
Ataki z zewnątrz  
64-313 r.

10 okresów wielkich 
prześladowań



Wielkie prześladowania

• Prześladowania Lokalne
dotykały chrześcijan od 64 r.

• Cesarz Decjusz w 249 roku 
rozpoczął globalne 
prześladowanie chrześcijan.



Wielkie prześladowania

• Każdy bez „świadectwa 
ofiarniczego” (libellus) mógł
być uwięziony lub skazany na 
śmierć.

• W 269 roku, Walentyn był
skazany w powodu braku tego 
świadectwa.



ŚŚwiadectwo ofiarniczewiadectwo ofiarnicze

Ja Syrus, widziałem jak Diogenes i jego

syn składali ofiarę.

Do: Komisji Ofiarniczej

Od: 

Proszę poniżej poświadczyć.

W posłuszeństwie do Cesarza

ponownie złożyłem ofiarę.



Wielkie prześladowania

• Niektórzy członkowie Kościołów 
kupowali fałszywe świadectwa, 
aby uniknąć prześladowań. 

• Po skończonych prześlado-
waniach wielu chciało powrócić
do ich wspólnot zborowych.



Wielkie prześladowania

• Cyprian z Kartaginy pozwalał im 
(tym którzy kupili fałszywe 
świadectwo) wrócić do 
społeczności, ale…

• … wymagał skruchy poprzez 
modlitwę i post.



10 wielkich prześladowań
1. Za Nerona (64-68)

Zginął Piotr i Paweł. 
2. Za Domicjana (95-96)

Żądał, by nazywano go dominus at deus
(„Pan i Bóg”); Uważano, że odrzucanie 
panteonu bóstw jest ateizmem. 
ap. Jan zesłany na wyspę Patmos.

3. Za Trajana (98-117)
Zginęli: biskup Jerozolimy Symeon, Ignacy 
oraz Klemens Rzymski. 



10 wielkich prześladowań

4. Za Hadriana (117-138)
Zaczęły powstawać: Acta martyrum.

5. Za Marka Aureliusza (161-180)
Rzym miał konflikty z Persją i 
plemionami germańskimi. Dlaczego? 
Bo za dużo ateistów.
Zginęli: Justyn Męczennik, Polikarp, 
Blandyna.



10 wielkich prześladowań

6. Za Septimiusza Sewera (193-211)
W 201 r. wydał dekret zakazujący 
propagowanie chrześcijaństwa  
Zginęli: Ireneusz, Perpetua, Leonidas.



10 wielkich prześladowań

7. Za Maximina (235-238)

8. Za Decjusza (249 - 251)
Zaczęło się globalne prześladowanie.
Cesarz dążył do całkowitego zniszczenie 
Kościoła.

Cyprian z Kartaginy: „Cały świat jest 
spustoszony”.



10 wielkich prześladowań

9. Za Waleriana (253-260)
Konfiskował majątki kościoła i 
chrześcijan.
Próba zgładzenia wszystkich 
przywódców kościoła.  
Zginęli: Orygenes, Cyprian z Kartaginy. 



10 wielkich prze10 wielkich prześśladowaladowańń

10. Za Dioklecjana (284-305)
Największe i najpowszechniejsze prze-
śladowanie: polowano na chrześcijan.

- Za Galeriusa również były bardzo ciężkie 
prześladowania. On na łożu śmierci 
zalegalizował chrześcijaństwo… jak nie 
zakłócają publicznego porządku. 




