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Początki chrześcijaństwa.

W powieści “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza chrześcijanie i 
ich nauka jest stosunkowo młoda względem pogan. Dlatego 
wierzących w Chrystusa było znacznie mniej i trudno było 
zrozumieć władzom Rzymu fakt, że istnieje jakaś inna, lepsza 
religia. Jednak żyli wtedy jeszcze ludzie, którzy pamiętali 
życie Zbawiciela, więc jego wyznawców przybywało. Symbolem 
pierwszych chrześcijan była ryba i krzyż. Ryba to zlepek 
pierwszych liter słów “Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel” 
w języku greckim.



Wartości

Porównując wartości ważne dla chrześcijan i dla pogan z 
pewnością zauważymy, że różnią się one w dużym stopniu. Dla 
chrześcijan ważne były: wierność, bogobojność, dobro, 
miłosierdzie, przebaczenie, pojednanie, ofiara, pokuta, 
poświęcenie, szacunek do innych i do życia oraz wytrwałość. 



Życie chrześcijan             

Chrześcijanie byli bardzo skromni oraz mieli 
szacunek do daru jakim jest życie. 
Codziennie walczyli z pokusami.Próbowali być 
szczerymi,szlachetnymi,odważnymi ludźmi. 
Prowadziła ich godność oraz honor.Nie bali 
się umrzeć i dlatego starali się nie 
grzeszyć, gdyż wiedzieli, iż wszystko co 
zrobili  przekładało się na  ich życie po 
śmierci w Wiecznym Królestwie. Wierzyli w 
jednego Boga. Na co dzień brali  oni udział 
w zgromadzeniach chrześcijan i wiernie 
wykonywali swoją pracę lub obowiązki domowe 
i gospodarcze.



Chrześcijanie mieszkali zazwyczaj 
na Zatybrzu lub innych ubogich 
zaułkach. Byli oni biedni. 
Wyrzekali się zabaw i uczt. Czasem 
cierpieli z głodu. Często brakowało 
im drewna na rozpałkę. Musieli dużo 
oszczędzać. Ich dom liczył parę 
ciasnych  pokoi,w których musieli 
zmieścić swoją liczną rodzinę. 
Pracowali oni ciężko aby coś 
zarobić.W starożytnym Rzymie byli 
traktowani z pogardą. Ich religię 
uważano za niegodną uwagi.  

Jak mieszkali chrześcijanie



Opisy postaci chrześcijańskich

Ligia(Kallina) - córka króla 
Ligów. Wychowała się w domu 
Aulusa Plaucjusza i Pomponii 
Grecyny. Jest skromna, 
troskliwa i mądra.

  



Opisy postaci chrześcijańskich

Ursus - wierny sługa i 
przyjaciel Ligii. Uratował 
ją i siebie od śmierci na 
arenie. Jest odważny, 
uczciwy i oddany.

Apostołowie Piotr i Paweł - 
uczniowie Chrystusa.



Opisy postaci Chrześcijańskich

Glaukos - był lekarzem, przez 
Chilona stracił swoją rodzinę i 
dobytek.  
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