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Dober dan sedmošolke in sedmošolci, 

Pouk zgodovine nadaljujemo s krščanstvom, ki je prevladujoča vera v evropskem prostoru. 

Krščanstvo začne svojo širitev in vpliv z Jezusom Kristusom. Naša današnja tema je torej: 

Krščanstvo, kar je tudi naš današnji naslov v zvezku. Za uvod preberimo snov v zvezku na straneh: 78, 

79 in 80. 

Pod prvo točko si zapišimo, kaj je krščanstvo (str 78: osenčeni del prepišemo). 

Pod drugo točko si na kratko zapišemo o Kristusovem življenju in njegovem delovanju: 

- Rodil se je med leti 6 in 4 pred našim štetjem (pred Kristusom) v Palestini , v Betlehemu za 

časa cesarja Oktavijana 

- Odraščal je v Nazaretu  

- Javno je začel delovati po 30 letu 

- Pomagal je ljudem in opravljal dobra dela 

- Učil in pridigal o novem verskem nauku  

- Njegovi nauki so bili razglašeni za bogokletne in rimski upravnik Poncij Pilat, ga je moral, 

starega triintrideset let obsoditi na smrt s križanjem . 

Pod tretjo točko izpišemo širitev krščanstva (skrajšan osenčeni del na strani 79) 

Pod četrto točko zapišemo razvoj krščanstva: 

- Cesar Konstantin z milanskim ediktom 313 zagotovi kristjanom versko svobodo 

- Cesar Teodozij 395 razglasi Krščanstvo za državno vero (po njegovi smrti istega leta 395 je Rimsko 

cesarstvo razpadlo na dva dela - vzhodnega in zahodnega:  Konstantinopel in Rim, ki pa mu moč  

upada, sedež tudi Milano in Ravena; to je tudi konec olimpijskih iger…) 

- Leto  1054 je prelomnica, ko  se je krščanska Cerkev dokončno razcepili na vzhodno - 

pravoslavno - in zahodno - katoliško Cerkev 

- 31. oktobra 1517 je Martin Luther s svojimi tezami pričel razkol med zahodno krščansko-

katoliško vero. Z augsburškim verskim mirom 1555 se ločijo in so priznane protestantske 

veroizpovedi . 

Snov ponovimo in utrdimo z reševanje nalog v DZ: str. 60, 61, 62 in 63. 

https://sreligije.splet.arnes.si/2016/01/02/krscanstvo-4/ 

https://www.slideserve.com/adora/kr-anstvo 

Zdravo in uspešno delo   JU 
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