ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ

Po smrti Caesara se moci ujal jeho nevlastní syn OCTAVIANUS. Získal nejvyšší a nejmocnější
postavení ve státě. Lidová shromáždění byla zrušena. Senát se setkával pořád, ale jeho rozhodnutí
záviselo na vůli císaře.
Za vlády Řím rozkvetl. Vzkvétalo zemědělství, řemeslo i obchod. Octavianus byl první císař, který
vládl v římské říši. Císařové zde vládli více než 400 let, ale my se budeme věnovat jen těm
nejdůležitějším.
Jden z nejznámějších římských císařů byl NERO. Byl to jeden z nejkrutějších vládců Říma. Nechal
vyvraždit mnoho politiků i členů své rodiny, protože jim z nějakého důvodu nevěřil.
Za jeho vlády začalo v Římě pronásledování stoupenců nového náboženství - KŘESŤANSTVÍ. To
dostalo název podle své ústřední postavy - JEŽÍŠE KRISTA.
Ježíš Kristus byl historická postava. Narodil se v Betlémě. Od jeho narození počítáme náš letopočet.
Veřejně působil jako kazatel, uzdravoval je a hlásal slovo Boží.Obklopen byl svými nejvěrnějšími dvanácti apoštoly. Po zradě jednoho z nich - Jidáše, byl odsouzen k trestu smrti ukřižováním. Podle
křesťanské víry, ale po třech dnech vstal z mrtvých a sedí v Nebi po pravici svého otce - Boha. Po
jeho smrti se začalo křesťanství rychle šířit, ale křesťané byli po dlouhá léta pronásledováni.

Křesťané, na rozdíl od vyznavčů původního náboženství, věřili jen v jednoho Boha! Odmítli uctívat
římské bohy a kult císaře. Hlásali lásku a rovnost mezi lidmi.

Nero je nenáviděl. Nechal je pronásledovat a mnoho z nich bylo zavražděno. Dokonce je falešně
obvinil ze založení požáru Říma.
Nero byl velmi krutý a proti jeho vládě se nakonec vzbouřily legie i jeho osobní stráž. Nero potom
uprchl z Říma a spáchal sebevraždu.
Po jeho smrti nastaly v říši opět velké zmatky, které trvaly několik let.
Chvíli potom (v roce 79 po Kristu) došlo k nešťasté události - k výbuchu sopky Vesuv. Láva a popel
zasypal římská města, z nichž nejznámější jsou Pompeje.

1. Vlep si zápis do sešitu a zvýrazni si to nejdůležitější.
2. Najdi si a zapiš více informací o Ježíšovi.
3.

Zopakujte si ze zeměpisu, co je to sopka a co je láva. Co víte o činnosti sopky?

