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Pirmasis Krikščionių 
persekiojimas prasidėjo 64 metais 
po milžiniško Romos gaisro, 
trukusio šešias dienas, kurio metu 
sudegė 10 iš 14 miesto kvartalų. 
Daug istorikų teigia, kad pats 
imperatorius Neronas padegė 
miestą, norėdamas jį atstatyti ir 
pelnyti sau dar didesnę šlovę. 
Tačiau kilus įtarimams, jog 
miestas buvo padegtas 
imperatoriaus iniciatyva, Neronas 
visą kaltę suvertė krikščionims. 



Manoma, kad būtent šio 

persekiojimo metu, apie 

67 metus, buvo nužudyti 

apaštalai Petras ir 

Paulius.

Apaštalas Petras

Apaštalas Paulius



Kristaus mokiniai buvo 
deginami, kryžiuojami, 
užmėtomi akmenimis. 
Bėgdami nuo persekiojimų, 
krikščionys ištisomis 
bendruomenėmis pradėjo 
slėptis olose ir katakombose. 
Iki šių dienų yra išlikę virš 4000 
krikščioniškų raižinių 
požeminėse galerijose, 
esančiose po Romos miestu. 

Romos katakombos sienos fragmentas



Romos katakombose 

buvo palaidoti milijonai 

Jėzaus mokinių. Jų kapų 

skaičius viršija 2.000.000, 

o kai kurie archeologai 

suskaičiuoja net 

7.000.000. Bet kuriuo 

atveju tai liudija apie 

masines represijas I - III 

amžiuose.



Romėnų įstatymai baudė 

ne už įsitikinimus, o už 

veiksmus. Kiekvienas 

krikščionis galėjo būti 

patrauktas į teismą, jeigu 

būdavo įrodomas jo 

atsisakymas dalyvauti 

imperatoriaus garbinimo 

ceremonijose 

Imperatorius Domicianas



Tikintieji nebuvo sukilėliai. Jie 
gerbė imperatorių, pripažino jį 
krašto valdovu, pakluso jo 
įsakymams, bet atsisakydavo 
garbinti jį kaip dievą. Yra išlikę 
daug užrašytų pasakojimų apie 
tai, kaip žmonės, ilgiau 
bendravę su krikščionimis, 
įsitikindavo romėnų valdžios 
kaltinimų neteisingumu, 
pamildavo juos ir patys 
atsiversdavo, įtikėdami Jėzų 
Kristų. 

Jėzus Kristus XIa. portrete



Romos imperatoriai, kuriems 

valdant vyko aršiausi krikščionių 

persekiojimai



Neronas

Pirmojo imperinio 

krikščionių 

persekiojimo 

organizatorius. Jam 

valdant buvo nužudyti 

pirmosios apaštalų 

bažnyčios lyderiai -

Petras ir Paulius. 



Domicianas

Antrojo imperinio 

krikščionių persekiojimo 

iniciatorius, kurio metu 

buvo nukankinta ir 

nužudyta per 40.000 

tikinčiųjų. Pergame 

pastatyta šventykla jam 

garbinti. Apaštalas Jonas 

ištremtas į Patmos salą. 



Trajanas

Paskelbė 

krikščionybę nelegalia 

imperijoje. 



Markas Aurelijus

Išleido ediktą, kuris 

prasideda tokiais 

žodžiais: "Dieviškasis 

Markas įsako siųsti į 

salas kiekvieną, 

nešantį savo 

prietaringą mokymą, 

kuris drumsčia silpnų 

žmonių sielas...'' 



Valerianas

Stengėsi visiškai 

išnaikinti krikščionis. 



Diokletianas

Paskutinis Romos imperatorius, 

persekiojęs krikščionis. Sistemingų ir 

žiauriausių represijų iniciatorius, siekęs 

sunaikinti visas Šventojo Rašto kopijas. 


