
KÉRLEK MINDEN ESTE IMÁDKOZZATOK EL EGY MIATYÁNKOT ÉS ÜDVÖZLÉGY 
MÁRIÁT A JÁRVÁNY MEGSZŰNÉSÉÉRT, BETEGEK GYÓGYULÁSÁÉRT.Lecke: 2020. 
3. 17. és 2020. 3. 24.  2 tananyag 

Egy kis nézni való:

https://zanza.tv/tortenelem/az-okori-roma/osszeomlas-nepvandorlas-es-nyugatromai-birodalom-
megszunese 

https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/allamok-kora-kozepkorban 

Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben pdf formájában megtaláljátok a neten. A 47- es 
oldaltól az 56-os oldalig még találtok olvasnivalót a témában. 

A 48/3 – Nagy Szent Leó pápa + a hunok +50. old. Szent Benedek fiai nevelték az új Európát 53. 
old. Elolvasni!

Egy kis olvasni való:

Nyugatrómai Birodalom megszűnése

A népvándorlás maga alá temette a Római Birodalmat, a kereszténység azonban, ha súlyos 
küzdelmek árán is, de túlélte azt. Az elnéptelenedő városokban és környékükön a püspökök 
irányították az életet, gondoskodtak az élelmezésről, a kereskedelemről, az iskolákról; 
megvédték a várost a támadásokkal szemben, gondozták híveik lelki életét. A püspöki 
katedrálisok mellett újraindult az élet, kereskedők, iparosok telepedtek le. Nyugaton tehát a városok 
püspökei testesítették meg a kereszténységet és a római civilizációt a betörő barbárokkal szemben, 
akik hol erőszakos, hol türelmesebb magatartást tanúsítottak a római egyház iránt.

Az egyház missziós és kultúrközvetítő tevékenysége nagy jelentőséggel bírt. Bencés szerzetesek 
foglalkoztak a barbár népek fiainak nevelésével. A kereszténység és műveltség továbbadásán 
fáradoztak. A barbár népeket megtanították a latin nyelv, olvasás, írás... mellett a föld 
megművelésére is. Monostori iskolákat alapítottak, ahol az oktatás folyt.

Mindez nem csak a volt Nyugatrómai császárság területén valósult meg. A pápa több szerzetest is 
misszióba küldött. Pl. Szent Ágoston bencés szerzetes – Anglia megtérítésén fáradozott, Szent 
Bonifác a mai Németország területén hirdette a kereszténységet, Szent Patrik Írország apostola – 
nevéhez fűződik a fülgyónás elterjedése.

A pápai állam megalapulása

Róma helyzete akkor szilárdult meg valójában, amikor a pápaság szövetségre lépett a frankokkal. 
Amikor ugyanis az ariánus longobárdok Róma elfoglalására készültek, a szorult helyzetben lévő 
pápa a keresztény, de még megkoronázatlan frank uralkodóhoz, Kis Pippinhez fordult 
segítségért, aki átkelve az Alpokon megsemmisítette a longobárd királyságot. A pápa Kis 
Pippint királlyá kente fel, és elismerte, hogy "Isten kegyelméből" uralkodik a frankok felett. 
Cserébe Pippin a pápának adományozta a longobárdoktól elvett területeket, és ezzel 754-ben 
Közép-Itáliában létrejött a Pápai Állam.

A pápai állam előnyei és hátrányai - a Pápai állam vezetője a római pápa lett, aki ez esetben nem 
csak egyházi hatalommal rendelkezett, de világi vezetőként a Pápai államot is ő igazgatta. A 
pápaság nemzetközi tekintélye megnövekedett. A pápaság nem volt kiszolgáltatva világi vezetők 
kényének-kedvének. Megszilárdult az egyházi hierarchia – vagyis, hogy a római pápa az egyház 
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vezetője. A pápai állam vezetése azonban gondokkal is járt, nem egyszer katonai vezetőként is helyt 
kellett állnia a pápának, amikor háborúval kellett megvédenie állama függetlenségét. A római és 
itáliai nemesek féltették hatalmukat a pápától. Nem szívesen ismertek el maguk felett urat. 
Nemegyszer saját embereiket akarták a pápai trónra ültetni.

800. karácsonyán a pápa nyugatrómai császárrá koronázta Nagy Károly frank királyt. Nagy Károly 
vállalta az Egyház védelmét, de ezáltal beleszólási jogot követelt magának az Egyház vezetésébe. 
Mivel számára a keresztény szellemiség fontos volt, így az Egyház az ő uralma alatt virágzásnak 
indult. Azonban az őt követő császárok, akik szintén fenntartották maguk számára a jogot, hogy az 
Egyház ügyeibe beleszóljanak, sokat ártottak az Egyháznak. Nemegyszer ők akarták megszabni, 
hogy ki üljön a pápai trónra.

Füzetbe:

A kereszténység a Ny-Római birodalom bukása után

− barbár népek támadásai a Római birodalom ellen – káosz, éhinség...

− Ny-Római birodalom megszűnése 476-ban

− a nép az egyház vezetőiben látta a segítséget – élelmezés az éhinség idején - Nagy Szent 
Gergely pápa szociális tevékenysége. Védelem a barbárok ellen - Nagy Szent Leó – 
tárgyalásai a vandálokkal, Attila hun vezérrel 

− Egyház missziós tevékenysége – keresztény hit és római kultúra közvetítése a barbár népek 
körében – bencés szerzetesek oktató-nevelő tevékenysége, monostori iskolák, földművelés...

Pápai állam

Kis Pippin frank uralkodó, a pápa segítségére siet a longobárdok ellen. Az egyháznak földbirtokokat 
ajándékoz, létrejön a pápai állam 754-ben. A pápa egyházi és világi hatalmat is betölt. 

Nyugatrómai császárság megalapulása Kr.u. 800

A pápa császárrá koronázza Nagy Károly frank királyt. Egyház virágzásnak indul. Udvari iskolák, 
kolostori iskolák, székesegyházi iskolák létrehozása. Szentírás és liturgikus könyvek gondozása.


