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81-96דומיטיאנוס 

האפוקליפסה  /כתיבת ספר ההתגלות •

' חזון יוחנן ז

...מֹון ַרב  ַאֲחֵרי ֵכן ָרִאיִתי ְוִהֵנה הָ 
ה              עֹוְמִדים ִלְפֵני ַהִכֵסא ְוִלפְ  ֵני ַהֶֹֹ 
ֵהם ְלבּוִשים ְגִלי מֹות ְלָבנֹות  ְכש 
ם ְוַכּפֹות ְתָמִרים ִביֵדיה 

ה ֵהם ַהָבִאים ִמן ַהצָ ...  .  ָרה ַהְגדֹוָלהֵאל 

ת ְגִלימֹוֵתיה   םֵהם ִכְבסּו א 
.הְוִהְלִבינּו אֹוָתן ְבַדם ַהֶֹֹ  



צעדת המרטירים



–כתיבת ספר ההתגלות •

האפוקליפסה  ...ַאֲחֵרי ֵכן ָרִאיִתי ְוִהֵנה ָהמֹון ַרב  ' חזון יוחנן ז
הְוִלְפֵני ַהִכֵסאעֹוְמִדים ִלְפֵני  ַהֶֹֹ 

ֵהם ְלבּוִשים ְגִלימֹות ְלָבנֹות ְוַכּפ םְכש  ֹות ְתָמִרים ִביֵדיה 
14. ֵאל ה ֵהם ַהָבִאים ִמן ַהָצָרה ַהְגדֹוָלה... 

ם ת ְגִלימֹוֵתיה  ֵהם ִכְבסּו א 
ה .ְוִהְלִבינּו אֹוָתן ְבַדם ַהֶֹֹ 



117–98טריאנוס 

התכתבות פליניוס •

עם טריאנוס  

כיצד לנהוג בנוצרים



:בהתכתבות בין טריינוס ופליניוס96-97מכתבים 

, את אלה שהודו בזאת. שאלתי אותם אם הם נוצרים

אם המשיכו להחזיק  , חזרתי ושאלתי שוב ופעם שלישית

אחרי כן  . כשאני מאיים עליהם בעונש מוות, באותה דעה

כי  , (לביצוע העונש)ציוויתי לשלח את המתעקשים 

סברתי שבלי להתחשב במה הם מודים חייבים להעניש 

. תופעה כזאת של סרבנות וקשיות עורף בלתי מתפשרת

בין אלה שהופיעו לפניי באותה אשמה היו אזרחים  

".  לרומא( למשפט)ואותם החלטתי להעביר , רומיים



זימון כל נתיני  

האימפריה  

מול ועדות  

להקרבת קרבנות 

,ליופיטר

וחלוקת תעודת    

(ליבלוס)אישור 

דקיוס  

241-251

הרדיפה  )

(השביעית

הציל את הנוצרים–שנה וחצי לאחר תחילת הרדיפה , מותו

הראשון שהגה  

תכנית לחסל את  

הנוצרים  

באימפריה



דקיוסתקופת 

תעודות המאשרות         40נמצאו •
הקרבת קרבנות

20.1.250בישוף רומא פביאנוס הוצא להורג ב •

בישוף אנטיוכיה הוצא להורג•

בישוף ירושלים מת במעצר•

אוריגנס נאסר וענה קשות בקיסריה•

ראשית : בישופי אלכסנדריה וקרתגו ברחו והתחבאו•
לנאמנים( Lapsi)' מועדים'המחלוקת בין ה

lapsi = sacrificati= 

libellatici



A Libellus of the Decian Persecution (A.D. 

250)

לממונים על הקרבת הקרבנות מאורליה  
.                     כאריס מהכפר תאדלפיה

מאז ומעולם הקרבתי קרבנות ונהגתי  
וגם עתה ,בחסידות כלפי האלים

ניסכתי נסך והקרבתי  , כמצווה, בנוכחותם
קרבן וטעמתי מבשר הקרבנות ואני 

.היו שלום. מבקשת מכם לחתום לי למטה

אנחנו אורליוס טריאנוס ואורליוס הרצאס  
.ראינו אותך מקריבה

.מאשר, הרמאסאני 

לאימפרטור קיסר  ' שנה א

דקיוסגאיוס מסיוס קווינטוס טריאנוס 





אסיה הקטנה   ' בדרArycandaמ 311כתובת משנת 

העתק תלונה מנציגי הפרובינציה לקיסר

על מעשי הכפירה וחילול הקודש של הנוצרים  

.ודרישה להכריחם לעבוד את האלים

.  הכתובות ביוונית ובלטינית







הראשונה אל הקורינתייםהאגרת

,ִנים ְמַחְּפִשים ָחְכָמהִהֵנה ַהְיהּוִדים ְמַבְקִשים אֹותֹות ְוַהְיוָ 

,ָצלּוביחַ ָמִש ֲאַנְחנּו ַמְכִריִזים ֲאָבל 23
ג ף ַלְיהּוִדים ְוִסְכלּות ְבֵעיֵני ַהיְ  ן נ  ב  .ָוִניםא 

ִהְשמַ , ַאַחיו ת ַהְבשֹוָרה ש  םֲאִני ַמְזִכיר ָלכ ם א  ..., ְעִתי ָלכ 
ם ַגם נֹוָשִעים2 ְמָצעּוָתּה ַאת  ם ָבֹראש ּובָ 3..., ְבא  ה ִראשֹונָ ָמַסְרִתי ָלכ 

ַהָמִשיַח ֵמת ... םְוקָ ִנְקַבר 4;י ַהְכתּוִביםְלפִ , ּוְבַעד ֲחָטֵאינש 



ִנְבֶזה  ...  ; ְולֹא ָהָדר, ֹתַאר לֹו-לֹא---ַוַיַעל . ִמי ִנְגָלָתה-ַעל' ּוְזרֹוַע ה...א 

ָאֵכן . ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבנֻהּו...       ; ִאיש ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ֹחִלי, ַוֲחַדל ִאיִשים

ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים  , ַוֲאַנְחנּו ֲחַשְבנֻהּו; ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם, ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא

.   ּוְמֻעֶנה

ּוַבֲחֻבָרתֹו , מּוַסר ְשלֹוֵמנּו ָעָליו; ְמֻדָכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו, ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְפָשֵענּו

.   ָלנּו-ִנְרָפא

.    ִהְפִגיַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ֻכָלנּו' ַוה; ִאיש ְלַדְרכֹו ָפִנינּו, ֻכָלנּו ַכצֹאן ָתִעינּו

ח יּוָבל, ִפיו-ְולֹא ִיְפַתח, ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה בַּ טֶּׂ ה לַּ שֶּׂ ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה  , כַּ

ִמֶפַשע ַעִמי ֶנַגע , ִכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִיים.    ...ִפיו, ְולֹא ִיְפַתח; ֶנֱאָלָמה

...ְולֹא ִמְרָמה ְּבִפיו, ָחָמס ָעָשה-ַעל לֹא...                      ָלמֹו

ים ָנָשא-ֵחְטאְוהּוא  בִּ ...  רַּ
ישעיהו נג



ִנְבֶזה  ...  ; ְולֹא ָהָדר, ֹתַאר לֹו-לֹא---ַוַיַעל . ִמי ִנְגָלָתה-ַעל' ּוְזרֹוַע ה...א 

ָאֵכן . ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבנֻהּו...       ; ִאיש ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ֹחִלי, ַוֲחַדל ִאיִשים

ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים  , ַוֲאַנְחנּו ֲחַשְבנֻהּו; ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם, ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא

.   ּוְמֻעֶנה

ּוַבֲחֻבָרתֹו , מּוַסר ְשלֹוֵמנּו ָעָליו; ְמֻדָכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו, ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְפָשֵענּו

.   ָלנּו-ִנְרָפא

.    ִהְפִגיַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ֻכָלנּו' ַוה; ִאיש ְלַדְרכֹו ָפִנינּו, ֻכָלנּו ַכצֹאן ָתִעינּו

ח יּוָבל, ִפיו-ְולֹא ִיְפַתח, ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה בַּ טֶּׂ ה לַּ שֶּׂ ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה  , כַּ

ִמֶפַשע ַעִמי ֶנַגע , ִכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִיים.    ...ִפיו, ְולֹא ִיְפַתח; ֶנֱאָלָמה

...ְולֹא ִמְרָמה ְּבִפיו, ָחָמס ָעָשה-ַעל לֹא...                      ָלמֹו

ים ָנָשא-ֵחְטאְוהּוא  בִּ ...  רַּ
ישעיהו נג



יְנַתִים ָהְלכּו ַאַחד־ָעָשר ַהַתְלִמיִדים ַלָגִליל16 ,  בֵּ

...ְכֶשָראּו אֹותֹו ִהְשַתֲחוּו לֹו17.ֶאל ָהָהר ֲאֶשר ָאַמר ָלֶהם יֵּשּועַ 

ר ִאָתם ְוָאַמר18 :ִנַגש יֵּשּוַע ְלַדבֵּ

19.ִנְתָנה ִלי ָכל ַסְמכּות ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ"

ן ְלכּו ַוֲעשּו ֶאת ָכל ַהגֹוִיים ְלַתְלִמיִדים ,  ַעל כֵּ

ֶדש ן ְורּוַח ַהקֹּ ם ָהָאב ְוַהבֵּ ַהְטִבילּו אֹוָתם ְלשֵּ
ר ֶאת ָכל ַמה ֶשִצִּויִתי ֶאְתֶכם20 .  ְוַלְמדּו אֹוָתם ִלְשמֹּ

ץ ָהעֹוָלם ."ִהנֵּה ִאְתֶכם ֲאִני ָכל ַהָיִמים ַעד קֵּ



אִשית ָהָיה א  ,  הלוגוסְברֵּ
,ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהיםלוגוסְוהַ 

.  לוגוסוֵּאֹלִהים ָהָיה הַ 

אִשית ִעם ָהֱאֹלִהים2 .הּוא ָהָיה ְברֵּ

ל ִנְהָיה ַעל־ָיָדיו3 ֹּא ִנְהָיה ָכל ֲאֶשר ִנְהָיה, ַהכֹּ . ּוִמַבְלָעָדיו ל

....בֹו ָהיּו ַחִיים ְוַהַחִיים ָהיּו ָהאֹור ִלְבנֵּי ָהָאָדם4

נּוַהלוגוס 14 ;  ִנְהָיה ָבָשר ְוָשַכן ְבתֹוכֵּ

ן ָיִחיד ִמִלְפנֵּי ָאִביו, ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו ֶאת ְכבֹודֹו א ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ְכבֹוד בֵּ . ָמלֵּ

in principio erat verbum



,ְּבֵראִשית ָהָיה ַהָדָברא 

,  ְוַהָדָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים

.ֵואֹלִהים ָהָיה ַהָדָבר

הּוא ָהָיה ְּבֵראִשית ִעם  2

.  ָהֱאֹלִהים

,  ַהֹכל ִנְהָיה ַעל־ָיָדיו3

ּוִמַּבְלָעָדיו לֹא ִנְהָיה ָכל  

. ֲאֶשר ִנְהָיה

ֵיׁשּוע  

ֵיׁשּוע  

ֵיׁשּוע  



ַחִייםּבֹו ָהיּו 4

ָהאֹורְוַהַחִיים ָהיּו 

5. ִלְבֵני ָהָאָדם

ֵמִאיר ַּבֹחֶשְך  ְוָהאֹור

יגֹו .ְוַהֹחֶשְך לֹא ִהֹשִ



נּו ; ַהָדָבר ִנְהָיה ָבָשר ְוָשַכן ְבתֹוכֵּ
ן ָיִחיד  , ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו ֶאת ְכבֹודֹו ְכבֹוד בֵּ

,ִמִלְפנֵּי ָאִביו

א ֶחֶסד ֶוֱאֶמת .  ָמלֵּ

ֵיׁשּוע  



16יוחנן ג 

ה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם                                ִכי כֹּ

ידֹו                         חִּ נֹו יְּ ן ֶאת בְּ י ָנת  ד כִּ ע 

ֹּאַבד ָכל ַהַמֲאִמין בֹו ֹּא י ֶאָלא  , ְלַמַען ל

.  ִיְנַחל ַחיֵּי עֹוָלם

ֹּא ָשַלח ֶאת  ן ָהֱאֹלִהים ל נֹוהֵּ ֶאל  בְּ

ט ֶאת ָהעֹוָלם ,                ָהעֹוָלם ִלְשפֹּ

י  ל־ָיָדיוֶאָלא ְכדֵּ ע ָהעֹוָלם ע  ָּוׁש  .ֶׁשיִּ



16יוחנן ג 

ה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם                                ִכי כֹּ

ידֹו                         חִּ נֹו יְּ ן ֶאת בְּ י ָנת  ד כִּ ע 

ֹּאַבד ָכל ַהַמֲאִמין בֹו ֹּא י ֶאָלא  , ְלַמַען ל

.  ִיְנַחל ַחיֵּי עֹוָלם

ֹּא ָשַלח ֶאת  ן ָהֱאֹלִהים ל נֹוהֵּ ֶאל  בְּ

ט ֶאת ָהעֹוָלם ,                ָהעֹוָלם ִלְשפֹּ

י  ל־ָיָדיוֶאָלא ְכדֵּ ע ָהעֹוָלם ע  ָּוׁש  .ֶׁשיִּ



ל' בֵּ ד תֵּ ָאז ִהָּוסֵּ י ָאִבי ּוְרשּו ֶאת ַהַמְלכּות ַהמּוָכָנה ָלֶכם מֵּ 35,בֹואּו ְברּוכֵּ

י ֶלֱאֹכל ֶתם לִּ ת  י ּונְּ יתִּ י ָרֵעב ָהיִּ ,כִּ

י ֵקיֶתם אֹותִּ ׁשְּ הִּ י וְּ יתִּ ,ָצֵמא ָהיִּ

י ֶתם אֹותִּ פְּ ֲאס  י ו  יתִּ ח ָהיִּ ,עֹוֵבר ֹאר 

י36 ֶתם אֹותִּ ׁשְּ ב  לְּ הִּ ,ָערֹום ־וְּ

י ֶתם אֹותִּ רְּ ק  י ּובִּ יתִּ ,  חֹוֶלה ָהיִּ

י י ּוָבאֶתם ֵאל  יתִּ ֲאָסר ָהיִּ מ  .'בְּ
34-40מתי כה 



רּו ֵאָליו37 יֹאמְּ ים וְּ יקִּ דִּ צ  ,  י ֲענּו ה 

ָך, ֲאדֹוֵננּו' נּו אֹותְּ לְּ ֶהֱאכ  ָך ָרֵעב וְּ ינּו אֹותְּ י ָראִּ אֹו ָצֵמא  , ָמת 

ָך ֵקינּו אֹותְּ ׁשְּ הִּ ָך38?וְּ נּו אֹותְּ פְּ ָאס  ח וְּ ינּוָך עֹוֵבר ֹאר  אִּ י רְּ אֹו  , ָמת 

ָך נּו אֹותְּ ׁשְּ ב  לְּ הִּ ֲאָסר  39?ָערֹום וְּ מ  ָך חֹוֶלה אֹו בְּ ינּו אֹותְּ י ָראִּ ּוָמת 

?'ּוָבאנּו ֵאֶליָך

ר ָלֶהם40 יֹאמ  ֶמֶלְך וְּ יב ה  י ָלֶכם, ָאֵמן, 'ָיׁשִּ ,  אֹוֵמר ֲאנִּ

יֶתם י ֲעשִּ ים ָהֵאֶלה לִּ נִּ ט  קְּ י ה  ח  ֶאָחד ֵמא  יֶתם לְּ ה ֶשֲעשִּ .'מ 
34-40מתי כה 



רּו ֵאָליו37 יֹאמְּ ים וְּ יקִּ דִּ צ  ,  י ֲענּו ה 

ָך, ֲאדֹוֵננּו' נּו אֹותְּ לְּ ֶהֱאכ  ָך ָרֵעב וְּ ינּו אֹותְּ י ָראִּ אֹו ָצֵמא  , ָמת 

ָך ֵקינּו אֹותְּ ׁשְּ הִּ ָך38?וְּ נּו אֹותְּ פְּ ָאס  ח וְּ ינּוָך עֹוֵבר ֹאר  אִּ י רְּ אֹו  , ָמת 

ָך נּו אֹותְּ ׁשְּ ב  לְּ הִּ ֲאָסר  39?ָערֹום וְּ מ  ָך חֹוֶלה אֹו בְּ ינּו אֹותְּ י ָראִּ ּוָמת 

?'ּוָבאנּו ֵאֶליָך

ר ָלֶהם40 יֹאמ  ֶמֶלְך וְּ יב ה  י ָלֶכם, ָאֵמן, 'ָיׁשִּ ,  אֹוֵמר ֲאנִּ

יֶתם י ֲעשִּ ים ָהֵאֶלה לִּ נִּ ט  קְּ י ה  ח  ֶאָחד ֵמא  יֶתם לְּ ה ֶשֲעשִּ .'מ 
34-40מתי כה 



ֹּאַמר ֶאל ַהִנָצִבים ִלְשמֹּאלֹו ן י י כֵּ ,  ַאֲחרֵּ

ָטן ּוְלַמְלָאָכיו, ֲארּוִרים, ְלכּו ִמֶמִני' ש עֹוָלם ַהמּוָכָנה ַלשָֹּ ,ֶאל אֵּ

י ֶלֱאֹכל42 ֶתם לִּ ת  לֹא נְּ י וְּ יתִּ י ָרֵעב ָהיִּ ,  כִּ

י ֵקיֶתם אֹותִּ ׁשְּ לֹא הִּ י וְּ יתִּ ,ָצֵמא ָהיִּ

י43 ֶתם אֹותִּ פְּ לֹא ֲאס  י וְּ יתִּ ח ָהיִּ ,  עֹוֵבר ֹאר 

י-ָערֹום  ֶתם אֹותִּ ׁשְּ ב  לְּ לֹא הִּ ,וְּ

ֲאָסר  מ  י-חֹוֶלה ּובְּ ֶתם אֹותִּ רְּ ק  לֹא בִּ .'וְּ
ֹּאְמרּו44 ם ְוי ר  , ֲאדֹונֵּנּו, 'ָיִשיבּו ַגם הֵּ א אֹו עֹובֵּ ב אֹו ָצמֵּ ָמַתי ָרִאינּו אֹוְתָך ָרעֵּ

ַרְתנּו אֹוְתָך ֹּא שֵּ ַרח אֹו ָערֹום אֹו חֹוֶלה אֹו ְבַמֲאָסר ְול ָאז ַיֲעֶנה ָלֶהם  45?'אֹּ

ֹּאַמר ן', ְוי ר ֲאִני ָלֶכם, ָאמֵּ ֶלה, אֹומֵּ ֹּא ֲעִשיֶתם ְלֶאָחד ִמן ַהְקַטִנים ָהאֵּ ַמה ֶשל

יֶתם י לֹא ֲעשִּ ם לִּ .'ג 

ֶנש עֹוָלם46 ֶלה יְֵּלכּו ְלעֹּ ן אֵּ ."ְוַהַצִדיִקים ְלַחיֵּי עֹוָלםּוְבכֵּ



:  אמר רבי אבין

היה עומד על פתחך  העני

,  עומד על ימינווהקדוש ברוך הוא

כי עמד לימין אביון  (:תהילים קט)דכתיב 

מדרש רבה ויקרא לד ט  



ֹּאַמר ִאיש  , ַאַחי ַמה תֹוֶעֶלת ַבָדָבר ִאם י

ין לֹו ַמֲעִשים"  יֵּש ִלי ֱאמּוָנה" ? ְואֵּ

ָאח אֹו  ?ֲהתּוַכל ָהֱאמּוָנה ְלהֹוִשיעֹו

ין ָלֶהם ֶלֶחם   ם ְואֵּ ירֹּ ָאחֹות ִאם ִיְהיּו ְבעֵּ

ֹּאַמר ָלֶהם,ֻחָקם ְלכּו  ", ְוִאיש ִמֶכם י

ֹּא  , "ִהְתַחְממּו ְוִאְכלּו ָלשַבע, ְלָשלֹום ְול

י גּוָפם  ַמה -ִתְתנּו ָלֶהם ָצְרכֵּ

ין ָבּה  , ָכְך ַגם ָהֱאמּוָנה?הֹוַעְלֶתם ִאם אֵּ

ָתה ִהיא ְכֶשְלַעְצָמּה, ַמֲעִשים .מֵּ



ֹּאַמר ִאיש  , ַאַחי ַמה תֹוֶעֶלת ַבָדָבר ִאם י

ין לֹו ַמֲעִשים"  יֵּש ִלי ֱאמּוָנה" ? ְואֵּ

ָאח אֹו ָאחֹות  ?ֲהתּוַכל ָהֱאמּוָנה ְלהֹוִשיעֹו

ין ָלֶהם ֶלֶחם   ם ְואֵּ ירֹּ ִאם ִיְהיּו ְבעֵּ

ֹּאַמר ָלֶהם,ֻחָקם ְלכּו  ", ְוִאיש ִמֶכם י

ֹּא ִתְתנּו  , "ִהְתַחְממּו ְוִאְכלּו ָלשַבע, ְלָשלֹום ְול

י גּוָפם  ָכְך ַגם ?ַמה הֹוַעְלֶתם-ָלֶהם ָצְרכֵּ

ין ָבּה ַמֲעִשים, ָהֱאמּוָנה ָתה ִהיא  , ִאם אֵּ מֵּ

.ְכֶשְלַעְצָמּה



האכלת הרעבים השקית הצמאים הלבשת הערומים קבורת המתים



הכנסת אורחים  סעד   לחולים שחרור אסורים



קבורת המתים



ה ְוִאיַרש ַחֵיי עֹוָלם׃  ֱעש  26ָמה־א 

ר ֵאָליו ַמה־ָכתּוב ַבתֹוָרה ֵאיְך ַאָתה ַַַיַען ַוֹיאַמר27קֹוֵרא׃ ַוֹיאמ 

יָך   ה ֱאֹלה  ְוָאַהְבָת ֵאת ְיהֹוָ

ְבָכל־ֶֹכלָךּוְבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְשָך ּוְבָכל־ְמֹאְדָך 

ת־ֵרֲעָך ָכמֹוָך ׃  ְוא 

ר ֵאָליו ֵכן ֱהִשיבֹוָת  28 ַוֹיאמ 

ְחֵיה׃  29ֲעֵשה־ֹזאת ו 

י לּוָקס ֶפֶרק י ל־פִּ שֹוָרה ע  בְּ ה 



ְך ַוָיֹבא ָעָליו ַוַיְרא ֹאתֹו וַ ֹשְמרֹוִניְוִהֵנה 33 ר  34י ֱהמּו ֵמָעיו׃ ֹהֵלְך ַבד 

מ   ת ְּפָצָעיו ַוְיסּוֵכם ְבש  ְמתֹו וַ ַוִיַגש ֵאָליו ַוי ְחַבש א  יֹוִליֵכהּו  ן ָוָיִין ַוַיְרִכיֵבהּו ַעל־ְבה 

ל־ַהָמלֹון ַוְיַכְלְכֵלהּו׃ ְוַלָמֳחָרת ְבָנְסעֹו הֹוִציא ְשנֵ  י ִדיָנִריםא 

ַוִיְתֵנם ְלַבַעל ַהָמלֹון

ַוֹיאַמר

ַכְלֵכל אֹותוֹ 

ר תֹוִסיף עֹוד ְוֵאת ֲאש 

ְלהֹוִציא ָעָליו

נּו ָלְך׃ ֲאִני ְבשּוִבי ֲאַשְלמ 



יחזקאל לד טו

ֲאִני ֶאְרֶעה צֹאִני 
ַוֲאִני ַאְרִביֵצם 

.'ְנֻאם ֲאֹדָני ה
ֶאת ָהֹאֶבֶדת ֲאַבֵקׁש

ַהִנַדַחת ָאִׁשיב-ְוֶאת
ְוַלִנְׁשֶבֶרת ֶאֱחֹבׁש

...ַהחֹוָלה ֲאַחֵזק -ְוֶאת





,פאולוס

:יג, Iהאגרת אל הקורינתיים 

ִאם ִבְלשֹונֹות ְבֵני ָאָדםג
ּוַמְלָאִכים ֲאַדֵבר

,  ַאֲהָבהְוֵאין ִבי 

ת הֹוָמה אֹו ִכְמִצְלַתִים רֹוֲעִשים .ֲהֵריִני ִכְנֹחש 
ִאם ִתְהי ה ִלי ַמַתת ַהְנבּוָאה ְוֵאַדע ָכל  2

יג ָכל ַהַדַעת ְוִאם ִתְהי ה ִבי ָכל; ַהסֹודֹות ְוַאִֶֹֹ

ס, ֲהָבהַאְוֵאין ִבי , ַעד ְלַהְעִתיק ָהִרים ִמְמקֹוָמםָהֱאמּוָנה פ  .ֲהֵריִני ְכַאִין ּוְכא 



ת ָכל ְרכּוִשי ִלְצָדָקה ְוַגם א  3 ת גּוִפי ִלְשֵרָפה  ִאם ֲאַחֵלק א  ֵתן א 

.ֹלא יֹוִעיל ִלי ָדָבר-ַאֲהָבהְוֵאין ִבי 
;  ַסְבָלִנית ּוְנִדיָבהָהַאֲהָבה4

;  ֵאיָנּה ְמַקֵנאתָהַאֲהָבה
אָהַאֲהָבה ,       תִהיא ֹלא ִתְנַהג ְבַגסּו5;ֹלא ִתְתָּפֵאר ְוֹלא ִתְתַנֵֶֹֹ

.ב ָרָעהֹלא ִתְרַגז ְוֹלא ַתֲחשֹ , ֹלא ִתְדֹרש טֹוַבת ַעְצָמּה
ת, ֹלא ִתְשַמח ָבַעְוָלהָהַאֲהָבה6 .           ִשְמָחָתּהִכי ָבֱאמ 
ה ַעל ַהֹכל7 ת ַהֹכלְתַקּו  , ַתֲאִמין ַבֹכל, ִהיא ְתַכס  .ה ַלֹכל ְוִתְסֹבל א 



ד ד ִדַבְרִתי ְכי ל  דֵהַבְנתִ , ִבְהיֹוִתי י ל  .  דָחַשְבִתי ְכי ל  , י ְכי ל 
ָהִייִתי ְלִאיש ַשְמִתי ֵקץ ְלִדְבֵרי הַ  .ַיְלדּותְכש 

ל  -ֲאָבל ָאז , לִבְמֻעְרּפָ , ַעְכָשו רֹוִאים ָאנּו ְבַמְרָאה12 ָּפִנים א 
ְלִקית. ָּפִנים ַגם אֲ ֲאָבל ָאז אַ , ַעְכָשו ְיִדיָעִתי ח  ְך ש  ר  ִני  ִכיר ְכד 
.ֻמָכר
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https://www.youtube.com/watch?v=XhYTjKxlkQM

הַאְך ָכֵעת עֹוְמדֹות ָשֹלש :ֵאל 
;  ַאֲהָבה, ִתְקָוה, ֱאמּוָנה

ן  ָבה  .ָבהַאהֲ -ְוַהְגדֹוָלה ש 

https://www.youtube.com/watch?v=XhYTjKxlkQM


(:404–386, דרשות)נן כריסוסטומוס חיו•

,  כאשר אתה עייף מן התפילה ואין עונה לתפילותיך

חשוב כמה פעמים שמעת את הקריאה של העני ולא הטת לו 

.   בשלחך ידיים לאלוהים לא יישמע קולך.   אוזן

.  פשוט  ידיך לא לאלוהים אלא לעניים



כלום היה יכול להתקיים מופע גדול יותר של שפלות רוח "
מאשר השתתפותו  , רבון כל הדברים, מצדו של אלוהים

הטהור שאיננו יודע טומאה . בבחירה חופשית בטבענו החסר
חווה על בשרו כל שלב בעוני  , הכתים עצמו בכתם האנושי

.  הנורא של החיים האנושיים והרחיק עד כדי שחווה את המוות
!"יוצר החיים טעם מן המוות–ראו מה מידת עוני מרצון 

4–מאה , גרגוריוס מניסה

(9השניה אל הקורינתיים ח )"[ התקבצן]"כי בהיותו עשיר נעשה רש 



"הכופר"יוליאנוס 

של גלטיה ציווה יוליאנוס  ( הפגני)במכתב לכהן הגדול 

ליטרים                             34,000טונות של חיטה ו 200על הקצאת 

:של יין לטובת העניים

הקם בכל עיר ועיר אכסניות רבות ללינת הזרים                        

הנני מורה כי יש לתת חמישית מן  ... למען יהנו מרוחב ליבנו

הסכום לעניים המשמשים את הכהנים ואת השארית יחלקו 

.                                            אנשינו לנוודים ולקבצנים

,  בושה היא שבעוד שיהודי לעולם אינו נאלץ לחזר על הפתחים

מסייעים לא רק לעניים שלהם אלא גם ( הנוצרים)והכופרים 

גלויה לכל העובדה                                            , לעניים שלנו

.איננו נוקפים אצבע למען אחינו( הפגנים)כי אנו 





.  חגג את חג המולד ברומאהמלך

הוא יום הולדת , ביום המקודש ביותר...

המלךכאשר הזדקף , בשעת מיסה,     האדון

השליח הקדוש  מן התפילה לפני קברו של 

כתר על ראשו  האפיפיור לאו הניח , פטרוס

חיים וניצחון  :  "וכל העם הרומי הריע

, שהוכתר בידי האל, לקרולוס אוגוסטוס

האימפרטור הגדול ורודף השלום של 

".  הרומאים

הוסר : כמנהג הקיסרים הקדומיםהאפיפיורפנה אליו , לאחר תשועות אלה

.אימפרטור ואוגוסטוסוהוא נקרא , תוארו הפטריקי

ברומא הפגנית

היה מקור  האימפרטור

הלגיטימציה לחוקי הדת  

(Ius in Sacris)

הכהן הגדול  בשל היותו 

Pontifex Maximus

הוגים נוצריים בימי  

קונסטנטינוס ואילך התגייסו  

להקמת תשתית אידאולוגית  

של האימפריה הנוצרית  

Imperium Christianum



בעת העתיקה המאוחרת חל מעבר

: מדגם חברתי אחד למשנהו

מחברה שבה העניים הם במידה רבה  

בלתי נראים

שבה הוענק להם תפקיד חשוב  חברהל

בדמיון הקולקטיבי

:פטר בראון



זכויות היתר שקיבלה הכנסייה אחרי התנצרותו  

של קונסטנטינוס שינו באורח דרמטי את מימדיה  

הצדקה לא הייתה עוד  .... של הצדקה הנוצרית

עניין קהילתי פנימי  המכוון לפתור את  מצוקתם  

...  של הנזקקים

הפכה לתכונה הנדרשת מאיש "הענייםאהבת"

ובישופים וכמרים נדרשו לנהוג על פיה , ציבור

. בתמורה לזכויות  היתר שקבלו



ק ו ר  ַמֲעֵשי ַהְשִליִחים ּפ 

ָגַדל ִמְסַּפר , ַבָיִמים ָהֵהם ֵהֵחלּו ַהְיהּוִדים דֹוְבֵרי  , יםַהַתְלִמידִ ְכש 
ם  ַהְיָוִנית ְלִהְתלֹוֵנן ַעל דֹוְבֵרי ָהִעְבִרית ַעל ש   ת ַאְלְמנֹוֵתיה  ִהְזִניחּו א 

ִליִחים  ָקְראּו ְשֵנים־ָעָשר ַהְש διακονία .2ַבֲחֻלַקת ַהַסַעד ַהיֹוִמית 
ת ֲהמֹון ַהַתְלִמיִדים ְוָאְמרּו ֲאַנחְ : "א  ת ְדַבר ֹלא ָרצּוי ש  נּו ַנֲעֹזב א 

διακονεῖν.ֱאֹלִהים ּוְנָשֵרת ַבֻשְלָחנֹות τραπέζαις3ָלֵכן ,
ם ִשְבָעה ֲאָנִשים ַבעֲ , ַאִחים ְמֵלֵאי רּוַח  , ֵלי ֵשם טֹובַבֲחרּו ִמֵביֵניכ 
ִפָלה ַוֲאַנְחנּו ַנְתִמיד ַבְת 4. ְוַנְפִקיד אֹוָתם ַעל ָהִעְנָין ַהז ה, ְוָחְכָמה

διακονίᾳּוְבֵשרּות ְדַבר ֱאֹלִהים τοῦ λόγου ".5 ָָבר ִנְתַקֵבל ַהד

ת  יש ָמֵלא ֱאמּוָנה ְורּוַח אִ , ְסֵטָפנֹוסְבֵעיֵני ָכל ַהָקָהל ּוָבֲחרּו א 

ש ת ִפיִליּפֹוס, ַהֹקד  ת ִניָקנֹור, ְוא  ת ְּפרֹוכֹורֹוס ְוא  ,א 
ת ִניקֹוָלאֹוס ת ַּפְרֵמָנס ְוא  ת ִטימֹון ְוא  ָהָיה,א  6. ֵגר ֵמַאְנִטיֹוְכָיהש 

ֱעִמידּו אֹוָתם ִלְפֵני  ְוָסְמכּו  ִהְתַּפְללּו, ַהְשִליִחיםה 
ם .ָיַדִים ֲעֵליה 



:2017מעשי השליחים 

ָלהְוָקָרא ֶאת  הִּ קְּ ֵני ה  קְּ .זִּ

presbuterous

:2028מעשי השליחים 

ֶדש ָשָמה ֶאְתֶכם רּוַח ַהקֹּ

ים יגִּ הִּ נְּ מ  לְּ

ἐπίσκοπος

Episkopous

( בישופים)

עֹות רְּ לִּ

.ֶאת ְקִהַלת ֱאֹלִהים

πρεσβύτερος



היום בו פסקו אמות המים  

ותעלות הביוב להזרים  

-

הוא יום נפילתה של 

האימפריה הרומית
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לאו הגדול

אטילה ההוני





RAFFAELLO Sanzio, The Battle at Pons Milvius ,detail,  1520-24, Fresco,  Palazzi Pontifici, Vatican



ניקיאהנוסח ועידת -קרדו   = אני מאמין 

כל הגלוי  , בורא שמיים וארץ, האב הכול יכול, אני מאמין באלוהים אחד

אשר נולד , בן יחיד לאלוהים, המשיחישוע, ובאדון אחד. וכל הסמוי

. אל אמת מאל אמת, אור מאור, אל מאל.מן האב לפני כל הדורות

,  בעבורנו, הכלעצמו עצם האב ועל ידו נעשה ; לא נברא כי אם מולד

נולד , ובמעשה רוח הקודש; ולמען ישענו ירד מן השמיים, בני האדם

פונטיוססבל בימי , נצלב למעננו. ממרים הבתולה והיה לאדם

,  ועלה השמיימה, ביום השלישי קם לתחייה ככתוב. ונקבר, פילאטוס

וישוב בהוד לשפוט את החיים ואת המתים  . והוא יושב לימין האב

הנובע  , המחייה, האדון, אני מאמין ברוח הקודש. ולא יהיה קץ למלכותו

כפי שנאמר על , וכלבןכלאב-לו סוגדים ולו נותנים יקר [. ומהבן]מהאב 

ואני מכיר  , הקתולית והשליחית, אני מאמין בכנסייה האחת הקדושה. ידי הנביאים

ומצפה לתחיית המתים  ולחיי העולם הבא  , בכך שישנה  טבילה אחת למחילת החטאים

https://www.youtube.com/watch?v=p59tfVW6Df8.   אמן
https://www.youtube.com/watch?v=2VLLaUn2Q9U

https://www.youtube.com/watch?v=p59tfVW6Df8
https://www.youtube.com/watch?v=2VLLaUn2Q9U


קרדו  / אני מאמין 

נוסח ועידת ניקיאה-

,                        בורא שמיים וארץ, האב הכול יכול, אני מאמין באלוהים אחד

.כל הגלוי וכל הסמוי

,בן יחיד לאלוהים, ישוע המשיח, ובאדון אחד

.אשר נולד מן האב לפני כל הדורות

. אל אמת מאל אמת, אור מאור, אל מאל

; לא נברא כי אם מולד

,  עצמו עצם האב ועל ידו נעשה הכל

,  ובמעשה רוח הקודש; ולמען ישענו ירד מן השמיים, בני האדם, בעבורנו

, פילאטוספונטיוססבל בימי , נצלב למעננו. נולד ממרים הבתולה והיה לאדם

והוא יושב לימין  , ועלה השמיימה, ביום השלישי קם לתחייה ככתוב. ונקבר

...  . וישוב בהוד לשפוט את החיים ואת המתים ולא יהיה קץ למלכותו. האב

.אמן



הקיסר תאודוסיוס והבישופים בקונציל  –פרסקו 

431האקומני באפסוס 

אל . אשר נולד מן האב לפני כל הדורות

לא .    אל אמת מאל אמת, אור מאור, מאל

עצמו עצם האב ועל ידו  ; נברא כי אם מולד

,נעשה הכל



,  ישוע המשיח, באדון אחד( אני מאמין)ו

,  בן יחיד לאלוהים

.  אשר נולד מן האב לפני כל הדורות

.  אל אמת מאל אמת, אור מאור, אל מאל

; לא נברא כי אם מולד




