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יאֹוִפילֹוס ד ִמְתִחָלה, תֵּ יֵּׁשּועַּ ָעָשה ְוִלמֵּ ה שֶּׁ ל ָכל מַּ ְבִתי עַּ ִחבּור ָהִראׁשֹון ָכתַּ ד  בַּ ְועַּ
ר הֹוָראֹות ָמסַּ ר ׁשֶּׁ חַּ ָמרֹום ְלאַּ ׁש, יֹום ִהָלְקחֹו לַּ דֶּׁ קֹּ ר  , ְלִפי רּוחַּ הַּ ר ָבחַּ ְשִליִחים ֲאׁשֶּׁ לַּ

ם בֹות; ָבהֶּׁ י ְבהֹוָכחֹות רַּ ם הּוא הֹוִפיעַּ חַּ י ֱענּותֹו, ִלְפנֵּיהֶּׁ ֲחרֵּ ְרָבִעים יֹום  , אַּ ְך אַּ ׁשֶּׁ ּוְבמֶּׁ
ְלכּות ָהֱאֹלִהים ל מַּ ר ִאָתם עַּ ם ְוִדבֵּ יהֶּׁ .ִנְרָאה ֲאלֵּ

ם יהֶּׁ ְבָרָתם ִצָּוה ֲעלֵּ ר ָהָיה ְבחֶּׁ ֲאׁשֶּׁ ִים: "כַּ ת ְירּוָׁשלַּ ְזבּו אֶּׁ עַּ ל תַּ כּו ְלִקיּום , אַּ ִכי ִאם חַּ
ם אֹוָתּה ִמִפי ְעתֶּׁ ר ְׁשמַּ ת ָהָאב ֲאׁשֶּׁ ְבָטחַּ ִים; הַּ ם  , ִכי יֹוָחָנן ִהְטִביל ְבמַּ תֶּׁ ֲאָבל אַּ

ִבים ֹּא רַּ ׁש ְבעֹוד ָיִמים ל דֶּׁ קֹּ ."ִתָטְבלּו ְברּוחַּ הַּ
ֱאָסִפים נֶּׁ כּות , ֲאדֹוֵננּו: "ָׁשֲאלּו אֹותֹו הַּ ת ַהַמלְּ ִשיב אֶּ ה תָּ ַמן ַהזֶּ ַהִאם ַבזְּ

ֵאל רָּ ִישְּ "?לְּ
ם ַמִנים: "ָעָנה ָלהֶּׁ ַדַעת ִעִתים ּוזְּ ם לָּ כֶּ לֹא לָּ

ּלֹו כּותֹו שֶּ ַסמְּ ב בְּ אָּ ַבע הָּ קָּ בֹוא. שֶּ ל בְּ ֲאבָּ

לּו  ַקבְּ ש תְּ ם רּוַח ַהֹקדֶּ יּו ֵעַדיֹכחַ ֲעֵליכֶּ ִתהְּ וְּ

רֹון שֹומְּ ה וְּ הּודָּ ל יְּ כָּ ֵהן בְּ ַלִים וְּ ,ֵהן ִבירּושָּ

רֶּ  אָּ ֵצה הָּ ".ץַעד קְּ



ְכִלים ם ְבעֹוָדם ִמְסתַּ יהֶּׁ ֲעלֵּ ה ִנָשא מֵּ לֶּׁ ְדָבִרים ָהאֵּ ת הַּ ר אֶּׁ ָאמַּ י ׁשֶּׁ ֲחרֵּ ,אַּ
ם ינֵּיהֶּׁ ד עֵּ גֶּׁ ל אֹותֹו ִמנֶּׁ .ְוָעָנן ָנטַּ

ֲעִלָיתֹו ְיָמה בַּ ָשמַּ ִביִטים הַּ י ָלָבן ִנְצבּו ְלָיָדם, עֹוָדם מַּ י ֲאָנִׁשים ְלבּוׁשֵּ :        ְוָאְמרּוְוִהנֵּה ְׁשנֵּ
ִליל" ֵשי ַהגָּ ַמִים, ַאנְּ ל ַהשָּ ִלים אֶּ ַתכְּ ִדים ּוִמסְּ ם עֹומְּ ה ַאתֶּ מָּ ם  ? לָּ א ֵמֲעֵליכֶּ ר ִנשָּ ה ֲאשֶּ ֵישּוַע זֶּ

ה  מָּ ַמיְּ ַמִים--ַהשָּ ה ַלשָּ ם אֹותֹו עֹולֶּ ִאיתֶּ רְּ ן שֶּ אֹותֹו ֹאפֶּ ."בֹוא יָּבֹוא בְּ
(12-1' מעשי השליחים א)



Pentecostפנטקוסט
ָשבּועֹות ָהיּו כָֻּלם יְַּחָדיוְביֹום  ת הַּ ִפְתאֹום ָהָיה קֹול  . ְמלֹּאת ִׁשְבעַּ

ִים ָשמַּ ָזה, ִמן הַּ ב רּוחַּ עַּ שַּ ִית , ְכקֹול מַּ בַּ ת ָכל הַּ א אֶּׁ ְוהּוא ִמלֵּ
ר ָיְׁשבּו בֹו ׁש.ֲאׁשֶּׁ ֲהבֹות אֵּ ם ְלׁשֹונֹות ְכלַּ ינֵּיהֶּׁ ד עֵּ ,  ָאז הֹוִפיעּו ְלנֶּׁגֶּׁ

ת  חַּ ְזרּו ְוָנחּו אַּ ִהְתפַּ תׁשֶּׁ חַּ םאַּ הֶּׁ ָחד מֵּ ל ָכל אֶּׁ ִנְמְלאּו ְוכָֻּלם.עַּ
ם   ָנְתָנה ָלהֶּׁ רֹות ְכִפי ׁשֶּׁ ר ִבְלׁשֹונֹות ֲאחֵּ בֵּ לּו ְלדַּ חֵּ ׁש ְוהֵּ דֶּׁ קֹּ רּוחַּ הַּ

ר בֵּ .ָהרּוחַּ ְלדַּ

י  ִים ִהְתּגֹוְררּו ְיהּוִדים ִיְראֵּ ר  ֱאֹלִהיםִבירּוָׁשלַּ ם ֲאׁשֶּׁ ם ְועַּ ִמָכל עַּ
ִים ָשמַּ ת הַּ חַּ ב  . תַּ ם רַּ ֲהלּו עַּ ה ִהְתקַּ זֶּׁ קֹול הַּ ע הַּ ר ִנְׁשמַּ ֲאׁשֶּׁ כַּ

לֹו, ָנבֹוכּוְוכָֻּלם ְבִרים ִבְשָפתֹו ׁשֶּׁ ע אֹוָתם ְמדַּ ן ָכל ִאיׁש ָׁשמַּ כֵּ .  ׁשֶּׁ
ְלאּו  ם ִנְתמַּ ה : ּוְפִליָאה ְוָאְמרּוִתָמהֹוןהֵּ לֶּׁ ְבִרים ָהאֵּ ְמדַּ י ָכל הַּ ֲהרֵּ

ְדתֹו,ְּגִליִלִיים ת מֹולַּ עַּ ִבְשפַּ ִאָתנּו ׁשֹומֵּ ָחד מֵּ יְך ָכל אֶּׁ ְרִתים?ְואֵּ פַּ
יָלִמים, ֲאנְַּחנּו ּוָמִדים י ֲאָרם עֵּ ִיםְותֹוָׁשבֵּ י ְיהּוָדה , נֲַּהרַּ תֹוָׁשבֵּ

ְסָיה ָפדֹוְקָיה ְופֹוְנטֹוס ואַּ ְמִפיְלָיהְפִריְגָיה,ְוקַּ ִים , ְופַּ ִמְצרַּ
ְנָיה ְסמּוִכים ְלִקירֶּׁ ִמְתּגֹוְרִרים , ּוְמחֹוזֹות לּוב הַּ י רֹוָמא הַּ תֹוָׁשבֵּ

ִרים,ָכאן ִתִיים, ְיהּוִדים ְוגֵּ ְרִבים ְכרֵּ ְוִהנֵּה ֲאנְַּחנּו ׁשֹוְמִעים  --ְועַּ
לֹות  ת ְּגדֻּ ינּו אֶּׁ ְפִרים ִבְלׁשֹונֹותֵּ !  ָהֱאֹלִהיםאֹוָתם ְמסַּ

(11-1' מעשי השליחים ב)



–קהילת השליחים 
(?")לב אחד ונפש אחת"

ל" ֲאִמיִניםְקהַּ מַּ בָהָיההַּ ָחדלֵּ ׁשאֶּׁ תְונֶּׁפֶּׁ חַּ .אַּ

לֹו הּוא ל ָדָבר ִמִקְנָיָניו ִכי ׁשֶּׁ ר עַּ ֹּא ָאמַּ ם ל הֶּׁ ,         ִאיׁש מֵּ
ָלא  לאֶּׁ כֹּ ָתִפים ָהיּו בַּ ל ְתִחיַּת  .ׁשֻּ ב עַּ חַּ רַּ ִעידּו ְבכֹּ ְשִליִחים הֵּ הַּ

ל כָֻּלם ב ָהָיה עַּ ד רַּ סֶּׁ .ָהָאדֹון יֵּׁשּועַּ ָוחֶּׁ

ם  ְחסֹורּגַּ ם ִאיׁש ָׁשרּוי ְבמַּ ֹּא ָהָיה ָבהֶּׁ ָשדֹות  , ל י הַּ ֲעלֵּ ִכי ָכל בַּ
ף ְמִחיָרם סֶּׁ ת כֶּׁ ִביאּו אֶּׁ ם ְוהֵּ יהֶּׁ ת ִנְכסֵּ ָבִתים ָמְכרּו אֶּׁ י הַּ ֲעלֵּ .ּובַּ

ן ְכִפי ָצְרכֹו ְשִליִחים ּוְלָכל ִאיׁש ִנתַּ י הַּ ְגלֵּ ם ִהִניחּוהּו ְלרַּ "  הֵּ

(35-32'דהשליחיםמעשי)



ת ָהֱאֹלִהים ְבִלי תֹוָרה" ת ִנְגְלָתה ִצְדקַּ ְך ָכעֵּ ְצָדָקה  , אַּ

יהָ  ְנִביִאים ְמִעיִדים ָעלֶּׁ תֹוָרה ְוהַּ הַּ ל           ְוִהיא ְצָדָקה .ׁשֶּׁ ׁשֶּׁ

ָמִׁשיחַּ , ָהֱאֹלִהים ְמָצעּות ֱאמּונַּת יֵּׁשּועַּ הַּ ל ָכל  , ְבאֶּׁ ל ָכל ְועַּ אֶּׁ

ֲאִמיִנים מַּ ל; הַּ ְבדֵּ ין הֶּׁ י אֵּ ֲהרֵּ י ְכבֹוד  , ׁשֶּׁ ְסרֵּ ל ָחְטאּו ּוְמחֻּ כֹּ ִכי הַּ

ָמה ְסדֹו.ֱאֹלִהים הֵּ ְצָדִקים ְבחַּ ם מֻּ ְך הֵּ הֹודֹות  , ְבִחָנם, אַּ

ָמִׁשיחַּ יֵּׁשּועַּ  בַּ ְפדּות ׁשֶּׁ ָפָרה ,לַּ ר ָהֱאֹלִהים ָשם אֹותֹו ְלכַּ ֲאׁשֶּׁ

ל, ְבָדמֹו ָפָרה עַּ . ]...[ְיסֹוד ֱאמּוָנה-כַּ

ק ַעלְוָאְמָנם ָאנּו קֹוְבִעים  דָּ ם ֻמצְּ דָּ אָּ הָּ לֹא  -שֶּ ה לְּ ֵדי ֱאמּונָּ יְּ

ה ַמֲעֵשי ַהתֹורָּ לּות בְּ .תְּ

ד ְיהּוִדים ִבְלבַּ י הַּ ָמא הּוא ֱאֹלהֵּ י  ? אֹו ׁשֶּׁ ם ֱאֹלהֵּ ין הּוא ּגַּ אֵּ הַּ

ּגֹוִיים ן? הַּ ּגֹוִיים הּוא, כֵּ י הַּ ם ֱאֹלהֵּ ָחד הּוא , ּגַּ ן ֱאֹלִהים אֶּׁ כֵּ ׁשֶּׁ

ל ִנמֹוִלים עַּ ת הַּ ְצִדיק אֶּׁ מַּ ל, ְיסֹוד ֱאמּוָנה-הַּ ִלים עַּ ת ָהֲערֵּ -ְואֶּׁ

י ָהֱאמּוָנה ל. ְידֵּ תֹוָרה עַּ ת הַּ פֹוא אֶּׁ ְטִלים אֵּ ִאם ָאנּו ְמבַּ י  -הַּ ְידֵּ

ס ְוָחִליָלה? ָהֱאמּוָנה ָבא! חַּ ְדרַּ תֹוָרה, אַּ ף לַּ קֶּׁ "ָאנּו נֹוְתִנים תֹּ
(31-21' רומים ג)

שאול התרסי–פאולוס 

הפנייה אל הגויים 
וביטול המצוות



תֹוָרה" ת הַּ יֵּם אֶּׁ ָתה ְמקַּ ִמיָלה ִאם אַּ ְך לַּ רֶּׁ ,  ָאְמָנם יֵּׁש עֵּ

תֹוָרה ת הַּ ר אֶּׁ פֵּ ָתה מֵּ ְך ִאם אַּ ִמיָלְתָך ִנְהיֵּית  , אַּ

.ְלָעְרָלה

תֹוָרה ת ִדינֵּי הַּ ל אֶּׁ ר ָערֵּ ן ִאם ִיְׁשמֹּ ֹּא  , ָלכֵּ ִאם ל הַּ

ב לֹו ָעְרָלתֹו ְלִמיָלה ָחׁשֵּ ל ִמְבִחיָנה ּגּוָפִנית?תֵּ ָערֵּ ,  ְוהֶּׁ

תֹוָרה ת הַּ יֵּם אֶּׁ ְמקַּ יָך ִמְׁשָפט, הַּ ץ ָעלֶּׁ י ְלָך  , יֲַּחרֹּ ֲהרֵּ ׁשֶּׁ

תֹוָרה ת הַּ ר אֶּׁ פֵּ ָתה מֵּ ִמיָלה ְואַּ ְכתּוִבים ְוהַּ .הַּ

ל ֹּא עַּ ן ל ִין ְיהּוִדי הּוא ְיהּוִדי-הֵּ ְרִאית עַּ ה , ִפי מַּ ֹּא מַּ ְול

ּגּוף הּוא ִמיָלה רֹוִאים בַּ ְבתֹוְך  .שֶּׁ ְיהּוִדי הּוא זֶּׁה ׁשֶּׁ

ַבֵּלבתֹוכֹו הּוא ְיהּוִדי ּו ה ִהיא זֹו שֶּ רּוַח  , ִמילָּ ִפי הָּ לְּ

ה תּובָּ ִפי אֹות כְּ לֹא לְּ ינֹו ָבא ִמְבנֵּי ָאָדם; וְּ ,  ִׁשְבחֹו אֵּ

ֱאֹלִהים "ִכי ִאם מֵּ
(29-25' רומים ב)

שאול התרסי–פאולוס 

הפנייה אל הגויים וביטול המצוות



ִחים ׁשֶּׁ  ת ָהאַּ ָמה ֲאָנִׁשים ָיְרדּו ִמיהּוָדה ְוִלְמדּו אֶּׁ לּו כַּ ה לֹא יּוכְּ ַדת ֹמשֶּ לּו כְּ ִאם לֹא ִימָּ
ַשע ִהּוָּ ר. לְּ ם-ְלָׁשאּול ּוְלבַּ ִטים ִעָמהֶּׁ ֹּא ְמעַּ ר, נַָּבא ָהיּו ִדין ּוְדָבִרים ל ָשאּול ּובַּ ט ׁשֶּׁ ְחלַּ ן הֻּ -ָלכֵּ

ֹּאת ז ָלה הַּ ְשאֵּ עַּ לַּ ִנים ְבנֹוגֵּ ְזקֵּ ְשִליִחים ְוהַּ ל הַּ ִים אֶּׁ ם יֲַּעלּו ִלירּוָׁשלַּ הֶּׁ ָמה מֵּ ם  .נַָּבא ְועֹוד כַּ הֵּ
ל ְרָכם עַּ ְלחּו ְלדַּ ּגֹוִיים -ׁשֻּ ת הַּ ל ְתׁשּובַּ יִניְקָיה ּוְבׁשֹוְמרֹון ִסְפרּו עַּ ָעְברּו ְבפֵּ ְקִהָלה ּוְכׁשֶּׁ י הַּ ְידֵּ

ִחים .ְוָגְרמּו ִשְמָחה ְּגדֹוָלה ְלָכל ָהאַּ

ל ְבלּו עַּ ִים ִנְתקַּ ִּגיָעם ִלירּוָׁשלַּ ִנים-ְבהַּ ְזקֵּ ְשִליִחים ְוהַּ ְקִהָלה ְוהַּ י הַּ ה  , ְידֵּ ת ָכל מַּ ְוִסְפרּו אֶּׁ
ם ָעָשה ֱאֹלִהים ִעָמהֶּׁ ְך . שֶּׁ מּו אַּ רּוִשים קָּ ִדים ִמַכת ַהפְּ רּוַמֲאִמיִנים ֲאחָּ מְּ אָּ וְּ

ה ת תֹוַרת ֹמשֶּ ֹמר אֶּ ם ִלשְּ ַצּוֹותָּ ם ּולְּ מּול אֹותָּ ִריְך לָּ צָּ .שֶּ

ה ר ַהזֶּ בָּ ַעֵין ַבדָּ ֵקִנים לְּ ַהזְּ ִליִחים וְּ סּו ַהשְּ ַכנְּ .ִהתְּ

ָשְך ָקם  י ִוכּוחַּ ְממֻּ ֲחרֵּ םפטרוסאַּ ר ָלהֶּׁ ִשים ַאִחים: "ְוָאמַּ ִמים  , ֲאנָּ ִעים ִכי ִמיָּ ם יֹודְּ ַאתֶּ
ה   שֹורָּ ַבר ַהבְּ ת דְּ עּו ַהגֹוִיים אֶּ מְּ ִמִפי ִישְּ ֵדי שֶּ ם כְּ ַרִני ֱאֹלִהים ִמֵביֵניכֶּ חָּ ִראשֹוִנים בְּ

ַיֲאִמינּו ֵשם .וְּ ש כְּ ת רּוַח ַהֹקדֶּ ם אֶּ הֶּ ִתתֹו לָּ ם בְּ בֹות ֵהִעיד ַעֵליהֶּ בָּ ת ַהּלְּ ֵואֹלִהים ַהיֹוֵדַע אֶּ
נּו ּה ַגם לָּ נָּ תָּ נְּ ֵבינָּם.שֶּ ל ֵביֵנינּו לְּ לָּ ִדיל כְּ ת -ִכי ַעל, הּוא לֹא ִהבְּ ה ִטֵהר אֶּ ֱאמּונָּ ֵדי הָּ יְּ

ם בָּ בָּ ִמיִדים.לְּ אֵרי ַהַתלְּ ִשים ֹעל ַעל ַצּוְּ ת ֱאֹלִהים לָּ ַנּסּו אֶּ ה ַמדּוַע תְּ ַעתָּ ר ַגם , וְּ ֹעל ֲאשֶּ
ֵשאת נּו לָּ נּו לֹא יָֹּכלְּ ַגם ֲאַנחְּ א?ֲאבֹוֵתינּו וְּ ַרבָּ דֹון ֵישּוַע  , ַאדְּ אָּ ד הָּ סֶּ חֶּ בְּ נּו ַמֲאִמיִנים שֶּ אָּ

נּו ִשיַח נֹוַשעְּ ם, ַהמָּ מֹוהֶּ מֹונּו כְּ ."כָּ
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ר ן ְלבַּ זֶּׁ ֱאָסִפים ָׁשְתקּו ְוִהטּו אֹּ נֶּׁ לּו -ָכל הַּ ר ִסְפרּו אֵּ נַָּבא ּוְלָׁשאּול ֲאׁשֶּׁ
ל ּגֹוִיים-אֹותֹות ּומֹוְפִתים ָעָשה ֱאֹלִהים עַּ ב הַּ רֶּׁ .ָיָדם ְבקֶּׁ

ר ב ְוָאמַּ ִגיב יֲַּעקֹּ ר הֵּ פֵּ ָּגְמרּו ְלסַּ ִחים: "ְכׁשֶּׁ י, ֲאָנִׁשים אַּ לַּ -ִׁשְמעֹון .ִׁשְמעּו אֵּ
ת ִמִקְרָבם   חַּ ּגֹוִיים ָלקַּ ת הַּ ד ֱאֹלִהים אֶּׁ ד ָלִראׁשֹוָנה ָפקַּ יצַּ ר כֵּ פטרוס ִספֵּ

ם ִלְׁשמֹו ְנִביִאים.עַּ י הַּ ְסִכיִמים ִדְברֵּ ֹּאת מַּ ָכתּוב, ְוָלז ן ָאׁשּוב  ':כַּ י כֵּ ֲחרֵּ אַּ
ת ת וֲַּהִריסֹוָתיו ָאִקים ּוְבִניִתיהָ -ְוָאִקים אֶּׁ לֶּׁ פֶּׁ נֹּ ת ָדִויד הַּ כַּ ן ִיְדְרׁשּו ,סֻּ עַּ ְלמַּ

ם יהֶּׁ ר ִנְקָרא ְׁשִמי ֲעלֵּ ּגֹוִים ֲאׁשֶּׁ ִרית ָאָדם ְוָכל הַּ ת יהוה ְׁשאֵּ ם יהוה  . אֶּׁ ְנאֻּ
עֹוָלם נֹוָדִעים מֵּ ה הַּ לֶּׁ ה ָכל אֵּ שֹות ַעל  '.עֹושֶּׁ ַהקְּ ּלֹא לְּ ַעל ֵכן ֲאִני פֹוֵסק שֶּ

ל ֱאֹלִהים ִבים אֶּ ר שָּ ִשים ִמן ַהגֹוִיים ֲאשֶּ ם ֲאנָּ ם  ,אֹותָּ ֹתב ֲאֵליהֶּ א ִלכְּ ּלָּ אֶּ
נּות אֹות ֱאִליִלים ּוִמזְּ ַנע ִמֻטמְּ ִהמָּ ם, לְּ ק ּוִמן ַהדָּ ֱחנָּ ַשר ַהנֶּ ." ִמבְּ

(20-1ו "מעשי השליחים ט)
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,ולמלשינים אל תהי תקוה

,  וכל המינים כרגע יאבדו

,וכל אויבי עמך מהרה יכרתו

והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם  
.ותכניעם במהרה בימינו

.שובר אויבים ומכניע זדים' ברוך אתה ה

(רינת ישראל, סידור)

1-המאה השלהי–ברכת המינים 





רדיפות נגד הנוצרים

אם השמיים , אם הטיבר גואה או הנילוס שפל"

,  אם רעב או מגפה, עומדים או אם הארץ נעה

כולם לאריה . 'הנוצרים לאריה': אחת הקריאה

(טרטוליאנוס" )?אחד



רדיפות נגד הנוצרים
שהרי ברור הדבר שאיננו מתכחשים להודאתנו  "

בהיותנו נערפים ונצלבים ומושלכים  ( בישוע)

חיות ונתונים בשלשלאות ובאש ובכל שאר ( לפני)

דברים מעין  ( לנו)ככל שנעשים , אאל–העינויים 

אלו כן הופכים רבים אחרים למאמינים ולעובדי  

"  האל באמצעות שמו של ישוע

(היהודיטריפוןדיאלוג עם , מרטיריוסטינוס)

(טרטוליאנוס" )דם המרטירים הוא זרע הכנסייה"



חזרתו של ישועהתמהמהות •

תפישות דואליסטיות–גנוסטיקה •

ך כביטוי לקלקול הבריאה"התנ–מרקיון •

המחלוקת המונטניסטית•

תגרים פנימייםא–2-המאה ה



ך"הקנון של הברית הישנה והתנ
הברית הישנה–המקרא הנוצרי ך"התנ–המקרא היהודי 

(Genesis)בראשית : משפטבראשית:תורה

 (Exodus)שמותשמות

 (Leviticus)ויקראויקרא

 (Numbers)במדברבמדבר

 (Deuteronomy)דבריםדברים

 (Joshua)יהושע:היסטוריהיהושע:נביאים

 (Judges)שופטיםשופטים

 (Ruth)רות'וב' שמואל א

 (Samuel 1 and 2)'וב' שמואל א'וב' מלכים א

 (Kings 1 and 2)'וב' מלכים אישעיהו

 (Chronicles 1 and 2)'וב' דברי ימים אירמיהו

 (Ezra)עזראיחזקאל

 (Nehemiah)נחמיהתרי עשר הנביאים

 (Tobit)*טוביהתהילים: כתובים

 (Judith)*יהודיתמשלי

 (Esther)אסתראיוב

 (Maccabees)*'וב' מכבים אשיר השירים

 (Job)איוב:חוכמהרות

 (Psalms)תהיליםאיכה

 (Proverbs)משליקהלת

 (Ecclesiastes)קהלתאסתר

 (Song of Songs)שיר השיריםדניאל

 (Wisdom of Solomon)*חוכמת שלמהעזרא

 (Ecclesiasticus)*ישוע בן סיראנחמיה

 (Isaiah)ישעיהו:נביאים'וב' דברי ימים א

 (Jeremiah)ירמיהו

 (Lamentations)איכה

 (Baruch)*ברוך

(Ezekiel)יחזקאל 

 (Daniel)דניאל

 (Twelve Prophets)תרי עשר הנביאים

.הפרוטסטנטים אינם כוללים ספרים אלה בקנון כתבי הקודש* 

.הקנון של הכנסיות האורתודוקסיות ומזרחיות לפעמים עוד יותר רחב מהקנון הקתולי





כתבי אבות הכנסייה: הנוצרי" התלמוד"

2מאה 

(יווני)יוסטינוס מרטיר 

3מאה 

(יווני)אוריגנס 

(לטיני)טרטוליאנוס 

5-ו4מאה 

אוסביוס מקיסריה

(לטיני)הירונימוס 

(לטיני)אוגוסטינוס מהיפו 

8-עד המאה ה5-המאה ה

(לטיני)גרגוריוס הגדול 

(יווני)יוחנן מדמשק 



:הצהרת האמונה
של השליחים( Credo)הקרדו 

,הכל יכולאלוהים האבאני מאמין ב"

אשר נולד מרוח הקודש וממרים  , בנו יחידו אדוננוישוע המשיחוב
ביום השלישי קם  , בימי פונטיוס פילטוס נצלב ונקבר, הבתולה

ומשם יבוא  , ויושב לימין האב, עלה לשמים, לתחייה מן המתים
.לשפוט את החיים ואת המתים

,רוח הקודשוב

,בכנסייה הקדושה

,במחילת עוונות

,בתחיית הבשר

.בחיי נצח

."אמן



גיבוש ההיררכיה ותפקידי הכהונה

דיוקסיה

(קתדרלה), [אפיסקופוס]בישוף 

[פרסביטרוס]כומר 

פרובינציה
ארכיבישוף

(דיאקון)



נצרות מערבית/נצרות מזרחית







מדת נרדפת לדת האימפריה
"הרדיפה הגדולה"מתחיל את דיוקלטיאנוס–303•

המולוויוסמנצח בקרב על גשר 1-הקונסטנטינוס–312•

דת מותרתנצרות הופכת לה–דיקט מילאנו א–313•

הוא השליט היחיד של כל האימפריה 1-הקונסטנטינוס–324•

דת מועדפתהנצרות הופכת ל

דת  צרות הופכת בהדרגה להנ–בימי היורשים של קונסטנטינוס •
הדומיננטית

מכריז על הנצרות כדת ( הגדול)1-התיאודוסיוסיסר הק–380•
הרשמית של האימפריה



הראשונה( עולמית)=האקומניתהוועידה

!הקיסר קונסטנטינוס יוזם נוכח•

על אלוהיותו ונצחיותו של ישוע המשיח( אריוס)המחלוקת האריאנית •

I–325-הניקיאהועידת 



הוועידות  הכנסייתיות  האקומניות

(בישופים)התכנסויות של בכירי הכנסייה •

!עיקרי אמונה מחייבים –( dogma)ניסוח דוגמות •

(  'אמונה ישרה')אורתודוכסיה

לעומת

(בחירה שאינה נכונה, heresy, הרזיה)מינות 





:שלוש המאות הראשונות של הנצרות
בין דת לממסד, בין אמונה לדת

33-150-33150-50200-150313-200337-313

קונסטנטינוס  ישוע מנצרת

1-ה

"(הגדול)"

כתה יהודית  

משיחית  

שומרת  

מצוות

לגוייםפנייה 

וביטול  

המצוות

משברים  

,פנימיים

התמסדות

התפשטות  

מהירה

התעצמות  

פוליטית  

,  וכלכלית

נוצריםרדיפת

רדיפות מצד 

היהודים

רדיפות מצד

האימפריה  

הרומית

רדיפות מצד

האימפריה  

הרומית

רדיפות מצד

האימפריה  

הרומית

מוכרת  דת

י  "ונתמכת ע

השלטון

פאולוס



23.2%

31.4%

2010




