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ים14מרקוס ז  רִׁ ַהּסֹופְּ ים וְּ רּושִׁ ֲאלּו אֹותֹו ַהפְּ ֹסֶרת  : "שָׁ י מָׁ פִׁ ים לְּ יֶדיָך נֹוֲהגִׁ מִׁ ַמּדּוַע ֵאין ַתלְּ

ֵמאֹות ם טְּ יַָׁדיִׁ ים ֶאת ַהֶלֶחם בְּ לִׁ א אֹוכְּ ים ֶאלָׁ ֵקנִׁ ַמר ..."?ַהזְּ אָׁ ית וְּ מֹון ֵשנִׁ א ֶאת ֶההָׁ רָׁ הּוא קָׁ

ֶהם ינּו: "לָׁ בִׁ הָׁ ֶכם וְּ יבּו ֵאַלי כֻּלְּ שִׁ ַטֵמא אֹותֹו  15. ַהקְּ ם יָׁכֹול לְּ דָׁ אָׁ חּוץ לָׁ א מִׁ צָׁ מְּ ר ַהנִׁ בָׁ ֵאין ּדָׁ

תֹוכֹו סֹו לְּ נְּ כָׁ הִׁ ם, בְּ דָׁ אָׁ ים ֶאת הָׁ אִׁ ַטמְּ ם ֵהם ַהמְּ דָׁ אָׁ תֹוְך הָׁ ים מִׁ אִׁ ים ַהּיֹוצְּ רִׁ בָׁ א ַהּדְּ ."ֶאלָׁ



מרקוס  ג

אּו יו בָׁ ֶאחָׁ מֹו וְּ רֹא לֹו. אִׁ קְּ חּו לִׁ לְּ שָׁ דּו ַבחּוץ וְּ מְּ ּה  .  ֵהם עָׁ אֹותָׁ

רּו לֹו מְּ ֵהם אָׁ יבֹו ֲהמֹון ַעם וְּ בִׁ בּו סְּ ה יָׁשְּ עָׁ ָך  : "שָׁ ִהנֵּה ִאמְּ

יֹוֶתיָך ַבחּוץ ַאחְּ ַאֶחיָך וְּ ָך. וְּ ים אֹותְּ שִׁ ַבקְּ ."ֵהם מְּ

ֶהם ַמר לָׁ אָׁ נָׁה וְּ ַאַחי: "עָׁ י וְּ מִׁ י ֵהם אִׁ ֹכה "  ?מִׁ יט ֹכה וָׁ בִׁ הּוא הִׁ

ַמר אָׁ ל וְּ גָׁ יבֹו ַבַמעְּ בִׁ ים סְּ בִׁ : ֶאל ַהּיֹושְּ

ַאַחי" י וְּ מִׁ ֵנה אִׁ !                                                             הִׁ

ִאִמי ִחי ַוֲאחֹוִתי וְּ צֹון ֱאֹלִהים הּוא אָּ עֹוֶשה ֶאת רְּ ל הָּ ."כָּ



ַמר ֵישּועַ 29 ֵמן: "אָׁ ֶכם. אָׁ י לָׁ יֹות אֹו ֵאם , אֹוֵמר ֲאנִׁ ים אֹו ֲאחָׁ ת אֹו ַאחִׁ ַזב ַביִׁ יש ֲאֶשר עָׁ ֵאין אִׁ

ה שֹורָׁ ַמַען ַהבְּ י ּולְּ ַמֲענִׁ דֹות לְּ ים אֹו שָׁ נִׁ ב אֹו בָׁ ֵעת30,אֹו אָׁ ַקֵבל כָׁ ַמן ַהֶזה, ֶשלֹא יְּ י , ַבזְּ פִׁ

ה דֹות: ֵמאָׁ שָׁ ים וְּ נִׁ הֹות ּובָׁ מָׁ אִׁ יֹות וְּ ים ַוֲאחָׁ ַאחִׁ ים וְּ תִׁ יפֹות, בָׁ דִׁ ם רְּ א , עִׁ ם ַהבָׁ עֹולָׁ ם-ּובָׁ .ַחֵּיי עֹולָׁ

ץ ( מרקוס י ) דרָׁ יש ֶאחָׁ יו אִׁ ַאל אֹותֹו, ֵאלָׁ שָׁ נָׁיו וְּ פָׁ ַרע לְּ י ַהּטֹוב: "כָׁ , ַרבִׁ

ם ֶרֶשת ַחֵּיי עֹולָׁ ֵדי לָׁ ַלי ַלֲעשֹות כְּ "?ֶמה עָׁ

ַמר לֹו ֵישּועַ  י : "אָׁ ה קֹוֵרא לִׁ ד '? טֹוב'ַמּדּוַע ַאתָׁ ם ֶאחָׁ י אִׁ ֵאין טֹוב כִׁ

ים ֱאֹלהִׁ הּוא הָׁ ה יֹוֵדעַ .וְּ וֹות ַאתָׁ צְּ :                                   ֶאת ַהמִׁ

ַצח ַאף, לֹא ִתרְּ ֹנב, לֹא ִתנְּ ֶקר, לֹא ִתגְּ ד שָּ ֲעָך עֵּ רֵּ לֹא , לֹא ַתֲעֶנה בְּ

ֶאת־ִאֶמָך, ַתֲעֹשק ִביָך וְּ ד ֶאת־אָּ ."ַכבֵּ

יב לֹו י: "ֵהשִׁ עּוַרי, ַרבִׁ נְּ י מִׁ תִׁ ַמרְּ ל ֵאֶלה שָׁ יט בֹו ֵישּוַע ."ֶאת כָׁ בִׁ הִׁ

ה ַחש לֹו ַאֲהבָׁ רָׁ יו. וְּ ַמר ֵאלָׁ ָך: "אָׁ ֵסר לְּ ד חָׁ ר ֶאחָׁ בָׁ ֹכר ַמה ֶשיֵּש . ּדָׁ ְך מְּ לֵּ

ֲעִנִיים ן לָּ תֵּ ָך וְּ ַמִים, לְּ ר ַבשָּ ָך אֹוצָּ ֶיה לְּ ִיהְּ ֵלְך ַאֲחַרי; וְּ ְך בֹוא וְּ ."ַאַחר כָׁ



, יעקב, פטרוס

, יוחנן

,  אנדרי, פיליפוס

,תדי

ברתולומאו  

ואחרים



הראשונה אל הקורינתייםהאגרת

ָוִנים מְּ  ַהיְּ ִשים אֹותֹות וְּ ַבקְּ הּוִדים מְּ ָמהִהנֵּה ַהיְּ ְְּ ִִׂים ַָח 23,ַַחְְּּ

ִריִזים ֲאָבל  ְְּ נּו ַמ ,ָמִשיַַח ָצלּובֲאַנַחְּ
ָונִ  ינֵּי ַהיְּ עֵּ לּות בְּ ְְּ ִס הּוִדים וְּ .יםֶאֶבן ֶנֶגף ַליְּ

ִתים13 ִַחַית מֵּ ין תְּ .ַגם ַהָמִשיַַח ֹלא ָקם, ִאם אֵּ
ִאם ַהָמִשיַַח ֹלא ָקם14 ַגם, וְּ נּו ֶהֶבל וְּ ָרָזתֵּ ְְּ ם ֶהֶבלַה ְֶ .ֱאמּוַנתְּ

ִׂ, ַאַַחי ְֶם ֶאת ַהבְּ ִכיר ָל ִת ֲאִני ַמזְּ ַמעְּ י  ֹוָרה ֶשִהשְּ
ם ְֶ ...ָל

ָצעּוָתּה ַאֶתם 2 ֶאמְּ ִאם ַמֲַחִזיִקים  , ִעיםם נֹושָ גַ בְּ
ְֶ ַאתֶ  ִתי ָל רְּ ןֹלֶשִאם -ם ם ַבָדָבר ֶשִבֹשַ ְֵּ א וְּ ַלשָ , א 
םָהיְּ  ְֶ ם ָבֹראש3.ָתה ֱאמּוַנתְּ ְֶ ִתי ָל ָמַסרְּ

ת ... ּוָבִראשֹוָנה  ינּובְּ ֶשַהָמִשיַַח מֵּ ,ַעד ֲַחָאאֵּ
תּוִבים ִפי ַהכְּ ַבר 4;לְּ ָקםִנקְּ וְּ



DANIEL 9-26   

ET POST HEBDOMADA 

SEXTAGINTA DUAS 

OCCIDENTUR CHRISTUS

And after threescore 
and two weeks shall 

Messiah 
be cut off

ֻבִעים ִשִשים  כו ְוַאֲחֵרי ַהשָּׁ
ִיםּו ַַ ִשיַח , ְש ֵרת מָּ ;ְוֵאין לֹוִיכָּ



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

...       ; ִאיש ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ֹחִלי, ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִשים...  

; ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם, ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא. ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבנֻהּו

.   ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים ּוְמֻעֶנה, ַוֲאַנְחנּו ֲחַשְבנֻהּו

, מּוַסר ְשלֹוֵמנּו ָעָליו; ְמֻדָכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו, ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְפָשֵענּו

.   ָלנּו-ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָפא

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

ח יּוָבל, ִפיו-ְולֹא ִיְפַתח, ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה.    ֻכָלנּו בַּ טֶּׂ ה לַּ שֶּׂ ,  כַּ

ִכי ִנְגַזר .    ...ִפיו, ְולֹא ִיְפַתח; ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה

ַעל  ...                      ִמֶפַשע ַעִמי ֶנַגע ָלמֹו, ֵמֶאֶרץ ַחִיים

ים ָנָשא-ֵחְטאְוהּוא ...ְולֹא ִמְרָמה ְּבִפיו, ָחָמס ָעָשה-לֹא בִּ ...  רַּ
ישעיהו נג



י  4 תִׁ לְּ ם ֶשל ַהבִׁ לָׁ כְּ ֵּור ֶאת שִׁ ם ַהֶזה עִׁ עֹולָׁ הָׁ

ה ֶשל   שֹורָׁ ַרח ֲעֵליֶהם אֹור ַהבְּ זְּ ַבל יִׁ ים לְּ ינִׁ ַמֲאמִׁ

בֹוד  ֱאֹלִהיםכְּ ִשיַח ֲאֶשר הּוא ֶצֶלם הָּ .ַהמָּ

ים5 יזִׁ רִׁ נּו ַמכְּ ֵמנּו אָׁ א ַעל , ֲהֵרי לֹא ַעל ַעצְּ ֶאלָׁ

דֹון אָּ ִשיַח יֵּשּוַע כְּ ַעל , ַהמָּ ֵמנּו כְּ לּו ַעל ַעצְּ אִׁ וְּ

ַמַען ֵישּועַ  ֵדיֶכם לְּ אֹוֵמר 6.ַעבְּ ים הָׁ ֱאֹלהִׁ יֹוַפע "הָׁ

יר ַּדַעת " אֹור ֵמֹחֶשְך אִׁ הָׁ ֵבנּו לְּ לִׁ יַּה אֹור בְּ גִׁ הּוא הִׁ

נָּיו ֶשל  ַעל־אֹודֹות  פָּ בֹוד ֱאֹלִהים ֲאֶשר בְּ כְּ

ִשיחַ  .ַהמָּ



יַח ֵישּועַ 5 שִׁ יָׁה ַבמָׁ ְך רּוַח ֶזה ֲאֶשר הָׁ ֶכם ֲהלָׁ ֵהא בָׁ :יְּ

מּות ֱאֹלִהים הּוא ֲאֶשר 6 יָּה ַקיָּם ִבדְּ ...הָּ

מֹו יק ֶאת ַעצְּ ם, ֵהרִׁ דָׁ ֵני אָׁ בְּ יָׁה כִׁ הְּ נִׁ מּות ֶעֶבד וְּ ;נַָׁטל ּדְּ

ם דָׁ אָׁ תֹו כְּ צּורָׁ יָׁה בְּ ַכֲאֶשר הָׁ ֵּית ַעד  8,וְּ צִׁ מֹו וְּ יל ַעצְּ פִׁ שְּ הִׁ

ֶות ב, מָׁ לָׁ ֶות ַבצְּ .ַעד מָׁ

נַָׁתן לֹו ֶאת ַהֵשם ַהַנֲעֶלה ַעל 9 ֹאד וְּ ים מְּ יהֹו ֱאֹלהִׁ בִׁ גְּ ַעל ֵכן הִׁ

ל ֵשם ַמַען 10,כָׁ ל ֶבֶרְךלְּ ם יֵּשּוַע כָּ שֵּ ַרע בְּ ם  , ִתכְּ ַמיִׁ ַבשָׁ

ֶרץ אָׁ ַתַחת לָׁ ֶרץ ּומִׁ אָׁ שֹון תֹוֶדה 11,ּובָׁ ל לָׁ כָׁ יוְּ כִׁ

דֹון אָּ ִשיַח הּוא הָּ ב, יֵּשּוַע ַהמָּ אָׁ ים הָׁ ֶאֶרת ֱאֹלהִׁ פְּ תִׁ .לְּ



117–98טריאנוס 

פליניוס התכתבות 

עם טריאנוס  

בנוצריםכיצד לנהוג 

:תאור הנוצרים

באספותיהם

למשיחשרים מזמורים "

"כמו שמזמרים לאלים



: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



,מאה רביעית לספירה–בישוף קיסריה אוזביוס 

מינים: 26פרק ' ספר תולדות הכנסייה חלק ג

בשל דלות השקפותיהם , אביונים( הם נקראו)

.          המשיחעל 

אשר  רגיל לאיש ( את ישוע)חשבו אותו הם * 

על ידי התקדמות  הגיע לדרגת צדיקות אך ורק 

.ופיתוח אופי

.סברו שנולד בדרך הטבע למרים ולבעלההם * 

היו נחושים ברצונם למלא את מצוות  הם * 

רק אמונה במשיחשולא חשבו , התורה כולה

.יש בו לאל ידם להושיעם, ואורח חיים תואם

אוזביוס בישוף קיסריה  

:נוצרים נכונים

ישוע דמות אלוהית* 

הקודשנולד מרוח•

למלאאין צורך•

מצוות

בלבדהאמונ•

המושיע



? איך ישוע הוא כריסטוס= השאלה הכריסטולוגית 



:זמן כתיבת כתבי הברית החדשה

50-60שנותאגרות פאולוס 

,  90-100-יוחנן, 85-מתי, 80-ומעשי השליחיםלוקס, 70-מרקוס 

.130-140המאוחרות סביב האגרות 

?  מי אני-העם מה אומר עלי 
16טז מתי20ט לוקס29ח מרקוס

בן אלהים חיים, אתה המשיחמשיח האלהיםאתה המשיח



,ְּבֵראִשית ָהָיה ַהָדָברא 

,  ְוַהָדָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים

.ֵואֹלִהים ָהָיה ַהָדָבר

הּוא ָהָיה ְּבֵראִשית ִעם 2

.  ָהֱאֹלִהים

ּוִמַּבְלָעָדיו  , ַהֹכל ִנְהָיה ַעל־ָיָדיו3

.  לֹא ִנְהָיה ָכל ֲאֶשר ִנְהָיה

יֵּשּועַ 

יֵּשּועַ 

יֵּשּועַ 

יֵּשּועַ 



;  ִנְהָיה ָּבָשר ְוָשַכן ְּבתֹוֵכנּוַהָדָבר 
,ְכבֹוד ֵּבן ָיִחיד ִמִלְפֵני ָאִביו, ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו ֶאת ְכבֹודֹו

.  ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

ֵיׁשּוע  



:  ישראלית–הקהילה היהודית הארץ 
דמות משיחית , י אלוהים"ישוע הוא אדם שנשלח ע

שתחזור ממושבה במרום להביא את הגאולה

:  הקהילה הנוכרית הפגנית
אלוה שיחזור ממושבו במרום להביא  -ישוע הוא אדם 

את הגאולה

:  מסורות יהודיות קדם נוצריות על שליחים אלוהיים
-ה , משה, חנוך, הערצת דמויות כמו המלאך מיכאל

"חכמה"

?מה מקור הסגידה לישוע



יגדניאל ז  

ַעְנֵני ַהָשַמִיםְוִהֵנה ִעם , רֹוֶאה ָהִייִתי ְּבֶחְזיֹונֹות ַהַלְיָלה

ּוְלָפָניו , ְוַעד ַעִתיק ַהָיִמים ִהִגיעַ , ָּבא ָהָיהְכֶבן ָאָדם 

....  ִהְקִריבּוהּו

מרקוס יד

ֵאיְנָך ֵמִשיב ָדָבר  : "ָעַמד ָּבֶאְמַצע ְוָשַאל ֶאת ֵישּועַ , ָקם ַהֹכֵהן ַהָגדֹול

.  ַאְך הּוא ָשַתק ְולֹא ֵהִשיב ָדָבר"  ?ַעל ַמה ֶשֵאֶלה ְמִעיִדים ֶנְגְדָך

"?ַהִאם ַאָתה ַהָמִשיַח ֶּבן־ַהְמֹבָרְך: "הֹוִסיף ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ְוָשַאל אֹותֹו

י הּוא": ָאַמר ֵישּועַ  ת . ֲאנִּ ְראּו אֶּׂ ם תִּ תֶּׂ ן־ָהָאָדםְואַּ יֹוֵשב  בֶּׂ

ם  ְגבּוָרה ּוָבא עִּ ין הַּ ימִּ םלִּ יִּ ָשמַּ ְנֵני הַּ ".עַּ



Pentecostפנטקוסט
יּו  בּועֹות הָּׁ שָּׁ ת ה  ע  בְּ לֹאת ׁשִׁ יֹום מְּ םבְּ יוכֻּלָּׁ דָּׁ אֹום  . י חְּ תְּ פִׁ

ם יִׁ מ  שָּׁ ן ה  יָּׁה קֹול מִׁ ה, הָּׁ זָּׁ ב רּוח  ע  ש  קֹול מ  ֵלא  , כְּ הּוא מִׁ וְּ
בּו בֹו ת ֲאֶׁשר יָּׁׁשְּ יִׁ ב  ל ה  ֶנֶגד ֵעיֵניֶהם .ֶאת כָּׁ יעּו לְּ ז הֹופִׁ אָּׁ

ֲהבֹות ֵאׁש ל  ׁשֹונֹות כְּ ת , לְּ ח  נָּׁחּו א  רּו וְּ זְּ פ  תְּ תֶׁשהִׁ ח  ל א  ל כָּׁ ע 
ד ֵמֶהם ם.ֶאחָּׁ כֻּלָּׁ ֵבר  וְּ ד  ֵהֵחלּו לְּ ֹקֶדׁש וְּ אּו רּוח  ה  לְּ מְּ נִׁ

ֵבר ד  רּוח  לְּ ֶהם הָּׁ נָּׁה לָּׁ י ֶׁשנָּׁתְּ פִׁ ׁשֹונֹות ֲאֵחרֹות כְּ לְּ .בִׁ

ֵאי  רְּ ים יִׁ הּודִׁ רּו יְּ ּגֹורְּ תְּ ם הִׁ יִׁ ל  ירּוׁשָּׁ יםבִׁ ם  ֱאֹלהִׁ ע  ם וְּ ל ע  כָּׁ מִׁ
ם יִׁ מ  שָּׁ ת ה  ח  ֲהלּו  . ֲאֶׁשר ת  ק  תְּ ֶזה הִׁ קֹול ה  ע ה  מ  ׁשְּ ֲאֶׁשר נִׁ כ 

ב  ם ר  םע  כֻּלָּׁ ים  , נָּׁבֹוכּווְּ רִׁ בְּ ד  ם מְּ ע אֹותָּׁ מ  יׁש ׁשָּׁ ל אִׁ ֶׁשֵכן כָּׁ
תֹו ֶׁשלֹו פָּׁ שְּ אּו . בִׁ לְּ מ  תְּ הֹוןֵהם נִׁ מָּׁ רּותִׁ מְּ אָּׁ ה וְּ יאָּׁ לִׁ ֲהֵרי  : ּופְּ

ים יִׁ ילִׁ לִׁ ֵאֶלה ּגְּ ים הָּׁ רִׁ בְּ ד  מְּ ל ה  נּו  ,כָּׁ תָּׁ ד ֵמאִׁ ל ֶאחָּׁ ֵאיְך כָּׁ וְּ
תֹו דְּ ת מֹול  פ  שְּ ים?ׁשֹוֵמע  בִׁ תִׁ רְּ יםפ  דִׁ נּו ּומָּׁ ים, ֲאנ חְּ מִׁ ֵעילָּׁ

ם  ֵבי ֲארָּׁ תֹוׁשָּׁ םוְּ יִׁ טֹוס  , נ ֲהר  פֹונְּ יָּׁה וְּ דֹוקְּ פָּׁ ק  ה וְּ הּודָּׁ ֵבי יְּ תֹוׁשָּׁ
יָּׁה סְּ יָּׁה,וא  יגְּ רִׁ יָּׁהפְּ ילְּ פִׁ מְּ פ  חֹוזֹות לּוב  , וְּ ם ּומְּ יִׁ ר  צְּ מִׁ

יָּׁה יֶרנְּ קִׁ ים לְּ מּוכִׁ סְּ ים  , ה  רִׁ ּגֹורְּ תְּ מִׁ א ה  ֵבי רֹומָּׁ תֹוׁשָּׁ
אן ים,כָּׁ ֵגרִׁ ים וְּ הּודִׁ ים, יְּ יִׁ ֵרתִׁ ים כְּ בִׁ רְּ ע  נּו  --וְּ ֵנה ֲאנ חְּ הִׁ וְּ

לֹות  דֻּ ׁשֹונֹוֵתינּו ֶאת ּגְּ לְּ ים בִׁ רִׁ פְּ ס  ם מְּ ים אֹותָּׁ עִׁ ׁשֹומְּ
ים ֱאֹלהִׁ !  הָּׁ

(11-1' מעשי השליחים ב)



–קהילת השליחים 
(?")לב אחד ונפש אחת"

ל" ה  יםקְּ ינִׁ ֲאמִׁ מ  יָּׁהה  דֵלבהָּׁ ֶנֶפׁשֶאחָּׁ תוְּ ח  .א 

יׁש רלֹאֵמֶהםאִׁ מ  לאָּׁ רע  בָּׁ יָּׁנָּׁיודָּׁ נְּ קִׁ ימִׁ א,הּואֶׁשלֹוכִׁ ֶאלָּׁ
ים פִׁ תָּׁ יּוׁשֻּ ֹכלהָּׁ ים.ב  יחִׁ לִׁ שְּ ידּוה  ֹכח  ֵהעִׁ בבְּ לר  י תע  חִׁ תְּ
דֹון אָּׁ בוֶָּׁחֶסדֵיׁשּוע  הָּׁ יָּׁהר  להָּׁ םע  ם.כֻּלָּׁ יָּׁהלֹאּג  ֶהםהָּׁ יׁשבָּׁ אִׁ
רּוי סֹורׁשָּׁ חְּ מ  י,בְּ לכִׁ ֲעֵליכָּׁ דֹותב  שָּׁ ֲעֵליה  יםּוב  תִׁ בָּׁ רּוה  כְּ ֶאתמָּׁ

ֵסיֶהם כְּ יאּונִׁ ֵהבִׁ םֶכֶסףֶאתוְּ ירָּׁ חִׁ יחּוהּוֵהם.מְּ נִׁ ֵליהִׁ גְּ ר  לְּ
ים יחִׁ לִׁ שְּ כָּׁלה  יׁשּולְּ ןאִׁ ת  ינִׁ פִׁ כֹוכְּ רְּ "צָּׁ

(35-32'דהשליחיםמעשי)



יל16 לִׁ ים ַלגָׁ ידִׁ מִׁ ר ַהַתלְּ שָׁ כּו ַאַחד־עָׁ לְּ ם הָׁ ַתיִׁ ,  ֵבינְּ

ֶהם ֵישּועַ  ַמר לָׁ ר ֲאֶשר אָׁ הָׁ ַתֲחוּו לֹו17.ֶאל הָׁ שְּ אּו אֹותֹו הִׁ ֶשרָׁ ...כְּ

ַמר18 אָׁ ם וְּ תָׁ ַדֵבר אִׁ ַגש ֵישּוַע לְּ :נִׁ

ֶרץ" אָׁ ם ּובָׁ ַמיִׁ כּות ַבשָׁ ל ַסמְּ י כָׁ נָׁה לִׁ תְּ 19.נִׁ

ים ידִׁ מִׁ ַתלְּ ים לְּ ל ַהגֹויִׁ כּו ַוֲעשּו ֶאת כָׁ ,  ַעל ֵכן לְּ

רּוַח ַהֹקֶדש ַהֵבן וְּ ב וְּ אָׁ ֵשם הָׁ ם לְּ ילּו אֹותָׁ בִׁ ַהטְּ
ֶכם20 י ֶאתְּ יתִׁ ּוִׁ ל ַמה ֶשצִׁ ֹמר ֶאת כָׁ שְּ ם לִׁ דּו אֹותָׁ ַלמְּ .  וְּ

ם עֹולָׁ ים ַעד ֵקץ הָׁ ל ַהּיָׁמִׁ י כָׁ ֶכם ֲאנִׁ תְּ ֵנה אִׁ ."הִׁ



ר ב  ּטּו ֹאֶזן לְּ הִׁ קּו וְּ תְּ ים ׁשָּׁ פִׁ ֶנֱאסָּׁ ל ה  א -כָּׁ אּולוס נ בָּׁ פָּׁ רּו ֵאלּו  ּולְּ פְּ ֲאֶׁשר סִׁ
ל ים ע  ה ֱאֹלהִׁ שָּׁ ים עָּׁ תִׁ ים-אֹותֹות ּומֹופְּ ּגֹויִׁ ֶקֶרב ה  ם בְּ .יָּׁדָּׁ

ר מ  אָּׁ יב י ֲעֹקב וְּ ֵפר ֵהגִׁ ס  רּו לְּ מְּ ֶׁשּגָּׁ ים: "כְּ חִׁ ים א  י, ֲאנָּׁׁשִׁ עּו ֵאל  מְּ עֹון .ׁשִׁ מְּ -ׁשִׁ
ם  ם ע  בָּׁ רְּ קִׁ ת מִׁ ח  ק  ים לָּׁ ּגֹויִׁ ים ֶאת ה  ד ֱאֹלהִׁ ק  אׁשֹונָּׁה פָּׁ רִׁ ד לָּׁ ֵפר ֵכיצ  פטרוס סִׁ

מֹו ׁשְּ ֵרי .לִׁ בְּ ים דִׁ ימִׁ כִׁ סְּ זֹאת מ  לָּׁ יםוְּ יאִׁ בִׁ נְּ ...ה 

ר   לֹּא ְלַהְקשֹות ַעל אֹוָתם ֲאָנִשים ִמן ַהּגֹוִיים ֲאשֶׁ ק שֶׁ ן ֲאִני ּפֹוסֵּ ַעל כֵּ
ל ֱאֹלִהים ְמאֹות ֱאִליִלים  ,ָשִבים אֶׁ ם ְלִהָמַנע ִמטֻּ יהֶׁ ב ֲאלֵּ ָלא ִלְכתֹּ אֶׁ

ֱחָנק ּוִמן ַהָדם, ּוִמְזנּות ."  ִמְבַשר ַהנֶׁ

(20-1ו "מעשי השליחים ט)

49ת שנ–ועידת השליחים בירושלים 





,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 





,  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



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



:ועידת כלקדון

(confess)אנחנו מצהירים 

.אדוננו ישוע כריסטוס, בן אחד... •

,בטבעו האנושיוהמושלם בטבעו האלוהי המושלם 

,אלוהים אמת ואדם אמת•

וגוףתבונה בעלת נשמה עם 

,כמהות האב לפי הטבע האלוהי–מאותה מהות •

,האנושיומאותה מהות כמונו לפי הטבע 

חטאכמונו בכל רק בלא 





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 





גיבוש ההיררכיה ותפקידי הכהונה

דיוקסיה

(קתדרלה), [אפיסקופוס]בישוף

[פרסביטרוס]כומר

פרובינציה
ארכיבישוף

(דיאקון)







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•

הנצרות הופכת הוא השליט היחיד של כל האימפריה 1-הקונסטנטינוס–324•
דת מועדפתל

דת הדומיננטיתצרות הופכת בהדרגה להנ–בימי היורשים של קונסטנטינוס •

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



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



נצרות מערבית/נצרות מזרחית





ספרי השנים, טקיטוס

טפל נירון  אשמה      , למען מחות שמועה זאת"

שהיו שנואים  בשל שיקוציהם          , על אנשים

, כריסטיאניםוכונו בפי ההמון 

.וייסרם בעינויים מחוכמים שבמחוכמים

הרדיפה הראשונה

:  בתולדות הכנסייה

אשר  , כריסטוסהיה כריסטיאניםאבי השם 

הוציאו להורג הנציב  טיבריוסבימי שלטונו של 

.                                          פונטיוס פילאטוס

אמונה תפלה משחיתה זו דוכאה לשעה                 

,        זו מקור הרעה, וחזרה ופרצה לא רק ביהודה

אשר אליה נוהר מכל עבר               , אלא אף ברומא

.  ובה רווח כל דבר אימים וכל דבר בושת נירון הקיסר  

54–68







81-96דומיטיאנוס 

האפוקליפסה  /כתיבת ספר ההתגלות •

' חזון יוחנן ז

ִהנֵּה הָ  ן ָרִאיִתי וְּ ְֵּ י  ...מֹון ַרב  ַאֲַחרֵּ
ִלפְּ  א וְּ י ַהִכסֵּ נֵּ ִדים ִלפְּ ה              עֹומְּ נֵּי ַהֹשֶ
ִלי בּוִשים גְּ ם לְּ ֶשהֵּ ָבנֹות  כְּ מֹות לְּ
יֶהם ָמִרים ִבידֵּ ְֹּות תְּ ְַ וְּ

ם ַהָבִאים ִמן ַהצָ ...  ֶלה הֵּ דֹוָלהאֵּ .  ָרה ַהגְּ

יהֶ  ִלימֹותֵּ סּו ֶאת גְּ ם ִכבְּ םהֵּ
ַדם ַהשֶֹ  ִבינּו אֹוָתן בְּ ִהלְּ .הוְּ



–כתיבת ספר ההתגלות •

האפוקליפסה  ִהנֵּה ָהמֹון ַרב  ' חזון יוחנן ז ן ָרִאיִתי וְּ ְֵּ י  ...ַאֲַחרֵּ
י  נֵּ ִדים ִלפְּ אעֹומְּ י ַהִכסֵּ נֵּ ִלפְּ הוְּ ַהֹשֶ

ְּ ְַ ָבנֹות וְּ ִלימֹות לְּ בּוִשים גְּ ם לְּ ֶשהֵּ יֶהםכְּ ָמִרים ִבידֵּ ֹות תְּ
דֹוָלה...  ם ַהָבִאים ִמן ַהָצָרה ַהגְּ ֶלה הֵּ 14. אֵּ

יֶהם ִלימֹותֵּ סּו ֶאת גְּ ם ִכבְּ הֵּ
ה ַדם ַהֹשֶ ִבינּו אֹוָתן בְּ ִהלְּ .וְּ

צעדת המרטירים
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האימפריה  

מול ועדות  
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דקיוס  

241-251
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הנוצרים  
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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, הרמאסאַי 

לאימפרטור קיסר  ' שנה א

דקיוסגאיוס מסיוס קווינטוס טריאנוס 





16יוחנן ג 

ם                                עֹולָׁ ים ֶאת הָׁ ַהב ֱאֹלהִׁ י ֹכה אָׁ כִׁ

ִחידֹו                         נֹו יְּ ַעד ִכי נַָּתן ֶאת בְּ

ין בֹו ל ַהַמֲאמִׁ ַמַען לֹא יֹאַבד כָׁ א  , לְּ ֶאלָׁ

ַחל ַחֵּיי עֹולָׁם נְּ .  יִׁ

ַלח ֶאת  ים לֹא שָׁ ֱאֹלהִׁ נֹוֵהן הָׁ ֶאל  בְּ

עֹולָׁם ֹפט ֶאת הָׁ שְּ ם לִׁ עֹולָׁ ,                הָׁ

ֵדי  א כְּ יוֶאלָׁ ם ַעל־יָּדָּ עֹולָּ ַשע הָּ .ֶשִיּוָּ



ֵסד ֵתֵבל' ּוָׁ ז הִׁ ֶכם ֵמאָׁ נָׁה לָׁ כּות ַהמּוכָׁ שּו ֶאת ַהַמלְּ י ּורְּ בִׁ רּוֵכי אָׁ 35,בֹואּו בְּ

ַתֶתם ִלי ֶלֱאֹכל ִייִתי ּונְּ ב הָּ עֵּ ,ִכי רָּ

יֶתם אֹוִתי קֵּ ִהשְּ ִייִתי וְּ א הָּ מֵּ ,צָּ

ֶתם אֹוִתי ִייִתי ַוֲאַספְּ ר ֹאַרח הָּ ,עֹובֵּ

ֶתם אֹוִתי36 ַבשְּ ִהלְּ רֹום ־וְּ ,עָּ

ֶתם אֹוִתי ִייִתי ּוִבַקרְּ ,  חֹוֶלה הָּ

ַלי אֶתם אֵּ ִייִתי ּובָּ ר הָּ ַמֲאסָּ .'בְּ
34-40מתי כה 



יו37 לָּ רּו אֵּ יֹאמְּ ,  ַיֲענּו ַהַצִדיִקים וְּ

ָך, ֲאדֹונֵּנּו' נּו אֹותְּ ֶהֱאַכלְּ ב וְּ עֵּ ָך רָּ ִאינּו אֹותְּ ַתי רָּ א  , מָּ מֵּ אֹו צָּ

ָך ינּו אֹותְּ קֵּ ִהשְּ ָך38?וְּ נּו אֹותְּ ַספְּ אָּ ר ֹאַרח וְּ ִאינּוָך עֹובֵּ ַתי רְּ אֹו  , מָּ

ָך נּו אֹותְּ ַבשְּ ִהלְּ רֹום וְּ ר  39?עָּ ַמֲאסָּ ָך חֹוֶלה אֹו בְּ ִאינּו אֹותְּ ַתי רָּ ּומָּ

ֶליָך אנּו אֵּ ?'ּובָּ

ֶהם40 יֹאַמר לָּ ן, 'יִָּשיב ַהֶמֶלְך וְּ מֵּ ֶכם, אָּ ר ֲאִני לָּ ,  אֹומֵּ

ֶלה ִלי ֲעִשיֶתם אֵּ ַטִנים הָּ ַאַחי ַהקְּ ד מֵּ ֶאחָּ .'ַמה ֶשֲעִשיֶתם לְּ
34-40מתי כה 



יו37 לָּ רּו אֵּ יֹאמְּ ,  ַיֲענּו ַהַצִדיִקים וְּ

ָך, ֲאדֹונֵּנּו' נּו אֹותְּ ֶהֱאַכלְּ ב וְּ עֵּ ָך רָּ ִאינּו אֹותְּ ַתי רָּ א  , מָּ מֵּ אֹו צָּ

ָך ינּו אֹותְּ קֵּ ִהשְּ ָך38?וְּ נּו אֹותְּ ַספְּ אָּ ר ֹאַרח וְּ ִאינּוָך עֹובֵּ ַתי רְּ אֹו  , מָּ

ָך נּו אֹותְּ ַבשְּ ִהלְּ רֹום וְּ ר  39?עָּ ַמֲאסָּ ָך חֹוֶלה אֹו בְּ ִאינּו אֹותְּ ַתי רָּ ּומָּ

ֶליָך אנּו אֵּ ?'ּובָּ

ֶהם40 יֹאַמר לָּ ן, 'יִָּשיב ַהֶמֶלְך וְּ מֵּ ֶכם, אָּ ר ֲאִני לָּ ,  אֹומֵּ

ֶלה ִלי ֲעִשיֶתם אֵּ ַטִנים הָּ ַאַחי ַהקְּ ד מֵּ ֶאחָּ .'ַמה ֶשֲעִשיֶתם לְּ
34-40מתי כה 



מֹאלֹו שְּ ים לִׁ בִׁ צָׁ ,  ַאֲחֵרי ֵכן יֹאַמר ֶאל ַהנִׁ

י' ֶמנִׁ כּו מִׁ ים, לְּ יו, ֲארּורִׁ כָׁ אָׁ ַמלְּ ן ּולְּ טָׁ נָׁה ַלֹשָׁ ם ַהמּוכָׁ ,ֶאל ֵאש עֹולָׁ

ַתֶתם ִלי ֶלֱאֹכל42 לֹא נְּ ִייִתי וְּ ב הָּ עֵּ ,  ִכי רָּ

יֶתם אֹוִתי קֵּ לֹא ִהשְּ ִייִתי וְּ א הָּ מֵּ ,צָּ

ֶתם אֹוִתי43 לֹא ֲאַספְּ ִייִתי וְּ ר ֹאַרח הָּ ,  עֹובֵּ

רֹום  ֶתם אֹוִתי-עָּ ַבשְּ לֹא ִהלְּ ,וְּ

ר  ַמֲאסָּ ֶתם אֹוִתי-חֹוֶלה ּובְּ לֹא ִבַקרְּ .'וְּ
רּו44 יֹאמְּ יבּו ַגם ֵהם וְּ ֵמא אֹו עֹוֵבר  , ֲאדֹוֵננּו, 'יָׁשִׁ ֵעב אֹו צָׁ ָך רָׁ ינּו אֹותְּ אִׁ ַתי רָׁ מָׁ

ָך נּו אֹותְּ לֹא ֵשַרתְּ ר וְּ ַמֲאסָׁ רֹום אֹו חֹוֶלה אֹו בְּ ֶהם  45?'ֹאַרח אֹו עָׁ ז ַיֲעֶנה לָׁ אָׁ

יֹאַמר ֵמן', וְּ ֶכם, אָׁ י לָׁ ֵאֶלה, אֹוֵמר ֲאנִׁ ים הָׁ ַטנִׁ ן ַהקְּ ד מִׁ ֶאחָׁ יֶתם לְּ ַמה ֶשלֹא ֲעשִׁ

.'ַגם ִלי לֹא ֲעִשיֶתם

ֹעֶנש עֹולָׁם46 כּו לְּ ֵכן ֵאֶלה ֵילְּ םּובְּ ַחֵּיי עֹולָׁ ים לְּ יקִׁ ַהַצּדִׁ ."וְּ



:  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  



יש  , ַאַחי ם יֹאַמר אִׁ ר אִׁ בָׁ ַמה תֹוֶעֶלת ַבּדָׁ

י ֱאמּונָׁה" ים"  ֵיש לִׁ ֵאין לֹו ַמֲעשִׁ ? וְּ

יעֹו הֹושִׁ ֱאמּונָׁה לְּ ח אֹו  ?ֲהתּוַכל הָׁ אָׁ

ֶהם ֶלֶחם   ֵאין לָׁ ֵעיֹרם וְּ יּו בְּ הְּ ם יִׁ חֹות אִׁ אָׁ

ם קָׁ ֶהם,חֻּ ֶכם יֹאַמר לָׁ יש מִׁ אִׁ כּו  ", וְּ לְּ

לֹום שָׁ שַבע, לְּ לּו לָׁ כְּ אִׁ מּו וְּ ַחמְּ תְּ לֹא  , "הִׁ וְּ

ם  ֵכי גּופָׁ רְּ ֶהם צָׁ נּו לָׁ תְּ ַמה -תִׁ

ֶתם ֱאמּונָׁה?הֹוַעלְּ ְך ַגם הָׁ ּה  , כָׁ ם ֵאין בָׁ אִׁ

ים ּה, ַמֲעשִׁ מָׁ ַעצְּ ֶשלְּ יא כְּ ה הִׁ .ֵמתָׁ



יש  , ַאַחי ם יֹאַמר אִׁ ר אִׁ בָׁ ַמה תֹוֶעֶלת ַבּדָׁ

י ֱאמּונָׁה" ים"  ֵיש לִׁ ֵאין לֹו ַמֲעשִׁ ? וְּ

יעֹו הֹושִׁ ֱאמּונָׁה לְּ חֹות  ?ֲהתּוַכל הָׁ ח אֹו אָׁ אָׁ

ֶהם ֶלֶחם   ֵאין לָׁ ֵעיֹרם וְּ יּו בְּ הְּ ם יִׁ אִׁ

ם קָׁ ֶהם,חֻּ ֶכם יֹאַמר לָׁ יש מִׁ אִׁ כּו  ", וְּ לְּ

לֹום שָׁ שַבע, לְּ לּו לָׁ כְּ אִׁ מּו וְּ ַחמְּ תְּ נּו  , "הִׁ תְּ לֹא תִׁ וְּ

ם  ֵכי גּופָׁ רְּ ֶהם צָׁ ֶתם-לָׁ ְך ַגם ?ַמה הֹוַעלְּ כָׁ

ֱאמּונָׁה ים, הָׁ ּה ַמֲעשִׁ ם ֵאין בָׁ יא  , אִׁ ה הִׁ ֵמתָׁ

ּה מָׁ ַעצְּ ֶשלְּ .כְּ



האכלת הרעבים השקית הצמאים הלבשת הערומים קבורת המתים



הכנסת אורחים  סעד   לחולים שחרור אסורים



קבורת המתים



ִאיַרש ַַחיֵּי עֹוָלם׃  26ָמה־ֶאֱעִֶׂה וְּ

יְך ַאָתה ָליו ַמה־ָכתּוב ַבתֹוָרה אֵּ א׃ ַוֹיאֶמר אֵּ ַַַיַען ַוֹיאַמר27קֹורֵּ

ה ֱאֹלֶהיָך   הֹוָ ת יְּ ָת אֵּ ָאַהבְּ וְּ

ָך  ֹאדְּ ל־מְּ ְָ ָך ּובְּ שְּ ל־ַנפְּ ְָ ָך ּובְּ ָבבְּ ל־לְּ ְָ ל־שְלָךּובְּ ְָ בְּ

ֲעָך ָכמֹוָך ֶאת־רֵּ ׃  וְּ

ן ֱהִשיבֹוָת  28 ָליו כֵּ ַוֹיאֶמר אֵּ

יֵּה׃  ה־ֹזאת ֶוַחְּ 29ֲעִֵּׂ

ס ֶפֶרק י ה ַעל־ִפי לּוקָּ שֹורָּ ַהבְּ



ִהנֵּה 33 רֹוִניוְּ א ֹאתֹו וַ ֹשמְּ ְך ַבֶדֶרְך ַוָיֹבא ָעָליו ַוַירְּ ָעיו׃ ֹהלֵּ 34ֶיֱהמּו מֵּ

ֶשמֶ  ְֵּם בְּ סּו ָצָעיו ַויְּ ַבש ֶאת ְְּּ ָליו ַוֶיַחְּ תֹו וַ ַוִיַגש אֵּ ֶהמְּ הּו ַעל־בְּ ִכיבֵּ ְֵּהּו  ן ָוָיִין ַוַירְּ יֹוִלי

נֵּ  עֹו הֹוִציא שְּ ָנסְּ ַלָמֳַחָרת בְּ לֵּהּו׃ וְּ כְּ לְּ ְַ י ִדיָנִריםֶאל־ַהָמלֹון ַויְּ

ַבַעל ַהָמלֹון נֵּם לְּ ַוִיתְּ

ַוֹיאַמר

ל אֹותוֹ  כֵּ ַכלְּ

ת ֲאֶשר תֹוִסיף עֹוד אֵּ וְּ

הֹוִציא ָעָליו לְּ

ֶמנּו ָלְך׃ שּוִבי ֲאַשלְּ ֲאִני בְּ



יחזקאל לד טו

י  ִַ י ֶאְרֶעה צֹא ִַ ֲא
י ַאְרִביֵצם  ִַ ַוֲא

י ה ַָּׁ ֻאם ֲאֹד ְַ'.
ֹאֶבֶדת ֲאַבֵקש ֶאת הָּׁ

ִשיב-ְוֶאת ַהִנַדַחת אָּׁ
ְוַלִנְשֶבֶרת ֶאֱחֹבש

ה ֲאַחֵזק -ְוֶאת ...ַהחֹולָּׁ





,פאולוס

:יג, Iהאגרת אל הקורינתיים 

נֵּי ָאָדםג שֹונֹות בְּ ִאם ִבלְּ
ר ים ֲאַדבֵּ ְִ ָא ּוַמלְּ

ין ִבי  אֵּ ,  ַאֲהָבהוְּ

ַתִים רֹוֲעִשים ִצלְּ ַֹחֶשת הֹוָמה אֹו ִכמְּ יִני ִכנְּ .ֲהרֵּ
ַדע ָכל  2 אֵּ בּוָאה וְּ ֶיה ִלי ַמַתת ַהנְּ ִאם ִתהְּ

יג ָכל ַהַדַעת ַאֹשִ ֶיה ִבי ָכל; ַהסֹודֹות וְּ ִאם ִתהְּ וְּ

קֹוָמםָהֱאמּוָנה ִתיק ָהִרים ִממְּ ַהעְּ ין ִבי , ַעד לְּ אֵּ ֶאֶפס, ֲהָבהַאוְּ ְְּ ַאִין ּו יִני כְּ .ֲהרֵּ



ַגם אֶ 3 ָדָקה וְּ ְּוִשי ִלצְּ ָפה  ִאם ֲאַַחלֵּק ֶאת ָכל רְּ רֵּ ן ֶאת גּוִפי ִלְִּׂ תֵּ

ין ִבי  אֵּ .ֹלא יֹוִעיל ִלי ָדָבר-ַאֲהָבהוְּ
ִדיָבהָהַאֲהָבה4 ָלִנית ּונְּ ;  ַסבְּ

ַקנֵּאתָהַאֲהָבה יָנּה מְּ ;  אֵּ
אָהַאֲהָבה ַנֹשֵּ ֹלא ִתתְּ ר וְּ ְָּאֵּ ַגסּו5;ֹלא ִתתְּ ַהג בְּ ,       תִהיא ֹלא ִתנְּ

ָמּה ֹרש אֹוַבת ַעצְּ ֹלא ַתֲַחשֹ , ֹלא ִתדְּ ַגז וְּ .ב ָרָעהֹלא ִתרְּ
ָלהָהַאֲהָבה6 ַמַח ָבַעוְּ ַָחָתּהִכי ָבֱאֶמת, ֹלא ִתְִּׂ .           ִִׂמְּ
ֶסה ַעל ַהֹכל7 ְַ ַקּוֶ , ַתֲאִמין ַבֹכל, ִהיא תְּ ֹבל ֶאת ַהֹכלתְּ ִתסְּ .ה ַלֹכל וְּ



ֶיֶלד ִתי כְּ יֹוִתי ֶיֶלד ִדַברְּ תִ , ִבהְּ ַבנְּ ֶיֶלדהֵּ ֶילֶ , י כְּ ִתי כְּ .  דַָחַשבְּ
י הַ  רֵּ ִדבְּ ץ לְּ ִתי קֵּ ִאיש ִַׂמְּ ֶשָהִייִתי לְּ דּותכְּ .ַילְּ

ָאה12 ַמרְּ ָשו רֹוִאים ָאנּו בְּ ְְּ ְָּ , ַע ֻערְּ ְִָּנים ֶאל  -ֲאָבל ָאז , לִבמְּ
ִקית. ְִָּנים ִדיָעִתי ֶַחלְּ ָשו יְּ ְְּ ֶדֶרְך ֶשַגם אֲ ֲאָבל ָאז אַ , ַע ִני  ִכיר כְּ
.ֻמָכר
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https://www.youtube.com/watch?v=XhYTjKxlkQM

דֹות ָשֹלש ת עֹומְּ ֶלהַאְך ָכעֵּ :אֵּ
ָוה, ֱאמּוָנה ;  ַאֲהָבה, ִתקְּ

דֹוָלה ֶשָבֶהן  ַהגְּ .ָבהַאהֲ -וְּ

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



ִליִַחים ְֶֶּרק ו י ַהשְּ ַמֲעִֵּׂ

ם ְַּר , ַבָיִמים ָההֵּ ֶשָגַדל ִמסְּ ִמידִ כְּ י  , יםַהַתלְּ רֵּ הּוִדים דֹובְּ לּו ַהיְּ ַחֵּ הֵּ
ִרית ַעל שֶ  י ָהִעבְּ רֵּ לֹונֵּן ַעל דֹובְּ ִהתְּ ָוִנית לְּ יֶהם  ַהיְּ נֹותֵּ מְּ ִניַחּו ֶאת ַאלְּ ִהזְּ

נֵּים־ָעִָׂר ַהשְּ διακονία .2ַבֲַחֻלַקת ַהַסַעד ַהיֹוִמית  אּו שְּ ִליִַחים  ָקרְּ
רּו ָאמְּ ִמיִדים וְּ ַבר ֹלא ָרצּוי ֶשֲאַנַחְּ : "ֶאת ֲהמֹון ַהַתלְּ נּו ַנֲעֹזב ֶאת דְּ

ַָחנֹות ת ַבֻשלְּ ָשרֵּ διακονεῖν.ֱאֹלִהים ּונְּ τραπέζαις3ן ְֵּ , ָל
ָעה ֲאָנִשים ַבעֲ , ַאִַחים ם ִשבְּ ְֶ י ינֵּ ם אֹובַבֲַחרּו ִמבֵּ י שֵּ י רּוַַח  , לֵּ אֵּ לֵּ מְּ

ָמה ְְּ ַָח ָין ַהֶזה, וְּ ִקיד אֹוָתם ַעל ָהִענְּ ַנפְּ ִמיד ַבתְּ 4. וְּ נּו ַנתְּ ִפָלה ַוֲאַנַחְּ

ַבר ֱאֹלִהים רּות דְּ שֵּ διακονίᾳּובְּ τοῦ λόγου ".5 ָל ַהד ַקבֵּ ָבר ִנתְּ

י ָכל ַהָקָהל ּוָבֲַחרּו ֶאת  ינֵּ עֵּ ָפנֹוסבְּ אֵּ רּוַַח אִ , סְּ יש ָמלֵּא ֱאמּוָנה וְּ

ֶאת ִפיִליְֹּוס, ַהֹקֶדש ֶאת ִניָקנֹור, וְּ רֹוְֹורֹוס וְּ ,ֶאת ְְּּ
ֶאת ִניקֹוָלאֹוס ָנס וְּ מֵּ ֶאת ְַּרְּ ָיהֶשָהָיה,ֶאת ִאימֹון וְּ ְְּ ִאיֹו ַאנְּ 6. גֵּר מֵּ

י  נֵּ ִליִַחיםֶהֱעִמידּו אֹוָתם ִלפְּ לּו, ַהשְּ ְַּלְּ ְּו  ִהתְּ ָסמְּ וְּ
יֶהם .ָיַדִים ֲעלֵּ



:2017מעשי השליחים 

א ֶאת  רָׁ קָׁ הוְּ ִהלָּ נֵּי ַהקְּ .ִזקְּ

presbuterous

:2028מעשי השליחים 

ֶכם ה ֶאתְּ מָׁ רּוַח ַהֹקֶדש שָׁ

ִהיִגים ַמנְּ לְּ

ἐπίσκοπος

Episkopous

( בישופים)

עֹות ִלרְּ

ים ַלת ֱאֹלהִׁ הִׁ .ֶאת קְּ

πρεσβύτερος



היום בו פסקו אמות המים  

ותעלות הביוב להזרים  

-

הוא יום נפילתה של 

האימפריה הרומית



452–

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


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




