
 مسیحیت

 استَار( هسیح) ًاصزی عیسی سخٌاى ٍ ّا آهَسُ تز کِ است] یکتاپزستاًِ آییي یک هسیحیت آییي

 اس القذس رٍح ٍ آب تعویذ گٌاّاى، ٔ  کفارُ عٌَاى تِ هسیح هزگ تثلیث، چَى ّایی آهَسُ. است گطتِ

 دیذ اس جْاى دیي تشرگتزیي[ ۲]پیزٍ هیلیارد ۲٫۲ داضتي تا هسیحیت. ّستٌذ آییي ایي تٌیادیي تاٍرّای

 .است پیزٍاى ضوار

 اٍلیِ هسیحیت پیطیٌِ

 گذاری پایِ( هسیح) ًاصزی عیسی تَسط کِ[ ۳]گزدد هی تز یَْدیت ٍ هیالدی یکن قزى تِ هسیحی ضالَدُ

 ٔ اٍلیِ پذراى( Jesus and Apostolic period) رسالت ٍ عیسی دٍراى سِ تِ اٍلیِ هسیحیت. ضذ

 ٔ  تاسُ دٍرُ سِ ایي[ ۴.]ضَد هی تقسین( Apology) دفاعیات ٍ( Apostolic Fathers period) کلیسا

 در ٍ ضذُ آغاس هسیح خذهت ضزٍع عٌَاى تِ هیالدی ۳۴ سال اس کِ گیزًذ هی تز در ای سالِ ۴۴۴ سهاًی

 ًشاع هسیح اس پس ّای دِّ اٍلیي در ٍ هسیحی ًخست قزى در. رسذ هی پایاى تِ هیالدی ۴ قزى اٍاخز

 ٍ پَلس جذایی ّواى هسیحیت، تاریخ در جذایی تزیي هْن ٍ ًخستیي. گزفت در هسیحیاى هیاى الْیاتی

 خاتوِ اهاًشاع گزفت؛ پایاى پَلس جٌاح ًسثی پیزٍسی تا ًخست قزى. است پطزس آًاى رأس در ٍ حَاریَى

 تزخی درگیز، طزفْای هیاى در. کزد تزٍس ای فزقِ ًشاعْای ضکل تِ تیطتز سَم ٍ دٍم ّای سذُ در ٍ ًیافت

 کِ ًاصزیاى ٍ ّا اتیًَی:ّای فزقِ هثل.ًذاضتٌذ قثَل تٌیاى ٍ اصل اس را اٍ الْیاتی ًظام ٍ پَلس ضخص

 .تَدًذ پایثٌذ هَسَی ضزیعت رعایت تِ ّوچٌاى

 رسَلی دٍراى ٍ عیسی

 آى در هیالدی ۳۴ سال اس عیسی خذهت کِ گیزد هی تز در را هیالدی سذُ ًخستیي سال ۷۴ دٍرُ ایي

[ ۶]پیالطس پٌطیَس تذست هیالدی ۳۳ سال در عیسی ضذى کطیذُ صلیة تِ اس پس. است ضذُ گٌجاًذُ

 در کِ آثاری جولِ اس. پزداختٌذ دیي ایي گستزش ٍ هژدُ تِ یَحٌا ٍ پَلس پطزس، ٔ  جولِ اس ٍی حَاریَى

 در کِ ّستٌذ حَاریَى ّای رسالِ ٍ یَحٌا ٍ لَقا هزقس، هتی، ّای اًجیل اًذ آهذُ در ًگارش تِ سهاًِ ایي

. ضذًذ گزدآٍری جذیذ عْذ فزًام تا ٍ گزٍُ یک صَرت تِ( هیالدی ۴۴۴ - ۰۵۴) هسیحی دفاعیات رٍسگار

 .ضَد هی ضٌاختِ ًیش اًجیل ًام تا گِزدایِ ایي

 کلیسا ًخستیي پذراى رٍسگار

 آٍراى پیام هزگ اس پس ٍ سیستِ پیاهثزی رٍسگار در کِ آیٌذ هی ضوار تِ کساًی تیطتز ًخستیي کلیسای پذر

 پلی عٌَاى تِ کِ کلوٌت قذیس ضاهل پذراى ایي. اًذ گزفتِ تزدٍش را کلیسا رّثزی ٍ رسیذگی( حَاریَى)

 آغاس - ۰ سذُ ّای هیاًِ) ایگٌاتَیس ضْیذ ضَد، هی تزضوزدُ کلیسا ًخستیي پذراى ٍ رسَلی رٍسگار هیاى

 تِ رسَل یَحٌای ضاگزد.( م ۰۵۵-۶۶) ضْیذ پلیکارج حَاری، یَحٌای ضاگز ٍ اًطاکیِ اسقف.( م ۲ سذُ

 ّفت ّوچٌیي. است کلوٌت ًخست ٔ  رسالِ رٍسگار ایي اس ًَضتِ پاریٌْتزیي. ّستٌذ ّزهاس کطیص ّوزاُ



 آثار دیگز اس ّزهاس کطیص ٔ  رسالِ ٍ کلوٌت دٍم رسالِ فیلیپیاى، تِ پلیکاج ٔ رسالِ ایگٌاتیَس، ٔ رسالِ

 .ّستٌذ سهاًِ ایي


