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Arch of the Apostles Arch of the Apostles 

ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος· 











Προςευχι             תפילת 
των Xριςτϊν            ישוע 

     Jesus’ Prayer  

ὤφκθ δὲαὐτῷ ἄγγελοσ ἀπ' οὐρανοῦ ἐνιςχύων αὐτόν. 

44καὶ γενόμενοσ ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέςτερον προςθύχετο: καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼσ αὐτοῦ ὡςεὶκρόμ
βοι αἵματοσ καταβαίνοντεσ ἐπὶ τὴν γῆν. . LK  22 44 
 

“My Father, if it be possible, let this cup pass from me; 
nevertheless, not as I will, but as thou wilt.” Lk 22:44 

  וְכבֹוא ָעָליו ֶחְבֵלי ָמֶות ִהְתַפֵלל ְבֶיֶתר ָחְזָקה. ָאז ִנְרָאה ֵאָליו ַמְלָאְך ִמן ַהָשַמִים ְוִחֵזק אֹותֹו   

 44לוקאס כב    .."ְוֵזָעתֹו ָהְיָתה ְכִנְטֵפי ָדם יֹוְרִדים ַעל ָהָאֶרץ

πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐςτιν, παρελκάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτιριον 
τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡσ ἐγὼ κζλω ἀλλ᾽ ὡσ ςφ. ΜΑΤΘ 26 
 

“My Father, if it be possible, let this cup pass from me; 
nevertheless, not as I will, but as thou wilt.”  MT 26:39 

 

ַאְך לֹא ִכְרצֹוִני ֲאִני ִכי  , ַהֲעֵבר ָנא ִמֶםִמי ֶאת ַהכֹוס ַהזֹאת, ִאם ֶאְפָשר ַהָדָבר, ָאִבי" 
 39מתי כו   “.ִאם ִכְרצֹוְנָך ַאָתה



 ἰδοὺ Ἰούδαρ ἦλθεν καὶ μεη’ αὐηοῦ ὄσλορ πολὺρ 

μεηὰ μασαιπῶν καὶ ξύλυν  
 καὶ πποζελθὼν ηῷ Ἰηζοῦ εἶπεν · Χαῖπε, ῥαββί · 

καὶ καηεθίληζεν αὐηόν. ΜΑΤΘ 26:47 
Judas came, and with him a great multitude with 
swords and staves and forthwith he came to Jesus, 
and said, Hail, master; and kissed him. 
 MT 26:47 

 … ְוִאתֹו ָהמֹון ַרב …  עֹוֶדמו ְמַדֵבר ְוִהֵמה ָבא ְיהוָדה

,  "ַרִבי, ָשלֹום: "ִמָיד ִנַגש ֶאל ֵישוַע ְוָאַמר .ַבֲחָרבֹות וְבַמְקלֹות

  47מתי כו      . ְוִנֵשק אֹותֹו



εἷσ τῶν ὑπθρετῶν παρεςτθκὼσ ἔδωκε ῥάπιςμα τῷ Ἰθςοῦ εἰπϊν· 
Οὕτωσ ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ; ΙΩ 18:22 
one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of 
his hand, saying, Answerest thou the high priest so? John 18:22 

 : ָסַטר ַאַחד ַהְמָשְרִתים ָהעֹוְמִדים ָשם ַעל ֶלְחיֹו ֶשל ֵישוַע ְוָאַמר 

 22: יוחנן יח  "?ָכָכה ַאָתה עֹוֶנה ַלֹכֵהן ַהָגדֹול"



Τότε ἐνζπτυςαν εἰσ τὸ πρόςωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφιςαν αὐτόν, 
ΜΑΤΘ 26 :67                 67 ָאז ָיְרקו ְבָפָניו ְוִהכוהו ְבֶאְגרֹוף   מתי כו;   
         Then did they spit in his face and buffeted him; MT 26:67 



εἱζηήκειζαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ  
οἱ ὑπηπέηαι ἀνθπακιὰν πεποιη- 
κόηερ, 
ἦν δὲ μεη’ αὐηῶν 
 ὁ Πέηπορ ἑζηὼρ  
καὶ θεπμαινόμενορ. 
 ΙΩ 18:18 

    

;ָאז ָיְרקו ְבָפָניו ְוִהכוהו ְבֶאְגרֹוף   מתי כו 67                אֹוָתה ָשָעה ָעְמדו ָהֲעָבִדים ְוַהְמָשְרִתים ְלַיד ַהְםדוָרה ֶשִהְדִליקו 
 18:18וחנן. ַגם פטרוס  ָעַמד ִאָתם ְוִהְתַחֵםם... 
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 :ָרַחץ ֶאת ָיָדיו ִלְפֵני ֶהָהמֹון ְבָאְמרֹו... ִפיָלאטֹוס 

 .ֶזהו ִעְנַיְנֶכם. ָנִקי ָאֹנִכי ִמָדמֹו ֶשל ֶזה

 מתי כז ָדמֹו ָעֵלינו        : ָענו ְוָאְמרו ָכל ָהָעם 

ὁ πιλᾶτος  ἀπενίψατο τὰσ χεῖρασ ἀπζναντι τοῦ ὄχλου, 
λζγων, ἀκῶόσ εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματοσ τον δικἀιον τοφτου· 
ὑμεῖσ ὄψεςκε. kαὶ ἀποκρικεὶσ πᾶσ ὁ λαὸσ εἶπεν, τὸ αἷμα 
αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶσ         ΜΑΤΘ KZ 24 





Peter went out and wept bitterly 

.פטרוס ָיָצא ַהחוָצה וָבָכה ְבִכי ַמר  

 Πέηπορ ἐξελθὼν ἔξω 
 ἔκλαςζεν πικπῶρ.  





καὶ ὅτε ἐνζπαιξαν αὐτῶ 
 ἐξζδυςαν αὐτὸν τὴν χλα- 
μφδα καὶ ἐνζδυςαν  
αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 
 καὶ ἀπιγαγον αὐτὸν  
εἰσ τὸ ςταυρῶςαι. 

        ΜΑΤΘ KZ  31 

 הסרת המעיל
 ,ְלַאַחר ֶשִהְתלֹוְצצו בֹו ֵהִסירו ֵמָעָליו ֶאת ַהְםִעיל 
   .ִהְלִבישוהו ֶאת ְבָגָדיו ְוהֹוִבילוהו ְלִהָצֵלב 

 :31מתי כז



 ἐνδεταὶ  πορφυραν 
καὶ ἐκδφςαντεσ αὐτὸν περιζκθκαν 
αὐτῷ  χλαμφδα κοκκίνθν  καὶ 
πλζξαντεσ ςτζφανον ἐξ ἀκανκῶν 
ἐπζκθκαν ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ ⸃ αὐτοῦ 

ΜΑΤΘ KZ 28-29 

 מעיל שני

 
 ִהְפִשיטוהו ְוֶהֱעטו ָעָליו   

  ,ְמִעיל ָשִני
וְלַאַחר ֶשָשְרגו ֲעֶטֶרת קֹוִצים  

 ָשמו אֹוָתה ַעל רֹאשֹו
  :29 -  28 מתי כז



Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνκρωπον 
Κυρθναῖον ὀνόματι Σίμωνα · τοῦτον 
 ἠγγάρευςαν ἵνα ἄρῃ τὸν ςταυρὸν 
αὐτοῦ. Καὶ ἐλκόντεσ εἰσ τόπον 
λεγόμενον Γολγοκᾶ  ΜΑΤΘ KZ / ΜΆΡΚ ΙΕ 

ְבֵצאָתם ָמְצאו ִאיש ֵמֶאֶרץ 

ְוִהְכִריחו  , ִשְמעֹון ְשמֹו, ִקיֶרְנָיה

ֵהם ָבאו . אֹותֹו ָלֵשאת ֶאת ְצָלבֹו
  ֶאל ָמקֹום ַהִמְקָרא ָגְלֹגָתא

 טו מרקוס  / 33 – 32: מתי כז



Παρζλαβον οὖν τὸν Ἰθςοῦν 
·  καὶ απθγαγον   βαςτάηων 
αὑτῷ τὸν ςταυρὸν ἐξῆλκεν 
εἰσ τὸν λεγόμενον Κρανίου 
Τόπον, ΙΩ:19 

  .ָאז ָמַסר אֹותֹו ָלֶהם ִלְצִליָבה  
וְכֶשהוא נֹוֵשא ֶאת ְצָלבֹו ָיָצא  

 , ֶאל ַהָםקֹום ַהִמְקָרא ָגְלֹגָתא

 :17  יוחנן יט



Arch of the Crucifixion 



Μεηὰ ηοῦηο εἰδὼρ ὁ Ἰηζοῦρ ὅηι ἤδη πάνηα  
ηεηέλεζηαι ἵνα ηελειυθῇ ἡ γπαθὴ λέγει · Διτῶ.  ζκεῦ  -  
ορ ἔκειηο ὄξοςρ μεζηόν · οἱ δὲ πλήζανηερ ζπόγγον 
ὄξοςρ ὑζζώπῳ πεπιθέηερ πποζήνεγκαν  
αὐηοῦ ηῷ ζηόμαηι.  
 ὅηε οὖν ἔλαβεν ηὸ ὄξορ ὁ Ἰηζοῦρ εἶπεν · Τεηέλεζηαι, καὶ 
 κλίναρ ηὴν κεθαλὴν παπέδυκεν ηὸ πνεῦμα.  ΙΩ  IΘ  

וְכֵדי ֶשִיְתַקֵים , ֵישוַע ָיַדע ִכי ַעָתה ְכָבר ִנְשַלם ַהֹכל

ְכִלי ָמֵלא ֹחֶמץ ָהָיה ֺמָמח  ."ֲאִני ָצֵמא: "ַהָכתוב ָאַמר

ְוִהִגישו אֹותֹו ֶאל , ָשמו ְספֹוג ָרווי ֹחֶמץ ַעל ֵאזֹוב. ָשם

,  "ִנְשַלם: "ַאֲחֵרי ֶשִקֵבל ֶאת ַהֹחֶמץ ָאַמר ֵישועַ   .ִפיו

 30 - 28:  19יוחנן  .וְבַהְרִכינֹו רֹאשֹו ָמַסר ֶאת רוחֹו

ποτίηεται το όξοσ δια του καλάμου 
 שתיית החומץ דרך הקנה        



 ἦλθον  οὖν οἱ ζηπαηιῶηαι, καὶ ηοῦ μὲν ππώηος καηέαξαν     
ηὰ ζκέλη καὶ ηοῦ ἄλλος ηοῦ ζςζηαςπυθένηορ αὐηῷ ·  
 ἐπὶ δὲ ηὸν Ἰηζοῦν ἐλθόνηερ, ὡρ εἶδον ἤδη αὐηὸν ⸃ηεθνηκόηα,      

οὐ καηέαξαν αὐηοῦ ηὰ ζκέλη,  ἀλλ’ εἷρ ηῶν ζηπαηιυηῶν  
λόγσῃ ηὴν πλεςπὰν αὐηοῦ ἔνςξεν, καὶ 
 ἐξῆλθεν εὐθὺρ ⸃ αἷμα καὶ ὕδυπ.  ΙΩ  IΘ  32-34 

ְלִפיָכְך ָבאו ַהַחָיִלים ְוָשְברו ֶאת ַהשֹוַקִים ֶשל ָהִראשֹון ְוַגם  

ְכֶשָבאו ֶאל ֵישוַע ְוָראו ֶשהוא ְכָבר   .ֶשל ַהֵשִני ֶשִמְצַלב ִאתֹו

אוָלם ַאַחד ַהַחָיִלים ָדַקר ֶאת . לֹא ָשְברו ֶאת שֹוָקיו, ֵמת

 32-34 19יוחנן         .ִצדֹו ְבֹרַמח וִמָיד ָיְצאו ָדם וַמִים
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Santa Pudenziana, Rome 









 סולם יעקב

 סולם יעקב





י ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו ה ַמְלֲאכֵּ ה ֺסָלם ֺמָצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִגיַע ַהָשָמְיָמה ְוִהמֵּ  ִנָצב ָעָליו' ְוִהמֵּה ה. ְוִהמֵּ

ן יֵּׁש ה  .ַּבָםקֹום  ַהֶזה ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעִתי' ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמְשָנתֹו ַויֹאֶמר ָאכֵּ

ית ֱאֹלִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָשָמִים  ין ֶזה ִכי ִאם ּבֵּ  .ַוִייָרא ַויֹאַמר ַמה מֹוָרא ַהָםקֹום ַהֶזה אֵּ





ְוִהמֵּה ֺסָלם ֺמָצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִגיַע   ַוַיֲחֹלם

י ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו .  ַהָשָמְיָמה ְוִהמֵּה ַמְלֲאכֵּ

 ִנָצב ָעָליו' ְוִהמֵּה ה

ן יֵּׁש ה ַּבָםקֹום  ַהֶזה ' ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמְשָנתֹו ַויֹאֶמר ָאכֵּ

ַוִייָרא ַויֹאַמר ַמה מֹוָרא ַהָםקֹום . ְוָאֹנִכי לֹא ָיָדְעִתי
ית ֱאֹלִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָשָמִים ין ֶזה ִכי ִאם ּבֵּ  .ַהֶזה אֵּ

 בראשית כח   
1842  

 καὶ ἰδοὺ κλίμαξ ἐζηηπιγμένη ἐν ηῇ γῇ, ἧρ ἡ κεθαλὴ ἀθικ- 
νεῖηο εἰρ ηὸν οὐπανόν, καὶ οἱ ἄγγελοι ηοῦ Θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κα- 
ηέβαινον ἐπ᾿ αὐηῆρ. 13 ὁ δὲ Κύπιορ ἐπεζηήπικηο ἐπ᾿ αὐηῆρ  
καὶ εἶπεν· ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸρ ῾Αβπαὰμ ηοῦ παηπόρ ζος, καὶ ὁ Θεὸρ ᾿Ιζαάκ· μὴ θοβοῦ· ἡ γῆ, ἐθ᾿ ἧρ ζὺ 

καθεύδειρ ἐπ᾿ αὐηῆρ, ζοὶ δώζω αὐηήν, καὶ ηῷ ζπέπμαηί ζος. 14 καὶ ἔζηαι ηὸ ζπέπμα ζος ὡρ ἡ ἄμμορ ηῆρ 

γῆρ καὶ πλαηςνθήζεηαι ἐπὶ θάλαζζαν καὶ ἐπὶ λίβα καὶ ἐπὶ βοππᾶν, καὶ ἐπ᾿ ἀναηολάρ, καὶ 

ἐνεςλογηθήζονηαι ἐν ζοὶ πᾶζαι αἱ θςλαὶ ηῆρ γῆρ καὶ ἐν ηῷ ζπέπμαηί ζος. 15 καὶ ἰδοὺ ἐγώ εἰμι μεηὰ ζοῦ 

διαθςλάζζων ζε ἐν ηῇ ὁδῷ πάζῃ, οὗ ἂν ποπεςθῇρ, καὶ ἀποζηπέψω ζε εἰρ ηὴν γῆν ηαύηην, ὅηι οὐ μή ζε 

ἐγκαηαλίπω, ἕωρ ηοῦ ποιῆζαί με πάνηα ὅζα ἐλάληζά ζοι.  

16 καὶ ἐξηγέπθη ᾿Ιακὼβ ἐκ ηοῦ ὕπνος αὐηοῦ καὶ εἶπεν· ὅηι ἔζηι Κύπιορ 

ἐν ηῷ ηόπῳ ηούηῳ, ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν. 17 καὶ ἐθοβήθη καὶ εἶπεν· 
 ὡρ θοβεπὸρ ὁ ηόπορ οὗηορ· οὐκ ἔζηι ηοῦηο ἀλλ᾿ 
 ἢ οἶκορ Θεοῦ, καὶ αὕηη ἡ πύλη ηοῦ οὐπανοῦ.  

Γένεσις - Κεφάλαιο 28 
AWMB =  1842  

יא ַוִיְפַגע ַבָםקֹום ַוָיֶלן ָשם ִכי ָבא  . י ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמְבֵאר ָשַבע ַוֵיֶלְך ָחָרָנה 

יב  . ַהֶשֶמש ַוִיַקח ֵמַאְבֵני ַהָםקֹום ַוָיֶשם ְמַרֲאֹשָתיו ַוִיְשַכב ַבָםקֹום ַההוא

י   ַוַיֲחֹלם ה ַמְלֲאכֵּ ה ֺסָלם ֺמָצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִגיַע ַהָשָמְיָמה ְוִהמֵּ ְוִהמֵּ

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם  ' ַויֹאַמר ֲאִני הִנָצב ָעָליו ' יג ְוִהמֵּה ה. ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו

יד  . ָאִביָך ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ֹשֵכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְתֶנָמה וְלַזְרֶעָך

ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ וָפַרְצָת ָיָםה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָבה ְוִנְבֲרכו ְבָך ָכל  

טו ְוִהֵמה ָאֹנִכי ִעָםְך וְשַמְרִתיָך ְבֹכל ֲאֶשר ֵתֵלְך  . ִמְשְפֹחת ָהֲאָדָמה וְבַזְרֶעָך

ַוֲהִשֹבִתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהזֹאת ִכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶשר ִאם ָעִשיִתי ֵאת ֲאֶשר 

ן יֵּׁש ה. ִדַבְרִתי ָלְך ַּבָםקֹום ַהֶזה ְוָאֹנִכי  ' טז ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמְשָנתֹו ַויֹאֶמר ָאכֵּ

ית  . לֹא ָיָדְעִתי ין ֶזה ִכי ִאם ּבֵּ יז ַוִייָרא ַויֹאַמר ַמה מֹוָרא ַהָםקֹום ַהֶזה אֵּ

 .ֱאֹלִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָשָמִים



ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος 
 ַמה מֹוָרא ַהָםקֹום ַהֶזה

How Awesome  is this place! 





בית לחם, כנסיית המולד  







Hic 

Virgine 

Maria 
Iesus 

est 

natus 

de 

Christus 







1479: השיפוץ הקודם  

















































  ,המורכב משלושים ושלושה בישופים ,באנטיוכיה בסוריה הסינוד הקדוש

שטען שישוע היה בן  ,כנגד פאולוס מסמוסטה ,שהיה לפני הסינוד בניקאה

 (.שלו)בשל דברי הכפירה  המועצה הקדושה נידתה אותו .תמותה רגיל



המורכב ממאה וארבעים בישופים התכנס כדי לקבל בחזרה לשורותיו את הקדושים אתנסיוס  ,  הסינוד הקדוש בסרדיקה

 האריאנים  ( י"שגורשו ע)על כסאותיהם בגלל ( בחזרה)מלטוס מאנטיוכיה ופאולוס  מקונסטנטינופול אשר הושבו , מאלכסנדריה
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www.yiscaharani.com 

http://www.yiscaharani.com/

