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Ἀντιόχεια ἡ ἐπὶ Ὀρόντου 
Seleucus I Nicator 



 
 לטינית

 יוונית

 קופטית

 ארמית

 קווקזיות



 מעשי השליחים פרק ו

ִמיִדים, ַבָיִמים ָהֵהם  ַפר ַהַתלְּ ֶשָגַדל ִמסְּ ָוִנית  ֵהֵחּלּו , כְּ ֵרי ַהיְּ הּוִדים דֹובְּ ַהיְּ
נֹוֵתיֶהם ַבֲחֺלַקת ַהַסַעד   מְּ ִניחּו ֶאת ַאלְּ ִרית ַעל ֶשִהזְּ ֵרי ָהִעבְּ לֹוֵנן ַעל דֹובְּ ִהתְּ לְּ

  .ַהיֹוִמית

רּו  ָאמְּ ִמיִדים וְּ ִליִחים ֶאת ֲהמֹון ַהַתלְּ ֵנים־ָעָשר ַהשְּ אּו שְּ ַבר : "ָקרְּ נּו ַנֲעֹזב ֶאת דְּ לֹא ָרצּוי ֶשֲאַנחְּ
ָחנֹות ָשֵרת ַבֺשלְּ ָעה ֲאָנִשים ַבֲעֵלי ֵשם טֹוב, ַאִחים, ָלֵכן 3 .ֱאֹלִהים ּונְּ ֵלֵאי , ַבֲחרּו ִמֵביֵניֶכם ִשבְּ מְּ

ָמה ָחכְּ ָין ַהֶזה, רּוַח וְּ ִקיד אֹוָתם ַעל ָהִענְּ ַנפְּ ַבר ֱאֹלִהים 4 .וְּ ֵשרּות דְּ ִפָּלה ּובְּ ִמיד ַבתְּ נּו ַנתְּ    ."ַוֲאַנחְּ

ֵטָפנֹוס ֵעיֵני ָכל ַהָקָהל ּוָבֲחרּו ֶאת סְּ ַקֵבל ַהָדָבר בְּ רּוַח  , ִנתְּ ִאיש ָמֵלא ֱאמּוָנה וְּ
ֶאת ִפיִליפֹוס, ַהֹקֶדש ֶאת ִניָקנֹור, וְּ רֹוכֹורֹוס וְּ ֶאת  , ֶאת פְּ ֵמָנס וְּ ֶאת ַפרְּ ֶאת ִטימֹון וְּ

ָיה, ִניקֹוָלאֹוס ִטיֹוכְּ  .ֶשָהָיה ֵגר ֵמַאנְּ



 



    
 אגבר מלך אדסה

(אורפה)  
  
 

לספירה 50 – 13  

 ציור על עץ

 סנטה קתרינה

לספירה 940  



 מעשי השליחים פרק יא  

 

ֵטָפנֹוס ִהִגיעּו   19 ָמה ַעל־אֹודֹות סְּ רְּ ֵני ַהָצָרה ֲאֶשר ִנגְּ ָהֲאָנִשים ֶשָנפֹוצּו ִמפְּ

ָיהַעד  ִטיֹוכְּ ַאנְּ ִריִסין וְּ ַקפְּ ָיה וְּ ַבר ֱאֹלִהים ֶאָּלא  ֵפיִניקְּ ִמיעּו ֶאת דְּ לֹא ִהשְּ וְּ

ַבד הּוִדים ִבלְּ ִקיֶרִנִיים   20 .ִליְּ ִריָסִאים וְּ ֲאָבל ָהיּו ֵביֵניֶהם ַכָמה ֲאָנִשים ַקפְּ

רּו ַעל ָהָאדֹון ֵישּועַ ֲאֶשר  ָוִנים ּוִבֹשְּ רּו ַגם ֶאל ַהיְּ ָיה ִדבְּ ִטיֹוכְּ ַאנְּ בֹוָאם לְּ  .בְּ

ָתה ִעָמֶהם ַוֲאָנִשים ַרִבים ֶהֱאִמינּו ּוָפנּו ֶאל ָהָאדֹון' ַיד־ה 21   .ָהיְּ



 מעשי השליחים פרק יא 

חּו  לְּ ִהיָּלה ֲאֶשר ִבירּוָשָלִים ַוִישְּ ֵני ַהקְּ ָאזְּ ָיה-ֶאת ַברַוִיָשַמע ַהָדָבר בְּ יֹוכְּ טְּ  ׃ַנָבא ֶאל ַאנְּ

ֵהר ֶאת 23  ֹאתֹו ֶאת ֶחֶסד ָהֱאֹלִהים ַוַיזְּ ַמח ִכרְּ ֵלב ָנכֹון׃        -ַוָיבֹא ָשָמה ַוִישְּ ָקה ָבָאדֹון בְּ ָדבְּ ֺכָּלם לְּ

פּו ָלָאדֹון ַעם ָרב׃  ... 24  ַוֵיָאסְּ

ַבֵקש ֶאת -ַנָבא ִמָשם ֶאל-ַוֵיֶלְך ַבר 25 סֹוס לְּ ִביֵאהּו ֶאלַטרְּ ָצא ֹאתֹו ַויְּ ָיה-ָפאּולּוס ַוִימְּ יֹוכְּ טְּ  ׃ַאנְּ

ִדים ַעם ָרב   26 ַלמְּ ִמיָמה ּומְּ ִהיָלה ָשָנה תְּ ִבים ַיַחד ַבקְּ יּו ישְּ  ַוִיהְּ

רֹא ֶאת ָיה ִלקְּ יֹוכְּ טְּ ַאנְּ ִשיִחִיים׃-ָאז הּוַחל בְּ ֵשם מְּ ִמיִדים בְּ  ַהַתלְּ

דּו  27  ִהי ַבָיִמים ָהֵהם ַוֵירְּ ִביִאים ִמירּוָשַלִים ֶאלַויְּ ָיה-נְּ יֹוכְּ טְּ  ׃ַאנְּ



 מעשי השליחים פרק טו 

דּו ֶאת ָהַאִחים ִלמְּ דּו ִמיהּוָדה וְּ                ַכָמה ֲאָנִשים ָירְּ

ִהָּוַשע לּו לְּ ַדת ֹמֶשה לֹא יּוכְּ  .  ֶשִאם לֹא ִימֹולּו כְּ

ַעִטים ִעָמֶהם׃  ָבִרים לֹא מְּ ַבר־ַנָבא ָהיּו ִדין ּודְּ ָפאּולּוס ּולְּ  לְּ



 מעשי השליחים פרק טו 
ֲחרּו 22 ֹלַח ֲאָנִשים ֶשִנבְּ ִהָּלה ִלשְּ ָכל ַהקְּ ֵקִנים וְּ ַהזְּ ִליִחים וְּ ַקֵבל ַעל ַדַעת ַהשְּ  ִנתְּ

ָבם ֶאל   ָיהִמִקרְּ ִטֹוכְּ הּוָדה -ּוַבר־ַנָבא  ָפאּולּוסַיַחד ִעם , ַאנְּ ֶאת ִסיָלא, ֶאת יְּ  וְּ
ֶקֶרב ָהַאִחים  ִהיִגים בְּ ָתבֶאת  23 .ֲאֶשר ָהיּו ִמן ַהַמנְּ ָיָדם ַהִמכְּ רּו בְּ  :ַהֶזה ָמסְּ
ָיה  " ִטיֹוכְּ ַאנְּ לֹום ָהַאִחים ֶשִמֶקֶרב ַהגֹוִים בְּ ִשים ִבשְּ ֵני ָהַאִחים דֹורְּ ִזקְּ ִליִחים וְּ  ַהשְּ

ָיה ִקיִליקְּ ָיה ּובְּ סּורְּ  .ּובְּ
ֶכם 24  לּו ֶאתְּ בְּ ִלי ֶשִצִּוינּו אֹוָתם ּוִבלְּ נּו ִכי ֲאָחִדים ֵמִאָתנּו ָפֲעלּו ִמבְּ ָשַמעְּ  הֹוִאיל וְּ
שֹוֵתיֶכם  ֵהִביכּו ֶאת ַנפְּ ֵריֶהם וְּ ִדבְּ ֹלַח ֲאֵליֶכם 25 ,בְּ ֵתנּו ֶפה ֶאָחד ִלשְּ ַקֵבל ַעל ַדעְּ  ִנתְּ
ָחִרים ַיַחד ִעם ֲחִביֵבינּו ַבר־ַנָבא וְּ   הּוָדה  ,ָפאּולּוסֲאָנִשים ִנבְּ נּו ֶאת יְּ  ָלֵכן ָשַלחְּ

ָבִרים מֹו ִפיֶהם ֶאת אֹוָתם ַהדְּ ֵהם ַיִגידּו בְּ ֶאת ִסיָלא וְּ  28 .וְּ
חּוִצים    ָבִרים ַהנְּ ַבד ַהדְּ ַהִטיל ֲעֵליֶכם שּום ַמֲעָמָסה נֹוֶסֶפת ִמלְּ ָלנּו ֶשלֹא לְּ רּוַח ַהֹקֶדש וְּ ֶאה לְּ ִנרְּ

ֵחי ֱאִליִלים ּוִמָדם 29 :ָהֵאֶלה ִהָמַנע ִמִזבְּ נּות, לְּ ַשר ַהֶנֱחָנק ּוִמן ַהזְּ רּו ֵמֵאֶלה ֵתיִטיבּו  . ִמבְּ ִאם ִתָשמְּ

 ."ָשלֹום ָלֶכם. ַלֲעשֹות

ָכם 30 ַדרְּ חּו לְּ דּו ֶאל . ָהֲאָנִשים ֺשּלְּ ָיהֵהם ָירְּ ִטיֹוכְּ רּו ֶאת ָהִאֶגֶרת, ַאנְּ סּו ֶאת ָהָעם ּוָמסְּ אּו   31 .ִכנְּ ֶשָקרְּ כְּ

ָחה ַעל ָהִעדּוד אּו ִשמְּ ַמּלְּ חּו אֹוָתם   33 . ָהַאִחים ֶאת ָהִאֶגֶרת ִנתְּ ַאֲחֵרי ֵכן ִשּלְּ ֺסָים וְּ ַמן מְּ ֵהם ָשהּו ָשם זְּ

ֵחיֶהם ָשלֹום ֶאל שֹולְּ ָיה ָפאּולּוס  35 .ָהַאִחים בְּ ִטיֹוכְּ ַאנְּ ֲארּו בְּ ַיַחד ִעם ַרִבים ֲאֵחִרים , ּוַבר־ַנָבא ִנשְּ וְּ

ַבר ֱאֹלִהים רּו ֶאת דְּ דּו ּוִבֹשְּ  .ִלמְּ



  
 'האגרת אל הגלטיים פרק ב

 

ֶשָבא   ָיה כְּ ִטיֹוכְּ ַאנְּ ָצא בֹו פטרוס לְּ ֵני ֶשִנמְּ דֹו ִמפְּ ִתי ֶנגְּ ַיַצבְּ ָמהִהתְּ ַבר ַאשְּ  .דְּ
ֶטֶרם  12   ָבאּו ַכָמה ֲאָנִשים ֵמֵאת ַיֲעֹקבבְּ
 ֲאָבל ַכֲאֶשר ָבאּו ַהָּללּו, הּוא ָסַעד ַיַחד ִעם ָהַאִחים ִמן ַהגֹוִים 
דֹו ִמן ָהַאִחים ַהִנמֹוִלים  ַלל ַפחְּ הּוִדים   13. ָנסֹוג ֵמֶהם ִבגְּ ֶיֶתר ָהַאִחים ַהיְּ וְּ

ַכֲחָשם, ִכֲחשּו ָכמֹוהּו ַרר ַאֲחֵריֶהם בְּ אֹוִתי ִכי  14. ַעד ֶשֲאִפּלּו ַבר־ַנָבא ִנגְּ ִברְּ

שֹוָרה ִחים, ֵהם סֹוִטים ֵמֱאֶמת ַהבְּ ֵעיֵני ָכל ַהנֹוכְּ פטרוס לְּ ִתי לְּ  :ָאַמרְּ
לֹא ִכיהּוִדי"  גֹוי וְּ ַנֵהג כְּ הּוִדי ִמתְּ ַאֵּלץ ֶאת ַהגֹוִים , ִאם ַאָתה ַהיְּ ַמדּוַע תְּ

יֹות ִכיהּוִדים  ?ִלחְּ

  
 פטרוס באנטיוכיה -( לפי מסורת הכנסייה)  41 – 34



החגים של היהודים האומללים  "

 ,  עומדים לחול זה אחר זה

חג הסוכות  , החל בראש השנה

 .והצומות

המתיימרים  , רבים אשר בקרבנו  

יוצאים לאתרי החג  , להיות משלנו

ועומדים באופן מופקר לחוג את  

 .החג וליטול חלק בצום

אולם כעת ברצוני להרחיק נוהג זה    
 ."מהכנסייה

407 - 349יוחנן כריסוסטומוס   







 בכל ומפורד מפוזר עם הם היהודים"
 היהודים מספר גדל ֹכל ועל  ...תבל קצוות

 הקרובה הארץ היא כי ,בסוריה היושבים
 המונות עצמו מכולם ויותר ,אליהם

 "אנטיוכיה בעיר היהודים







-המצור על אנטיוכיה  1098 3/6 – 1097 21/10  











 1177יואנס פוקאס מפטמוס שנת 

, פוקאס יואנס /שי אשל   

, תיאור קצר של המקומות הקדושים  

 עדותו של עולה רגל יווני בתקופה הצלבנית 



 "עירו של האל"אנטיוכיה   

 י סלווקוס הראשון ניקטור"ס ייסוד ע"לפנה 300•

 .  לספירה ייסוד קהילה נוצרית על ידי פטרוס 50•

 .ביזנטית -לספירה ייסוד פטריארכיה אורתודוכסית  325•

 .שמעון סטיליטס, יוחנן כריסוסטומוס    

 כבוש מוסלמי  -  638•

 י הביזנטים:נכבשה ע – 968•

 וקים'נכבשה על ידי הסלג – 1084 •

 י הצלבנים"נכבשה ע – 1098•

 נפלה לידי בייברס הממלוכי – 1268•


