












קונסטנטינופול





סנט פטרוס

ברומא

הגיה סופיה  

בקונסטנטינופול

כנסיית הקבר  

בירושלים



לטינית

יוונית

קופטית

ארמית

קווקזיות





יְזם-קיסרו פִּ Caesaro-Papizmפָּ

ישו מינה באופן אישי את פטרוס כיורשו: הטענה

 ←Vicarius Christi(ממלא מקום.)

מחליף אלוהים= Vicarius Deiכך  -אחר

–הוא מחליפו של פטרוס ולכן זכאי להיקרא –היושב על כס הבישופות ברומא 
Princes Apostolorum

,  העולם הנוצרי כולוסמכות על + בעולם הרומיחוזר לתואר של הקיסרים הרומיים " פרינקפס"(

(והשליחים הם שיסדו את עולם הנוצרי, כיוון שהוא ראשון השליחים

: מקבל בישו רומא את הסמכויות שהיו לישו עצמו כשהיה בחיים, כראש השליחים

תהיה הרשות המלאה לאסור ולהתיר את מה שנמצא Vicarius Christi-על כן ל 

.כלומר כמעט סמכות אלוהית, בארץ וגם מה שבשמים





הקבר הקדוש 





P1אגריהנספחים למסע 

[...שם סעד האדון עם תלמידיומתה מרים הברוכה שם ]ציון נמצא מדרום  הר 

עם שלושת המלכים אשר  סעדה מרים הקדושה ובכנסיה אשר בבית לחם השולחן שעליו 

חיפשו את 

כריסטוס

.בן האלוהים



518-530תיאודוסיוס 

.    אם האדון,שם כנסיית הגבירה מרים. שם עמק יהושפט. 10



530–518תאודוסיוס   

אם , שם כנסיית הגבירה מרים. שם מסר יהודה את האדון. שם עמק יהושפט. 10

.  האדון

כאשר הלכה הגבירה המרים אם האדון  . במיל השלישי מירושלים, יש מקום. 28

....  ואותו שר צבא . ישבה על האבן ובירכה אותה, לבית לחם ירדה מעל האתון

.  ורצה לשלחה לקונסטנטינופוליס, ניסר אבן זו ועשה אותה מרובעת בצורת מזבח

צמד שוורים  . כאשר בא אל שער סטפנוס הקדוש לא יכול היה להזיז אותה עוד

,  כאשר ראו שאינם יכולים להזיז אותה קדימה בשום פנים ואופן .... הוביל אבן זו

ועל מזבח זה נערכת סעודת  , הוחזרה אל קבר האדון ושם עשו מאבן זו מזבח 

.הקומוניון

.  גופתה של רחלקבורה , השלישי מירושליםבמיל , בדרך ההולכת בית לחם.

...  מסלעמים יוצאים במקום זה באמצע הדרך ראינו 

,  ישבה במקום הזה והייתה צמאה, מצרימהבבורחה , אומרים כי מרים הקדושה

.וכך פרצו המים

ושם בנויה  

.כנסייהעתה 



מים יוצאים  הדרך ראינו באמצע .

...  מסלע

בבורחה  , אומרים כי מרים הקדושה

...ישבה במקום הזה , מצרימה



המלאך והנשים ליד הקבר

"קם לתחייה האדון"

צפחות

:הצליבה

:ושתי דמויות כורעות( ישו ושני הגנבים)

"שמן מעץ החיים מהמקומות הקדושים"



:הטבילה

ברכת האדון  "

"מהמקומות הקדושים

:הולדת ישוע

עמנואל   "
"עמנו  האלוהים



עדי זהב  •

ברכה  צפחת •

סצינת הבשורה  עם 

למרים

המלאךברכת +  

..."  שלום לך"











ועידת ניקיאהנוסח ( קרדו)= מאמין אני 

,  אני מאמין באלוהים אחד

.כל הגלוי וכל הסמוי, בורא שמיים וארץ, הכול יכולהאב

,ישוע המשיח, ובאדון אחד

,  אור מאור, אל מאל. אשר נולד מן האב לפני כל הדורות, יחיד לאלוהיםבן

עצמו עצם האב ועל ידו נעשה ; נברא כי אם מולדלא . אל אמת מאל אמת

;  ולמען ישענו ירד מן השמיים, בני האדם, בעבורנו,הכל

,  נצלב למעננו. נולד ממרים הבתולה והיה לאדם, רוח הקודשובמעשה 

,  ביום השלישי קם לתחייה ככתוב. ונקבר, פילאטוספונטיוססבל בימי 

וישוב בהוד לשפוט את החיים  . והוא יושב לימין האב, ועלה השמיימה

.ואת המתים ולא יהיה קץ למלכותו

[.            ומהבן]הנובע מהאב , המחייה, האדון, הקודשברוחאני מאמין 

.כפי שנאמר על ידי הנביאים, כמו לאב וכמו לבן–לו סוגדים ולו נותנים יקר 

,                    הקתולית והשליחית, אני מאמין בכנסייה האחת הקדושה

ומצפה לתחיית  , ואני מכיר בכך שישנה  טבילה אחת למחילת החטאים

.אמןהמתים  ולחיי העולם הבא

https://www.youtube.com/watch?v=zp26p6t9uZ8https://www.youtube.com/watch?v=p59tfVW6Df8

https://www.youtube.com/watch?v=2VLLaUn2Q9U

https://www.youtube.com/watch?v=zp26p6t9uZ8
https://www.youtube.com/watch?v=p59tfVW6Df8
https://www.youtube.com/watch?v=2VLLaUn2Q9U








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



ישוע

אלוהי

לא רק אלוהי

לא רק אנושי

אנושי

אלוהי ואנושי

לא אלוהי ולא אנושי  

(כריסטולוגיה מלאכית)

רק אנושי  

(אביונים)

(נסטוריאניות)נפרד

מובחן    

(אורתודוכסים)

לא מובחן  
(מונופיזיטים)

רק אלוהי  

(דוקטיזם)

לא נפרד

(451)חלקדון (     431)אפסוס (                 381)קונסטנטינופול (  325)ניקאה 



קופטיםסיריאנים





הכרזה על הנצרות כדת המדינה  –380

רדף את הפגנים , אסר על קיום פולחנים פגניים

, מקדש אפולו בדלפי, מקדש סרפיס באלכסנדריה)הרס מקדשים 

(  מקדש הבתולות הוסטליות ברומא

(ועידת קונסטנטינופול)נלחם באריאנים 

Iתאודוסיוס 
(  והקדוש)' הגדול'

379–395



החומה התאודוסיאנית בקונסטנטינופול

(foederati)לצבא וכבני ברית  שילוב הגותים 





410–הויזיגותיאלאריך

452–אטילה ההוני 

455–הונדליגייזריך

546–הגותי טוטילה

ALBOIN568–הלומברדי



וכך לראשונה הוכתר  
בפלסטינה אפיסקופוס  

.         פטרוס' מחנות'ה
ואפשר היה לראות  

המוני ברברים  
באים  סרקנים 

לאבתימיוס  
ומקבלים  הגדול 

את הטבילה  
ולומדים ולהשתחוות  

".לאל



הערביםוניצוראבתימיוס
יתרהבכוונהשהתפללואחריאליהםירד,אבתימיוס"

.בריאהקימו,הצלבסימןאתטרבוןעלוהתווה
כך-כלהגדולהשנוילמראהבתדהמההוכוהברברים

אתזרקוכולם:במשיחוהאמינו,יאמןהלאוהנס
.המשיחחותמתאתלקבלובקשוהקרקעעלעצמם

נובעתבמשיחאמונתםכיהנסבעלאבתימיוסהבין
קטן(בפטיסטריום(מקווהלעשותוהורהלבםמעומק
בשםאותםהטביל,אותםשלימדואחריהמערהבפינת

אספבטוסשלשמואת.הקדושהוהרוחהבן,האב
הטבילכך-אחר,ראשוןהטבילאותו:לפטרוסשינה

."הנותריםואתטרבוןאת
10, חיי אבתימיוס, קירילוס מסקיתופוליס•





הירונימוס על ביזת רומא



.379dבזיליוס הגדול  .379dכריסוסטומוס 

:פעמים בשנה10התפילות שחיבר בשימוש 

של יום  בערבית , בחמשת ימי ראשון בצום הגדול

חג המולד , החמישי הקדוש ושל השבת הקדושה

שהוא חגו של ואסיליוס  , בינואר1-והתאופניה וב

.הקדוש

שחיבר היא השכיחה ביותרהליטורגיה 

כל השנהבפולחן האורתודוכסי לאורך 



איקונוגרפיה



Virgin and Child with angels and Sts. 

George and Theodore Stratelates, c. 600





רומא, קטקומבות סנטה פריסקילה



רומא, סנטה סבינה

קונסטנטינופול6-שנהב מאה , מלאך









התפשטות תנועת הנזירות  



Vespers
בערב17

Compline
בערב19

VIGIL –

בלילה21

Mattines
לפני זריחה3:15

Lauds
בבוקר6זריחה 

Prime
בבוקר7

Terce
בבוקר9

Sexte, None
12-15

ַבע ַבּיֹום ִהַלְלִתיָך   שֶׁ

ָך .ַעל ִמְשְפֵטי ִצְדקֶׁ

תהילים קיט







קפדוקיה  תורכיה





,ְצָבאֹות' הָקדֹוש , ָקדֹוש, ָקדֹוש

ץ ְכבֹודֹו .ְמלֹא ָשַמִים ָוָארֶׁ

.הֹוַשְעָנא ַבְמרֹוִמים

.'ָברּוְך ַהָבא ְבֵשם ה

.  הֹוַשְעָנא ַבְמרֹוִמים

(  איקון)= הטקס הארצי הוא דמות 

.  של הליטורגיה השמיימית

"  עלינו לדמיין שאנו מצויים  בשמיים

(4מאה , תאודור ממופסוסטיה)



, הכנסייה היא שמיים עלי אדמות"

"בהם שוכן ונע אלוהים השמיימי

    .733dגרמנוס מקונסטנטינופול 





זהו המיסתורין העליון אשר אין  "

"  ואשר אין בניתן להוסיף לו, מעבר לו
(14מאה , ניקולאס קבסילאס)





Axios Esti

,  אכן נכון הוא לאשרך יולדת האלוה

αξιόν εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν Σε την 
Θεοτόκον, 

המאושרה תמיד והתמימה ואם אלהינו

την αειμακάριστον και Παναμώμητον και 
Μητέρα του Θεού ημών

ומפוארה לאין ערוך מן  , היקרה מן הכרובים

την τιμιωτέραν των Χερουβείμ

, ומפוארה לאין ערוך מן השרפים

και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των 

Σεραφείμ

, אשר בטהרה ילדת אלוה הדבר

την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,

.אותך אנו מרוממים: אמנה יולדת אלוה את

την όντως Θεοτόκον Σε μεγαλύνομεν ...'' .



Θεοτόκος

Theotokos
האלוהיםאם 

Mater Dei



Μήτηρ Θεοῦאם האלוהים ΜΡ ΘΥ











Theotokion-רנון  

,המחסה, הנך התקוה, יולדת אלוה הטהורה

,החומה שאין לכבשה, ומצודת המשיחיים

.  חוף העשוקים שאינו מטולטל

כפי שאת בהפגעתך המתמידה, אולם

,  מצילה את העולם

.בתולה מהוללה, זכרי נא אף אותנו



,שלום עליך

מרום הנשגב מהשגת מחשבות אנוש

שלום עליך עמק נבצר חקר מעיני מלאכים

כי הנך כסא מלך, שלום עליך

הכלשלום עליך כי נושאת את נושא 

כוכב המופיע את השמש, שלום עליך

רחם התגשמות אלוה,עליךשלום 
https://www.youtube.com/watch?v=0Sf5s1NFN8s

https://www.youtube.com/watch?v=0Sf5s1NFN8s


,אל יולדת האלוה נרוץ עתה בחזקה

, בתשובהונכרעה, והאמלליםאנו החוטאים 

:בשוענו מעמק נפשנו

,  נאעזרי , אנא הגבירה

.  עלינוחמלי 

חושי אובדים אנחנו 

.  רב פשעינותחת 

,אל תשיבי עבדיך ריקם

כי לנו את התקווה לבדך


