


:נוצרים -מרכז ירושלים ליחסי יהודים , חנה בנדקובסקי ויסכה הרני

.חנה בנדקובסקי–דברי פתיחה 8:30

.דובר הפטריארכיה הארמנית, האב קוריון–דברי ברכה בשם הפטריארך הארמני 

.יסכה הרני–הכנסייה הארמנית :  הרצאה9:00

.האוניברסיטה העברית, יואב לף–מלחמת העולם הראשונה והעם הארמני : הרצאה9:45

.ים'הפסקת קפה וסנדביצ10:30

.פ"האו, יאיר אורון' פרופ. היסטוריה של הכחשה: הרצאה11:00

.היסטוריון העדה, הינטליאן' ורג'ג. מל פשה'אחריותו של ג: הרצאה11:45

.האב קוריון. כיצד זוכרים את אסון העם הארמני: הרצאה 12:00

, אחות ראשית בהדסה–נעמי נלבדיאן :-עדות אישית של דור שלישי12:15

.2003משואת יום העצמאות מדליקת 

דקות15הפסקה בת 12:30

הינטליאן  ' רג'גו, האב קוריון בגדאסריאן-הארמניסיור לאתר ההנצחה ולבית הקברות 13:00

.סיום ההשתלמות14:00



יום עיון למורי דרך  -שנים לרצח העם הארמני 102
הרנייסכה' מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים והגב, הפטריארכיה הארמנית
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רישום8:30

.בנדקובסקיחנה –דברי פתיחה8:40

.דובר הפטריארכיה הארמנית, בגדאסריאןקוריוןהאב –דברי ברכה בשם הפטריארך הארמני 8:50

.הרנייסכה–ההיסטוריה של הכנסייה הארמנית 9:00

.האוניברסיטה העברית בירושלים, יואב לף–מלחמת העולם הראשונה והעם הארמני 9:45

הפסקה10:30

.האוניברסיטה הפתוחה, יאיר אורון' פרופ-היסטוריה של הכחשה11:00

.היסטוריון העדה, הינטליאן' ורג'ג-פשהמל'גאחריותו של 11:45

בגדאסריאןקוריוןהאב -כיצד זוכרים את אסון העם הארמני 12:00

.20032003אחות ראשית בהדסה ומדליקת משואת יום העצמאות , נעמי נלבדיאן -שלישיעדות אישית של דור 12:15

אבקיאןט'ורג'וגהינטליאן' רג'גו, בגדאסריאןקוריוןהאב : סיור לאתר ההנצחה ובית הקברות הארמני בהדרכת 12:30

.סיום ההשתלמות14:00



ס"לפנה521כתובת בהיסטון 
מלך  , המלך הגדול, אני דריווש"

...  מלך הארצות, מלך פרס, המלכים
;  בחסדו של אהורה מאזדה אני מלך

אהורה מאזדה העניק לי את  
,  שלחתי את עבדי. .. הממלכה

..."לארמניה... בשםארמני



:טקיטוס

וכיוון שהארמנים שוכנים  
,  בין ממשלות אדירות

הוגים הם פעמים רבות  
, איבה להן

, משנאה –לרומא 
.  מקנאה–לפרתיה 



Tigran theGreat95-55ס טיגרן ''לפנה



ס  ''לפנה35

מרקוס אנטוניוס כבש את ארמניה
בנו המשותף עם , אלכסנדר הליוס

קלאופטרה ממונה כמלך 



הכתרת טרדט ברומא

-לספירה  66בשנת 
טרדט יצא מארמניה  

והתקבל בנפולי על ידי  
נערכו . נירון בעצמו 

לכבודו משחקי  
ולאחר  , גלדיאטורים

ההכתרה נערכו נשפים  
בפומפי ולכבודו קושט  

טרדט  . התאטרון בזהב
בתמורה הביא כהני דת  

שערכו לנירון  ' מאגים'
נירון שילח את  . טקסים

טרדט עם מתנות לרוב  
עם האישור לבנות  

מחדש את ארתשת  
ההרוסה ועם בנאים  

לפיכך נקראה . מנוסים
'נירוניה'העיר 

-דברי טרדט לנירון

.  באתי אליך להעריצך כפי שאני עושה למיתרה, אדון

,  הגורל אשר הנך טווה עבורי הוא אשר יהיה חלקי
FATAוגורלי FORTUNAכי אתה הוא מזלי 



third consulship of Pius (AD 140-144)
–מטבע רומי 

קליינט ארמני –אנטונינוס פיוס מכתיר מלך 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Antoninus_Pius_%C3%86_Sestertius_84001035.jpg


ק ב רֶּ ִליִחים פֶּ י ַהשְּׁ ַמֲעשֵׂ

יו דָּׁ ם ַיחְּ יּו כֻּלָּׁ בּועֹות הָּׁ ַעת ַהשָּׁ בְּ ֹלאת שִׁ יֹום מְּ .                                                                                           בְּ
אֹום  תְּ םפִׁ ַמיִׁ ן ַהשָּׁ יָּׁה קֹול מִׁ אּו רּוַח ַהֹקֶדש ... , הָּׁ לְּ מְּ ם נִׁ כֻּלָּׁ שֹונֹות   ְֵּהֵחלּו וְּ לְּ ַדֵבר בִׁ לְּ
ַדֵברֲאֵחרֹות  רּוַח לְּ ֶהם הָּׁ נָּׁה לָּׁ תְּ י ֶשנָּׁ פִׁ תֹו ... . כְּ פָּׁ שְּ ים בִׁ רִׁ ַדבְּ ם מְּ ַמע אֹותָּׁ יש שָּׁ ל אִׁ כָּׁ

רּו.  ֶשלוֹ  ָאמְּ יָאה וְּ לִׁ הֹון ּופְּ מָּׁ אּו תִׁ ַמלְּ תְּ ים: "ֵהם נִׁ יִׁ ילִׁ לִׁ ֵאֶלה גְּ ים הָּׁ רִׁ ַדבְּ ל ַהמְּ ,  ֲהֵרי כָּׁ
תוֹ  ַפת מֹוַלדְּ שְּ נּו שֹוֵמַע בִׁ תָּׁ ד ֵמאִׁ ל ֶאחָּׁ ֵאיְך כָּׁ ?וְּ

ים דִׁ נּו ּומָּׁ ים ֲאַנחְּ תִׁ ם, ַפרְּ ֵבי ֲאַרם ַנֲהַריִׁ תֹושָּׁ ים וְּ מִׁ ,ֵעילָּׁ
ֵבי  התֹושָּׁ הּודָּׁ יָּׁהיְּ ַאסְּ טֹוס וְּ יָּׁה ּופֹונְּ דֹוקְּ ַקפָּׁ יָּׁה , וְּ יגְּ רִׁ יָּׁהפְּ ילְּ פִׁ ַפמְּ חֹוזֹות  , וְּ ם ּומְּ ַריִׁ צְּ מִׁ

יָּׁה יֶרנְּ קִׁ ים לְּ מּוכִׁ אן, לּוב ַהסְּ ים כָּׁ רִׁ גֹורְּ תְּ א ַהמִׁ ֵבי רֹומָּׁ ים11, תֹושָּׁ ֵגרִׁ ים וְּ הּודִׁ , יְּ
ים  בִׁ ַערְּ ים וְּ יִׁ ֵרתִׁ שֹונֹוֵתינּו -כְּ לְּ ים בִׁ רִׁ ַספְּ ם מְּ ים אֹותָּׁ עִׁ נּו שֹומְּ ֵנה ֲאַנחְּ הִׁ ....וְּ

בפנטקוסטהאם היו ארמנים בירושלים 

:הציע קריאה אחרת[  3-פרשן נוצרי במאה ה]טרטוליאנוס 
ארמניה=יהודה 



ברתולומאו ותדי



הארבע  ובשנה ...
אין יודע  , עשרה

ברחה אישה  , למה
אחת מזרע מלכים  

עם  ריפסימהושמה 
.אומנתה



,  והייתה עמה שבוייה אחת…
אישה יפת מראה ויראת  

...                שמהנינושמיים 

ריפסימהוכאשר ברחה 
גיאנהדרך הים גלו איתה 

ובאו  , ונינו ונשים אחרות
ושם  ... לארץ הארמנים

.נדונו לייסורים



כנסיית 
גיאנה

ארמניה

Church of St. Gayane, 7thc., 

Vałaršapat

As seen from Southwest



St. Hŕip’sime, Valarsapat 7thc.The most classical Armenian church

כנסיית הריפסימה
ארמניה



46תולדות הכנסייה ספר ו פרק –אאוזביוס

IIIבישוף אלכסנדריה מאה דיוניסיוסמכתביו של -האזכור הקדום ביותר לנוצרים בארמניה 

, לארמניה, הוא שיגר שני מכתבים גם הם על חזרה בתשובה
...בו כיהן מרוזנס כבישוףמקום 

8תולדות הכנסייה ספר ט פרק –אאוזביוס

. של הרומיםשהיו בעתות קדומות ידידיהם ובני בריתם , הארמנים

, אך בהיותם נוצרים וכנים מאוד במסירותם לאל

במקום לבני בריתוליריבים , מידידים לאויבים, [הקיסר מקסימינוס]הפכם שונא האל

.ולשדיםבניסיונו לאלץ אותם להקריב קרבנות לאלילים 



טרידט השלישי

St. Grigor= גרגוריוס הפרתי  Partev
Lusavoritch= המאיר 



שנים13גרגוריוס שהה בצינוק * 

Artashat
Khor Virap



גרגוריוס המאיר

LUSAVORICH

טרידטריפוי המלך -301

גרגוריוס הוסמך-302
לבישוף והטביל את המלך



מיאזין'קתדרלת אצ



מיאזין'קתדרלת אצ



Ējmiacin



Ējmiacin מושב מיאזין'קתדרלת אצ

,הקתוליקוס

הכנסייהראש

תהעולמיהארמנית



Zvart’noc’
7thc. Cruciform

round, central dome

הכנסייה  מרכז 

הארמנית

סהקתוליקוומושב

7-10במאות 



Zvart’noc’

SVARTNOTSZvart’noc’ 

מיאדזין'אצ

הפסיפס הארמני בכנסיית הקבר 

תיבת נח והר האררט



Mesrop Mastoc
St. Mesrobמסרוב הקדוש 



:השניימי הבית היהודית של תרגומים מהספרות 

תרגום השבעים•

הספרים החיצוניים•

ל''חזקטעים מספרות •

:כתבים  בשפה ובכתב הארמני•
תרגום המקרא•
,                     ספרות הפולחן הכנסייתיתרגום •

תאולוגיה וספרות דתית אחרת
,  פילוסופיה–תרגום הספרות הקלאסית •

ספרות יפה, רפואה, מתמטיקה
, ערבית, פרסית, ארמית, תרגומים מיונית•

גאורגית, לטינית



מקורות ארמניים  

5-מאה , הארמניםשל ההיסטוריה :אגאתאנגלוס

ורטאן והמלחמות הארמניות–ירישה

ההיסטוריה האפית  –בוזאנדראן

Movsesהארמניםשל ההיסטוריה :חורנאצי

8-מאה 



המקורות הארמניים
''אבי ההיסטוריה הארמנית''–משה מחרן

Movses Khorenats'i, (ca. 410 – 490s AD

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf08.ix.xiii.i.html?highlight=moses,of,chorene#highlight

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf08.ix.xiii.i.html?highlight=moses,of,chorene#highlight


"For even though we are small and very 
limited in numbers and have been conquered 
many times by foreign kingdoms, 
yet too, many acts of bravery have been 
performed in our land, worthy of being 
written and remembered, but of which no 
one has bothered to write down."

בפתיח לספרו ההיסטוריה של ארמניה  
-מסביר משה מחורן את אחת הסיבות לכתיבתו



ֹ ד ר יֹום ַלח שָּ ה עָּ עָּ ִׁשבְּׁ ִביִעי בְּׁ ה ַבחֶֹדׁש ַהשְּׁ בָּ נַח ַהתֵּ י ֲאָרָרטֶדׁש ַעל וַתָּ בראשית פרק ח.ָהרֵׂ

ם וָּיֶָּפתא  ם חָּ נֵּי נַֹח ׁשֵּ דֹת בְּׁ ֶלה תֹולְּׁ נִ ; וְּׁאֵּ ֶהם בָּ דו לָּ ב.                      ים ַאַחר ַהַמבולוַיִוָּלְּׁ

נֵּי יֶֶפת כְּׁנַז וְִּׁריַפתג...  גֶֹמר -בְּׁ נֵּי גֶֹמר ַאׁשְּׁ ָמה, ובְּׁ ראשית פרק יב.וְּׁתַֹגרְּׁ

Gamer begat T‘iras
T‘iras begat T‘orgom
T‘orgom begat Hayk
Hayk begat Aramaneak
Aramaneak begat Aramayis
Aramayis begat Amasya…
Harma begat Aram
Aram begat Ara the Handsome”

Movses Xorenac‘i „History of the Armenians“,Book I, 5



:ורדןשל ההיסטוריה

בקרב אווראיירמות ורדן הקדוש
5.451 .26

ועידת חלקדון–451•

:               6-הכנסייה הארמנית במאה ה•
פיזיטית               -בתאולוגיה מיהבחירה 

הגורסת איחוד מלא  בין אלוהות ואנושיות  
.בישוע בן האלוהים

Avarayrאווראיירקרב

Vardan Mamikonean





הים השחור
הים השחור הים הכספי

הים התיכון

קיליקיה

ארמניה  
הגדולה  







1591מנולוגיון 

אוסף ירושלים
מועתק מספרה של המלכה קראן

בשורת תאודור 









קשרים עם העולם הלטיני  
בתקופה הקיליקית

Het’umהמלך הטום  IIפורש למנזר קתולי





המלך הארמני האחרון קבור בפריזIIלבון 



Vartabed”



תהילים צא יג

ןַעל תֶּ רְֹך ַשַחל וָפֶּ ִתדְּׁ

מֹס כְִּׁפיר וְַּׁתנִין .ִתרְּׁ



1605-1618שאח עבאס  

(New-Julfa)מארמניה לאיספהן ארמנים 300,000הגלייתם של 



"פרימאט = "הקתוליקוס של כל הארמנים•

י נציגי התפוצה הארמנית בעולם"נבחר ע

פטריארכים   = שני קאתוליקוס 

בעלי זכות הסמכת בישופים בעולם

(בירת קיליקיה לשעבר)הקתוליקוס של סיס * 

שליד בירות  , ANTELIAS,היושב באנטיליאס 

,   הפטריארך הארמני בקונסטנטינופול* 

( 1461-מ)איסטנבול 

(1311-מ)הפטריארך הארמני של ירושלים * 




