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קיסר 







ל ִניֵקָאה"אני מאמין  "שֶׁ

אֹלִהים ֶאָחדֲאִני ַמֲאִמין  א ָשַמִים ָוָאֶרץ, ָיכֹול-ַהָכלָהָאב בֵּ -ָכל, בֹורֵּ

ן , יֵּשּוַע ַהָמִשיחַ , ּוְבָאדֹון ֶאָחד.   ַהָסמּוי-ַהָגלּוי ְוָכל אֹלִהיםָיִחידבֵּ , לֵּ

י ָכל .ַהּדֹורֹות-ֲאֶשר נֹוַלד ִמן ָהָאב ִלְפנֵּ

ל אֵּ ל מֵּ אֹור, אֵּ ל ֱאֶמת, אֹור מֵּ אֵּ ל ֱאֶמת מֵּ , לֹא ִנְבָרא ִכי ִאם מּוָלד. אֵּ

נּו. ְוַעל ָידֹו ַנֲעָשה ַהֹכל, ַעְצמֹו ֶעֶצם ָהָאב י ָהָאָדם, ַבֲעבּורֵּ ּוְלַמַען , ְבנֵּ

נּו ָיַרד ִמן ַהָשַמִים רּוַח ַהֹקֶדש ְבֶרֶחם ִמְרָים . ִיְשעֵּ ְוִנְהָיה ָבָשר מֵּ

נּו. ַהְבתּוָלה ְוַנֲעָשה ָאָדם י ּפֹוְנִציּוס ִּפיָלטֹוס  , ְוִנְצַלב ְלַמֲענֵּ ָסַבל ִבימֵּ

ּוַבּיֹום ַהְשִליִשי ָקם ִלְתִחָּיה ִכְדַבר ַהָכתּוב ְוָעָלה ַהָשַמְיָמה  . ְוִנְקַבר

ב ִליִמין ָהָאב ְושּוב ָישּוב ְבהֹוד ִלְשּפֹוט ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת  . ְוהּוא יֹושֵּ

ץ ְלַמְלכּותֹו ִתים ְולֹא ִיְהֶיה קֵּ . ַהמֵּ



שַוֲאִני ַמֲאִמין  דֶׁ רּוַח ַהקֹּ ַחיֶׁה, ָהָאדֹון, בְּ ,  ַהמְּ

[גרסת הקתולים -ֵמָהָאב ּוֵמַהֵבן ].     ַהּנֹוֵבַע ֵמָהָאב

ַלֵבן ָלָאב ּוכְּ ָקר כְּ ִנים יְּ לֹו נֹותְּ ִדים וְּ ר , לֹו סֹוגְּ הּוא ֲאשֶׁ וְּ

ִביִאים ִפי ַהּנְּ .  ִדֵבר בְּ

ֵנִסָיה ָהַאַחתַוֲאִני ַמֲאִמין  דֹוָשה, ַבכְּ ַהָקתֹוִלית  , ַהקְּ

ִליִחית .                                                                             וַהשְּ

ִחיַלת ַהֲחָטִאים   ִביָלה ָהַאַחת ִלמְּ ה ַבטְּ ַוֲאִני מֹודֶׁ

ַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָבא ִחַית ַהֵמִתים ּולְּ ה ִלתְּ ַצפֶׁ . ָאֵמן. ּומְּ





פטריארך  

ירושלים  
IIIתאופילוס 

הפטריארך  

האקומני  
ברתולומיאו 
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Iבוריס 







רומא, קטקומבות סנטה פריסקילה



רומא, סנטה סבינה

קונסטנטינופול6-שנהב מאה , מלאך

















.  פגישת אברהם ומלכיצדק.   אברהם ולוט נפרדים לדרכיהם





דמטריוס  

הקדוש 

7מאה 

סלוניקי 





https://www.youtube.com/watch?v=bydz3xpd70Y

https://www.youtube.com/watch?v=bydz3xpd70Y


Chludov 
Psalter

9th cen. 



16מאה ,  איקונוקלאזם פרוטסטנטי



חרבת בית לויה

אום אל רסאס



Vהרס בהוראת קונסטנטין 



 Vקונסטנטין 
 Hieriaקונציל 

754

אירני

 IIנקאה קונציל 
787



Virgin and Child with angels and Sts. 

George and Theodore Stratelates, c. 600





OF REST

Epanagia,who unded the pavement o

the mosaic foor inmemory o Aetios 



אפניה

למנוחתו ולזכרו 

של אטיוס 

(?בעלה)

את הפסיפס 

עשתה

EPANAGIA

UPER                       ANAPAU-

SEWS                      KAI  MNH-

MHS                         AETIOU

THN                       YHFWSIN

ANEJIKA





AZIZOS 

KAI        KURIKOS

EUCARISTOU-

NTES      ANEJH-

KAMEN               TON       

NAON













803–780אירנה 

קונסטנטינוס  

770–797



Icon : 

Seventh Ecumenical Council 

(17th century, Novodevichy 

Convent, Moscow).



תאודורה 





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 ...'' .





















מסיונרים  

ביזאנטים  

מטבילים  

לנצרות

טקסט סלאווי-

. מלך ומלכת בולגאריה
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קירילוס  ( קונסטנטין)
826–869

ומתודיוס
815–885

בשליחות הקיסר הביזנטי  
IIIמיכאל 

לנצר את הסלבים





רילה, בולגריה



סלובנים

קרואטים

סרבים

סלבים דרומייםבולגרים

פולנים

סלובקים

כים'צ

מערבייםסלבים

סלבים מזרחיים

רוסים

אוקראינים

רוסים לבנים



רוסיה•

רוסיה הלבנה•

בולגריה•

רומניה•

סרביה •

גאורגיה•

יוון•

קפריסין•

מקדוניה•

מולדובה•

:מונטנגרו•

•

אלבניה

בוסניה הרצוגובינה

אסטוניה

קזחסטאן

קירגיסטאן

לטביה

לבנון

סוריה

ליטוניה



אנטיוכיה 

אלכסנדריה 

בולגריה

יוון

סלובקיה

אלבניה

פולין

קפריסין

רוסיה

רומניה

ירושלים

סרביה

גאורגיה

קונסטנטינופול


