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ק ב רֶּ ִליִחים פֶּ י ַהשְּׁ  ַמֲעשֵׂ

ָדיו ַעת ַהָשבּועֹות ָהיּו ֺכָלם ַיחְּ בְּ ֹלאת שִׁ יֹום מְּ .                                                                                             בְּ
ן ַהָשַמיִׁם אֹום ָהָיה קֹול מִׁ תְּ אּו רּוַח ַהֹקֶדש                                                      ... , נִׁ לְּ מְּ ֺכָלם נִׁ וְּ

שֹונֹות ֲאֵחרֹות  לְּ ַדֵבר בִׁ ֵהֵחלּו לְּ ַדֵברוְּ ָנה ָלֶהם ָהרּוַח לְּ י ֶשָמתְּ פִׁ  .כְּ
ָפתֹו ֶשלוֹ ...   שְּ ים בִׁ רִׁ ַדבְּ יש ָשַמע אֹוָתם מְּ ָםהֹון  .  ָכל אִׁ אּו תִׁ ַמלְּ תְּ ֵהם נִׁ

רּו ָאמְּ יָאה וְּ לִׁ ים: "ּופְּ יִׁ ילִׁ לִׁ ים ָהֵאֶלה גְּ רִׁ ַדבְּ ֵאיְך ָכל ֶאָחד  ,  ֲהֵרי ָכל ַהמְּ וְּ
תוֹ  ַפת מֹוַלדְּ שְּ ָתנּו שֹוֵמַע בִׁ  ?ֵמאִׁ

ים    נּו ּוָמדִׁ ים ֲאַנחְּ תִׁ ם, ַנרְּ תֹוָשֵבי ֲאַרם ַנֲהַריִׁ ים וְּ  ,ֵעיָלמִׁ
הּוָדהתֹוָשֵבי   ָיה יְּ ַאסְּ טֹוס וְּ ָיה ּופֹונְּ ַקָנדֹוקְּ  ,  וְּ
ָיה  ילְּ פִׁ ַנמְּ ָיה וְּ יגְּ רִׁ ָיה, פְּ יֶרנְּ קִׁ ים לְּ מּוכִׁ חֹוזֹות לּוב ַהןְּ ם ּומְּ ַריִׁ צְּ תֹוָשֵבי , מִׁ

ים ָכאן רִׁ גֹורְּ תְּ ים 11, רֹוָמא ַהםִׁ ֵגרִׁ ים וְּ הּודִׁ ים , יְּ בִׁ ַערְּ ים וְּ יִׁ ֵרתִׁ ֵמה   -כְּ הִׁ וְּ
ים ֺדלֹות ָהֱאֹלהִׁ שֹונֹוֵתינּו ֶאת גְּ לְּ ים בִׁ רִׁ ַסנְּ ים אֹוָתם מְּ עִׁ נּו שֹומְּ  !"ֲאַנחְּ

   בפנטקוסטהאם היו ארמנים בירושלים 

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



 46תולדות הכנסייה ספר ו פרק  – אאוזביוס

בישוף  דיוניסיוסמכתביו של  -האזכור הקדום ביותר לנוצרים בארמניה 

 IIIאלכסנדריה מאה 

 

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

 8תולדות הכנסייה ספר ט פרק  – אאוזביוס
  

   . שהיו בעתות קדומות ידידיהם ובני בריתם של הרומים, הארמנים

 ,  אך בהיותם נוצרים וכנים מאוד במסירותם לאל   

  , שונא האל[ מקסימינוס]הפכם 

מידידים            ,בניסיונו לאלץ אותם להקריב קרבנות לאלילים ולשדים

  וליריבים במקום לבני ברית, לאויבים



 

 מתוך הליטורגיה הסיריאנית

 קדוש הוא האלוהים

 

 

 

 קדוש הוא הכל יכול

 קדוש הוא האלמותי            

 אשר נצלב בעבורנו

 רחם עלינו






