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פסיפס העדות הנוצריות
היסטוריה ,מורשת ,קהילה
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*הקורס נערך בשיתוף מרכז רוסינג לחינוך ודיאלוג

יום שני ,3.1.22 ,א' בשבט תשפ"ב  

פטריארכיית ירושלים היוונית־אורתודוקסית  -אם הכנסיות כולן

מה ייחודה של פטריארכיית ירושלים היוונית־אורתודוקסית? איזו מורשת היא משמרת? מה טיב קשריה עם
כנסיות אחיות ויחסיה עם הקהילה המקומית? ליטורגיה ואקטואליה ,אישים ומקומות קדושים.
מרצה :חנה בנדקובסקי
יום שני ,10.1.22 ,ח' בשבט תשפ"ב

הכנסייה הסיריאנית  -מיעוט קטן והרבה היסטוריה ,תיאולוגיה וליטורגיה

נוצרים דוברי ארמית במזרח בחרו דרך בדלנית ומצאו עצמם תחת עול זרים :ביזנטים ,פרסים ומוסלמים.
למרות מספרם הזעום ורצח עם ,הקהילה שרדה ובניה נמצאים בהודו ,בשוודיה ובארץ הקודש.
מרצה :יסכה הרני
יום שני ,17.1.22 ,ט"ו בשבט תשפ"ב

העדה הארמנית  -שליחים ,בור עמוק ואותיות בחלום

כיצד הפכה ארמניה למדינה הנוצרית הראשונה ,איך הומצא הכתב הארמני שסייע לגיבושה של כנסייה
לאומית ,ומתי בעצם הגיעו הארמנים לירושלים?
מרצה  :יואב לף
יום שני ,24.1.22 ,כ"ב בשבט תשפ"ב

בין חבש לירושלים  -שורשי הנצרות האתיופית

לנצרות האתיופית קווי דמיון ליהדות והיא משמרת אמונות ופרקטיקות הקושרות אותה לארץ הקודש
ולירושלים .נכיר את התפתחות הנצרות באתיופיה ואת קהילות הנוצרים האתיופים בירושלים.
מרצה :ד"ר בני פירסט
יום שני ,31.1.22 ,כ"ט בשבט תשפ"ב

"וממצרים קראתי לבני"  -הקופטים

הכנסיה הקופטית משלבת מסורת נוצרית מזרחית קדומה ומורשת תרבותית אינטלקטואלית עתיקה עם
התרבות הערבית־מצרית .נכיר את השפעת הקופטים בארץ הקודש ואת נוכחותם במקומות הקדושים.
מרצה :חנה בנדקובסקי

לרשימת הקורסים
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(המשך)

יום שני ,14.2.22 ,י"ג באדר א' תשפ"ב

איך אומרים בלטינית? הכנסייה הקתולית בין שמרנות למודרניות

הקתולים הם הכנסייה הגדולה בעולם ,המחפשת אחדות ומשמרת גיוון ,מכבדת את העבר אך גם פתוחה
לשינויים .נכיר את השפעות הכנסייה הקתולית במשך יותר מ 800-שנות נוכחות בארץ הקודש.
מרצה :איילת אורפז
יום שני ,21.2.22 ,כ' באדר א' תשפ"ב

בין מזרח ומערב  -קתולים מזרחיים

קהילות מזרחיות שהתאחדו עם הכנסייה הקתולית ,מפגישות מזרח ומערב :מסורות ממורשת המזרח,
בשילוב התאמות מסוימות למסורת המערב .הן נאמנות לאפיפיור אך בעלות אוטונומיה רחבה והשפעה.
מרצה :חנה בנדקובסקי
יום שני ,28.2.22 ,כ"ז באדר א' תשפ"ב

האנגליקנים  -מסירות נפש מול פרגמטיזם

הקריאה לרפורמה בכנסייה התממשה במאה ה־ .16תודעת מיסיון הביאה את הכנסייה לארץ הקודש ,שבה
הקימה מוסדות חשובים ובה פעילים כיום שני זרמים ,המשפיעים בכיוונים פוליטיים מנוגדים.
מרצה :יסכה הרני
יום שני ,7.3.22 ,ד' באדר ב' תשפ"ב

כהונת כל המאמינים  -הכנסיות הלותרניות

הלותרנים החלו לפעול בארץ הקודש במאה ה־ .19הקהילות מקדישות משאבים לקהילה המקומית בסיוע
תוכניות חינוכיות וחברתיות :גרמנים ,שבדים ,פינים ,אמריקאים ,דנים ופלסטינים.
מרצה :איילת אורפז
יום שני ,14.3.22 ,י"א באדר ב' תשפ"ב

הנוצרים הפלסטינים  -בין השתלבות להתרחקות

קהילות הנוצרים בישראל מבקשות להגדיר את זהותן במציאות מורכבת :עולמות תרבותיים שונים ובעיות
זהות לאומית ודתית .בין השתלבות להתרחקות :דילמות הדור הפלסטיני הנוצרי הצעיר בישראל.
מרצה :ג'ון מונייר
יום שני ,21.3.22 ,י"ח באדר ב' תשפ"ב

לשמוע עברית בכנסייה  -נוצרים דוברי עברית

העברית ,כשפת קודש וכשפת יום יום ,היא שפתן של קהילות נוצריות רבות בארץ .מה מקומה של השפה
העברית בעולם הנוצרי ומי הן הקהילות הקתוליות המתפללות בעברית בישראל כיום?
מרצה :האב ד"ר דוד נויהאוז
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