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 ספר היוחסין של ישוע המשיח

)לוקס ג 23‑38(

 ֵסֶפר ַהּיּוֲחִסין ֶׁשל ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ָּדִוד ֶּבן־ַאְבָרָהם: 2 ַאְבָרָהם א 
ֶאת  הֹוִליד  ְוַיֲעקׂב  ַיֲעקׂב  ֶאת  הֹוִליד  ִיְצָחק  ִיְצָחק,  ֶאת  הֹוִליד 
ְיהּוָדה ְוֶאת ֶאָחיו. 3 ְיהּוָדה הֹוִליד ֶאת ֶּפֶרץ ְוֶאת ֶזַרח ִמָּתָמר, ֶּפֶרץ 
הֹוִליד ֶאת ֶחְצרֹון ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ָרם. 4 ָרם הֹוִליד ֶאת ַעִּמיָנָדב, 
5 ַׂשְלמֹון  ַׂשְלמֹון.  ֶאת  הֹוִליד  ְוַנְחׁשֹון  ַנְחׁשֹון  ֶאת  הֹוִליד  ַעִּמיָנָדב 
הֹוִליד ֶאת ּבַׂעז ֵמָרָחב, ּבַׂעז הֹוִליד ֶאת עֹוֵבד ֵמרּות ְועֹוֵבד הֹוִליד ֶאת 
ִיַׁשי. 6 ִיַׁשי הֹוִליד ֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ָּדִוד הֹוִליד ֶאת ְׁשֹלמׂה ִמּזֹו ֶׁשָהְיָתה 
ֵאֶׁשת אּוִרָּיה. 7 ְׁשֹלמׂה הֹוִליד ֶאת ְרַחְבָעם, ְרַחְבָעם הֹוִליד ֶאת ֲאִבָּיה 
ְיהֹוָׁשָפט  ְיהֹוָׁשָפט,  ֶאת  הֹוִליד  8 ָאָסא  ָאָסא.  ֶאת  הֹוִליד  ַוֲאִבָּיה 
הֹוִליד ֶאת יֹוָרם ְויֹוָרם הֹוִליד ֶאת ֻעִּזָּיהּו. 9 ֻעִּזָּיהּו הֹוִליד ֶאת יֹוָתם, 
10 ִחְזִקָּיהּו הֹוִליד  ִחְזִקָּיהּו.  ְוָאָחז הֹוִליד ֶאת  יֹוָתם הֹוִליד ֶאת ָאָחז 
יׂאִׁשָּיהּו.  ֶאת  הֹוִליד  ְוָאמֹון  ָאמֹון  ֶאת  הֹוִליד  ְמַנֶּׁשה  ְמַנֶּׁשה,  ֶאת 
ְיָכְנָיהּו ְוֶאת ֶאָחיו ִּביֵמי ָּגלּות ָּבֶבל. 12 ְלַאַחר  11 יׂאִׁשָּיהּו הֹוִליד ֶאת 

ֶׁשֻהְגלּו ָּבֶבָלה הֹוִליד ְיָכְנָיהּו ֶאת ְׁשַאְלִּתיֵאל ּוְׁשַאְלִּתיֵאל הֹוִליד ֶאת 
ֶאְלָיִקים  ֲאִביהּוד הֹוִליד ֶאת  ֲאִביהּוד,  13 ְזֻרָּבֶבל הֹוִליד ֶאת  ְזֻרָּבֶבל. 
ָצדֹוק הֹוִליד  ָצדֹוק,  ֶאת  14 ַעּזּור הֹוִליד  ַעּזּור.  ֶאת  ְוֶאְלָיִקים הֹוִליד 
ֶאְלָעָזר,  ֶאת  הֹוִליד  15 ֱאִליהּוד  ֱאִליהּוד.  ֶאת  הֹוִליד  ְוָיִכין  ָיִכין  ֶאת 
ֶאְלָעָזר הֹוִליד ֶאת ַמָּתן ּוַמָּתן הֹוִליד ֶאת ַיֲעקׂב. 16 ַיֲעקׂב הֹוִליד ֶאת 
יֹוֵסף ַּבַעל ִמְרָים ֲאֶׁשר ִמֶּמָּנה נֹוַלד ֵיׁשּוַע ַהִּנְקָרא ָמִׁשיַח. 17 ּוְבֵכן ָּכל 
ָּגלּות  ַעד  ּוִמָּדִוד  ּדֹורֹות,  ַאְרָּבָעה־ָעָׂשר  ָּדִוד  ַעד  ֵמַאְבָרָהם  ַהּדֹורֹות 
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2 מתי 

 

א 23: ישע’ ז 14   ב 6: מיכה ה 1   

ָּבֶבל ַאְרָּבָעה־ָעָׂשר ּדֹורֹות, ּוִמָּגלּות ָּבֶבל ַעד ַהָּמִׁשיַח ַאְרָּבָעה־ָעָׂשר 
ּדֹורֹות.

 הולדת ישוע המשיח

)לוקס ב 1‑7(
18 ָּכְך ָהְיָתה ֻהֶּלֶדת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח: ִמְרָים ִאּמֹו ָהְיָתה ְמאֶׂרֶסת ְליֹוֵסף 

ּוְבֶטֶרם ִהְתַאֲחדּו ִנְמְצָאה ָהָרה ְלרּוַח ַהּקֶׂדׁש. 19 יֹוֵסף ַּבֲעָלּה, ֶׁשָהָיה 
ַצִּדיק ְוֹלא ָרָצה ְלַהִּציג אֹוָתּה ְלֶחְרָּפה, ֶהְחִליט ְלַׁשֵּלַח אֹוָתּה ַּבֵּסֶתר. 
20 ְּבעֹוד ֶׁשָהָיה ְמַהְרֵהר ָּבֶזה ִנְרָאה ֵאָליו ַמְלַאְך יהוה ַּבֲחלֹום ְוָאַמר: 

”יֹוֵסף ֶּבן ָּדִוד, ַאל ַּתְחׁשׁׂש ָלַקַחת ֵאֶליָך ֶאת ִמְרָים ִאְׁשְּתָך, ִּכי ֲאֶׁשר 
הֹוָרה ָּבּה ֵמרּוַח ַהּקֶׂדׁש הּוא. 21 ִהיא יֹוֶלֶדת ֵּבן ְוַאָּתה ִּתְקָרא ְׁשמֹו 

ֵיׁשּוַע, ִּכי הּוא יֹוִׁשיַע ֶאת ַעּמֹו ֵמַחּטׂאֵתיֶהם.”
23   ”ִהֵּנה  ַהָּנִביא:  ְּבִפי  ֲאדָׂני  ֶּׁשִּדֵּבר  ִיְתַקֵּים ַמה  ְלַמַען  ֵאַרע  ֶזה  22 ָּכל 

ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶׂלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל.” 24 ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהִקיץ 
יֹוֵסף ִמְּׁשָנתֹו ְוָעָׂשה ְּכִפי ֶּׁשִּצָּוהּו ַמְלַאְך יהוה. הּוא ָלַקח ֵאָליו ֶאת 
ְׁשמֹו  ֶאת  ְוָקָרא  ֵּבן,  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ַעד  אֹוָתּה  ֶׁשָּיַדע  25 ִמְּבִלי  ִאְׁשּתֹו 

ֵיׁשּוַע.

 ְּבֵעת ֶׁשּנֹוַלד ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ִּביֵמי הֹוְרדֹוס ַהֶּמֶלְך, ָּבאּו ב 
ַהְּיהּוִדים  ֶמֶלְך  ”ֵהיָכן  2 ָׁשֲאלּו:  ַהִּמְזָרח.  ִמן  ֲחָכִמים  ִלירּוָׁשַלִים 
לֹו.”  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ּוָבאנּו  ַּבִּמְזָרח  ּכֹוָכבֹו  ֶאת  ָרִאינּו  ִּכי  נֹוָלד?  ֲאֶׁשר 
ְירּוָׁשַלִים ִעּמֹו.  ְוָכל  ִנְדַהם הּוא  ַהֶּמֶלְך  3 ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע זׂאת הֹוְרדֹוס 

4 הּוא ִּכֵּנס ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוסֹוְפֵרי ָהָעם ְוָׁשַאל אֹוָתם ֵאיפׂה 

ִיָּוֵלד ַהָּמִׁשיַח. 5 ָאְמרּו לֹו: ”ְּבֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ִּכי ֵכן ִנְכַּתב ַעל־ְיֵדי 
ַהָּנִביא: 6   ’ְוַאָּתה ֵּבית ֶלֶחם ֶאֶרץ ְיהּוָדה, ֵאיְנָך ָצִעיר ְּבַאּלּוֵפי ְיהּוָדה, 

ִּכי ִמְּמָך ֵיֵצא מֹוֵׁשל ֲאֶׁשר ִיְרֶעה ֶאת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל’.”
ָמַתי  ֶאְצָלם  ּוֵבֵרר  ַהִּמְזָרח  ְלַחְכֵמי  ַּבֲחַׁשאי  הֹוְרדֹוס  ָקָרא  7 ָאז 

”ְלכּו  ְּבָאְמרֹו:  ֶלֶחם  ְלֵבית  אֹוָתם  ָׁשַלח  ֵכן  8 ַאֲחֵרי  ַהּכֹוָכב.  הֹוִפיַע 
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מתי 3

 

ב 15: הושע יא 1   ב 18: ירמ’ לא 15   

ִחְקרּו ֵהיֵטב ַעל־אֹודֹות ַהֶּיֶלד ְוַכֲאֶׁשר ִּתְמְצאּו אֹותֹו הֹוִדיעּו ִלי ְּכֵדי 
ֶׁשָאבֹוא ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה לֹו ַּגם ֲאִני.”

ַּבִּמְזָרח  ֶׁשָראּו  ַהּכֹוָכב  ְוִהֵּנה  ְוָהְלכּו,  ַהֶּמֶלְך  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָׁשְמעּו  9 ֵהם 

ִהְתַקֵּדם ִלְפֵניֶהם ַעד ֲאֶׁשר ָּבא ְוֶנֱעַמד ֵמַעל ַלָּמקֹום ֶׁשָהָיה ָׁשם ַהֶּיֶלד. 
10 ִּכְראֹוָתם ֶאת ַהּכֹוָכב ָׂשְמחּו ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ַעד ְמאׂד. 11 ֵהם ִנְכְנסּו 

ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ְּפֵניֶהם  ַעל  ָנְפלּו  ִאּמֹו.  ִמְרָים  ִעם  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ְוָראּו  ַלַּבִית 
לֹו, ּוָפְתחּו ֶאת ְצרֹורֹוֵתיֶהם ְוִהִּגיׁשּו לֹו ַמָּתנֹות: ָזָהב ּוְלבֹוָנה ָומֹור. 
ְלַאְרָצם  ָיְצאּו  הֹוְרדֹוס  ֶאל  ַלֲחזׂר  ֶׁשֹּלא  ַּבֲחלֹום  ֶׁשֻהְזֲהרּו  12 ְלַאַחר 

ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת.
הילד ישוע ניצל ממוות

13 ֵהם ָהְלכּו ִמָּׁשם ּוַמְלַאְך יהוה ִנְרָאה ֶאל יֹוֵסף ַּבֲחלֹום ְוָאַמר: ”קּום, 

ַקח ֶאת ַהֶּיֶלד ְוֶאת ִאּמֹו ּוְבַרח ְלִמְצַרִים ֶוֱהֵיה ָׁשם ַעד ֲאֶׁשר אַׂמר ְלָך, 
ִּכי הֹוְרדֹוס ְיַחֵּפׂש ֶאת ַהֶּיֶלד ְּכֵדי ְלַהְׁשִמיד אֹותֹו.” 14 הּוא ָקם ְוָלַקח 
ִנְׁשַאר ַעד מֹות  15 ָׁשם  ְלִמְצַרִים.  ְוָיָצא  ַּבַּלְיָלה  ְוֶאת ִאּמֹו  ַהֶּיֶלד  ֶאת 
הֹוְרדֹוס, ְלַקֵּים ֶאת ֲאֶׁשר ְּדֵּבר ֲאדָֹני ְּבִפי ַהָּנִביא:   ”ִמִּמְצַרִים ָקָראִתי 

ִלְבִני.”
ְוָׁשַלח  ָרַגז ַעד ְמאׂד  ַהֲחָכִמים  ִּכי ֵהֵתּלּו ּבֹו  16 ַּכֲאֶׁשר ָרָאה הֹוְרדֹוס 

ַלֲהרׂג ֶאת ָּכל ַהְיָלִדים ֶׁשְּבֵבית ֶלֶחם ּוְבָכל ְסִביבֹוֶתיָה, ִמְּבֵני ְׁשָנַתִים 
ַהֶּנֱאָמר  ִנְתַקֵּים  17 ָאז  ַהֲחָכִמים.  ִמִּפי  ָקַבע  ֲאֶׁשר  ָהֵעת  ְלִפי  ָוַמָּטה, 
ְּבִפי ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא: 18   ”קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע, ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים, ָרֵחל 

ְמַבָּכה ַעל־ָּבֶניָה, ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ִּכי ֵאיָנם.”
ְּבֶאֶרץ  ַּבֲחלֹום  יֹוֵסף  ֶאל  יהוה  ַמְלַאְך  ִנְרָאה  19 ַאֲחֵרי מֹות הֹוְרדֹוס 

ִמְצַרִים 20 ְוָאַמר: ”קּום, ַקח ֶאת ַהֶּיֶלד ְוֶאת ִאּמֹו ְוֵלְך ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ַהֶּיֶלד  ֶאת  ְוָלַקח  ָקם  21 הּוא  ַהֶּיֶלד.”  ֶנֶפׁש  ֶאת  ַהְמַבְקִׁשים  ֵמתּו  ִּכי 
22 ֲאָבל ְּבָׁשְמעֹו ִּכי ַאְרֵכָלאֹוס מֹוֵלְך  ִיְׂשָרֵאל.  ְוֶאת ִאּמֹו ּוָבא ְלֶאֶרץ 
ֶׁשֻהְזַהר  ְלַאַחר  ְלָׁשם.  ָלֶלֶכת  ָּפַחד  ָאִביו,  הֹוְרדֹוס  ִּבְמקֹום  ִּביהּוָדה 

 2.9 - 22

HNTquote.indb   3 27/10/2010   14:31:21



4 מתי 

 

ג 3: ישע’ מ 3   

ַהִּנְקֵראת  ְּבִעיר  ְוָיַׁשב  23 הּוא ָּבא  ַהָּגִליל.  ְסִביבֹות  ָיָצא ֶאל  ַּבֲחלֹום 
ָנְצַרת, ְלַמַען ִיְתַקֵּים ַהֶּנֱאָמר ַעל־ִּפי ַהְּנִביִאים ִּכי ָנְצִרי ִיָּקֵרא לֹו.

 יוחנן המטביל וקריאתו

)מרקוס א 1‑8; לוקס ג 1‑9, 15‑17; יוחנן א 19‑28(

 ַּבָּיִמים ָהֵהם הֹוִפיַע יֹוָחָנן ַהַּמְטִּביל ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה ג 
ֵלאמׂר: 2 ”ׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה, ִּכי ָקְרָבה ַמְלכּות ָׁשַמִים.” 3 הּוא ָהָיה 
ֶזה ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו ְּבִפי ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא:   ”קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך 

יהוה, ַיְּׁשרּו ְמִסּלֹוָתיו.”
ָמְתָניו,  ַעל  עֹור  ַוֲחגֹוַרת  ְּגַמִּלים  ִמְּׂשַער  ָהָיה  ְלבּוׁשֹו  יֹוָחָנן  4 אֹותֹו 

ּוַמֲאָכלֹו ֲחָגִבים ּוְדַבׁש ַהַּיַער. 5 ָאז ָיְצאּו ֵאָליו ְירּוָׁשַלִים ְוָכל ְיהּוָדה 
ַעל  ִמְתַוִּדים  ְּכֶׁשֵהם  ַּבַּיְרֵּדן  ַעל־ָיָדיו  6 ְוֻהְטְּבלּו  ַהַיְרֵּדן  ִּכַּכר  ְוָכל 

ַחּטׂאֵתיֶהם.
7 ְּכֶׁשָרָאה ַרִּבים ִמן ַהְּפרּוִׁשים ְוַהְּצדֹוִקים ָּבִאים ְלִהָּטֵבל ָאַמר ָלֶהם: 

8 ָלֵכן  ַהָּבא?  ֶהָחרֹון  ִמן  ְלִהָּמֵלט  ֶאְתֶכם  הֹוָרה  ִמי  ִצְפעֹוִנים,  ”ַיְלֵדי 
’ַאְבָרָהם  ֵלאמׂר,  ִּבְלַבְבֶכם  ַּתְחְׁשבּו  9 ְוַאל  ִלְתׁשּוָבה  ָראּוי  ְּפִרי  ֲעׂשּו 
הּוא ָאִבינּו’, ִּכי ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשִּמן ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ָיכֹול ֱאֹלִהים 
ְלָהִקים ָּבִנים ְלַאְבָרָהם. 10 ּוְכָבר ֻמָּנח ַהַּגְרֶזן ַעל ׁשֶׂרׁש ָהֵעִצים. ַעל ֵּכן 
ָּכל ֵעץ ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו עֹוֶׂשה ְּפִרי טֹוב ִיָּגַדע ְוֻיְׁשַלְך ְלתֹוְך ָהֵאׁש. 11 ֲאִני 
ִמֶּמִּני  ַאֲחַרי ָחָזק  ְּבַמִים ִלְתׁשּוָבה, ַאְך ַהָּבא  ָאְמָנם ַמְטִּביל ֶאְתֶכם 
ַהּקֶׂדׁש  ְּברּוַח  ֶאְתֶכם  ַיְטִּביל  הּוא  ְנָעָליו.  ֶאת  ָלֵׂשאת  ָראּוי  ְוֵאיֶנִּני 
ּוְבֵאׁש. 12 ְּבָידֹו ִקְלׁשֹון ַהִּמְזֶרה ְלַנּקֹות ֶאת ָּגְרנֹו ְוהּוא ֶיֱאסׂף ֶאת ְּדָגנֹו 

ֶאל ָהָאָסם, ַאְך ֶאת ַהּמֹוץ ִיְׂשרׂף ְּבֵאׁש ִּבְלִּתי ִנְכֵּבית.”
 טבילת ישוע

)מרקוס א 9‑11; לוקס ג 21‑22(
ֶאְצלֹו,  ְלִהָּטֵבל  יֹוָחָנן  ֶאל  ּוָבא  ַלַּיְרֵּדן  ַהָּגִליל  ִמן  ֵיׁשּוַע  ִהִּגיַע  13 ָאז 

ְלִהָּטֵבל  ָצִריְך  ”ֲאִני  ְּבָאְמרֹו:  ִמָּכְך  ַלֲהִניאֹו  ִנָּסה  ֶׁשּיֹוָחָנן  14 ֶאָּלא 

ֶאְצְלָך, ְוַאָּתה ָּבא ֵאַלי?”

 2.23 - 3.14
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מתי 5

 

ד 4: דבר’ ח 3   ד 6: תהל’ צא 11‑12   ד 7: דבר’ ו 16   

ֶאת  ֶׁשְּנַקֵּים  ָהָראּוי  ִמן  ִּכי  ָּכֵעת,  ”ַהַּנח  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  לֹו  15 ֵהִׁשיב 

ַהַּמִים.  ִמן  ִמָּיד  ְוָעָלה  ִנְטַּבל  16 ֵיׁשּוַע  ִהִּניַח לֹו.  ְויֹוָחָנן  ֻּכּלֹו.”  ַהֶּצֶדק 
אֹוָתּה ֵעת ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ְוהּוא ָרָאה ֶאת רּוַח ֱאֹלִהים יֹוֶרֶדת ְּכיֹוָנה 
ְּבִני ֲאהּוִבי ֲאֶׁשר  ַהָּׁשַמִים אֹוֵמר: ”ֶזה  ִמן  17 ְוִהֵּנה קֹול  ָעָליו.  ּוָבָאה 

ּבֹו ָחַפְצִּתי.”
 ישוע עומד בניסיון

)מרקוס א 12‑13; לוקס ד 1‑13(

ַעל־ְיֵדי ד  ְלִהְתַנּסֹות  ַהִּמְדָּבר  ֶאל  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ָהרּוַח  הֹוִביָלה   ָאז 
ַהָּׂשָטן, 2 ּוְלַאַחר ֶׁשָּצם ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ָהָיה ָרֵעב. 
3 ִנַּגׁש ֵאָליו ַהְמַנֶּסה ְוָאַמר: ”ִאם ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ַאָּתה, ַצֵּוה ֶׁשָהֲאָבִנים 

ַעל־ַהֶּלֶחם  ”ָּכתּוב,   ’ֹלא  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  4 ֵהִׁשיב  ְלֶלֶחם.”  ִיְהיּו  ָהֵאֶּלה 
ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם, ִּכי ַעל־ָּכל־מֹוָצא ִפי־יהוה’.”

ֵּבית  ַּגג  ִּפַּנת  ַעל  ְוֶהֱעִמידֹו  ַהּקֶׂדׁש  ִעיר  ֶאל  ַהָּׂשָטן  אֹותֹו  5 ָלַקח 

ַהִּמְקָּדׁש. 6 ָאַמר לֹו: ”ִאם ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ַאָּתה, ַהְׁשֵלְך ַעְצְמָך ְלַמָּטה, 
ֶּפן־ִּתּגׂף  ִיָׂשאּוְנָך,  ַעל־ַּכַּפִים  ְיַצֶּוה־ָּלְך,  ַמְלָאָכיו  ָּכתּוב,   ’ִּכי  ֶׁשֲהֵרי 

ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך’.”
7 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”עֹוד ָּכתּוב,   ’ֹלא ְּתַנֶּסה ֶאת־יהוה ֱאֹלֶהיָך’.”

ַמְמְלכֹות  ָּכל  ֶאת  לֹו  ְוֶהְרָאה  ְמאׂד  ָּגבֹוַה  ְלַהר  ַהָּׂשָטן  אֹותֹו  8 ָלַקח 

ֵּתֵבל ּוְכבֹוָדן. 9 ָאַמר ֵאָליו: ”ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ֶאֵּתן ְלָך ִאם ִּתּפׂל ַעל ָּפֶניָך 
ְוִתְׁשַּתֲחֶוה ִלי.”

ֱאֹלֶהיָך  ’ַליהוה  ָּכתּוב,  ֵהן  ַהָּׂשָטן,  ”ִהְסַּתֵּלק,  ֵיׁשּוַע:  לֹו  10 ֵהִׁשיב 

ִּתְׁשַּתֲחֶוה ְואֹותֹו ְלַבּדֹו ַּתֲעבׂד’.”
 11 ְלַאַחר ִמֵּכן ָעַזב אֹותֹו ַהָּׂשָטן ּוַמְלָאִכים ִנְּגׁשּו ְלָׁשְרתֹו.

 ישוע מתחיל את שליחותו בגליל

)מרקוס א 14‑15; לוקס ד 14‑15(
12 ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֵיׁשּוַע ִּכי ִהְסִּגירּו ֶאת יֹוָחָנן ָיָצא ֶאל ַהָּגִליל. 13 הּוא 

ְזבּולּון  ְּבֶחֶבל  ַהָּים,  ְלַיד  ַנחּום  ִּבְכַפר  ָלגּור  ּוָבא  ָנְצַרת  ֶאת  ָעַזב 

 3.15 - 4.13
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6 מתי 

 

ד 15‑16: ישע’ ח 23 ‑ ט 1   

15   ”ַאְרָצה  ַהָּנִביא:  ְיַׁשְעָיהּו  ְּבִפי  ַהֶּנֱאָמר  ִיְתַקֵּים  14 ְלַמַען  ְוַנְפָּתִלי, 
16 ָהָעם  ַהּגֹוִים.  ְּגִליל  ַהַּיְרֵּדן,  ֵעֶבר  ַהָּים,  ֶּדֶרְך  ַנְפָּתִלי,  ְוַאְרָצה  ְזֻבלּון 
ָנַגּה  אֹור  ַצְלָמֶות  ְּבֶאֶרץ  יְׁׂשֵבי  ָּגדֹול,  אֹור  ָראּו  ַּבחֶׁׂשְך  ַההְׂלִכים 

ֲעֵליֶהם.”
ִּכי  ִּבְתׁשּוָבה,  ”ִחְזרּו  ְולֹוַמר:  ְלַהְכִריז  ֵיׁשּוַע  ֵהֵחל  ַהִהיא  ָהֵעת  17 ִמן 

ָקְרָבה ַמְלכּות ָׁשַמִים.”
 הקריאה לארבעה דייגים

)מרקוס א 16‑20; לוקס ה 1‑11(
18 ְּכֶׁשָהַלְך ְלַיד ָים ַהָּגִליל ָרָאה ְׁשֵני ַאִחים, ֶאת ִׁשְמעֹון ַהִּנְקָרא ֵּכיָפא 

ְוֶאת ַאְנְּדֵרי ָאִחיו, ַמְׁשִליִכים ֶרֶׁשת ְלתֹוְך ַהָּים, ִּכי ַּדָּיִגים ָהיּו. 19 ָאַמר 
ֶאת  ָעְזבּו  20 ִמָּיד  ָאָדם.”  ַּדָּיֵגי  ֶאְתֶכם  ְוֶאֱעֶׂשה  ַאֲחַרי  ”ּבֹואּו  ָלֶהם: 

ָהְרָׁשתֹות ְוָהְלכּו ַאֲחָריו.
21 ְּבֶלְכּתֹו ָהְלָאה ָרָאה ְׁשֵני ַאִחים ֲאֵחִרים, ֶאת ַיֲעקׂב ֶּבן ַזְבַּדי ְוֶאת 

יֹוָחָנן ָאִחיו, ַּבִּסיָרה ִעם ַזְבַּדי ֲאִביֶהם ְוֵהם ְמַתְּקִנים ֶאת ִרְׁשתֹוֵתיֶהם. 
ָקָרא ָלֶהם 22 ּוִמָּיד ָעְזבּו ֶאת ַהִּסיָרה ְוֶאת ֲאִביֶהם ְוָהְלכּו ַאֲחָריו.

 ישוע משרת את ההמונים

)לוקס ו 17‑19(
23 הּוא ָסַבב ְּבָכל ַהָּגִליל ְּכֶׁשהּוא ְמַלֵּמד ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ּוַמְכִריז ֶאת 

ְּבׂשֹוַרת ַהַּמְלכּות ּוְמַרֵּפא ָּכל ַמֲחָלה ְוָכל ַמְדֶוה ָּבָעם. 24 ִׁשְמעֹו ָיָצא 
ִמַּמֲחלֹות  ַהּסֹוְבִלים  ַהחֹוִלים  ָּכל  ֶאת  ֵאָליו  ְוֵהִביאּו  סּוְרָיה  ְּבָכל 
ּוַמְכאֹוִבים ְלִמיֵניֶהם, ְוַגם ֲאָנִׁשים ֲאחּוֵזי ֵׁשִדים, ֻמֵּכי ָיֵרַח ּוְמֻׁשָּתִקים, 
ֵמַהָּגִליל  ַאֲחָריו  ָהְלכּו  ֲהמֹוִנים  25 ֲהמֹוִנים  אֹוָתם.  ִרֵּפא  ְוהּוא 

ּוִמֵּדַקּפֹוִליס, ִמירּוָׁשַלִים ִויהּוָדה ּוֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן.
הדרשה על ההר

ְוַתְלִמיָדיו ה  ְוָיַׁשב,  ָהָהר  ְּבַמֲעֵלה  ָעָלה  ָהָעם  ֲהמֹון  ֶאת   ִּכְראֹותֹו 
ִנְּגׁשּו ֵאָליו. 2 ָּפַתח ִּפיו ְוִלֵּמד אֹוָתם ְּבָאְמרֹו:

 4.14 - 5.2
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מתי 7

 אשרי

)לוקס ו 20‑23(
ָהֲאֵבִלים,  4 ַאְׁשֵרי  ַהָּׁשַמִים.  ַמְלכּות  ָלֶהם  ִּכי  ָהרּוַח,  ֲעִנֵּיי  3 ”ַאְׁשֵרי 

6 ַאְׁשֵרי  ָהָאֶרץ.  ֶאת  ִייְרׁשּו  ֵהם  ִּכי  ָהֲעָנִוים,  5 ַאְׁשֵרי  ְיֻנָחמּו.  ֵהם  ִּכי 
ָהְרֵעִבים ְוַהְּצֵמִאים ְלֶצֶדק, ִּכי ֵהם ִיְׂשָּבעּו. 7 ַאְׁשֵרי ָהַרֲחָמִנים, ִּכי ֵהם 
רֹוְדֵפי  9 ַאְׁשֵרי  ֱאֹלִהים.  ֶאת  ִיְראּו  ֵהם  ִּכי  ֵלָבב,  ָּבֵרי  8 ַאְׁשֵרי  ְיֻרָחמּו. 
ִּכי  ַהֶּצֶדק,  ִּבְגַלל  ַהִּנְרָּדִפים  10 ַאְׁשֵרי  ִיָּקֵראּו.  ֱאֹלִהים  ְּבֵני  ִּכי  ָׁשלֹום, 
ָלֶהם ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים. 11 ַאְׁשֵריֶכם ִאם ְיָחְרפּו ְוִיְרְּדפּו ֶאְתֶכם ְוַיֲעִלילּו 
ֲעֵליֶכם ִּבְגָלִלי. 12 ִׂשְמחּו ְוִגילּו, ִּכי ְׂשַכְרֶכם ַרב ַּבָּׁשַמִים; ֲהֵרי ָּכְך ָרְדפּו 

ֶאת ַהְּנִביִאים ֶׁשָהיּו ִלְפֵניֶכם.”
 מלח ואור

)מרקוס ט 50; לוקס יד 34‑35(
13 ”ַאֶּתם ֶמַלח ָהָאֶרץ, ְוִאם ּתׂאַבד ַלֶּמַלח ְמִליחּותֹו, ֵּכיַצד ֻּתְחַזר לֹו? 

ֵהן ֹלא ִיְצַלח עֹוד ְלׁשּום ָּדָבר ִּכי ִאם ְלַהְׁשִליכֹו ַהחּוָצה ִלְהיֹות ִמְרָמס 
ֵאיָנּה  ַהר  ַעל  ׁשֹוֶכֶנת  ִעיר  ָהעֹוָלם.  אֹור  14 ַאֶּתם  ַהְּבִרּיֹות.  ְלַרְגֵלי 
ְיכֹוָלה ְלִהָּסֵתר. 15 ַּגם ֵאין ַמְדִליִקים ְמנֹוָרה ְוָׂשִמים אֹוָתּה ַּתַחת ְּכִלי, 
ֶאָּלא ַעל ַּכן ָׂשִמים אֹוָתּה ְוָאז ָּתִאיר ְלָכל ָּבֵאי ַהַּבִית. 16 ָּכְך ָיֵאר ָנא 
ִויַכְּבדּו  ִיְראּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַהּטֹוִבים  ְלַמַען  ְּבֵני ָאָדם,  ִלְפֵני  אֹוְרֶכם 

ֶאת ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים.”
התורה והנביאים

ַהְּנִביִאים; ֹלא  ֶאת  ַהּתֹוָרה אֹו  ֶאת  ְלַבֵּטל  ֶׁשָּבאִתי  ַּתְחְׁשבּו  17 ”ַאל 

ָּבאִתי ְלַבֵּטל ִּכי ִאם ְלַקֵּים. 18 ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַעד ֲאֶׁשר ַיַעְברּו 
ַהּתֹוָרה  ִמן  ַיַעְברּו  ֶאָחד ֹלא  ָּתג  ַאַחת אֹו  יֹוד  ַאף  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים 
ַהְּקַטּנֹות  ַהִּמְצוֹות  ִמן  ַאַחת  ַהֵּמֵפר  ָּכל  19 ָלֵכן  ַהּכׂל.  ִיְתַקֵּים  ְּבֶטֶרם 
ָהֵאֶּלה ּוְמַלֵּמד ָּכְך ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ָקטֹון ִיָּקֵרא ְּבַמְלכּות ַהָּׁשַמִים. ֲאָבל 
ָּכל ָהעֹוֶׂשה ּוְמַלֵּמד, הּוא ָּגדֹול ִיָּקֵרא ְּבַמְלכּות ַהָּׁשַמִים. 20 אֹוֵמר ֲאִני 
ָלֶכם, ִאם ֹלא ִּתְהֶיה ִצְדַקְתֶכם ְמֻרָּבה ִמִּצְדַקת ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּפרּוִׁשים 

ֹלא ִּתָּכְנסּו ְלַמְלכּות ַהָּׁשַמִים.”
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¤ ה 22: יש כתבי יד אחרים המוסיפים את המלה ”חינם”.

ה 21: שמות כ 13      ה 27: שמות כ 14   ה 35: תהל’ מח 3   

כעס והתפייסות

21 ”ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ֶנֱאַמר ָלִראׁשֹוִנים   ’ֹלא ִּתְרַצח’, ְו’ָכל רֹוֵצַח ְיֻחַּיב ְלִדין’. 

22 ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: ָּכל ַהּכֹוֵעס ַעל ָאִחיו   ¤ ְיֻחַּיב ְלִדין; ָהאֹוֵמר ְלָאִחיו 

ֵּגיִהּנֹום.  ֵאׁש  ִּדינֹו  ’ֱאִויל’  ְוָהאֹוֵמר  ַהַּסְנֶהְדִרין;  ְלִמְׁשַּפט  ְיֻחַּיב  ’ֵריק’ 
23 ָלֵכן ִאם ָּתִביא ֶאת ָקְרָּבְנָך ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ְוָׁשם ִּתָּזֵכר ִּכי ְלָאִחיָך ָּדָבר 

ְלִהְתַרּצֹות  ְּתִחָּלה  ְוֵלְך  ַהִּמְזֵּבַח  ִלְפֵני  ָׁשם  ָקְרָּבְנָך  ֶאת  24 ֲעזׂב  ֶנְגְּדָך, 
ְלָאִחיָך ְוַאַחר ָּכְך ּבֹוא ְוַהְקֵרב ֶאת ָקְרָּבְנָך. 25 ַמֵהר ְלִהְתַּפֵּיס ִעם ִאיׁש 
ִיְמסׂר  ְוַהּׁשֹוֵפט  ַלּׁשֹוֵפט  אֹוְתָך  ִיְמסׂר  ֶּפן  ִאּתֹו,  ַּבֶּדֶרְך  ְּבעֹוְדָך  ִריְבָך 
אֹוְתָך ַלּׁשֹוֵטר ְוֻתְׁשַלְך ְלֵבית ַהּסַׂהר. 26 ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ְלָך, ֹלא ֵּתֵצא 

ִמָּׁשם ַעד ֲאֶׁשר ְּתַׁשֵּלם ֶאת ַהְּפרּוָטה ָהַאֲחרֹוָנה.”
27 ”ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ֶנֱאַמר   ’ֹלא ִּתְנָאף’. 28 ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשָּכל ַהַּמִּביט 

ֵעיְנָך  29 ִאם  ְּבִלּבֹו.  אֹוָתּה  ָנַאף  ְּכָבר  ֵאֶליָה  ַּתֲאָוה  ִמּתֹוְך  ְּבִאָּׁשה 
ִּכי מּוָטב  ִמְּמָך,  ְוַהְׁשֵלְך אֹוָתּה  ַנֵּקר אֹוָתּה  ַּתְכִׁשיל אֹוְתָך,  ַהְיָמִנית 
ְלָך ֶׁשּיׂאַבד ֶאָחד ֵמֵאָבֶריָך ִמֶּׁשֻּיְׁשַלְך ָּכל ּגּוְפָך ְלֵגיִהּנֹום. 30 ְוִאם ָיְדָך 
ַהְיָמִנית ַּתְכִׁשיל אֹוְתָך, ַקֵּצץ אֹוָתּה ְוַהְׁשֵלְך אֹוָתּה ִמְּמָך, ִּכי מּוָטב 

ְלָך ֶׁשּיׂאַבד ֶאָחד ֵמֵאָבֶריָך ֵמֶרֶדת ָּכל ּגּוְפָך ְלֵגיִהּנֹום.”
 גירושין

)מתי יט 9; מרקוס י 11‑12; טז 18(
31 ”ֶנֱאַמר, ’ִאיׁש ִּכי ְיַׁשַּלח ֶאת ִאְׁשּתֹו ִיֵּתן ָלּה ֵסֶפר ְּכִריתּות’. 32 ַוֲאִני 

ְזנּות,  ַעל־ְּדַבר  ֵמֲאֶׁשר  חּוץ  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהְמָגֵרׁש  ָּכל  ָלֶכם:  אֹוֵמר 
עֹוֶׂשה אֹוָתּה ְלנֹוֶאֶפת; ְוַהּלֹוֵקַח ֶאת ַהְּגרּוָׁשה ְלִאָּׁשה נֹוֵאף הּוא.”

שבועה

ְוַׁשֵּלם  ַלֶּׁשֶקר  ִּתָּׁשַבע  ’ֹלא  ָלִראׁשֹוִנים  ֶנֱאַמר  ִּכי  ְׁשַמְעֶּתם  33 ”עֹוד 

ַלאדָׂני ְנָדֶריָך’. 34 ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשֹּלא ְלִהָּׁשַבע ִּבְכָלל: ֹלא ַּבָּׁשַמִים, 
ְוֹלא  ִהיא;  ַרְגָליו  ֲהדֹום  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ֹלא  35 ַאף  ֵהם;  ֱאֹלִהים  ִּכֵּסא  ִּכי 
ִּתָּׁשַבע,  ַאל  ְּברׂאְׁשָך  36 ַּגם  ִהיא.  ָרב  ֶמֶלְך  ֶׁשֲהֵרי   ִקְרַית  ִּבירּוָׁשַלִים, 
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ה 38: שמות כא 24; ויק’ כד 20   

ִּכי ֵאיְנָך ָיכֹול ַלֲהפְׂך ַׂשֲעָרה ַאַחת ִלְלָבָנה אֹו ִלְׁשחֹוָרה. 37 ַאְך ְּתֵהא 
ִמַּלְתֶכם ’ֵּכן’, ֵּכן; ’ֹלא’, ֹלא. יֹוֵתר ִמֶּזה ִמן ָהָרע הּוא.”

 מידה כנגד מידה

)לוקס ו 29‑30(
38 ”ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ֶנֱאַמר   ’ַעִין ַּתַחת ַעִין, ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן’. 39 ַוֲאִני אֹוֵמר 

ַעל  ְלָך  ַהּסֹוֵטר  ַאְּדַרָּבא,  ָהַרע.  עֹוֵׂשה  ַעל  ְלִהְתקֹוֵמם  ֶׁשֹּלא  ָלֶכם 
ִלְתּבַׂע  ֶׁשרֹוֶצה  40 ִמי  ָהַאֶחֶרת.  ֶאת  ַּגם  ֵאָליו  ַהְפֵנה  ַהְיָמִנית,  ַהְּלִחי 
אֹוְתָך ְלִדין ְּכֵדי ָלַקַחת ֶאת ֻּכָּתְנְּתָך, ַהַּנח לֹו ַּגם ֶאת ְמִעיְלָך. 41 ּוִמי 
ְׁשַנִים.  ִאּתֹו  ֵלְך  ֶאָחד,  ִמיל  ֶׁשל  ֶמְרָחק  ִאּתֹו  ָלֶלֶכת  ֶׁשְּמַאֵּלץ אֹוְתָך 

42 ֵּתן ַלְמַבֵּקׁש ִמְּמָך ְוַאל ִּתְפֶנה ִמן ָהרֹוֶצה ִלְלוֹות ִמְּמָך.”

 אהבה לאויבים

)לוקס ו 27‑28, 32‑36(
44 ַוֲאִני  אֹוִיְבָך’.  ֶאת  ּוְׂשָנא  ֵרֲעָך  ֶאת  ’ֱאַהב  ֶנֱאַמר  ִּכי  43 ”ְׁשַמְעֶּתם 

אֹוֵמר ָלֶכם, ֶאֱהבּו ֶאת אֹוְיֵביֶכם ְוִהְתַּפְּללּו ְּבַעד רֹוְדֵפיֶכם, 45 ְלַמַען 
ִּתְהיּו ָּבִנים ַלֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ִּכי הּוא ַמְזִריַח ִׁשְמׁשֹו ַעל ָרִעים ְוַעל 
ִאם ּתׂאֲהבּו  46 ֵהן  ְרָׁשִעים.  ְוַעל  ַצִּדיִקים  ַעל  ֶּגֶׁשם  ּוַמְמִטיר  טֹוִבים 
ֶאת אֹוֲהֵביֶכם ַמה ְּׂשַכְרֶכם? ֲהֹלא ַּגם ַהּמֹוְכִסים עֹוִׂשים זׂאת. 47 ְוִאם 
ִּתְׁשֲאלּו ִּבְׁשלֹום ֲאֵחיֶכם ִּבְלַבד, ַמהּו ַהְמֻיָחד ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים? ֲהֹלא 
ַּגם ַהּגֹוִיים עֹוִׂשים זׂאת. 48 ָלֵכן ֱהיּו ְׁשֵלִמים, ְּכמֹו ֶׁשֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

ָׁשֵלם הּוא.”
גמילות חסדים

ַּכָּוָנה ו  ִמּתֹוְך  ָאָדם  ְּבֵני  ִלְפֵני  ִצְדַקְתֶכם  ֶאת  ִמַּלֲעׂשֹות   ”ִהָּׁשְמרּו 
ֲאִביֶכם  ֵאֶצל  ָׂשָכר  ָלֶכם  ֵאין  ֵכן,  ַּתֲעׂשּו  ִאם  ֶאְתֶכם;  ֶׁשִּיְראּו 
ְּתרּוָעה  קֹול  ַּתְׁשִמיַע  ַאל  ֶחֶסד  ַמֲעֵׂשי  ַּבֲעׂשֹוְתָך  2 ָלֵכן  ֶׁשַּבָּׁשַמִים. 
ְּכֵדי  ּוָבְרחֹובֹות  ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ַהְּצבּוִעים  ֶׁשעֹוִׂשים  ְּכמֹו  ְלָפֶניָך 
ֶׁשְּיַכְּבדּו אֹוָתם ַהְּבִרּיֹות. ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ְׂשָכָרם ִאָּתם. 3 ְוַאָּתה 
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ְיִמיְנָך,  עֹוָׂשה  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְׂשמׂאְלָך  ֵּתַדע  ַאל  ֶחֶסד  ַמֲעֵׂשה  ַּבֲעׂשֹוְתָך 
4 ְלַמַען ִיְהיּו ֲחָסֶדיָך ַּבֵּסֶתר ְוָאִביָך ָהרֹוֶאה ַּבִּמְסָּתִרים ִיְגמׂל ְלָך.”

 תפילה

)לוקס יא 2‑4(
5 ”ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ִמְתַּפְּלִלים ַאל ִּתְהיּו ַּכְּצבּוִעים, ָהאֹוֲהִבים ְלִהְתַּפֵּלל 

ִלְבֵני ָאָדם.  ֵיָראּו  ְלַמַען  ְּכֶנֶסת ּוְבִפּנֹות ֶׁשל ְרחֹובֹות  ְּבָבֵּתי  ְּבָעְמָדם 
ִהָּכֵנס  ִּתְתַּפֵּלל  ַּכֲאֶׁשר  6 ְוַאָּתה  ִאָּתם.  ְׂשָכָרם  ָלֶכם,  ֲאִני  ָאֵמן אֹוֵמר 
ְלַחְדְרָך, ְסגׂר ֶאת ַהֶּדֶלת ַּבַעְדָך ְוִהְתַּפֵּלל ְלָאִביָך ֲאֶׁשר ַּבֵּסֶתר, וָאִביָך 

ָהרֹוֶאה ַּבִּמְסָּתִרים ִיְגמׂל ְלָך.
ַהחֹוְׁשִבים  ַּכּגֹוִיים,  ִמִּלים  ִמְּלַגֵּבב  ִהָּמְנעּו  ִמְתַּפְּלִלים  ַאֶּתם  7 ַּכֲאֶׁשר 

ֶׁשְּברׂב ִּדּבּוָרם ִיָּׁשְמעּו. 8 ַאל ִּתְהיּו ּדֹוִמים ָלֶהם, ִּכי יֹוֵדַע ֲאִביֶכם ֶאת 
ָצְרֵכיֶכם ְּבֶטֶרם ְּתַבְקׁשּו ִמֶּמּנּו. 9 ָלֵכן ָּכְך ִהְתַּפְּללּו ַאֶּתם:

’ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ִיְתַקֵּדׁש ִׁשְמָך,
 10 ָּתבֹוא ַמְלכּוְתָך, ֵיָעֶׂשה ְרצֹוְנָך

ְּכַבָּׁשַמִים ֵּכן ָּבָאֶרץ.
 11 ֶאת ֶלֶחם ֻחֵּקנּו ֵּתן ָלנּו ַהּיֹום,

 12 ּוְסַלח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ְּכִפי ֶׁשּסֹוְלִחים
ַּגם ֲאַנְחנּו ַלחֹוְטִאים ָלנּו.

 13 ְוַאל ְּתִביֵאנּו ִליֵדי ִנָּסיֹון, ִּכי ִאם ַחְּלֵצנּו ִמן ָהָרע.’
14 ִּכי ִאם ִּתְסְלחּו ִלְבֵני ָאָדם ַעל ַחּטׂאֵתיֶהם, ַּגם ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

ִיְסַלח  ֹלא  ֲאִביֶכם  ַּגם  ָאָדם,  ִלְבֵני  ִּתְסְלחּו  ֹלא  15 ְוִאם  ָלֶכם.  ִיְסַלח 
ָלֶכם ַעל ַחּטׂאֵתיֶכם.”

צום

16 ”ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ָצִמים ַאל ְּתַהְּלכּו קֹוְדִרים ְּכמֹו ַהְּצבּוִעים, ַהְמַׁשִּנים 

ָלֶכם,  ֲאִני  ָאֵמן אֹוֵמר  ָאָדם.  ִלְבֵני  ָצִמים  ְלֵהָראֹות  ְּכֵדי  ְּפֵניֶהם  ֶאת 
ְׂשָכָרם ִאָּתם. 17 ְוַאָּתה ַּכֲאֶׁשר ָּתצּום ְמַׁשח ֶאת רׂאְׁשָך ְּבֶׁשֶמן ּוְרַחץ 
ֲאֶׁשר  ְלָאִביָך  ִאם  ִּכי  ָאָדם  ִלְבֵני  ָצם  ֵּתָרֶאה  ֶׁשֹּלא  18 ְּכֵדי  ָּפֶניָך,  ֶאת 

ַּבֵּסֶתר, ְוָאִביָך ָהרֹוֶאה ַּבִּמְסָּתִרים הּוא ִיְגמׂל ְלָך.”
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מתי 11

 

¤ ט 27: להוסיף…‑ או: להוסיף אמה אחת על קומתו?   

 אוצר בשמים

)לוקס יב 33‑34(
19 ”ַאל ַּתַאְצרּו ָלֶכם אֹוָצרֹות ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ְּבָמקֹום ֶׁשָהָעׁש ְוַהֲחלּוָדה 

אֹוָצרֹות  ָלֶכם  20 ִאְצרּו  ְוגֹוְנִבים.  חֹוְפִרים  ְוַהַּגָּנִבים  ַמְׁשִחיִתים 
ַּבָּׁשַמִים, ְּבָמקֹום ֲאֶׁשר ָעׁש ַוֲחלּוָדה ֹלא ַיְׁשִחיתּו ְוַגָּנִבים ֹלא ַיְחְּפרּו 

ְוֹלא ִיְגְנבּו; 21 ִּכי ַּבָּמקֹום ֶׁשאֹוָצְרָך ִנְמָצא, ָׁשם ִיְהֶיה ַּגם ְלָבְבָך.”
 אור הגוף

)לוקס יא 34‑36(
22 ”ְמנֹוַרת ַהּגּוף ִהיא ָהַעִין. ְלִפיָכְך ִאם ֵעיְנָך טֹוָבה ָּכל ּגּוְפָך ֵיאֹור. 

23 ַאְך ִאם ֵעיְנָך ָרָעה ָּכל ּגּוְפָך ֶיְחַׁשְך; ְוִאם ֶיְחַׁשְך ָהאֹור ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבָך, 

ָמה ַרב ַהחֶׁׂשְך!”
 אלהים והממון

)לוקס טז 13(
24 ”ֵאין ִאיׁש ָיכֹול ַלֲעבׂד ְׁשֵני ֲאדֹוִנים, ֶׁשֵּכן אֹו ִיְׂשָנא ֶאָחד ְויׂאַהב ֶאת 

ַהֵּׁשִני, אֹו ִיְהֶיה ָמסּור ְלֶאָחד ִויַזְלֵזל ַּבֵּׁשִני. ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ַלֲעבׂד ֶאת 
ָהֱאֹלִהים ְוֶאת ַהָּממֹון.”

 אל דאגה

)לוקס יב 22‑34(
25 ”ָלֵכן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם: ַאל ִּתְדֲאגּו ְלַנְפְׁשֶכם — ַמה ּתׂאְכלּו אֹו ַמה 

ַהָּמזֹון,  ִמן  ֲחׁשּוָבה  ַהֶּנֶפׁש  ֲהֹלא  ִּתְלְּבׁשּו.  ַמה   — ּוְלגּוְפֶכם  ִּתְׁשּתּו, 
ְוַהּגּוף ָחׁשּוב ִמן ַהְּלבּוׁש. 26 ַהִּביטּו ֶאל עֹוף ַהָּׁשַמִים: ֵאיָנם זֹוְרִעים 
ְוֵאיָנם קֹוְצִרים, ַאף ֵאיָנם אֹוְסִפים ֶאל ֲאָסִמים, ַוֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְמַכְלֵּכל אֹוָתם. ֲהֹלא ַאֶּתם ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר ֵמֶהם. 27 ּוִמי ִמֶּכם ְּבַדֲאָגתֹו 

ָיכֹול    ¤ְלהֹוִסיף ֶטַפח ֶאָחד ַעל ְׁשנֹות ַחָּייו?
ּוְראּו  ַהָּׂשֶדה  ׁשֹוַׁשֵּני  ֶאל  ִהְתּבֹוְננּו  ַלְּלבּוׁש?  ּדֹוֲאִגים  ַאֶּתם  28 ְוָלָּמה 

ָלֶכם  ֲאִני  29 אֹוֵמר  טֹוִוים.  ְוֵאיָנם  ֲעֵמִלים  ֵאיָנם  ְּגֵדִלים:  ֵהם  ֵאיְך 
ָּכָכה  30 ְוִאם  ֵמֶהם.  ְּכֶאָחד  ָלבּוׁש  ָהָיה  ֹלא  ֲהָדרֹו  ְּבָכל  ְׁשֹלמׂה  ֶׁשַּגם 
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12 מתי 

ֻיְׁשַלְך  ּוָמָחר  ֶיְׁשנֹו  ַהּיֹום  ֲאֶׁשר  ַהָּׂשֶדה  ֲחִציר  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַמְלִּביׁש 
31 ָלֵכן  ֱאמּוָנה!  ְקַטֵּני  ֶאְתֶכם,  ְוַכָּמה  ַּכָמה  ַאַחת  ַעל  ַהַּתּנּור,  ְלתֹוְך 
32 ֵהן ֶאת  ִּנְלַּבׁש?  ּוַמה  ִּנְׁשֶּתה?  ַמה  ּנׂאַכל?  ַמה  ֵלאמׂר:  ִּתְדֲאגּו  ַאל 
ָּכל ֵאֶּלה ְמַבְקִׁשים ַהּגֹוִיים, ַוֲהֵרי ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים יֹוֵדַע ֶׁשְּצִריִכים 
ַאֶּתם ְלָכל ֵאֶּלה. 33 ַאֶּתם ַּבְּקׁשּו ְּתִחָּלה ֶאת ַמְלכּותֹו ְוֶאת ִצְדָקתֹו, 
ְוָכל ֵאֶּלה ִיָּוְספּו ָלֶכם. 34 ָלֵכן ַאל ִּתְדֲאגּו ְליֹום ָמָחר, ִּכי ַהָּמָחר ִיְדַאג 

ְלַעְצמֹו; ַּדי לֹו ַלּיֹום ָצָרתֹו.”
 שפיטת הזולת

)לוקס ו 37‑38, 41‑42(

ַאֶּתם ז  ֲאֶׁשר  ַּבִּמְׁשָּפט  2 ִּכי  ִּתָּׁשְפטּו,  ֹלא  ְלַמַען  ִּתְׁשְּפטּו   ”ַאל 
ׁשֹוְפִטים ִּתָּׁשְפטּו ּוַבִּמָּדה ֲאֶׁשר ַאֶּתם מֹוְדִדים ִיָּמֵדד ָלֶכם.

ֵלב  ָׂשם  ְוֵאיְנָך  ָאִחיָך  ְּבֵעין  ֲאֶׁשר  ַהֵּקיָסם  ֶאת  רֹוֶאה  ַאָּתה  3 ַמּדּוַע 

ֶאת  ְלהֹוִציא  ִלי  ’ַהַּנח  ְלָאִחיָך:  ּתׂאַמר  4 ֵאיְך  ְּבֵעיְנָך?  ֲאֶׁשר  ַלּקֹוָרה 
ֶאת  ְּתִחָּלה  הֹוֵצא  5 ָצבּוַע!  ְּבֵעיְנָך?  ַהּקֹוָרה  ְוִהֵּנה  ֵמֵעיְנָך’,  ַהֵּקיָסם 
ַהּקֹוָרה ֵמֵעיְנָך; ַאֲחֵרי ֵכן ִּתְרֶאה ֵהיֵטב ְותּוַכל ְלהֹוִציא ֶאת ַהֵּקיָסם 
ַּתְׁשִליכּו  ְוַאל  ַלְּכָלִבים  ַהּקֶׂדׁש  ֶאת  ִּתְּתנּו  6 ַאל  ָאִחיָך.  ֶׁשל  ֵמֵעינֹו 
ְוִיְטְרפּו  ְוִיְפנּו  ְּבַרְגֵליֶהם  אֹוָתם  ִיְרְמסּו  ֶּפן  ַהֲחִזיִרים,  ִלְפֵני  ְּפִניֵניֶכם 

ֶאְתֶכם.”
 בקשה ומענה

)לוקס יא 9‑13(
ָּכל  8 ִּכי  ָלֶכם.  ְוִיָּפַתח  ִּדְפקּו  ְוִתְמְצאּו.  ַחְּפׂשּו  ָלֶכם.  ְוִיָּנֵתן  7 ”ַּבְּקׁשּו 

ִמֶּכם  9 ִמי  לֹו.  ִיָּפַתח  ְוַהִּמְתַּדֵּפק  מֹוֵצא,  ְוַהְמַחֵּפׂש  ְמַקֵּבל,  ַהְמַבֵּקׁש 
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְּבנֹו ְיַבֵּקׁש ֶלֶחם ְוהּוא ִיֵּתן לֹו ֶאֶבן? 10 אֹו ִאם ְיַבֵּקׁש ָּדג 
ֲהִיֵּתן לֹו ָנָחׁש? 11 ֵהן ִאם ַאֶּתם ָהָרִעים יֹוְדִעים ָלֵתת ַמָּתנֹות טֹובֹות 
ִלְבֵניֶכם, ָּכל ֶׁשֵּכן ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִיֵּתן ַאְך טֹוב ַלְמַבְקִׁשים ִמֶּמּנּו. 
ֲעׂשּו  ַאֶּתם  ַּגם  ֵּכן  ָהָאָדם,  ְּבֵני  ָלֶכם  ֶּׁשַּיֲעׂשּו  ֶּׁשִּתְרצּו  ַמה  ָּכל  12 ָלֵכן 

ָלֶהם, ִּכי זׂאת ַהּתֹוָרה ְוַהְּנִביִאים.”
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מתי 13

 הפתח הצר

)לוקס יג 24(
ַהֶּדֶרְך  ּוְמֻרַּוַחת  ַהֶּפַתח  ָרָחב  ִּכי  ַהַּצר,  ַהֶּפַתח  ֶּדֶרְך  13 ”ִהָּכְנסּו 

ְוָצָרה  ַהֶּפַתח  ַצר  14 ַאְך  ָּבּה.  ַההֹוְלִכים  ְוַרִּבים  ַלֲאַבּדֹון  ַהּמֹוִליָכה 
ַהֶּדֶרְך ַהּמֹוִליָכה ַלַחִּיים ּוְמַעִּטים ַהּמֹוְצִאים אֹוָתּה.”

 העץ ופריו

)לוקס ו 43‑44(
ּוְבתֹוְך  ְּכָבִׂשים  ִּבְלבּוׁש  ֲאֵליֶכם  ַהָּבִאים  ַהֶּׁשֶקר  ִמְּנִביֵאי  15 ”ִהָּזֲהרּו 

ַהִאם  אֹוָתם.  ַּתִּכירּו  16 ְּבֵפרֹוֵתיֶהם  ֵהם.  טֹוְרִפים  ְזֵאִבים  ּתֹוָכם 
אֹוְסִפים ֲעָנִבים ִמן ַהּקֹוִצים אֹו ְּתֵאִנים ִמן ַהַּבְרָקִנים? 17 ֵּכן ָּכל ֵעץ 

טֹוב עֹוֶׂשה ְּפִרי טֹוב ְוָהֵעץ ַהִּנְׁשָחת עֹוֶׂשה ְּפִרי ַרע.
ָיכֹול  ֵאיֶנּנּו  ִנְׁשָחת  ְוֵעץ  ַרע  ְּפִרי  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֵאיֶנּנּו  טֹוב  18 ֵעץ 

ְּפִרי טֹוב ּכֹוְרִתים אֹותֹו  ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה  ֵעץ  19 ָּכל  ְּפִרי טֹוב.  ַלֲעׂשֹות 
ּוַמְׁשִליִכים אֹותֹו ְלתֹוְך ָהֵאׁש. 20 ָלֵכן ְבֵפרֹוֵתיֶהם ַּתִּכירּו אֹוָתם.”

 מעולם לא הכרתי אתכם

)לוקס יג 25‑27(
ִיָּכֵנס ְלַמְלכּות ַהָּׁשַמִים, ֶאָּלא  21 ”ֹלא ָּכל ָהאֹוֵמר ִלי ’ֲאדֹוִני, ֲאדֹוִני’ 

ָהעֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹון ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים. 22 ַרִּבים יׂאְמרּו ֵאַלי ַּבּיֹום ַההּוא: 
ּוְבִׁשְמָך  ֵׁשִדים  ֵּגַרְׁשנּו  ּוְבִׁשְמָך  ִנֵּבאנּו  ְּבִׁשְמָך  ֲהֹלא  ֲאדֹוִני’,  ’ֲאדֹוִני, 
ִהַּכְרִּתי  ֹלא  ’ֵמעֹוָלם  ָלֶהם:  אֹוִדיַע  23 ָאז  ַרּבֹות’.  ִנְפָלאֹות  ָעִׂשינּו 

ֶאְתֶכם, סּורּו ִמֶּמִּני עֹוֵׂשי ֶרַׁשע’.”
 יסוד איתן ויסוד רעוע

)לוקס ו 47‑49(
24 ”ָלֵכן ָּכל ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ְועֹוֶׂשה אֹוָתם ִיְהֶיה ּדֹוֶמה ְלִאיׁש 

ָנבֹון ֲאֶׁשר ָּבָנה ֶאת ֵּביתֹו ַעל ַהֶּסַלע. 25 ַהֶּגֶׁשם ָיַרד, ָּבאּו ַהִּׁשְטפֹונֹות 
ְוָנְׁשבּו ָהרּוחֹות ְוָהְלמּו ַּבַּבִּית ַההּוא, ַאְך הּוא ֹלא ָנַפל, ִּכי ֻיַּסד ַעל 

ַהֶּסַלע.

 7.13 - 25
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14 מתי 

ֶלֱאִויל  ִיְדֶמה  אֹוָתם  עֹוֶׂשה  ְוֵאינֹו  ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ֶאת  ַהּׁשֹוֵמַע  26 ְוָכל 

ֲאֶׁשר ָּבָנה ֶאת ֵּביתֹו ַעל חֹול. 27 ַהֶּגֶׁשם ָיַרד, ָּבאּו ַהִּׁשְטפֹונֹות ְוָנְׁשבּו 
ָהרּוחֹות ְוָהְלמּו ַּבַּבִית ַההּוא; ָנַפל ַהַּבִית ּוְגדֹוָלה ָהְיָתה ַמַּפְלּתֹו.”

28 ְּכֶׁשָּגַמר ֵיׁשּוַע ֶאת ְּדָבָריו ֵאֶּלה ִהְׁשּתֹוֵמם ֲהמֹון ָהָעם ַעל ּתֹוָרתֹו, 

29 ִּכי ִלֵּמד אֹוָתם ְּכַבַעל ַסְמכּות ְוֹלא ְּכֶדֶרְך ֶׁשִּלְּמדּו סֹוְפֵריֶהם.

 ריפוי המצורע

)מרקוס א 40‑45; לוקס ה 12‑16(

 הּוא ָיַרד ִמן ָהָהר ַוֲהמֹון ַעם ַרב ָהְלכּו ַאֲחָריו. 2 ָאז ִהְתָקֵרב ִאיׁש ח 
ְלַטֵהר  ּתּוַכל  ִּתְרֶצה  ִאם  ”ֲאדֹוִני,  ְוָאַמר:  לֹו  ִהְׁשַּתֲחָוה  ְמצָׂרע, 
אֹוִתי.” 3 הֹוִׁשיט ֵיׁשּוַע ֶאת ָידֹו, ָנַגע ּבֹו ְוָאַמר: ”רֹוֶצה ֲאִני! ִהָּטֵהר!” 
ּוִמָּיד ִנְרְּפָאה ָצַרְעּתֹו. 4 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ְרֵאה, ַאל ְּתַסֵּפר ְלִאיׁש, ֲאָבל 
ְלֵעדּות  מֶׁׂשה  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהָּקְרָּבן  ֶאת  ְוַהְקֵרב  ַהּכֵׂהן  ֶאל  ֵהָרֵאה  ֵלְך 

ָלֶהם.”
 ריפוי הנער של שר־המאה

)לוקס ז 1‑10; יוחנן ד 43‑54(
5 ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ִלְכַפר ַנחּום ִנַּגׁש ֵאָליו ַׂשר־ֵמָאה ֶאָחד ְוִהְתַחֵּנן ְלָפָניו: 

6 ”ֲאדֹוִני, ַנֲעִרי ׁשֹוֵכב ַּבַּבִית ְוהּוא ְמֻׁשָּתק ְוסֹוֵבל ְמאׂד.”

 7 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ֲאִני ָאבֹוא ַוֲאַרֵּפא אֹותֹו.”
ְּבֵצל  ֶׁשָּתבֹוא  ְלָכְך  ָראּוי  ֵאיֶנִּני  ”ֲאדֹוִני,  ְוָאַמר:  ַׂשר־ַהֵּמָאה  8 ֵהִׁשיב 

ְלָמרּות  ָּכפּוף  ִאיׁש  ֲאִני  9 ַּגם  ַנֲעִרי.  ְוֵּיָרֵפא  ָּדָבר  ַּדֵּבר  ַרק  קֹוָרִתי. 
ּוְכפּוִפים ִלי ַאְנֵׁשי ָצָבא, ְוַכֲאֶׁשר ֲאִני אֹוֵמר ָלֶזה, ’ֵלְך!’, הּוא הֹוֵלְך; 

ּוְלַאֵחר ’ּבֹוא!’, הּוא ָּבא; ּוְלַעְבִּדי, ’ֲעֵׂשה זׂאת!’, הּוא עֹוֶׂשה.”
10 ָׁשַמע ֵיׁשּוַע ְוִהְתַּפֵלא. ָאַמר ֶאל ַההֹוְלִכים ַאֲחָריו: ”ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני 

11 ַוֲאִני  ָּכזׂאת.  ָמָצאִתי ֱאמּוָנה  ְּבִיְׂשָרֵאל ֹלא  ִאיׁש  ֵאֶצל ׁשּום  ָלֶכם, 
אֹוֵמר ָלֶכם, ַרִּבים ָיבֹואּו ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ְוָיֵסּבּו ִעם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק 
ַהחֶׁׂשְך  ֶאל  ְיגְׂרׁשּו  ַהַּמְלכּות  ְּבֵני  12 ֲאָבל  ַהָּׁשַמִים,  ְּבַמְלכּות  ְוַיֲעקׂב 
ָאַמר  13 ּוְלַׂשר־ַהֵּמָאה  ַהִּׁשַּנִים.”  ַוֲחרֹוק  ַהְיָלָלה  ִיְהיּו  ָׁשם  ַהִחיצֹון; 

ֵיׁשּוַע: ”ֵלְך ּוֶכֱאמּוָנְתָך ֵּכן ִיְהֶיה ְלָך.” אֹוָתּה ָׁשָעה ִנְרָּפא ַנֲערֹו.

 7.26 - 8.13
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מתי 15

 

ח 17: ישע’ נג 4   

 ריפוי חולים רבים

)מרקוס א 29‑34; לוקס ד 38‑41(
14 ְּכֶׁשִּנְכַנס ֵיׁשּוַע ְלֵביתֹו ֶׁשל ֵּכיָפא ָרָאה ֶאת ֲחמֹותֹו ׁשֹוֶכֶבת ְוִהיא 

סֹוֶבֶלת ֵמחׂם. 15 הּוא ָנַגע ְּבָיָדּה ְוַהחׂם ָסר ִמֶּמָּנה. ָאז ָקָמה ְוֵׁשְרָתה 
ְוהּוא  ֵׁשִדים  ֲאחּוֵזי  ֶׁשָהיּו  ַרִּבים  ֵאָליו  ֵהִביאּו  ֶעֶרב  16 ְלֵעת  אֹוָתם. 
ֶאת  17 ְלַקֵּים  ַהחֹוִלים,  ָּכל  ֶאת  ְוִרֵּפא  ִּפיו  ִּבְדַבר  ָהרּוחֹות  ֶאת  ֵּגֵרׁש 
ּוַמְכאֵׂבינּו  ָנָׂשא  הּוא  ַהָּנִביא:   ”ֳחָלֵינּו  ְיַׁשְעָיהּו  ְּבִפי  ֶנֱאַמר  ֲאֶׁשר 

ְסָבָלם.”
 ישוע משיב למבקשים ללכת אחריו

)לוקס ט 57‑62(
ַהָּים.  ֵעֶבר  ֶאל  ַלֲעבׂר  ִצָּוה  ִמְּסִביבֹו  ַרב  ַעם  ֲהמֹון  ֵיׁשּוַע  18 ְּכֶׁשָרָאה 

ָּכל  ֶאל  ַאֲחֶריָך  ֵאֵלְך  ”ַרִּבי,  לֹו:  ְוָאַמר  ַהּסֹוְפִרים  ַאַחד  ֵאָליו  19 ִנַּגׁש 

ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְך.”
20 ָעָנה לֹו ֵיׁשּוַע: ”ַלּׁשּוָעִלים ֵיׁש ְמאּורֹות ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ִקִּנים, ַאְך 

ֶּבן־ָהָאָדם ֵאין לֹו ָמקֹום ְלַהִּניַח ֶאת רׂאׁשֹו.”
ִלי ְּתִחָּלה  ַהְרֵׁשה  ֵאָליו: ”ֲאדֹוִני,  ַהַּתְלִמיִדים ָאַמר  ִמן  21 ִאיׁש ַאֵחר 

ָלֶלֶכת ִלְקּבׂר ֶאת ָאִבי.”
22 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ֵלְך ַאֲחַרי ְוַהַּנח ַלֵּמִתים ִלְקּבׂר ֶאת ֵמֵתיֶהם.”

 ישוע משקיט סערה

)מרקוס ד 35‑41; לוקס ח 22‑26(
23 הּוא ִנְכַנס ַלִּסיָרה ְוַתְלִמיָדיו ִנְכְנסּו ַאֲחָריו. 24 ְוִהֵּנה ְסָעָרה ְּגדֹוָלה 

ִהְתחֹוְלָלה ַּבָּים ַעד ֲאֶׁשר ִּכּסּו ַהַּגִּלים ֶאת ַהִּסיָרה, ַאְך הּוא ָהָיה ָיֵׁשן. 
ֲאַנְחנּו  ַהֵּצל אֹוָתנּו,  ”ֲאדֹוֵננּו,  ְּבָאְמָרם:  ְוֵהִעירּו אֹותֹו  ֵאָליו  25 ִנְּגׁשּו 

טֹוְבִעים!” 26 ָאַמר ָלֶהם: ”ָלָמה ַאֶּתם ּפֹוֲחִדים, ְקַטֵּני ֱאמּוָנה?!” הּוא 
ָקם ְוָגַער ָּברּוחֹות ּוַבָּים ְוִנְׂשָּתְרָרה ְּדָמָמה ֲעֻמָּקה. 27 ָּתְמהּו ָהֲאָנִׁשים 

ְוָאְמרּו: ”ִמי הּוא ֶזה ֶׁשַּגם ָהרּוחֹות ְוַהָּים ִנְׁשָמִעים לֹו?”

 8.14 - 27
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16 מתי 

 גירוש שדים

)מרקוס ה 1‑20; לוקס ח 26‑39(
28 ַּכֲאֶׁשר ָּבא ֶאל ֵעֶבר ַהָּים, ֶאל ֶאֶרץ ַהַּגְדִרִּיים, ְּפָגׁשּוהּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים 

ָּכל  ּתֹוְקָפִנִּיים  ָהיּו  ֵהם  ַהְּקָבִרים.  ִמְּמָערֹות  ְּבֵצאָתם  ֵׁשִדים  ֲאחּוֵזי 
ָּכְך, ֶׁשִאיׁש ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעבׂר ְּבאֹוָתּה ֶּדֶרְך. 29 ָאז ֵהֵחּלּו צֹוֲעִקים: 
”ַמה ָּלנּו ּוְלָך ֶּבן־ָהֱאֹלִהים — ָּבאָת ֵהָּנה ְלַעּנֹות אֹוָתנּו ְּבֶטֶרם ֵעת?”

30 ְּבֶמְרָחק ְמֻסָּים ֵמֶהם ָרָעה ֵעֶדר ֲחִזיִרים ָּגדֹולׂ. 31 ִהְפִצירּו ּבֹו ַהֵּׁשִדים 

ַהֲחִזיִרים.” ֵעֶדר  ְּתָגֵרׁש אֹוָתנּו, ְׁשַלח אֹוָתנּו ְלתֹוְך  ְוָאְמרּו: ”ִאם 
ָּכל  ְוִהֵּנה  ַהֲחִזיִרים,  ְלתֹוְך  ְוִנְכְנסּו  ָיְצאּו  ֵהם  ”ְלכּו!”  ָלֶהם:  32 ָאַמר 

ָהֵעֶדר ִהְסָּתֵער ַּבּמֹוָרד ֶאל ַהָּים ּוֵמת ַּבַּמִים. 33 ָּבְרחּו ָהרֹוִעים ּוָבאּו 
ָהִעיָרה. ָׁשם ִסְּפרּו ֶאת ַהּכׂל ְוֶאת ַמה ֶּׁשָּקָרה ַלֲאחּוֵזי ַהֵּׁשִדים, 34 ְוָכל 
ִמֶּמּנּו  ִּבְקׁשּו  ְּכֶׁשָראּו אֹותֹו ַהּתֹוָׁשִבים  ֵיׁשּוַע.  ִלְקַראת  ָיְצָאה  ָהִעיר 

ֶׁשֵּיֵלְך ֶמֱאזֹוָרם.
 ריפוי איש משותק

)מרקוס ב 1‑12; לוקס ה 17‑26(

ֵהִביאּו ט  2 ְוִהֵּנה  ִעירֹו.  ֶאל  ּוָבא  ַהָּים  ֶאת  ָעַבר  ַלִּסיָרה,  ָיַרד   הּוא 
ֶאת  ֵיׁשּוַע  ְּכֶׁשָרָאה  ֲאלּוְנָקה.  ַעל  ׁשֹוֵכב  ְמֻּׁשָּתק  ִאיׁש  ֵאָליו 

ֱאמּוָנָתם ָאַמר ֶאל ַהְמֻׁשָּתק: ”ִהְתַחֵּזק, ְּבִני, ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך.”
3 ֲאָחִדים ִמן ַהּסֹוְפִרים ָאְמרּו ְּבִלָּבם: ”ֶזה ְמַגֵּדף ֵׁשם ָׁשַמִים!”

ָרעֹות  ַאֶּתם חֹוְׁשִבים  ”ָלָּמה  ְוָאַמר:  ְּבַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם  ִהְבִחין  4 ֵיׁשּוַע 

ִּבְלַבְבֶכם? 5 ַמה ּיֹוֵתר ַקל: לֹוַמר ’ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך’, אֹו לֹוַמר ’קּום 
ְוִהְתַהֵּלְך’? 6 ַאְך ְלַמַען ֵּתְדעּו ִּכי ְלֶבן־ָהָאָדם ַהַּסְמכּות ֲעֵלי ֲאָדמֹות 
”קּום, ַקח ֶאת  ַלְמֻׁשָּתק —  ְוָאַמר  ָּפָנה  ְוָאז  ֲחָטִאים”, —  ַעל  ִלְסֹלַח 

ָהֲאלּוְנָקה ְוֵלְך ְלֵביְתָך!”
ִיְרָאה  ִנְתַמְּלאּו  ָהָעם  ֲהמֹון  זׂאת  8 ְּכֶׁשָראּו  ְלֵביתֹו.  ְוָהַלְך  ָקם  7 הּוא 

ְוִׁשְּבחּו ֶאת ָהֱאֹלִהים ֶׁשָּנַתן ַסְמכּות ָּכזׂאת ִלְבֵני ָאָדם.

 8.28 - 9.8
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ט 13: הושע ו 6   

 ישוע קורא למתי המוכס

)מרקוס ב 13‑17; לוקס ה 27‑32(
9 ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ִמָּׁשם ָרָאה ֵיׁשּוַע ִאיׁש יֹוֵׁשב ְּבֵבית ַהֶּמֶכס ּוְׁשמֹו ַמַּתי. 

ַּבַּבִית  10 ְּכֶׁשֵהֵסב  ַאֲחָריו.  ְוָהַלְך  ָקם  הּוא  ַאֲחַרי.”  ”ֵלְך  ֵאָליו:  ָאַמר 
11 ָראּו  ְוַתְלִמיָדיו.  ֵיׁשּוַע  ִעם  ְוֵהֵסּבּו  ַרִּבים  ְוחֹוְטִאים  מֹוְכִסים  ָּבאּו 
ַהּמֹוְכִסים  ִעם  ַרְּבֶכם  אֹוֵכל  ”ַמּדּוַע  ְלַתְלִמיָדיו:  ְוָאְמרּו  ַהְּפרּוִׁשים 

ְוַהחֹוְטִאים?”
ֶאָּלא  ְלרֹוֵפא,  ְצִריִכים  ַהְּבִריִאים  ”ֹלא  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  12 ָׁשַמע 

ַהחֹוִלים. 13 ְוַאֶּתם ְצאּו ְוִלְמדּו ַמה ַּמְׁשַמע   ’ֶחֶסד ָחַפְצִּתי ְוֹלא־ֶזַבח’, 
ִּכי ֹלא ָּבאִתי ִלְקרׂא ַלַּצִּדיִקים ִּכי ִאם ַלחֹוְטִאים.”

 שאלה בעניין צום

)מרקוס ב 18‑22; לוקס ה 33‑39(
ְוַהְּפרּוִׁשים  ֲאַנְחנּו  ”ַמּדּוַע  ְוָׁשֲאלּו:  יֹוָחָנן  ַּתְלִמיֵדי  ֵאָליו  ִנְּגׁשּו  14 ָאז 

ָצִמים ַהְרֵּבה ְוַתְלִמיֶדיָך ֵאיָנם ָצִמים?”
ְּבעֹוד  ְלִהְתַאֵּבל  ַהֻחָּפה  ְּבֵני  ְיכֹוִלים  ”ַהִאם  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  15 ֵהִׁשיב 

ָיצּומּו.  ְוָאז  ֵמֶהם  ִיָּלַקח  ֶׁשֶהָחָתן  ָיבֹואּו  ָיִמים  ַאְך  ִאָּתם?  ֶהָחָתן 
ַהְּטַלאי  ֶׁשֵּכן  ָיָׁשן,  ֶּבֶגד  ַעל  ָחָדׁש  ַּבד  ֶׁשל  ִּפָּסה  ָׂשם  ִאיׁש  16 ֵאין 

ְּבנׂאדֹות  ָחָדׁש  ַיִין  ָׂשִמים  17 ְוֵאין  ִיְגַּדל.  ְוַהֶּקַרע  ַהֶּבֶגד  ִמן  ִיָּתֵלׁש 
ְוַהּנׂאדֹות ֹלא  ִיָּׁשֵפְך  ְוַהַּיִין  ַהּנׂאדֹות  ִיְתַּבְּקעּו  ֵּכן,  ַיֲעׂשּו  ְיָׁשִנים; ִאם 
ִיְצְלחּו עֹוד. ֲאָבל ָׂשִמים ֶאת ַהַּיִין ֶהָחָדׁש ְּבנׂאדֹות ֲחָדִׁשים ּוְׁשֵניֶהם 

ִיָּׁשְמרּו.” ַיְחָּדיו 
ַהִּנְכָּבִדים,  ַאַחד  ָּבא  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֲאֵליֶהם  ִּדֵּבר  18 ַּכֲאֶׁשר 

ָיְדָך  ִּבִּתי. ּבֹוא ָנא ּוְסמְֹך ֶאת  ְוָאַמר: ”ֶזה ַעָּתה ֵמָתה  ִהְׁשַּתֲחָוה לֹו 
ָעֶליָה ְוִתְחֶיה.”

19 ֵיׁשּוַע ָקם ְוָהַלְך ַאֲחָריו הּוא ְוַתְלִמיָדיו. 20 ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ֶׁשָהְיָתה ָזַבת 

21 ִּכי  ִּבְגדֹו,  ִּבְכַנף  ְוָנְגָעה  ָּדם ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִהְתָקְרָבה ֵמָאחֹור 
ָאְמָרה ְּבִלָּבּה ’ִאם ַרק ֶאַּגע ְּבִבְגדֹו ֶאְתַרֵּפא’.

 9.9 - 21
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18 מתי 

22 ָּפָנה ֵיׁשּוַע ְוָרָאה אֹוָתּה. ָאַמר ָלּה: ”ִחְזִקי, ִּבִּתי, ֱאמּוָנֵתְך הֹוִׁשיָעה 

ֵּבית  ֶאל  ֵיׁשּוַע  23 ְּכֶׁשָּבא  ָהִאָּׁשה.  ִנְרְּפָאה  ָׁשָעה  ֵמאֹוָתּה  אֹוָתְך.” 
ָאַמר:  ָהרֹוֵגׁש,  ָהָעם  ְוֶאת  ַּבֲחִליִלים  ַהְמַחְּלִלים  ֶאת  ְוָרָאה  ַהִּנְכָּבד 
לֹו.  ָצֲחקּו  ֵהם  ַאְך  ְיֵׁשָנה.”  ַרק  ִהיא  ֵמָתה.  ֹלא  ַהַּיְלָּדה  ִּכי  24 ”ְצאּו, 

25 ְלַאַחר ֶׁשהּוְצאּו ָהֲאָנִׁשים ִנְכַנס, ָאַחז ְּבָיָדּה ְוַהַּנֲעָרה ָקָמה. 26 ֵׁשַמע 

ַהָּדָבר ַהֶּזה ָיָצא ְּבָכל אֹותֹו ָהֵאזֹור.
ריפוי העיוורים והאילם

27 ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמָּׁשם ֵיׁשּוַע ָהְלכּו ַאֲחָריו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְוִרים ְּכֶׁשֵהם 

ֵאָליו  ִנְּגׁשּו  ַהַּבְיָתה  28 ְּבִהָּכְנסֹו  ָעֵלינּו!”  ַרֵחם  ”ֶּבן־ָּדִוד,  צֹוֲעִקים: 
ָיכֹול  ֶׁשֲאִני  ַאֶּתם  ַמֲאִמיִנים  ”ַהִאם  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  ָאַמר  ָהִעְוִרים. 

ַלֲעׂשֹות זׂאת?”
”ֵּכן, ֲאדֹוֵננּו!” ֵהִׁשיבּו.

 29 ָנַגע ְּבֵעיֵניֶהם ְוָאַמר: ”ְיֵהא ָלֶכם ֶּכֱאמּוַנְתֶכם!”
30 ָאז ִנְפְקחּו ֵעיֵניֶהם ְוֵיׁשּוַע ִהְזִהיר אֹוָתם ְּבָאְמרֹו: ”ִׂשימּו ֵלב ֶׁשֹּלא 

ָהֵאזֹור  ְּבָכל  ִׁשְמעֹו  ֶאת  ְוִהְׁשִמיעּו  ָיְצאּו  ֵהם  31 ַאְך  ְלִאיׁש!”  ִיָּוַדע 
ַההּוא.

32 ְלַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ֵהִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ִאֵּלם ֲאחּוז ֵׁשד. 33 הּוא ֵּגֵרׁש ֶאת 

ַהֵּׁשד, ְוָהִאֵּלם ֵהֵחל ְלַדֵּבר. ִהְתַּפְּלאּו ַהֲהמֹוִנים ְוָאְמרּו: ”ֵמעֹוָלם ֹלא 
ַׂשר  ”ְּבֶעְזַרת  ָאְמרּו:  ַהְּפרּוִׁשים  34 ַאְך  ְּבִיְׂשָרֵאל.”  ַהֶּזה  ַּכָּדָבר  ִנְרָאה 

ַהֵּׁשִדים הּוא ְמָגֵרׁש ֶאת ַהֵּׁשִדים.”
ְוַהְּכָפִרים ְּכֶׁשהּוא ְמַלֵּמד ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת,  35 ֵיׁשּוַע ָעַבר ְּבָכל ֶהָעִרים 

ָּבָעם.  ַמְדֶוה  ְוָכל  ַמֲחָלה  ָּכל  ּוְמַרֵּפא  ַהַּמְלכּות  ְּבׂשֹוַרת  ֶאת  ְמַבֵּׂשר 
ְיֵגִעים  ָהיּו  ֶׁשֵּכן  ֲעֵליֶהם,  ַרֲחִמים  ִנְתַמֵּלא  ַהֲהמֹוִנים  36 ִּכְראֹותֹו ֶאת 

ְוִנָּדִחים ַּכּצׂאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה. 37 ָאַמר ֶאל ַּתְלִמיָדיו: ”ַהָּקִציר 
ַהָּקִציר  ֲאדֹון  ֶאל  ִהְתַּפְּללּו  38 ָלֵכן  ְמַעִּטים.  ַהּפֹוֲעִלים  ֲאָבל  ַרב, 

ֶׁשִּיְׁשַלח ּפֹוֲעִלים ִלְקִצירֹו.”

 9.22 - 38
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מתי 19

 ישוע שולח את שנים־עשר השליחים

)מרקוס ג 13‑19; ו 7‑13; לוקס ו 12‑16; ט 1‑6(

ַסְמכּות י  ָלֶהם  ְוָנַתן  ַּתְלִמיָדיו  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ֶאת  ֵאָליו  ָקָרא   הּוא 
ְוָכל ַמְדֶוה.  ְלָגֵרׁש אֹוָתן ּוְלַרֵּפא ָּכל ַמֲחָלה  ַעל רּוחֹות ַהֻּטְמָאה, 
ַהְמֻכֶּנה  ִׁשְמעֹון  ָהִראׁשֹון  ַהְּׁשִליִחים:  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ְׁשמֹות  2 ְוֵאֶּלה 

ּוַבר־ 3 ִפיִליּפֹוס  ָאִחיו,  ְויֹוָחָנן  ַזְבַּדי  ֶּבן  ַיֲעקׂב  ָאִחיו,  ַאְנְּדֵרי  ֵּכיָפא, 
ַּתְלַמי, ּתאָׂמא ּוַמַּתי ַהּמֹוֵכס, ַיֲעקׂב ֶּבן ַחְלַפי ְוַתַּדי, 4 ִׁשְמעֹון ַהַּקַּנאי 

ִויהּוָדה ִאיׁש ְקִרּיֹות — ָהִאיׁש ֶׁשָּמַסר אֹותֹו.
ַהָּדָבר  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ְּבַצּוֹותֹו  ֵיׁשּוַע  ָׁשַלח  ֵאֶּלה  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  5 ֶאת 

ׁשֹוְמרֹוִנים,  ֶׁשל  ְלִעיר  ִּתָּכְנסּו  ְוַאל  ַהּגֹוִיים  ְלֶדֶרְך  ֵּתְלכּו  ”ַאל  ַהֶּזה: 
7 ּוְבֶלְכְּתֶכם  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֵבית  ֲאֶׁשר  ָהאֹוְבדֹות  ַהּצׂאן  ֶאל  ְלכּו  6 ֶאָּלא 

ֵמִתים,  ָהִקימּו  חֹוִלים,  8 ַרְּפאּו  ָׁשַמִים!’  ַמְלכּות  ’ָקְרָבה  ַהְכִריזּו: 
ַטֲהרּו ְמצָׂרִעים, ָּגְרׁשּו ֵׁשִדים; ִחָּנם ִקַּבְלֶּתם, ִחָּנם ִּתְּתנּו. 9 ֹלא ִּתְקחּו 
ָזָהב ְוֹלא ֶּכֶסף ְוֹלא ְנחֶׁׂשת ְּבִכיֵסי ֲחגֹורֹוֵתיֶכם; 10 ֹלא ַּתְרִמיל ַלֶּדֶרְך, 
ְלַלְחמֹו.  ַהּפֹוֵעל  ָראּוי  ִּכי  ַמֵּקל,  ְוֹלא  ַנֲעַלִים  ֹלא  ֻּכָּתנֹות,  ְׁשֵּתי  ֹלא 
11 ְּבָכל ִעיר ּוְכָפר ֶׁשִּתָּכְנסּו ֲאֵליֶהם ָּבְררּו ִמי ָראּוי ְּבתֹוָכם ּוְׁשבּו ָׁשם 

13 ִאם  ְּב’ָׁשלֹום’.  ָּבְרכּוהּו  ְלַבִית  ִנְכָנִסים  12 ְּכֶׁשַאֶּתם  ֵצאְתֶכם.  ַעד 
ָראּוי ַהַּבִית ָיבֹוא ָעָליו ַה’ָּׁשלֹום’ ֶׁשָּלֶכם, ַאְך ִאם ֵאיֶנּנּו ָראּוי ָיׁשּוב 
ִיְׁשַמע  ְוֹלא  ֶאְתֶכם  ְיַקֵּבל  ֶׁשֹּלא  ִמי  14 ָּכל  ֲאֵליֶכם.  ֶׁשָּלֶכם  ַה’ָּׁשלֹום’ 
ְלִדְבֵריֶכם, ְצאּו ִמן ַהַּבִית ַההּוא ּוִמן ָהִעיר ַהִהיא ְוַנֲערּו ֶאת ָהָאָבק 
ַהִּדין  ְּביֹום  ִיְהֶיה  יֹוֵתר  ַקל  ָלֶכם,  ֲאִני  אֹוֵמר  15 ָאֵמן  ַרְגֵליֶכם.  ֵמַעל 

ְלֶאֶרץ ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ֵמֲאֶׁשר ְלאֹוָתּה ִעיר.”
 רדיפות צפויות לשליחים

)מרקוס יג 9‑13; לוקס כא 12‑17(
16 ”ִהֵּנה ָאנִׂכי ׁשֹוֵלַח ֶאְתֶכם ִּכְכָבִׂשים ֵּבין ְזֵאִבים. ָלֵכן ֱהיּו ֲערּוִמים 

ִיְמְסרּו ֶאְתֶכם  17 ִהָּזֲהרּו ִמְּבֵני ָאָדם, ִּכי  ִּכְנָחִׁשים ּוְתִמיִמים ְּכיֹוִנים. 
מֹוְׁשִלים  18 ִלְפֵני  ֶׁשָּלֶהם.  ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ֶאְתֶכם  ְוַיְלקּו  ְלַסְנֶהְדִרּיֹות 
ּוְמָלִכים ּתּוְבאּו ִּבְגָלִלי, ְלֵעדּות ָלֶהם ְוַלּגֹוִיים. 19 ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ִיְמְסרּו 
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20 מתי 

 

י 36: מיכה ז 6   

ֶאְתֶכם ַאל ִּתְדֲאגּו ֵאיְך ּוַמה ְּתַדְּברּו, ִּכי ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִיָּנֵתן ָלֶכם ַמה 
ּלֹוַמר; 20 ֶׁשֵּכן ֹלא ַאֶּתם ְּתַדְּברּו, ֶאָּלא רּוַח ֲאִביֶכם ִהיא ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר 
ָּבֶכם. 21 זׂאת ְועֹוד, ָאח ִיְמסׂר ֶאת ָאִחיו ַלָּמֶות ְוָאב ִיְמסׂר ֶאת ְּבנֹו. 
ָּבִנים ָיקּומּו ַעל הֹוֵריֶהם ְוָיִמיתּו אֹוָתם. 22 ְוִתְהיּו ְׂשנּוִאים ַעל ַהּכׂל 
ְלַמַען ְׁשִמי, ַאְך ַהַּמֲחִזיק ַמֲעָמד ַעד ֵקץ הּוא ִיָּוַׁשע. 23 ַּכֲאֶׁשר ִיְרְּדפּו 
ֹלא  ָלֶכם,  ֲאִני  אֹוֵמר  ָאֵמן  ַאֶחֶרת.  ְלִעיר  נּוסּו  ַאַחת  ְּבִעיר  ֶאְתֶכם 
24 ַּתְלִמיד  ֶּבן־ָהָאָדם.  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  ָעֵרי  ֶאת  ַלֲעבׂר  ַּתְסִּפיקּו 
ֵאיֶנּנּו ָּגדֹול ִמן ַהּמֹוֶרה ַאף ֹלא ָהֶעֶבד ָּגדֹול ֵמֲאדֹוָניו. 25 ַּדי לֹו ַלַּתְלִמיד 
ֶׁשִּיְהֶיה ְּכַרּבֹו ְוָהֶעֶבד ַּכֲאדֹוָניו. ִאם ְלַבַעל ַהַּבִית ָקְראּו ַּבַעל־ְזבּול, ָּכל 

ֶׁשֵּכן ְלַאְנֵׁשי ֵּביתֹו.”
 ממי לפחוד

)לוקס יב 2‑7(
ְוֵאין  ִיָּגֶלה  ֶׁשֹּלא  ְמֻכֶּסה  ָּדָבר  ֵאין  ִּכי  ִמְּפֵניֶהם,  ִּתְפֲחדּו  ַאל  26 ”ָלֵכן 

ִנְסָּתר ֶׁשֹּלא ִיָּוַדע. 27 ֶאת ַמה ֶּׁשֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ַּבחֶׁׂשְך ִאְמרּו ָּבאֹור, 
ִמן  ִּתְפֲחדּו  28 ַאל  ַהַּגּגֹות.  ֵמַעל  ַהְכִריזּו  ְלָאְזֵניֶכם  ֶּׁשִּנְלַחׁש  ּוַמה 
ִיְראּו  ֶאָּלא  ַהֶּנֶפׁש,  ֶאת  ַלֲהרׂג  ִּביָכְלָּתם  ֶׁשֵאין  ַהּגּוף  ֶאת  ַההֹוְרִגים 
ִמֶּזה ֲאֶׁשר ָיכֹול ִלְגרׂם ֵהן ְלָאְבַדן ַהֶּנֶפׁש ְוֵהן ְלָאְבַדן ַהּגּוף ְּבֵגיִהּנֹום. 
ִצֳּפִרים ְּבִאָּסר ֶאָחד? ַּגם ַאַחת ֵמֶהן ֹלא  ִנְמָּכרֹות ְׁשֵּתי  29 ַהִאם ֹלא 

ַׂשֲערֹות  ֲאִפּלּו  ַאֶּתם,  30 ַאְך  ֲאִביֶכם.  ַהְׁשָּגַחת  ִמְּבִלי  ַאְרָצה  ִּתּפׂל 
רׂאְׁשֶכם ִנְמנּו ֻּכָּלן. 31 ָלֵכן ַאל ִּתְפֲחדּו; ְיָקִרים ַאֶּתם ִמִּצֳּפִרים ַרּבֹות.”

 הודאה לעומת התכחשות; פילוג ולא שלום

)לוקס יב 8‑9, 51‑53; יד 26‑27(
ָאִבי  ִלְפֵני  ּבֹו  אֹוֶדה  ֲאִני  ַּגם  ָאָדם  ְּבֵני  ִלְפֵני  ִּבי  ֶׁשּיֹוֶדה  ִמי  32 ”ָּכל 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים. 33 ְוָכל ַהְמַכֵחׁש ִּבי ִלְפֵני ְּבֵני ָאָדם ַּגם ֲאִני ֲאַכֵחׁש ּבֹו ִלְפֵני 
ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים. 34 ַאל ַּתְחְׁשבּו ֶׁשָּבאִתי ְלָהִטיל ָׁשלֹום ַעל ָהָאֶרץ. ֹלא 
ָּבאִתי ְלָהִטיל ָׁשלֹום ֶאָּלא ֶחֶרב, 35 ֶׁשֲהֵרי ָּבאִתי ִלְגרׂם ִּפּלּוג ֵּבין ִאיׁש 
ְלָאִביו, ֵּבין ַּבת ְלִאָּמּה ּוֵבין ַּכָּלה ַלֲחמֹוָתּה, 36 ְוִיְהיּו   אְׂיֵבי ִאיׁש ַאְנֵׁשי 
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יא 10: מלא’ ג 1   

ִלי,  37 ָהאֹוֵהב ֶאת ָאִביו אֹו ֶאת ִאּמֹו יֹוֵתר ִמֶּמִּני ֵאינֹו ְּכַדאי  ֵביתֹו. 
ְוָהאֹוֵהב ֶאת ְּבנֹו אֹו ֶאת ִּבּתֹו יֹוֵתר ִמֶּמִּני ֵאינֹו ְּכַדאי ִלי. 38 ּוִמי ֶׁשֵאינֹו 
ַנְפׁשֹו  39 ַהּמֹוֵצא ֶאת  ִלי.  ְּכַדאי  ֵאינֹו  ַאֲחַרי  ְוהֹוֵלְך  ְצָלבֹו  לֹוֵקַח ֶאת 

ְיַאֵּבד אֹוָתּה, ְוַהְמַאֵּבד ֶאת ַנְפׁשֹו ְלַמֲעִני ִיְמָצא אֹוָתּה.”
 שכר

)מרקוס ט 41(
ֲאֶׁשר  ֶאת  ְמַקֵּבל  אֹוִתי  ְוַהְמַקֵּבל  אֹוִתי,  ְמַקֵּבל  ֶאְתֶכם  40 ”ַהְמַקֵּבל 

ְיַקֵּבל,  ָנִביא  ְׂשַכר  ָנִביא  ֱהיֹותֹו  ִמּׁשּום  ָנִביא  41 ַהְמַקֵּבל  ְׁשָלַחִני. 
ְוַהְמַקֵּבל ַצִּדיק ִמּׁשּום ֱהיֹותֹו ַצִּדיק ְׂשַכר ַצִּדיק ְיַקֵּבל. 42 ְוָכל ַהַּמְׁשֶקה 
ֶאת ַאַחד ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ַרק ּכֹוס ַמִים ָקִרים ִמּׁשּום ֱהיֹותֹו ַּתְלִמיד, 

ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֹלא יׂאַבד ְׂשָכרֹו.”

 ֵיׁשּוַע ִסֵּים ֶאת הֹוָראֹוָתיו ִלְׁשֵנים־ָעָׂשר ַּתְלִמיָדיו ְוָהַלְך ִמָּׁשם יא 
ְלַלֵּמד ּוְלַהִּטיף ְּבָעֵריֶהם.

 שליחים מאת יוחנן המטביל

)לוקס ז 18‑35(
ְּבַיד  ָׁשַלח  ַהָּמִׁשיַח  ַמֲעֵׂשי  ַעל  ַהּסַׂהר  ְּבֵבית  יֹוָחָנן  ָׁשַמע  2 ַּכֲאֶׁשר 

ְנַחֶּכה  אֹו  ָלבֹוא,  נֹוַעד  ֲאֶׁשר  הּוא  3 ”ַאָּתה  אֹותֹו:  ִלְׁשאׂל  ַּתְלִמיָדיו 
ְלַאֵחר?”

ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְליֹוָחָנן  ַהִּגידּו  ”ְלכּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  4 ֵהִׁשיב 

ְמצָׂרִעים  ְמַהְּלִכים,  ִּפְסִחים  רֹוִאים,  5 ִעְוִרים  ְורֹוִאים:  ׁשֹוְמִעים 
ִמְתַּבְּׂשִרים,  ֲעִנִּיים  ָקִמים,  ֵמִתים  ׁשֹוְמִעים,  ֵחְרִׁשים  ְמטָׂהִרים, 

6 ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֹּלא ֶאְהֶיה לֹו ְלִמְכׁשֹול.”

7 ֵהם ָהְלכּו ְוֵיׁשּוַע ֵהֵחל ְלַדֵּבר ֶאל ֲהמֹון ָהָעם ַעל־אֹודֹות יֹוָחָנן: ”ַמה 

ְיָצאֶתם  8 ּוְבֵכן ַמה  ָּברּוַח?  ִמְתנֹוֵעַע  ָקֶנה  ִלְראֹות?  ַלִּמְדָּבר  ְיָצאֶתם 
ְמֻעָּדן  ְלבּוׁש  ַהּלֹוְבִׁשים  ֲהֵרי  ְמֻעָּדִנים?  ְּבָגִדים  ָלבּוׁש  ִאיׁש  ִלְראֹות? 
ְּבָבֵּתי ְמָלִכים ֵהם. 9 ַמה ְּבָכל זׂאת ְיָצאֶתם ִלְראֹות? ָנִביא? ֵּכן, ֲאִני 
ָעָליו,   ’ִהְנִני  ָּכתּוב  ֲאֶׁשר  הּוא  10 ֶזה  ִמָּנִביא.  יֹוֵתר  ַאף  ָלֶכם,  אֹוֵמר 
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¤ יא 12: מלכות…‑ או: מלכות השמיים נלקחה בחזקה ותקיפים תופסים אותה.   

ָלֶכם,  ֲאִני  11 ָאֵמן. אֹוֵמר  ְלָפֶניָך’.  ַּדְרְּכָך  ּוִפָּנה  ְלָפֶניָך  ַמְלָאִכי  ׁשֹוֵלַח 
ְּבַמְלכּות  ַהָּקטׂן  ַאְך  ַהַּמְטִּביל,  ִמּיֹוָחָנן  ָּגדֹול  ִאָּׁשה  ִּבילּוֵדי  ָקם  ֹלא 
ַעָּתה    ¤ַמְלכּות  ְוַעד  ַהַּמְטִּביל  יֹוָחָנן  12 ּוִמיֵמי  ִמֶּמּנּו.  ָּגדֹול  ַהָּׁשַמִים 
ַהָּׁשַמִים ּפֹוֶרֶצת ְוַהּפֹוְרִצים אֹוֲחִזים ָּבה. 13 ֵהן ָּכל ַהְּנִביִאים ְוַהּתֹוָרה 
ַעד יֹוָחָנן ִנְּבאּו. 14 ְוִאם ִּתְרצּו ְלַקֵּבל ֲהֵרי הּוא ֵאִלָּיהּו ֶהָעִתיד ָלבֹוא. 

15 ִמי ֶׁשָאְזַנִים לֹו, ֶׁשִּיְׁשַמע!

16 ְלִמי ַאְׁשֶוה ֶאת ַהּדֹור ַהֶּזה? ּדֹוֶמה הּוא ִליָלִדים ַהּיֹוְׁשִבים ְּבַחְצרֹות 

ַּבֲחִליִלים  ָלֶכם  17 ’ִחַּלְלנּו  ְּבקֹול:  ַחְבֵריֶהם  ֶאל  ְוקֹוְרִאים  ַהְּׁשָוִקים 
ֹלא  יֹוָחָנן,  ָּבא  18 ִּכי  ְּבִכיֶתם’.  ְוֹלא  ִקיָנה  ָלֶכם  קֹוַנּנּו  ְרַקְדֶּתם,  ְוֹלא 
ְוהּוא  ֶּבן־ָהָאָדם  19 ָּבא  ּבֹו’.  ’ֵׁשד  ָעָליו  ְואֹוְמִרים  ָׁשָתה,  ְוֹלא  ָאַכל 
ַהּמֹוְכִסים  ְיִדיד  ְוסֹוֵבא,  זֹוֵלל  ִאיׁש  ’ִהֵּנה  ְואֹוְמִרים  ְוׁשֹוֶתה,  אֹוֵכל 

ְוַהחֹוְטִאים’. ָאֵכן, ִצְדָקָתּה ֶׁשל ַהָחְכָמה הּוְכָחה ְּבַמֲעֶׂשיָה.”
 אוי לאדישים ומנוח ליגעים

)לוקס י 13‑15, 21‑22(
ָחְזרּו  ְוֹלא  ָהַרִּבים  ִנָּסיו  ָּבֶהן  ֶׁשִהְתחֹוְללּו  ֶּבָעִרים  ִלְגעׂר  ֵהֵחל  20 ָאז 

ִּבְתׁשּוָבה: 21 ”אֹוי ָלְך ּכֹוָרִזין! אֹוי ָלְך ֵּבית ַצְיָדה! ִּכי ִאּלּו ַנֲעׂשּו ְּבצֹור 
ּוְבִצידֹון ַהְּפָלאֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבתֹוְכֶכן, ֲהֵרי ִמְּכָבר ָהיּו חֹוְזרֹות ִּבְתׁשּוָבה 
ְּבַׂשק ָוֵאֶפר. 22 ְּבַרם אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכן, ַקל יֹוֵתר ִיְהֶיה ְּביֹום ַהִּדין ְלצֹור 
ַלָּׁשַמִים ַּתֲעִלי? ֶאל  ְּכַפר ַנחּום, ַהִאם  23 ְוַאְּת,  ָלֶכן.  ּוְלִצידֹון ֵמֲאֶׁשר 
ְּבתֹוֵכְך, עֹוֶמֶדת  ֶׁשָהיּו  ַהִּנִּסים  ַנֲעׂשּו  ִּבְסדֹום  ִאּלּו  ִּכי  ֵּתְרִדי!  ְׁשאֹול 
ִיְהֶיה  יֹוֵתר  ַקל  ָלְך,  ֲאִני אֹוֵמר  24 ְואּוָלם  ַהּיֹום.  ַעד  ִּתָּלּה  ַעל  ָהְיָתה 

ְּביֹום ַהִּדין ְלֶאֶרץ ְסדֹום ֵמֲאֶׁשר ָלְך.”
ַהָּׁשַמִים  ֲאדֹון  ָאִבי,  ְלָך,  ֲאִני  ”מֹוֶדה  ֵיׁשּוַע:  ָאַמר  ַהִהיא  25 ָּבֵעת 

ְוַהְּנבֹוִנים  ַהֲחָכִמים  ִמן  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִהְסַּתְרָּת  ִּכי  ְוָהָאֶרץ, 
ְוִגִּליָתם ְלעֹוָלִלים. 26 ֵּכן, ָאִבי, ֶׁשֲהֵרי ָּכְך ָהָיה ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך. 27 ַהּכׂל 
ִנְמַסר ִלי ֵמֵאת ָאִבי ְוֵאין ִאיׁש ַמִּכיר ֶאת ַהֵּבן, זּוָלִתי ָהָאב; ַאף ֵאין 
לֹו.  ְלַגּלֹות  רֹוֶצה  ֶׁשַהֵּבן  ִמי  ְוָכל  ַהֵּבן  זּוָלִתי  ָהָאב,  ֶאת  ַמִּכיר  ִאיׁש 

 11.11 - 27
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מתי 23

 

יב 7: הושע ו 6   

ְמנּוָחה.  ָלֶכם  ַאְמִציא  ַוֲאִני  ְוָהֲעמּוִסים  ָהֲעֵמִלים  ָּכל  ֵאַלי  28 ּבֹואּו 

29 ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי ְוִלְמדּו ִמֶּמִּני, ִּכי ָעָנו ֲאִני ּוְנמּוְך רּוַח; ִּתְמְצאּו 

ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם, 30 ִּכי ֻעִּלי ָנִעים ְוַקל ַמָׂשִאי.”
 בן האדם הוא אדון השבת

)מרקוס ב 23‑28; לוקס ו 1‑5(

ָהיּו יב  ַּתְלִמיָדיו  ָקָמה;  ִּבְׂשֵדה  ְּבַׁשָּבת  ֵיׁשּוַע  ָעַבר  ָהֵעת   ְּבאֹוָתּה 
ַהְּפרּוִׁשים  זׂאת  2 ָראּו  ְוֶלֱאכׂל.  ִׁשֳּבִלים  ִלְקטׂף  ְוֵהֵחּלּו  ְרֵעִבים 

ְוָאְמרּו לֹו: ”ִהֵּנה ַּתְלִמיֶדיָך עֹוִׂשים ַמה ֶּׁשָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת.”
3 ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ַהִאם ֹלא ְקָראֶתם ַמה ֶּׁשָעָׂשה ָּדִוד ַּכֲאֶׁשר ָרַעב הּוא 

ְוָאַכל ֶאת ֶלֶחם  ִנְכַנס ְלֵבית ָהֱאֹלִהים  4 ֲהֵרי  ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו? 
ִּבְלַבד.  ַלּכֲׂהִנים  ִּכי ִאם  ֶלֱאכׂל  ְוַלֲאָנָׁשיו  ֻמָּתר לֹו  ָהָיה  ַהָּפִנים ֶׁשֹּלא 
ֶאת  ַהּכֲׂהִנים  ְמַחְּלִלים  ְּבַׁשָּבתֹות  ִּכי  ַּבּתֹוָרה  ְקָראֶתם  ֹלא  5 ַהִאם 

ַהַּׁשָּבת ַּבִּמְקָּדׁש ְוֵאין ֲעֵליֶהם ַאְׁשָמה? 6 ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשָּגדֹול ִמן 
ָחַפְצִּתי  ַּמְׁשַמע   ’ֶחֶסד  ַמה  ְיַדְעֶּתם  ִאּלּו  7 ַאְך  ָּכאן.  ִנְמָצא  ַהִּמְקָּדׁש 
ֶּבן־ָהָאָדם  8 ֶׁשֲהֵרי  ַהְּנִקִּיים,  ֶאת  ַמְרִׁשיִעים  ֱהִייֶתם  ֹלא  ְוֹלא־ֶזַבח’, 

הּוא ֲאדֹון ַהַּׁשָּבת.”
 ריפוי בעל היד היבשה

)מרקוס ג 1‑6; לוקס ו 6‑11(
9 הּוא ָהַלְך ִמָּׁשם ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. 10 ָהָיה ָׁשם ִאיׁש ֶׁשָּידֹו ְיֵבָׁשה 

ְּכֵדי  ְוזׂאת  ְּבַׁשָּבת?”  ְלַרֵּפא  ֻמָּתר  ”ַהִאם  ִּבְׁשֵאָלה:  ֵאָליו  ָּפנּו  ְוֵהם 
ֶׁשּיּוְכלּו ְלַהֲאִׁשים אֹותֹו.

ְּבַׁשָּבת  ִיּפׂל  ְוִאם  לֹו  ֶאָחד  ֶׁשֶּכֶבׂש  ָהִאיׁש  ִמֶּכם  ”ִמי  ָלֶהם:  11 ָאַמר 

ְלתֹוְך ּבֹור ֹלא ַיֲחִזיק ּבֹו ְוָיִרים אֹותֹו? 12 ְוַכָּמה ָחׁשּוב ָהָאָדם יֹוֵתר ִמן 
ַהֶּכֶבׂש! ָלֵכן ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב ְּבַּׁשָּבת.”

ְוָאְמָנם  ָידֹו  ָיְדָך!” הּוא הֹוִׁשיט ֶאת  13 ָאז ָאַמר ֶאל ָהִאיׁש: ”הֹוֵׁשט 

ָׁשָבה ְלֵאיָתָנּה ְוָהְיָתה ְּבִריָאה ְּכמֹו ַהְּׁשִנָּיה. 14 ָיְצאּו ַהְּפרּוִׁשים ְוִטְּכסּו 
ֵעָצה ְלַהְכִחיד ֶאת ֵיׁשּוַע.

 11.28 - 12.14
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24 מתי 

 

¤ יב 21: נ”מ: לאמת יוציא משפט…ולתורה איים ייחלו. )ישעיה מב 3, 4(  

יב 18‑20: ישע’ מב 1‑4  

15 ֵיׁשּוַע ָיַדע ֶאת זׂאת ְוִהְתַרֵחק ִמָּׁשם, ַאְך ַרִּבים ָהְלכּו ַאֲחָריו. הּוא 

ִרֵּפא ֶאת ֻּכָּלם 16 ְוִהְזִהיר אֹוָתם ֶׁשֹּלא ְיַגּלּו אֹותֹו, 17 ְלַמַען ִיְתַקֵּים ַמה 
ֶּׁשֶּנֱאַמר ְּבִפי ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא: 18   ”ֵהן ַעְבִּדי ֶאְתָמְך־ּבֹו, ְּבִחיִרי ָרְצָתה 
ַנְפִׁשי. ָנַתִּתי רּוִחי ָעָליו, ִמְׁשָּפט ַלּגֹוִים יֹוִציא; 19 ֹלא ִיְצַעק ְוֹלא ִיָּׂשא 
ְוֹלא־ַיְׁשִמיַע ַּבחּוץ קֹולֹו. 20 ָקֶנה ָרצּוץ ֹלא ִיְׁשּבֹור ּוִפְׁשָּתה ֵּכָהה ֹלא 

ְיַכֶּבָּנה, 21    ¤ַעד יֹוִציא ְלִנָּצחֹון ִמְׁשָּפט; ְוִלְׁשמֹו ּגֹוִים ְיַיֵחלּו.”
 ישוע נגד בעל־זבול

)מרקוס ג 20‑30; לוקס יא 14‑23; יב 10(
22 ָאז הּוָבא ֵאָליו ִאיׁש ֲאחּוז ֵׁשד ְוהּוא ִעֵּור ְוִאֵּלם. ֵיׁשּוַע ִרֵּפא אֹותֹו 

ְוָהִאֵּלם ִּדֵּבר ְוַגם ָרָאה. 23 ִהְׁשּתֹוְממּו ָּכל ֲהמֹוֵני ָהָעם ְוָאְמרּו: ”ַהִאם 
ֹלא ֶזה ֶּבן־ָּדִוד?”

ַהֵּׁשִדים  ֶאת  ְמָגֵרׁש  ֵאיֶנּנּו  ”ֶזה  ָאְמרּו:  ַהְּפרּוִׁשים  זׂאת  24 ְּכֶׁשָּׁשְמעּו 

ֶאָּלא ְּבֶעְזַרת ַּבַעל־ְזבּול ַׂשר ַהֵּׁשִדים.”
25 הֹוִאיל ְוָיַדע ֶאת ַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם ָאַמר ָלֶהם: ”ָּכל ַמְמָלָכה ַהְמֻפֶּלֶגת 

ְּבתֹוְך ַעְצָמּה סֹוָפּה ֶׁשִהיא ֶנֱחֶרֶבת, ְוָכל ִעיר אֹו ַּבִית ַהְמֻפָּלִגים ְּבתֹוְך 
ָאז  ִּכי  ַהָּׂשָטן,  ֶאת  ְמָגֵרׁש  ַהָּׂשָטן  26 ִאם  ַמֲעָמד.  ַיֲחִזיקּו  ֹלא  ַעְצָמם 
ִהְתַּפֵּלג ְּבתֹוְך ַעְצמֹו ְוֵאיְך ַּתֲעמׂד ַמְמַלְכּתֹו? 27 ְוִאם ֲאִני ְמָגֵרׁש ֶאת 
ַהֵּׁשִדים ְּבֶעְזַרת ַּבַעל־ְזבּול, ְּבֶעְזַרת ִמי ְמָגְרִׁשים אֹוָתם ְּבֵניֶכם? ָלֵכן 
ֵהם ִיְהיּו ׁשֹוְפֵטיֶכם. 28 ַאְך ִאם ַעל־ְיֵדי רּוַח ֱאֹלִהים ֲאִני ְמָגֵרׁש ֶאת 
יּוַכל  ֵאיְך  29 אֹו  ָהֱאֹלִהים.  ַמְלכּות  ֲאֵליֶכם  ִהִּגיָעה  ָאז  ִּכי  ַהֵּׁשִדים, 
ִאיׁש ְלִהָּכֵנס ְלֵביתֹו ֶׁשל ִּגּבֹור ְוִלּטׂל ֶאת ֵּכָליו ִאם ֹלא ִיְכּפׂת ְּתִחָּלה 
ֶנְגִּדי  ִאִּתי  ֶׁשֵאיֶננּו  30 ִמי  ֵּביתֹו.  ֶאת  ָיבׂז  ֵכן  ַאֲחֵרי  ַרק  ַהִּגּבֹור?  ֶאת 
ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  ֵּכן  31 ַעל  ְמַפֵּזר.   — ִאִּתי  אֹוֵסף  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ּוִמי  הּוא, 
ָּכל ֵחְטא ְוִגּדּוף ִיָּסַלח ִלְבֵני ָאָדם, ַאְך ִּגּדּוף ְּכַלֵּפי ָהרּוַח ֹלא ִיָּסַלח. 
32 ָּכל ַהְמַדֵּבר ָדָבר ֶנֶגד ֶּבן־ָהָאָדם ִיָּסַלח לֹו, ֲאָבל ָּכל ַהְמַדֵּבר ֶנֶגד רּוַח 

ַהּקֶׂדׁש ֹלא ִיָּסַלח לֹו ֹלא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ָּבעֹוָלם ַהָּבא.”

 12.15 - 32
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מתי 25

 

יב 40: יונה ב 1   

 העץ ופריו

)לוקס ו 43‑45(
ֶׁשֲהֵרי  ַרע;  ּוִפְריֹו  ַרע  ֶׁשָהֵעץ  אֹו  טֹוב,  ּוִפְריֹו  טֹוב  ֶׁשָהֵעץ  33 ”אֹו 

ְּבִפְריֹו ִנָּכר ָהֵעץ. 34 ַיְלֵדי ִצְפעֹוִנים, ֵאיְך ּתּוְכלּו ְלַדֵּבר טֹובֹות ְוַאֶּתם 
ָרִעים? ֵהן ִמּתֹוְך ַהּׁשֹוֵפַע ַּבֵּלב ְמַדֵּבר ַהֶּפה. 35 ִאיׁש טֹוב ֵמִפיק ְּדָבִרים 
טֹוִבים ֵמאֹוָצרֹו ַהּטֹוב; ִאיׁש ַרע ֵמִפיק ְּדָבִרים ָרִעים ֵמאֹוָצרֹו ָהָרע. 
36 ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ָּכל ִמָּלה ְּבֵטָלה ֶׁשְּיַדְּברּו ְּבֵני ָאָדם ִיְּתנּו ָעֶליָה ִּדין 

ְוֶחְׁשּבֹון ְּביֹום ַהִּדין. 37 ִמְּדָבֶריָך ִּתָּצֵדק ּוִמְּדָבֶריָך ְּתֻחַּיב.”
 בקשה לראות אות

)מרקוס ח 11‑12; לוקס יא 29‑32(
”ַרִּבי, רֹוִצים  ְוָאְמרּו:  ֵאָליו  ָּפנּו  ְוַהְּפרּוִׁשים  ִמן ַהּסֹוְפִרים  38 ֲאָחִדים 

ָאנּו ִלְראֹות ִמְּמָך אֹות.”
39 ֵהִׁשיב ְוָאַמר ָלֶהם: ”ּדֹור ַרע ּוְמָנֵאף ְמַבֵּקׁש אֹות, ְואֹות ֹלא ִיָּנֵתן 

ַהָּדג ְׁשֹלָׁשה  ִּבְמֵעי  ֶׁשָהָיה   יֹוָנה  40 ְּכמֹו  ַהָּנִביא.  יֹוָנה  ִמְּלַבד אֹות  לֹו 
ְׁשלֹוָׁשה  ָהֲאָדָמה  ְּבֵלב  ֶּבן־ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ָּכְך  ֵלילֹות,  ּוְׁשֹלָׁשה  ָיִמים 
ַהּדֹור  ִעם  ַּבִּמְׁשָּפט  ָיקּומּו  ִניְנֵוה  41 ַאְנֵׁשי  ֵלילֹות.  ּוְׁשלֹוָׁשה  ָיִמים 
ָּגדֹול  ְוִהֵּנה  יֹוָנה;  ִּבְקִריַאת  ִּבְתׁשּוָבה  ָחְזרּו  ִּכי  ְוַיְרִׁשיעּוהּו,  ַהֶּזה 
ִמּיֹוָנה ָּכאן. 42 ַמְלַּכת ֵּתיָמן ָּתקּום ַּבִּמְׁשָּפט ִעם ַהּדֹור ַהֶּזה ְוַתְרִׁשיַע 
אֹותֹו, ִּכי ָּבָאה ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ִלְׁשמַׂע ֶאת ָחְכַמת ְׁשֹלמׂה; ְוִהֵּנה ָּגדֹול 

ִמְּׁשֹלמׂה ָּכאן.”
 שיבת הרוח הטמאה

)לוקס יא 24‑26(
ִצָּיה  ִּבְמקֹומֹות  ְמׁשֹוֶטֶטת  ָהָאָדם  ִמן  ַהּיֹוֵצאת  ַהְּטֵמָאה  43 ָהרּוַח 

ּוְמַבֶּקֶׁשת ָלּה ָמנֹוַח ְוֵאיָנה מֹוֵצאת. 44 ָאז ּתׂאַמר: ’ָאׁשּוָבה ֶאל ֵּביִתי 
ֶׁשָּיָצאִתי ִמֶּמּנּו.’ ִהיא ָּבָאה ּומֹוֵצאת אֹותֹו ְמֻפֶּנה, ְמֻטאָטא ּוְמֻהָּדר. 
ָרעֹות  ֲאֵחרֹות  רּוחֹות  ֶׁשַבע  ִאָּתּה  ְולֹוַקַחת  הֹוֶלֶכת  ִהיא  45 ִמָּיד 

 12.33 - 45
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26 מתי 

ָהִאיׁש  ֶׁשל  ַאֲחִריתֹו  ְּגרּוָעה  ָאֵכן  ָׁשם.  ִלְׁשּכׂן  ִנְכָנסֹות  ְוֻכָּלן  ִמֶּמָּנה 
ַההּוא ֵמֵראִׁשיתֹו. ֵּכן ַּגם ִיְהֶיה ַלּדֹור ָהָרע ַהֶּזה.”

 אמו וֶאחיו של ישוע

)מרקוס ג 31‑35; לוקס ח 19‑21(
ְוֶאָחיו. ֵהם ָעְמדּו ַּבחּוץ  46 ְּבָׁשָעה ֶׁשִּדֵּבר ֶאל ֲהמֹון ָהָעם ָּבאּו ִאּמֹו 

עֹוְמִדים  ְוַאֶחיָך  ִאְּמך  ”ִהֵּנה  ִמיֶׁשהּו:  לֹו  47 ָאַמר  ִאּתֹו.  ְלַדֵּבר  ְוָרצּו 
הֹוִדיַע  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ְוָאַמר  48 ֵהִׁשיב  ִאְּתָך.”  ְלַדֵּבר  ּוְמַבְקִׁשים  ַּבחּוץ 
לֹו: ”ִמי ִהיא ִאִּמי ּוִמי ֵהם ַאַחי?” 49 ּוְבהֹוִׁשיטֹו ֶאת ָידֹו ֶאל ַּתְלִמיָדיו 
50 ִּכי ָּכל ָהעֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹון ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ְוַאַחי,  ָאַמר: ”ִהֵּנה ִאִּמי 

הּוא ָאִחי ַוֲאחֹוִתי ְוִאִּמי.”
 משל הזורע

)מרקוס ד 1‑9; לוקס ח 4‑8(

2 ֵּכיָון יג  ַהָּים.  ַעל־ַיד  ְוָיַׁשב  ַהַּבִית  ִמן  ֵיׁשּוַע  ָיָצא  ַההּוא   ַּבּיֹום 
ֶׁשִּנְקֲהלּו ֵאָליו ֲהמֹון ַעם ַרב ָיַרד ַלִּסיָרה ָלֶׁשֶבת ָּבּה ְוָכל ֶהָהמֹון 
”ִהֵּנה  ְוָאַמר:  ִּבְמָׁשִלים  ַרּבֹות  ֲאֵליֶהם  ִּדֵּבר  3 ָאז  ַהחֹוף.  ַעל  ָעַמד 
ַהּזֹוֵרַע ָיָצא ִלְזרַׂע. 4 ַּכֲאֶׁשר ָזַרע ָנְפלּו ַּכָּמה ְזָרִעים ְּבׁשּוֵלי ַהֶּדֶרְך ּוָבאּו 
ְּבָמקֹום  ְטָרִׁשים,  ַאְדַמת  ַעל  ָנְפלּו  5 ֲאֵחִרים  אֹוָתם.  ְוָאְכלּו  ִצֳּפִרים 
ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  ִלְצמַׂח  ּוִמֲהרּו  ֲאָדָמה,  ַהְרֵּבה  ָלֶהם  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא 
ׁשֶׂרׁש  ּוְבֵאין  ִנְצְרבּו  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֶׁשָּזְרָחה  6 אּוָלם  ֲעֻמָּקה.  ֲאָדָמה  ָלֶהם 
ְוֶהֱחִניקּו  ָצְמחּו  ַהּקֹוִצים  ַאְך  קֹוִצים,  ֵּבין  ָנְפלּו  7 ֲאֵחִרים  ִהְתַיְּבׁשּו. 
אֹוָתם. 8 ַוֲאֵחִרים ָנְפלּו ַעל ֲאָדָמה טֹוָבה ְוָעׂשּו ְּפִרי — ֶזה ִּפי ֵמָאה, ֶזה 

ִּפי ִׁשִּׁשים ְוֶזה ִּפי ְׁשלֹוִׁשים. 9 ִמי ֶׁשָאְזַנִים לֹו, ֶׁשִּיְׁשַמע!”
 מטרת המשלים

)מרקוס ד 10‑12; לוקס ח 9‑10(
10 ִנְּגׁשּו ַהַּתְלִמיִדים ְוָׁשֲאלּו: ”ַמּדּוַע ַאָּתה ְמַדֵּבר ֲאֵליֶהם ִּבְמָׁשִלים?” 

ַמְלכּות  סֹודֹות  ֶאת  ָלַדַעת  ִנַּתן  ֶׁשָּלֶכם  ”ִמְּפֵני  ְוָאַמר:  11 ֵהִׁשיב 

ַהָּׁשַמִים, ַאְך ָלֶהם ֹלא ִנַּתן. 12 ִּכי ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָנתֹון ִיָּנֵתן לֹו ְוֶׁשַפע ִיְהֶיה 
לֹו, ַאְך ִמי ֶׁשֵאין לֹו, ַּגם ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ִיָּלַקח ִמֶּמּנּו. 13 ָלֵכן ִּבְמָׁשִלים ֲאִני 
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יג 14‑15: ישע’ ו 9‑10   

ְמַדֵּבר ֲאֵליֶהם, ִּכי ִּבְראֹוָתם ֵאיָנם רֹוִאים ּוְבָׁשְמָעם ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים 
ַאף ֵאיָנם ְמִביִנים. 14 ּוִמְתַקֶּיֶמת ָּבֶהם ְנבּוַאת ְיַׁשְעָיהּו ֵלאמׂר:   ’ִׁשְמעּו 
ַהֶּזה  ֵלב־ָהָעם  15 ַהְׁשֵמן  ְוַאל־ֵּתָדעּו.  ָראֹו  ּוְראּו  ְוַאל־ָּתִבינּו  ָׁשמֹוַע 
ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד ְוֵעיָניו ָהַׁשע, ֶּפן־ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע ּוְלָבבֹו 

ָיִבין, ְוָׁשב ְוָרָפא לֹו.’
ֲאִני  אֹוֵמר  17 ָאֵמן.  ַהּׁשֹוְמעֹות.  ְוָאְזֵניֶכם  ָהרֹואֹות  ֵעיֵניֶכם  16 ַאְׁשֵרי 

ָלֶכם, ְנִביִאים ְוַצִּדיִקים ַרִּבים ִנְכְספּו ִלְראֹות ֶאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם רֹוִאים 
ְוֹלא ָראּו, ְוִלְׁשמַׂע ֶאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים ְוֹלא ָׁשְמעּו.”

 פשר משל הזורע

)מרקוס ד 13‑20; לוקס ח 11‑15(
18 ”ּוְבֵכן ִׁשְמעּו ַאֶּתם ֶאת ֵּפֶׁשר ְמַׁשל ַהּזֹוֵרַע. 19 ָּכל ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת ְּדַבר 

ַהַּמְלכּות ְוֵאיֶנּנּו ֵמִבין, ָּבא ָהָרע ְוחֹוֵטף ֶאת ַמה ֶּׁשִּנְזַרע ִּבְלָבבֹו; ֶזהּו 
ַהּׁשֹוֵמַע  הּוא  ְטָרִׁשים  ַאְדַמת  ַעל  20 ַהִּנְזָרע  ַהֶּדֶרְך.  ְּבׁשּוֵלי  ַהִּנְזָרע 
ֵאין לֹו ׁשֶׂרׁש ְּבתֹוכֹו  21 ַאְך  ְּבִׂשְמָחה,  ְמַקֵּבל אֹותֹו  ּוִמָּיד  ַהָּדָבר  ֶאת 
ְוַרק ְלָׁשָעה ַיֲעמׂד, ּוִבְהיֹות ָצָרה אֹו ְרִדיָפה ִּבְגַלל ַהָּדָבר הּוא ִנְכָׁשל 
ִמָּיד. 22 ַהִּנְזָרע ֵּבין ַהּקֹוִצים הּוא ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת ַהָּדָבר, ֶאָּלא ֶׁשַּדֲאגֹות 
ְּפִרי.  ַיֲעֶׂשה  ַהָּדָבר ְוֹלא  ַמֲחִניִקים ֶאת  ַהֶּזה ּוַמּדּוֵחי ָהעֶׁׂשר  ָהעֹוָלם 
ְוַגם  ּוֵמִבין  ַהָּדָבר  ֶאת  ַהּׁשֹוֵמַע  הּוא  ַהּטֹוָבה  ָהֲאָדָמה  ַעל  23 ַהִּנְזָרע 

עֹוֶׂשה ְּפִרי — ֶזה עֹוֶׂשה ִּפי ֵמָאה, ֶזה ִּפי ִׁשִּׁשים ְוֶזה ִּפי ְׁשלֹוִׁשים.”
משל על החטים והעשבים הרעים

ְלִאיׁש  ּדֹוָמה  ַהָּׁשַמִים  ”ַמְלכּות  ַאֵחר:  ָמָׁשל  ָלֶהם  ְוִסֵּפר  24 ִהְמִׁשיְך 

ַהּזֹוֵרַע ֶזַרע טֹוב ְּבָׂשֵדהּו. 25 ְוִהֵּנה ְּכֶׁשָּיְׁשנּו ָהֲאָנִׁשים ָּבא אֹוֵיב, ָזַרע 
ַהִּגְבעֹוִלים  ָצְמחּו  26 ַּכֲאֶׁשר  לֹו.  ְוָהַלְך  ַהִחִּטים  ֵּבין  ָרִעים  ֲעָׂשִבים 
ַּבַעל־ ַעְבֵדי  ִנְּגׁשּו  27 ָאז  ָהָרִעים.  ָהֲעָׂשִבים  ַּגם  ִנְראּו  ְּתבּוָאה  ְוָעׂשּו 
ַהַּבִית ְוָאְמרּו ֵאָליו, ’ֲאדֹוֵננּו, ֲהֹלא ֶזַרע טֹוב ָזַרְעָּת ְּבָׂשְדָך; ִמַּנִין ֵיׁש 
ָׁשֲאלּו  זׂאת’.  ָעָׂשה  אֹוֵיב  ’ִאיׁש  ָלֶהם,  28 ָאַמר  ָרִעים?’  ֲעָׂשִבים  ּבֹו 
ַּבַעל־ 29 ֵהִׁשיב  ּוְנַלֵּקט אֹוָתם?’  ֶׁשֵּנֵלְך  ’ַהִאם ַאָּתה רֹוֶצה  ָהֲעָבִדים, 
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¤ יג 33: בעשרים קילוגרם ‑ יוונית: בשלוש סאים   

יג 35: תהל’ עח 2   

ַהַּבִית, ’ֹלא, ֶׁשָּמא ְּבַלֶּקְטֶכם ֶאת ָהֲעָׂשִבים ָהָרִעים ַּתַעְקרּו ִאָּתם ַּגם 
ֶאת ַהִחִּטים. 30 ַהִּניחּו ִלְׁשֵניֶהם ִלְגּדׂל ַיַחד ַעד ַהָּקִציר. ְּבֵעת ַהָּקִציר 
ְוִאְגדּו  ָהָרִעים  ָהֲעָׂשִבים  ֶאת  ָּבִראׁשֹוָנה  ַלְּקטּו  ַלּקֹוְצִרים:  אַׂמר 

אֹוָתם ַלֲאֻלּמֹות ְּכֵדי ְלָׂשְרָפם, ְוֶאת ַהִחִּטים ִאְספּו ָלָאָסם ֶׁשִלי’.”
 משלים על גרגיר החרדל ועל השאור

)מרקוס ד 30‑32; לוקס יג 18‑21(
ַחְרָּדל  ְלַגְרִּגיר  ּדֹוָמה  ַהָּׁשַמִים  ”ַמְלכּות  ַאֵחר:  ָמָׁשל  ְוִסֵּפר  31 הֹוִסיף 

ִמָּכל  הּוא  ָקטׂן  32 ָאְמָנם  ְּבָׂשֵדהּו.  אֹותֹו  ְוָזַרע  ִאיׁש  ְלָקחֹו  ֲאֶׁשר 
ַהְּזָרִעים, ַאְך ְלַאַחר ְצִמיָחתֹו ָּגדֹול הּוא ִמן ַהְּיָרקֹות ְוהֹוֵפְך ְלֵעץ, ָּכְך 

ֶׁשעֹופֹות ַהָּׁשַמִים ָּבִאים ּוְמַקְּנִנים ֵּבין ֲעָנָפיו.”
33 עֹוד ָמָׁשל ִסֵּפר ָלֶהם: ”ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ּדֹוָמה ִלְׂשאֹור ֲאֶׁשר ָלְקָחה 

ִאָּׁשה ְוָטְמָנה אֹותֹו    ¤ְּבֶעְׂשִרים ִקילֹוְּגַרם ֶקַמח ַעד ֶׁשֶהְחִמיץ ֻּכּלֹו.”
34 ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ִּדֵּבר ֵיׁשּוַע ַלֲהמֹון ָהָעם ִּבְמָׁשִלים, ּוְבִלי ָמָׁשל ֹלא ִּדֵּבר 

ֲאֵליֶהם; 35 ְלַמַען ִיְתַקֵּים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ְּבִפי ַהָּנִביא:   ”ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל 
ִּפי, ַאִּביָעה ִחידֹות ִמִּני־ֶקֶדם.”

פשר משל החטים והעשבים הרעים

ִנְּגׁשּו ֵאָליו  ְוִנְכַנס ַהַּבְיָתה.  36 ַאֲחֵרי ֵכן ִׁשַּלח ֵיׁשּוַע ֶאת ֲהמֹון ָהָעם 

ַּתְלִמיָדיו ְוָאְמרּו: ”ַהְסֵּבר ָנא ָלנּו ֶאת ְמַׁשל ָהֲעָׂשִבים ָהָרִעים.”
37 ֵהִׁשיב ְוָאַמר: ”ַהּזֹוֵרַע ֶאת ַהֶּזַרע ַהּטֹוב הּוא ֶּבן־ָהָאָדם. 38 ַהָּׂשֶדה 

ָהָרִעים  וָהֲעָׂשִבים  ַהַּמְלכּות,  ְּבֵני  הּוא  ַהּטֹוב  ַהֶּזַרע  ַהֵּתֵבל.  הּוא 
ֵהם ְּבֵני ָהָרע. 39 ָהאֹוֵיב ַהּזֹוֵרַע אֹוָתם הּוא ַהָּׂשָטן. ַהָּקִציר הּוא ֵקץ 
ֶאת  ֶׁשאֹוְסִפים  ְּכמֹו  40 ּוְבֵכן,  ַהַּמְלָאִכים.  ֵהם  ְוַהּקֹוְצִרים  ָהעֹוָלם, 
ָהֲעָׂשִבים ָהָרִעים ְוׂשֹוְרִפים אֹוָתם ְּבֵאׁש ָּכְך ִיְהֶיה ְּבֵקץ ָהעֹוָלם. 41 ֶּבן־
ַהַּמְכֵׁשלֹות  ָּכל  ִמַּמְמַלְכתֹו ֶאת  ִויַלְּקטּו  ַמְלָאָכיו  ֶאת  ִיְׁשַלח  ָהָאָדם 
ְוֶאת ָּכל עֹוֵׂשי ָהֶרַׁשע, 42 ְוַיְׁשִליכּו אֹוָתם ֶאל ַּתנּור ָהֵאׁש; ָׁשם ִיְהיּו 
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מתי 29

ְּבַמְמֶלֶכת  ַּכֶּׁשֶמׁש  ַהַּצִּדיִקים  ַיְזִהירּו  43 ָאז  ַהִּׁשַּנִים.  ַוֲחרֹוק  ַהְיָלָלה 
ֲאִביֶהם. ִמי ֶׁשָאְזַנִים לֹו, ֶׁשִּיְׁשַמע!”

שלושה משלים

ִאיׁש.  ְמָצאֹו  ְוִהֵּנה  ַּבָּׂשֶדה,  ָטמּון  ְלאֹוָצר  ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  44 ”ּדֹוָמה 

ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ּומֹוֵכר  הֹוֵלְך  הּוא  ּוְבִׂשְמָחתֹו  טֹוֵמן אֹותֹו ׁשּוב  הּוא 
לֹו ְוקֹוֶנה ֶאת ַהָּׂשֶדה ַההּוא. 45 עֹוד ּדֹוָמה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְלסֹוֵחר 
ַהְמַחֵּפׂש ַמְרָּגִלּיֹות ָיפֹות. 46 ַּכֲאֶׁשר ָמָצא ַמְרָּגִלית ַאַחת ִיְקַרת ֶעֶרְך 

ָהַלְך ּוָמַכר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְוָקָנה אֹוָתּה.
ְוָאְסָפה  ַלָּים  ֶׁשֻהְׁשְלָכה  ְלֶרֶׁשת  ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  ּדֹוָמה  47 ְועֹוד 

ְוִלְּקטּו  ְוָיְׁשבּו  ַלחֹוף  אֹוָתּה  ֶהֱעלּו  ִנְתַמְּלָאה  48 ַּכֲאֶׁשר  ִמין.  ִמָּכל 
ִיְהֶיה ְּבֵקץ  ֶאת ַהּטֹוִבים ְלתֹוְך ַהֵּכִלים ְוֶאת ָהָרִעים ִהְׁשִליכּו. 49 ָּכְך 
ַהַּצִּדיִקים  ִמֵּבין  ָהְרָׁשִעים  ֶאת  ְוַיְבִּדילּו  ֵיְצאּו  ַהַּמְלָאִכים  ָהעֹוָלם. 
50 ְוַיְׁשִליכּו אֹוָתם ֶאל ַּתנּור ָהֵאׁש; ָׁשם ִיְהיּו ַהְיָלָלה ַוֲחרֹוק ַהִּׁשַּנִים. 

51 ַהִאם ֲהִבינֹוֶתם ֶאת ָּכל ֶזה?” ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ֵּכן”.

52 ָאַמר ָלֶהם: ָלֵכן ָּכל סֹוֵפר ְלמּוד ַמְלכּות ָׁשַמִים ּדֹוֶמה ְלַבַעל־ַּבִית 

ַהּמֹוִציא ֵמאֹוָצרֹו ֲחָדׁשֹות ְוַגם ְיָׁשנֹות.”
 אין נביא בעירו

)מרקוס ו 1‑6; לוקס ד 16‑30(
53 ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ֵיׁשּוַע ֶאת ַהְּמָׁשִלים ָהֵאֶּלה ָהַלְך ִמָּׁשם. 54 הּוא ָּבא ֶאל 

ִעירֹו ְוִלֵּמד אֹוָתם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַעד ִּכי ִהְׁשּתֹוְממּו ְוָאְמרּו: ”ִמַּנִין לֹו 
ַהָחְכָמה ַהּזׂאת ּוַמֲעֵׂשי ַהִּנִּסים? 55 ֲהֵרי ֶזה ְּבנֹו ֶׁשל ַהַּנָּגר. ֲהֹלא ֵׁשם 
ֲהֵרי  56 ְוַאְחיֹוָתיו  ִויהּוָדה.  ְוִׁשְמעֹון  ְויֹוֵסף  ַיֲעקׂב  ְוֶאָחיו  ִמְרָים  ִאּמֹו 
ָהָיה  57 הּוא  ָהֵאֶּלה?”  ַהְּדָבִרים  ָּכל  לֹו  ִמַּנִין  ֵּכן  ִאם  ִאָּתנּו.  ּפׂה  ֻּכָּלן 

ָלֶהם ְלִמְכׁשֹול.
ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ֵאין ָנִביא ְּבִעירֹו ּוְבֵביתֹו”, 58 ְוֹלא ָעָׂשה ָׁשם ִנִּסים 

ַרִּבים ִּבְגַלל חֶׂסר ֱאמּוָנָתם.

 13.43 - 58
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30 מתי 

 מות יוחנן המטביל

)מרקוס ו 14‑29; לוקס ט 7‑9(

ֵׁשַמע יד  ֶאת  ַהְּמִדיָנה  ַׂשר־רַׂבע  הֹוְרדֹוס  ָׁשַמע  ַהִהיא   ָּבֵעת 
ֵיׁשּוַע. 2 ָאַמר ֶאל ְמָׁשְרָתיו: ”ֶזהּו יֹוָחָנן ַהַּמְטִּביל. הּוא ָקם ִמן 
ְוָלֵכן ּפֹוֲעִלים ּבֹו ַמֲעֵׂשי ַהִּנִּסים”; 3 ֶׁשֵּכן הֹוְרדֹוס ָּתַפס ֶאת  ַהֵּמִתים 
ֵאֶׁשת  הֹורֹוְדָיה  ִּבְגַלל  ַהּסַׂהר  ְּבֵבית  אֹותֹו  ְוָׂשם  אֹותֹו  ָּכַבל  יֹוָחָנן, 
ִפיִליּפֹוס ָאִחיו, 4 ְלַאַחר ֶׁשּיֹוָחָנן ָאַמר לֹו, ”ָאסּור ְלָך ָלַקַחת אֹוָתּה.” 
5 הֹוְרדֹוס ָרָצה ַלֲהרׂג אֹותֹו, אּוָלם ָחַׁשׁש ִמן ֶהָהמֹון ִמְּפֵני ֶׁשֲחָׁשבּוהּו 

ְלָנִביא. 6 ְּכֶׁשהּוַחג יֹום ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל הֹוְרדֹוס ָרְקָדה ַּבת־הֹורֹוְדָיה ֵּבין 
ַהּנֹוְכִחים ּוָמְצָאה ֵחן ְּבֵעיֵני הֹוְרדֹוס. 7 ְלִפיָכְך ִהְבִטיַח ָלּה ִּבְׁשבּוָעה 
”ֵּתן  ָאְמָרה:   — ִאָּמּה  ַהְדָרַכת  8 ַעל־ִּפי  ֶּׁשְּתַבֵּקׁש.  ַמה  ָּכל  ָלּה  ָלֵתת 
ֶאָּלא  ַהֶּמֶלְך,  9 ִהְתַעֵּצב  ַהַּמְטִּביל.”  יֹוָחָנן  רׂאׁש  ֶאת  ִּבְקָעָרה  ּפׂה  ִלי 
ֶׁשִּבְגַלל ַהְּׁשבּוָעה ְוַהְמֻסִּבים ִאּתֹו ִצָּוה ָלֵתת ָלּה. 10 הּוא ָׁשַלח ִלְכרׂת 
ֶאת רׂאׁש יֹוָחָנן ְּבֵבית ַהּסַׂהר, 11 ְוַכֲאֶׁשר הּוָבא רׂאׁשֹו ַּבְּקָעָרה ְנָּתנּוהּו 
ֶאת  ָלְקחּו  ַּתְלִמיָדיו,  12 ָּבאּו  ְלִאָּמּה.  אֹותֹו  ֵהִביָאה  ְוִהיא  ַלַּנֲעָרה 

ּגּוָפתֹו ְוָקְברּו אֹוָתּה, ְוָהְלכּו ְוהֹוִדיעּו ְלֵיׁשּוַע.
ְלַבּדֹו.  הּוא  ׁשֹוֵמם,  ָמקֹום  ֶאל  ְּבִסיָרה  ִמָּׁשם  ְוָנַסע  ָׁשַמע  13 ֵיׁשּוַע 

14 ְּכֶׁשָּיָצא  ֶהָעִרים.  ִמן  ָּבֶרֶגל  ַאֲחָריו  ָהְלכּו  ַהֲהמֹוִנים  ֶׁשָּׁשְמעּו  ֵּכיָון 
ָרָאה ֲהמֹון ַעם ַרב. הּוא ִנְתַמֵּלא ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ְוִרֵּפא ֶאת ַהחֹוִלים 
ֶּׁשֵּביֵניֶהם. 15 ְלֵעת ֶעֶרב ִנְּגׁשּו ֵאָליו ַּתְלִמיָדיו ְוָאְמרּו: ”ַהָּמקֹום ׁשֹוֵמם 
ַהְּכָפִרים  ֶאל  ְוֵיְלכּו  ָהָעם  ֲהמֹון  ֶאת  ְׁשַלח  ְמֻאֶחֶרת;  ְּכָבר  ְוַהָּׁשָעה 

ִלְקנֹות ָלֶהם אֶׂכל.”
16 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ֵאין ֵהם ְצִריִכים ָלֶלֶכת. ְּתנּו ָלֶהם ַאֶּתם ֶלֱאכׂל.”

17 ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ֵאין ָלנּו ּפׂה ֶאָּלא ָחֵמׁש ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ּוְׁשֵני ָּדִגים.”

ָלֶׁשֶבת  ָהָעם  ֶאת  ִצָּוה  19 הּוא  ֵהָּנה.”  ֵאַלי  אֹוָתם  ”ָהִביאּו  18 ָאַמר: 

ָנָׂשא  ַהָּדִגים,  ְׁשֵני  ְוֶאת  ַהֶּלֶחם  ִּכְּכרֹות  ָלַקח ֶאת ֲחֵמׁש  ַהֶּדֶׁשא,  ַעל 
ֵעיָניו ַהָּׁשַמְיָמה ּוֵבֵרְך. ְלַאַחר ִמֵּכן ָּבַצע ֶאת ַהֶּלֶחם ְוָנַתן ַלַּתְלִמיִדים 
ְוַהַּתְלִמיִדים ָנְתנּו ָלָעם. 20 ַהּכׂל ָאְכלּו ְוָׂשְבעּו, ּוִמַּמה ֶּׁשּנֹוַתר ָאְספּו 

 14.1 - 20
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ְׁשֵנים־ָעָׁשר ַסִּלים ְמֵלִאים. 21 ִמְסַּפר ָהאֹוְכִלים ָהָיה ַּכֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים 
ִאיׁש ִמְּלַבד ַהָּנִׁשים ְוַהַּטף.

 הליכה על פני המים

)מרקוס ו 45‑52; יוחנן ו 15‑21(
22 ִמָּיד ֵהִאיץ ְּבַתְלִמיָדיו ְלִהָּכֵנס ַלִּסיָרה ּוְלַהְקִּדים אֹותֹו ַּבְּנִסיָעה ֶאל 

ֵעֶבר ַהָּים ַעד ֶׁשהּוא ְיַׁשֵּלַח ֶאת ֲהמֹון ָהָעם. 23 הּוא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם 
ְוָעָלה ָלָהר ְלַבּדֹו ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל. ְלֵעת ֶעֶרב ָהָיה ָׁשם ְלַבּדֹו. 24 ֵּביְנַתִים 
ִהִּגיָעה ַהִּסיָרה ְלֶמְרַחק ַּכָּמה ִמיִלין ִמן ַהחֹוף ְּכֶׁשִהיא ִמַּטְלֶטֶלת ַעל 
ָהְרִביִעית  ַהַּלְיָלה  ְּבַאְׁשמֶׂרת  25 ְוִהֵּנה  ֶנְגָּדּה.  נֹוֶׁשֶבת  ְוָהרּוַח  ַהַּגִּלים 
ָּבא ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ְוהּוא ְמַהֵּלְך ַעל ְּפֵני ַהָּים. 26 ְּכֶׁשָראּוהּו ַהַּתְלִמיִדים 
ְמַהֵּלְך ַעל ְּפֵני ַהָּים ִנְבֲהלּו. ָאְמרּו: ”רּוַח ְרָפִאים ִהיא”, ְוֵהֵחּלּו ִלְצעׂק 

ִמַּפַחד.
27 ִמָּיד ִדֵּבר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ִחְזקּו, ֲאִני הּוא. ַאל ִּתְפֲחדּו.”

28 ֵהִׁשיב ֵּכיָפא ְוָאַמר ֵאָליו: ”ֲאדֹוִני, ִאם ַאָּתה הּוא, ַצֵּוִני ָלבֹוא ֵאֶליָך 

ַעל ְּפֵני ַהַּמִים.”
 29 ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ּבֹוא!”

30 אּוָלם  ְּפֵני ַהַּמִים ִלְקַראת ֵיׁשּוַע.  ְוָהַלְך ַעל  ָיַרד ִמן ַהִּסיָרה  ֵּכיָפא 
ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ָהרּוַח ַהּסֹוֶעֶרת ָּפַחד ְוֵהֵחל ִלְׁשקַׂע. הּוא ָצַעק: ”ֲאדֹוִני, 

ַהֵּצל אֹוִתי!”
ֱאמּוָנה,  ”ְקַטן  לֹו:  ְוָאַמר  ּבֹו  ֶהֱחִזיק  ָידֹו,  ֶאת  ֵיׁשּוַע  הֹוִׁשיט  31 ִמָּיד 

ַמּדּוַע ָעָלה ָסֵפק ְּבִלְּבָך?”
32 ַּבֲעלֹוָתם ַלִּסיָרה ָּפְסָקה ָהרּוַח, 33 ְוָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ַּבִּסיָרה ִהְׁשַּתֲחוּו 

לֹו ְּבָאְמָרם: ”ֶּבֱאֶמת ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ַאָּתה.”
 ריפוי חולים בגינוסר

)מרקוס ו 53‑56(
ִהִּכירּו  ַהָּמקֹום  35 ַאְנֵׁשי  ִּגּנֹוָסר.  ְלחֹוף  ּוָבאּו  ַהָּים  ֶאת  ָעְברּו  34 ֵהם 

אֹותֹו ְוָׁשְלחּו ְלהֹוִדיַע ְלָכל ַהְּסִביָבה. ֵהִביאּו ֵאָליו ֶאת ָּכל ַהחֹוִלים 
36 ּוִבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ַרק ִלְנּגַׂע ִּבְכַנף ִּבְגדֹו; ְוָכל ַהּנֹוְגִעים ִנְרְּפאּו.

 14.21 - 36
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טו 4: שמות כ 12; דבר’ ה 16; שמות כא 17   טו 8‑9: ישע’ כט 13   

 מסורת הזקנים

)מרקוס ז 1‑23(

 ַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו ֶאל ֵיׁשּוַע סֹוְפִרים ּוְפרּוִׁשים ִמירּוָׁשַלִים 2 ְוָׁשֲאלּו טו 
אֹותֹו: ”ַמּדּוַע עֹוְבִרים ַּתְלִמיֶדיָך ַעל ָמסֶׂרת ַהְּזֵקִנים, ֶׁשֵאין ֵהם 

נֹוְטִלים ָיַדִים ַלְּסעּוָדה?”
ֱאֹלִהים  ִמְצַות  ַעל  עֹוְבִרים  ַאֶּתם  ַּגם  ”ַמּדּוַע  ָלֶהם:  ְוָאַמר  3 ֵהִׁשיב 

ְלַמַען ַהָּמסֶׂרת ֶׁשָּלֶכם? 4 ֵהן ָהֱאֹלִהים ִצָּוה,   ’ַּכֵּבד ֶאת־ָאִביָך ְוֶאת־
’ָּכל  אֹוְמִרים,  ַאֶּתם  5 ֲאָבל  יּוָמת’,  מֹות  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ּו’ְמַקֵּלל  ִאֶּמָך’ 
ָהאֹוֵמר ְלָאִביו אֹו ְלִאּמֹו, ”ָּכל ָּדָבר ִמֶּׁשִלי ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו 
ֲהֵרי הּוא ֶהְקֵּדׁש”, 6 ֵאינֹו ַחָּיב ְלַכֵּבד ֶאת ָאִביו ְוִאּמֹו’; ַוֲהַפְרֶּתם ֶאת 
ֲעֵליֶכם  ִנָּבא  ֵהיֵטב  7 ְצבּוִעים!  ֶׁשָּלֶכם.  ַהָּמסֶׂרת  ְלַמַען  ֱאֹלִהים  ְּדַבר 
ִמֶּמִּני.  ִרַחק  ְוִלּבֹו  ִּכְּבדּוִני  ַהֶּזה   ִּבְׂשָפָתיו  8 ’ָהָעם  ְּבָאְמרֹו:  ְיַׁשְעָיהּו 

9 ַוְּתִהי ִיְרָאָתם אִׂתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה’.”

10 הּוא ָקָרא ָלָעם ְוָאַמר ָלֶהם: ”ִׁשְמעּו ְוָהִבינּו! 11 ֹלא ַהִּנְכָנס ֶאל ַהֶּפה 

ְמַטֵּמא ֶאת ָהָאָדם, ֶאָּלא ַהּיֹוֵצא ִמן ַהֶּפה — ֶזה ְמַטֵּמא ֶאת ָהָאָדם.”
12 ִנְּגׁשּו ַּתְלִמיָדיו ְוָאְמרּו לֹו: ”ַהִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַהְּפרּוִׁשים ְּבָׁשְמָעם 

ֶאת ַהָּדָבר ִהְזַּדְעְזעּו?”
13 ֵהִׁשיב ְוָאַמר: ”ָּכל ֶנַטע ֲאֶׁשר ֹלא ָנַטע ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָעקֹור ֵיָעֵקר. 

14 ַהִּניחּו ָלֶהם. מֹוֵרי־ֶדֶרְך ִעְוִרים ֵהם ְלִעְוִרים; ְוִאם ִעֵּור ַמְדִריְך ֶאת 

ָהִעֵּור ֲהֵרי ְׁשֵניֶהם ִיְּפלּו ַלּבֹור.”
 15 ֵהִגיב ֵּכיָפא ְוָאַמר לֹו: ”ָּבֵאר ָנא ָלנּו ֶאת ַהָּמָׁשל.”

16 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע: ”ַּגם ַאֶּתם עֹוד ַחְסֵרי ִּביָנה? 17 ַהֵאיְנֶכם ְמִביִנים ֶׁשָּכל 

ַמה ֶּׁשִּנְכָנס ַלֶּפה יֹוֵרד ֶאל ַהֶּבֶטן ּומּוָטל ַלּמֹוָצאֹות? 18 ֲאָבל ַהְּדָבִרים 
ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהֶּפה נֹוְבִעים ִמן ַהֵּלב ְוֵאֶּלה ְמַטְּמִאים ֶאת ָהָאָדם, 19 ִּכי 
ִמן ַהֵּלב נֹוְבעֹות ַמְחְׁשבֹות ֶרַׁשע, ְרִציחֹות, ִנאּוִפים, ְזנּוִנים, ְּגֵנבֹות, 
ֲאָבל  ָהָאָדם,  ֶאת  ַהְמַטְּמִאים  ֵהם  20 ֵאֶּלה  ְוִגּדּוִפים.  ֶׁשֶקר  ֵעֻדּיֹות 

ֲאִכיָלה ְּבֹלא ְנִטיַלת ָיַדִים ֵאיָנּה ְמַטֵּמאת ֶאת ָהָאָדם.”
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מתי 33

 אמונתה של אישה כנענית

)מרקוס ז 24‑30(
ָיְצָאה  22 ְוִהֵּנה  ְוִצידֹון.  צֹור  ְסִביבֹות  ֶאל  ּוָפַרׁש  ִמָּׁשם  ָיָצא  21 ֵיׁשּוַע 

ֵמאֹותֹו ָהֵאזֹור ִאָּׁשה ְּכַנֲעִנית ְוָצֲעָקה ֵאָליו: ”ַרֵחם ָעַלי, ֲאדֹוִני, ֶּבן־
ָּדִוד. ִּבִּתי ְמֻעָּנה ְמאׂד ַעל־ְיֵדי ֵׁשד.” 23 ַאְך הּוא ֹלא ֵהִׁשיב ָלּה ָּדָבר.

ִנְּגׁשּו ַּתְלִמיָדיו ּוִבְקׁשּו ִמֶּמּנּו: ”ְׁשַלח אֹוָתּה, ִּכי ִהיא צֹוֶעֶקת ַאֲחֵרינּו.”
24 ָעָנה ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ֹלא ִנְׁשַלְחִּתי ֶאָּלא ֶאל ַהּצׂאן ָהאֹוְבדֹות ֲאֶׁשר 

ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל.”
25 ִהיא ִהְתָקְרָבה, ִהְׁשַּתַחְוָתה לֹו ְוָאְמָרה: ”ֲאדֹוִני, ֲעזׂר ִלי.”

26 ֵהִׁשיב ָלּה ְּבָאְמרֹו: ”ֹלא ָנֶאה ָלַקַחת ֶאת ַהֶּלֶחם ֶׁשל ַהָּבִנים ְוִלְזרׂק 

אֹותֹו ַלְּכָלִבים.”
27 ָאְמָרה לֹו: ”ֵּכן, ֲאדֹוִני, ֲאָבל ֲאִפּלּו ַהְּכָלִבים אֹוְכִלים ִמן ַהֵּפרּוִרים 

ַהּנֹוְפִלים ִמֻּׁשְלַחן ֲאדֹוֵניֶהם.”
28 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ִאָּׁשה, ְּגדֹוָלה ֱאמּוָנֵתְך. ְיִהי ָלְך ִּכְרצֹוֵנְך”, ּוְבאֹוָתּה 

ָׁשָעה ִנְרְּפָאה ִּבָּתּה.
ריפוי חולים רבים

ְלַיד ָים ַהָּגִליל ָעָלה ָלָהר  29 ֵיׁשּוַע ָעַזב ֶאת ַהָּמקֹום, ּוְלַאַחר ֶׁשָעַבר 

ְוָיַׁשב ָׁשם. 30 ָּבאּו ֵאָליו ֲהמֹון ַעם ַרב ְוִאָּתם ִּפְסִחים, ָנִכים, ִעְוִרים, 
ִאְּלִמים ְוַרִּבים ֲאֵחִרים ֶׁשֻהְּנחּו ְלַרְגָליו, ְוהּוא ִרֵּפא אֹוָתם. 31 ִּכְראֹות 
ְוִעְוִרים  ְמַהְּלִכים  ִּפְסִחים  ְּבִריִאים,  ָנִכים  ְמַדְּבִרים,  ִאְּלִמים  ָהָעם 

רֹוִאים, ִנְתַמְּלאּו ְּפִליָאה ְוִׁשְּבחּו ֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל.
 ישוע מאכיל ארבעת אלפים איש

)מרקוס ח 1‑10(
32 ָקָרא ֵיׁשּוַע ְלַתְלִמיָדיו ְוָאַמר: ”ִנְכְמרּו ַרֲחַמי ַעל ָהָעם. ֶזה ְׁשלֹוָׁשה 

ְלַׁשֵּלַח  ָחֵפץ  ֵאיֶנִּני  ֶּלֱאכׂל.  ַמה  ָלֶהם  ְוֵאין  ִאִּתי  ִנְמָצִאים  ֵהם  ָיִמים 
אֹוָתם ְרֵעִבים ֶּפן ִיְתַעְּלפּו ַּבֶּדֶרְך.”

ָהמֹון  ְלַהְׂשִּביַע  ֶלֶחם  ֵּדי  ַּבִּמְדָּבר  ָלנּו  ”ֵמַאִין  ַּתְלִמיָדיו:  לֹו  33 ָאְמרּו 

ַרב ָּכֶזה?”
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34 מתי 

 34 ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ַּכָּמה ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ֵיׁש ָלֶכם?”
ֵהִׁשיבּו: ”ֶׁשַבע, ּוְמַעט ָּדִגים ְקַטִּנים.”

ִּכְּכרֹות  ֶׁשַבע  ֶאת  36 ָלַקח  ָהָאֶרץ;  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ָהָעם  ֶאת  ִצָּוה  35 ָאז 

ַלַּתְלִמיִדים  ְוָנַתן  ָּפַרס  ֶׁשֵּבֵרְך,  ּוְלַאַחר  ַהָּדִגים  ְוֶאת  ַהֶּלֶחם 
ְוַהַּתְלִמיִדים ָנְתנּו ָלָעם. 37 ַהּכׂל ָאְכלּו ְוָׂשְבעּו, ּוִמַּמה ֶּׁשּנֹוַתר ָאְספּו 
ִׁשְבָעה ַסִּלים ְמֵלִאים. 38 ִמְסַּפר ָהאֹוְכִלים ָהָיה ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ִאיׁש 
ַלִּסיָרה  ָיַרד  ָהָעם,  ֶאת  ִׁשַּלח  ִמֵּכן  39 ְלַאַחר  ְוַהַּטף.  ַהָּנִׁשים  ִמְּלַבד 

ְוִהִּגיַע ֶאל ֵאזֹור ָמָגָדן.
 בקשה לראות אות

)מרקוס ח 11‑13; לוקס יב 54‑56(

ִמֶּמּנּו טז  ּוִבְקׁשּו  אֹותֹו  ְלַנּסֹות  ִנְּגׁשּו  ְוַהְּצדֹוִקים   ַהְּפרּוִׁשים 
”ְלֵעת  ָלֶהם:  ְוָאַמר  2 ֵהִׁשיב  ַהָּׁשַמִים.  ִמן  ָלֶהם אֹות  ְלַהְראֹות 
ֶעֶרב ַאֶּתם אֹוְמִרים, ’ֶמֶזג ֲאִויר ָנֶאה, ִּכי ַהָּׁשַמִים ֲאֻדִּמים’; 3 ּוַבּבֶׂקר, 
’ַסְגִריר ַהּיֹום, ִּכי ֲאֻדִּמים ְוקֹוְדִרים ַהָּׁשַמִים’. ֶאת ְּפֵני ַהָּׁשַמִים ַאֶּתם 
ַרע  4 ּדֹור  ְיכֹוִלים?  ֵאיְנֶכם  ַהְּזַמִּנים  ֶאת אֹותֹות  ַאְך  ְלָפֵרׁש,  יֹוְדִעים 
ּוְמָנֵאף ְמַבֵּקׁש לֹו אֹות, ְואֹות ֹלא ִיָּנֵתן לֹו ִמְּלַבד אֹות יֹוָנה ַהָּנִביא”. 

הּוא ָעַזב אֹוָתם ְוָהַלְך.
 שאור הפרושים והצדוקים

)מרקוס ח 14‑21(
5 ְּכֶׁשָעְברּו ַהַּתְלִמיִדים ֶאל ַהַּצד ַהֵּׁשִני ָׁשְכחּו ָלַקַחת ֶלֶחם. ָאַמר ָלֶהם 

ֵיׁשּוַע: 6 ”ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ְוִהָּזֲהרּו ִמְּׂשאֹור ַהְּפרּוִׁשים ְוַהְּצדֹוִקים.” 7 ַאְך 
ֵהם ָאְמרּו ִּבְלָבָבם, ”ֶלֶחם ֹלא ָלַקְחנּו.”

אֹוְמִרים  ַאֶּתם  ַמּדּוַע  ֱאמּוָנה,  ”ְקַטֵּני  ְוָאַמר:  ָּבֶזה  ִהְבִחין  8 ֵיׁשּוַע 

זֹוְכִרים  ְמִביִנים ַאף ֹלא  ֵאיְנֶכם  9 ֲעַדִין  ֶלֶחם?  ָלֶכם  ֶׁשֵאין  ְּבִקְרְּבֶכם 
ַסִּלים  ְוַכָּמה  ִאיׁש  ֲאָלִפים  ַלֲחֵמֶׁשת  ַהֶּלֶחם  ִּכְּכרֹות  ֲחֵמׁש  ֶאת 
ְלַקְחֶּתם? 10 ַּגם ֹלא ֶאת ֶׁשַבע ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחם ְלַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ִאיׁש 
ִּכְּכרֹות  ְמִביִנים ֶׁשֹּלא ַעל  ֵאיְנֶכם  ֶזה  11 ֵאיְך  ְלַקְחֶּתם?  ַסִּלים  ְוַכָּמה 

ַהֶּלֶחם ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם? ִהָּזֲהרּו ִמְּׂשאֹור ַהְּפרּוִׁשים ְוַהְּצדֹוִקים!”
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מתי 35

 

¤ טז 18: ”כיפא” היא מלה ארמית שמשמעה סלע או צור.   

12 ָאז ֵהִבינּו ִּכי ֹלא ָאַמר ָלֶהם ְלִהָּזֵהר ִמְּׂשאֹור ַהֶּלֶחם ֶאָּלא ִמּתֹוַרת 

ַהְּפרּוִׁשים ְוַהְּצדֹוִקים.
 כיפא מכיר שישוע הוא המשיח

)מרקוס ח 27‑30; לוקס ט 18‑21(
ֶאת  ָׁשַאל  ִפיִליּפֹוס  ֶׁשל  ֵקיַסְרָיה  ְסִביבֹות  ֶאל  ֵיׁשּוַע  13 ְּכֶׁשָּבא 

ַּתְלִמיָדיו: ”ָמה אֹוְמִרים ָהֲאָנִׁשים ַעל ֶּבן־ָהָאָדם, ִמי הּוא?”
14 ֵהִׁשיבּו: ”ֵיׁש אֹוְמִרים, ’יֹוָחָנן ַהַּמְטִּביל’; ֲאֵחִרים אֹוְמִרים, ’ֵאִלָּיהּו’; 

ַוֲאֵחִרים — ’ִיְרְמָיהּו אֹו ֶאָחד ֵמַהְּנִביִאים’.”
 15 ָׁשַאל אֹוָתם: ”ְוַאֶּתם ָמה אֹוְמִרים, ִמי ֲאִני?”

16 ָעָנה ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא ְוָאַמר: ”ַאָּתה ַהָּמִׁשיַח, ֶּבן־ֱאֹלִהים ַחִּיים!”

ִּגָּלה  ָוָדם  ָּבָׁשר  ִּכי ֹלא  ֵיׁשּוַע: ”ַאְׁשֶריָך ִׁשְמעֹון ַּבר־יֹוָנה,  17 ָאַמר לֹו 

ְלָך, ֶאָּלא ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים. 18 ְוַגם ֲאִני אֹוֵמר ְלָך ִּכי ַאָּתה ֵּכיָפא   ¤ ְוַעל 
ַהּצּור ַהֶּזה ֶאְבֶנה ֶאת ְקִהָּלִתי ְוַׁשֲעֵרי ְׁשאֹול ֹלא ִיְגְּברּו ָעֶליָה. 19 ֶאֵּתן 
ְלָך ֶאת ַמְפְּתחֹות ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְוָכל ַמה ֶּׁשֶּתֱאסׂר ַעל ָהָאֶרץ ִיְהֶיה 
ַּבָּׁשַמִים.”  ֻמָּתר  ִיְהֶיה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶּׁשַּתִּתיר  ַמה  ְוָכל  ַּבָּׁשַמִים,  ָאסּור 

20 ָאז ִהְזִהיר ֶאת ַּתְלִמיָדיו ֶׁשֹּלא ְיַסְּפרּו ְלִאיׁש ִּכי הּוא ַהָּמִׁשיַח.

 ישוע מדבר על מותו ותחייתו

)מרקוס ח 31 עד ט 1; לוקס ט 22‑27(
ָלֶלֶכת  ָעָליו  ִּכי  ְלַתְלִמיָדיו  ְלַהְבִהיר  ֵיׁשּוַע  ֵהֵחל  ֵעת  21 ֵמאֹוָתּה 

ִלירּוָׁשַלִים ְוִלְסּבׂל ַהְרֵּבה ִמיֵדי ַהְּזֵקִנים ְוָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהּסֹוְפִרים, 
ּוְלֵהָהֵרג ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָלקּום. 22 ָלַקח אֹותֹו ֵּכיָפא ַלַּצד ְוֵהֵחל ִלְגעׂר 

ּבֹו ְּבָאְמרֹו: ”ָחִליָלה ְלָך, ֲאדֹוִני. ַאל ִיְהֶיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלָך!”
23 ָּפָנה ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ְלֵכיָפא: ”סּור ִמְּלָפַני, ָׂשָטן. ִמְכׁשֹול ַאָּתה ִלי, ִּכי 

ֵאין ִלְּבָך ְלִדְבֵרי ֱאֹלִהים ֶאָּלא ְלִדְבֵרי ְּבֵני ָאָדם.”
ֶׁשִּיְתַּכֵחׁש  ַאֲחַרי,  ָלבֹוא  ֶׁשרֹוֶצה  ”ִמי  ְלַתְלִמיָדיו:  ֵיׁשּוַע  ָאַמר  24 ָאז 

ְלַעְצמֹו ְוִיַּקח ֶאת ְצָלבֹו ְוֵיֵלְך ַאֲחַרי; 25 ִּכי ֶהָחֵפץ ְלַהִּציל ֶאת ַנְפׁשֹו 
ְיַאֵּבד אֹוָתּה, ֲאָבל ַהְמַאֵּבד ֶאת ַנְפׁשֹו ְלַמֲעִני ִיְמָצֶאָּנה. 26 ַמה ּתֹוֶעֶלת 
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ִּתְצַמח ְלָאָדם ִאם ַיְרִויַח ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְוַיְפִסיד ֶאת ַנְפׁשֹו, אֹו ַמה 
ִּיֵּתן ָאָדם ִּכְתמּוָרה ְּבַעד ַנְפׁשֹו? 27 ֵהן ָעִתיד ֶּבן־ָהָאָדם ָלבֹוא ִּבְכבֹוד 
ָאִביו ִעם ַמְלָאָכיו ְוָאז ְיַׁשֵּלם ְלָכל ִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 28 ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני 
ָלֶכם, ֵיׁש ִמן ָהעֹוְמִדים ּפׂה ֶׁשֹּלא ִיְטֲעמּו ָמֶות ַעד ִּכי ִיְראּו ֶאת ֶּבן־

ָהָאָדם ָּבא ְּבַמְלכּותֹו.”
 ישוע לובש הדר

)מרקוס ט 2‑13; לוקס ט 28‑36(

 ְלַאַחר ִׁשָּׁשה ָיִמים ָלַקח ֵיׁשּוַע ֶאת ֵּכיָפא ְוֶאת ַיֲעקׂב ְוֶאת יֹוָחָנן יז 
ָאִחיו. הּוא ֶהֱעָלה אֹוָתם ְלַהר ָּגבֹוַּה ְלַבָּדם 2 ְוִהְׁשַּתָּנה ְלֵעיֵניֶהם; 
ָּפָניו ָזֲהרּו ַּכֶּׁשֶמׁש ּוְבָגָדיו ִהְלִּבינּו ָּכאֹור. 3 ְלֶפַתע ִנְראּו ֲאֵליֶהם מֶׁׂשה 
ְוֵאִלָּיהּו ְּכֶׁשֵהם ְמַדְּבִרים ִאּתֹו. 4 ֵהִגיב ֵּכיָפא ְוָאַמר ֶאל ֵיׁשּוַע: ”ֲאדֹוִני, 
טֹוב ֶׁשֲאַנְחנּו ָּכאן. ִאם ִּתְרֶצה ֶאֱעֶׂשה ּפׂה ָׁשלֹוׁש ֻסּכֹות, ְלָך ַאַחת, 
ְלמֶׁׂשה ַאַחת ּוְלֵאִלָּיהּו ַאַחת.” 5 עֹודֹו ְמַדֵּבר ְוָעָנן ָּבִהיר ָסַכְך ֲעֵליֶהם 
ְוִהֵּנה קֹול אֹוֵמר ִמּתֹוְך ֶהָעָנן: ”ֶזה ְּבִני ֲאהּוִבי ֲאֶׁשר ָחַפְצִתי ּבֹו; ֵאָליו 

ִּתְׁשָמעּון.”
6 ְּכָׁשְמָעם זׂאת ָנְפלּו ַהַּתְלִמיִדים ַעל ְּפֵניֶהם ּוָפֲחדּו ַעד ְמאׂד. 7 ֵיׁשּוַע 

ֵעיֵניֶהם  ָנְׂשאּו  8 ֵהם  ִּתְפֲחדּו!”  ְוַאל  ”קּומּו  ְוָאַמר:  ָּבֶהם  ָנַגע  ִנַּגׁש, 
ֲעֵליֶהם  ִצָּוה  ָהָהר  ִמן  9 ְּכֶׁשָּיְרדּו  ְלַבּדֹו.  ֵיׁשּוַע  זּוָלִתי  ִאיׁש  ָראּו  ְוֹלא 
ֵיׁשּוַע: ”ַאל ְּתַסְּפרּו ֶאת ַהַּמְרֶאה ְלִאיׁש ַעד ֲאֶׁשר ָיקּום ֶּבן־ָהָאָדם ִמן 
ַהֵּמִתים.” 10 ְׁשָאלּוהּו ַהַּתְלִמיִדים: ”ַמּדּוַע ֶזה אֹוְמִרים ַהּסֹוְפִרים ִּכי 

ֵאִלָּיהּו ָצִריְך ָלבֹוא ְּתִחָּלה?”
11 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ֵאִלָּיהּו ָאְמָנם ָיבֹוא ְוָיִׁשיב ֶאת ַהּכׂל, 12 ֲאָבל 

ּבֹו  ָעׂשּו  ֶאָּלא  ִהִּכירּוהּו  ְוֹלא  ָּבא  ְּכָבר  ֶׁשֵאִלָּיהּו  ָלֶכם  ֲאִני  אֹוֵמר 
ִּכְרצֹוָנם; ָּכְך ַּגם ֶּבן־ָהָאָדם ָעִתיד ִלְסּבׂל ִמָּיָדם.”

13 ָאז ֵהִבינּו ַהַּתְלִמיִדים ִּכי ַעל יֹוָחָנן ַהַּמְטִּביל ִּדֵּבר ֲאֵליֶהם.
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מתי 37

 ריפוי נער אחוז שד

)מרקוס ט 14‑29; לוקס ט 37‑43(
14 ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ֶאל ֲהמֹון ָהָעם ִנַּגׁש ֵאָליו ִאיׁש ְוָכַרע ַעל ִּבְרָּכיו ְלָפָניו. 

ּוַמֲחָלתֹו  ָיֵרַח  ֻמֵּכה  ְּבִני. הּוא  ַעל  ָנא  ַרֵחם  ”ֲאדֹוִני,  ָהִאיׁש:  15 ָאַמר 

ָקָׁשה, ִּכי ְלִעִּתים ְקרֹובֹות הּוא נֹוֵפל ָלֵאׁש ּוְלִעִּתים ְקרֹובֹות ַלַּמִים. 
16 ֵהֵבאִתי אֹותֹו ֶאל ַּתְלִמיֶדיָך ְוֵהם ֹלא ָיְכלּו ְלַרְּפאֹו.”

17 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”הֹוי ּדֹור ֲחַסר ֱאמּוָנה ּוְמַעֵּות ֶּדֶרְך, ַעד ָמַתי 

ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם? ַעד ָמַתי ֶאְסּבׂל ֶאְתֶכם? ָהִביאּו אֹותֹו ֵהָּנה ֵאַלי!”
ַהַּנַער.  ִנְרָּפא  ָׁשָעה  ֵמאֹוָתּה  ִמֶּמּנּו.  ָיָצא  ְוַהֵּׁשד  ַּבֵּׁשד  ֵיׁשּוַע  18 ָּגַער 

19 ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְּגׁשּו ַהַּתְלִמיִדים ֶאל ֵיׁשּוַע ְלַבָּדם ְוָׁשֲאלּו: ”ַמּדּוַע ֹלא 

ָיכְׂלנּו ֲאַנְחנּו ְלָגֵרׁש אֹותֹו?”
ֲאִני ָלֶכם, ִאם  20 ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ִּבְגַלל ִמעּוט ֱאמּוַנְתֶכם. ָאֵמן אֹוֵמר 

ֵיׁש ָלֶכם ֱאמּוָנה ְּכַגְרִּגיר ַהַחְרָּדל ְותׂאְמרּו ָלָהר ַהֶּזה ’זּוז ִמּפׂה ְלָׁשם’ 
— הּוא ָיזּוז, ְוׁשּום ָּדָבר ֹלא ִיָּבֵצר ִמֶּכם.

 ישוע מדבר שנית על מותו ותחייתו

)מרקוס ט 30‑32; לוקס ט 43‑45(
ֶּבן־ָהָאָדם  ”ָעִתיד  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  ָאַמר  ַּבָּגִליל  ִהְתַהְּלכּו  22 ַּכֲאֶׁשר 

ָאז  ָיקּום”.  ַהְּׁשִליִׁשי  ּוַבּיֹום  23 ְוַיַהְרגּוהּו  ֲאָנִׁשים  ִליֵדי  ְלִהָּמֵסר 
ִהְתַעְּצבּו ֶעֶצב ַרב.

מס מחצית השקל לבית המקדש

24 ְּכבֹוָאם ֶאל ְּכַפר ַנחּום ִנְּגׁשּו ֶאל ֵּכיָפא ּגֹוֵבי ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְוָׁשֲאלּו: 

”ַהִאם ַרְּבֶכם ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ֶאת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל?”
 25 ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ֵּכן”.

ַּדְעְּתָך,  ”ַמה  אֹותֹו:  ִלְׁשאׂל  ֵיׁשּוַע  ִהְקִּדים  ַהַּבְיָתה  ִנְכַנס  ַּכֲאֶׁשר 
ִׁשְמעֹון, ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ִמִּמי ֵהם לֹוְקִחים ֶמֶכס ּוַמס, ִמְּבֵניֶהם אֹו ִמן 

ַהָּזִרים?”
ֵּכן, ַהָּבִנים ְּפטּוִרים.  26 ְּכֶׁשֵהִׁשיב ”ִמן ַהָּזִרים”, ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ִאם 

27 ֲאָבל ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִנְהֶיה ָלֶהם ְלִמְכׁשֹול, ֵלְך ֶאל ַהָּים, ַהְׁשֵלְך ַחָּכה ְוַקח 
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ֶאת ַהָּדג ֶׁשַּיֲעֶלה ִראׁשֹוָנה. ְּכֶׁשִּתְפַּתח ֶאת ִּפיו ִּתְמָצא ַמְטֵּבַע; ַקח 
אֹותֹו ְוֵתן ָלֶהם ַּבֲעִדי ּוַבַעְדָך.”

 הגדול במלכות השמים

)מרקוס ט 33‑37; לוקס ט 46‑48(

הּוא יח  ”ִמי  ְוָׁשֲאלּו:  ֵיׁשּוַע  ֶאל  ַהַּתְלִמיִדים  ִנְּגׁשּו  ָׁשָעה   אֹוָתּה 
ַהָּגדֹול ְּבַמְלכּות ַהָּׁשַמִים?”

ֲאִני  אֹוֵמר  ”ָאֵמן  3 ְוָאַמר:  ֵּביֵניֶהם  ֶהֱעִמידֹו  ֶיֶלד,  ֵאָליו  ָקָרא  2 ֵיׁשּוַע 

ָלֶכם, ִאם ֹלא ָּתׁשּובּו ְוִתְהיּו ִּכיָלִדים ֹלא ִּתָּכְנסּו ְלַמְלכּות ַהָּׁשַמִים. 
4 ָלֵכן ִמי ֶׁשַּיְׁשִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ִלְהיֹות ַּכֶּיֶלד ַהֶּזה הּוא ַהָּגדֹול ְּבַמְלכּות 

ַהָּׁשַמִים. 5 ָּכל ַהְמַקֵּבל ֶיֶלד ֶאָחד ָּכֶזה ִּבְׁשִמי, אֹוִתי הּוא ְמַקֵּבל.”
 מכשילים ומכשולים

)מרקוס ט 42‑48; לוקס יז 1‑2(
6 ”ַאְך ָּכל ַהַּמְכִׁשיל ֶאָחד ִמן ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ַהַּמֲאִמיִנים ִּבי, מּוָטב 

לֹו ֶׁשִּתָּתֶלה ֶאֶבן ֵרַחִים ַעל ַצָּוארֹו ִויֻטַּבע ִּבְמצּולֹות ָים. 7 אֹוי ָלעֹוָלם 
ִמן ַהִּמְכׁשֹוִלים, ִּכי ִמן ַהֶהְכֵרַח ֶׁשָּיבֹואּו ִמְכׁשֹוִלים, ֲאָבל אֹוי ָלִאיׁש 

ֶׁשַהִּמְכׁשֹול ָיבֹוא ַּדְרּכֹו.
8 ִאם ָיְדָך אֹו ַרְגְלָך ַּתְכִׁשיל אֹוְתָך, ַקֵּצץ אֹוָתּה ְוַהְׁשֵלְך אֹוָתּה ִמְּמָך. 

ֻמְׁשָלְך ְלֵאׁש עֹוָלם  ֵמֱהיֹוְתָך  ִקֵּטַע  ִּגֵּדם אֹו  ַלַחִּיים  ְלָך ָלבֹוא  מּוָטב 
ִעם ְׁשֵּתי ָיַדִים אֹו ְׁשֵּתי ַרְגַלִים. 9 ְוִאם ֵעיְנָך ַּתְכִׁשיל אֹוְתָך, ַנֵּקר אֹוָתּה 
ְוַהְׁשֵלְך אֹוָתּה ִמְּמָך. מּוָטב ְלָך ָלבֹוא ַלַחִּיים ִעם ַעִין ַאַחת ֵמֱהיֹוְתָך 

ֻמְׁשָלְך ְלֵגיִהּנֹום ָהֵאׁש ִעם ְׁשֵּתי ֵעיַנִים.”
 משל השה האובד

)לוקס טו 3‑7(
ָלֶכם  אֹוֵמר  ֲהֵריִני  ָהֵאֶּלה.  ַהְּקַטִּנים  ְלַאַחד  ָּתבּוזּו  ֶׁשֹּלׂא  10 ”ִהָּזֲהרּו 

ִּכי ַהַּמְלָאִכים ֶׁשָּלֶהם ַּבָּׁשַמִים רֹוִאים ָּתִמיד ֶאת ְּפֵני ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים. 
ֵמֶהם,  ֶאָחד  ְוָאַבד  ְּכָבִׂשים  ֵמָאה  ְלִאיׁש  ֵיׁש  ִאם  ַּדְעְּתֶכם?  12 ַמה 

ַהִאם ֹלא ַיֲעזׂב ֶאת ַהִּתְׁשִעים ְוִתְׁשָעה ַעל ֶהָהִרים ְוֵיֵלְך ְלַחֵּפׂש ֶאת 
ָהאֹוֵבד? 13 ְוַכֲאֶׁשר ִיְמָצא אֹותֹו, ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ִיְׂשַמח ָעָליו 

 18.1 - 13
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מתי 39

 

יח 16: דבר’ יז 6; יט 15   

ָרצֹון  ֵאין  14 ָּכְך  ָאְבדּו.  ֶׁשֹּלא  ְוִתְׁשָעה  ַהִּתְׁשִעים  ַעל  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר 
ִמִּלְפֵני ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶׁשּיׂאַבד ֶאָחד ִמן ַהְקַטִּנים ָהֵאֶּלה.”

 היחס אל אח חוטא

)לוקס יז 3(
15 ”ִאם ֶיֱחָטא ְלָך ָאִחיָך, ֵלְך ְוהֹוֵכַח אֹותֹו ֵּביְנָך ּוֵבינֹו ְלַבד. ִאם ִיְׁשַמע 

ְלָך, ָקִניָת ְלָך ֶאת ָאִחיָך. 16 ְוִאם ֹלא ִיְׁשַמע, ַקח ִאְּתָך עֹוד ֶאָחד אֹו 
ְׁשַנִים, ְּכֵדי   ֶׁשַעל־ִּפי ְׁשַנִים אֹו ְׁשלֹוָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּכל ָּדָבר. 17 ִאם 
ֹלא ִיְׁשַמע ָלֶהם, ַהֵּגד ַלְּקִהָּלה; ְוִאם ֹלא ִיְׁשַמע ַּגם ַלְּקִהָּלה, ֶׁשִּיְהֶיה 

ְלָך ַּכּגֹוי ְוַכּמֹוֵכס.
ִיְהֶיה  ָאסּור  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶּׁשַּתַאְסרּו  ַמה  ָּכל  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  18 ָאֵמן 

19 עֹוד  ַּבָּׁשַמִים.  ֻמָּתר  ִיְהֶיה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶׁשַּתִּתירּו  ַמה  ְוָכל  ַּבָּׁשַמִים 
אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ִאם ְׁשַנִים ִמֶּכם ַיְסִּכימּו ֲעֵלי ֲאָדמֹות ְּבָכל ָּדָבר ֲאֶׁשר 

ְיַבְקׁשּו, ָהיׂה ִיְהֶיה ָלֶהם ֵמֵאת ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים;
 20 ִּכי ְּבָמקֹום ֲאֶׁשר ְׁשַנִים אֹו ְׁשלֹוָׁשה ֶנֱאָסִפים ִלְׁשִמי ָׁשם ֲאִני ְּבתֹוָכם.”

משל על עבד שֹלא רצה למחול

ָאִחי  ִלי  ֶיֱחָטא  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ”ֲאדֹוִני,  אֹותֹו:  ְוָׁשַאל  ִנַּגׁש  21 ֵּכיָפא 

”ֵאיֶנִּני  ֵיׁשּוַע:  לֹו  22 ֵהִׁשיב  ְּפָעִמים?”  ֶׁשַבע  ַעד  ַהִאם  לֹו?  ְוֶאְסַלח 
אֹוֵמר ְלָך ַעד ֶׁשַבע ְּפָעִמים ֶאָּלא ַעד ִׁשְבִעים ָוֶׁשַבע. 23 ַעל ֵּכן ּדֹוָמה 
ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשָרָצה ַלֲערְׂך ֶחְׁשּבֹון ִעם ֲעָבָדיו. 
ֲעֶׂשֶרת  לֹו  ַחָּיב  ֶׁשָהָיה  ִאיׁש  ְלָפָניו  הּוָבא  ְלַחֵּׁשב  ֵהֵחל  24 ַּכֲאֶׁשר 

25 ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו ְלַׁשֵּלם ִצָּוה ֲאדֹוָניו ִלְמּכׂר  ִּכְּכֵרי ֶּכֶסף.  ֲאָלִפים 
אֹותֹו ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְּכֵדי ֶׁשְּיֻׁשַּלם ַהחֹוב. 
26 ָּכַרע ָהֶעֶבד ְוִהְׁשַּתֲחָוה לֹו ְּבָאְמרֹו, ’ָאָּנא, ֱהֵיה ַסְבָלן ְּכַלַּפי ַוֲאַׁשֵּלם 

ְלָך ֶאת ַהּכׂל.’ 27 ִנְכְמרּו ַרֲחֵמי ָהָאדֹון ַעל ָהֶעֶבד ַההּוא, ָּפַטר אֹותֹו 
ּוִוֵּתר לֹו ַעל ַהחֹוב. 28 ְּכֶׁשָּיָצא ָהֶעֶבד ַההּוא ָמָצא ֶאת ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו 
ְוָאַמר,  ִּבְגרֹונֹו  אֹותֹו  ָּתַפס  ִּדיָנִרים.  ֵמָאה  לֹו  ַחָּיב  ֶׁשָהָיה  ָהֲעָבִדים 
’ָאָּנא,  ֵמִאּתֹו,  ּוִבֵּקׁש  ְלַרְגָליו  ֲחֵברֹו  29 ָנַפל  ַחָּיב!’  ֶּׁשַאָּתה  ַמה  ’ַׁשֵּלם 

 18.14 - 29
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40 מתי 

 

יט 5: ברא’ ב 24   

ֱהֵיה ַסְבָלן ְּכַלַּפי ַוֲאַׁשֵּלם ְלָך’. 30 ֶאָּלא ֶׁשהּוא ֹלא ִהְסִּכים ְועֹוד ָהַלְך 
31 ְּכֶׁשָראּו ֲחֵבָריו  ְיַׁשֵּלם ֶאת ַהחֹוב.  ַלֶּכֶלא ַעד ֲאֶׁשר  ְוִהְׁשִליְך אֹותֹו 
ָהֲעָבִדים ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ִהְתַעְּצבּו ְמאׂד ּוָבאּו ְוִסְּפרּו ַלֲאדֹוָנם ֶאת ָּכל 
ֲאֶׁשר ָהָיה. 32 ָאז ָקָרא לֹו ֲאדֹוָניו ְוָאַמר לֹו, ’ֶעֶבד ָרָׁשע, ֶאת ָּכל ַהחֹוב 
ַההּוא ָמַחְלִּתי ְלָך ִמּׁשּום ֶׁשִּבַּקְׁשָּת ִמֶּמִּני. 33 ַהִאם ֹלא ָהִייָת ָצִריְך ַּגם 
ַאָּתה ְלַרֵחם ַעל ֲחֵבְרָך ָהֶעֶבד ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ִרַחְמִּתי ָעֶליָך?’ 34 ּוְבַכֲעסֹו 
ָמַסר אֹותֹו ֲאדֹוָניו ַלּנֹוְגִׂשים ַעד ֲאֶׁשר ְיַׁשֵּלם ֶאת ַהחֹוב ֻּכּלֹו. 35 ָּכָכה 
ְּבָכל  ְלָאִחיו  ִאיׁש  ִּתְמֲחלּו  ֹלא  ִאם  ָלֶכם  ַיֲעֶׂשה  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִבי  ַּגם 

ְלַבְבֶכם.”
 שאלה בעניין הגירושין

)מרקוס י 1‑12(

 ְּכֶׁשָּגַמר ֵיׁשּוַע ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָיָצא ִמן ַהָּגִליל ּוָבא יט 
ַאֲחָריו  ָהְלכּו  ַרב  ַעם  2 ֲהמֹון  ַהַּיְרֵּדן.  ֶׁשְּבֵעֶבר  ְיהּוָדה  ְלֵאזֹור 

ְוהּוא ִרֵּפא אֹוָתם ָׁשם.
3 ִנְּגׁשּו ֵאָליו ַּכָּמה ְּפרּוִׁשים ְלַנּסֹות אֹותֹו ְוָאְמרּו: ”ַהִאם ֻמָּתר ְלִאיׁש 

ְלָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ַעל ָּכל ָּדָבר?”.
4 ֵהִׁשיב ָלֶהם ְוָאַמר: ”ַהִאם ֹלא ְקָראֶתם ֶׁשַהּבֹוֵרא ָעָׂשה אֹוָתם ָזָכר 

ּוְנֵקָבה ִמְּבֵראִׁשית 5 ְוַגם ָאַמר,   ’ַעל־ֵּכן ַיֲעָזב־ִאיׁש ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־
ֶאָּלא  ְׁשַנִים  עֹוד  ֵהם  6 ֵאין  ֶאָחד’?  ְלָבָׂשר  ְוָהיּו  ְּבִאְׁשּתֹו  ְוָדַבק  ִאּמֹו 

ָּבָׂשר ֶאָחד. ָלֵכן ַמה ֶּׁשִחֵּבר ָהֱאֹלִהים ַאל ַיְפִריד ָהָאָדם.”
7 ”ִאם ֵּכן ָלָּמה ִצָּוה מֶׁׂשה ָלֵתת ָלּה ֵסֶפר ְּכִריתּות ּוְלַׁשְּלָחּה?” ָׁשֲאלּו 

אֹותֹו.
ֶאת  ְלַׁשֵּלַח  מֶׁׂשה  ָלֶכם  ִהִּתיר  ְלַבְבֶכם  ְקִׁשי  ”ִּבְגַלל  ָלֶהם:  8 ֵהִׁשיב 

ְנֵׁשיֶכם, ַאְך ֵמֵראִׁשית ֹלא ָהָיה ָּכְך. 9 ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ַהְמָגֵרׁש ֶאת 
ִאְׁשּתֹו ֶׁשֹּלא ַעל־ְדַבר ְזנּות ְונֹוֵׂשא ַאֶחֶרת נֹוֵאף הּוא.”

10 ָאְמרּו לֹו ַהַּתְלִמיִדים: ”ִאם ָּכְך הּוא ִּדין ָהִאיׁש ְוָהִאָּׁשה ֹלא ְּכַדאי 

ְלִהְתַחֵּתן.”

 18.30 - 19.10
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מתי 41

 

יט 18‑19: שמות כ 12‑16; דבר’ ה 16‑20; ויק’ יט 18   

ֶׁשִּנַּתן  ֵאֶּלה  ַרק  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ֶאת  ְמִביִנים  ַהּכׂל  ”ֹלא  ָלֶהם:  11 ָאַמר 

ֶׁשַּנֲעׂשּו  ָסִריִסים  ֵיׁש  ִאָּמם,  ִמֶּבֶטן  ָּכְך  ֶׁשּנֹוְלדּו  ָסִריִסים  12 ֵיׁש  ָלֶהם. 
ָסִריִסים ַעל־ְיֵדי ְּבֵני ָאָדם, ֵיׁש ָסִריִסים ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַעְצָמם ְלָסִריִסים 

ְלַמַען ַמְלכּות ָׁשַמִים. ִמי ֶׁשִּביָכְלּתֹו ְלַקֵּבל, ֶׁשְּיַקֵּבל.”
 ישוע מקבל את הילדים

)מרקוס י 13‑16; לוקס יח 15‑17(
ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעָדם,  13 ָאז ֵהִביאּו ֵאָליו ְיָלִדים ְּכֵדי ֶׁשִּיְסמְׂך ָיָדיו ֲעֵליֶהם 

ַלְיָלִדים  ”ַהִּניחּו  ָאַמר:  ֵיׁשּוַע  14 ַאְך  ָּבֶהם.  ָּגֲערּו  ֶׁשַהַּתְלִמיִדים  ֶאָּלא 
ָלבֹוא ֵאַלי ְוַאל ִּתְמְנעּו ַּבֲעָדם, ִּכי ְלָכֵאֶּלה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים.” 15 הּוא 

ָסַמְך ָיָדיו ֲעֵליֶהם ְוַאֲחֵרי ֵכן ָהַלְך ִמָּׁשם.
 מכשול העושר

)מרקוס י 17‑31; לוקס יח 18‑30(
ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות  ָעַלי  טֹוב  ֵאיֶזה  ”ַרִּבי,  ְוָׁשַאל:  ֶאָחד  ִאיׁש  ֵאָליו  16 ִנַּגׁש 

ְלַהִּׂשיג ַחֵּיי עֹוָלם?”
הּוא  ֶאָחד  ַלּטֹוב?  ְּבנֹוֵגַע  אֹוִתי  ׁשֹוֵאל  ַאָּתה  ”ַמּדּוַע  ֵאָליו:  17 ָאַמר 

ַהּטֹוב, ֲאָבל ִאם ְרצֹוְנָך ָלבֹוא ַלַחִּיים, ְׁשמׂר ֶאת ַהִּמְצוֹות.”
18 ָׁשַאל ָהִאיׁש: ”ֵאיֶזה?” ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע:   ”ֹלא ִּתְרַצח, ֹלא ִּתְנַאף, ֹלא 

ְוֶאת־ִאֶּמָך,  ֶאת־ָאִביָך  19 ַּכֵּבד  ָׁשֶקר,  ֵעד  ְּבֵרֲעָך  ֹלא־ַתֲעֶנה  ִּתְגנׂב, 
ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך’.”

20 ָאַמר ַהָּבחּור: ”ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ָׁשַמְרִּתי; ָמה עֹוד ָחֵסר ִלי?”

21 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ִאם ְרצֹוְנָך ִלְהיֹות ָׁשֵלם, ֵלְך ְמכׂר ֶאת ְרכּוְׁשָך ְוֵתן 

ָלֲעִנִּיים ְוִיְהֶיה ְלָך אֹוָצר ַּבָּׁשַמִים; ַאַחר ָּכְך ּבֹוא ְוֵלְך ַאֲחַרי.”
לֹו  ָהיּו  ֶׁשֵּכן  ָעצּוב,  ִמָּׁשם  ָהַלְך  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ַהָּבחּור  22 ְּכֶׁשָּׁשַמע 

ְנָכִסים ַרִּבים. 23 ָאַמר ֵיׁשּוַע ְלַתְלִמיָדיו: ”ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ְּבקִׁׂשי 
ַלָּגָמל  ָנֵקל  ָלֶכם,  ֲאִני אֹוֵמר  24 ְועֹוד  ַהָּׁשַמִים.  ְלַמְלכּות  ָעִׁשיר  ִיָּכֵנס 

ַלֲעבׂר ֶּדֶרְך ֶנֶקב ַמַחט ֵמִהָּכֵנס ָעִׁשיר ֶאל ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.”
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42 מתי 

ְלִהָּוַׁשע?”  ָיכֹול  ִמי  ֵּכן,  ”ִאם  ְמאׂד.  ְוָתְמהּו  ַהַּתְלִמיִדים  25 ָׁשְמעּו 

ָׁשֲאלּו.
26 ִהִּביט ָּבֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ִמְּבֵני ָאָדם ִנְבָצר ַהָּדָבר, ֲאָבל ָהֱאֹלִהים 

ָּכל ָיכֹול.”
27 ֵהִגיב ֵּכיָפא ְוָאַמר ֵאָליו: ”ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָעַזְבנּו ַהּכׂל ְוָהַלְכנּו ַאֲחֶריָך, 

ִאם ֵּכן ַמה ִּיְהֶיה ָלנּו?”
28 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַאֶּתם ַההֹוְלִכים ַאֲחַרי, 

ֵיֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו, ֵּתְׁשבּו  ַהְּבִריָאה ּוֶבן־ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר ִּתְתַחֵּדׁש 
ִׁשְבֵטי  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ֶאת  ִלְׁשּפׂט  ִּכְסאֹות  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ַעל  ַאֶּתם  ַּגם 
ִיְׂשָרֵאל. 29 ְוָכל ִמי ֶׁשָעַזב ָּבִתים אֹו ַאִחים ַוֲאָחיֹות אֹו ָאב ָוֵאם אֹו 
ַחֵּיי  ְוִייַרׁש  ֵמָאה  ִּפי  ְיַקֵּבל  ְׁשִמי —  ְלַמַען  ָׂשדֹות  ָּבִנים אֹו  ִאָּׁשה אֹו 
ּוֵמָהַאֲחרֹוִנים  ַאֲחרֹוִנים  ִיְהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ִמן  ַרִּבים  30 ֲאָבל  עֹוָלם. 

— ִראׁשֹוִנים.”
הפועלים שנשכרו לעבוד בכרם

ַהְׁשֵּכם כ  ֶׁשָּיָצא  ֲאֻחָּזה  ַּבַעל  ְלִאיׁש  ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  ּדֹוָמה   ”ִּכי 
ַּבּבֶׂקר ִלְׂשּכׂר ּפֹוֲעִלים ְלַכְרמֹו, 2 ּוְלַאַחר ֶׁשִהְסִּכים ִעם ַהּפֹוֲעִלים 
ַעל ְׂשַכר ִּדיָנר ְליֹום ָׁשַלח אֹוָתם ֶאל ַּכְרמֹו. 3 ְּכֶׁשָּיָצא ְּבָׁשָעה ֵּתַׁשע 
ַאֶּתם  ַּגם  ’ְלכּו  ָלֶהם,  4 ָאַמר  ַּבּׁשּוק.  ְּבֵטִלים  עֹוְמִדים  ֲאֵחִרים  ָרָאה 
ֶאל ַּכְרִמי ְוֶאֵּתן ָלֶכם ֶאת ַהַּמִּגיַע ָלֶכם’. ֵהם ָהְלכּו. 5 ָיָצא ַּגם ְּבָׁשָעה 
ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ְוַגם ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ְוָעָׂשה ַּכָּדָבר ַהֶּזה. 6 ַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא 
אֹוָתם,  ָׁשַאל  עֹוְמִדים.  ֲאֵחִרים  ּוָמָצא  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ָחֵמׁש  ְּבָׁשָעה 
’ָלָּמה ַאֶּתם עֹוְמִדים ּפׂה ְּבֵטִלים ָּכל ַהּיֹום?’ 7 ֵהִׁשיבּו לֹו, ’ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא 
ָׂשַכר אֹוָתנּו ִאיׁש’. ָאַמר ָלֶהם, ’ְלכּו ַּגם ַאֶּתם ֶאל ַהֶּכֶרם’. 8 ְלֵעת ֶעֶרב 
ָאַמר ַּבַעל ַהֶּכֶרם ֶאל ְּפִקידֹו, ’ְקָרא ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ְוַׁשֵּלם ָלֶהם ֶאת 
ֶׁשִּנְׂשְּכרּו  ֵאֶּלה  9 ָּבאּו  ָּבִראׁשֹוִנים.’  ְוַכֵּלה  ָּבַאֲחרֹוִנים  ָהֵחל  ְׂשָכָרם, 
10 ְּכֶׁשָּבאּו  ֶאָחד.  ִּדיָנר  ִאיׁש  ִאיׁש  ְוִקְּבלּו  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ָחֵמׁש  ְּבָׁשָעה 
ָהִראׁשֹוִנים ִּדּמּו ְּבַנְפָׁשם ֶׁשְּיַקְּבלּו יֹוֵתר, ַאְך ַּגם ֵהם ִקְּבלּו ִאיׁש ִאיׁש 
ְּבָאְמָרם,  ַהַּבִית  ַּבַעל  ִלְפֵני  ִהְתלֹוְננּו  ֶׁשִּקְּבלּו  11 ְלַאַחר  ֶאָחד.  ִּדיָנר 
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מתי 43

ְוַאָּתה ִהְׁשֵויָת אֹוָתם ֵאֵלינּו  12 ’ֵאֶּלה ָהַאֲחרֹוִנים ָעְבדּו ָׁשָעה ַאַחת 

ֶאל  ְוָאַמר  13 ֵהִׁשיב  ַהחׂם!’  ְוֶאת  ַהּיֹום  ּכֶׂבד  ֶאת  ֶׁשָּסַבְלנּו  ֲאַנְחנּו   —
ֶאָחד ֵמֶהם, ’ָחֵבר, ֵאיֶנִּני עֹוֵׁשק אֹוְתָך. ֲהֵרי ַעל ְׂשַכר ִּדיָנר ִהְסַּכְמָּת 
ְּכמֹו  ַהֶּזה  ָלַאֲחרֹון  ָלֵתת  ְרצֹוִני  ְואּוָלם  ְוֵלְך,  ֶׁשְּלָך  ֶאת  14 ַקח  ִאִּתי. 
ָצָרה  ֵעיְנָך  ֶׁשָּמא  ִּכְרצֹוִני? אֹו  ְּבֶׁשִּלי  ַלֲעׂשֹות  ִלי  ָאסּור  15 ַהִאם  ְלָך. 
ְוָהִראׁשֹוִנים  ִראׁשֹוִנים  ָהַאֲחרֹוִנים  ִיְהיּו  16 ָּכָכה  ֲאִני?’  ֶׁשּטֹוב  ַעל 

ַאֲחרֹוִנים.”
 ישוע מדבר פעם שלישית על מותו ותחייתו

)מרקוס י 32‑34; לוקס יח 31‑34(
ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר  ֶאת  ָלַקח  ִלירּוָׁשַלִים  ַלֲעלֹות  ָקרֹוב  ֵיׁשּוַע  17 ְּכֶׁשָהָיה 

ּוֶבן־ ִלירּוָׁשַלִים  עֹוִלים  ֲאַנְחנּו  18 ”ִהֵּנה  ָלֶהם:  ָאַמר  ּוַבֶּדֶרְך  ְלַבָּדם 
ָהָאָדם ִיָּמֵסר ְלָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַלּסֹוְפִרים. ֵהם ֶיֶחְרצּו ֶאת ִּדינֹו ְלָמֶות 
ּוַבּיֹום  ְוִלְצֹלב אֹותֹו,  ּוְלַהְלקֹותֹו  ּבֹו  ְלָהֵתל  ַלּגֹוִיים  19 ְוִיְמְסרּו אֹותֹו 

ַהְּׁשִליִׁשי ָיקּום.”
 משאלתם של בני זבדי

)מרקוס י 35‑45(
20 ַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגָׁשה ֵאָליו ָהֵאם ֶׁשל ְּבֵני ַזְבַּדי ִעם ָּבֶניָה ְוִהְׁשַּתַחְוָתה לֹו 

ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָּדָבר.
21 ָׁשַאל אֹוָתּה: ”ַמה ַּבָּקָׁשֵתְך?” ֵהִׁשיָבה לֹו: ”ֱאמׂר ָנא ֶׁשֵּיְׁשבּו ְׁשֵני 

ָּבַני ֵאֶּלה ֶאָחד ִליִמיְנָך ְוֶאָחד ִלְׂשמׂאְלָך ְּבַמְלכּוְתָך.”
ַהִאם  ְמַבְקִׁשים.  ֶּׁשַאֶּתם  ַמה  יֹוְדִעים  ”ֵאיְנֶכם  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  22 ָעָנה 

ְיכֹוִלים ַאֶּתם ִלְׁשּתֹות ֶאת ַהּכֹוס ֲאֶׁשר ֲאִני ָעִתיד ִלְׁשּתֹות?”
ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ְיכֹוִלים ָאנּו.”

23 ָאַמר ָלֶהם: ”ָאְמָנם ֶאת ּכֹוִסי ִּתְׁשּתּו, ַאְך ָלֶׁשֶבת ִליִמיִני ְוִלְׂשמׂאִלי 

ֵאין ְּבָיִדי ָלֵתת ֶאָּלא ַלֲאֶׁשר הּוַכן ָלֶהם ֵמֵאת ָאִבי.”
ָהַאִחים.  ְׁשֵני  ַעל  ַּכַעס  ִנְתַמְּלאּו  ָהֲעָׂשָרה  זׂאת  ָׁשְמעּו  24 ַּכֲאֶׁשר 

25 ָקָרא ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשַהּמֹוְׁשִלים ַּבּגֹוִיים רֹוִדים 

ָּבֶהם ְוַהְּגדֹוִלים ׁשֹוְלִטים ָּבֶהם. 26 ַאל ְיִהי ֵכן ֵּביֵניֶכם. ַאְּדַרָּבא, ֶהָחֵפץ 
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כא 5: ישע’ סב 11; זכר’ ט 9   כא 9: תהל’ קיח 25‑26   

ִראׁשֹון  ִלְהיֹות  27 ְוֶהָחֵפץ  ֶׁשָּלֶכם,  ְמָׁשֵרת  ְיֵהא  ָּבֶכם  ָּגדֹול  ִלְהיֹות 
ֵּביֵניֶכם ְיֵהא ֶעֶבד ָלֶכם, 28 ְּכֵׁשם ֶׁשֶּבן־ָהָאָדם ֹלא ָּבא ְּכֵדי ֶׁשְּיָׁשְרתּוהּו 

ֶאָּלא ְּכֵדי ְלָׁשֵרת ְוָלֵתת ֶאת ַנְפׁשֹו ּכֶׂפר ְּבַעד ַרִּבים.”
 ריפוי שני העיוורים

)מרקוס י 46‑52; לוקס יח 35‑43(
29 ְּבֵצאָתם ִמיִריחֹו ָהְלכּו ַאֲחָריו ֲהמֹון ַעם ַרב. 30 ְוִהֵּנה ְׁשֵני ִעְוִרים, 

”ֲאדֹוֵננּו  ִלְצעׂק:  ֵהֵחּלּו  עֹוֵבר,  ֵיׁשּוַע  ִּכי  ְוָׁשְמעּו  ַהֶּדֶרְך  ְּבַצד  ֶׁשָּיְׁשבּו 
ֶּבן־ָּדִוד, ַרֵחם ָעֵלינּו!” 31 ָהָעם ָּגַער ָּבֶהם ְלַהְׁשִּתיָקם, ַאְך ֵהם ָצֲעקּו 

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת: ”ֲאדֹוֵננּו ֶּבן־ָּדִוד, ַרֵחם ָעֵלינּו!”
32 ֵיׁשּוַע ֶנֱעַצר, ָקָרא ָלֶהם ְוָׁשַאל: ”ָמה ְרצֹוְנֶכם ֶׁשֶאֱעֶׂשה ָלֶכם?”

33 ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ָאדֹון — ֶׁשִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵנינּו!” 34 ִנְתַמֵּלא ֵיׁשּוַע ַרֲחִמים 

ְוָנַגע ְּבֵעיֵניֶהם. ִמָּיד ָראּו ְוָהְלכּו ַאֲחָריו.
 ישוע נכנס לירושלים

)מרקוס יא 1‑11; לוקס יט 28‑38; יוחנן יב 12‑19(

ַהר כא  ֶאל  ֵּבית־ַּפֵּגי,  ֶאל  ּוָבאּו  ִלירּוָׁשַלִים  ִהְתָקְרבּו   ַּכֲאֶׁשר 
”ְלכּו  ָלֶהם:  2 ְּבָאְמרֹו  ַּתְלִמיִדים  ְׁשֵני  ֵיׁשּוַע  ָׁשַלח  ַהֵּזיִתים, 
ְוַעִיר ִאָּתּה.  ֶאל ַהְּכָפר ֲאֶׁשר ִמּמּוְלֶכם ּוִמָּיד ִּתְמְצאּו ָאתֹון ְקׁשּוָרה 
ַהִּתירּו אֹוָתם ְוָהִביאּו ֵאַלי. 3 ְוִאם ִמיֶׁשהּו יׂאַמר ָלֶכם ָּדָבר, ּתׂאְמרּו 

’ָהָאדֹון ָזקּוק ָלֶהם’ ּוִמָּיד ִיְׁשַלח אֹוָתם.”
ִהֵּנה  ְלַבת־ִצּיֹון:  5   ”ִאְמרּו  ַהָּנִביא:  ְּדַבר  ֶׁשִּיְתַקֵּים  ְּכֵדי  ָקָרה  ֶזה  4 ָּכל 

ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך, ָעִני ְורֵׂכב ַעל־ֲחמֹור ְוַעל־ַעִיר ֶּבן־ֲאתׂנֹות.”
ָהָאתֹון  ֶאת  ֵהִביאּו  7 ֵהם  ֵיׁשּוַע.  ְּכִמְצַות  ְוָעׂשּו  ָהְלכּו  6 ַהַּתְלִמיִדים 

ֲעֵליֶהם.  ָיַׁשב  ִּבְגֵדיֶהם הּוא  ֲעֵליֶהם ֶאת  ָהַעִיר ּוְלַאַחר ֶׁשָּׂשמּו  ְוֶאת 
ָּכְרתּו  ַוֲאֵחִרים  ַהֶּדֶרְך  ַעל  ִּבְגֵדיֶהם  ֶאת  ָּפְרׂשּו  ֶהָהמֹון  ִמן  8 ַרִּבים 

9 ַוֲהמֹון ָהָעם ֶׁשָהְלכּו  ֲעָנִפים ִמן ָהֵעִצים ְוָׁשְטחּו אֹוָתם ַעל ַהֶּדֶרְך. 
ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ָקְראּו: ”הֹוַׁשע־ָנא ְלֶבן־ָּדִוד!   ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם יהוה! 

הֹוַׁשע־ָנא ַּבְּמרֹוִמים!”

 20.27 - 21.9
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מתי 45

 

כא 13: ישע’ נו 7; ירמ’ ז 11   כא 16: תהל’ ח 3   

10 ְּבִהָּכְנסֹו ִלירּוָׁשַלִים ָהְמָתה ָּכל ָהִעיר ְוַהּכׂל ָׁשֲאלּו: ”ִמי הּוא ֶזה?”

11 ֵהִׁשיבּו ֲהמֹוֵני ָהָעם: ”ֶזה ַהָּנִביא ֵיׁשּוַע ִמָּנְצַרת ֲאֶׁשר ַּבָּגִליל.”

 טיהור בית המקדש

)מרקוס יא 15‑19; לוקס יט 45‑48; יוחנן ב 13‑22(
12 ֵיׁשּוַע ִנְכַנס ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוֵגֵרׁש ֶאת ָּכל ַהּמֹוְכִרים ְוַהּקֹוִנים ְּבֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש ְוָהַפְך ֶאת ֻׁשְלֲחנֹות ַמֲחִליֵפי־ַהְּכָסִפים ְוֶאת ִּכְסאֹות מֹוְכֵרי 
ַאְך  ִיָּקֵרא’,  ֵּבית־ְּתִפָּלה  ָּכתּוב,   ’ֵּביִתי  ”ֵהן  ָלֶהם:  13 ָאַמר  ַהּיֹוִנים. 

ַאֶּתם הֹוְפִכים אֹותֹו ִלְמָעַרת ָּפִריִצים.”
אֹוָתם.  ִרֵּפא  ְוהּוא  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ּוִפְסִחים  ִעְוִרים  ֵאָליו  14 ִנְּגׁשּו 

15 ִּכְראֹות ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ֶאת ַהִּנְפָלאֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוֶאת 

ַהְיָלִדים ַהּצֹוֲעִקים ַּבִּמְקָּדׁש, ”הֹוַׁשע־ָנא ְלֶבן־ָּדִוד!”, ִנְתַמְּלאּו ַּכַעס 
16 ְוָאְמרּו לֹו: ”ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ַמה ֶּׁשֵאֶּלה אֹוְמִרים?”

ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ֵּכן, ַהִאם ֵמעֹוְדֶכם ֹלא ְקָראֶתם,   ’ִמִּפי עֹוְלִלים 
ְויֹוְנִקים ִיַּסְדָּת עׂז’?” 17 ְלַאַחר ִמֵּכן ָעַזב אֹוָתם ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר, 

ֶאל ֵּבית ַעְנָיה, ְוָלן ָׁשם.
 עץ התאנה שהתייבש

)מרקוס יא 20‑24(
ֶאָחד  ְּתֵאָנה  ֵעץ  19 ְּכֶׁשָרָאה  ָרֵעב.  ְוהּוא  ָהִעיר  ֶאל  ָׁשב  18 ַּבּבֶׂקר 

ַּבֶּדֶרְך ִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוֹלא ָמָצא ּבֹו ְמאּוָמה ִמְּלַבד ָעִלים. ָאַמר ֵאָליו: 
”ֵמַעָּתה ֹלא ִיְהֶיה ִמְּמָך ְּפִרי ְלעֹוָלם!” ּובֹו ָּבֶרַגע ִהְתַיֵּבׁש ֵעץ ַהְּתֵאָנה. 
20 ִּכְראֹוָתם זׂאת ָּתְמהּו ַהַּתְלִמיִדים ְוָאְמרּו: ”ֵאיְך ָיַבׁש ֵעץ ַהְּתֵאָנה 

ִּפְתאֹום?”
ֱאמּוָנה  ָלֶכם  ֵיׁש  ִאם  ָלֶכם,  ֲאִני  אֹוֵמר  ”ָאֵמן  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  21 ֵהִׁשיב 

ְוֵאיְנֶכם ְמַפְקְּפִקים, ֹלא ַרק ְּכַמֲעֵׂשה ַהְּתֵאָנה ַהּזׂאת ַּתֲעׂשּו, ֶאָּלא ַּגם 
ִאם ַּתִּגידּו ָלָהר ַהֶּזה ’ֵהָעֵקר ְוִהָּזֵרק ְלתֹוְך ַהָּים’, ִיְתַקֵּים ַהָּדָבר. 22 ְוָכל 

ַמה ֶּׁשְּתַבְקׁשּו ִּבְתִפָּלה ְוַאֶּתם ַמֲאִמיִנים ְּתַקְּבלּוהּו.”

 21.10 - 22
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46 מתי 

 ישוע משיב לשואלים בעניין סמכותו

)מרקוס יא 27‑33; לוקס כ 1‑8(
23 ְּכֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִלֵּמד ָׁשם ִנְּגׁשּו ֵאָליו ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוִזְקֵני 

ָהָעם ְוָׁשֲאלּו: ”ְּבֵאיזֹו ַסְמכּות ַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ּוִמי 
ָנַתן ְלָך ֶאת ַהַּסְמכּות ַהּזׂאת?” 24 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם: ”ַּגם ֲאִני 
ַאִּגיד  ֲאִני  ַּגם  ִלי אֹותֹו,  ַּתִּגידּו  ִאם  ֲאֶׁשר  ֶאָחד  ָּדָבר  ֶאְתֶכם  ֶאְׁשַאל 
ָלֶכם ְּבֵאיזֹו ַסְמכּות ֲאִני עֹוֶׂשה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. 25 ְטִביַלת יֹוָחָנן 

ֵמַאִין ָהְיָתה, ִמן ַהָּׁשַמִים אֹו ִמְּבֵני ָאָדם?”
ֵּכן  ’ִאם  ָלנּו  יׂאַמר  ַהָּׁשַמִים’,  ’ִמן  נׂאַמר  26 ”ִאם  ִּבְלָבָבם:  ָחְׁשבּו  ָאז 
ַמּדּוַע ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם לֹו?’ ְוִאם נׂאַמר ’ִמְּבֵני ָאָדם’, חֹוְׁשִׁשים ָאנּו ִמן 

ָהָעם, ִּכי ֻּכָּלם חֹוְׁשִבים ֶאת יֹוָחָנן ְלָנִביא.”
 27 ֵהִׁשיבּו ְוָאְמרּו ְלֵיׁשּוַע: ”ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים.”

ֲאִני עֹוֶׂשה ֶאת  ֲאִני ֹלא אַׂמר ָלֶכם ְּבֵאיזֹו ַסְמכּות  ָאַמר ָלֶהם: ”ַּגם 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.”

משל שני הבנים

28 ”ֲאָבל ַמה ַּדְעְּתֶכם: ְלִאיׁש ָהיּו ְׁשֵני ָּבִנים. הּוא ִנַּגׁש ֶאל ָהִראׁשֹון 

ְוָאַמר, ’ְּבִני, ֵלְך ַלֲעבׂד ַהּיֹום ַּבֶּכֶרם’. 29 ֵהִׁשיב ָהִראׁשֹון, ’ֵאיֶנִּני רֹוֶצה’, 
לֹו אֹותֹו  ְוָאַמר  ַהֵּׁשִני  ֶאל  30 ִנַּגׁש  ְוָהַלְך.  ִהְתָחֵרט  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֲאָבל 
ִמְּׁשֵניֶהם ָעָׂשה ֶאת  31 ִמי  ָהַלְך.  ְוֹלא  ’ֵּכן, ֲאדֹוִני’  ַהֵּׁשִני,  ָּדָבר. ֵהִׁשיב 

ְרצֹון ָהָאב?” ֵהִׁשיבּו: ”ָהִראׁשֹון.”
ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַהּמֹוְכִסים ְוַהּזֹונֹות ָיבֹואּו 
ִלְפֵניֶכם ְלַמְלכּות ָהֱאֹלִהים, 32 ִּכי יֹוָחָנן ָּבא ֲאֵליֶכם ְּבֶדֶרְך ְצָדָקה ְוֹלא 
ְלֻעַּמת  ַאֶּתם  לֹו.  ֶהֱאִמינּו  ְוַהּזֹונֹות  ַהּמֹוְכִסים  ֲאָבל  לֹו,  ֶהֱאַמְנֶּתם 

זׂאת ְרִאיֶתם ְוֹלא ֲחַזְרֶּתם ָּבֶכם ַאֲחֵרי ֵכן ְלַהֲאִמין לֹו.”
 משל בעל הכרם והחוכרים

)מרקוס יב 1‑12; לוקס כ 9‑19(
33 ”ִׁשְמעּו ָמָׁשל ַאֵחר: ִאיׁש ַּבַעל ֲאֻחָּזה ָנַטע ֶּכֶרם. הּוא ִּגֵּדר אֹותֹו 

ִמָּסִביב, ָחַצב ּבֹו ֶיֶקב ּוָבָנה ִמְגָּדל, ּוְלַאַחר ֶׁשֶהְחִּכיר אֹותֹו ְלכֹוְרִמים 

 21.23 - 33
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מתי 47

 

כא 42: תהל’ קיח 22‑23   

ְלַקֵּבל  ַהּכֹוְרִמים  ֶאל  ֲעָבָדיו  ֶאת  ָׁשַלח  ַהָּבִציר  ֵעת  34 ְּבַהִּגיַע  ָנַסע. 
ִהְלקּו, ֶאת  ֶזה  ֲעָבָדיו, ֶאת  ַהּכֹוְרִמים ֶאת  35 ָּתְפסּו  ֶׁשּלֹו.  ַהְּפִרי  ֶאת 
ֶזה ָהְרגּו ְוֶאת ֶזה ָסְקלּו. 36 הֹוִסיף ְוָׁשַלח ֲעָבִדים ֲאֵחִרים, ַרִּבים ִמן 
ְּבנֹו  ֶאת  ֲאֵליֶהם  ָׁשַלח  37 ְלַבּסֹוף  ָּכְך.  ָעׂשּו  ָלֶהם  ְוַגם  ָהִראׁשֹוִנים, 
ְּבָאְמרֹו, ’ֶאת ְּבִני ְיַכְּבדּו’. 38 ְּכֶׁשָראּו ַהּכֹוְרִמים ֶאת ַהֵּבן ָאְמרּו ִאיׁש 
ֶאל ֵרֵעהּו, ’ֶזה ַהּיֹוֵרׁש, ּבֹואּו ַנֲהרׂג אֹותֹו ְוִנַּקח ָלנּו ֶאת ַנֲחָלתֹו’. 39 ֵהם 
ְּכֶׁשָּיבֹוא  40 ּוְבֵכן,  ַוֲהָרגּוהּו.  ַלֶּכֶרם  ִמחּוץ  ֶאל  ֵּגְרׁשּוהּו  אֹותֹו,  ָּתְפסּו 

ַּבַעל ַהֶּכֶרם ַמה ַּיֲעֶׂשה ַלּכֹוְרִמים ָהֵהם?”
41 ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ַהְׁשֵמד ַיְׁשִמיד ֶאת ָהְרָׁשִעים ָהֵהם, ְוֶאת ַהֶּכֶרם ַיְחִּכיר 

ְלכֹוְרִמים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ָיִׁשיבּו לֹו ֶאת ַהְּפִרי ְּבִעּתֹו.”
ָמֲאסּו  ַּבְּכתּוִבים,   ’ֶאֶבן  ְקָראֶתם  ֹלא  ”ַהִאם  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  42 ָאַמר 

ִנְפָלאת  ִהיא  ּזׂאת,  ָהְיָתה  יהוה  ֵמֵאת  ִּפָּנה;  ְלרׂאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים 
ְּבֵעיֵנינּו’? 43 ַעל ֵּכן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ִּכי ִּתָּלַקח ִמֶּכם ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים 
ְוִתָּנֵתן ְלגֹוי ֲאֶׁשר ָיִפיק ֶאת ִּפְרָיּה. 44 ְוַהּנֹוֵפל ַעל ָהֶאֶבן ַהּזׂאת ִיָּׁשֵבר 

ִלְרִסיִסים, ְוָכל ִמי ֶׁשִּתּפׂל ָעָליו ִּתְכּתׁׂש אֹותֹו.”
ִּכי  ֵהִבינּו  ְמָׁשָליו  ֶאת  וַהְּפרּוִׁשים  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  ָׁשְמעּו  45 ַּכֲאֶׁשר 

ִמְּפֵני  ָחְׁשׁשּו  ֲאָבל  אֹותֹו,  ִלְתּפׂס  ִּבְקׁשּו  46 ֵהם  ְמַדֵּבר.  הּוא  ֲעֵליֶהם 
ֲהמֹוֵני ָהָעם, ֶׁשֵּכן ֵאֶּלה ֲחָׁשבּוהּו ְלָנִביא.

 משל על מלך שערך חתונה

)לוקס יד 15‑24(

 ֵיׁשּוַע הֹוִסיף ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ִּבְמָׁשִלים ְוָאַמר: 2 ”ּדֹוָמה ַמְלכּות כב 
ֶאת  3 ָׁשַלח  ִלְבנֹו.  ֲחֻתָּנה  ֶׁשָעָׂשה  ָוָדם  ָּבָׂשר  ְלֶמֶלְך  ַהָּׁשַמִים 
4 הֹוִסיף  ָלבֹוא.  ָרצּו  ְוֹלא  ַהֲחֻתָּנה  ֶאל  ַהֻּמְזָמִנים  ֶאת  ִלְקרׂא  ֲעָבָדיו 
ִלְׁשֹלַח ֲעָבִדים ֲאֵחִרים ֶׁשּיׂאְמרּו ַלֻּמְזָמִנים, ’ִהֵּנה ָעַרְכִּתי ֶאת ְסעּוָדִתי, 
ַהְּׁשָוִרים ְוַהָּבָקר ַהְמֻפָּטם ְטבּוִחים ְוַהּכׂל מּוָכן. ּבֹואּו ַלֲחֻתָּנה’. 5 ַאְך 

ֵהם ֹלא ָׂשמּו ֵלב ְוָהְלכּו ָלֶהם ֶזה ֶאל ָׂשֵדהּו ְוֶזה ֶאל ִמְסָחרֹו;

 21.34 - 22.5
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7 ַהֶּמֶלְך  ַוֲהָרגּום.  ָּבֶהם  ִהְתַעְּללּו  ֲעָבָדיו,  ֶאת  ָּתְפסּו  6 ְוַהּנֹוָתִרים 

ָהֵהם  ַהְמַרְּצִחים  ֶאת  ְוִהְׁשִמיד  ַחָּיָליו  ֶאת  ָׁשַלח  ֵחָמה;  ִנְתַמֵּלא 
ְוָׂשַרף ֶאת ִעיָרם ָּבֵאׁש. 8 ָאז ָאַמר ֶאל ֲעָבָדיו, ’ִהֵּנה ַהֲחֻתָּנה מּוָכָנה, 
9 ָלֵכן ְלכּו ֶאל ָּפָרׁשֹות ַהְּדָרִכים  ַאְך ֵאֶּלה ֶׁשֻהְזְמנּו ֹלא ָהיּו ְראּוִיים. 
ְוָכל ִמי ֶׁשִּתְמְצאּו ִקְראּו אֹותֹו ַלֲחֻתָּנה.’ 10 ָיְצאּו ָהֲעָבִדים ָהֵהם ֶאל 
ַהְּדָרִכים ְוָאְספּו ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשָּמְצאּו, ַּגם ָרִעים ְוַגם טֹוִבים, ְוִנְתַמֵּלא 
אּוַלם ַהֲחֻתָּנה ְמֻסִּבים. 11 ְּכֶׁשָּבא ַהֶּמֶלְך ִלְראֹות ֶאת ַהְמֻסִּבים ָרָאה 
ָׁשם ִאיׁש ֶׁשֵאיֶנּנּו ָלבּוׁש ִּבְגֵדי ֲחֻתָּנה. 12 ָאַמר ֵאָליו, ’ָחֵבר, ֵאיְך ָּבאָת 
ַלְמָׁשְרִתים,  ַהֶּמֶלְך  13 ָאַמר  ֶהֱחִריׁש.  ַהָּלה  ֲחֻתָּנה?’  ִּבְגֵדי  ְּבִלי  ְלָכאן 
ִיְהיּו  ָׁשם  ַהִחיצֹון;  ַהחֶׁׂשְך  ֶאל  ְוַהְׁשִליכּוהּו  ְוַרְגָליו  ָיָדיו  ֶאת  ’ִקְׁשרּו 

ַהְיָלָלה ַוֲחרֹוק ַהִּׁשַּנִים’. 14 ֵהן ַרִּבים ַהְּקרּוִאים ּוְמַעִּטים ַהִּנְבָחִרים.”
 שאלות בעניין מס לקיסר ותחיית המתים

)מרקוס יב 13‑27; לוקס כ 20‑40(
ֵאָליו  16 ָׁשְלחּו  ִּבְדָברֹו.  ְלַהְכִׁשיל אֹותֹו  ְוִהְתָיֲעצּו  ַהְּפרּוִׁשים  15 ָהְלכּו 

”ַרִּבי,  ָאְמרּו:  ְוַהָּללּו  ֵּבית הֹוְרדֹוס  ֲחִסיֵדי  ַיַחד ִעם  ַּתְלִמיֵדיֶהם  ֶאת 
מֹוֶרה  ַאָּתה  ֱאֹלִהים  ֶּדֶרְך  ְוֶאת  ֱאֶמת  ִאיׁש  ֶׁשַאָּתה  יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו 
ָּפִנים  נֹוֵׂשא  ֵאיְנָך  ִּכי  ֵמִאיׁש,  חֹוֵׁשׁש  ֵאיְנָך  ַּגם  ָהֱאֶמת.  ַעל־ִּפי 
ַּדְעְּתָך: ַהִאם ֻמָּתר ָלֵתת ַמס  ָלנּו, ַמה  ָנא  ֵּכן ֱאמׂר  17 ַעל  ָלֲאָנִּׁשים. 

ַלֵּקיָסר אֹו ֹלא?”
אֹוִתי?  ְמַנִּסים  ַאֶּתם  ”ָלָּמה  ְוָאַמר:  ְּבִרְׁשָעָתם  ֵיׁשּוַע  18 ִהְבִחין 

ְצבּוִעים! 19 ַהְראּו ִלי ֶאת ַמְטֵּבַע ַהַּמס.”
ִהִּגיׁשּו לֹו ִּדיָנר. 20 ָׁשַאל אֹוָתם: ”ֶׁשל ִמי ַהְּדמּות ַהּזׂאת ְוַהְּכתֶׂבת?”

 21 ֵהִׁשיבּו: ”ֶׁשל ַהֵּקיָסר.”
ֶאת  ְוֵלאֹלִהים  ַלֵּקיָסר  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַלֵּקיָסר  ְּתנּו  ֵּכן,  ”ִאם  ָלֶהם:  ָאַמר 

ֲאֶׁשר ֵלאֹלִהים.”
 22 ְּכָׁשְמָעם ׂזאת ִהְׁשּתֹוְממּו, ִהִּניחּו לֹו ְוָהְלכּו.

ֵמִתים,  ְּתִחַּית  ֶׁשֵאין  ָהאֹוְמִרים  ְצדֹוִקים,  ֵאָליו  ִנְּגׁשּו  יֹום  23 ְּבאֹותֹו 

לֹו,  ֵאין  ּוָבִנים  ָימּות  ִאם  ’ִאיׁש  ָאַמר:  מֶׁׂשה  24 ”ַרִּבי,  ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו: 
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כב 32: שמות ג 6   כב 37: דבר’ ו 5   כב 39: ויק’ יט 18   

ִיַּקח ָאִחיו ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוָיִקים ֶזַרע ְלָאִחיו.’ 25 ּוְבֵכן ָהיּו ִעָּמנּו ִׁשְבָעה 
ִהְׁשִאיר  ְיָלִדים  לֹו  ָהיּו  ֶׁשֹּלׂא  ְוֵכיָון  ּוֵמת,  ִהְתַחֵּתן  ָהִראׁשֹון  ַאִחים. 
ֶאת ִאְׁשּתֹו ְלָאִחיו. 26 ָּכְך ַּגם ַהֵּׁשִני ְוַהְּׁשִליִׁשי ַעד ַהְּׁשִביִעי, 27 ְוַאֲחֵרי 
ֻּכָּלם ֵמָתה ָהִאָּׁשה. 28 ִאם ֵּכן ְלִמי ֵמַהִּׁשְבָעה ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה ִּבְתִחַּית 

ַהֵּמִתים, ֶׁשֲהֵרי ָהְיָתה ַׁשֶּיֶכת ְלֻכָּלם?”
29 ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ַאֶּתם טֹוִעים ִמּׁשּום ֶׁשֵאיְנֶכם יֹוְדִעים 

ֶאת ַהְּכתּוִבים, ַאף ֹלא ֶאת ְּגבּוַרת ָהֱאֹלִהים: 30 ַּבְּתִחָיה ֵאין ָהֲאָנִׁשים 
31 ַוֲאֶׁשר ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים,  ְּכַמְלֲאֵכי ָׁשַמִים.  ִמְתַחְּתִנים, ֶאָּלא ֶׁשֵהם 
ֱאֹלֵהי  32   ’ָאנִׂכי  ֱאֹלִהים,  ִמִּפי  ָלֶכם  ֶּׁשֶּנֱאַמר  ַמה  ְקָראֶתם  ֹלא  ַהִאם 
ַאְבָרָהם, ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקׂב’? ֵאין הּוא ֱאֹלֵהי ַהֵּמִתים ִּכי ִאם 

ֱאלֵׂהי ַהַחִּיים.”
 33 ָׁשְמעּו ׂזאת ַהֲהמֹוִנים ְוִהְׁשּתֹוְממּו ַעל ּתֹוָרתֹו.

 המצוה הגדולה

)מרקוס יב 28‑34; לוקס י 25‑28(
34 ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ַהְּפרּוִׁשים ִּכי ִהְׁשִּתיק ֶאת ַהְּצדֹוִקים, ֶנֶאְספּו ַיְחָּדיו 

35 ְוֶאָחד ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָרה ֶׁשֵּביֵניֶהם ָׁשַאל אֹותֹו ְּכֵדי ְלַנּסֹותֹו: 36 ”ַרִּבי, 

ֵאיזֹוִהי ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשַּבּתֹוָרה?”
ּוְבָכל־ ְּבָכל־ְלָבְבָך  ֱאֹלֶהיָך  יהוה  ֶאת  ֵיׁשּוַע:   ”ְוָאַהְבָּת  לֹו  37 ֵהִׁשיב 

ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶׂדָך.  38 זׂאת ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ְוָהִראׁשֹוָנה.  39 ַהְּׁשִנָּיה 
ָּכל  ְּתלּוָיה  ֵאֶּלה  ִמְצוֹות  40 ִּבְׁשֵּתי  ָּכמֹוָך.  ְלֵרֲעָך  ָלּה:   ְוָאַהְבָּת  ּדֹוָמה 

ַהּתֹוָרה ְוַהְּנִביִאים.”
 ישוע שואל בעניין בן־דוד

)מרקוס יב 35‑37; לוקס כ 41‑44(
ַעל  ַּדְעְּתֶכם  42 ”ַמה  ֵיׁשּוַע:  אֹוָתם  ָׁשַאל  ַהְּפרּוִׁשים  41 ְּכֶׁשִּנְקֲהלּו 

ַהָּמִׁשיַח? ֶּבן ִמי הּוא?”
ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ֶּבן־ָּדִוד.”
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כב 44: תהל’ קי 1   

43 ָאַמר ָלֶהם: ”ִאם ֵּכן ֵּכיַצד, ְּבַהְׁשָרַאת ָהרּוַח, קֹוֵרא לֹו ָּדִוד ’ָאדֹון’ 

ֲהדׂם  אְׂיֶביָך  ַעד־ָאִׁשית  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִׂני:  יהוה  44   ’ְנֻאם  ְּבָאְמרֹו: 
ְלַרְגֶליָך’? 45 ּוְבֵכן ִאם ָּדִוד קֹוֵרא לֹו ’ָאדֹון’ ֵּכיַצד הּוא ְּבנֹו?”

46 ַאף ֶאָחד ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲענֹות לֹו ָּדָבר, ּוֵמאֹותֹו יֹום ַּגם ֹלא ֵהֵעז 

ִאיׁש ְלהֹוִסיף ִלְׁשאׂל אֹותֹו.
 דברי תוכחה על הסופרים והפרושים

)מרקוס יב 38‑40; לוקס יא 37‑54; כ 45‑47(

ָלֶהם: כג  2 ָאַמר  ַּתְלִמיָדיו.  ְוֶאל  ָהָעם  ֲהמֹון  ֶאל  ֵיׁשּוַע  ִדֵּבר   ָאז 
”ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּפרּוִׁשים יֹוְׁשִבים ַעל ִּכֵּסא מֶׁׂשה. 3 ָלֵכן ָּכל ֲאֶׁשר 
אֹוְמִרים  ִּכי  ַּתֲעׂשּו,  ַאל  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם  ַאְך  ְוִׁשְמרּו,  ֲעׂשּו  ָלֶכם  יׂאְמרּו 
ֵהם ְוֵאיָנם עֹוִׂשים. 4 ֵהם קֹוְׁשִרים ַמָּׂשאֹות ְּכֵבִדים ּוַמֲעִמיִסים אֹוָתם 
ַעל ִׁשְכֵמי ָהֲאָנִׁשים, ַאְך ֵאיָנם רֹוִצים ְלָהִניַע אֹוָתם ַאף ְּבֶאְצָּבָעם; 
ְּבַהְרִחיָבם  ָאָדם,  ִלְבֵני  ְלֵהָראֹות  ְּכֵדי  ַמֲעֵׂשיֶהם  ָּכל  ֶאת  5 ְועֹוִׂשים 

ֶאת  ֵהם  6 אֹוֲהִבים  ִציִצּיֹוֵתיֶהם.  ֶאת  ּוְבַהֲאִריָכם  ְּתִפֵּליֶהם  ֶאת 
מֹוַׁשב ָהרׂאׁש ַּבְּסעּודֹות ְוֶאת ַהּמֹוָׁשִבים ָהִראׁשֹוִנים ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת 
7 ּוִבְרכֹות ָׁשלֹום ַּבְּׁשָוִקים ּוְלִהָּקֵרא ’ַרִּבי’ ַעל־ְיֵדי ֲאָנִׁשים. 8 ַאְך ַאֶּתם 

ַאל ִיָּקֵרא ָלֶכם ’ַרִּבי’, ִּכי ֶאָחד הּוא ַרְּבֶכם ְוַאֶּתם ַאִחים ֻּכְּלֶכם. 9 ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים.  ֲאִביֶכם  ֶאָחד הּוא  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ’ָאב’  ִּתְקְראּו 
 — ֶׁשָּלֶכם  ַהּמֹוֶרה  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ּתֹוָרה’,  ’מֹוֵרי  ִּתָּקְראּו  ַאל  10 ַּגם 

ַעְצמֹו  ֶאת  12 ַהְמרֹוֵמם  ְמָׁשֶרְתֶכם.  ִיְהֶיה  ָּבֶכם  11 ַהָּגדֹול  ַהָּמִׁשיַח. 
ֻיְׁשַּפל ְוַהַּמְׁשִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ְירֹוָמם.

13 אֹוי ָלֶכם סֹוְפִרים ּוְפרּוִׁשים ְצבּוִעים, ִּכי סֹוְגִרים ַאֶּתם ֶאת ַמְלכּות 

ַהָּׁשַמִים ִּבְפֵני ְּבֵני ָאָדם; ֵהן ַאֶּתם ֵאיְנֶכם ִנְכָנִסים ְלתֹוָכּה ְוַגם ַלָּבִאים 
ֵאיְנֶכם ַמִּניִחים ְלִהָּכֵנס.

ַּבָּים  ַאֶּתם  סֹוְבִבים  ִּכי  ְצבּוִעים,  ּוְפרּוִׁשים  סֹוְפִרים  ָלֶכם  15 אֹוי 

ּוַבַּיָּבָׁשה ְּכֵדי ְלַגֵּיר ִאיׁש ֶאָחד, ְוַכֲאֶׁשר ִיְתַּגֵּיר ַאֶּתם עֹוִׂשים אֹותֹו ְלֶבן 
ֵּגיִהּנֹום ִּכְפַלִים ִמֶּכם.
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ְּבָכְך  ֵאין  ַּבֵהיָכל  ’ַהִּנְׁשָּבע  ִעְוִרים ָהאֹוְמִרים:  ֶדֶרְך  ָלֶכם מֹוֵרי  16 אֹוי 

ַמה  ְוִעְוִרים!  17 ְּכִסיִלים  ַחָּיב’.  ַהֵהיָכל  ִּבְזַהב  ַהִּנְׁשָּבע  ֲאָבל  ְּכלּום, 
ָּגדֹול יֹוֵתר, ַהָּזָהב אֹו ַהֵהיָכל ַהְמַקֵּדׁש ֶאת ַהָּזָהב? 18 ְוֵכן ַּגם אֹוְמִרים 
ַאֶּתם, ’ַהִּנְׁשָּבע ַּבִּמְזֵּבַח ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום, ֲאָבל ַהִּנְׁשָּבע ַּבָּקְרָּבן ֶׁשָעָליו 
ַהְמַקֵּדׁש  ַהִּמְזֵּבַח  אֹו  ַהָּקְרָּבן  יֹוֵתר,  ָּגדֹול  ַמה  19 ִעְוִרים!  ַחָּיב.’   —
ָעָליו,  ֲאֶׁשר  ּוְבָכל  ּבֹו  ִנְׁשָּבע  ַּבִּמְזֵּבַח  ַהִּנְׁשָּבע  20 ָלֵכן  ַהָּקְרָּבן?  ֶאת 
21 ְוַהִּנְׁשָּבע ַּבֵהיָכל ִנְׁשָּבע ּבֹו ּוַבּׁשֹוֵכן ּבֹו, 22 ְוַהִּנְׁשָּבע ַּבָּׁשַמִים ִנְׁשָּבע 

ְּבִכֵּסא ֱאֹלִהים ּוַבּיֹוֵׁשב ָעָליו.
ִּכי נֹוְתִנים ַאֶּתם ַמַעְׂשרֹות  23 אֹוי ָלֶכם סֹוְפִרים ּוְפרּוִׁשים ְצבּוִעים, 

יֹוֵתר  ַהֲחׁשּוִבים  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ּוַמְזִניִחים  ְוַכּמֹון,  ְוֶׁשֶבת  ִמִּמְנָּתה 
ָהָיה  ָצִריְך  ָהֱאמּוָנה.  ְוֶאת  ַהֶחֶסד  ֶאת  ַהִּמְׁשָּפט,  ֶאת   — ֶׁשַּבּתֹוָרה 
ָהֲאֵחִרים.  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַלֲעזׂב  ְוֵאין  ָהַאֲחרֹוִנים  ֵאֶּלה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ֶאת  ּובֹוְלִעים  ְּבִמְסֶנֶנת  ַהַּיּתּוׁש  ֶאת  ָהעֹוְצִרים  ִעְוִרים  ֶדֶרְך  24 מֹוֵרי 

ַהָּגָמל.
25 אֹוי ָלֶכם סֹוְפִרים ּוְפרּוִׁשים ְצבּוִעים, ִּכי ְמַטֲהִרים ַאֶּתם ֶאת ַהּכֹוס 

ִעֵּור,  26 ָּפרּוׁש  ְוַתַאְוָתנּות.  ֶּגֶזל  ָמֵלא  ְותֹוָכן  ִמַּבחּוץ  ַהְּקָעָרה  ְוֶאת 
ַטֵהר ְּתִחָּלה ֶאת ּתֹוְך ַהּכֹוס ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ְטהֹוָרה ַּגם ִמַּבחּוץ.

ִלְקָבִרים  ַאֶּתם  ּדֹוִמים  ִּכי  ְצבּוִעים,  ּוְפרּוִׁשים  סֹוְפִרים  ָלֶכם  27 אֹוי 

ֵמִתים  ַעְצמֹות  ָמֵלא  ּתֹוָכם  ְוִאּלּו  ִמַּבחּוץ  ָיִפים  ַהִּנְרִאים  ְמֻסָּיִדים 
ְלֵעיֵני  ַצִּדיִקים  ִנְרִאים  ַאֶּתם  ִמַּבחּוץ  ַאֶּתם:  ַּגם  28 ָּכְך  ֻטְמָאה.  ְוָכל 

ַהְּבִריֹות, ֲאָבל ִּבְפִנים ְמֵלֵאי ְצִביעּות ְוָעֶול.
ִקְבֵרי  ֶאת  ַאֶּתם  ּבֹוִנים  ִּכי  ְצבּוִעים,  ּוְפרּוִׁשים  סֹוְפִרים  ָלֶכם  29 אֹוי 

’ִאּלּו  ַאֶּתם:  30 אֹוְמִרים  ַהַּצִּדיִקים.  ַמְּצבֹות  ֶאת  ּוְמַיִּפים  ַהְּנִביִאים 
ַּדם  ֶאת  ִלְׁשּפְׂך  ִעָּמֶהם  ֻׁשָּתִפים  ָהִיינּו  ֹלא  ֲאבֹוֵתינּו  ִּביֵמי  ָחִיינּו 
31 ָּכְך ַאֶּתם ְמִעיִדים ַעל ַעְצְמֶכם ֶׁשָּבִנים ַאֶּתם ְלרֹוְצֵחי  ַהְּנִביִאים.’ 
ְּבֵני  33 ְנָחִׁשים  ֲאבֹוֵתיֶכם!  ְסַאת  ֶאת  ַמְּלאּו  ַאֶּתם  32 ַאף  ַהְּנִביִאים. 
ָלֶכם  ׁשֹוֵלַח  ִהְנִני  34 ָלֵכן  ֵּגיִהּנֹום?  ִמִּדין  ִּתָּמְלטּו  ֵאיְך  ִצְפעֹוִנים, 
ְנִביִאים ַוֲחָכִמים ְוסֹוְפִרים ּוֵמֶהם ַּתַהְרגּו ְוִתְצְלבּו ּוֵמֶהם ַּתְלקּו ְּבָבֵּתי 

 23.16 - 34

HNTquote.indb   51 27/10/2010   14:31:24



52 מתי 

 

כג 39: תהל’ קיח 26   

ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּלֶכם ְוִתְרְּדפּום ֵמִעיר ְלִעיר, 35 ְלַמַען ָיבֹוא ֲעֵליֶכם ָּכל ָּדם 
ָנִקי ֶׁשִנְׁשַּפְך ַעל ָהָאֶרץ ִמַּדם ֶהֶבל ַהַּצִּדיק ַעד ַּדם ְזַכְרָיה ֶּבן ֶּבֶרְכָיה 
ֲאֶׁשר ְרַצְחֶּתם אֹותֹו ֵּבין ַהֵהיָכל ַלִמְזֵּבַח. 36 ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ּבֹוא 

ָיבֹוא ָּכל ֶזה ַעל ַהּדֹור ַהֶּזה.”
 קינה על ירושלים

)לוקס יג 34‑35(
ֶאת  ְוסֹוֶקֶלת  ַהְּנִביִאים  ֶאת  ַההֹוֶרֶגת  ְירּוָׁשַלִים,  37 ”ְירּוָׁשַלִים, 

ָּבַנִיְך ְּכַתְרְנגֶׂלת  ַהְּׁשלּוִחים ֵאֶליָה, ַּכָמה ְּפָעִמים ָחַפְצִּתי ְלַקֵּבץ ֶאת 
ַהְמַקֶּבֶצת ֶאת ֶאְפרֹוֶחיָה ַּתַחת ְּכָנֶפיָה ְוֹלא ְרִציֶתם. 38 ִהֵּנה ֵּביְתֶכם 
ִיָּנֵטׁש ָלֶכם, 39 ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: ֵמַעָּתה ֹלא ִּתְראּוִני ַעד ֲאֶׁשר ּתׂאְמרּו 

  ’ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם יהוה!”
 ישוע מנבא חורבן וצרות

)מרקוס יג 1‑13; לוקס כא 5‑19(

 ְּבֵצאתֹו ִמֵּבית ַהִּמְקָדׁש ָלֶלֶכת ְלַדְרּכֹו ִנְּגׁשּו ַּתְלִמיָדיו ְלַהְראֹות כד 
לֹו ֶאת ִּבְנְיֵני ַהִּמְקָּדׁש. 2 ֵהִגיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם: ”רֹוִאים ַאֶּתם 
ֶאֶבן  ַעל  ֶאֶבן  ּפׂה  ִּתָּׁשֵאר  ָלֶכם, ֹלא  ֲאִני  ָאֵמן אֹוֵמר  ֵאֶּלה?  ָּכל  ֶאת 
ֵאָליו  ִנְּגׁשּו  ַהֵּזיִתים  ַהר  ַעל  ָיַׁשב  3 ַּכֲאֶׁשר  ַאְרָצה.”  ֻּתַּפל  ֹלא  ֲאֶׁשר 
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִיְהֶיה  ָמַתי  ָלנּו  ָנא  ”ַהֵּגד  ְוָאְמרּו:  ְלַבָּדם  ַהַּתְלִמיִדים 
ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  4 ֵהִׁשיב  ָהעֹוָלם?”  ְוֵקץ  ּבֹוֲאָך  אֹות  הּוא  ּוַמה 
ְויׂאְמרּו  ִּבְׁשִמי  ָיבֹואּו  ַרִּבים  5 ִּכי  ִאיׁש,  ֶאְתֶכם  ַיְתֶעה  ֶׁשֹּלא  ”ִהָּזֲהרּו 
ִמְלָחמֹות  ִלְׁשמַׂע  ֲעִתיִדים  6 ְוַאֶּתם  ַרִּבים.  ְוַיְתעּו  ַהָּמִׁשיַח’  ’ֲאִני 
ַהָּדָבר  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִּכי  ִּתָּבֲהלּו;  ַאל  ֵלב,  ִׂשימּו  ִמְלָחָמה.  ּוְׁשמּועֹות 
ַהֶּזה, ּוְבָכל זׂאת עֹוד ֹלא ָּבא ַהֵּקץ. 7 ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי ּוַמְמָלָכה ַעל 
ַמְמָלָכה ְוִיְהיּו ָרָעב ּוְרִעידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, 8 ַאְך ָּכל ֵאֶּלה 
ֵראִׁשית ַהָּצרֹות. 9 ָאז ִיְמְסרּו ֶאְתֶכם ָלרֹוְדִפים ְוַיַהְרגּו ֶאְתֶכם ְוִתְהיּו 
ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ִיָּכְׁשלּו  10 ַרִּבים  ְׁשִמי.  ִּבְגַלל  ַהּגֹוִיים  ָּכל  ַעל  ְׂשנּוִאים 
ְוַיְסִּגירּו ֶזה ֶאת ֶזה ְוִיְׂשְנאּו ֶזה ֶאת ֶזה. 11 ְנִביֵאי ֶׁשֶקר ָיקּומּו ְוַיְתעּו 
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ַרִּבים, 12 ּוֵמַאַחר ֶׁשִּתְרֶּבה ַהֶהְפֵקרּות ִתְתָקֵרר ַאֲהַבת ַרִּבים. 13 ֲאָבל 
ַהַּמֲחִזיק ַמֲעָמד ַעד ֵקץ הּוא ִיָּוַׁשע. 14 ּוְבׂשֹוָרה זֹו ֶׁשל ַהַּמְלכּות ֻּתְכַרז 

ְּבָכל ָהעֹוָלם ְלֵעדּות ְלָכל ַהּגֹוִיים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ַהֵּקץ.”
 צרה גדולה

)מרקוס יג 14‑23; לוקס כא 20‑24(
ָּדִניֵאל  ְּבִפי  ַּכֶּנֱאַמר  ַהְּמׁשֵׂמם,  ַהִּׁשּקּוץ  ֶאת  ִּתְראּו  ַּכֲאֶׁשר  15 ”ָלֵכן 

ַהָּנִביא, עֹוֵמד ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש — ַעל ַהּקֹוֵרא ְלָהִבין — 16 ֲאַזי ַהִּנְמָצִאים 
ִּביהּוָדה, ֶׁשָּינּוסּו ֶאל ֶהָהִרים; 17 ִמי ֶׁשַעל ַהַּגג ַאל ֵיֵרד ָלַקַחת ֲחָפִצים 
ֶלָהרֹות  19 ְואֹוי  ִּבְגדֹו.  ֶאת  ָלַקַחת  ַיֲחזׂר  ַאל  ֶׁשַּבָּׂשֶדה  18 ּוִמי  ִמֵּביתֹו, 
ְמנּוַסְתֶכם  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ִהְתַּפְּללּו  20 ְּבַרם  ָהֵהם.  ַּבָּיִמים  ְוַלֵּמיִניקֹות 
ַּבחֶׂרף ַאף ֹלא ְּבַׁשָּבת, 21 ִּכי ָאז ִּתְהֶיה ָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֹלא ָהְיָתה 
ָּכמֹוָה ֵמֵראִׁשית ָהעֹוָלם ְוַעד ַעָּתה, ַאף ֹלא ִּתְהֶיה ָּכמֹוָה. 22 ְוִאּלּוֵלא 
ֻקְּצרּו ַהָּיִמים ָהֵהם ֹלא ָהָיה ִנָּצל ָּכל ָּבָׂשר, ַאְך ְלַמַען ַהְּבִחיִרים ְיֻקְּצרּו 
ַהָּיִמים ָהֵהם. 23 ִאם יׂאַמר ָלֶכם ִאיׁש ָּבֵעת ַהִהיא, ’ִהֵּנה ּפׂה ַהָּמִׁשיַח’ 
אֹו ’ִהֵּנהּו ָׁשם’, ַאל ַּתֲאִמינּו, 24 ִּכי ָיקּומּו ְמִׁשיֵחי ֶׁשֶקר ּוְנִביֵאי ֶׁשֶקר 
ְוִיְּתנּו אֹותֹות ְּגדֹוִלים ּומֹוְפִתים ְּכֵדי ְלַהְתעֹות, ִאם ֶאְפָׁשר, ַּגם ֶאת 
ַהְּבִחיִרים. 25 ִהֵּנה ֵמרׂאׁש ָאַמְרִּתי ָלֶכם. 26 ָלֵכן ִאם יׂאְמרּו ָלֶכם ’ִהֵנהּו 
ַּבִּמְדָּבר’, ַאל ֵּתְצאּו; ’ִהֵּנהּו ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים’, ַאל ַּתֲאִמינּו; 27 ִּכי ַּכָּבָרק 
ֶּבן־ָהָאָדם.  ֶׁשל  ּבֹואֹו  ִיְהֶיה  ֵּכן  ַמֲעָרב  ַעד  ּוֵמִאיר  ִמִּמְזָרח  ַהּיֹוֵצא 

28 ַּבָּמקֹום ֶׁשַהְּגִוָּיה ִנְמֵצאת, ָׁשם ִיָּקְבצּו ַהְּנָׁשִרים.”

 בואו של בן־האדם

)מרקוס יג 24‑37; לוקס כא 25‑33; יז 26‑30, 34‑36(
ַיִּגיַּה  ֹלא  ְוַהָּיֵרַח  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶּתְחַׁשְך  ָהֵהם  ַהָּיִמים  ָצַרת  ַאֲחֵרי  29 ”ִמָּיד 

30 ָאז  ִיְזַּדְעְזעּו.  ַהָּׁשַמִים  ְוכׂחֹות  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ִיְּפלּו  ַהּכֹוָכִבים  אֹורֹו, 
ָהָאֶרץ  ִמְׁשְּפחֹות  ָּכל  ִיְסְּפדּו  ְוָאז  ַּבָּׁשַמִים  ֶּבן־ָהָאָדם  אֹות  ֵיָרֶאה 
ַרב.  ּוְבָכבֹוד  ִּבְגבּוָרה  ַהָּׁשַמִים  ַעְנֵני  ִעם  ָּבא  ֶּבן־ָהָאָדם  ֶאת  ְוִיְראּו 
ְּבִחיָריו  ֶאת  ִויַקְּבצּו  ָּגדֹול  ְּבׁשֹוָפר  ַמְלָאָכיו  ֶאת  ִיְׁשַלח  31 ְוהּוא 

ֵמַאְרַּבע ָהרּוחֹות, ִמְקצֹות ַהָּׁשַמִים ַעד ְקצֹוָתם.
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32 ִלְמדּו ֶאת ַהָּמָׁשל ִמן ַהְּתֵאָנה: ַּכֲאֶׁשר ֲעָנֶפיָה ִמְתַרְּכִכים ְוֶהָעִלים 

ָצִצים יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶׁשַהַּקִיץ ָקרֹוב. 33 ֵּכן ַגם ַאֶּתם, ִּכְראֹוְתֶכם ֶאת ָּכל 
ֵאֶּלה ְּדעּו ִּכי ָקרֹוב הּוא ַּבֶּפַתח. 34 ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם ֶׁשֹּלא ַיֲעבׂר 

ַהּדֹור ַהֶּזה ַעד ֲאֶׁשר ִיְהיּו ָּכל ֵאֶּלה.
35 ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַיַעְברּו ּוְדָבַרי ֹלא ַיַעְברּו. 36 ֲאָבל ֶאת ַהּיֹום ַההּוא 

ְוַהָּׁשָעה ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע, ַּגם ֹלא ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשַמִים ְוַגם ֹלא ַהֵּבן, ֶאָּלא 
ָהָאב ְלַבּדֹו. 37 ִּכיֵמי נַׂח ֵּכן ִיְהֶיה ּבֹואֹו ֶׁשל ֶּבן־ָהָאָדם. 38 ְּכמֹו ֶׁשַּבָּיִמים 
קֶׂדם ַלַּמּבּול ָהיּו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּוִמְתַחְּתִנים ַעד ַהּיֹום ֶׁשִּנְכַנס נַׂח 
ַלֵּתָבה 39 ְוֹלא ָיְדעּו ַעד ֶׁשָּבא ַהַּמּבּול ְוָסַחף ֶאת ַהּכׂל, ָּכְך ִיְהֶיה ַּגם 
ִיָּלַקח  ֶאָחד  ַּבָּׂשֶדה,  ְׁשַנִים  ִיְהיּו  ֵעת  40 אֹוָתּה  ֶּבן־ָהָאָדם.  ֶׁשל  ּבֹואֹו 
ְוֶאָחד ֵיָעֵזב; 41 ְׁשַּתִים טֹוֲחנֹות ָּבֵרַחִים — ַאַחת ִּתָּלַקח ְוַאַחת ֵּתָעֵזב. 
ָיבֹוא  יֹום  ְּבֵאיֶזה  יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  ִּכי  ַהִּמְׁשָמר,  ַעל  ִעְמדּו  ֵּכן  42 ַעל 

ֲאדֹוְנֶכם. 43 ְוזׂאת ְּדעּו: ִאּלּו ָיַדע ַּבַעל ַהַּבִית ְּבֵאיזֹו ַאְׁשמּוָרה ָיבֹוא 
ַהַּגָּנב, ָהָיה ׁשֹוֵקד ְוֹלא ַמִּניח לֹו ַלְחּדׂר ְלֵביתֹו. 44 ָלֵכן ֱהיּו מּוָכִנים ַּגם 

ַאֶּתם, ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשֹּלא ַּתֲעֶלה ַעל ַּדְעְּתֶכם ָיבֹוא ֶּבן־ָהָאָדם.”
 העבד הנאמן או הבלתי נאמן

)לוקס יב 41‑48(
ֵּביתֹו  ְּבֵני  ַעל  ָהָאדֹון  ֶׁשִהְפִקידֹו  ַהֶּנֱאָמן  ָהֶעֶבד  ֵאפֹוא  הּוא  45 ”ִמי 

ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו? 46 ַאְׁשֵרי ָהֶעֶבד ֶׁשָּיבֹוא ֲאדֹוָניו ְוִיְמָצא 
אֹותֹו עֹוֶׂשה ֵּכן. 47 ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, הּוא ַיְפִקיד אֹותֹו ַעל ָּכל 
ִמְתַמְהֵמַּה’  ’ֲאדֹוִני  ְּבִלּבֹו  יׂאַמר  ָהָרע  ָהֶעֶבד  ִאם  48 ֲאָבל  לֹו.  ֲאֶׁשר 
49 ְוַיְתִחיל ְלַהּכֹות ֶאת ֲחֵבָריו ָהֲעָבִדים ְויׂאַכל ְוִיְׁשֶּתה ִעם ַהִּׁשּכֹוִרים, 

50 ּבֹוא ָיבֹוא ֲאדֹוָניו ֶׁשל ָהֶעֶבד ַההּוא ְּביֹום ֶׁשֵאינֹו ְמַצֶּפה לֹו ּוְבָׁשָעה 

ִיְהיּו  ְוָיִׂשים ֶחְלקֹו ִעם ַהְּצבּוִעים; ָׁשם  51 ְיַׁשֵּסף אֹותֹו  יֹוֵדַע,  ֶׁשֵאינֹו 
ַהְיָלָלה ַוֲחרֹוק ַהִּׁשַּנִים.”

משל עשר העלמות

 ”ָאז ִּתְדֶמה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ְלֶעֶׂשר ֲעָלמֹות ֲאֶׁשר ָלְקחּו ֶאת כה 
ְּכִסילֹות  ָהיּו  ֵמֶהן  2 ָחֵמׁש  ֶהָחָתן.  ִלְקַראת  ְוָיְצאּו  ְמנֹורֹוֵתיֶהן 
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ְוָחֵמׁש ָהיּו ְנבֹונֹות, 3 ֶׁשֵּכן ַהְּכִסילֹות ָלְקחּו ֶאת ַהְּמנֹורֹות ְוֹלא ָלְקחּו 
ִאָּתן ֶׁשֶמן, 4 ֲאָבל ַהְּנבֹונֹות ָלְקחּו ֶׁשֶמן ִּבְכֵליֶהן ַיַחד ִעם ְמנֹורֹוֵתיֶהן. 
ַהַּלְיָלה  6 ַּבֲחצֹות  ְוִנְרְּדמּו.  ֻּכָּלן  ִנְמְנמּו  ֶהָחָתן  ֶׁשִהְתַמְהַמּה  5 ֵּכיָון 

ִהְתעֹוְררּו  7 ָאז  ִלְקָראתֹו!’  ְצֶאיָנה  ֶהָחָתן,  ’ִהֵּנה  ְקִריָאה,  ִנְׁשְמָעה 
ַלְּנבֹונֹות,  ַהְּכִסילֹות  8 ָאְמרּו  ְמנֹורֹוֵתיֶהן.  ְוֵהִכינּו ֶאת  ָהֵהן  ָהֲעָלמֹות 
ַהְּנבֹונֹות  9 ָענּו  ְמנֹורֹוֵתינּו ּדֹוֲעכֹות’.  ִּכי  ֶׁשָּלֶכן,  ַהֶּׁשֶמן  ִמן  ָלנּו  ’ֵּתָּנה 
ּוְקֶניָנה  ַהּמֹוְכִרים  ֶאל  ֵלְכָנה  ְוָלֶכן.  ָלנּו  ַיְסִּפיק  ֹלא  ’ֶׁשָּמא  ְוָאְמרּו, 
ִּבְׁשִביְלֶכן’. 10 ְּבָׁשָעה ֶׁשָהְלכּו ִלְקנֹות ָּבא ֶהָחָתן; ָהֲעָלמֹות ַהּמּוָכנֹות 
ְׁשָאר  ַּגם  ָּבאּו  ִמֵּכן  11 ְלַאַחר  ִנְסְּגָרה.  ְוַהֶּדֶלת  ַלֲחֻתָּנה  ִאּתֹו  ִנְכְנסּו 
ָהֲעָלמֹות ְוָאְמרּו, ’ֲאדֹוֵננּו ֲאדֹוֵננּו, ְּפַתח ָלנּו’. 12 ַאְך הּוא ֵהִׁשיב, ’ָאֵמן 
ִּכי  ַהִּמְׁשָמר,  ַעל  ִעְמדּו  13 ָלֵכן  ֶאְתֶכן’.  ַמִּכיר  ֵאיֶנִּני  ָלֶכן,  ֲאִני  אֹוֵמר 

ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֶאת ַהּיֹום ַאף ֹלא ֶאת ַהָּׁשָעה.”
 משל כיכרי הכסף

)לוקס יט 11‑27(
14 ”ּדֹוֶמה ַהָּדָבר ְלִאיׁש ַהּיֹוֵצא ְלַמָּסע. קֶׂדם ָלֵכן ָקָרא ַלֲעָבָדיו ְוִהְפִקיד 

ְּבָיָדם ֶאת הֹונֹו; 15 ְלֶאָחד ָנַתן ָחֵמׁש ִּכְּכֵרי ֶּכֶסף, ְלַאֵחר ְׁשַּתִים ּוְלַאֵחר 
ַאַחת, ְלָכל ִאיׁש ְלִפי ִּכְׁשרֹונֹו, ְוָנַסע. 16 ֶזה ֶׁשִּקֵּבל ָחֵמׁש ִּכָּכִרים ָהַלְך 
ְוִהְרִויַח ָחֵמׁש ֲאֵחרֹות. 17 ְּכמֹו ֵכן ֶזה ֶׁשִּקֵּבל ְׁשַּתִים  ִמָּיד, ָסַחר ָּבֶהן 
ָּבֲאָדָמה  ְוָחַפר  ָהַלְך  ַאַחת  ֶׁשִּקֵּבל  ֶזה  18 ַאְך  ֲאֵחרֹות.  ְׁשַּתִים  ִהְרִויַח 
ְוִהְטִמין ֶאת ֶּכֶסף ֲאדֹוָניו. 19 ַאֲחֵרי ְזַמן ַרב ָּבא ָהָאדֹון ֶׁשל ָהֲעָבִדים 
ִּכָּכִרים  ָחֵמׁש  ֶׁשִּקֵּבל  ֶזה  ִנַּגׁש  20 ַּכֲאֶׁשר  ֶחְׁשּבֹון.  ִעָּמֶהם  ְוָעַרְך  ָהֵהם 
ִהְפַקְדָּת  ִּכָּכִרים  ָחֵמׁש  ’ֲאדֹוִני,  ְוָאַמר,  נֹוָספֹות  ִּכָּכִרים  ָחֵמׁש  ֵהִביא 
ְּבָיִדי, ִהֵּנה ִהְרַוְחִּתי ָחֵמׁש ִּכָּכִרים נֹוָספֹות’. 21 ֵהִׁשיב לֹו ֲאדֹוָניו, ’ָיֶפה, 
ֶעֶבד טֹוב ְוֶנֱאָמן! ָהִייָת ֶנֱאָמן ִּבְמַעט, ַאְפִקיד אֹוְתָך ַעל ַהְרֵּבה. ּבֹוא 
ֶאל ִׂשְמַחת ֲאדֹוְנָך’. 22 ִנַּגׁש ַּגם ֶזה ֶׁשִּקֵּבל ְׁשֵּתי ִּכָּכִרים ְוָאַמר, ’ְׁשֵּתי 
ִּכָּכִרים ִהְפַקְדָּת ְּבָיִדי, ִהֵּנה ִהְרַוְחִּתי ְׁשֵּתי ִּכָּכִרים נֹוָספֹות’. 23 ֵהִׁשיב 
לֹו ֲאדֹוָניו, ’ָיֶפה, ֶעֶבד טֹוב ְוֶנֱאָמן! ָהִייָת ֶנֱאֶמן ִּבְמַעט, ַאְפִקיד אֹוְתָך 
ַעל ַהְרֵּבה. ּבֹוא ֶאל ִׂשְמַחת ֲאדֹוְנָך’. 24 ִנַּגׁש ַּגם ֶזה ֶׁשִּקֵּבל ִּכָּכר ַאַחת 
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ְוָאַמר, ’ֲאדֹוִני, ָיַדְעִּתי ֶׁשַאָּתה ִאיׁש ָקֶׁשה, ַהּקֹוֵצר ְּבָמקֹום ֶׁשֹּלא ָזַרְעָּת 
ְוִהְטַמְנִּתי  ְואֹוֵסף ְּבָמקֹום ֶׁשֹּלא ִּפַּזְרָּת, 25 ּוֵמַאַחר ֶׁשָּפַחְדִּתי ָהַלְכִּתי 
ֵאָליו,  ְוָאַמר  ֲאדֹוָניו  26 ֵהִׁשיב  ְלָך!’  ֲאֶׁשר  ִהֵּנִהי  ָּבֲאָדָמה.  ִּכָּכְרָך  ֶאת 
ְואֹוֵסף  ָזַרְעִּתי  ֶׁשֹּלא  ְּבָמקֹום  קֹוֵצר  ֶׁשֲאִני  ָיַדְעָּת  ְוָעֵצל!  ַרע  ’ֶעֶבד 
ֵאֶצל  ַּכְסִּפי  ֶאת  ְלַהְפִקיד  ָצִריְך  ָהִייָת  27 ָלֵכן  ִּפַּזְרִּתי,  ֶׁשֹּלא  ְּבָמקֹום 
28 ַעל  ָהִרִּבית.  ִעם  ֶׁשִּלי  ֶאת  ְמַקֵּבל  ָהִייִתי  ְּבבֹוִאי  ַוֲאִני  ַהֻּׁשְלָחִנים 
ֵּכן ְקחּו ֶאת ַהִּכָּכר ּוְתנּו ָלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו ֶעֶׂשר ַהִּכָּכִרים; 29 ִּכי ָּכל ִמי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ָנתֹון ִיָּנֵתן לֹו ְוֶׁשַפע ִיְהֶיה לֹו, ַאְך ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַּגם ַמה ֶּׁשֵּיׁש 
ַהחֶׁׂשְך  ֶאל  ַהְׁשִליכּו  מֹוִעיל  ַהִּבְלִתי  ָהֶעֶבד  30 ְוֶאת  ִמֶּמּנּו.  ִיָּלַקח  לֹו 

ַהִחיצֹון; ָׁשם ִיְהיּו ַהְיָלָלה ַוֲחרֹוק ַהִּׁשַּנִים.’ ”
משפט העמים

ַעל  ֵיֵׁשב  ִאּתֹו,  ַהַּמְלָאִכים  ְוָכל  ִּבְכבֹודֹו  ֶּבן־ָהָאָדם  ָיבֹוא  31 ”ַּכֲאֶׁשר 

ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו ְוֵיָאְספּו ְלָפָניו ָּכל ַהּגֹוִיים. 32 ָאז ַיְפִריֵדם ֶזה ִמֶּזה ְּכרֹוֶעה 
ַהַּמְפִריד ֶאת ַהְּכָבִׂשים ִמן ָהִעִּזים 33 ְוַיִּציב ֶאת ַהְּכָבִׂשים ִליִמינֹו ְוֶאת 
ָהִעִּזים ִלְׂשמׂאלֹו. 34 יׂאַמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ַהִּנָּצִבים ִליִמינֹו, ’ּבֹואּו ְּברּוֵכי 
ָאִבי ּוְרׁשּו ֶאת ַהַּמְלכּות ַהּמּוָכָנה ָלֶכם ֵמָאז ִהָּוֵסד ֵּתֵבל, 35 ִּכי ָרֵעב 
ָהִייִתי ּוְנַתֶּתם ִלי ֶלֱאכׂל, ָצֵמא ָהִייִתי ְוִהְׁשֵקיֶתם אֹוִתי, עֹוֵבר אַׂרח 
ָהִייִתי  חֹוֶלה  אֹוִתי,  ְוִהְלַּבְׁשֶּתם   — 36 ָערֹום  אֹוִתי,  ַוֲאַסְפֶּתם  ָהִייִתי 
ַהַּצִּדיִקים  37 ַיֲענּו  ֵאַלי’.  ּוָבאֶתם  ָהִייִתי  ְּבַמֲאָסר  אֹוִתי,  ּוִבַּקְרֶּתם 
ְויׂאְמרּו ֵאָליו, ’ֲאדֹוֵננּו, ָמַתי ָרִאינּו אֹוְתָך ָרֵעב ְוֶהֱאַכְלנּו אֹוְתָך, אֹו 
אֹוְתָך,  ְוָאַסְפנּו  אַׂרח  עֹוֵבר  ְרִאינּוָך  38 ָמַתי  אֹוְתָך?  ְוִהְׁשֵקינּו  ָצֵמא 
אֹו ָערֹום ְוִהְלַּבְׁשנּו אֹוְתָך? 39 ּוָמַתי ָרִאינּו אֹוְתָך חֹוֶלה אֹו ְּבַמֲאָסר 
ּוָבאנּו ֵאֶליָך?’ 40 ָיִׁשיב ַהֶּמֶלְך ְויׂאַמר ָלֶהם, ’ָאֵמן, אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַמה 

ֶּׁשֲעִׂשיֶתם ְלֶאָחד ֵמַאַחי ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ִלי ֲעִׂשיֶתם’.
ֶאל  ֲארּוִרים,  ִמֶּמִּני,  ’ְלכּו  ִלְׂשמׂאלֹו,  ַהִּנָּצִבים  ֶאל  יׂאַמר  ֵכן  41 ַאֲחֵרי 

ֵאׁש עֹוָלם ַהּמּוָכָנה ַלָּׂשָטן ּוְלַמְלָאָכיו, 42 ִּכי ָרֵעב ָהִייִתי ְוֹלא ְנַתֶּתם 
ִלי ֶלֱאכׂל, ָצֵמא ָהִייִתי ְוֹלא ִהְׁשֵקיֶתם אֹוִתי, 43 עֹוֵבר אַׂרח ָהִייִתי ְוֹלא 
ֲאַסְפֶּתם אֹוִתי, ָערֹום — ְוֹלא ִהְלַּבְׁשֶּתם אֹוִתי, חֹוֶלה ּוְבַמֲאָסר — ְוֹלא 
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ִּבַּקְרֶּתם אֹוִתי’. 44 ָיִׁשיבּו ַּגם ֵהם ְויׂאְמרּו, ’ֲאדֹוֵננּו, ָמַתי ָרִאינּו אֹוְתָך 
ָרֵעב אֹו ָצֵמא אֹו עֹוֵבר אַׂרח אֹו ָערֹום אֹו חֹוֶלה אֹו ְּבַמֲאָסר ְוֹלא 
ֵׁשַרְתנּו אֹוְתָך?’ 45 ָאז ַיֲעֶנה ָלֶהם ְויׂאַמר, ’ָאֵמן, אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַמה 
ֶּׁשֹּלא ֲעִׂשיֶתם ְלֶאָחד ִמן ַהְּקַטִּנים ָהֵאֶּלה ַּגם ִלי ֹלא ֲעִׂשיֶתם’. 46 ּוְבֵכן 

ֵאֶּלה ֵיְלכּו ְלעֶׂנׁש עֹוָלם ְוַהַּצִּדיִקים ְלַחֵּיי עֹוָלם.”
 מזימה נגד ישוע

)מרקוס יד 1‑2; לוקס כב 1‑2; יוחנן יא 45‑53(

 ְלַאַחר ֶׁשִּדֵּבר ֵיׁשּוַע ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: כו 
2 ”ַאֶּתם יֹוְדִעים ִּכי ְּבעֹוד יֹוַמִים ַהֶּפַסח ָּבא ּוֶבן־ָהָאָדם ִיָּמֵסר 

ְלִהָּצֵלב.”
ַהּכֵׂהן  ֲחַצר  ֶאל  ָהָעם  ְוִזְקֵני  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  ִנְקֲהלּו  ֵעת  3 ְּבאֹוָתּה 

ּוְלָהִמית  ְּבָעְרָמה  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ִלְתּפׂס  4 ְוֶהְחִליטּו  ְׁשמֹו,  ַקָּיָפא  ַהָּגדֹול, 
אֹותֹו, 5 ַאְך ָאְמרּו: ”ֹלא ֶּבָחג, ֶׁשָּמא ִּתְהֶיה ְמהּוָמה ָּבָעם.”

 המשיחה בבית עניה

)מרקוס יד 3‑9; יוחנן יב 1‑8(
6 ְּכֶׁשָהָיה ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ַעְנָיה ְּבֵביתֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ַהְמצָׂרע, 7 ִנְּגָׁשה ֵאָליו 

ַעל  אֹותֹו  ְוָיְצָקה  ְמאׂד  ָיָקר  ּבֶׂׂשם  ּובֹו  ֶׁשֶמן  ַּפְך  ֶׁשֶהֱחִזיָקה  ִאָּׁשה 
רׂאׁשֹו ִּבְהיֹותֹו ֵמֵסב ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן. 8 ִּכְראֹוָתם זׂאת ָּכֲעסּו ַהַּתְלִמיִדים 
ֶזה  ֶאת  ִלְמּכׂר  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  9 ֲהֹלא  ַהֶּזה?  ַהִּבְזּבּוז  ”ָלָּמה  ְוָאְמרּו: 

ִּבְמִחיר ַרב ְוָלֵתת ָלֲעִנִּיים.”
ֲהֵרי  ָלִאָּׁשה?  ָּתִציקּו  ”ַמּדּוַע  ָלֶהם:  ָאַמר  ֵיׁשּוַע,  ָּבֶזה  10 ְּכֶׁשִהְבִחין 

ַמֲעֶׂשה טֹוב ָעְׂשָתה ִלי. 11 ָהֲעִנִּיים ִאְּתֶכם ָּתִמיד, ֲאָבל ֲאִני, ֹלא ָּתִמיד 
ֲאִני ִאְּתֶכם. 12 ְוִהיא ְּכֶׁשָּיְצָקה ֶאת ֶׁשֶמן ַהּבֶׂׂשם ַהֶּזה ַעל ּגּוִפי ָעְׂשָתה 
זׂאת ִּבְׁשִביל ְקבּוָרִתי. 13 ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֻּתְכַרז 
ְוֶזה  ִהיא,  ֶּׁשָעְׂשָתה  ַמה  ַּגם  ְיֻסַּפר  ָהעֹוָלם,  ְּבָכל  ַהּזׂאת,  ַהְּבׂשֹוָרה 

ְלִזְכָרּה.”
14 ְלַאַחר ִמֵּכן ָהַלְך ֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר, ְיהּוָדה ִאיׁש ְקִרּיֹות ְׁשמֹו, 

ֶאל ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים 15 ְוָאַמר: ”ָמה ַאֶּתם רֹוִצים ָלֵתת ִלי ַוֲאִני ֶאְמסׂר 

 25.44 - 26.15

HNTquote.indb   57 27/10/2010   14:31:25



58 מתי 

ִחֵּפׂש  ֵעת  16 ּוֵמאֹוָתּה  ֶּכֶסף,  ִׁשְקֵלי  ְׁשלֹוִׁשים  לֹו  ָנְתנּו  ָלֶכם?”  אֹותֹו 
ִהְזַּדְּמנּות ְלַהְסִּגיר אֹותֹו.

 סעודת הפסח

)מרקוס יד 12‑26; לוקס כב 7‑23; יוחנן יג 21‑30(
17 ָּבִראׁשֹון ְלַחג ַהַּמּצֹות ִנְּגׁשּו ַהַּתְלִמיִדים ֶאל ֵיׁשּוַע ְוָׁשֲאלּו: ”ֵהיָכן 

”ְלכּו  ָלֶהם:  18 ֵהִׁשיב  ַהֶּפַסח?”  ֶאת  ֶלֱאכׂל  ְלָך  ֶׁשָּנִכין  רֹוֶצה  ַאָּתה 
ֶאְצְלָך  ְקרֹוָבה.  ִעִּתי  ַרֵּבנּו,  ָאַמר  ’ּכׂה  לֹו,  ְוִאְמרּו  ְּפלֹוִני  ֶאל  ָהִעיָרה, 

ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהֶּפַסח ִעם ַּתְלִמיַדי’.”
 19 ַהַּתְלִמיִדים ָעׂשּו ְּכִמְצַות ֵיׁשּוַע ְוֵהִכינּו ֶאת ַהֶּפַסח.

20 ָּבֶעֶרב ֵהֵסב ִעם ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר, 21 ְוַכֲאֶׁשר ָאְכלּו ָאַמר: ”ָאֵמן אֹוֵמר 

ֲאִני ָלֶכם, ֶאָחד ִמֶּכם ַיְסִּגיֵרִני.”
ֲאִני,  ”ֶזה  אֹותֹו:  ִלְׁשאׂל  ִאיׁש  ִאיׁש  ְוֵהֵחּלּו  ְמאׂד  ִהְתַעְּצבּו  22 ֵהם 

ֲאדֹוִני?”
23 ֵהִׁשיב ְוָאַמר: ”ַהּטֹוֵבל ִאִּתי ֶאת ָידֹו ַּבְּקָעָרה הּוא ַיְסִּגיֵרִני. 24 ֶּבן־

ֶאת  ַיְסִּגיר  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  אֹוי  ַאְך  ָעָליו,  ַּכָּכתּוב  הֹוֵלְך  ָאְמָנם  ָהָאָדם 
ֶּבן־ָהָאָדם. ָהִאיׁש ַההּוא, מּוָטב ָהָיה לֹו ִאּלּוֵלא נֹוַלד.”

25 ֵהִגיב ְיהּוָדה ֶׁשָהָיה ָעִתיד ְלַהְסִּגירֹו — ְוָׁשַאל: ”ֶזה ֲאִני, ַרִּבי?”

ֵהִׁשיב לֹו: ”ַאָּתה ָאַמְרָּת.”
ַלַּתְלִמיִדים  ְוָנַתן  ּוָבַצע  ֵּבֵרְך  ֶלֶחם,  ֵיׁשּוַע  ָלַקח  ָאְכלּו  26 ַּכֲאֶׁשר 

ְּבָאְמרֹו: ”ְקחּו ְוִאְכלּו, ֶזה ּגּוִפי.” 27 ָלַקח ֶאת ַהּכֹוס, ֵּבֵרְך ְוָנַתן ָלֶהם 
]ַהֲחָדָּׁשה[  ַהְּבִרית  ַּדם  ָּדִמי,  ֶזה  28 ִּכי  ֻּכְּלֶכם,  ִמֶּמָּנה  ”ְׁשתּו  ְּבָאְמרֹו: 
ַהִּנְׁשָּפְך ְּבַעד ַרִּבים ִלְסִליַחת ֲחָטִאים. 29 ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֵמַעָּתה ֹלא 
ֶאְׁשֶּתה ִמְּפִרי ַהֶּגֶפן ַהֶּזה ַעד אֹותֹו ַהּיֹום ֲאֶׁשר ֶאְׁשֵּתהּו ָחָדׁש ִעָּמֶכם 

ְּבַמְלכּות ָאִבי.”
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כו 31: זכר’ יג 7   

 כיפא עתיד להתכחש לישוע

)מרקוס יד 26‑31; לוקס כב 31‑34; יוחנן יג 36‑38(
30 ְלַאַחר ֶׁשָּׁשרּו ֶאת ַהַהֵּלל ָיְצאּו ֶאל ַהר ַהֵּזיִתים. 31 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: 

”ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ִּתָּכְׁשלּו ִּבְגָלִלי ַהַּלְיָלה, ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב, ’ַאֶּכה   ֶאת־ָהרֶׂעה 
ּוְתפּוֶציָן ַהּצׂאן.’ 32 ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשָאקּום ֵאֵלְך ִלְפֵניֶכם ַלָּגִליל.”

33 ֵהִׁשיב לֹו ֵּכיָפא ְוָאַמר: ”ִאם ַהּכׂל ִיָּכְׁשלּו ִּבְגָלְלָך, ֲאִני ְלעֹוָלם ֹלא 

ֶאָּכֵׁשל!”
34 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ְלָך ִּכי ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה, ְּבֶטֶרם ִיְקָרא 

ַהַּתְרְנגֹול, ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ִּתְתַּכֵחׁש ִלי.”
ְוֵכן  ְלָך!”.  ֶאְתַּכֵחׁש  ֹלא  ִאְּתָך  ָלמּות  ָעַלי  ִאם  ”ַּגם  ֵּכיָפא:  35 ָאַמר 

ָאְמרּו ָּכל ַהַּתְלִמיִדים.
 ישוע בגת שמנים

)מרקוס יד 32‑42; לוקס כב 39‑46(
36 ַאֲחֵרי ֵכן ָּבא ִאָּתם ֵיׁשּוַע ֶאל ָמקֹום ַהִּנְקָרא ַּגת ְׁשָמִנים ְוָאַמר ֶאל 

ַהַּתְלִמיִדים: ”ְׁשבּו ָלֶכם ּפׂה ַעד ֶׁשֵאֵלְך ְלָׁשם ְוֶאְתַּפֵּלל.” 37 הּוא ָלַקח 
ּומּוָעָקה.  ֶעֶצב  ִמְתַמֵּלא  ְוֵהֵחל  ַזְבַּדי  ְּבֵני  ְׁשֵני  ְוֶאת  ֵּכיָפא  ֶאת  ִאּתֹו 
ֵעִרים  ֶוֱהיּו  ּפׂה  ִהָּׁשֲארּו  ָמֶות,  ַעד  ָעַלי  ָמָרה  ”ַנְפִׁשי  ָלֶהם:  38 ָאַמר 

ִאִּתי.” 39 ָאז ָהַלְך ְמַעט ָהְלָאה, ָנַפל ַעל ָּפָניו ְוִהְתַּפֵּלל ְּבָאְמרֹו: ”ָאִבי, 
ִאם ֶאְפָׁשר ַהָּדָבר, ַהֲעֵבר ָנא ִמֶּמִּני ֶאת ַהּכֹוס ַהּזׂאת, ַאְך ֹלא ִּכְרצֹוִני 

ֲאִני ִּכי ִאם ִּכְרצֹוְנָך ַאָּתה.”
ְיֵׁשִנים. ָאַמר ֶאל ֵּכיָפא:  40 ְלַאַחר ִמֵּכן ָּבא ֶאל ַהַּתְלִמיִדים ּוְמָצָאם 

ֵעִרים  41 ֱהיּו  ַאַחת?  ָׁשָעה  ִאִּתי  ֵעִרים  ְלִהָּׁשֵאר  ְיָכְלֶּתם  ֹלא  ”ּוְבֵכן 
ִנָּסיֹון. ָאְמָנם ָהרּוַח ֲחֵפָצה, ֲאָבל  ִליֵדי  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָּתבֹואּו  ְוִהְתַּפְּללּו 
ַהָּבָׂשר ָחָלׁש.” 42 ָהַלְך ֵׁשִנית ְוִהְתַּפֵּלל ְּבָאְמרֹו: ”ָאִבי, ִאם ִאי ֶאְפָׁשר 
ֶׁשַהּכֹוס ַּתֲעבׂר ִמְּבִלי ֶׁשֶאְׁשֶּתה אֹוָתּה, ְיִהי ָנא ִּכְרצֹוְנָך.” 43 הּוא ָחַזר 
ְוׁשּוב ָמָצא אֹוָתם ְיֵׁשִנים, ִּכי ֵעיֵניֶהם ָהיּו ְּכֵבדֹות. 44 עֹוד ַּפַעם ָעַזב 
ַהִּמִּלים.  ֶאת אֹוָתן  ְּבָאְמרֹו ׁשּוב  ַּבְּׁשִליִׁשית  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוָהַלְך  אֹוָתם 
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¤ כו 45: עודכם…‑ יש מתרגמים: נומו עוד ונוחו.   

45 ַאֲחֵרי ֵכן ָּבא ֶאל ַהַּתְלִמיִדים ְוָאַמר ָלֶהם:    ¤”עֹוְדֶכם ְיֵׁשִנים ְוָנִחים? 

ִהֵּנה ָּבָאה ַהָּׁשָעה ּוֶבן־ָהָאָדם ִיָּמֵסר ִליֵדי ֲאָנִׁשים חֹוְטִאים. 46 קּומּו 
ְוֵנֵלְך. ִהֵּנה ִמְתָקֵרב ַהַּמְסִּגיר אֹוִתי!”

 ישוע נעצר

)מרקוס יד 43‑50; לוקס כב 47‑53; יוחנן יח 3‑12(
ְוִאּתֹו  ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר,  ִמן  ֶאָחד  ְיהּוָדה,  ָּבא  ְוִהֵּנה  ְמַדֵּבר  47 עֹוֶדּנּו 

ּוְבַמְקלֹות.  ַּבֲחָרבֹות  ָהָעם,  ְוִזְקֵני  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  ֵמֵאת  ַרב,  ָהמֹון 
48 ַהַּמְסִּגיר אֹותֹו ִהְקִּדים ָלֵתת ִסיָמן ְּבָאְמרֹו: ”ִמי ֶׁשֶאֵּתן לֹו ְנִׁשיָקה 

ֶזה הּוא; ִּתְפסּו אֹותֹו.” 49 ִמָּיד ִנַּגׁש ֶאל ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ָׁשלֹום, ַרִּבי”, 
ְוִנֵּׁשק אֹותֹו. 50 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ָחֵבר, ְלֵׁשם ָמה ַאָּתה ָּכאן?” ָאז ִנְּגׁשּו 

ֶאל ֵיׁשּוַע, ָאֲחזּו ּבֹו ִּביֵדיֶהם ְוָעְצרּו אֹותֹו.
ַחְרּבֹו,  ֶאת  ְוָׁשַלף  ָידֹו  ָׁשַלח  ֵיׁשּוַע  ִעם  ֶׁשָהיּו  ֵמָהֲאָנִׁשים  51 ֶאָחד 

ּוְבַהּכֹותֹו ֶאת ֶעֶבד ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול ִקֵּצץ ֶאת ָאְזנֹו. 52 ָאַמר ֵאָליו ֵיׁשּוַע: 
”ָהֵׁשב ֶאת ַחְרְּבָך ֶאל ְמקֹוָמּה, ִּכי ָּכל ָהאֹוֲחִזים ַּבֶחֶרב, ַּבֶחֶרב יׂאְבדּו. 
ִלי  ַיְמִציא  ּוִמָּיד  ֵמָאִבי  ְלַבֵּקׁש  ָיכֹול  ֶׁשֵאיֶנִּני  ַאָּתה  חֹוֵׁשב  53 ֶׁשָּמא 

ִּדְבֵרי  ִיְתַקְּימּו  ֵּכיַצד  54 ֲאָבל  ַמְלָאִכים?  ִלְגיֹונֹות  ִמְּׁשֵנים־ָעָׂשר  יֹוֵתר 
ַהְּכתּוִבים ֶׁשָּכְך ָצִריְך ִלְהיֹות?”

ְיָצאֶתם  ׁשֹוֵדד  ַעל  ”ְּכמֹו  ֶהָהמֹון:  ֶאל  ֵיׁשּוַע  ָאַמר  ָׁשָעה  55 אֹוָתּה 

ַּבִּמְקָּדׁש  ָיַׁשְבִּתי  יֹום  יֹום  ֲהֵרי  אֹוִתי.  ִלְתּפׂס  ּוְבַמְקלֹות  ַּבֲחָרבֹות 
ְלַמַען  ָקָרה  ֶזה  ָּכל  56 ַאְך  אֹוִתי.  ִלְתּפׂס  ָיד  ְׁשַלְחֶּתם  ְוֹלא  ְוִלַּמְדִּתי 

ִיְתַקְּימּו ִּכְתֵבי ַהְּנִביִאים.” ָאז ֲעָזבּוהּו ָּכל ַּתְלִמיָדיו ּוָבְרחּו.
 ישוע לפני הסנהדרין

)מרקוס יד 53‑65; לוקס כב 54‑55, 63‑71; יוחנן יח 13‑14, 19‑24(
57 ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָעְצרּו ֶאת ֵיׁשּוַע הֹוִליכּוהּו ֶאל ַקָּיָפא ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול 

58 ֵּכיָפא ָהַלְך ַאֲחָריו ְּבֶמְרָחק ָמה  ְוַהְּזֵקִנים.  ִנְקֲהלּו ַהּסֹוְפִרים  ְוָׁשם 
ַהְמָׁשְרִתים  ִעם  ְוָיַׁשב  ְּפִניָמה  ִנְכַנס  ַהָּגדֹול  ַהּכֵׂהן  ַלֲחַצר  ּוְכֶׁשִהִּגיַע 
ִלְראֹות ַמה ִּיְהֶיה ַהּסֹוף. 59 ָאז ִחְּפׂשּו ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוָכל ַהַּסְנֶהְדִרין 
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ֵעדּות ֶׁשֶקר ַעל ֵיׁשּוַע ְּכֵדי ְלָהִמית אֹותֹו, 60 ַאְך ֹלא ָמְצאּו, ַאף ֶׁשָּבאּו 
ְלָׁשם ֵעֵדי ֶׁשֶקר ַרִּבים. ַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו ְׁשֵני ֵעֵדי ֶׁשֶקר ְוָאְמרּו, 61 ”ֶזה 
ָאַמר, ’ֲאִני ָיכֹול ַלֲהרׂס ֶאת ֵהיַכל ָהֱאֹלִהים ּוִבְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ִלְבנֹות 
ַעל  ָּדָבר  ֵמִׁשיב  ”ֵאיְנָך  אֹותֹו:  ְוָׁשַאל  ַהָּגדֹול  ַהּכֵׂהן  62 ָקם  אֹותֹו’.” 
ַמה ֶּׁשֵאֶּלה ְמִעיִדים ֶנְגְּדָך?” 63 אּוָלם ֵיׁשּוַע ָׁשַתק. ָאַמר ֵאָליו ַהּכֵׂהן 
ַהָגדֹול: ”ֲאִני ַמְׁשִּביַע אֹוְתָך ֵּבאֹלִהים ַחִּיים ֶׁשּתׂאַמר ָלנּו ִאם ַאָּתה 

ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ָהֱאֹלִהים?”
64 ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: ”ַאָּתה ָאַמְרָּת, ַאְך אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֵמַעָּתה ִּתְראּו 

ֶאת ֶּבן־ָהָאָדם יֹוֵׁשב ִליִמין ַהְּגבּוָרה ּוָבא ִעם ַעְנֵני ַהָּׁשַמִים.”
ָּלנּו  ַמה  הּוא.  ”ְמַגֵּדף  ְוָאַמר:  ְּבָגָדיו  ֶאת  ַהָּגדֹול  ַהּכֵׂהן  ָקַרע  65 ִמָּיד 

עֹוד צֶׂרְך ְּבֵעִדים? ִהֵּנה ָּכֵעת ְׁשַמְעֶּתם ֶאת ַהִּגּדּוף. 66 ַמה ַּדְעְּתֶכם?”
ֵהִׁשיבּו: ”ֶּבן־ָמֶות הּוא.”

67 ָאז ָיְרקּו ְּבָפָניו ְוִהּכּוהּו ְּבֶאְגרֹוף; ַּגם ָסְטרּו לֹו 68 ְוָאְמרּו: ”ַנֵּבא ָלנּו, 

ַהָּמִׁשיַח, ִמיהּו ַהַּמֶּכה אֹוְתָך?”
 כיפא מתכחש לישוע

)מרקוס יד 66‑72; לוקס כב 56‑62; יוחנן יח 25‑27(
69 אֹוָתּה ָׁשָעה ָיַׁשב ֵּכיָפא ִמחּוץ ַלַּבִית, ֶּבָחֵצר. ִנְּגָׁשה ֵאָליו ִׁשְפָחה 

הּוא  70 ַאְך  ַהְּגִליִלי.”  ֵיׁשּוַע  ִעם  ָהִייָת  ַאָּתה  ”ַּגם  ְוָאְמָרה:  ַאַחת 
ִהְכִחיׁש ִּבְפֵני ַהּכׂל ְּבָאְמרֹו: ”ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ָמה ַאְּת אֹוֶמֶרת.” 71 ְּכֶׁשָּיָצא 
ֶאל ְמבֹוא ֶהָחֵצר ָרֲאָתה אֹותֹו ַאֶחֶרת ְוָאְמָרה ַלִּנְמָצִאים ָׁשם: ”ֶזה 
”ֵאיֶנִני  ְוָאַמר:  ִּבְׁשבּוָעה  ִהְכִחיׁש  72 ׁשּוב  ִמָּנֶצֶרת.”  ֵיׁשּוַע  ִעם  ָהָיה 
ַמִּכיר ֶאת ָהִאיׁש.” 73 ְלַאַחר ָׁשָעה ַקָּלה ִנְּגׁשּו ָהעֹוְמִדים ָׁשם ְוָאְמרּו 
ֶאל ֵּכיָפא: ”ֶּבֱאֶמת ַּגם ַאָּתה ֵמֶהם, ִּכי ַהִּמְבָטא ֶׁשְּלָך ְמַגֶּלה אֹוְתָך.” 
ָקָרא  ּוִמָּיד  ָהִאיׁש  ֶאת  ַמִּכיר  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ּוְלִהָּׁשַבע  ְלַקֵּלל  ֵהֵחל  74 ָאז 

ִיְקָרא  ”ְּבֶטֶרם   — ֵיׁשּוַע  לֹו  ֶׁשָאַמר  ַּבָּדָבר  ֵּכיָפא  75 ִנְזַּכר  ַהַּתְרְנגֹול. 
ַהַּתְרְנגֹול, ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ִּתְתַּכֵחׁש ִלי”, ָיָצא ַהחּוָצה ּוָבָכה ְּבִכי ַמר.
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 ישוע לפני פילטוס

)מרקוס טו 1‑5; לוקס כג 1‑5; יוחנן יח 28‑38(

ְוִזְקֵני ָהָעם ַעל ֵיׁשּוַע ְּכֵדי כז   ִעם ּבֶׂקר נֹוֲעצּו ָּכל ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים 
ּוְמָסרּוהּו  ִמָּׁשם  הֹוִליכּוהּו  אֹותֹו,  ָקְׁשרּו  2 ֵהם  אֹותֹו.  ְלָהִמית 

לִּפיָלטֹוס ַהָּנִציב.
ְוֶהֱחִזיר  ִהְתָחֵרט  אֹותֹו,  ֶׁשִהְרִׁשיעּו  ְּכֶׁשָרָאה  ֶׁשִהְסִּגירֹו,  3 ְיהּוָדה 

ְּבָאְמרֹו:  ַהֶּכֶסף  ִׁשְקֵלי  ְׁשלֹוִׁשים  ֶאת  ְוַלְּזֵקִנים  ַהּכֲׂהִנים  ְלָראֵׁשי 
4 ”ָחָטאִתי, ִּכי ָּדם ָנִקי ִהְסַּגְרִּתי.” ַאְך ֵהם ָאְמרּו: ”ָמה ִאְכַּפת ָלנּו? ֶזה 

ַהִּמְקָּדׁש,  ַהֶּכֶסף ְלתֹוְך ֵּבית אֹוַצר  ִהְׁשִליְך ֶאת  5 הּוא  ִעְנָיְנָך ֶׁשְּלָך!” 
ַהֶּכֶסף  ֶאת  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  6 ָלְקחּו  ַעְצמֹו.  ֶאת  ְוָתָלה  ִמָּׁשם  ָהַלְך 
ְוָאְמרּו: ”ָאסּור ְלַהְכִניס ֶאת ַהֶּכֶסף ְלאֹוַצר ַהִּמְקָּדׁש, ִּכי ְמִחיר ָּדִמים 
הּוא.” 7 ִהְתָיֲעצּו ְוָקנּו ּבֹו ֶאת ְׂשֵדה ַהּיֹוֵצר לְקבּוַרת ַהָּזִרים. 8 ַעל ֵּכן 
ִנְתַקֵּים ַמה  9 ָאז  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ַעד  ַהָּדם”  ”ְׂשֵדה  ַהָּׂשֶדה ַההּוא  ִנְקָרא 
ַהְיָקר  ֶאֶדר  ַהֶּכֶסף,  ְׁשלֹוִׁשים  ”ַוִּיְקחּו  ַהָּנִביא:  ִיְרְמָיהּו  ְּבַיד  ֶּׁשֶּנֱאַמר 
ֲאֶׁשר ָיַקר ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 10 ַוִּיְּתנּו אֹוָתם ְּבַעד ְׂשֵדה ַהּיֹוֵצר ַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוִני יהוה.”
ֶמֶלְך  ”ַאָּתה  ַהָּנִציב:  אֹותֹו  ָׁשַאל  ַהָּנִציב.  ִלְפֵני  ָעַמד  11 ֵיׁשּוַע 

ַהְּיהּוִדים?”
ֶהֱאִׁשימּוהּו  ַּכֲאֶׁשר  ָּדָבר  ָעָנה  12 ְוֹלא  אֹוֵמר”,  ”ַאָּתה  ֵיׁשּוַע:  ֵהִׁשיב 

ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהְּזֵקִנים.
13 ָאַמר ֵאָליו ִּפיָלטֹוס: ”ֵאיְנָך ׁשֹוֵמַע ַּכָּמה ֵהם ְמִעיִדים ֶנְגְּדָך?” 14 ַאְך 

הּוא ֹלא ֵהִׁשיב לֹו ַּגם ֹלא ַעל ַטֲעָנה ַאַחת, ְלִתְמהֹונֹו ָהַרב ֶׁשל ַהָּנִציב.
15 ֶּבָחג ָהָיה ַהָּנִציב נֹוֵהג ְלַׁשְחֵרר ָלָעם ָאִסיר ֶאָחד ַעל־ִּפי ְּבִחיָרָתם. 

16 אֹוָתּה ֵעת ָהָיה ָלֶהם ָאִסיר ְמֻפְרָסם, ֵיׁשּוַע ַּבר־ַאָּבא ְׁשמֹו. 17 ָלֵכן 

ַּכֲאֶׁשר ִנְקֲהלּו ָׁשַאל אֹוָתם ִּפיָלטֹוס: ”ֶאת ִמי ַאֶּתם רֹוִצים ֶׁשֲאַׁשְחֵרר 
ָלֶכם, ֶאת ֵיׁשּוַע ַּבר־ַאָּבא אֹו ֶאת ֵיׁשּוַע ַהִּנְקָרא ָמִׁשיַח?” 18 ִּכי ָיַדע 

ֶׁשִּמִּקְנָאה ָמְסרּו אֹותֹו.
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19 ַּכֲאֶׁשר ָיַׁשב ַעל ֵּכס ַהִּמְׁשָּפט ָׁשְלָחה ֵאָליו ִאְׁשּתֹו ֵלאמׂר: ”ַאל ִיְהֶיה 

ְלָך ָּדָבר ִעם אֹותֹו ַצִּדיק, ִּכי ַרּבֹות ָסַבְלִּתי ַהּיֹום ַּבֲחלֹום ִּבְגָללֹו.”
20 ְואּוָלם ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהְּזֵקִנים ִׁשְכְנעּו ֶאת ֲהמֹון ָהָעם ְלַבֵּקׁש ֶאת 

ַּבר־ַאָּבא ּוְלַהְכִחיד ֶאת ֵיׁשּוַע. 21 ָּפָנה ֲאֵליֶהם ַהָּנִציב ְוָׁשַאל: ”ֶאת ִמי 
ִמְּׁשֵניֶהם ִּתְרצּו ֶׁשֲאַׁשְחֵרר ָלֶכם?”

ָאְמרּו: ”ֶאת ַּבר־ַאָּבא.”
 ישוע נידון למוות

)מרקוס טו 6‑20; לוקס כג 13‑25; יוחנן יח 39 עד יט 16(
22 ָׁשַאל אֹוָתם ִּפיָלטֹוס: ”ִאם ֵּכן, ָמה ֶאֱעֶׂשה ְלֵיׁשּוַע ַהִּנְקָרא ָמִׁשיַח?”

ָאְמרּו ֻּכָּלם: ”ֶׁשִּיָּצֵלב!”
ְׂשֵאת:  ְּבֶיֶתר  ָצֲעקּו  ֵהם  ַאְך  ָעָׂשה?”  ָרָעה  ָמה  ”ֲאָבל  23 ָׁשַאל: 

”ֶׁשִּיָּצֵלב!”
24 ְּכֶׁשָרָאה ִּפיָלטֹוס ִּכי ֵאינֹו מֹוִעיל ָּדָבר ּוַמה ַּגם ֶׁשִּמְתַרֶּגֶׁשת ְמהּוָמה, 

ָלַקח ַמִים ְוָרַחץ ֶאת ָיָדיו ִלְפֵני ֶהָהמֹון ְּבָאְמרֹו: ”ָנִקי ָאנִׂכי ִמָּדמֹו ֶׁשל 
ֶזה. ֶזהּו ִעְנַיְנֶכם!”

 25 ָענּו ְוָאְמרּו ָּכל ָהָעם: ”ָּדמֹו ָעֵלינּו ְוַעל ָּבֵנינּו.”
26 ָאז ִׁשְחֵרר ָלֶהם ֶאת ַּבר־ַאָּבא, ְוֶאת ֵיׁשּוַע ִהְלָקה ּוָמַסר ִלְצִליָבה. 

27 ָלְקחּו ַחָּיֵלי ַהָּנִציב ֶאת ֵיׁשּוַע ְלֵבית ַהִּמְמָׁשל ְוִהְקִהילּו ֵאָליו ֶאת 

ָּכל ַהְּגדּוד. 28 ִהְפִׁשיטּוהּו ְוֶהֱעטּו ָעָליו ְמִעיל ָׁשִני, 29 ּוְלַאַחר ֶׁשָׂשְרגּו 
ְוָכְרעּו  ְיִמינֹו  ְּבַיד  ָקֶנה  ָנְתנּו  רׂאׁשֹו,  ַעל  ָׂשמּו אֹוָתּה  ֲעֶטֶרת קֹוִצים 
ְלָפָניּו ְּכֶׁשֵהם ִמְתלֹוְצִצים ּבֹו ְואֹוְמִרים: ”ָׁשלֹום ְלָך, ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים!” 
31 ְלַאַחר  רׂאׁשֹו.  ַעל  ְוִהּכּוהּו  ַהָּקֶנה  ֶאת  ָלְקחּו  ּבֹו,  ָיְרקּו  30 ֵהם 

ְּבָגָדיו  ֶאת  ִהְלִּביׁשּוהּו  ַהְּמִעיל,  ֶאת  ֵמָעָליו  ֵהִסירּו  ּבֹו  ֶׁשִהְתלֹוְצצּו 
ְוהֹוִבילּוהּו ְלִהָּצֵלב.

 צליבת ישוע

)מרקוס טו 21‑32; לוקס כג 26‑43; יוחנן יט 17‑27(
32 ְּבֵצאָתם ָמְצאּו ִאיׁש ֵמֶאֶרץ ִקיֶרְנָיה, ִׁשְמעֹון ְׁשמֹו, ְוִהְכִריחּו אֹותֹו 

ְּכלֹוַמר  ָּגְלּגָּׂתא,  ַהִּנְקָרא  ָמקֹום  ֶאל  ָּבאּו  33 ֵהם  ְצָלבֹו.  ֶאת  ָלֵׂשאת 
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כז 46: תהל’ כב 1   

ְמקֹום ַהֻּגְלּגֶׂלת, 34 ְוָנְתנּו לֹו ִלְׁשּתֹות ַיִין ָמהּול ִּבְמרֹוַרת ֶצַמח ָהרׂאׁש. 
הּוא ָטַעם, ַאְך ֹלא ָרָצה ִלְׁשּתֹות. 35 ַאֲחֵרי ֶׁשָּצְלבּו אֹותֹו ִחְּלקּו ֶאת 
ְּבָגָדיו ְּבַהִּפיָלם ּגֹוָרל, 36 ְוָיְׁשבּו ִלְׁשמׂר ָעָליו ָׁשם. 37 ֵמַעל ְלרׂאׁשֹו ָׂשמּו 

ֶאת ְּכַתב ַאְׁשָמתֹו: ”ֶזה הּוא ֵיׁשּוַע ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים.”
ְוֶאָחד  ִמיִמינֹו  ֶאָחד  ׁשֹוְדִדים,  ְׁשֵני  ִאּתֹו  ִנְצְלבּו  ָׁשָעה  38 אֹוָתּה 

40 ְוָאְמרּו:  רׂאָׁשם  ֵהִניעּו  אֹותֹו,  ִּגְדפּו  ָׁשם  39 ְוָהעֹוְבִרים  ִמְּׂשמׂאלֹו. 
”ַההֹוֵרס ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּובֹוֶנה אֹותֹו ִּבְׁשלֹוָׁשה ָיִמים! הֹוַׁשע ֶאת 
ַעְצְמָך, ִאם ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ַאָּתה, ְוֵרד ִמן ַהְּצָלב!” 41 ָּכְך ַּגם ִהְתלֹוְצצּו 
ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ִעם ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּזֵקִנים ְּבָאְמָרם: 42 ”ֲאֵחִרים הֹוִׁשיַע; 
ֶאת ַעְצמֹו ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ְלהֹוִׁשיַע?! ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל הּוא! ֶׁשֵּיֵרד ַעְכָׁשו ִמן 
ַהְּצָלב ְוַנֲאִמין ּבֹו! 43 ָּבַטח ֵּבאֹלִהים, ַעָּתה ְיַפְּלֵטהּו ִאם ָחֵפץ ּבֹו, ִּכי 

ָאַמר ’ֶּבן ֱאֹלִהים ֲאִני’.” 44 ָּכְך ֵחְרפּוהּו ַּגם ַהּׁשֹוְדִדים ֶׁשִּנְצְלבּו ִאּתֹו.
 מותו וקבורתו

)מרקוס טו 33‑47; לוקס כג 44‑56; יוחנן יט 28‑42(
45 ִמָּׁשָעה ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ַּבָּצֳהַרִים ִהְׂשָּתֵרר חֶׁׂשְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַעד 

ַהָּׁשָעה ָׁשלֹוׁש, 46 ּוְבֶעֶרְך ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ָצַעק ֵיׁשּוַע ְּבקֹול ָּגדֹול: ”ֵאִלי, 
47 ַּכָּמה  ֲעַזְבָּתִני?”  ָלָמה  ֵאִלי,  ְּכלֹוַמר,   ”ֵאִלי,  ְׁשַבְקָּתִני?”  ְלָמה  ֵאִלי, 
ִמן ָהעֹוְמִדים ָׁשם ָׁשְמעּו זׂאת ְוָאְמרּו: ”ְלֵאִלָּיהּו הּוא קֹוֵרא.” 48 ִמָּיד 
ָרץ ֶאָחד ֵמֶהם, ָלַקח ְספֹוג ּוִמֵּלא אֹותֹו חֶׂמץ, ִהְצִמיד אֹותֹו ֶאל ָקֶנה 
ִאם  ִנְרֶאה  ”ָהָבה  ָאְמרּו:  ָהֲאָנִׁשים  ֶיֶתר  49 ַאְך  ִלְׁשּתֹות.  לֹו  ְוִהִּגיׁש 

ָיבֹוא ֵאִלָּיהּו ְלַהִּציל אֹותֹו.”
50 ֵיׁשּוַע ָצַעק ׁשּוב ְּבקֹול ָּגדֹול ְוָנַפח ֶאת רּוחֹו. 51 ְוִהֵּנה ִנְקְרָעה ָּפרֶׂכת 

ַהְּסָלִעים  ָרֲעָדה,  ָהָאֶרץ  ְלַמָּטה;  ַעד  ִמְלַמְעָלה  ִלְׁשַּתִים,  ַהִּמְקָּדׁש 
ָעָפר  ְיֵׁשֵני  ְקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ַרּבֹות  ְוגּופֹות  ִנְפְּתחּו  52 ַהְּקָבִרים  ִנְבְקעּו, 
ְלִעיר  ִנְכְנסּו  ָקם,  ֶׁשהּוא  ַאֲחֵרי  ַהְּקָבִרים  ִמן  ָיְצאּו  53 ֵהם  ֵנעֹורּו. 
ַהּקֶׂדׁש ְוִנְראּו ְלַרִּבים. 54 ַׂשר ַהֵּמָאה ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו, ַהּׁשֹוְמִרים 
ֶאת ֵיׁשּוַע, ִּכְראֹוָתם ֶאת ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ְוֶאת ָּכל ַהַּנֲעֶׂשה, ִנְתַמְּלאּו 
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ַרּבֹות  ָנִׁשים  55 ַּגם  ֶזה!”  ָהָיה  ֶּבן־ֱאֹלִהים  ”ֶּבֱאֶמת  ְוָאְמרּו:  ַרב  ַּפַחד 
ְוִהְתּבֹוְננּו  ָׁשם  ָהיּו  אֹותֹו  ְוֵׁשְרתּו  ַהָּגִליל  ִמן  ֵיׁשּוַע  ַאֲחֵרי  ֶׁשָהְלכּו 
ְויֹוֵסף,  ַיֲעקׂב  ֵאם  ִמְרָים  ַהַּמְגָּדִלית,  ִמְרָים  ָהיּו  56 ֵּביֵניֶהן  ֵמָרחֹוק. 
ָרָמַתִים,  ּתֹוַׁשב  ָעִׁשיר  ִאיׁש  ָּבא  ֶעֶרב  57 ְלֵעת  ַזְבַּדי.  ְּבֵני  ֶׁשל  ְוִאָּמם 
ֶאל  ָּבא  58 הּוא  ֵיׁשּוַע.  ֶׁשל  ְלַתְלִמיד  ַנֲעָׂשה  הּוא  ֶׁשַּגם  ְׁשמֹו,  יֹוֵסף 
אֹוָתּה.  ִלְמסׂר  ִּפיָלטֹוס  ִצָּוה  ָאז  ֵיׁשּוַע.  ּגּוַפת  ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ִּפיָלטֹוס 
אֹוָתּה  60 ְוִהִּניַח  ָנִקי  ְּבָסִדין  אֹוָתה  ָעַטף  ַהּגּוָפה,  ֶאת  ָלַקח  59 יֹוֵסף 

ְּבִקְברֹו ֶהָחָדׁש ֶׁשּלֹו ֲאֶׁשר ָחַצב ַּבֶּסַלע. ְלַאַחר ֶׁשָּגַלל ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ַעל 
ָהיּו  ָהַאֶחֶרת  ּוִמְרָים  ַהַּמְגָּדִלית  61 ּוִמְרָים  ְלַדְרּכֹו.  ָהַלְך  ַהֶּקֶבר  ֶּפַתח 

ָׁשם, יֹוְׁשבֹות מּול ַהֶּקֶבר.
משמר על הקבר

ֶאל  ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  ִנְקֲהלּו  ַהַּׁשָּבת  ֶעֶרב  62 ְלָמֳחַרת 

ָאַמר  ַחי  ֶׁשָהָיה  ְּבֵעת  ִּכי  ִנְזַּכְרנּו  ”ֲאדֹוֵננּו,  לֹו:  63 ָאְמרּו  ִּפיָלטֹוס. 
ָנא  ַצֵּוה  64 ָלֵכן  ָיִמים קֹום ָאקּום.’  ְׁשלֹוָׁשה  ’ַאֲחֵרי  ַההּוא,  ַהַּמְתֶעה 
ְוִיְגְנבּו  ַּתְלִמיָדיו  ָיבֹואּו  ֶׁשָּמא  ַהְּׁשִליִׁשי,  ַהּיֹום  ַעד  ַהֶּקֶבר  ֶׁשִּיָּׁשֵמר 
ְוִתְהֶיה  ַהֵּמִתים’,  ִמן  ָקם  ’הּוא  ָלָעם  יׂאְמרּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  אֹותֹו. 

ַהַּתְרִמית ָהַאֲחרֹוָנה ְּגרּוָעה ִמן ָהִראׁשֹוָנה.”
65 ָאַמר ָלֶהם ִּפיָלטֹוס: ”ִהֵּנה ָלֶכם ִמְׁשָמר, ְלכּו ְוִׁשְמרּו ְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם 

יֹוְדִעים.”
ָהֶאֶבן  ַעל  חֹוָתם  ֶׁשָׂשמּו  ְּבָכְך  ַהֶּקֶבר  ֶאת  ְוִהְבִטיחּו  ָהְלכּו  66 ֵהם 

ְוִהִּציבּו ִמְׁשָמר.
 תחיית ישוע

)מרקוס טז 1‑8; לוקס כד 1‑12; יוחנן כ 1‑10(

 ַאֲחֵרי ַהַּׁשָּבת, ִעם ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון, ָּבאּו ִמְרָים כח 
ַהַּמְגָּדִלית ּוִמְרָים ָהַאֶחֶרת ִלְראֹות ֶאת ַהֶּקֶבר. 2 ְלֶפַתע ָהְיָתה 
ְוָגַלל  ִנַּגׁש  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ָיַרד  יהוה  ַמְלַאְך  ִּכי  ֲחָזָקה,  ֲאָדָמה  ְרִעיַדת 
ֶאת ָהֶאֶבן ִמן ַהֶּפַתח ְוָיַׁשב ָעֶליָה. 3 ַמְרֵאהּו ָהָיה ְּכָבָרק ּוְלבּוׁשֹו ָלָבן 
ַּכֶּׁשֶלג, 4 ּוִמַּפְחּדֹו ִנְבֲהלּו ַהּׁשֹוְמִרים ְוָהיו ְּכֵמִתים. 5 ָאַמר ַהַּמְלָאְך ֶאל 
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66 מתי 

ַאֶּתן  ֶׁשִּנְצַלב  ֵיׁשּוַע  ִּכי ֶאת  יֹוֵדַע  ֲאִני  ַאֶּתן.  ִּתְפַחְדָנה  ”ַאל  ַהָּנִׁשים: 
ְמַחְּפׂשֹות. 6 הּוא ֵאיֶנּנּו ָּכאן, ֶׁשֲהֵרי ָקם ִלְתִחָּיה ְּכִפי ֶׁשָאַמר. ּבׂאָנה 
ְלַתְלִמיָדיו:  ְוַהֵּגְדָנה  ַמֵהר  7 ֵלְכָנה  ּבֹו.  ֶׁשָּׁשַכב  ַהָּמקֹום  ֶאת  ּוְרֶאיָנה 
ִּתְראּו  ָׁשם  ַלָּגִליל.  ִלְפֵניֶכם  ְוִהֵּנה הּוא הֹוֵלְך  ַהֵּמִתים  ִמן  ָקם  ’הּוא 
ְּבִיְרָאה  ַהֶּקֶבר  ֶאת  ַמֵהר  ָעְזבּו  8 ֵהן  ָלֵכן.”  ָאַמְרִּתי  ִהֵּנה  אֹותֹו.’ 
אֹוָתן  ָּפַגׁש  9 ִּפְתאֹום  ְלַתְלִמיָדיו.  ְלהֹוִדיַע  ְוָרצּו  ְּגדֹוָלה,  ּוְבִׂשְמָחה 
ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ָׁשלֹום ָלֶכן.” ֵהן ִנְּגׁשּו ֵאָליו, ָאֲחזּו ְּבַרְגָליו ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְלַאַחי ֶׁשֵּיְלכּו  ְוַהֵּגְדָנה  ֵלְכָנה  ָלֶהן ֵיׁשּוַע: ”ַאל ִּתְפַחְדָנה,  10 ָאַמר  לֹו. 

ַלָּגִליל ְוָׁשם ִיְראּוִני.”
11 ְּבָׁשָעה ֶׁשָהְלכּו ָּבאּו ָהִעיָרה ַּכָּמה ִמן ַהּׁשֹוְמִרים ְוהֹוִדיעּו ְלָראֵׁשי 

ַהּכֲׂהִנים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרה. 12 ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ִהְתַּכְּנסּו ִעם ַהְּזֵקִנים 
ּוְלַאַחר ִהְתָיֲעצּות ָנְתנּו ַלַחָּיִלים ְסכּום ֶּכֶסף ִנָּכר 13 ְּבָאְמָרם: ”ַהִּגידּו 
ָּכְך: ’ָּבאּו ַּתְלִמיָדיו ַּבַּלְיָלה ְוָגְנבּו אֹותֹו ַּכֲאֶׁשר ָיַׁשּנּו’. 14 ְוִאם ֶזה ִיָּוַדע 
ָלְקחּו  15 ֵהם  ִמְּדָאָגה.”  ֶאְתֶכם  ְוִנְפטׂר  אֹותֹו  ְנַׁשְכֵנַע  ֲאַנְחנּו  ַלָּנִציב, 
ֶאת ַהֶּכֶסף ְוָעׂשּו ְּכמֹו ֶׁשהֹורּו ָלֶהם. ְוָאְמָנם ֵׁשַמע ַהָּדָבר ַהֶּזה ָנפֹוץ 

ְּבֶקֶרב ָהָעם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.
 התגלותו לשליחים

)מרקוס טז 14‑18; לוקס כד 36‑49; יוחנן כ 19‑23(
16 ֵּביְנַתִים ָהְלכּו ַאַחד־ָעָׂשר ַהַּתְלִמיִדים ַלָּגִליל, ֶאל ָהָהר ֲאֶׁשר ָאַמר 

ֶׁשַהָּסֵפק  ַּכָּמה  ָהיּו  ֲאָבל  ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו,  17 ְּכֶׁשָראּו אֹותֹו  ֵיׁשּוַע.  ָלֶהם 
ִלי ָּכל ַסְמכּות  ְוָאַמר: ”ִנְּתָנה  ְלַדֵּבר ִאָּתם  18 ִנַּגׁש ֵיׁשּוַע  ְּבִלָּבם.  ִקֵּנן 
ְלַתְלִמיִדים,  ַהּגֹוִיים  ָּכל  ֶאת  ַוֲעׂשּו  ְלכּו  ֵּכן  19 ַעל  ּוָבָאֶרץ.  ַּבָּׁשַמִים 
ַהְטִּבילּו אֹוָתם ְלֵׁשם ָהָאב ְוַהֵּבן ְורּוַח ַהּקֶׂדׁש 20 ְוַלְּמדּו אֹוָתם ִלְׁשמׂר 
ֵקץ  ַעד  ַהָּיִמים  ָּכל  ֲאִני  ִאְּתֶכם  ִהֵּנה  ֶאְתֶכם.  ֶּׁשִּצִּויִתי  ַמה  ָּכל  ֶאת 

ָהעֹוָלם.” 
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 יוחנן המטביל והטפתו

)מתי ג 1‑12; לוקס ג 1‑9, 15‑17; יוחנן א 19‑28(

ִּביַׁשְעָיהּו א  2 ַּכָּכתּוב  ֶּבן־ֱאֹלִהים.  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְּבׂשֹוַרת   ְּתִחַּלת 
ַהָּנִביא:

  ”ִהְנִני ׁׂשֵלַח ַמְלָאִכי ְלָפֶניָך ּוִפָּנה ַדְרֶּכָך.
 3   קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך יהוה, ַיְּׁשרּו ְמִסּלֹוָתיו.”

ֶׁשל  ְטִביָלה  ַעל  ַמְכִריז  ְּכֶׁשהּוא  ַּבִּמְדָּבר  הֹוִפיַע  ַהַּמְטִּביל  4 יֹוָחָנן 

ְוָכל  ְיהּוָדה  ֶאֶרץ  ָּכל  ֵאָליו  5 ָיְצאּו  ֲחָטִאים.  ְסִליַחת  ְלֵׁשם  ְּתׁשּוָבה 
ַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים ְוהּוא ִהְטִּביל אֹוָתם ִּבְנַהר ַהַּיְרֵּדן ִּבְהיֹוָתם ִמְתַוִּדים 

ַעל ֲחָטֵאיֶהם.
6 יֹוָחָנן ָהָיה ָלבּוׁש ְׂשַער ְּגַמִּלים ְוָחגּור ֲחגֹוַרת עֹור ְּבָמְתָניו, ּוַמֲאָכלֹו 

ָּבא  ִמֶּמִּני  ָחָזק  ”ִהֵּנה  ְוָאַמר:  יֹוָחָנן  7 ִהְכִריז  ַהַּיַער.  ּוְדַבׁש  ֲחָגִבים 
ַאֲחַרי, ֲאֶׁשר ֵאיֶנִּני ָראּוי ְלִהְתּכֹוֵפף ּוְלַהִּתיר ֶאת ְׂשרֹוְך ְנָעָליו. 8 ֲאִני 

ִהְטַּבְלִּתי ֶאְתֶכם ְּבַמִים, ַאְך הּוא ַיְטִּביל ֶאְתֶכם ְּברּוַח ַהּקֶׂדׁש.”
 טבילת ישוע והניסיון

)מתי ג 13‑17; ד 1‑11; לוקס ג 21‑22; ד 1‑13(
9 ַּבָּיִמים ָהֵהם ָּבא ֵיׁשּוַע ִמָּנְצַרת ֲאֶׁשר ַּבָּגִליל ְויֹוָחָנן ִהְטִּבילֹו ַּבַּיְרֵּדן. 

ָהרּוַח  ְוֶאת  ִנְפָּתִחים  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ָרָאה  ַהַּמִים  ִמן  ֶׁשָעָלה  10 ָּבֶרַגע 

יֹוֶרֶדת ָעָליו ִּבְדמּות יֹוָנה. 11 ָיָצא קֹול ִמן ַהָּׁשַמִים: ”ַאָּתה ְּבִני ֲאהּוִבי, 
13 ּוַבִּמְדָּבר  ַהִּמְדָּבר,  ֶאל  ָהרּוַח  אֹותֹו  הֹוִציָאה  12 ִמָּיד  ָחַפְצִּתי.”  ְּבָך 

הבשורה על־פי מרקוס
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68 מרקוס 

ִעם  ָׁשם  ָהָיה  הּוא  אֹותֹו.  ְמַנֶּסה  ְּכֶׁשַהָּׂשָטן  יֹום  ַאְרָּבִעים  ָׁשָהה 
ַהַחּיֹות, ְוַהַּמְלָאִכים ֵׁשְרתּוהּו.

 ישוע מתחיל את שליחותו בגליל

)מתי ד 12‑17; לוקס ד 14‑15(
14 ַאֲחֵרי ֶׁשֻהְסַּגר יֹוָחָנן ָּבא ֵיׁשּוַע ַלָּגִליל ְוִהְכִריז ֶאת ְּבׂשֹוַרת ָהֱאֹלִהים 

ִּבְתׁשּוָבה  ׁשּובּו  ֱאֹלִהים!  ַמְלכּות  ּוְקֵרָבה  ָהֵעת  15 ”ָמְלָאה  ְּבָאְמרֹו: 
ְוַהֲאִמינּו ַּבְּבׂשֹוָרה!”

 ישוע קורא לארבעה דייגים

)מתי ד 18‑22; לוקס ה 1‑11(
ַאְנְּדֵרי  ְוֶאת  ִׁשְמעֹון  ֶאת  ָרָאה  ַהָּגִליל  ַים  ְׂשַפת  ַעל  ָהַלְך  16 ַּכֲאֶׁשר 

ָלֶהם  17 ָאַמר  ָהיּו.  ַּדָּיִגים  ִּכי  ַּבָּים,  ְרָׁשתֹות  ּפֹוְרִׂשים  ִׁשְמעֹון  ֲאִחי 
ֵיׁשּוַע: ”ְלכּו ַאֲחַרי ְוֶאֱעֶׂשה ֶאְתֶכם ְלַדָּיֵגי ֲאָנִׁשים.” 18 ִמָּיד ָעְזבּו ֶאת 
ָהְרָׁשתֹות ְוָהְלכּו ַאֲחָריו. 19 הּוא ָהַלְך ְקָצת ָהְלָאה ְוָרָאה ֶאת ַיֲעקׂב 
ָהְרָׁשתֹות.  ֶאת  ְמַתְּקִנים  ַּבִּסיָרה  ְוֵהם  ָאִחיו  יֹוָחָנן  ְוֶאת  ֶּבן־ַזְבַּדי 
20 ִמָּיד ָקָרא ָלֶהם. ֵהם ָעְזבּו ֶאת ַזְבַּדי ֲאִביֶהם ַּבִּסיָרה ִעם ַהְּׂשִכיִרים 

ְוָהְלכּו ַאֲחָריו.
 גירוש רוח טמאה

)לוקס ד 31‑37(
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְּבַׁשָּבת  ְלִהָּכֵנס  ִמֵהר  ַנחּום  ְּכַפר  ֶאל  ּבֹוָאם  21 ַאֲחֵרי 

ְמַלֵּמד  ָהָיה  ִּכי  הֹוָרָאתֹו,  ַעל  ָהֲאָנִׁשים  22 ִהְׁשּתֹוְממּו  ָׁשם.  ְוִלֵּמד 
ְּבֵבית  ִנְמָצא  ֵעת  23 אֹוָתּה  ַּכּסֹוְפִרים.  ְוֹלא  ַסְמכּות  ְּכַבַעל  אֹוָתם 
ָּלנּו ּוְלָך  24 ”ַמה  ְוָאַמר:  ַהְּכֶנֶסת ִאיׁש ּובֹו רּוַח ְטֵמָאה. ָצַעק ָהִאיׁש 
ֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת? ָּבאָת ְלַהְׁשִמיד אֹוָתנּו! ֲאִני יֹוֵדַע ִמי ַאָּתה — ְקדֹוׁש 

ָהֱאֹלִהים!”
 25 ֵיׁשּוַע ָּגַער ָּברּוַח ְוָאַמר: ”ִׁשְתִקי ּוְצִאי ִמֶּמּנּו!”

ְוָיְצָאה  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ָצֲעָקה  ָהִאיׁש,  ֶאת  ַהְּטֵמָאה  ָהרּוַח  26 ִזְעְזָעה 

ִמֶּמּנּו. 27 ַהּכׂל ִהְׁשּתֹוְממּו ְוָׁשֲאלּו ֶזה ֶאת ֶזה: ”ַמה ֶּזה? ָמה ַהּתֹוָרה 
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ְּבַסְמכּות  ְמַצֶּוה  הּוא  ַהְּטֵמאֹות  ָהרּוחֹות  ַעל  ַּגם  ַהּזׂאת?  ַהֲחָדָׁשה 
ְוֵהן ִנְׁשָמעֹות לֹו!”

 28 ַעד ְמֵהָרה ָיָצא ִׁשְמעֹו ְּבָכל ֵאזֹור ַהָּגִליל.
 ריפוי חולים רבים

)מתי ח 14‑17; לוקס ד 38‑41(
29 ֵהם ָיְצאּו ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוִנְכְנסּו ִמָּיד ְלֵביָתם ֶׁשל ִׁשְמעֹון ְוַאְנְּדֵרי. 

ָׁשְכָבה  ִׁשְמעֹון  ֶׁשל  ַוֲחמֹותֹו  30 הֹוִאיל  ִאָּתם.  ָּבאּו  ְויֹוָחָנן  ַיֲעקׂב  ַּגם 
ְּבָיָדּה  ֶהֱחִזיק  ִנַּגׁש,  31 הּוא  ֵאֶליָה.  ְּבנֹוֵגַע  ֵאָליו  ִּדְּברּו  ֵמחׂם  קֹוַדַחת 

ְוֵהִקים אֹוָתּה. ַהחׂם ָסר ִמֶּמָּנה ְוִהיא ֵׁשְרָתה אֹוָתם.
32 ָּבֶעֶרב, ִעם ְׁשִקיַעת ַהֶּׁשֶמׁש, ֵהִביאּו ֵאָליו ֶאת ָּכל ַהחֹוִלים ַוֲאחּוֵזי 

ַרִּבים  ִרֵּפא  34 ְוהּוא  ַהַּבִית  ֶּפַתח  ֶאל  ֶנֶאְסָפה  ָהִעיר  33 ָּכל  ַהֵּׁשִדים. 
ִהִּניַח  ְוֹלא  ֵּגֵרׁש  ַרִּבים  ֵׁשִדים  ַּגם  ְלִמיֵניֶהן;  ְּבַמֲחלֹות  חֹוִלים  ֶׁשָהיּו 

ַלֵּׁשִדים ְלַדֵּבר ִמְּפֵני ֶׁשִהִּכירּוהּו.
 ישוע יוצא למסע הטפה

)לוקס ד 42‑44(
ְוִהְתַּפֵּלל  ְוָיָצא ֶאל ָמקֹום ׁשֹוֵמם  ַהְׁשֵּכם, ְּבעֹוד חֶׁׂשְך, ָקם  35 ַּבּבֶׂקר 

37 ּוָמְצאּו  ְּבִעְּקבֹוָתיו  ָיְצאּו  ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ְוָהֲאָנִׁשים  36 ִׁשְמעֹון  ָׁשם. 
אֹותֹו. ָאְמרּו לֹו: ”ַהּכׂל ְמַחְּפִׂשים אֹוְתָך!”

ָׁשם,  ַּגם  ַוֲאַבֵּׂשר  ַהְּקרֹובֹות  ָהֲעָירֹות  ֶאל  ֵנֵלְך  ”ּבֹואּו  ָלֶהם:  38 ָאַמר 

ִּכי ְלֵׁשם ָּכְך ָיָצאִתי.” 39 ָהַלְך ּוִבֵּׂשר ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ְּבָכל ַהָּגִליל ְוֵגֵרׁש 
ֶאת ַהֵּׁשִדים.

 ריפוי איש מצורע

)מתי ח 1‑4; לוקס ה 12‑16(
40 ָּבא ֵאָליו ִאיׁש ְמצָׂרע ְוִהְתַחֵּנן ְלָפָניו. הּוא ָּכַרע ַעל ִּבְרָּכיו ְוָאַמר 

לֹו: ”ִאם ִּתְרֶצה ּתּוַכל ְלַטֵהר אֹוִתי.” 41 ְּברׂב ַרֲחָמיו הֹוִׁשיט ֵיׁשּוַע ֶאת 
ֶרַגע ָסָרה  42 ְּבאֹותֹו  ִהָּטֵהר!”  ֲאִני!  ֵאָליו: ”רֹוֶצה  ְוָאַמר  ָנַגע ּבֹו  ָידֹו, 
ִמֶּמּנּו ַהָּצַרַעת ְוהּוא ִנְטַהר. 43 ֵיׁשּוַע ִהְזִהיר אֹותֹו ּוִמֵהר ְלַׁשֵּלַח אֹותֹו. 
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44 ָאַמר ֵאָליו: ”ְרֵאה, ַאל ַּתִּגיד ָּדָבר ְלִאיׁש. ְּבַרם ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל ַהּכֵׂהן 

ְוַהְקֵרב ְלָטֳהָרְתָך ֶאת ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶׁׂשה ְלֵעדּות ָלֶהם.”
45 ַאְך הּוא ָיָצא ְוִהְרָּבה ְלַהְכִריז ּוְלָהִפיץ ָּבַרִּבים ֶאת ַהָּדָבר, ַעד ֲאֶׁשר 

ֵיׁשּוַע ֹלא ָהָיה ָיכֹול עֹוד ָלבֹוא ֶאל ִעיר ְּבָגלּוי ֶאָּלא ָהָיה ִנְשָאר ִמחּוץ 
ָלִעיר ִּבְמקֹומֹות ׁשֹוְמִמים; ּוִמָּכל ָמקֹום ָּבאּו ֵאָליו.

 ריפוי איש משותק

)מתי ט 1‑8; לוקס ה 12‑16(

 ַאֲחֵרי ָיִמים ֲאָחִדים ָּבא ֵׁשִנית ֶאל ְּכַפר ַנחּום. ְּכֶׁשּנֹוַדע ִּכי הּוא ב 
ַּבַּבִית 2 ֶנֶאְספּו ַרִּבים ַעד ֲאֶׁשר ֹלא ָהָיה עֹוד ָמקֹום ַּגם ִלְפֵני ֶּפַתח 
ַהַּבִית, ְוהּוא ִּדֵּבר ֲאֵליֶהם ֶאת ְּדָברֹו. 3 ָאז ֵהִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ְמֻׁשָּתק 
ְלַהְכִניסֹו  ָיְכלּו  ֶהָהמֹון ֹלא  4 ִּבְגַלל  נֹוְׂשִאים אֹותֹו.  ֲאָנִׁשים  ְוַאְרָּבָעה 
ֵאָליו ְוָלֵכן ֵּפְרקּו ֶאת ַהַּגג ֵמַעל ַהָּמקֹום ֶׁשָהָיה ּבֹו ֵיׁשּוַע, ְוֶדֶרְך ַהֶּפַתח 
5 ָרָאה  ָעֶליָה.  ַהּׁשֹוֵכב  ַהְמֻׁשָּתק  ִעם  ָהֲאלּוְנָקה  ֶאת  הֹוִרידּו  ֶׁשָעׂשּו 

ֵיׁשּוַע ֶאת ֱאמּוָנָתם ְוָאַמר ֶאל ַהְמֻׁשָּתק: ”ְּבִני, ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך.”
6 ֲאָחִדים ִמן ַהּסֹוְפִרים ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ָׁשם ָאְמרּו ְּבִלָּבם: 7 ”ַמּדּוַע הּוא 

ְמַדֵּבר ָּכְך? ְמַגֵּדף הּוא. ִמי ָיכֹול ִלְסֹלַח ַעל ֲחָטִאים זּוָלִתי ָהֱאֹלִהים 
ְלַבּדֹו?”

ָאַמר  ִּבְלָבָבם.  ָחְׁשבּו  ֶׁשָּכָכה  ְּברּוחֹו  ֵיׁשּוַע  ִהְבִחין  ֶרַגע  8 ְּבאֹותֹו 

ָלֶהם: ”ָלָּמה ַאֶּתם אֹוְמִרים ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּבְלַבְבֶכם? 9 ַמה ַּקל 
יֹוֵתר: ְלַהִּגיד ַלְמֻׁשָּתק ’ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך’, אֹו לֹוַמר ’קּום, ַקח ֶאת 
ַהַּסְמכּות  ְלֶבן־ָהָאָדם  ִּכי  ֵּתְדעּו  ְלַמַען  10 ַאְך  ְוִהְתַהֵּלְך’?  ָהֲאלּוְנָקה 
11 ”ֵאֶליָך ֲאִני  ָאַמר ַלְמֻׁשָּתק —  ִלְסֹלַח ַעל ֲחָטִאים ֲעֵלי ֲאָדמֹות” — 

אֹוֵמר: קּום, ַקח ֶאת ָהֲאלּוְנָקה ְוֵלְך ְלֵביְתָך!”
ַהּכׂל  ֻּכָּלם.  ְלֵעיֵני  ְוָיָצא  ָהֲאלּוְנָקה  ֶאת  ָלַקח  ּוִמָּיד  ָקם  12 הּוא 

ִהְׁשּתֹוְממּו ְוִׁשְּבחּו ֶאת ֱאֹלִהים ְּבָאְמָרם: ”ֵמעֹוָלם ֹלא ָרִאינּו ַּכָּדָבר 
ַהֶּזה!”
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 ישוע קורא ללוי בן חלפי

)מתי ט 9‑13; לוקס ה 27‑32(
ִלֵּמד  ְוהּוא  ֶהָהמֹון  ָּכל  ֵאָליו  ָּבא  ַהָּים.  ְׂשַפת  ֶאל  ָיָצא ׁשּוב  13 ֵיׁשּוַע 

ְּבֵבית  יֹוֵׁשב  ַחְלַפי  ֶּבן  ֵלִוי  ֶאת  ְוָרָאה  ְּבַדְרּכֹו  ָעַבר  14 ַּכֲאֶׁשר  אֹוָתם. 
15 ַאֲחֵרי  ַאֲחָריו.  ְוָהַלְך  ָקם  הּוא  ַאֲחַרי!”  ”ֵלְך  ֵאָליו:  ָאַמר  ַהֶּמֶכס, 
ְוִעם  ִעּמֹו  ֵהֵסּבּו  ַרִּבים  ְוחֹוְטִאים  ּומֹוְכִסים  ְּבֵביתֹו  ֵיׁשּוַע  ֵהֵסב  ֵכן 
ַהּסֹוְפִרים  16 ָראּו  ַאֲחָריו.  ָהְלכּו  ְוֵהם  ָהיּו  ַרִּבים  ִּכי  ַּתְלִמיָדיו, 
ֶאל  ָאְמרּו  ְוַהּמֹוְכִסים,  ַהחֹוְטִאים  ִעם  אֹוֵכל  ֶׁשהּוא  ְוַהְּפרּוִׁשים 

ַּתְלִמיָדיו: ”ִעם ַהּמֹוְכִסים ְוַהחֹוְטִאים הּוא אֹוֵכל?”
ֶאָּלא  ְלרֹוֵפא,  ְצִריִכים  ַהְּבִריִאים  ”ֹלא  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  17 ָׁשַמע 

ַהחֹוִלים. ֹלא ָּבאִתי ִלְקרׂא ַלַּצִּדיִקים ֶאָּלא ַלחֹוְטִאים.”
 שאלה בעניין צום

)מתי ט 14‑17; לוקס ה 33‑39(
18 ַּתְלִמיֵדי יֹוָחָנן ְוַתְלִמיֵדי ַהְּפרּוִׁשים ָצמּו. ָּבאּו ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ַמּדּוַע 

ַּתְלִמיֵדי יֹוָחָנן ְוַתְלִמיֵדי ַהְּפרּוִׁשים ָצִמים ְוַתְלִמיֶדיָך ֵאיָנם ָצִמים?”
ְּבֵני ַהֻחָּפה ָלצּום ְּבעֹוד ֶהָחָתן  19 ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ַהִאם ְיכֹוִלים 

ִאָּתם? ָּכל עֹוד ֶהָחָתן ִעָּמֶהם ֵאין ֵהם ְיכֹוִלים ָלצּום. 20 ַאְך יֹום ָיבֹוא 
ְוֶהָחָתן ִיָּלַקח ֵמֶהם, ּוַבּיֹום ַההּוא ָיצּומּו.

21 ֵאין ִאיׁש ּתֹוֵפר ִּפַּסת ַּבד ָחָדׁש ַעל ֶּבֶגד ָיָׁשן: ִאם ַיֲעֶׂשה ֵּכן, ִיָּתֵלׁש 

ַהְּטַלאי ִמן ַהָּיָׁשן ְוַהֶּקַרע ִיְהֶיה ָּגרּוַע יֹוֵתר. 22 ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַיִין ָחָדׁש 
ְּבנׂאדֹות ְיָׁשִנים: ִאם ַיֲעֶׂשה ֵּכן, ִיְבַקע ַהַּיִין ֶאת ַהּנׂאדֹות ְויׂאַבד ַהַּיִין 

ְוֵכן ַּגם ַהּנׂאדֹות. ֵהן ַיִין ָחָדׁש יֹוְצִקים ְלנׂאדֹות ֲחָדִׁשים.”
 בן־האדם אדון השבת

)מתי יב 1‑8; לוקס ו 1‑5(
ִלים ַּבֶּדֶרְך.  23 ְּבַׁשָּבת ָעַבר ִּבְׂשדֹות ַהָּקָמה ְוַתְלִמיָדיו ֵהֵחּלּו ִלְקטׂף ִׁשֳּבֳ

24 ָאְמרּו לֹו ַהְּפרּוִׁשים: ”ְרֵאה, ַמּדּוַע ֵהם עֹוִׂשים ְּבַׁשָּבת ָּדָבר ֶׁשָאסּור 

ַלֲעׂשֹותֹו?” 25 ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ַהִאם ֵמעֹוְדֶכם ֹלא ְקָראֶתם ַמה ֶּׁשָעָׂשה 
ְלֵבית  ִנְכַנס  26 ֲהֵרי  ַוֲאָנָׁשיו?  הּוא  ּוְבָרָעב  ְּבַמְחסֹור  ִּבְהיֹותֹו  ָּדִוד 
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ֲאֶׁשר  ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ְוָאַכל ֶאת  ַהָּגדֹול  ַהּכֵׂהן  ֶאְבָיָתר  ִּביֵמי  ָהֱאֹלִהים 
ִאּתֹו.”  ֲאֶׁשר  ָלֲאָנִׁשים  ַּגם  ְוָנַתן  ַלּכֲׂהִנים,  ֶאָּלא  ַלֲאִכיָלה  ֻמָּתר  ֵאינֹו 
ָהָאָדם  ְוֹלא  ָהָאָדם  ְלַמַען  ֶנֶעְׂשָתה  ”ַהַּׁשָּבת  ָלֶהם:  ְוָאַמר  27 הֹוִסיף 

ְלַמַען ַהַּׁשָּבת. 28 ָלֵכן ֶּבן־ָהָאָדם ָאדֹון ַּגם ַלַּׁשָּבת.”
 ריפוי בעל היד היבשה

)מתי יב 9‑14; לוקס ו 6‑11(

 הּוא ִנְכַנס ׁשּוב ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ָהָיה ָׁשם ִאיׁש ֶׁשָּידֹו ְיֵבָׁשה, 2 ְוֵהם ג 
ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ְּבַׁשָּבת,  אֹותֹו  ְיַרֵּפא  ִאם  ִלְראֹות  ְּבֵיׁשּוַע  ִהְתּבֹוְננּו 
ְלַהֲאִׁשים אֹותֹו. 3 ָאַמר ֶאל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָידֹו ְיֵבָׁשה: ”ֲעמׂד ָּבֶאְמַצע!” 
4 ָּפָנה ֲאֵליֶהם ְוָׁשַאל: ”ַהִאם ֻמָּתר ְלֵהיִטיב ְּבַׁשָּבת אֹו ַלֲעׂשֹות ָרָעה? 

ְלַהִּציל ֶנֶפׁש אֹו ַלֲהרׂג?” ַאְך ֵהם ָׁשְתקּו. 5 ִהִּביט ָּבֶהם ּכׂה ָוכׂה ְּבַזַעם, 
הּוא  ַהָּיד!”  ֶאת  ”הֹוֵׁשט  ָלִאיׁש:  ְוָאַמר  ְלָבָבם,  ְקִׁשי  ַעל  ֶעֶצב  ְּברׂב 
ִטְּכסּו  ּוִמָּיד  ַהְּפרּוִׁשים  6 ָיְצאּו  ְלֵאיָתָנּה.  ָׁשָבה  ְוָידֹו  אֹוָתּה  הֹוִׁשיט 

ָעָליו ֵעָצה ִעם ֲחִסיֵדי ֵּבית הֹוְרדֹוס — ֵּכיַצד ְלַהְכִחיד אֹותֹו.
המונים באים אל ישוע

7 ֵיׁשּוַע ָהַלְך ִמָּׁשם ִעם ַּתְלִמיָדיו ֶאל ְׂשַפת ַהָּים ְוָהמֹון ַרב ִמן ַהָּגִליל 

ַהַּיְרֵּדן  ֵמֵעֶבר  ֵמֱאדֹום,  ִמירּוָׁשַלִים,  ִמיהּוָדה,  8 ַּגם  ַאֲחָריו.  ָהְלכּו 
ּוִמְּסִביבֹות צֹור ְוִצידֹון ָּבאּו ֵאָליו ָהמֹון ַרב, ִּכי ָׁשְמעּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ִיְלָחֵצהּו ֶהָהמֹון,  ֶּפן  ֶׁשָּיִכינּו לֹו ִסיָרה  ְלַתְלִמיָדיו  9 הּוא ָאַמר  ָעָׂשה. 
ּבֹו.  ָלַגַעת  ְּכֵדי  ַהחֹוִלים  ָּכל  ֵאָליו  ִנְדֲחקּו  ְוָלֵכן  ַרִּבים,  ִרֵּפא  10 ִּכי 

”ַאָּתה  ְוָצֲעקּו:  ְלָפָניו  ָנְפלּו  אֹותֹו  ִּכְראֹוָתן  ַהְּטֵמאֹות  11 ְוָהרּוחֹות 

הּוא ֶּבן־ָהֱאֹלִהים!” 12 ַאְך הּוא ָּגַער ָּבֶהן ְּבָחְזָקה ֶׁשֹּלא ְּתַגֶּליָנה ִמי 
הּוא.

 בחירת שנים־עשר השליחים

)מתי י 1‑4; לוקס ו 12‑16(
ֵאָליו  ָּבאּו  ֵהם  ָּבֶהם.  ֶׁשָרָצה  ָלֲאָנִׁשים  ְוָקָרא  ָלָהר  ָעָלה  13 ֵיׁשּוַע 

ְלַבֵּׂשר  ֶׁשִּיְׁשַלח אֹוָתם  ֶׁשִּיְהיּו ִאּתֹו,  ְׁשֵנים־ָעָׂשר ִאיׁש  ָקַבע  14 ְוהּוא 

ֶאת  ִמָּנה  16 הּוא  ַהֵּׁשִדים.  ֶאת  ְלָגֵרׁש  ַסְמכּות  ָלֶהם  15 ְוֶׁשִּתְהֶיה 
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ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר: ִׁשְמעֹון, ֲאֶׁשר לֹו הּוא ָנַתן ֶאת ַהֵּׁשם ֵּכיָפא; 17 ַיֲעקׂב 
ֶרֶגׁש,  ְּבֵני  ַהֵּׁשם  ֶאת  ָנַתן  ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ַיֲעקׂב,  ֲאִחי  ְויֹוָחָנן  ַזְבַּדי  ֶּבן 
ֹּתאָמא,  ַמַּתי,  ַּבר־ַּתְלַמי,  ִפיִליּפֹוס,  18 ַאְנְּדֵרי,  ַרַעם;  ְּבֵני  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו 
ֲאֶׁשר  ְקִרּיֹות  ִאיׁש  19 ִויהּוָדה  ַהַּקַּנאי  ִׁשְמעֹון  ַּתַּדי,  ַחְלַפי,  ֶּבן  ַיֲעקׂב 

ַּגם ִהְסִּגיר אֹותֹו.
 ישוע נגד בעל־זבול

)מתי יב 22‑32; לוקס יא 14‑23; יב 10(
20 ֵהם ָּבאּו ַהַּבְיָתה ְוׁשּוב ִהְתַאֵּסף ֲהמֹון ַעם, ַעד ִּכי ֹלא ָיְכלּו ֲאִפּלּו 

ֶלֱאכׂל ֶאת ֲארּוָחָתם. 21 ָׁשְמעּו זׂאת ְקרֹוָביו ְוָיְצאּו ִלְתּפׂס אֹותֹו, ִּכי 
ָאְמרּו:  ִמירּוָׁשַלִים  ָיְרדּו  ֲאֶׁשר  22 ְוַהּסֹוְפִרים  ִמַּדְעּתֹו!”  ”ָיָצא  ָאְמרּו: 

”ַּבַעל־ְזבּול ּבֹו ּוְבֶעְזַרת ַׂשר ַהֵּׁשִדים הּוא ְמָגֵרׁש ֶאת ַהֵּׁשִדים.”
23 ָקָרא אֹוָתם ֵאָליו ְוִדֵּבר ֲאֵליֶהם ִּבְמָׁשִלים: ”ֵאיְך ָיכֹול ַהָּׂשָטן ְלָגֵרׁש 

ַמְמָלָכה  אֹוָתּה  ַעְצָמּה,  ְּבתֹוְך  ְמֻפֶּלֶגת  ַמְמָלָכה  24 ִאם  ַהָּׂשָטן?  ֶאת 
25 ּוַבִית ִאם ְמֻפָּלג הּוא ְּבתֹוְך ַעְצמֹו, ֹלא יּוַכל  ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעמׂד. 
ְוִהְתַּפֵּלג,  ַעְצמֹו  ֶנֶגד  ִהְתקֹוֵמם  ַהָּׂשָטן  26 ְוִאם  ַההּוא.  ַהַּבִית  ַלֲעמׂד 
ְלִהָּכֵנס  ִאיׁש  יּוַכל  27 ֹלא  ִקּצֹו.  ֶאל  ְוִהִּגיַע  ַלֲעמׂד  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָאז  ִּכי 
ַהִּגּבֹור;  ְּתִחָּלה ֶאת  ִיְכּפׂת  ֵּכָליו ִאם ֹלא  ְוָלבׂז ֶאת  ִּגּבֹור  ְלֵביתֹו ֶׁשל 
ַאַחר ָּכְך ָיבׂז ֶאת ֵּביתֹו. 28 ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ָּכל ַהֲחָטִאים ִיָּסְלחּו 
ִלְבֵני ָהָאָדם, ְוֵכן ַּגם ָּכל ַהִּגּדּוִפים ֲאֶׁשר ְיַגְּדפּו, 29 ַאְך ַהְמַגֵּדף ֶאת רּוַח 
ַהּקֶׂדׁש ֵאין לֹו ְסִליָחה ְלעֹוָלם ִּכי ָאֵׁשם הּוא ְּבֵחְטא עֹוָלם”, 30 זׂאת 

ִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו ”רּוַח ְטֵמָאה ּבֹו.”
 אמו וֶאחיו של ישוע

)מתי יב 46‑50; לוקס ח 19‑21(
31 ִאּמֹו ְוֶאָחיו ָּבאּו. ֵהם ָעְמדּו ַּבחּוץ ְוָׁשְלחּו ִלְקרׂא לֹו. 32 אֹוָתּה ָׁשָעה 

ָיְׁשבּו ְסִביבֹו ֲהמֹון ַעם ְוֵהם ָאְמרּו לֹו: ”ִהֵּנה ִאְּמָך ְוַאֶחיָך ְוַאְחיֹוֶתיָך 
ַּבחּוץ. ֵהם ְמַבְקִׁשים אֹוְתָך.”

 3.17 - 32
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33 ָעָנה ְוָאַמר ָלֶהם: ”ִמי ֵהם ִאִּמי ְוַאַחי?” 34 הּוא ִהִּביט ּכׂה ָוכׂה ֶאל 

ַהּיֹוְׁשִבים ְסִביבֹו ַּבַּמְעָּגל ְוָאַמר: ”ִהֵּנה ִאִּמי ְוַאַחי! 35 ָּכל ָהעֹוֶׂשה ֶאת 
ְרצֹון ֱאֹלִהים הּוא ָאִחי ַוֲאחֹוִתי ְוִאִּמי.”
 משל הזורע

)מתי יג 1‑9; לוקס ח 4‑8(

ַעל ד  ֵאָליו.  ֶנֶאְספּו  ַרב  ְוָהמֹון  ַהָּים  ְׂשַפת  ַעל  ְלַלֵּמד  ֵהֵחל   ׁשּוב 
ַהָּים.  ְלַיד  ָהיּו ַעל ַהחֹוף  ְוָכל ֶהָהמֹון  ַּבָּים  ְּבִסיָרה  ְוָיַׁשב  ָיַרד  ֵּכן 
2 הּוא ִלֵּמד אֹוָתם ְּדָבִרים ַרִּבים ִּבְמָׁשִלים ּוְבַלְּמדֹו אֹוָתם ָאַמר ָלֶהם: 

ְזָרִעים  ַּכָּמה  ָנְפלּו  ָזַרע  4 ַּכֲאֶׁשר  ִלְזרַׂע.  ַהּזֹוֵרַע  ָיָצא  ִהֵּנה  3 ”ִׁשְמעּו! 

ְּבׁשּוֵלי ַהֶּדֶרְך ּוָבאּו ִצֳּפִרים ְוָאְכלּו אֹוָתם. 5 ֲאֵחִרים ָנְפלּו ַעל ַאְדַמת 
ִלְצמַׂח  ּוִמֲהרּו  ֲאָדָמה,  ַהְרֵּבה  ָלֶהם  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ְּבָמקֹום  ְטָרִׁשים, 
ִנְצְרבּו  ַהֶּׁשֶמׁש  6 ְּכֶׁשָּזְרָחה  ֲעֻמָּקה.  ֲאָדָמה  ָלֶהם  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני 
ַהּקֹוִצים  ַאְך  ַהּקֹוִצים,  ֵּבין  ָנְפלּו  7 ֲאֵחִרים  ִהְתַיְּבׁשּו.  ׁשֶׂרׁש  ּוְבֵאין 
ֲאָדָמה  ַעל  ָנְפלּו  8 ֲאֵחִרים  ְּפִרי.  ָנְתנּו  ְוֹלא  אֹוָתם  ְוֶהֱחִניקּו  ָצְמחּו 
טֹוָבה ְוָנְתנּו ְּפִרי עֹוֶלה ְוָגֵדל — ֶזה ִּפי ְׁשלֹוִׁשים, ֶזה ִּפי ִׁשִּׁשים ְוֶזה ִּפי 

ֵמָאה.” 9 ָאַמר ָלֶהם: ”ִמי ֶׁשָאְזַנִים לֹו ִלְׁשמַׂע, ֶׁשִּיְׁשַמע!”
 מטרת המשלים

)מתי יג 10‑17; לוקס ח 9‑10(
ַיַחד ִעם ַהְּׁשֵנים־ ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ְסִביבֹו,  ְלַבּדֹו ְׁשָאלּוהּו  10 ִּבְהיֹותֹו 

ַמְלכּות  סֹוד  ִנַּתן  ”ָלֶכם  ָלֶהם:  11 ָאַמר  ַהְּמָׁשִלים.  ְּדַבר  ַעל  ָעָׂשר, 
ָהֱאֹלִהים, ַאְך ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַּבחּוץ ַהּכׂל ִיְהֶיה ִּבְמָׁשִלים, 12 ְלַמַען ִיְראּו 

ָראׂה ְוֹלא ֵיְדעּו ְוָׁשמֹוַע ִיְׁשְמעּו ְוֹלא ָיִבינּו, ֶּפן ָיׁשּובּו ְוִיָּסַלח ָלֶהם.”
 פשר משל הזורע

)מתי יג 18‑23; לוקס ח 11‑15(
13 הֹוִסיף ְוָאַמר ָלֶהם: ”ֵאיְנֶכם ְמִביִנים ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ְוֵאיְך ָּתִבינּו 

ֶאת ָּכל ַהְּמָׁשִלים? 14 ַהּזֹוֵרַע זֹוֵרַע ֶאת ַהָּדָבר. 15 ַוֲאֶׁשר ְּבׁשּוֵלי ַהֶּדֶרְך, 
ִמָּיד  ַהָּׂשָטן  ָּבא  ְּבָׁשְמָעם  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֵאֶּלה  ַהָּדָבר,  ֶׁשִּנְזַרע  ַּבָּמקֹום 
ְולֹוֵקַח ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִּנְזַרע ָּבֶהם. 16 ְוֵכן ַהִּנְזָרִעים ַעל ַאְדַמת ְטָרִׁשים 
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ְּבִׂשְמָחה,  ִמָּיד  ְמַקְּבִלים אֹותֹו  ַהָּדָבר  ֶאת  ְּבָׁשְמָעם  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֵאֶּלה 
ְלַאַחר  ַמֲעָמד;  ַיֲחִזיקּו  ְלָׁשָעה  ְוַרק  ְּבִקְרָּבם  ׁשֶׂרׁש  ָלֶהם  ֵאין  17 ַאְך 

18 ְוָהֲאֵחִרים  ִמָּיד.  ִיָּכְׁשלּו  ַהָּדָבר,  ִּבְגַלל  ְרִדיָפה  ָצָרה אֹו  ְּבבֹוא  ִמֵּכן, 
ֵהם ַהִּנְזָרִעים ֵּבין ַהּקֹוִצים; ֵאֶּלה ֵהם ַהּׁשֹוְמִעים ֶאת ַהָּדָבר, 19 ֶאָּלא 
ֶׁשַּדֲאגֹות ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּוַמּדּוֵחי ָהעֶׁׂשר ְוַתֲאוֹות ִלְׁשָאר ְּדָבִרים ָּבִאים 
ָהֲאָדָמה  ַעל  20 ַהִּנְזָרִעים  ְּפִרי.  ַיֲעֶׂשה  ְוֹלא  ַהָּדָבר  ֶאת  ּוַמֲחִניִקים 
ַהּטֹוָבה ֵהם ַהּׁשֹוְמִעים ֶאת ַהָּדָבר ּוְמַקְּבִלים אֹותֹו ְועֹוִׂשים ְּפִרי — ֶזה 

ִּפי ְׁשלֹוִׁשים, ֶזה ִּפי ִׁשִּׁשים ְוֶזה ִּפי ֵמָאה.”
 מקומה של המנורה

)לוקס ח 16‑18(
ַּתַחת  אֹוָתּה  ֶׁשָּיִׂשימּו  ְּכֵדי  ַקֶּיֶמת  ַהְּמנֹוָרה  ”ַהִאם  ָלֶהם:  21 ָאַמר 

ֵאין  22 ִּכי  ַּכן?  ַעל  אֹוָתּה  ַיֲעִמידּו  ֹלא  ַהִאם  ַהִּמָּטה?  ַּתַחת  אֹו  ְּכִלי 
23 ִמי  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור.  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ָּדָבר  ִנְגַנז  ְוֹלא  ִיָּגֶלה,  ִנְסָּתר ֲאֶׁשר ֹלא 
ֶׁשָאְזַנִים לֹו ִלְׁשמַׂע, ֶׁשִּיְׁשַמע.” 24 עֹוד ָאַמר ָלֶהם: ”ִׂשימּו ִלְּבֶכם ֶאל 
ַמה ֶּׁשַאֶּתם ׁשֹוְמִעים. ַּבִּמָּדה ֶׁשַאֶּתם מֹוְדִדים ִיָּמֵדד ָלֶכם ְוַגם ִיָּוֵסף 
ָלֶכם, 25 ִּכי ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִיָּנֵתן לֹו, ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו, ַּגם ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ִיָּלַקח 

ִמֶּמּנּו.”
משל הזרע הגדל

26 עֹוד ָאַמר: ”ָּכְך ִהיא ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים, ְּכִאיׁש ַהּזֹוֵרַע ֶזַרע ָּבֲאָדָמה; 

27 ְוָיֵׁשן הּוא ְוָקם, ַלְיָלה ָויֹום, ְוַהֶּזַרע נֹוֵבט ְוָגֵדל ְוָהִאיׁש ֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע 

ֵּכיַצד. 28 ֵמֵאֶליָה מֹוִציָאה ָהֲאָדָמה ְּפִרי: ָּבִראׁשֹוָנה ֶאת ַהָּקֶנה, ַאֲחָריו 
ֶאת ַהִּׁשּבֶׂלת ְוַאַחר ָּכְך ֶאת ַהִחָּטה ְמלֹוא ַהִּׁשּבֶׂלת. 29 ְוַכֲאֶׁשר ָּבֵׁשל 

ַהְּפִרי ְיַמֵהר ָהִאיׁש ִלְׁשֹלַח ַמָּגל, ִּכי ִהִּגיַע ַהָּקִציר.”
 משל על גרגיר החרדל

)מתי יג 31‑32; לוקס יג 18‑19(
30 הֹוִסיף ְוָאַמר: ”ֵאיְך ְנַדֶּמה ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים אֹו ְּבֵאיֶזה ָמָׁשל 

ַנְמִׁשיל אֹוָתּה? 31 ְּכַגְרִּגיר ַחְרָּדל ִהיא. ַּכֲאֶׁשר זֹוְרִעים אֹותֹו ָּבֲאָדָמה 
הּוא  ֶׁשִּנְזַרע  ְלַאַחר  32 ֲאָבל  ֲאָדמֹות,  ֲעֵלי  ַהְּזָרִעים  ִמָּכל  ָקָטן  הּוא 
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צֹוֵמַח ְוַנֲעֶׂשה ָּגדֹול ִמָּכל ַהִּׂשיִחים ּומֹוִציא ֲעָנִפים ְּגדֹוִלים ַעד ֲאֶׁשר 
עֹוף ַהָּׁשַמִים ְיכֹוִלים ִלְׁשּכׂן ְּבִצּלֹו.”

ָיְכלּו  ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ַהָּדָבר,  ֶאת  ֲאֵליֶהם  ִדֵּבר  ָּכֵאֶּלה  ַרִּבים  33 ִּבְמָׁשִלים 

ִהְסִּביר  ִּביִחידּות  ֲאָבל  ֲאֵליֶהם;  ִּדֵּבר  ֹלא  ָמָׁשל  34 ּוְבִלי  ִלְׁשמַׂע, 
ְלַתְלִמיָדיו ֶאת ַהּכׂל.

 ישוע משקיט סערה

)מתי ח 17‑23; לוקס ח 22‑25(
ַהֵּׁשִני.  ַלַּצד  ַנֲעבׂר  ”ּבֹואּו  ָלֶהם:  ָאַמר  ֶעֶרב,  ְלֵעת  ַהּיֹום,  35 ְּבאֹותֹו 

ָּבּה.  ָיַׁשב  ֲאֶׁשר  ַּבִּסיָרה  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ְוָלְקחּו  ֶהָהמֹון  ֶאת  ָעְזבּו  36 ֵהם 

ַּגם ִסירֹות ֲאֵחרֹות ָהיּו ִאּתֹו. 37 ְוִהֵּנה ִהְתחֹוְלָלה רּוַח־ְסָעָרה ְּגדֹוָלה 
ְוַהַּגִּלים ָׁשְטפּו ֶאת ַהִּסיָרה ַעד ֶׁשִּנְתַמְּלָאה. 38 אֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ֵיׁשּוַע 
ָיֵׁשן ַעל ַּכר ְּבַיְרְּכֵתי ַהִּסיָרה. ֵהִעירּו אֹותֹו ְוָאְמרּו לֹו: ”ַרִּבי, ַהִאם ֹלא 

ִאְכַּפת ְלָך ֶׁשֲאַנְחנּו טֹוְבִעים?”
39 הּוא ִהְתעֹוֵרר, ָּגַער ָּברּוַח ְוָאַמר ֶאל ַהָּים: ”ּדׂם! ֵהָרַגע!” ָאז ָּפְסָקה 

ָהרּוַח ְוִנְׂשָּתְרָרה ְּדָמָמה ֲעֻמָּקה. 40 ָאַמר ָלֶהם: ”ַמּדּוַע ַאֶּתם ּפֹוֲחִדים 
ָּכל ָּכְך? ֵאיְך ֶזה ֶׁשֵאין ָלֶכם ֱאמּוָנה?”

41 ֵהם ָיְראּו ִיְרָאה ְּגדֹוָלה ְוָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה: ”ִאם ֵּכן ִמי הּוא ֶזה ֶׁשַּגם 

ָהרּוַח ְוַהָּים ִנְׁשָמִעים לֹו?”
 גירוש שדים

)מתי ח 28‑34; לוקס ח 26‑39(

 ֵהם ָּבאּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים, ֶאל ֶאֶרץ ַהֵּגָרִׁשִּיים. 2 ַאְך ָיָצא ִמן ַהִּסיָרה ה 
ְוִהֵּנה ָּבא ִלְקָראתֹו ִאיׁש ִמֵּבין ַהְּקָבִרים ְורּוַח ְטֵמָאה ּבֹו. 3 הּוא 
ָהָיה ָּגר ִּבְמָערֹות ַהְּקָבִרים ְוִאיׁש ֹלא ָיכֹול עֹוד ִלְכּבׂל אֹותֹו, ַּגם ֹלא 
ְוהּוא  ּוַבֲאִזִּקים  ִּבְכָבִלים  אֹותֹו  ָּכְבלּו  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  4 ִּכי  ַּבֲאִזִּקים, 
ִנֵּתק ֶאת ָהֲאִזִּקים ְוָקַרע ֶאת ַהְּכָבִלים ְוִאיׁש ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלַהְכִניַע 
ּופֹוֵצַע  צֹוֵעק  ָהָיה  ּוֶבָהִרים  ַּבְּקָברֹות  ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  5 ָּתִמיד,  אֹותֹו. 
ֶאת ַעְצמֹו ַּבֲאָבִנים. 6 ִּכְראֹותֹו ֶאת ֵיׁשּוַע ֵמָרחֹוק, ָרץ ְוִהְׁשַּתֲחָוה לֹו, 
7 ְוָצַעק ְּבקֹול ָּגדֹול: ”ַמה ִּלי ּוְלָך, ֵיׁשּוַע ֶּבן ֵאל ֶעְליֹון? ֲאִני ַמְׁשִּביַע 
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ִמן  ”ְצִאי  לֹו,  ָאַמר  ֵיׁשּוַע  8 ִּכי  אֹוִתי!”  ְּתַעֶּנה  ַאל  ֵּבאֹלִהים,  אֹוְתָך 
ָהִאיׁש, ָהרּוַח ַהְּטֵמָאה!”

ַרִּבים  ִּכי  ִלְגיֹון,  ”ְׁשִמי  לֹו:  ֵהִׁשיב  ִּׁשְמָך?”  ”ַמה  ֵיׁשּוַע:  אֹותֹו  9 ָׁשַאל 

ֲאַנְחנּו.” 10 ֵהן ִהְפִצירּו ּבֹו ְמאׂד ֶׁשֹּלא ִיְׁשַלח אֹוָתן ֶאל ִמחּוץ ָלֵאזֹור. 
ִּבְקׁשּו  12 ְוֵהן  ָלָהר,  ָסמּוְך  ָׁשם  רֹוֶעה  ָהָיה  ֲחִזיִרים  ֶׁשל  ָּגדֹול  11 ֵעֶדר 

ִמֵּיׁשּוַע: ”ְׁשַלח אֹוָתנּו ֶאל ַהֲחִזיִרים ְוִנָּכֵנס ְלתֹוָכם.” 13 הּוא ִהְרָׁשה 
ִהְסָּתֵער  ְוָהֵעֶדר  ַּבֲחִזיִרים,  ְוִנְכְנסּו  ַהְּטֵמאֹות  ָהרּוחֹות  ָיְצאּו  ָלֶהן. 
ִמּמֹוַרד ָהָהר ֶאל ַהָּים. ְּכַאְלַּפִים רׂאׁש ָטְבעּו ַּבָּים. 14 ָּבְרחּו ָהרֹוִעים 
ַמה  ִלְראֹות  ָּבאּו  ַוֲאָנִׁשים  ּוַבְּכָפִרים,  ָּבִעיר  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶאת  ְוִסְּפרּו 
ָּדַבק  ֲאֶׁשר  ַהֵּׁשִדים  ֲאחּוז  ֶאת  ְוָראּו  ֵיׁשּוַע  ֶאל  ָּבאּו  15 ֵהם  ֶּׁשָּקָרה. 
ֲעֵליֶהם.  ָנַפל  ַּפַחד  ְּבַדְעּתֹו.  ָׁשפּוי  ָלבּוׁש,  יֹוֵׁשב  ְוהּוא  ַהִּלְגיֹון,  ּבֹו 
ַלֲאחּוז  ֶׁשָּקָרה  ֶאת  ָלֶהם  ִסְּפרּו  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶאת  ֶׁשָראּו  16 ָהֲאָנִׁשים 

ַהֵּׁשִדים, ְוַגם ֶאת ִעְנַין ַהֲחִזיִרים. 17 ָאז ֵהֵחּלּו ְמַבְקִׁשים ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּיֵלְך 
ְלִהָּׁשֵאר  ַהֵּׁשִדים  ֲאחּוז  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ַלִּסיָרה  18 ְּכֶׁשִּנְכַנס  ֵמֱאזֹוָרם. 
ִאּתֹו, 19 ַאְך ֵיׁשּוַע ֹלא ִהְרָׁשה לֹו ִּכי ִאם ָאַמר ֵאָליו: ”ֵלְך ְלֵביְתָך ֶאל 

ִמְׁשַּפְחְּתָך ְוַהֵּגד ָלֶהם ַמה ֶּׁשָעָׂשה ְלָך ֱאֹלִהים ְּבַרֲחָמיו ָעֶליָך.”
20 הּוא ָהַלְך ְוֵהֵחל ְלַהְכִריז ְּבֶעֶׂשר ֶהָעִרים ֶאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו ֵיׁשּוַע, 

ְוַהּכׂל ָּתְמהּו.
 ריפוי האישה שנגעה בבגדו של ישוע ותחיית בתו של יאיר

)מתי ט 18‑26; לוקס ח 40‑56(
21 ֵיׁשּוַע ָחַזר ַּבִּסיָרה ֶאל ַהַּצד ַהֵּׁשִני ְוָהמֹון ַרב ֶנֱאַסף ֵאָליו ִּבְהיֹותֹו 

ְׁשמֹו,  ָיִאיר  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ֵמָראֵׁשי  ֶאָחד  22 ָּבא  ַהָּים.  ְׂשַפת  ַעל 
ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת ֵיׁשּוַע ָנַפל ְלַרְגָליו. 23 ִהְתַחֵּנן ֵאָליו ְמאׂד ְוָאַמר: ”ִּבִּתי 
ִּתְתַרֵּפא  ֶׁשִהיא  ְּכֵדי  ָעֶליָה  ָיֶדיָך  ּוְסמְֹך  ּבֹוא  ָאָּנא,  ָלמּות.  נֹוָטה 
ְודֹוֲחִקים  ַרב  ָהמֹון  הֹוְלִכים  ְוַאֲחָריו  ִאּתֹו,  ָהַלְך  24 ֵיׁשּוַע  ְוִתְחֶיה.” 
אֹותֹו. 25 ְוִאָּׁשה ָזַבת ָּדם ֶזה ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה — 26 ֶׁשָּסְבָלה ַרּבֹות 
ִּביֵדי רֹוְפִאים ַרִּבים ְוהֹוִציָאה ֶאת ָּכל ְרכּוָׁשּה, ְוֹלא הּוַטב ָלּה ֶאָּלא 
ֶׁשעֹוד הּוַרע ָלּה — 27 ְּכָׁשְמָעּה ַעל־אֹודֹות ֵיׁשּוַע, ָּבָאה ֵמָאחֹור ְּבתֹוְך 
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ֶהָהמֹון ְוָנְגָעה ְּבִבְגדֹו, 28 ִּכי ָאְמָרה ”ִאם ֶאַּגע ֲאִפּלּו ִּבְבָגָדיו ֶאְתַרֵּפא.” 
ִמן  ֶׁשִּנְרְּפָאה  ְּבגּוָפּה  ָחָׁשה  ְוִהיא  ָּדָמּה  ְמקֹור  ִהְתַיֵּבׁש  ָּבֶרַגע  29 ּבֹו 

ַהַּמֲחָלה. 30 ִמָּיד ִהְבִחין ֵיׁשּוַע ְּבתֹוכֹו הּוא ֶׁשָּיְצָאה ִמֶּמּנּו ְּגבּוָרה. ָּפָנה 
ֶאל ֶהָהמֹון ְוָאַמר: ”ִמי ָנַגע ִּבְבָגַדי?”

31 ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו: ”ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ֶהָהמֹון ּדֹוֵחק אֹוְתָך ְוַאָּתה 

ׁשֹוֵאל ’ִמי ָנַגע ִּבי’?”
32 הּוא ִהִּביט ְסִביבֹו ִלְראֹות ִמי ָעָׂשה זׂאת. 33 ָּפֲחָדה ָהִאָּׁשה ְוָרֲעָדה, 

ֶאת  לֹו  ְוָאְמָרה  ְלָפָניו  ְוָנְפָלה  ִנְּגָׁשה  ִהיא  ָלּה.  ֶּׁשָּקָרה  ַמה  ָיְדָעה  ִּכי 
ָּכל ָהֱאֶמת.

ְוֵהָרְפִאי  ְלָׁשלֹום  ְלִכי  אֹוָתְך.  הֹוִׁשיָעה  ֱאמּוָנֵתְך  ”ִּבִּתי,  ָלּה:  34 ָאַמר 

ִמַּמֲחָלֵתְך.” 35 עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ְוִהֵּנה ָּבאּו ֲאָנִׁשים ִמֵּביתֹו ֶׁשל רׂאׁש ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת ְוָאְמרּו: ”ִּבְּתָך ֵמָתה, ָלָּמה ַּתְטִריַח עֹוד ֶאת ָהַרב?” 36 ָׁשַמע 
ד; ַרק  ֵיׁשּוַע ֶאת ַמה ֶּׁשִּדְּברּו ְוָאַמר ְלרׂאׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת: ”ַאל ִּתְפחַַ

ַהֲאֵמן.”
ְוַיֲעקׂב ְויֹוָחָנן  37 ֵיׁשּוַע ֹלא ִהִּניַח ְלִאיׁש ְלִהָּלוֹות ֵאָליו, חּוץ ִמֵּכיָפא 

ָרָאה  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  רׂאׁש  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ֶאל  ָּבאּו  38 ַּכֲאֶׁשר  ַיֲעקׂב.  ֲאִחי 
”ָמה  ָלֶהם:  ְוָאַמר  39 ִנְכַנס  ַהְרֵּבה.  ּוְמַיְּלִלים  ּבֹוִכים  ַוֲאָנִׁשים  ֲהֻמָּלה 

ַאֶּתם הֹוִמים ּובֹוִכים? ַהַּיְלָּדה ֹלא ֵמָתה. ִהיא ַרק ְיֵׁשָנה.”
ַהַּיְלָּדה  ֲאִבי  ֶאת  ָלַקח  ֻּכָּלם,  ֶאת  ַאְך הּוא הֹוִציא  לֹו,  ָצֲחקּו  40 ֵהם 

ּבֹו  ֶׁשָּׁשְכָבה  ַלָּמקֹום  ְוִנְכַנס  ִאּתֹו,  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ִעם  ִאָּמּה,  ְוֶאת 
”ַטְלְיָתא,  ֵאֶליָה:  ְוָאַמר  ַהַּיְלָּדה  ֶׁשל  ְּבָיָדּה  ָאַחז  41 הּוא  ַהַּיְלָּדה. 
ָקָמה  42 ִמָּיד  ָלְך.”  אֹוֵמר  ֲאִני   — קּוִמי  ”ַנֲעָרה,  ֶׁשַּתְרּגּומֹו,  קּוִמי!” 
ִנְתַמְּלאּו  ֵהם  ָׁשָנה.  ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה  ַּבת  ְוִהיא  ְוִהְתַהְּלָכה;  ַהַּנֲעָרה 
ְלִאיׁש  ַהָּדָבר  ִיָּוַדע  ֶׁשֹּלא  ְּבתֶׂקף  ֲעֵליֶהם  ִצָּוה  43 ָאז  ָּגדֹול.  ִּתָּמהֹון 

ְוָאַמר ָלֵתת ָלּה ֶלֱאכׂל.
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 אין נביא בעירו

)מתי יג 53‑58; לוקס ד 16‑30(

2 ְּביֹום ו  ַאֲחָריו.  ָהְלכּו  ְוַתְלִמיָדיו  ְלִעירֹו  ָהַלְך  ִמָּׁשם  ֵצאתֹו   ַאֲחֵרי 
ָהַרִּבים  ַהּׁשֹוְמִעים  ָּתְמהּו  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ְלַלֵּמד  ֵהֵחל  ַהַּׁשָּבת 
לֹו  ֶׁשִּנְּתָנה  ַהָחְכָמה  ִהיא  ּוַמה  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  לֹו  ”ִמַּנִין  ְוָאְמרּו: 
ַוֲאִחי  ִמְרָים  ֶּבן  ַהַּנָּגר  ֶזה  3 ֲהֹלא  ְּבָידֹו?  ַהַּנֲעׂשֹות  ָהֵאֶּלה  ְוַהְּגבּורֹות 
ַוֲהֵרי ַאְחיֹוָתיו ּפׂה ִאָּתנּו!” הּוא ָהָיה  ְוִׁשְמעֹון,  ִויהּוָדה  ְויֹוֵסי  ַיֲעקׂב 

ָלֶהם ְלִמְכׁשֹול.
ְקרֹוָביו  ֵּבין  ְּבִעירֹו,  ֶאָּלא  ִנְקֶלה  ָנִביא  ”ֵאין  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  4 ָאַמר 

ּוְבֵביתֹו.”
5 ְוֹלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָׁשם ׁשּום ֵנס; ַרק ַעל חֹוִלים ֲאָחִדים ְוָסַמְך 

ֶאת ָיָדיו ְוִרֵּפא אֹוָתם. 6 ָּתֵמַּה ָהָיה ַעל חֶׂסר ֱאמּוָנָתם.
 ישוע שולח את שנים־עשר השליחים

)מתי י 1, 5‑15; לוקס ט 1‑6(
הּוא ָעַבר ַּבְּכָפִרים ִמָּסִביב ְוִלֵּמד. 7 ָקָרא ַלְּׁשֵנים־ָעָׂשר ְוֵהֵחל ִלְׁשֹלַח 
אֹוָתם ְׁשַנִים ְׁשַנִים ְוָנַתן ָלֶהם ַסְמכּות ַעל ָהרּוחֹות ַהְּטֵמאֹות. 8 ַּגם 
ִמְּלַבד ַמֵּקל; ֹלא ֶלֶחם, ֹלא  ַלֶּדֶרְך  ִיְּקחּו ְמאּוָמה  ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא  ִצָּוה 
ְׁשֵּתי  ִיְלְּבׁשּו  ְוֹלא  ַסְנָּדִלים  9 ֶׁשִּיְנֲעלּו  ַּבֲחגֹוָרָתם;  ֶּכֶסף  ְוֹלא  ַּתְרִמיל 
ֻּכֳּתנֹות. 10 ָאַמר ָלֶהם: ”ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִּתָּכְנסּו ְלַבִית, ָׁשם ֵּתְׁשבּו ַעד 
ֵצאְתֶכם ִמָּׁשם. 11 ּוְבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ֹלא ְיַקְּבלּו ֶאְתֶכם ְוֹלא ִיְׁשְמעּו 
ָלֶכם, ְצאּו ִמָּׁשם ְוַנֲערּו ֶאת ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ַּתַחת ַרְגֵליֶכם ְלֵעדּות ָלֶהם.”
12 ֵהם ָיְצאּו ְוָקְראּו ַלְּבִרּיֹות ַלֲחזׂר ִּבְתׁשּוָבה, 13 ַּגם ֵּגְרׁשּו ֵׁשִדים ַרִּבים 

ּוָמְׁשחּו ַּבֶּׁשֶמן חֹוִלים ַרִּבים ְוִרְּפאּו אֹוָתם.
 מות יוחנן המטביל

)מתי יד 1‑12; לוקס ט 7‑9(
ָּבַרִּבים  נֹוַדע  ֵיׁשּוַע  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ֶׁשֵּכן  ָּכְך,  ַעל  ָׁשַמע  הֹוְרדֹוס  14 ַהֶּמֶלְך 

ּבֹו  ּפֹוֲעלֹות  ְוָלֵכן  ַהֵּמִתים  ִמן  ָקם  ַהַּמְטִּביל  ”יֹוָחָנן  ֶׁשָאְמרּו:  ְוֵיׁש 
”ָנִביא  ָאְמרּו:  ַוֲאֵחִרים  ֵאִלָּיהּו”,  ”ֶזה  ָאְמרּו:  15 ֲאֵחִרים  ַהְּגבּורֹות.” 
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הּוא  יֹוָחָנן.  ”ֶזהּו  ָאַמר:  הֹוְרדֹוס,  16 ְּכֶׁשָּׁשַמע  ַהְּנִביִאים.”  ְּכַאַחד 
ֲאֶׁשר ֲאִני ָעַרְפִּתי ֶאת רׂאׁשֹו ָקם ִלְתִחָּיה”, 17 ֶׁשֲהֵרי הֹוְרדֹוס ַעְצמֹו 
ָׁשַלח ִלְתּפׂס ֶאת יֹוָחָנן ְוָכָלא אֹותֹו ַּבֶּכֶלא ַעל־ְּדַבר הֹורֹוְדָיה, ֵאֶׁשת 
ִפיִליּפֹוס ָאִחיו, ֲאֶׁשר הּוא ָנָׂשא ְלִאָּׁשה; 18 ִּכי יֹוָחָנן ָאַמר ְלהֹוְרדֹוס: 
הֹורֹוְדָיה  אֹותֹו  ָׂשְנָאה  ֵּכן  19 ַעל  ְלָך.”  ֻמֶּתֶרת  ֵאיָנּה  ָאִחיָך  ”ֵאֶׁשת 
ְוָרְצָתה ַלֲהרׂג אֹותֹו, ַאְך ֹלא ָיְכָלה 20 ִמּׁשּום ֶׁשהֹוְרדֹוס ָּפַחד ִמּיֹוָחָנן 
ְוָׁשַמר ָעָליו ְּבָיְדעֹו ֶׁשּיֹוָחָנן ִאיׁש ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש; הּוא ָהָיה ׁשֹוֵמַע ֶאת 

ְּדָבָריו ְּבָרצֹון ַאף ִּכי ָּבא ִּבְמבּוָכה ַרָּבה ְּבָׁשְמעֹו אֹוָתם.
ִמְׁשֶּתה  הֹוְרדֹוס  ָעַרְך  ֻהַּלְדּתֹו  ְּביֹום  ַּכֲאֶׁשר  ִהִּגיָעה  ַהּכֶׁׂשר  21 ְׁשַעת 

ֶׁשל  ִּבָּתּה  ִנְכְנָסה  22 ָאז  ַהָּגִליל.  ּוְלָראֵׁשי  ָהֲאָלִפים  ּוְלָׂשֵרי  ִלְגדֹוָליו 
ָאַמר  ִאּתֹו.  ְוַהְמֻסִּבים  ְּבֵעיֵני הֹוְרדֹוס  ֵחן  ּוָמְצָאה  ְוָרְקָדה  הֹורֹוְדָיה 
ַהֶּמֶלְך ֶאל ַהַּנֲעָרה: ”ַּבְּקִׁשי ִמֶּמִּני ַמה ֶּׁשִּתְרִצי ְוֶאֵּתן ָלְך.” 23 הּוא ַּגם 

ִנְׁשַּבע ָלּה: ”ַמה ֶּׁשְּתַבְקִׁשי ִמֶּמִּני ֶאֵּתן ָלְך ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות!”
רׂאׁש  ”ֶאת  ִאָּמּה:  ֵהִׁשיָבה  ֲאַבֵּקׁש?”  ”ָמה  ְלִאָּמּה:  ְוָאְמָרה  24 ָיְצָאה 

יֹוָחָנן ַהַּמְטִּביל!”
25 ִהיא ִנְכְנָסה ִמָּיד ֶאל ַהֶּמֶלְך ּוִבְקָׁשה: ”ֲאִני רֹוָצה ֶׁשִּתֵּתן ִלי ַעְכָׁשו 

ִּבְקָעָרה ֶאת רׂאׁש יֹוָחָנן ַהַּמְטִּביל!”
ֹלא  ַהְמֻסִּבים  ּוִבְגַלל  ַהְּׁשבּוָעה  ִּבְגַלל  ַאְך  ְמאׂד,  ַהֶּמֶלְך  26 ִהְתַעֵּצב 

ָרָצה ְלָהִׁשיב ֶאת ָּפֶניָה ֵריָקם. 27 ִמָּיד ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ֶאָחד ִמן ַהּׁשֹוְמִרים 
ַּבֶּכֶלא.  רׂאׁשֹו  ֶאת  ְוָכַרת  ַהּׁשֹוֵמר  ָהַלְך  רׂאׁשֹו.  ֶאת  ְלָהִביא  ְוִצָּוה 
28 ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהִביא ֶאת רׂאׁשֹו ִּבְקָעָרה ְוָנַתן אֹותֹו ַלַּנֲעָרה, ְוַהַּנֲעָרה 

ָנְתָנה אֹותֹו ְלִאָּמּה. 29 ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ַּתְלִמיָדיו, ָּבאּו ְוָלְקחּו ֶאת ְּגִוָּיתֹו 
ְוִהִּניחּו אֹוָתּה ְּבֶקֶבר.

 ישוע מאכיל חמשת אלפים איש

)מתי יד 13‑21; לוקס ט 10‑17; יוחנן ו 1‑14(
ְוָכל  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  לֹו  ְוִסְּפרּו  ֵיׁשּוַע  ֶאל  ַהְּׁשִליִחים  30 ֶנֶאְספּו 

ׁשֹוֵמם  ְלָמקֹום  ְלַבְּדֶכם  ַאֶּתם  ”ּבֹואּו  ָלֶהם:  31 ָאַמר  ִלְּמדּו.  ֲאֶׁשר 
ָּכְך ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַעד  ְוַהּיֹוְצִאים,  ַהָּבִאים  ָהיּו  ַרִּבים  ֶׁשֵּכן  ְמַעט”,  ְונּוחּו 
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ָהָיה ָלֶהם ְּפַנאי ֶלֱאכׂל. 32 ֵהם ִהְפִליגּו ִמָּׁשם ַּבִּסיָרה ֶאל ָמקֹום ׁשֹוֵמם 
ְלַבָּדם.

ּוִמָּכל  אֹוָתם,  ְוִהִּכירּו  יֹוְצִאים  ְוַהְּׁשִליִחים  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ָראּו  33 ַרִּבים 

ְוָרָאה  ֵיׁשּוַע  34 ְּכֶׁשָּיָצא  אֹוָתם.  ְוִהְקִּדימּו  ָּבֶרֶגל  ְלָׁשם  ָרצּו  ֶהָעִרים 
ָהמֹון ַרב ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֲעֵליֶהם, ִּכי ָהיּו ַּכּצׂאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה. 
הּוא ֵהֵחל ְלַלֵּמד אֹוָתם ְּדָבִרים ַרִּבים. 35 ְּכֶׁשָּנָטה ַהּיֹום ַלֲערׂב ִנְּגׁשּו 
ְמֻאֶחֶרת.  ְּכָבר  ְוַהָּׁשָעה  ׁשֹוֵמם  ”ַהָּמקֹום  ְוָאְמרּו:  ַּתְלִמיָדיו  ֵאָליו 
ָלֶהם  ְוִיְקנּו  ִמָּסִביב  ְוַהְּכָפִרים  ָהֲעָירֹות  ֶאל  ֶׁשֵּיְלכּו  אֹוָתם  36 ְׁשַלח 

ֶלֱאכׂל.”
37 ֵהִׁשיב ְוָאַמר ָלֶהם: ”ְּתנּו ָלֶהם ַאֶּתם ֶלֱאכׂל.” ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ַהִאם 

ֵנֵלְך ְוִנְקֶנה ֶלֶחם ְּבָמאַתִים ִּדיָנר ְוִנֵּתן ָלֶהם ֶלֱאכׂל?”
38 ָאַמר ָלֶהם: ”ַּכָּמה ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ֵיׁש ָלֶכם? ְלכּו ּוְראּו.” ַאֲחֵרי ֶׁשֵּבְררּו 

ֵהִׁשיבּו: ”ָחֵמׁש, ּוְׁשֵני ָּדִגים.”
ַהֶּדֶׁשא  ַעל  ֲחבּוָרה  ֲחבּוָרה  ֻּכָּלם  ֶאת  ְלהֹוִׁשיב  ֲעֵליֶהם  ִצָּוה  39 הּוא 

ַהָּירֹוק, 40 ְוֵהם ָיְׁשבּו ִּבְקבּוצֹות ֶׁשל ֵמָאה ְוֶׁשל ֲחִמִּׁשים. 41 ָלַקח ֶאת 
ֲחֵמׁש ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחם ְוֶאת ְׁשֵני ַהָּדִגים ּוְלַאַחר ֶׁשָּנָׂשא ֵעיָניו ַהָּׁשַמְיָמה 
ְוָנַתן ְלַתְלִמיָדיו ְלַהִּגיׁש ָלֶהם, ְוַגם ֶאת ְׁשֵני  ּוֵבַרְך, ָּבַצע ֶאת ַהֶּלֶחם 
ָאְספּו  ֶּׁשּנֹוַתר  43 ּוִמַּמה  ְוָׂשְבעּו,  ָאְכלּו  42 ַהּכׂל  ְלֻכָּלם.  ִחֵּלק  ַהָּדִגים 
44 ִמְסַּפר ָהאֹוְכִלים  ָּדִגים.  ִּבְכַלל ֶזה ַּגם  ְמֵלִאים,  ְׁשֵנים־ָעָׂשר ַסִּלים 

ָהָיה ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש.
 הליכה על פני המים

)מתי יד 22‑33; יוחנן ו 15‑21(
45 ִמָּיד ַאֲחֵרי ֵכן ֵהִאיץ ְּבַתְלִמיָדיו ְלִהָּכֵנס ַלִּסיָרה ּוְלַהְפִליג ֶאל ַהַּצד 

ַהֵּׁשִני, ְלֵבית ַצְיָדא, ְּבעֹוד ֶׁשהּוא ְיַׁשֵּלַח ֶאת ֶהָהמֹון. 46 ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְפַרד 
ֵמֶהם ָעָלה ָלָהר ְלִהְתַּפֵּלל. 47 ְלֵעת ֶעֶרב ָהְיָתה ַהִּסיָרה ְּבֶאְמַצע ַהָּים 
ְוהּוא ְלַבּדֹו ַעל ַהַּיָּבָׁשה. 48 ָרָאה אֹוָתם ִמְתַיְּגִעים ַּבֲחִתיָרה, ִּכי ָהרּוַח 
ַהַּלְיָלה  ֶׁשל  ָהְרִביִעית  ָּבַאְׁשמֶׂרת  ְּבֵעֶרְך  ֲאֵליֶהם  ּוָבא  ֶנְגָּדם,  ָנְׁשָבה 
ְּכֶׁשהּוא הֹוֵלְך ַעל ְּפֵני ַהָּים ְוַכָּוָנתֹו ַלֲעבׂר ְלָיָדם. 49 ְּכֶׁשָראּוהּו הֹוֵלְך 
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ז 6‑7: ישע’ כט 13   

ַעל ְּפֵני ַהָּים ָחְׁשבּו ֶׁשהּוא רּוַח ְרָפִאים ְוֵהֵחּלּו ִלְצעׂק, 50 ִּכי ֻּכָּלם ָראּו 
אֹותֹו ְוִנְבֲהלּו, ַאְך הּוא ִּדֵּבר ִאָּתם ִמָּיד ְוָאַמר ָלֶהם: ”ִחְזקּו, ֶזה ֲאִני. 
ֲחדּו!” 51 הּוא ָּבא ֲאֵליֶהם ְלתֹוְך ַהִּסיָרה ְוָהרּוַח ָּפְסָקה. ֵהם  ַאל ִּתְפְ
ִהְׁשּתֹוְממּו ַעד ְמאׂד, 52 ִּכי ֹלא ָלְמדּו ָּדָבר ֵמִעְנַין ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחם ִּבְגַלל 

ֵקהּות ְלָבָבם.
 ריפוי חולים בגינוסר

)מתי יד 34‑36(
54 ְּבֵצאָתם ִמן  ְוָעְגנּו ָׁשם.  ְוִהִּגיעּו ֶאל חֹוף ִּגּנֹוָסר  53 ָעְברּו ֶאת ַהָּים 

ַהִּסיָרה ִהִּכירּו אֹותֹו ִמָּיד, 55 ּוְבָכל ָהֵאזֹור ַההּוא ָרצּו ְוֵהֵחּלּו ְלָהִביא 
ֶאת ַהחֹוִלים ַעל ֲאלּוְנקֹות ְלָכל ָמקֹום ֶׁשָּׁשְמעּו ִּכי הּוא ָׁשם. 56 ְּבָכל 
ָמקֹום ֶׁשָּבא ֵאָליו, ַּבְּכָפִרים אֹו ֶּבָעִרים אֹו ָּבֲעָירֹות, ָׂשמּו ֶאת ַהחֹוִלים 
ְוָכל  ִּבְגדֹו,  ִּבְכַנף  ַרק  ְולּו  ִלְנּגַׂע  ָלֶהם  ֶׁשַּיִּניַח  ִמֶּמּנּו  ּוִבְקׁשּו  ַּבחּוצֹות 

ַהּנֹוְגִעים ּבֹו ִנְרְּפאּו.
 מסורת הזקנים

)מתי טו 1‑20(

 ִנְקֲהלּו ֵאָליו ַהְּפרּוִׁשים ְוַכָּמה ִמן ַהּסֹוְפִרים ֲאֶׁשר ָּבאּו ִמירּוָׁשַלִים. ז 
ְטֵמאֹות  ְּבָיַדִים  ֶלֶחם  אֹוְכִלים  ִמַּתְלִמיָדיו  ֶׁשֲאָחִדים  2 ִּכְראֹוָתם 

)ְּכלֹוַמר, ְּבֹלא ְנִטיַלת ָיַדִים, 3 ֶׁשֵּכן ַהְּפרּוִׁשים ְוָכל ַהְּיהּוִדים ַמֲחִזיִקים 
ַּכֲהָלָכה,  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ְלֹלא  אֹוְכִלים  ְוֵאיָנם  ַהְּזֵקִנים  ְּבָמסֶׂרת 
4 ּוְבׁשּוָבם ִמן ַהּׁשּוק ֵאיָנם אֹוְכִלים ְלֹלא ְרִחיָצה. ְועֹוד ְּדָבִרים ַרִּבים 

ִקְּבלּו ִלְׁשמׂר, ְּכגֹון ְטִביַלת ּכֹוסֹות ְוַכִּדים ּוְכֵלי ְנחֶׁׂשת( 5 ָׁשֲאלּו אֹותֹו 
ָמסֶׂרת  ְלִפי  נֹוֲהִגים  ַּתְלִמיֶדיָך  ֵאין  ”ַמּדּוַע  ְוַהּסֹוְפִרים:  ַהְּפרּוִׁשים 

ַהְּזֵקִנים ֶאָּלא אֹוְכִלים ֶאת ַהֶּלֶחם ְּבָיַדִים ְטֵמאֹות?”
6 ָאַמר ָלֶהם: ”ֵהיֵטב ִנָּבא ְיַׁשְעָיהּו ֲעֵליֶכם ַהְּצבּוִעים, ַּכָּכתּוב:   ’ָהָעם 

ִמְצַות  ִיְרָאָתם אִׂתי  7 ַוְּתִהי  ִמֶּמִּני  ִרַחק  ְוִלּבֹו  ִּכְּבדּוִני  ִּבְׂשָפָתיו  ַהֶּזה 
ְלַהֲחִזיק  ֱאֹלִהים  ִמְצַות  ֶאת  ַאֶּתם  עֹוְזִבים  8 ִּכי  ְמֻלָּמָדה’;  ֲאָנִׁשים 

ְּבָמסֶׂרת ְּבֵני ָאָדם.”

 6.50 - 7.8
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¤ ז 11: המקור היווני מביא כאן את המלה העברית ”קרבן” ומוסיף שפירושה מנחה. הכוונה: 

 מנחה המוקדשת לבית המקדש.   
ז 10: שמות כ 12; דבר’ ה 16; שמות כא 17  

ִלְׁשמׂר  ְּכֵדי  ֱאֹלִהים  ִמְצַות  ֶאת  ִּבַּטְלֶּתם  ”ָיֶפה,  ָלֶהם:  ָאַמר  9 עֹוד 

ְוֶאת־ ֶאת־ָאִביָך  ָאַמר,   ’ַּכֵּבד  מֶׁׂשה  10 ֵהן  ֶׁשָּלֶכם!  ַהָּמסֶׂרת  ֶאת 
ִאֶּמָך ’ּוְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת’; 11 ְוַאֶּתם אֹוְמִרים, ’ִאיׁש ִאם 
ִמֶּמּנּו  ֵלָהנֹות  ָיכֹול  ִמֶּׁשִּלי ֶׁשַאָּתה  ָּדָבר  ָּכל  ְלִאּמֹו:  ְלָאִביו אֹו  יׂאַמר 
—    ¤ָקְרָּבן!’ 12 ֲהֵרי ֶׁשֵאיְנֶכם ַמִּניִחים לֹו עֹוד ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה ְלַמַען 
ָאִביו אֹו ִאּמֹו, 13 ּוְמִפיִרים ַאֶּתם ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ַהָּמסֶׂרת 

ֶׁשָּלֶכם ֲאֶׁשר ְמַסְרֶּתם. ּוְדָבִרים ַרִּבים ּדֹוִמים ָלֶזה ַאֶּתם עֹוִׂשים.”
ֻּכְּלֶכם  ֵאַלי  ”ַהְקִׁשיבּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵׁשִנית  ֶהָהמֹון  ֶאת  ָקָרא  14 הּוא 

ְוָהִבינּו. 15 ֵאין ָּדָבר ַהִּנְמָצא ִמחּוץ ָלָאָדם ָיכֹול ְלַטֵּמא אֹותֹו ְּבִהָּכְנסֹו 
ְלתֹוכֹו, ֶאָּלא ַהְּדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמּתֹוְך ָהָאָדם ֵהם ַהְמַטְּמִאים ֶאת 

ָהָאָדם.”
ַהָּמָׁשל.  ַעל  ַּתְלִמיָדיו  ְׁשָאלּוהּו  ֶהָהמֹון,  ִמן  ַהַּבְיָתה  ָּבא  17 ַּכֲאֶׁשר 

18 ָאַמר ָלֶהם: ”ַּגם ַאֶּתם ַחְסֵרי ֲהָבָנה ָּכל ָּכְך? ַהִאם ֵאיְנֶכם ְמִביִנים 

19 ִּכי  ְלַטֵּמא אֹותֹו,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִמן ַהחּוץ  ָהָאָדם  ַהִּנְכָנס ְלתֹוְך  ֶׁשָּכל 
ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאל ִלּבֹו ֶאָּלא ְלִבְטנֹו ְויֹוֵצא ֶאל ַהּמֹוָצאֹות?” — ְּבָכְך ִטֵהר 

ֶאת ָּכל ַהַּמֲאָכִלים.
ְוָאַמר: ”ַהּיֹוֵצא ִמן ָהָאָדם — ֶזה ְמַטֵּמא ֶאת ָהָאָדם, 21 ִּכי  20 הֹוִסיף 

ִמִּבְפִנים, ִמֵּלב ְּבֵני ָהָאָדם, יֹוְצאֹות ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות, ְזנּוִנים, ְּגֵנבֹות, 
ַעִין ָרָעה, ִּגּדּוף,  ִזָּמה,  ְרִמָּיה,  22 ִנאּוִפים, ַחְמָדנּות, ִרְׁשָעה,  ְרִציחֹות, 
ּוְמַטְּמאֹות  ִמִּבְפִנים  יֹוְצאֹות  ָהֵאֶּלה  ָהָרעֹות  23 ָּכל  ֱאִוילּות.  ַּגֲאָוה, 

ֶאת ָהָאָדם.”
 אמונתה של אשה פניקית

)מתי טו 21‑28(
24 הּוא ָקם ְוָהַלְך ִמָּׁשם ֶאל ֵאזֹור צֹור ְוִצידֹון. ִנְכַנס ְלַבִית ְוֹלא ָרָצה 

ְטֵמָאה  ֶׁשרּוַח  25 ִאָּׁשה,  ְלֵהָחֵבא.  ָיכֹול  ָהָיה  ֹלא  ַאְך  ְלִאיׁש,  ֶׁשִּיָּוַדע 
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ְלַרְגָליו,  ְוָנְפָלה  ָּבָאה  ּוִמָּיד  ָעָליו  ָׁשְמָעה  ַהְּקַטָּנה,  ְּבִבָּתּה  ָאֲחָזה 
26 ְוָהִאָּׁשה ָנְכִרָּיה ִמּמֹוָצא ֶפִניִקי סּוִרי. ִהיא ִּבְקָׁשה ִמֶּמּנּו ְלָגֵרׁש ֶאת 

ַהֵּׁשד ִמִּבָּתּה. 27 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ַהִּניִחי קֶׂדם ַלָּבִנים ִלְׂשּבַׂע, ִּכי ֹלא 
ָנֶאה ָלַקַחת ֶאת ֶלֶחם ַהָּבִנים ּוְלַהְׁשִליְך אֹותֹו ַלְּכָלִבים.” 28 ֵהִׁשיָבה 
ְוָאְמָרה ֵאָליו: ”ֵּכן, ֲאדֹוִני, ֲאָבל ַּגם ַהְּכָלִבים ַּתַחת ַהֻּׁשְלָחן אֹוְכִלים 

ִמֵּפרּוֵרי ַהֶּלֶחם ֶׁשל ַהָּבִנים!”
29 ָאַמר ָלּה: ”ִּבְגַלל ְּדָבֵרְך ֶזה ְלִכי ְלַדְרֵּכְך; ָיָצא ַהֵּׁשד ִמִּבֵּתְך.”

30 ִהיא ָהְלָכה ְלֵביָתּה ּוָמְצָאה ֶאת ַהַּיְלָּדה ׁשֹוֶכֶבת ַּבִּמָּטה ְוַהֵּׁשד ְּכָבר 

ָיָצא ִמֶּמָּנה.
ריפוי איש חרש וקשה דיבור

ם ַהָּגִליל, ֶּדֶרְך ֵאזֹור  31 ֵיׁשּוַע ָיָצא ֵמֵאזֹור צֹור ְוָחַזר ֶּדֶרְך ִצידֹון ֶאל יַַ

ּוִבְקׁשּו  ְּבִדּבּור  ּוִמְתַקֶּׁשה  ֵחֵרׁש  ִאיׁש  ֵאָליו  32 ֵהִביאּו  ֶהָעִרים.  ֶעֶׂשר 
ִמֶּמּנּו ֶׁשּיְסמְֹך ֶאת ָידֹו ָעָליו. 33 ָלַקח אֹותֹו ֵיׁשּוַע ֶאל ִמחּוץ ֶלָהמֹון 
ִּבְלׁשֹונֹו,  ָנַגע  ֶׁשָּיַרק  ּוְלַאַחר  ְּבָאְזָניו  ֶאְצְּבעֹוָתיו  ֶאת  ָׂשם  ִּביִחידּות, 
34 ּוְבַהִּביטֹו ַהָּׁשַמְיָמה ֶנֱאַנח ְוָאַמר ֵאָליו: ”ִהָּפַתח!” 35 ָאְזָניו ִנְפְּתחּו 

ּוִמָּיד ֻהַּתר ֶקֶׁשר ְלׁשֹונֹו ְוהּוא ִּדֵּבר ְּבֵברּור. 36 ָאז ִצָּוה ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא 
ְיַסְּפרּו ְלִאיׁש, ַאְך ְּכָכל ֶׁשִּצָּוה זׂאת ֲעֵליֶהם ֵּכן ִהְרּבּו ְלַהְכִריז ַעל ָּכְך. 
37 ֵהם ִהְׁשּתֹוְממּו ַעד ְמאׂד ְוָאְמרּו: ”ַהּכׂל ָעָׂשה ָיֶפה! ֶאת ַהֵחְרִׁשים 

הּוא עֹוֶׂשה ְלׁשֹוְמִעים ְוֶאת ָהִאְּלִמים ִלְמַדְּבִרים!”
 ישוע מאכיל ארבעת אלפים איש

)מתי טו 32‑39(

ֶּלֱאכׂל. ח  ַמה  ָלֶהם  ָהָיה  ְוֹלא  ַרב  ַעם  ֶנֱאַסף  ׁשּוב  ַהָּיִמים   ְּבַאַחד 
ָקָרא ֵיׁשּוַע ְלַתְלִמיָדיו ְוָאַמר ָלֶהם: 2 ”ִנְכְמרּו ַרֲחַמי ַעל ֶהָהמֹון, 
ִּכי ְּכָבר ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ֵהם ִאִּתי ְוֵאין ָלֶהם ַמה ֶּלֱאכׂל. 3 ִאם ֶאְׁשַלח 

אֹוָתם ְלָבֵּתיֶהם ְרֵעִבים, ִיְתַעְּלפּו ַּבֶּדֶרְך ְוֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשָּבאּו ֵמָרחֹוק.”
4 ֵהִׁשיבּו לֹו ַּתְלִמיָדיו: ”ֵמַאִין יּוַכל ִאיׁש ְלַהְׂשִּביַע אֹוָתם ְּבֶלֶחם ּפׂה 

ַּבִּמְדָּבר?”
5 ָׁשַאל אֹוָתם: ”ַּכָּמה ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ֵיׁש ָלֶכם?” ָענּו לֹו: ”ֶׁשַבע”.
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ִּכְּכרֹות  ֶׁשַבע  ֶאת  ָלַקח  ָהָאֶרץ;  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ָהָעם  ֶאת  ִצָּוה  6 הּוא 

ִהִּגיׁשּו  ְוֵהם  ְלַהִּגיׁש,  ְלַתְלִמיָדיו  ָנַתן  ּוָבַצע,  ֶׁשֵּבַרְך  ּוְלַאַחר  ַהֶּלֶחם 
ָלָעם. 7 ַּגם ַּכָּמה ָּדִגים ְקַטִּנים ָהיּו ָלֶהם. ֵּבַרְך ֲעֵליֶהם ְוָאַמר ְלַהִּגיׁש 
ַסִּלים  ִׁשְבָעה  ָאְספּו  ֵכן  ַאֲחֵרי  ְוָׂשְבעּו.  ָאְכלּו  8 ֵהם  ֵאֶּלה.  ֶאת  ַּגם 
ֲאָלִפים.  ְּכַאְרַּבַעת  ָהָיה  ָהאֹוְכִלים  9 ִמְסַּפר  נֹוָתרֹות.  ָמנֹות  ְמֵלִאים 
הּוא ִׁשַּלח אֹוָתם 10 ּוִמָּיד ִנְכַנס ַלִּסיָרה ִעם ַּתְלִמיָדיו ְוָעַבר ֶאל ֵאזֹור 

ַּדְלָמנּוָתא.
 הפרושים מבקשים אות

)מתי טז 1‑4(
11 ָיְצאּו ַהְּפרּוִׁשים ְוֵהֵחּלּו ְלִהְתַוֵּכַח ִאּתֹו, ּוְכֵדי ְלַנּסֹות אֹותֹו ִּבְקׁשּו 

ִמֶּמּנּו אֹות ִמן ַהָּׁשַמִים. 12 ֶנֱאַנח ֵיׁשּוַע ְּברּוחֹו ְוָאַמר: ָלָּמה ַהּדֹור ַהֶּזה 
ְמַבֵּקׁש אֹות? ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ִאם ִיָּנֵתן אֹות ַלּדֹור ַהֶּזה! 13 ָעַזב 

אֹוָתם, ָחַזר ַלִּסיָרה ְוִהְפִליג ַלַּצד ַהֵּׁשִני.
 שאור הפרושים ושאור הורדוס

)מתי טז 5‑12(
ִּכַּכר  ַרק  ָלֶהם  ָהְיָתה  ּוַבִּסיָרה  ֶלֶחם  ָלַקַחת  ָׁשְכחּו  14 ַהַּתְלִמיִדים 

ֶלֶחם ַאַחת. 15 ִהְזִהיר אֹוָתם ְּבָאְמרֹו: ”ִׂשימּו ִלְּבֶכם, ִהָּׁשְמרּו ִמְּׂשאֹור 
ַהְּפרּוִׁשים ּוִמְּׂשאֹור הֹוְרדֹוס.”

16 ֵהם ִּדְּברּו ֶזה ִעם ֶזה ַעל ָּכְך ֶׁשֵאין ָלֶהם ֶלֶחם. 17 ִהְבִחין ָּבֶזה ְוָאַמר 

ָלֶהם: ”ַמּדּוַע ַאֶּתם ְמַדְּבִרים ַעל ָּכְך ֶׁשֵאין ָלֶכם ֶלֶחם? ֲעַדִין ֵאיְנֶכם 
ְוֹלא  ָלֶכם  18 ֵעיַנִים  ְלַבְבֶכם?  ְמִביִנים ַאף ֹלא ּתֹוְפִסים? ַהִאם ָקָהה 
19 ַּכֲאֶׁשר  זֹוְכִרים  ֵאיְנֶכם  ַּגם  ִּתְׁשָמעּו?  ְוֹלא  ָלֶכם  ְוָאְזַנִים  ִּתְראּו 
ַסִּלים  ַּכָּמה  ָהֲאָלִפים,  ַלֲחֵמֶׁשת  ַהֶּלֶחם  ִּכְּכרֹות  ֲחֵמׁש  ֶאת  י  ָּבַצְעִּתִ

ְמֵלֵאי ָמנֹות נֹוָתרֹות ְלַקְחֶּתם?” ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ְׁשֵנים־ָעָׂשר”.
נֹוָתרֹות  ָמנֹות  ְמֵלֵאי  ַסִּלים  ַּכָּמה  ָהֲאָלִפים,  ְלַאְרַּבַעת  20 ”ְוַהֶּׁשַבע 

ְלַקְחֶּתם?” ָאְמרּו לֹו: ”ִׁשְבָעה”.
 21 ָאַמר ָלֶהם: ”ֲעַדִין ֵאיְנֶכם ּתֹוְפִסים?”
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ריפוי העיוור בבית צידא

ִלְנּגַׂע  ִמֶּמּנּו  ּוִבְקׁשּו  ִעֵּור  ֵאָליו  ֵהִביאּו  ַצְיָדא  ְלֵבית  ָּבאּו  22 ַּכֲאֶׁשר 

ָּבִעֵּור. 23 ֶהֱחִזיק ֵיׁשּוַע ֶאת ָהִעֵּור ְוהֹוִליכֹו ֶאל ִמחּוץ ַלְּכָפר. הּוא ָיַרק 
ְּבֵעיָניו ְוָסַמְך ָיָדיו ָעָליו. ָׁשַאל אֹותֹו: ”ַהִאם ַאָּתה רֹוֶאה ַמֶּׁשהּו?”

אֹוָתם  רֹוֶאה  ֲאִני  ֵעִצים  ְּכמֹו  ֲאָנִׁשים;  רֹוֶאה  ”ֲאִני  ְוָאַמר:  24 ִהִּביט 

ֵהיֵטב;  ָרָאה  ְוָהִאיׁש  ֵׁשִנית  ֵעיָניו  ַעל  ָיָדיו  25 ָסַמְך ֶאת  ִמְתַהְּלִכים.” 
הּוא ִנְרָּפא ְוָרָאה ֶאת ַהּכׂל ְּבאֶׂפן ָּברּור. 26 ָׁשַלח אֹותֹו ֵיׁשּוַע ְלֵביתֹו 

ְּבָאְמרֹו: ”ַאל ִּתָּכֵנס ַלְּכָפר.”
 כיפא מכיר שישוע הוא המשיח

)מתי טז 13‑20; לוקס ט 18‑21(
ִפיִליִּפי.  ֵקיַסְרָיה  ֶׁשְּבֵאזֹור  ַהְּכָפִרים  ֶאל  ַּתְלִמיָדיו  ִעם  ָיָצא  27 ֵיׁשּוַע 

ַּבֶּדֶרְך ָׁשַאל ֶאת ַּתְלִמיָדיו: ”ָמה אֹוְמִרים ָהֲאָנִׁשים ָעַלי, ִמי ֲאִני?”
’ֵאִלָּיהּו’  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ַהַּמְטִּביל’;  ” ’יֹוָחָנן  ְוָאְמרּו:  לֹו  28 ֵהִׁשיבּו 

ַוֲאֵחִרים אֹוְמִרים, ’ַאַחד ַהְּנִביִאים’.”
 29 ָׁשַאל אֹוָתם: ”ְוַאֶּתם, ָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים — ִמי ֲאִני?”

ֵהִׁשיב ֵּכיָפא ְוָאַמר לֹו: ”ַאָּתה ַהָּמִׁשיַח.”
 30 ִהְזִהיר אֹוָתם ֵיׁשּוַע ֶׁשֹּלא ַיִּגידּו ָעָליו ְלִאיׁש.

 ישוע מדבר על מותו ותחייתו

)מתי טז 21‑28; לוקס ט 22‑27(
31 הּוא ֵהֵחל ְלַלֵּמד אֹוָתם ֶׁשֶּבן־ָהָאָדם ָצִריְך ִלְסּבׂל ַהְרֵּבה, ֶׁשַהְּזֵקִנים 

ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  ּוְלַאַחר  ֶׁשֵּיָהֵרג  ִיְדחּוהּו,  ְוַהּסֹוְפִרים  ַהּכֲׂהִנים  ְוָראֵׁשי 
ָיקּום. 32 ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ָאַמר ְּבָגלּוי. ָלַקח אֹותֹו ֵּכיָפא ַהִּצָּדה ְוֵהֵחל 
ְוָאַמר:  ְּבֵכיָפא  ָּגַער  ְּבַתְלִמיָדיו,  ְוִהִּביט  ָּפָנה  ֵיׁשּוַע  33 ַאְך  ּבֹו.  ִלְגעׂר 
ְּבֵני  ְלִדְבֵרי  ֶאָּלא  ֱאֹלִהים  ְלִדְבֵרי  ִלְּבָך  ֵאין  ִּכי  ָׂשָטן,  ִמְּלָפַני,  ”סּור 

ָאָדם.”
ֶׁשרֹוֶצה  ”ִמי  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ַּתְלִמיָדיו  ִעם  ֶהָהמֹון  ֶאת  ֵאָליו  34 ָקָרא 

35 ִּכי  ַאֲחַרי;  ְוֵיֵלְך  ְצָלבֹו  ֶאת  ְוִיַּקח  ְלַעְצמֹו  ֶׁשִּיְתַּכֵחׁש  ַאֲחַרי,  ָלבֹוא 
ַנְפׁשֹו  ֶאת  ַהְמַאֵּבד  ֲאָבל  אֹוָתּה,  ְיַאֵּבד  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְלַהִּציל  ֶהָחֵפץ 

 8.22 - 35

HNTquote.indb   86 27/10/2010   14:31:29



מרקוס 87

ְלָאָדם  ִּתְצַמח  ּתֹוֶעֶלת  36 ַמה  ַיִּציֶלָּנה.   — ַהְּבׂשֹוָרה  ּוְלַמַען  ְלַמֲעִני 
ִאם ַיְרִויַח ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְוַיְפִסיד ֶאת ַנְפׁשֹו? 37 ֶׁשֵּכן ַמה ִּיֵּתן ָאָדם 
38 ִּכי ִאיׁש ֲאֶׁשר ֲאִני ּוְדָבַרי ָהִיינּו לֹו ְלֶחְרָּפה  ִּכְתמּוָרה ְּבַעד ַנְפׁשֹו? 
ְלֶבן־ָהָאָדם  ְלֶחְרָּפה  ִיְהֶיה  הּוא  ַּגם  ַהֶּזה,  ְוַהחֹוֵטא  ַהּנֹוֵאף  ַּבּדֹור 

ַּכֲאֶׁשר ָיבֹוא ִּבְכבֹוד ָאִביו ִעם ַהַּמְלָאִכים ַהְּקדֹוִׁשים.”

ָהעֹוְמִדים ט  ִמן  ֶׁשֵּיׁש  ָלֶכם  ֲאִני  ”ָאֵמן אֹוֵמר  ָלֶהם:  ְוָאַמר   הֹוִסיף 
ָהֱאֹלִהים  ַמְלכּות  ֶאת  ִיְראּו  ִּכי  ַעד  ָמֶות  ִיְטֲעמּו  ֹלא  ֲאֶׁשר  ּפׂה 

ָּבָאה ִּבְגבּוָרה.”
 ישוע לובש הדר

)מתי יז 1‑13; לוקס ט 28‑36(
ְוֶאת  ַיֲעקׂב  ְוֶאת  ֵּכיָפא  ֶאת  ֵיׁשּוַע  ִאּתֹו  ָלַקח  ָיִמים  ִׁשָּׁשה  2 ַאֲחֵרי 

ְלֵעיֵניֶהם;  ְוִהְׁשַּתָּנה  ְלַבָּדם  ָּגבֹוַּה  ְלַהר  אֹוָתם  ֶהֱעָלה  הּוא  יֹוָחָנן. 
3 ְּבָגָדיו ִהְבִריקּו ְוִהְלִּבינּו ַעד ְמאׂד, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֵאין ּכֹוֵבס ֲעֵלי ֲאָדמֹות 

ָיכֹול ְלַהְלִּבין ְּבָגִדים. 4 ָאז ִנְראּו ֲאֵליֶהם ֵאִלָּיהּו ּומֶׁׂשה ְוֵהם ְמַדְּבִרים 
ָּכאן.  ֶׁשָאנּו  טֹוב  ”ַרִּבי,  ֵיׁשּוַע:  ֶאל  ְוָאַמר  ֵּכיָפא  5 ֵהִגיב  ֵיׁשּוַע.  ִעם 
ַאַחת.”  ּוְלֵאִלָּיהּו  ַאַחת  ְלמֶׁׂשה  ַאַחת,  ְלָך  ֻסּכֹות;  ָׁשלֹוׁש  ָנא  ַנֲעֶׂשה 
7 ְוִהֵּנה  ְמאׂד.  ָּפֲחדּו  ַוֲחֵבָריו  הּוא  ֶׁשֵּכן  ּלֹוַמר,  ַמה  ָיַדע  ֹלא  6 הּוא 

ֲאהּוִבי;  ְּבִני  ”ֶזה  ֶהָעָנן:  ִמּתֹוְך  ָיָצא קֹול  ֲעֵליֶהם.  ְוָסַכְך  ָעָנן  הֹוִפיַע 
ִאיׁש  עֹוד  ָראּו  ֹלא  ָסִביב,  ְּבִהְסַּתְּכָלם  8 ּוִפְתאֹום,  ִּתְׁשָמעּון!”  ֵאָליו 

ִאָּתם ִמְּלַבד ֵיׁשּוַע.
9 ְּכֶׁשָּיְרדּו ִמן ָהָהר ִצָּוה ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא ַיִּגידּו ְלִאיׁש ַמה ֶּׁשָראּו ַעד ֲאֶׁשר 

ֵּביָנם  ְוָחְקרּו  ַלָּדָבר  ִלָּבם  ָׂשמּו  10 ֵהם  ַהֵּמִתים.  ִמן  ֶּבן־ָהָאָדם  ָיקּום 
ְלֵבין ַעְצָמם ַמה ֵּפרּוׁש ”ָלקּום ִמן ַהֵּמִתים.” 11 ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ַמּדּוַע 

אֹוְמִרים ַהּסֹוְפִרים ִּכי ֵאִלָּיהּו ָצִריְך ָלבֹוא ְּתִחָּלה?”
12 ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ֵאִלָּיהּו ָאְמָנם ָיבֹוא ִראׁשֹוָנה ְוָיִׁשיב ֶאת ַהּכׂל; ְוֵאיְך 

ָּכתּוב ַעל ֶּבן־ָהָאָדם ֶׁשִיְסּבׂל ַהְרֵּבה ְוִיְמֲאסּו ּבֹו? 13 ְּבַרם אֹוֵמר ֲאִני 
ָלֶכם ִּכי ָאֵכן ָּבא ֵאִלָּיהּו ְוָעׂשּו ּבֹו ִּכְרצֹוָנם, ַּכָּכתּוב ָעָליו.”

 8.36 - 9.13
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 ריפוי ילד מרוח טמאה

)מתי יז 14‑20; לוקס ט 37‑43(
14 ַּכֲאֶׁשר ֵהם ָּבאּו ֶאל ַהַּתְלִמיִדים ָראּו ַעם ַרב ָסִביב ָלֶהם ְוסֹוְפִרים 

ְמאׂד  ָּתְמהּו  אֹותֹו,  ֶׁשָראּו  ָּבֶרַגע  ֶהָהמֹון,  15 ָּכל  ִאָּתם.  ִמְתַוְּכִחים 
ְוָרצּו ֵאָליו ּוֵבְרכּוהּו ְּבִבְרַּכת ָׁשלֹום. 16 ָׁשַאל אֹוָתם: ”ַעל ָמה ַאֶּתם 

ִמְתַוְּכִחים ִאָּתם?”
17 ֵהִׁשיב לֹו ֶאָחד ִמן ֶהָהמֹון: ”ַרִּבי, ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך ֶאת ְּבִני ֲאֶׁשר רּוַח 

ִאֶּלֶמת ְּבִקְרּבֹו. 18 ְּבָכל ָמקֹום ָהרּוַח אֹוֶחֶזת ּבֹו ּוַמִּפיָלה אֹותֹו, ְוהּוא 
ַמֲעֶלה ֶקֶצף, חֹוֵרק ִׁשָּניו ְוגּופֹו ִמְתַקֶּׁשה. ָאַמְרִּתי ְלַתְלִמיֶדיָך ֶׁשְּיָגְרׁשּו 

אֹוָתּה, ַאְך ֵהם ֹלא ָיְכלּו.”
19 ֵהִׁשיב ְוָאַמר ָלֶהם: ”הֹוי ּדֹור ֲחַסר ֱאמּוָנה, ַעד ָמַתי ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם? 

ֵאָליו.  20 ֵהִביאּו אֹותֹו  ֵאַלי.”  ָהִביאּו אֹותֹו  ָמַתי ֶאְסּבׂל ֶאְתֶכם?  ַעד 
ַאְרָצה  ָנַפל  הּוא  ַהֶּיֶלד.  ֶאת  ִזְעְזָעה  ּוִמָּיד  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ָהרּוַח  ָרֲאָתה 
קֹוֶרה  ֶזה  ”ִמָּמַתי  ָאִביו:  ֶאת  ֵיׁשּוַע  21 ָׁשַאל  ֶקֶצף.  ּוַמֲעֶלה  ִמְתּגֹוֵלל 

לֹו?”
ֵהִׁשיב: ”ִמַּקְטנּותֹו, 22 ּוְפָעִמים ַרּבֹות ַּגם ִהִּפיָלה אֹותֹו ַעל ֵאׁש ּוְלתֹוְך 
ַמִים ְּכֵדי ְלָהִמית אֹותֹו. ֲאָבל ִאם ַאָּתה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו, ַרֵחם 

ָעֵלינּו ַוֲעזׂר ָלנּו.”
23 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ” ’ִאם ַאָּתה ָיכֹול’?! ַהּכׂל ֶאְפָׁשִרי ַלַּמֲאִמין!”

ְּבֶחְסרֹון  ִלי  ָנא  ֲעזׂר  ַמֲאִמין,  ”ֲאִני  ְוָאַמר:  ַהֶּיֶלד  ֲאִבי  ָצַעק  24 ִמָּיד 

ֱאמּוָנִתי!”
ַהְּטֵמָאה  ָּברּוַח  ָּגַער  ּוִמְתַקְּבִצים,  ָרִצים  ֵיׁשּוַע ֲהמֹון ַעם  25 ְּכֶׁשָרָאה 

ְוָאַמר ָלּה: ”רּוַח ִאֶּלֶמת ְוֵחֶרֶׁשת, ֲאִני ְמַצֵּוְך, ְצִאי ִמֶּמּנּו ְוַאל ִּתָּכְנִסי 
ּבֹו עֹוד!”

ְוַרִּבים  ְּכֵמת  ָהָיה  הּוא  ְוָיְצָאה.  ְמאׂד  אֹותֹו  ִזְעְזָעה  ָצֲעָקה,  26 ִהיא 

ָקם.  ְוהּוא  אֹותֹו  ֵהִקים  ְּבָידֹו,  ֵיׁשּוַע  27 ָאַחז  ֵמת.  ֶׁשהּוא  ָאְמרּו 
”ַמּדּוַע ֹלא  ִּביִחידּות:  ַּתְלִמיָדיו  ְׁשָאלּוהּו  ַהַּבְיָתה  ֵיׁשּוַע  28 ְּכֶׁשִּנְכַנס 

ָיכְׂלנּו ֲאַנְחנּו ְלָגֵרׁש אֹוָתּה?”

 9.14 - 28
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29 ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ַהִּמין ַהֶּזה ֵאינֹו ָיכֹול ָלֵצאת ֶאָּלא ִּבְתִפָּלה.”

 ישוע מדבר שנית על מותו ותחייתו

)מתי יז 22‑23; לוקס ט 43‑45(
ְלִאיׁש,  ִיָּוַדע  ֶׁשֶּזה  ָרָצה  ַהָּגִליל. הּוא ֹלא  ֶּדֶרְך  ְוָעְברּו  ִמָּׁשם  30 ָיְצאּו 

ִליֵדי  ִיָּמֵסר  ”ֶּבן־ָהָאָדם  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ַּתְלִמיָדיו  ֶאת  ִלֵּמד  31 ֶׁשֵּכן 

ֲאָנִׁשים ְוַיַהְרגּוהּו, ּוְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ַאֲחֵרי ֶׁשַּיַהְרגּוהּו ָיקּום.” 32 ַאְך ֵהם 
ֹלא ֵהִבינּו ֶאת ַהָּדָבר ּוָפֲחדּו ִלְׁשאׂל אֹותֹו.
 מיהו הגדול ביותר

)מתי יח 1‑5; לוקס ט 46‑48(
ַמה  ”ַעל  אֹוָתם:  ָׁשַאל  ַּבַּבִית  ּוְכֶׁשָהיּו  ַנחּום,  ִלְכַפר  ָּבאּו  33 ֵהם 

ִהְתַוַּכְחֶּתם ַּבֶּדֶרְך?”
ַהָּגדֹול  ִמי   — ֶזה  ִעם  ֶזה  ַּבֶּדֶרְך  ִהְתַוְּכחּו  ֶׁשֵּכן  ָענּו,  ְוֹלא  34 ָׁשְתקּו 

ֶׁשָּבֶהם. 35 ָיַׁשב ְוָקָרא ַלְּׁשֵנים־ָעָׂשר ְוָאַמר ָלֶהם: ”ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות 
ִראׁשֹון ְיֵהא ַאֲחרֹון ַלּכׂל ּוְמָׁשֵרת ַלּכׂל.”

36 ָלַקח ֶיֶלד ְוֶהֱעִמיד אֹותֹו ֵּביֵניֶהם, ִחֵּבק אֹותֹו ְוָאַמר ָלֶהם: 37 ”ָּכל 

אֹוִתי  ְוַהְמַקֵּבל  ְמַקֵּבל;  הּוא  אֹוִתי  ִּבְׁשִמי,  ָּכֶזה  ֶאָחד  ֶיֶלד  ַהְמַקֵּבל 
ֵאינֹו ְמַקֵּבל אֹוִתי ֶאָּלא ֶאת ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני.”

 מי שאינו נגדנו - אתנו

)לוקס ט 49‑50(
ֶׁשֵאיֶנּנּו  ְּבִׁשְמָך  ֵׁשִדים  ְמָגֵרׁש  ִאיׁש  ָרִאינּו  ”ַרִּבי,  יֹוָחָנן:  לֹו  38 ָאַמר 

הֹוֵלְך ַאֲחֵרינּו ּוָמַנְענּו ַּבֲעדֹו, ִּכי ֵאינֹו הֹוֵלְך ַאֲחֵרינּו.”
ְּגבּוָרה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי ֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר  ַּבֲעדֹו,  39 ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ַאל ִּתְמְנעּו 

ִּבְׁשִמי ּוִמָּיד יּוַכל ְלַדֵּבר ָעַלי ָרעֹות; 40 ִּכי ִמי ֶׁשֵאינֹו ֶנְגֵּדנּו, ִאָּתנּו הּוא. 
41 ָּכל ַהַּמְׁשֶקה ֶאְתֶכם ּכֹוס ַמִים ִמּׁשּום ֱהיֹוְתֶכם ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח, ָאֵמן 

ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשֹּלא יׂאַבד ְׂשָכרֹו.”

 9.29 - 41
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י 6: ברא’ א 27   י 7‑8: ברא’ ב 24   

 היזהר שלא תכשיל

)מתי יח 6‑9; לוקס יז 1‑2(
לֹו  מּוָטב  ַהַּמֲאִמיִנים,  ָהֵאֶּלה  ַהְּקַטִּנים  ִמן  ֶאָחד  ַהַּמְכִׁשיל  42 ”ְוָכל 

ֶׁשֻּתַּנח ֶאֶבן ֵרַחִים ַעל ַצָּוארֹו ְוֻיְׁשַלְך ַלָּים. 43 ִאם ָיְדָך ַּתְכִׁשיל אֹוְתָך, 
ְׁשֵּתי  ִעם  ָלבֹוא  ֵמֲאֶׁשר  ִּגֵּדם  ַלַחִּיים  ָלבֹוא  ְלָך  מּוָטב  אֹוָתּה.  ַקֵּצץ 
ַּתְכִׁשיל  ַרְגְלָך  45 ְוִאם  ִּתְכֶּבה.  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָהֵאׁש  ֶאל  ְלֵגיִהּנֹום,  ָיַדִים 
ְהיֹות  ִלִ ֵמֲאֶׁשר  ִקֵּטַע  ַלַחִּיים  ָלבֹוא  ְלָך  מּוָטב  אֹוָתּה.  ַקֵּצץ  אֹוְתָך, 
ֲעקׂר  ַּתְכִׁשיל אֹוְתָך,  ֵעיְנָך  47 ִאם  ַרְגַלִים.  ְׁשֵּתי  ִעם  ְלֵגיִהּנֹום  ֻמְׁשָלְך 
ֵמֲאֶׁשר  ַאַחת  ַעִין  ִעם  ֱאֹלִהים  ְלַמְלכּות  ָלבֹוא  ְלָך  מּוָטב  אֹוָתּה. 
48 ְּבָמקֹום ֲאֶׁשר ּתֹוַלְעָּתם  ֵעיַנִים,  ְלֵגיִהּנֹום ִעם ְׁשֵּתי  ְהיֹות ֻמְׁשָלְך  ִלִ
ֹלא ָּתמּות ְוִאָּׁשם ֹלא ִּתְכֶּבה. 49 ֵהן ָּכל ֶאָחד ֻיְמַלח ָּבֵאׁש. 50 ַהֶּמַלח 
טֹוב הּוא, ַאְך ִאם ּתׂאַבד לֹו ְמִליחּותֹו, ֵּכיַצד ָּתִׁשיבּו לֹו ֶאת ַטֲעמֹו? 

ְיֵהא ֶמַלח ְּבִקְרְּבֶכם ִוְהיּו ְּבָׁשלֹום ֶזה ִעם ֶזה.”
 שאלה בעניין הגירושין

)מתי יט 1‑12(

ׁשּוב י  ַהַּיְרֵּדן.  ֵעֶבר  ְוֶאל  ְיהּוָדה  ֵאזֹור  ֶאל  ִמָּׁשם  ְוָהַלְך  ָקם   הּוא 
ִנְקְּבצּו ֵאָליו ֲהמֹוִנים ּוְכִמְנָהגֹו ׁשּוב ִלֵּמד אֹוָתם. 2 ִנְּגׁשּו ַהְּפרּוִׁשים 

ְלַנּסֹותֹו ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ַהִאם ֻמָּתר ְלִאיׁש ְלָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו?”
 3 ָעָנה ְוָאַמר ָלֶהם: ”ַמה ִּצָּוה ֶאְתֶכם ׂמֶׁשה?”

 4 ֵהִׁשיבּו: ”ׂמֶׁשה ִהִּתיר ִלְכּׂתב ֵסֶפר ְּכִריתּות ּוְלָגֵרׁש.”
ַהִּמְצָוה  ֶאת  ָלֶכם  ָּכַתב  ְלַבְבֶכם  ְקִׁשי  ”ִּבְגַלל  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  5 ָאַמר 

7   ַעל־ אָׂתם.  ָּבָרא  ּוְנֵקָבה  ַהְּבִריָאה   ’ָזָכר  ֵמֵראִׁשית  6 ֲאָבל  ַהּזׂאת, 
ְׁשֵניֶהם  8 ְוָהיּו  ְוֶאת־ִאּמֹו ]ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו[  ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת־ָאִביו  ֵּכן 
9 ְלִפיָכְך ַמה  ֶאָחד.  ָּבָׂשר  ֶאָּלא  ְׁשַנִים  ֵאיָנם עֹוד  ּוְבֵכן  ְלָבָׂשר ֶאָחד.’ 

ֶּׁשִחֵּבר ֱאֹלִהים ַאל ַיְפִריד ָאָדם.”

 9.42 - 10.9
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י 19: שמות כ 12‑16; דבר’ ה 16‑20   

10 ְּכֶׁשָהיּו ַּבַּבִית ָׁשֲאלּו אֹותֹו ַּגם ַהַּתְלִמיִדים ַעל זׂאת. 11 ָאַמר ָלֶהם: 

ִהיא  12 ְוִאם  הּוא.  נֹוֵאף  ַאֶחֶרת  ְונֹוֵׂשא  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהְמָגֵרׁש  ”ָּכל 
ְּתָגֵרׁש ֶאת ַּבֲעָלּה ְוִתָּנֵׂשא ְלַאֵחר נֹוֶאֶפת ִהיא.”

 ישוע מקבל את הילדים

)מתי יט 13‑15; לוקס יח 15‑17(
ָּגֲערּו ָּבֶהם.  ַהַּתְלִמיִדים  ֶׁשִּיַּגע ָּבֶהם, ַאְך  ְּכֵדי  ְיָלִדים  ֵאָליו  13 ֵהִביאּו 

14 ָרָאה ֵיׁשּוַע ְוִהְתַּכֵעס. ָאַמר ָלֶהם: ”ַהִּניחּו ַלְיָלִדים ָלבֹוא ֵאַלי, ַאל 

ִּתְמְנעּו ַּבֲעָדם, ִּכי ְלָכֵאֶּלה ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים. 15 ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, 
ָּכל ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמַקֵּבל ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ְּכֶיֶלד ֹלא ִיָּכֵנס ְלתֹוָכּה”. 

16 הּוא ִחֵּבק אֹוָתם ּוֵבְרָכם ְּבִׂשימֹו ֶאת ָיָדיו ֲעֵליֶהם.

 מכשול העושר

)מתי יט 16‑30; לוקס יח 18‑30(
17 ְּבֵצאתֹו ַלֶּדֶרְך ָרץ ֵאָליו ִאיׁש ֶאָחד, ָּכַרע ְלָפָניו ְוָׁשַאל אֹותֹו: ”ַרִּבי 

ַהּטֹוב, ֶמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ָלֶרֶׁשת ַחֵּיי עֹוָלם?”
18 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ַמּדּוַע ַאָּתה קֹוֵרא ִלי ’טֹוב’? ֵאין טֹוב ִּכי ִאם ֶאָחד 

ְוהּוא ָהֱאֹלִהים. 19 ֶאת ַהִּמְצוֹות ַאָּתה יֹוֵדַע:   ֹלא ִתְרַצח, ֹלא ִתְנַאף, 
ַּכֵּבד ֶאת־ָאִביָך  ֹלא ִתְגנׂב, ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר, ֹלא ַּתֲעׁשׂק, 

ְוֶאת־ִאֶּמָך.”
20 ֵהִׁשיב לֹו: ”ַרִּבי, ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ָׁשַמְרִּתי ִמְּנעּוַרי.” 21 ִהִּביט ּבֹו ֵיׁשּוַע 

ְוָרַחׁש לֹו ַאֲהָבה. ָאַמר ֵאָליו: ”ָּדָבר ֶאָחד ָחֵסר ְלָך. ֵלְך ְמכׂר ַמה ֶּׁשֵיׁש 
ְלָך ְוֵתן ָלֲעִנִּיים, ְוִיְהֶיה ְלָך אֹוָצר ַּבָּׁשַמִים; ַאַחר ָּכְך ּבֹוא ְוֵלְך ַאֲחַרי.”

22 ְלֵׁשַמע ַהָּדָבר ָנְפלּו ָּפָניו ְוהּוא ָהַלְך ִמָּׁשם ָעצּוב, ֶׁשֵּכן ָהיּו לֹו ְנָכִסים 

ִיָּכְנסּו  קִׁׂשי  ”ְּבֵאיֶזה  ְלַתְלִמיָדיו:  ְוָאַמר  ָסִביב  ֵיׁשּוַע  23 ִהִּביט  ַרִּבים. 
ָהֲעִׁשיִרים ְלַמְלכּות ָהֱאֹלִהים!”

ָלֶהם  ְּבָאְמרֹו  ֵהִגיב  ֵיׁשּוַע  ַאְך  ְּדָבָריו,  ִּבְגַלל  ַהַּתְלִמיִדים  24 ִנְדֲהמּו 

ְלַמְלכּות  ְלִהָּכֵנס  ָּבעֶׁׂשר  ַלּבֹוְטִחים  ָקֶׁשה  ַּכָּמה  ”ָּבַני,  ֵׁשִנית: 

 10.10 - 24

HNTquote.indb   91 27/10/2010   14:31:30



92 מרקוס 

ֶאל  ָעִׁשיר  ֵמִהָּכֵנס  ַמַחט  ֶנֶקב  ֶּדֶרְך  ַלֲעבׂר  ְלָגָמל  25 ָנֵקל  ָהֱאֹלִהים!” 
ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.”

26 ֵהם ִהְׁשּתֹוְממּו ַעד ְמאׂד ְוָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה: ”ּוִמי ָיכֹול ְלִהָּוַׁשע?”

ֹלא  ַאְך  ַהָּדָבר,  ִנְבָצר  ָאָדם  ”ִמְּבֵני  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  ָּבֶהם  27 ִהִּביט 

ֵמֱאֹלִהים; ִּכי ָהֱאֹלִהים ּכׂל ָיכֹול.”
28 ֵהֵחל ֵּכיָפא לֹוַמר לֹו: ”ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָעַזְבנּו ַהּכׂל ְוָהַלְכנּו ַאֲחֶריָך.”

29 ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר ָעַזב ַּבִית אֹו 

ַאִחים אֹו ֲאָחיֹות אֹו ֵאם אֹו ָאב אֹו ָּבִנים אֹו ָׂשדֹות ְלַמֲעִני ּוְלַמַען 
ְוַאִחים  ָּבִּתים  ֵמָאה:  ִּפי  ַהֶּזה,  ַּבְּזַמן  ָּכֵעת,  ְיַקֵּבל  30 ֶׁשֹּלא  ַהְּבׂשֹוָרה, 
ַוֲאָחיֹות ְוִאָּמהֹות ּוָבִנים ְוָׂשדֹות, ִעם ְרִדיפֹות, ּוָבעֹוָלם ַהָּבא — ַחֵּיי 
ַהְרֵּבה  ְוַאֲחרֹוִנים  ַאֲחרֹוִנים  ִיְהיּו  ַהְרֵּבה  ִראׁשֹוִנים  31 ֲאָבל  עֹוָלם. 

— ִראׁשֹוִנים.”
 ישוע מדבר פעם שלישית על מותו ותחייתו

)מתי כ 17‑19; לוקס יח 31‑34(
ֲחָרָדה  ִלְפֵניֶהם.  הֹוֵלְך  ְוֵיׁשּוַע  ִלירּוָׁשַלִים,  עֹוִלים  ַּבֶּדֶרְך,  ָהיּו  32 ֵהם 

ַהְּׁשֵנים־ ֶאת  ׁשּוב  ָלַקח  ָּפֲחדּו.  ַאֲחֵריֶהם  ְוַההֹוְלִכים  ְּבִלָּבם  ִקְּנָנה 
ֲאַנְחנּו  33 ”ִהֵּנה  לֹו:  ִלְקרֹות  ֶּׁשָעִתיד  ַמה  ָלֶהם  ְלַהִּגיד  ְוֵהֵחל  ָעָׂשר 
ְוַלּסֹוְפִרים.  ַהּכֲׂהִנים  ְלָראֵׁשי  ִיָּמֵסר  ּוֶבן־ָהָאָדם  ִלירּוָׁשַלִים  עֹוִלים 
ֵהם ֶיֶחְרצּו ֶאת ִּדינֹו ַלָּמֶות ְוִיְמְסרּו אֹותֹו ַלּגֹוִים. 34 ַהָּללּו ְיַהְּתלּו ּבֹו 

ְוִייְרקּו ּבֹו, ַיְלקּו אֹותֹו ְוַיַהְרגּוהּו, ְוַאֲחֵרי ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ָיקּום.”
 משאלתם של בני זבדי

)מתי כ 20‑28(
ָאנּו  ֲחֵפִצים  ”ַרִּבי,  לֹו:  ְוָאְמרּו  ַזְבַּדי  ְּבֵני  ְויֹוָחָנן  ַיֲעקׂב  ֵאָליו  35 ִנְּגׁשּו 

ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמֲעֵננּו ַמה ֶּׁשְּנַבֵּקׁש ִמְּמָך.”
 36 ָׁשַאל אֹוָתם: ”ָמה ַאֶּתם רֹוִצים ֶׁשֶאֱעֶׂשה ְלַמַעְנֶכם?”

37 ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ֵּתן ָלנּו ָלֶׁשֶבת ֶאָחד ִליִמיְנָך ְוֶאָחד ִלְׂשמׂאְלָך ְּבִתְפֶאֶרת 

ְּכבֹוְדָך.”

 10.25 - 37

HNTquote.indb   92 27/10/2010   14:31:30



מרקוס 93

ַהִאם  ְמַבְקִׁשים.  ֶּׁשַאֶּתם  ַמה  יֹוְדִעים  ”ֵאיְנֶכם  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  38 ָאַמר 

ְיכֹוִלים ַאֶּתם ִלְׁשּתֹות ֶאת ַהּכֹוס ֶׁשֲאִני ׁשֹוֶתה אֹו ְלִהָּטֵבל ַּבְּטִביָלה 
ֶׁשֲאִני ִנְטָּבל?”

39 ָאְמרּו לֹו: ”ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים.” ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ֶאת ַהּכֹוס ֶׁשֲאִני 

ִליִמיִני  ָלֶׁשֶבת  40 ַאְך  ִּתָּטְבלּו,  ִנְטָּבל  ֶׁשֲאִני  ּוַבְּטִביָלה  ׁשֹוֶתה ִּתְׁשּתּו 
אֹו ִלְׂשמׂאִלי ֵאין ְּבָיִדי ָלֵתת ֶאָּלא ַלֲאֶׁשר הּוַכן ָלֶהם.”

41 ָׁשְמעּו ָהֲעָׂשָרה ְוֵהֵחּלּו ִלְכעׂס ַעל ַיֲעקׂב ְויֹוָחָנן. 42 ָקָרא ָלֶהם ֵיׁשּוַע 

ַּבּגֹוִים  ְלמֹוְׁשִלים  ַהֶּנְחָׁשִבים  ֶׁשֵאֶּלה  יֹוְדִעים  ”ַאֶּתם  ָלֶהם:  ְוָאַמר 
רֹוִדים ָּבֶהם ְוַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּבֶהם ׁשֹוְלִטים ָּבֶהם. 43 ַאל ְיִהי ֵּכן ֵּביֵניֶכם. 
44 ְוֶהָחֵפץ  ֶׁשָּלֶכם,  ְמָׁשֵרת  ְיֵהא  ָּבֶכם  ָּגדֹול  ִלְהיֹות  ֶהָחֵפץ  ַאְּדַרָּבא, 
45 ִּכי ַּגם ֶּבן־ָהָאָדם ֹלא ָּבא  ַלּכׂל;  ְיֵהא ֶעֶבד  ֵּביֵניֶכם  ִלְהיֹות ִראׁשֹון 
ְּכֵדי ֶׁשְּיָׁשְרתּוהּו ֶאָּלא ְּכֵדי ְלָׁשֵרת ְוָלֵתת ֶאת ַנְפׁשֹו ּכֶׂפר ְּבַעד ַרִּבים.”

 ריפוי איש עיוור

)מתי כ 29‑34; לוקס יח 35‑43(
ַוֲהמֹון ַעם  ְוַתְלִמיָדיו  ִמיִריחֹו הּוא  ָיָצא  ַּכֲאֶׁשר  ִליִריחֹו.  46 ֵהם ָּבאּו 

47 ָׁשַמע  ִטיַמי.  ֶׁשל  ְּבנֹו  ַּבְרִטיַמי  ַקְּבָצן,  ִעֵּור  ַהֶּדֶרְך  ַעל־ַיד  ָיַׁשב  ַרב, 
ַּבְרִטיַמי ִּכי ֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת הּוא ְוֵהֵחל ִלְצעׂק: ”ֶּבן־ָּדִוד, ֵיׁשּוַע, ַרֵחם 
יֹוֵתר  עֹוד  ִהְרָּבה  הּוא  ַאְך  ְלַהְׁשִּתיקֹו,  ַרִּבים  ּבֹו  ָּגֲערּו  48 ָאז  ָעַלי!” 

ִלְצעׂק: ”ֶּבן־ָּדִוד, ַרֵחם ָעַלי!”
49 ֶנֱעַצר ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ִקְראּו לֹו.” ָקְראּו ָלִעֵּור ְוָאְמרּו לֹו: ”ִהְתעֹוֵדד, 

ּוָבא  ִמָּיד  ָקם  ְמִעילֹו,  ֶאת  ֵמָעָליו  50 ִהְׁשִליְך  ְלָך.”  קֹוֵרא  הּוא  קּום. 
ֶאל ֵיׁשּוַע. 51 ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ָמה ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֶאֱעֶׂשה ְלָך?” 

י, ֶׁשֶאְרֶאה!” ָאַמר לֹו ָהִעֵּור: ”ַרִּבִ
 52 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ֵלְך, ֱאמּוָנְתָך הֹוִׁשיָעה אֹוְתָך.”

ּבֹו ָּבֶרַגע ָרָאה ְוָהַלְך ַאֲחָריו ַּבֶּדֶרְך.

 10.38 - 52
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יא 9: תהל’ קיח 26   

 ישוע נכנס לירושלים

)מתי כא 1‑11; לוקס יט 28‑40; יוחנן יב 12‑19(

ֶׁשְּבַהר יא  ַעְנָיה  ּוֵבית  ַּפֵּגי  ֵּבית  ֶאל  ִלירּוָׁשַלִים  ִהְתָקְרבּו   ַּכֲאֶׁשר 
ַהֵּזיִתים, ָׁשַלח ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו. 2 ָאַמר ָלֶהם: ”ְלכּו ֶאל ַהְּכָפר 
ֲאֶׁשר ִמּמּוְלֶכם; ָּבֶרַגע ֶׁשִּתָּכְנסּו ֵאָליו ִּתְמְצאּו ַעִיר ָקׁשּור ֲאֶׁשר ֹלא 
ָיַׁשב ָעָליו ָאָדם ֵמעֹוָלם. ַהִּתירּו אֹותֹו ַוֲהִביאּוהּו. 3 ְוִאם ִמיֶׁשהּו יׂאַמר 
ָלֶכם ’ָלָּמה ַאֶּתם עֹוִׂשים זׂאת?’ ִאְמרּו, ’ָהָאדֹון ָזקּוק לֹו ּוִמָּיד ִיְׁשַלח 

אֹותֹו ֵהָּנה ַּבֲחָזָרה.’ ”
4 ֵהם ָהְלכּו ּוָמְצאּו ַעִיר ָקׁשּור ֶאל ַׁשַער ִמַּבחּוץ, ָּבְרחֹוב. 5 ַּכָּמה ִמן 

ָהעֹוְמִדים ָׁשם ָאְמרּו ָלֶהם: ”ָמה ַאֶּתם עֹוִׂשים? ָלָּמה ַאֶּתם ַמִּתיִרים 
ֶאת ָהַעִיר?”

 6 ֵהִׁשיבּו ָלֶהם ְּכִפי ֶׁשָאַמר ֵיׁשּוַע ְוַהָּללּו ִהִּניחּו ָלֶהם.
7 ֵהִביאּו ֶאת ָהַעִיר ֶאל ֵיׁשּוַע, ָׂשמּו ַעל ָהַעִיר ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ְוֵיׁשּוַע ָיַׁשב 

ֲעָנִפים  ָּפְרׂשּו  ַוֲאֵחִרים  ַהֶּדֶרְך  ַעל  ִּבְגֵדיֶהם  ֶאת  ָּפְרׂשּו  8 ַרִּבים  ָעָליו. 
ֶׁשָּכְרתּו ַּבָּׂשדֹות. 9 ְוַההֹוְלִכים ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ָקְראּו:

”הֹוַׁשע־ָנא!   ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם יהוה!
ְּתׂבַרְך ַמְלכּות ָּדִוד ָאִבינּו ַהָּבָאה ָעֵלינּו!  10 

הֹוַׁשע־ָנא ַּבְּמרֹוִמים!”
11 הּוא ִנְכַנס ִלירּוָׁשַלִים ֶאל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִהְתּבֹוֵנן ָסִביב ַּבּכׂל. ֵּכיָון 

ֶׁשַהָּׁשָעה ְּכָבר ָהְיָתה ְמֻאֶחֶרת ָיָצא ֶאל ֵּבית ַעְנָיה ִעם ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר.
 עץ התאנה שהתייבש

)מתי כא 18‑19(
12 ְלָמֳחָרת, ַאֲחֵרי ֵצאָתם ִמֵּבית ַעְנָיה, ָהָיה ָרֵעב. 13 הּוא ָרָאה ֵמָרחֹוק 

ִיְמָצא ּבֹו ַמֶּׁשהּו.  אּוַלי  ְוִהְתָקֵרב ֵאָליו —  ֵעץ ְּתֵאָנה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָעִלים 
ִנַּגׁש ֶאל ָהֵעץ ְוֹלא ָמָצא ְמאּוָמה ִמְּלַבד ָעִלים, ִּכי ֶטֶרם ִהִּגיָעה עֹוַנת 
ַהְּתֵאִנים. 14 ֵהִגיב ְוָאַמר ֶאל ָהֵעץ: ”ֵמַעָּתה ִאיׁש ֹלא יׂאַכל ִמְּמָך ְּפִרי 

ְלעֹוָלם!” ְוַתְלִמיָדיו ָׁשְמעּו.

 11.1 - 14
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יא 17: ישע’ נו 7; ירמ’ ז 11   

 טיהור בית המקדש

)מתי כא 12‑17; לוקס יט 45‑48; יוחנן ב 13‑22(
ֶאת  ְלָגֵרׁש  ֵהֵחל  ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  ְּכֶׁשִּנְכַנס  ִלירּוָׁשַלִים.  ָּבאּו  15 ֵהם 

ַמֲחִליֵפי  ֻׁשְלֲחנֹות  ֶאת  ָהַפְך  ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית  ְוַהּקֹוִנים  ַהּמֹוְכִרים 
ַהְּכָסִפים ְוֶאת ִּכְסאֹות מֹוְכֵרי ַהּיֹוִנים. 16 ְוֹלא ִהִּניַח ְלִאיׁש ְלַהֲעִביר 
ָּכתּוב,  ”ֲהֹלא  ָלֶהם:  ְוָאַמר  אֹוָתם  17 ִלֵּמד  ַהִּמְקָּדׁש.  ֵּבית  ֶּדֶרְך  ְּכִלי 
אֹותֹו  ֲעִׂשיֶתם  ַאֶּתם  ַאְך  ְלָכל־ָהַעִּמים’,  ִיָּקֵרא  ֵּבית־ְּתִפָּלה    ’ֵּביִתי 

ִלְמָעַרת ָּפִרִצים.”
18 ָׁשְמעּו ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ְוִחְּפׂשּו ֶּדֶרְך ְלַהְכִחיד אֹותֹו, ִּכי 

ָּפֲחדּו ִמֶּמּנּו, ֶׁשֵּכן ָּכל ֶהָהמֹון ִהְתַּפֵעל ִמּתֹוָרתֹו. 19 ְלֵעת ֶעֶרב ָיָצא ֶאל 
ִמחּוץ ָלִעיר.

 לֶַקח עץ התאנה שהתייבש

)מתי כא 20‑22(
ֵּכיָפא  21 ִנְזַּכר  ִמָּׁשָרָׁשיו.  ָיֵבׁש  ַהְּתֵאָנה  ֵעץ  ְוָראּו ֶאת  ָעְברּו  20 ַּבּבֶׂקר 

ְוָאַמר ֵאָליו: ”ַרִּבי, ְרֵאה, ֵעץ ַהְּתֵאָנה ֶׁשִּקַּלְלָּת ָיֵבׁש!”
22 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם: ”ְּתֵהא ָנא ָּבֶכם ֱאמּוַנת ֱאֹלִהים. 23 ָאֵמן 

ַהָּים’  ְלתֹוְך  ְוִהָּזֵרק  ’ֵהָעֵקר  ַהֶּזה  ָלָהר  ָהאֹוֵמר  ָּכל  ָלֶכם,  ֲאִני  אֹוֵמר 
ְוֵאינֹו ְמַפְקֵּפק ְּבִלּבֹו ֶאָּלא ַמֲאִמין ֶׁשִּיְתַקֵּים ְּדָברֹו, ֵּכן ִיְהֶיה לֹו. 24 ָלֵכן 
ֶׁשִּקַּבְלֶּתם  ַהֲאִמינּו   — ִּבְתִפָּלה  ֶּׁשְּתַבְקׁשּו  ַמה  ָּכל  ָלֶכם,  ֲאִני  אֹוֵמר 
אֹותֹו, ְוִיְהֶיה ָלֶכם. 25 ְוַכֲאֶׁשר ַאֶּתם עֹוְמִדים ִּבְתִפָּלה ְוֵיׁש ָלֶכם ָדָבר 
ַעל  ָלֶכם  ִיְסַלח  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֲאִביֶכם  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ִסְלחּו,   — ִמיֶׁשהּו  ֶנֶגד 

ֲחָטֵאיֶכם.”
 ישוע משיב לשואלים בעניין סמכותו

)מתי כא 23‑27; לוקס כ 1‑8(
ֵאָליו  ָּבאּו  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ִהְתַהֵּלְך  ַּכֲאֶׁשר  ִלירּוָׁשַלִים.  ָחְזרּו  27 ֵהם 

ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ְוַהְּזֵקִנים. 28 ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ְּבֵאיזֹו ַסְמכּות 
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יב 10‑11: תהל’ קיח 22‑23   

ַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה; ִמי ָנַתן ְלָך ֶאת ַהַּסְמכּות ַהּזׂאת 
ַלֲעׂשֹות אֹוָתם?”

ְואַׂמר  ִלי,  ְוָהִׁשיבּו  ֶאָחד  ָּדָבר  ֶאְתֶכם  ”ֶאְׁשַאל  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  29 ֵהִׁשיב 

ָלֶכם ְּבֵאיזֹו ַסְמכּות ֲאִני עֹוֶׂשה ֶאת ֵאֶּלה. 30 ְטִביַלת יֹוָחָנן ַהִאם ִמן 
ַהָּׁשַמִים ָהְיָתה אֹו ִמְּבֵני ָאָדם? ָהִׁשיבּו ִלי!”

31 ָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה: ”ִאם נׂאַמר ’ִמן ַהָּׁשַמִים’, יׂאַמר ’ִאם ֵּכן ַמּדּוַע 

ִמן  ָּפֲחדּו  ָאָדם’ …” ֵהם  ’ִמְּבֵני  נׂאַמר  32 ַאְך ִאם  ֶהֱאַמְנֶּתם לֹו?’  ֹלא 
ְלֵיׁשּוַע:  ְוָאְמרּו  33 ֵהִׁשיבּו  ָנִביא.  ָאֵכן  ֶׁשּיֹוָחָנן  ָחְׁשבּו  ַהּכׂל  ִּכי  ָהָעם, 

”ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים.”
ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ַּגם ֲאִני ֹלא אַׂמר ָלֶכם ְּבֵאיזֹו ַסְמכּות ֲאִני עֹוֶׂשה 

ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.”
 משל בעל הכרם והחוכרים

)מתי כא 33‑46; לוקס כ 9‑19(

 הּוא ֵהֵחל ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ִּבְמָׁשִלים: ”ִאיׁש ֶאָחד ָנַטע ֶּכֶרם. הּוא יב 
ֵהִקים ָּגֵדר ָסִביב, ַּגם ָחַצב ֶיֶקב ּוָבָנה ִמְגָּדל, ּוְלַאַחר ֶׁשֶהְחִּכירֹו 
ְלכֹוְרִמים ָנַסע. 2 ְּבבֹוא ָהֵעת ָׁשַלח ֶעֶבד ֶאל ַהּכֹוְרִמים ְלַקֵּבל ִמיֵדיֶהם 
4 הֹוִסיף  ֵריָקם.  אֹותֹו  ְוָׁשְלחּו  ְוִהּכּוהּו  אֹותֹו  3 ָּתְפסּו  ַהֶּכֶרם.  ִמְּפִרי 
5 ָׁשַלח  ּבֹו.  ְוֵהֵתּלּו  ְּברׂאׁשֹו  אֹותֹו  ָּפְצעּו  ַאֵחר.  ֶעֶבד  ֲאֵליֶהם  ְוָׁשַלח 
ַאֵחר ְוָהְרגּו אֹותֹו; ְוֵכן ַּגם ַרִּבים ֲאֵחִרים, ֶאת ֵאֶּלה ִהּכּו ְוֶאת ֵאֶּלה 
ֲאֵליֶהם,  אֹותֹו  ָׁשַלח  ְלַבּסֹוף  ֲאהּובֹו.  ְּבנֹו   — ֶאָחד  לֹו  6 נֹוַתר  ָהְרגּו. 
ְּבָאְמרֹו ’ֶאת ְּבִני ְיַכְּבדּו’, 7 ֶאָּלא ֶׁשַהּכֹוְרִמים ָהֵהם ָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה, 
8 ָלְקחּו אֹותֹו  ַהְיֻרָּׁשה.’  ָלנּו  ְוִתְהֶיה  ַנֲהרׂג אֹותֹו  ַהּיֹוֵרׁש; ּבֹואּו  ’הּוא 
ַהֶּכֶרם?  ַּבַעל  ַּיֲעֶׂשה  9 ַמה  ַלֶּכֶרם.  ִמחּוץ  ֶאל  ְוִהְׁשִליכּוהּו  ַוֲהָרגּוהּו 
ָיבֹוא ְוַיְׁשִמיד ֶאת ַהּכֹוְרִמים ְוִיֵּתן ֶאת ַהֶּכֶרם ַלֲאֵחִרים. 10 ַהִאם ֹלא 

ְקָראֶתם ֶאת ַהָּכתּוב ַהֶּזה,
  ’ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלׂראׁש ִּפָּנה;

ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה ׂזאת, ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו’?”  11 
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יב 26: שמות ג 6, 15   

12 ֵהם ִּבְקׁשּו ִלְתּפׂס אֹותֹו, ִּכי ָיְדעּו ֶׁשִּדֵּבר ֶאת ַהָּמָׁשל ֲעֵליֶהם, ֲאָבל 

ָחְׁשׁשּו ִמְּפֵני ָהָעם. ָעְזבּו אֹותֹו ְוָהְלכּו ִמָּׁשם.
 שאלות בעניין מס לקיסר ותחיית המתים

)מתי כב 15‑33; לוקס כ 20‑40(
13 ָׁשְלחּו ֵאָליו ֵמַאְנֵׁשי ַהְּפרּוִׁשים ּוֵמֲחִסיֵדי ֵּבית הֹוְרדֹוס ִלְלּכׂד אֹותֹו 

יֹוְדִעים ֶׁשַאָּתה ִאיׁש ֱאֶמת  ֲאַנְחנּו  ְוָאְמרּו לֹו: ”ַרִּבי,  14 ָּבאּו  ִּבְדָברֹו. 
מֹוֶרה  ֶאָּלא  ַלֲאָנִׁשים  ָּפִנים  נֹוֵׂשא  ֵאיְנָך  ֶׁשֵּכן  ֵמִאיׁש,  חֹוֵׁשׁש  ְוֵאיְנָך 
ַאָּתה ֶאת ֶּדֶרְך ָהֱאֹלִהים ַעל־ִּפי ָהֱאֶמת. ַהִאם ֻמָּתר ָלֵתת ַמס ַלֵּקיָסר 

אֹו ֹלא? ַהִאם ָעֵלינּו ָלֵתת אֹו ֹלא ָלֵתת?”
ְמַנִּסים  ַאֶּתם  ”ָלָּמה  ָלֶהם:  ָאַמר  ְצִביעּוָתם  ֶאת  ְוִהִּכיר  15 הֹוִאיל 

אֹוִתי? ָהִביאּו ִלי ִּדיָנר ְוֶאְרֶאה.”
16 ֵהִביאּו לֹו ְוהּוא ָׁשַאל אֹוָתם: ”ֶׁשל ִמי ַהְּדמּות ַהּזׂאת ְוַהְּכתֶׂבת?”

ַלֵּקיָסר  ֲאֶׁשר  ”ֶאת  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  17 ָאַמר  ַהֵּקיָסר.”  ”ֶׁשל  לֹו:  ֵהִׁשיבּו 
ְּתנּו ַלֵּקיָסר ְוֶאת ֲאֶׁשר ֵלאֹלִהים — ֵלאֹלִהים.” ֵהם ִהְׁשּתֹוְממּו ָעָליו.

18 ָּבאּו ֵאָליו ְצדֹוִקים, ָהאֹוְמִרים ֶׁשֵאין ְּתִחַּית ֵמִתים, ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו: 

19 ”ַרִּבי, מֶׁׂשה ָּכַתב ָלנּו ֶׁשִאם ָימּות ִאיׁש ְוִהִּניַח ִאָּׁשה ְוֹלא ִהְׁשִאיר 

ִׁשְבָעה  20 ָהיּו  ְלָאִחיו.  ֶזַרע  ְוָיִקים  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ָאִחיו  ִיַּקח  ָּבִנים, 
21 ָלַקח  ֶצֱאָצִאים.  ִהְׁשִאיר  ְוֹלא  ּוֵמת  ִאָּׁשה  ָנָׂשא  ָהִראׁשֹון  ַאִחים. 
ְוֵכן ַּגם ַהְּׁשִליִׁשי. 22 ָּכָכה  אֹוָתּה ַהֵּׁשִני ּוֵמת ְוֹלא ִהְׁשִאיר ֶצֱאָצִאים, 
ָהִאָּׁשה.  ַּגם  ֵמָתה  ֻּכָּלם  ַאֲחֵרי  ֶצֱאָצִאים.  ִהְׁשִאירּו  ַהִּׁשְבָעה ֹלא  ָּכל 
ָהְיָתה  ֶׁשֲהֵרי  ְלִאָּׁשה,  ִּתְהֶיה  ֵמֶהם  ְלִמי  ָיקּומּו,  ַּכֲאֶׁשר  23 ַּבְּתִחָּיה, 

ִאָּׁשה ְלָכל ַהִּׁשְבָעה?”
24 ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ְּכלּום ֵאיְנֶכם טֹוִעים ִמּׁשּום ֶׁשֵאיְנֶכם יֹוְדִעים 

ֶאת ַהְּכתּוִבים, ַאף ֹלא ֶאת ְּגבּוַרת ֱאֹלִהים? 25 ַּכֲאֶׁשר ַהֵּמִתים ָקִמים 
ְלָכְך  26 ַוֲאֶׁשר  ַּבָּׁשַמִים.  ְּכַמְלָאִכים  ֶׁשֵהם  ֶאָּלא  ִמְתַחְּתִנים,  ֵהם  ֵאין 
ַהְּסֶנה,  ְּבַמֲעֵׂשה  ְּבֵסֶפר מֶׁׂשה,  ְקָראֶתם  ַהִאם ֹלא  ָקִמים,  ֶׁשַהֵּמִתים 
ֵואֹלֵהי  ִיְצָחק  ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם,  ֱאֹלֵהי  לֹו,   ’ָאנִׂכי  ָאַמר  ֶׁשָהֱאֹלִהים 
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יב 29‑30: דבר’ ו 4‑5   יב 31: ויק’ יט 18   יב 33: דבר’ ו 5; ויק’ יט 18   יב 36: תהל’ קי 1   

ַיֲעקׂב’? 27 ֵאין הּוא ֱאֹלֵהי ַהֵּמִתים ִּכי ִאם ֱאֹלֵהי ַהַחִּיים. ַאֶּתם טֹוִעים 
ְמאׂד.”

 המצוה הגדולה

)מתי כב 34‑40; לוקס י 25‑28(
28 ַאַחד ַהּסֹוְפִרים ִהְתָקֵרב ְוָׁשַמע אֹוָתם ִמְתַוְּכִחים. ִּכְראֹותֹו ֶׁשֵּיׁשּוַע 

ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵהיֵטב, ָׁשַאל אֹותֹו: ”ֵאיזֹוִהי ַהִּמְצָוה ָהִראׁשֹוָנה ִמּכׂל?”
יהוה  ֱאֹלֵהינּו  יהוה  ִיְׂשָרֵאל  ִהיא   ’ְׁשַמע  ”ָהִראׁשֹוָנה  ֵיׁשּוַע:  29 ָעָנה 

ּוְבָכל  ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך  ְּבָכל־ְלָבְבָך  ֱאֹלֶהיָך  יהוה  ֶאת  30 ְוָאַהְבָּת  ֶאָחד, 
ֵאין  ָּכמֹוָך.’  ְלֵרֲעָך  ִהיא   ’ְוָאַהְבָּת  31 ְוַהְּׁשִנָּיה  ּוְבָכל־ְמאֶׂדָך.’  ִׂשְכְלָך 

ִמְצָוה ַאֶחֶרת ְּגדֹוָלה ֵמֵאֶּלה.”
32 ָאַמר ֵאָליו ַהּסֹוֵפר: ”ָיֶפה, ַרִּבי; ֱאֶמת ָאַמְרָּת ֶׁשֶאָחד הּוא ְוֵאין עֹוד 

ּוְבָכל־ְמאֶׂדָך’,  ִּביָנְתָך  ּוְבָכל  אֹותֹו   ’ְּבָכל־ְלָבְבָך  33 ְוֶלֱאהׂב  ִמְּלַבּדֹו. 
ְוֶלֱאהׂב ’ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך,’ ֲהֵרי ֶזה ָּגדֹול ִמָּכל עֹוָלה ָוֶזַבח.”

ִמַּמְלכּות  ָרחֹוק  ”ֵאיְנָך  לֹו:  ְוָאַמר  ְּבָחְכָמה  ֵהִׁשיב  ִּכי  ֵיׁשּוַע  34 ָרָאה 

ָהֱאֹלִהים.” ְוִאיׁש ֹלא ֵהֵעז עֹוד ִלְׁשאׂל אֹותֹו ׁשּום ָּדָבר.
 ישוע שואל בעניין בן דוד

)מתי כב 41‑46; לוקס כ 41‑44(
35 ְּכֶׁשִּלֵּמד ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָאַמר: ”ֵּכיַצד ֶזה אֹוְמִרים ַהּסֹוְפִרים 

רּוַח  ְּבַהְׁשָרַאת  ָאַמר  ַעְצמֹו  ָּדִוד  36 ֲהֹלא  ָּדִוד?  ֶּבן  הּוא  ֶׁשַהָּמִׁשיַח 
ַהּקֶׂדׁש,

  ’ְנֻאם יהוה ַלאׂדִני: ֵׁשב ִליִמיִני ַעד־ָאִׁשית
ׂאְיֶביָך ֲהׂדם ְלַרְגֶליָך.’

37 ָּדִוד ַעְצמֹו קֹוֵרא לֹו ’ָאדֹון’ ְוֵאיְך הּוא ְּבנֹו?”

 דברי תוכחה על הסופרים

)מתי כג 1‑36; לוקס כ 45‑47(
”ִהָּזֲהרּו  ָאַמר:  אֹוָתם  38 ּוְבַלְּמדֹו  ְּבָרצֹון.  אֹותֹו  ָׁשַמע  ָהַרב  ֶהָהמֹון 
ִמן ַהּסֹוְפִרים ָהאֹוֲהִבים ְלִהְתַהֵּלְך ְלבּוֵׁשי ְּגִלימֹות ְואֹוֲהִבים ִּבְרכֹות 
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ּוְמקֹומֹות  ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ִראׁשֹוִנים  39 ּומֹוָׁשִבים  ַּבְּׁשָוִקים  ָׁשלֹום 
ּוַמֲאִריִכים  ָהַאְלָמנֹות  ָּבֵּתי  ֶאת  40 ַהּבֹוְלִעים  ַּבְּסעּודֹות;  ִנְכָּבִדים 

ְלִהְתַּפֵּלל ְלַמְרִאית ַעִין. ִּדיָנם ֶׁשל ֵאֶּלה ִיְהֶיה ָחמּור יֹוֵתר.”
 מתנתה של אלמנה ענייה

)לוקס כא 1‑4(
ַמְטְּבעֹות  ָׂשִמים  ָהָעם  ֶאת  ְוָרָאה  ָהאֹוָצר  ֵּתַבת  מּול  ָיַׁשב  41 הּוא 

ֲעִנָּיה  ַאְלָמָנה  42 ָּבָאה  ַהְרֵּבה.  ָׂשמּו  ַרִּבים  ַוֲעִׁשיִרים  ָהאֹוָצר  ְּבֵתַבת 
ְוָׂשָמה ְׁשֵּתי ְּפרּוטֹות, ֶׁשֵהן ֲחִצי ִאָּסר. 43 ָקָרא ְלַתְלִמיָדיו ְוָאַמר ָלֶהם: 
”ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ָהַאְלָמָנה ָהֲעִנָּיה ַהּזׂאת ָׂשָמה יֹוֵתר ִמָּכל ֵאֶּלה 
ִמן ָהעֶׂדף ֶׁשָּלֶהם, ַאְך ִהיא  ָנְתנּו  ַהּכׂל  44 ִּכי  ְּבֵתַבת ָהאֹוָצר;  ֶׁשָּׂשמּו 

ִמַּמְחסֹוָרּה ָנְתָנה ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ָלּה, ֶאת ָּכל ִמְחָיָתּה.”
 ישוע מנבא חורבן וצרות

)מתי כד 1‑14; לוקס כא 5‑19(

 ְּבֵצאתֹו ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָאַמר ֵאָליו ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו: ”ַרִּבי, ְרֵאה יג 
ֵאיֶזה ֲאָבִנים ְוֵאיֶזה ִּבְנָיִנים!”

ֹלא  ָהֵאֶּלה?  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּבְנָיִנים  ֶאת  רֹוֶאה  ”ַאָּתה  ֵיׁשּוַע:  לֹו  2 ָאַמר 

ַהר  ַעל  3 ְּכֶׁשָּיַׁשב  ַאְרָצה.”  ֻּתַּפל  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֶאֶבן  ַעל  ֶאֶבן  ִּתָּׁשֵאר 
ְוַאְנְּדֵרי  ְויֹוָחָנן  ְוַיֲעקׂב  ֵּכיָפא  ְׁשָאלּוהּו  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ַהֵּזיִתים, מּול 
ּוַמהּו  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִיְהֶיה  ָמַתי  ָלנּו,  ָנא  4 ”ֱאמׂר  ְלַבָּדם ִאּתֹו:  ִּבְהיֹוָתם 

ָהאֹות ִלְפֵני ֶׁשָּכל ֶזה ִיְתַּגֵּׁשם?”
5 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ִהָּזֲהרּו ֶׁשֹּלא ַיְתֶעה ֶאְתֶכם ִאיׁש. 6 ַרִּבים ָיבֹואּו 

ִמְלָחמֹות  7 ּוְבָׁשְמֲעֶכם  ַרִּבים.  ְוַיְתעּו  הּוא’  ’ֲאִני  ְויׂאְמרּו  ִּבְׁשִמי 
ּוְׁשמּועֹות ִמְלָחָמה ַאל ִּתָּבֲהלּו; ֶזה ַמה ֶּׁשָצִריְך ִלְהיֹות, ּוְבָכל זׂאת 
עֹוד ֹלא ָּבא ַהֵּקץ. 8 ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי ּוַמְמָלָכה ַעל ַמְמָלָכה ְוִתְהֶייָנה 
ְרִעידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים ְוִיְהֶיה ָרָעב. ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות. 
9 ְוַאֶּתם ִהָּזֲהרּו; ִיְמְסרּו ֶאְתֶכם ְלַסְנֶהְדִרּיֹות, ַיּכּו ֶאְתֶכם ְּבָבֵּתי ְּכֶנֶסת, 

ְוִלְפֵני מֹוְׁשִלים ּוְמָלִכים ַיֲעִמידּו ֶאְתֶכם ִּבְגָלִלי, ְלֵעדּות ָלֶהם. 10 ֲאָבל 
ְּתִחָּלה ָצִריְך ֶׁשַהְּבׂשֹוָרה ֻּתְכַרז ְלָכל ַהּגֹוִים. 11 ַּכֲאֶׁשר יֹוִליכּו ֶאְתֶכם 
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ָלֶכם  ֶּׁשִּיָּנֵתן  ַמה  ִּכי  ֶּׁשְּתַדְּברּו,  ְלַמה  ִּתְדֲאגּו  ַאל  ְלַהְסִּגיְרֶכם,  ְּכֵדי 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶאת ֶזה ַּדְּברּו; ֶׁשֵּכן ֹלא ַאֶּתם ְּתַדְּברּו ֶאָּלא רּוַח ַהּקֶׂדׁש. 
12 ָאז ַיְסִּגיר ָאח ֶאת ָאִחיו ַלָּמֶות ְוָאב ַיְסִּגיר ֶאת ְּבנֹו. ָּבִנים ָיקּומּו ַעל 

ְוָיִמיתּו אֹוָתם. 13 ְוִתְהיּו ְׂשנּוִאים ַעל ַהּכׂל ִּבְגַלל ְׁשִמי, ַאְך  הֹוֵריֶהם 
ַהַּמֲחִזיק ַמֲעָמד ַעד ֵקץ הּוא ִיָּוַׁשע.”

 צרה גדולה

)מתי כד 15‑28; לוקס כא 20‑24(
ֶׁשֵאינֹו ְמקֹומֹו  ְּבָמקֹום  14 ”ּוְכֶׁשִּתְראּו ֶאת ַהִּׁשּקּוץ ַהְמׁשֹוֵמם עֹוֵמד 

— ַעל ַהּקֹוֵרא ְלָהִבין — ֲאַזי ַהִּנְמָצִאים ִּביהּוָדה, ֶׁשָּינּוסּו ֶאל ֶהָהִרים; 
15 ִמי ֶׁשַעל ַהַּגג ַאל ֵיֵרד ְוַאל ִיָּכֵנס ָלַקַחת ָּדָבר ִמֵּביתֹו; 16 ּוִמי ֶׁשַּבָּׂשֶדה 

ַאל ַיֲחזׂר ָלַקַחת ֶאת ִּבְגדֹו. 17 ְואֹוי ֶלָהרֹות ְוַלֵּמיִניקֹות ַּבָּיִמים ָהֵהם! 
18 ִהְתַּפְּללּו ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ֶזה ַּבחֶׂרף, 19 ִּכי ַהָּיִמים ָהֵהם ִיְהיּו ָצָרה ֲאֶׁשר 

ֹלא ָהְיָתה ָּכמֹוָה ֵמֵראִׁשית ַהְּבִריָאה ֶׁשָּבָרא ֱאֹלִהים ְוַעד ַעָּתה; ַאף 
ֹלא ִּתְהֶיה ָּכמֹוָה. 20 ְולּוֵלא ִקֵּצר ֲאדָׂני ֶאת ַהָּיִמים ֹלא ָהָיה ִנָּצל ָּכל 
ָּבָׂשר, ַאְך ְלַמַען ַהְּבִחיִרים ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבֶהם ִקֵּצר ֶאת ַהָּיִמים. 21 ְוָאז 
ִאם יׂאַמר ָלֶכם ִאיׁש, ’ִהֵּנה ּפׂה ַהָּמִׁשיַח, ִהֵּנה ָׁשם,’ ַאל ַּתֲאִמינּו לֹו; 
ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  ְוַיֲעׂשּו  ֶׁשֶקר  ּוְנִביֵאי  ֶׁשֶקר  ְמִׁשיֵחי  ָיקּומּו  22 ִּכי 

ְלַהְתעֹות, ִאם ֶאְפָׁשר, ֶאת ַהְּבִחיִרים. 23 ְוַאֶּתם ִהָּזֲהרּו; ָאַמְרִּתי ָלֶכם 
ֶאת ַהּכׂל ֵמרׂאׁש.”

 בואו של בן־האדם

)מתי כד 29‑44; לוקס כא 25‑33(
24 ”ַּבָּיִמים ָהֵהם, ַאֲחֵרי ַהָּצָרה ַהִהיא, ֶּתְחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ֹלא ַיִּגיַּה 

אֹורֹו, 25 ַהּכֹוָכִבים ִיְּפלּו ִמן ַהָּׁשַמִים ְוכׂחֹות ַהָּׁשַמִים ִיְזַּדְעְזעּו. 26 ָאז 
ִיְראּו ֶאת ֶּבן־ָהָאָדם ָּבא ַּבֲעָנִנים ִּבְגבּוָרה ַרָּבה ּוְבָכבֹוד. 27 ְוָאז ִיְׁשַלח 
ֶאת ַהַּמְלָאִכים ִויַקֵּבץ ֶאת ְּבִחיָריו ֵמַאְרַּבע ָהרּוחֹות, ִמְּקֵצה ָהָאֶרץ 

ַעד ְקֵצה ַהָּׁשַמִים.
28 ִלְמדּו ֶאת ַהָּמָׁשל ִמן ַהְּתֵאָנה: ַּכֲאֶׁשר ֲעָנֶפיָה ִמְתַרְּכִכים ְוֶהָעִלים 

ֶאת  ְּכֶׁשִּתְראּו  ַאֶּתם,  ַּגם  29 ֵּכן  ָקרֹוב.  ֶׁשַהַּקִיץ  ַאֶּתם  יֹוְדִעים  ָצִצים 
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ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִמְתַקְּיִמים ְּדעּו ִּכי ָקרֹוב הּוא ַּבֶּפַתח. 30 ָאֵמן. אֹוֵמר 
31 ַהָּׁשַמִים  ִיְהיּו ָּכל ֵאֶּלה.  ַיֲעבׂר ַהּדֹור ַהֶּזה ַעד ֲאֶׁשר  ֲאִני ָלֶכם, ֹלא 
ְוָהָאֶרץ ַיַעְברּו ּוְדָבַרי ֹלא ַיַעְברּו. 32 ֲאָבל ֶאת ַהּיֹום ַההּוא אֹו ַהָּׁשָעה 
ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע, ַּגם ֹלא ַהַּמְלָאִכים ַּבָּׁשַמִים ְוַגם ֹלא ַהֵּבן, ֶאָּלא ָהָאב. 
ַהָּדָבר  34 ּדֹוֶמה  ָהֵעת.  ָמַתי  יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  ִּכי  ֵעִרים,  ֱהיּו  33 ִהָּזֲהרּו, 

ְלִאיׁש ַהּיֹוֵצא ְלַמָּסע. ְּכֶׁשָעַזב ֶאת ֵּביתֹו ָנַתן ַסְמכּות ַלֲעָבָדיו, ְלָכל 
35 ָלֵכן  ַהִּמְׁשָמר.  ַעל  ַלֲעמׂד  ִצָּוה  ַהּׁשֹוֵער  ְוַעל  ְמַלאְכּתֹו,  ֶאת  ֶאָחד 
ִאם  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ָיבֹוא  ָמַתי  יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  ִּכי  ַהִּמְׁשָמר,  ַעל  ִעְמדּו 
ַּבּבֶׂקר,  אֹו  ַהַּתְרְנגֹול  ְקִריַאת  ְּבֵעת  ִאם  ַהַּלְיָלה,  ַּבֲחצֹות  אֹו  ָּבֶעֶרב 
אֹוֵמר  ֲאִני  ֲאֶׁשר  37 ֶאת  ְיֵׁשִנים.  ֶאְתֶכם  ְוִיְמָצא  ִּפְתאֹום  ָיבֹוא  36 ֶּפן 

ָלֶכם אֹוֵמר ֲאִני ַלּכׂל: ִעְמדּו ַעל ַהִּמְׁשָמר!”
 מזימה נגד ישוע

)מתי כו 1‑5; לוקס כב 1‑2; יוחנן יא 45‑53(

 נֹוְתרּו יֹוַמִים ַעד ַחג ַהֶּפַסח ְוַהַּמּצֹות. ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהּסֹוְפִרים יד 
ִחְּפׂשּו ֶּדֶרְך ִלְתּפׂס אֹותֹו ְּבָעְרָמה ְּכֵדי ְלָהִמית אֹותֹו; 2 ִּכי ָאְמרּו, 

”ֹלא ֶּבָחג, ֶּפן ִּתְהֶיה ְמהּוָמה ָּבָעם.”
 המשיחה בבית עניה

)מתי כו 6‑13; יוחנן יב 1‑8(
ֶאל  ֵהֵסב  ַהְמצָׂרע,  ִׁשְמעֹון  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ַעְנָיה,  ְּבֵבית  ָהָיה  3 ַּכֲאֶׁשר 

ַהֻּׁשְלָחן. ָּבָאה ִאָּׁשה ֶׁשֶהֱחִזיָקה ַּפְך ּובֹו ֶׁשֶמן ֵנְרְּד ָטהֹור ְוָיָקר ְמאׂד, 
ֲאָחִדים  4 ָהיּו  רׂאׁשֹו.  ַעל  ַהֵּנְרְּד  ֶאת  ְוָיְצָקה  ַהַּפְך  ִּפי  ֶאת  ָׁשְבָרה 
5 ֲהֹלא  ַהֶּׁשֶמן?  ַהֶּזה ֶׁשל  ַהִּבְזּבּוז  ”ָלָּמה  ֶזה:  ֶאל  ֶזה  ְוָאְמרּו  ֶׁשָּכֲעסּו 
ָהָיה ֶאְפָׁשר ִלְמּכׂר ֶאת ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה ִּבְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִּדיָנר ְויֹוֵתר ְוָלֵתת 

ָלֲעִנִּיים!” ְוֵהם ָּגֲערּו ָּבּה.
6 ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ַהִּניחּו ָלּה, ַמּדּוַע ָּתִציקּו ָלּה? ַמֲעֶׂשה טֹוב ָעְׂשָתה ִלי. 

ִעָּמֶהם,  ְלֵהיִטיב  ּתּוְכלּו  ֶׁשִּתְרצּו  ֵעת  ּוְבָכל  ָּתִמיד  ִאְּתֶכם  7 ָהֲעִנִּיים 

ֲאָבל ֲאִני, ֹלא ָּתִמיד ֲאִני ִאְּתֶכם. 8 ַמה ֶּׁשָהָיה ִּביָכְלָּתּה ָעְׂשָתה; ִהיא 
ִהְקִּדיָמה ִלְמׁשַׂח ֶאת ּגּוִפי ִּבְׁשִביל ַהְּקבּוָרה. 9 ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, 
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ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֻּתְכַרז ַהְּבׂשֹוָרה, ְּבָכל ָהעֹוָלם, ְיֻסַּפר ַּגם ַמה ֶּׁשָעְׂשָתה 
ִהיא, ְוֶזה ְלִזְכָרּה.”

10 ָהַלְך ְיהּוָדה ִאיׁש ְקִרּיֹות, ֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר, ֶאל ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים 

ְּכֵדי ְלַהְסִּגיר ָלֶהם ֶאת ֵיׁשּוַע. 11 ְּכָׁשְמָעם זׂאת ָׂשְמחּו ְוִהְבִטיחּו ָלֵתת 
לֹו ֶּכֶסף, ְוהּוא ִחֵּפׂש ִהְזַּדְּמנּות ְלַהְסִּגיר אֹותֹו.

 סעודת הפסח

)מתי כו 17‑30; לוקס כב 7‑23; יוחנן יג 21‑30(
ַהֶּפַסח,  ָקְרַּבן  ֶאת  ִלְזּבַׂח  ֶׁשָּנֲהגּו  ַּבּיֹום  ַהַּמּצֹות,  ְלַחג  12 ָּבִראׁשֹון 

ָׁשֲאלּו אֹותֹו ַּתְלִמיָדיו: ”ְלָאן ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֵּנֵלְך ְוָנִכין ְלָך ֶלֱאכׂל ֶאת 
ַהֶּפַסח?”

ְוִיְפּגׁׂש  ָהִעיָרה  ”ְלכּו  ָלֶהם:  ְּבָאְמרֹו  ִמַּתְלִמיָדיו  ְׁשַנִים  ָׁשַלח  13 הּוא 

ֶאְתֶכם ִאיׁש נֹוֵׂשא ַּכד ַמִים. ְלכּו ַאֲחָריו, 14 ּוַבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיָּכֵנס ֵאָליו 
ִאְמרּו ְלַבַעל ַהַּבִית, ’ּכׂה ָאַמר ַרֵּבנּו: ֵאיפׂה ַחְדִרי ֲאֶׁשר אַׂכל ּבֹו ֶאת 
ַהֶּפַסח ִעם ַּתְלִמיַדי?’ 15 אֹותֹו ִאיׁש ַיְרֶאה ָלֶכם ֲעִלָּיה ְּגדֹוָלה ֻמַּצַעת 

ּוְמֻסֶּדֶרת; ָׁשם ָּתִכינּו ָלנּו.”
ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ְּכִפי  ַהּכׂל  ָמְצאּו  ֵהם  ָהִעיָרה.  ּוָבאּו  ַּתְלִמיָדיו  16 ָיְצאּו 

ְוֵהִכינּו ֶאת ַהֶּפַסח. 17 ָּבֶעֶרב ָּבא ֵיׁשּוַע ִעם ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר, 18 ְוַכֲאֶׁשר 
ֵהֵסּבּו ְוָאְכלּו ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֶאָחד ִמֶּכם ַיְסִּגיֵרִני 
— ֶאָחד ֶׁשאֹוֵכל ִאִּתי.” 19 ֵהם ֵהֵחּלּו ְלִהְתַעֵּצב ּוְׁשָאלּוהּו ִאיׁש ִאיׁש: 
ִאִּתי  ַהּטֹוֵבל  ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר,  ִמן  ”ֶאָחד  ָלֶהם:  20 ָאַמר  ֲאִני?”  ”ֶזה 
ַּבְּקָעָרה. 21 ֶּבן־ָהָאָדם ָאְמָנם הֹוֵלְך ַּכָּכתּוב ָעָליו, ַאְך אֹוי ָלִאיׁש ֲאֶׁשר 

ַיְסִּגיר ֶאת ֶּבן־ָהָאָדם. טֹוב ָהָיה לֹו ִאּלּוֵלא נֹוַלד ָהִאיׁש ַההּוא.”
ָלֶהם  ְוָנַתן  ּוָבַצע  ְך  ֵּברַַ ַהֶּלֶחם,  ֶאת  ֵיׁשּוַע  ָלַקח  ָאְכלּו  22 ַּכֲאֶׁשר 

ְוֻכָּלם  ְוָנַתן ָלֶהם  23 ָלַקח ֶאת ַהּכֹוס, ֵּבַרְך  ְּבָאְמרֹו: ”ְקחּו, ֶזה ּגּוִפי.” 
ָׁשתּו ִמֶּמָּנה. 24 ָאַמר ָלֶהם: ”ֶזה ָּדִמי, ַּדם ַהְּבִרית ַהִּנְׁשָּפְך ְּבַעד ַרִּבים. 
25 ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֹלא ֶאְׁשֶּתה עֹוד ִמְּפִרי ַהֶּגֶפן ַעד אֹותֹו ַהּיֹום 

ֲאֶׁשר ֶאְׁשֵּתהּו ָחָדׁש ְּבַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.”

 14.10 - 25

HNTquote.indb   102 27/10/2010   14:31:31



מרקוס 103

 

¤ יד 41: עודכם…‑ יש מתרגמים נומו עוד ונוחו.   

יד 27: זכר’ יג 7  

 כיפא עתיד להתכחש לישוע

)מתי כו 30‑35; לוקס כב 31‑34; יוחנן יג 36‑38(
26 ְלַאַחר ֶׁשָּׁשרּו ֶאת ַהַהֵּלל ָיְצאּו ֶאל ַהר ַהֵּזיִתים. 27 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: 

ַהּצׂאן,’  ּוְתפּוֶציָן  ֶאת־ָהרֶׂעה  ָּכתּוב,   ’ַאֶּכה  ֶׁשֲהֵרי  ִּתָּכְׁשלּו,  ”ֻּכְּלֶכם 
28 ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשָאקּום ֵאֵלְך ִלְפֵניֶכם ַלָּגִליל.”

30 ֵהִׁשיב  ֶאָּכֵׁשל!”  ֲאִני ֹלא  ִיָּכְׁשלּו,  ַהּכׂל  ִאם  ”ַּגם  ֵּכיָפא:  לֹו  29 ָאַמר 

לֹו ֵיׁשּוַע: ”ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ְלָך ִּכי ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ַהַּלְיָלה ַהֶּזה, ְּבֶטֶרם 
ֵּכיָפא  31 ַאְך  ִלי.”  ִּתְתַּכֵחׁש  ְּפָעִמים  ַּפֲעַמִים, ָׁשלֹוׁש  ַהַּתְרְנגֹול  ִיְקָרא 
ָאַמר ְּבֶיֶתר ּתֶׂקף: ”ִאם ָעַלי ָלמּות ִאְּתָך, ְּבׁשּום ָּפִנים ֹלא ֶאְתַּכֵחׁש 

ְלָך!” ְוֵכן ָאְמרּו ֻּכָּלם.
 ישוע בגת שמנים

)מתי כו 36‑46; לוקס כב 39‑46(
”ְׁשבּו  ְלַתְלִמיָדיו:  ָאַמר  ְׁשָמִנים.  ַּגת  ַהִּנְקָרא  ָמקֹום  ֶאל  ָּבאּו  32 ֵהם 

ַיֲעקׂב ְוֶאת יֹוָחָנן  33 ָלַקח ִאּתֹו ֶאת ֵּכיָפא ְוֶאת  ּפׂה ַעד ֶׁשֶאְתַּפֵלל.” 
ְוֵהֵחל ִמְתַמֵּלא ֲחָרָדה ּומּוָעָקה. 34 ָאַמר ָלֶהם: ”ַנְפִׁשי ָמָרה ָעַלי ַעד 
ָמֶות. ִהָּׁשֲארּו ּפׂה ִוְהיּו ֵעִרים.” 35 הּוא ָהַלְך ְמַעט ָהְלָאה, ָנַפל ַאְרָצה 
ְוִהְתַּפֵּלל ֶׁשַּתֲעבׂר ִמֶּמּנּו ַהָּׁשָעה, ִאם ֶאְפָׁשר. 36 ”ַאָּבא, ָאִבי, ” ָאַמר 
ַאְך ֹלא  ַהּזׂאת,  ַהּכֹוס  ֶאת  ִמֶּמִּני  ָנא  ַהֲעֵבר  ָיכֹול,  ּכׂל  ”ַאָּתה  ֵיׁשּוַע, 

ִּכְרצֹוִני ֲאִני ִּכי ִאם ִּכְרצֹוְנָך ַאָּתה.”
”ִׁשְמעֹון,  ֵּכיָפא:  ֶאל  ָאַמר  ְיֵׁשִנים.  אֹוָתם  ּוָמָצא  ָּבא  ִמֵּכן  37 ְלַאַחר 

ֵעִרים  38 ֱהיּו  ַאַחת?  ָׁשָעה  ֵער  ִלְהיֹות  ָיכְׂלָּת  ֹלא  ַהִאם  ָיֵׁשן?  ַאָּתה 
ִנָּסיֹון. ָאְמָנם ָהרּוַח ֲחֵפָצה, ֲאָבל  ִליֵדי  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָּתבֹואּו  ְוִהְתַּפְּללּו 
ַהָּבָׂשר ַחָּלׁש. 39 ׁשּוב ָהַלְך ְוִהְתַּפֵּלל ְּבָאְמרֹו אֹוָתם ְּדָבִרים. 40 ְוׁשּוב ָּבא 
ּוָמָצא אֹוָתם ְיֵׁשִנים, ִּכי ֵעיֵניֶהם ָהיּו ְּכֵבדֹות, ְוֹלא ָיְדעּו ַמה ַּלֲענֹות 
לֹו. 41 הּוא ָּבא ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ְוָאַמר ָלֶהם:    ¤”עֹוְדֶכם ְיֵׁשִנים ְוָנִחים? 
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חֹוְטִאים.  ֲאָנִׁשים  ִליֵדי  ִנְמָסר  ֶּבן־ָהָאָדם  ִהֵּנה  ַהָּׁשָעה,  ִהִּגיָעה  י!  ּדַַ
42 קּומּו ְוֵנֵלְך. ִהֵּנה ַהַּמְסִּגיר אֹוִתי ִמְתָקֵרב!”

 ישוע נעצר

)מתי כו 47‑56; לוקס כב 47‑53; יוחנן יח 3‑12(
ְוִאּתֹו  ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר,  ִמן  ֶאָחד  ְיהּוָדה,  ָּבא  ְוִהֵּנה  ְמַדֵּבר  43 עֹוֶדּנּו 

ָהמֹון, ַּבֲחָרבֹות ּוְבַמְקלֹות, ָּבִאים ִמַּטַעם ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהּסֹוְפִרים 
”ִמי  ְּבָאְמרֹו:  ִסיָמן  ָלֶהם  ָלֵתת  ִהְקִּדים  אֹותֹו  44 ַהַּמְסִּגיר  ְוַהְּזֵקִנים. 
ֶׁשֶאֵּתן לֹו ְנִׁשיָקה ֶזה הּוא; ִּתְפסּו אֹותֹו ְוהֹוִליכּוהּו ְּבִלְוַית ִמְׁשָמר.” 
45 ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ִנַּגׁש ֵאָליו ִמָּיד ְוָאַמר: ”ַרִּבי”, ְוָנַׁשק לֹו. 46 ֵהם ָׁשְלחּו 

ֶחֶרב  ָׁשַלף  ָׁשם  ָהעֹוְמִדים  ַאַחד  47 ֲאָבל  אֹותֹו.  ְוָתְפסּו  ְיֵדיֶהם 
ּוְבַהּכֹותֹו ֶאת ֶעֶבד ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול ִקֵּצץ ֶאת ָאְזנֹו. 48 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: 
”ְּכמֹו ַעל ׁשֹוֵדד ְיָצאֶתם ַּבֲחָרבֹות ּוְבַמְקלֹות ִלְתּפׂס אֹוִתי. 49 יֹום יֹום 
ְּכֵדי  זׂאת  ַאְך  ְּתַפְסֶּתם אֹוִתי,  ְוֹלא  ְוִלַּמְדִּתי  ַּבִּמְקָּדׁש  ִאְּתֶכם  ָהִייִתי 

ֶׁשִּיְתַמְּלאּו ַהְּכתּוִבים.” 50 ָאז ֲעָזבּוהּו ֻּכָּלם ּוָבְרחּו.
ָּתְפסּו  ֵאָליו.  ִנְתַלָּוה  ּגּופֹו  ְלִכּסּוי  ָסִדין  ָעטּוף  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  51 ָּבחּור 

אֹותֹו, 52 ַאְך הּוא ָעַזב ֶאת ַהָּסִדין ְּבָיָדם ּוָבַרח ָערֹום.
 ישוע לפני הסנהדרין

)מתי כו 57‑68; לוקס כב 54‑55, 63‑71; יוחנן יח 13‑14, 19‑24(
53 הֹוִליכּו ֶאת ֵיׁשּוַע ֶאל ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול ְוָׁשם ִנְקֲהלּו ָּכל ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים 

ְלתֹוְך  ַעד  ָמה  ְּבֶמְרַחק  ַאֲחָריו  ָהַלְך  54 ֵּכיָפא  ְוַהּסֹוְפִרים.  ְוַהְּזֵקִנים 
ֲחַצר ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול, ְוָׁשם ָיַׁשב ִעם ַהְמָׁשְרִתים ְוִהְתַחֵּמם ְלַיד ָהֵאׁש. 
55 אֹוָתּה ָׁשָעה ִחְּפׂשּו ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוָכל ַהַּסְנֶהְדִרין ֵעדּות ֶנֶגד ֵיׁשּוַע 

ֶנְגּדֹו  ֵהִעידּו ֵעדּות ֶׁשֶקר  ַרִּבים  56 ִּכי  ְלָהִמית אֹותֹו ְוֹלא ָמְצאּו,  ְּכֵדי 
ְוָהֵעֻדּיֹות ֹלא ָהיּו ּתֹוֲאמֹות. 57 ָקמּו ֲאָחִדים ְוֵהִעידּו ֶנְגּדֹו ְּדַבר ֶׁשֶקר 
ְּבָאְמָרם: 58 ”ֲאַנְחנּו ָׁשַמְענּו אֹותֹו אֹוֵמר ’ֲאִני ֶאֱהרׂס ֶאת ַהֵהיָכל ַהֶּזה 
ֶׁשַּנֲעָׂשה ִּביֵדי ָאָדם ּוִבְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ֶאְבֶנה ַאֵחר ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמֲעֵׂשה ְיֵדי 
ָאָדם’.” 59 ְוַגם ַּבּזׂאת ֹלא ָּתֲאמּו ִּדְבֵרי ֵעדּוָתם. 60 ָקם ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול, 
ֶּׁשֵאֶּלה  ַעל ַמה  ָּדָבר  ֵמִׁשיב  ”ֵאיְנָך  ֵיׁשּוַע:  ְוָׁשַאל ֶאת  ָּבֶאְמַצע  ָעַמד 
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ַהּכֵׂהן  הֹוִסיף  ָּדָבר.  ֵהִׁשיב  ְוֹלא  ָׁשַתק  הּוא  61 ַאְך  ֶנְגְּדָך?”  ְמִעיִדים 
ַהָּגדֹול ְוָׁשַאל אֹותֹו: ”ַהִאם ַאָּתה ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ַהְמבָׂרְך?”

62 ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ֲאִני הּוא. ְוַאֶּתם ִּתְראּו ֶאת ֶּבן־ָהָאָדם יֹוֵׁשב ִליִמין 

ַהְּגבּוָרה ּוָבא ִעם ַעְנֵני ַהָּׁשַמִים.”
63 ָקַרע ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול ֶאת ְּבָגָדיו ְוָאַמר: ”ַמה ָּלנּו עֹוד צֶׂרְך ְּבֵעִדים? 

64 ְׁשַמְעֶּתם ֶאת ַהִּגּדּוף. ַמה ַּדְעְּתֶכם?”

ַהּכׂל ִהְרִׁשיעּו אֹותֹו ּוָפְסקּו ֶׁשהּוא ֶּבן ָמֶות. 65 ֲאָחִדים ֵהֵחּלּו ִלירׂק ּבֹו; 
ַּגם ִּכּסּו ֶאת ָּפָניו, ִהּכּוהּו ְּבֶאְגרֹוף ְוָאְמרּו לֹו: ”ִהְתַנֵּבא!” ְוַהְמָׁשְרִתים 

ִקְּדמּו אֹותֹו ְּבַמּכֹות.
 כיפא מתכחש לישוע

)מתי כו 69‑75; לוקס כב 56‑62; יוחנן יח 15‑18, 25‑27(
ַהָּגדֹול  ַהּכֵׂהן  ִמִּׁשְפחֹות  ָּבָאה ַאַחת  ְלַמָּטה  ֶּבָחֵצר  ֵּכיָפא  66 ְּכֶׁשָהָיה 

67 ְוָרֲאָתה ֶאת ֵּכיָפא ִמְתַחֵּמם. ִהִּביָטה ּבֹו ְוָאְמָרה: ”ַּגם ַאָּתה ָהִייָת 

ִעם ֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת.” 68 ַאְך הּוא ִהְכִחיׁש ְּבָאְמרֹו: ”ֵאיֶנִּני ֵמִבין ָמה ַאְּת 
אֹוֶמֶרת”, ְוָיָצא ַהחּוָצה ֶאל ְמבֹוא ֶהָחֵצר. 69 ָרֲאָתה אֹותֹו ַהִּׁשְפָחה 
ְוָאְמָרה ֵׁשִנית ֶאל ָהעֹוְמִדים ָׁשם: ”ֶזה ֶאָחד ֵמֶהם.” 70 ׁשּוב ִהְכִחיׁש. 
ְלֵכיָפא: ”ֶּבֱאֶמת ַאָּתה  ְלַאַחר ָׁשָעה ַקָּלה ַּגם ָהעֹוְמִדים ָׁשם ָאְמרּו 
ֵמֶהם, ִּכי ַּגם ַאָּתה ְּגִליִלי.” 71 הּוא ֵהֵחל ְלַקֵּלל ּוְלִהָּׁשַבע. ָאַמר: ”ֵאיֶנִּני 
ַמִּכיר ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה ֶׁשַאֶּתם ְמַדְּבִרים ָעָליו”, 72 ּוִמָּיד ָקָרא ַהַּתְרְנגֹול 
ַהַּתְרְנגֹול  ִיְקָרא  ”ְּבֶטֶרם  ֵיׁשּוַע  לֹו  ֶׁשָאַמר  ַּבָּדָבר  ֵּכיָפא  ִנְזַּכר  ֵׁשִנית. 

ַּפֲעַמִים, ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ִּתְתַּכֵחׁש ִלי” — ְוִהְתַיֵּפַח ִּבְבִכי.
 ישוע לפני פילטוס

)מתי כז 1‑2, 11‑14; לוקס כג 1‑5; יוחנן יח 28‑38(

ַהְּזֵקִנים טו  ִעם  ִהְתָיֲעצּות  ְלַקֵּים  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  ִמֲהרּו   ַּבּבֶׂקר 
ְוהֹוִליכּוהּו  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ָּכְבלּו  ֵהם  ַהַּסְנֶהְדִרין.  ְוָכל  ְוַהּסֹוְפִרים 

ּוְמָסרּוהּו ְלִּפיָלטֹוס. 2 ָׁשַאל אֹותֹו ִּפיָלטֹוס: ”ַאָּתה ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים?”
ֶנְגּדֹו  ֵהִׁשיב ְוָאַמר ֵאָליו: ”ַאָּתה אֹוֵמר.” 3 ְוָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ִהְׁשִמיעּו 

ַהֲאָׁשמֹות ַרּבֹות.

 14.61 - 15.3
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ֵהם  ַּכָּמה  ְרֵאה  ָּדָבר;  ֵמִׁשיב  ”ֵאיְנָך  אֹותֹו:  ְוָׁשַאל  ִּפיָלטֹוס  4 הֹוִסיף 

ַמֲאִׁשיִמים אֹוְתָך!” 5 אּוָלם ֵיׁשּוַע ֹלא ֵהִׁשיב עֹוד ָּדָבר, ְלִתְמהֹונֹו ֶׁשל 
ִּפיָלטֹוס.

 פסק דין מוות

)מתי כז 15‑31; לוקס כג 13‑25; יוחנן יח 39 - יט 16(
6 ֶּבָחג ָהָיה ְמַׁשְחֵרר ָלֶהם ָאִסיר ֶאָחד ַעל־ִּפי ַּבָּקָׁשָתם. 7 ִאיׁש ֶאָחד, 

ַּבר־ַאָּבא ְׁשמֹו, ָיַׁשב ָאז ַּבֶּכֶלא ִעם ַהּמֹוְרִדים ֶׁשִּבְּצעּו ַמֲעֵׂשה ֶרַצח 
ְּכִמְנָהגֹו.  ְלַמֲעָנם  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ְלַבֵּקׁש  ְוֵהֵחל  ֶהָהמֹון  8 ָּבא  ַהֶּמֶרד.  ְּבֵעת 
9 ֵהִׁשיב ָלֶהם ִּפיָלטֹוס: ”ַהִאם רֹוִצים ַאֶּתם ֶׁשֲאַׁשְחֵרר ָלֶכם ֶאת ֶמֶלְך 

ַהְּיהּוִדים?” 10 ִּכי ָיַדע ֶׁשִּמִּקְנָאה ָמְסרּו אֹותֹו ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים. 11 ַאְך 
ֶאת  ָלֶהם  ֶׁשְּיַׁשְחֵרר  ְלַהֲעִדיף  ֶהָהמֹון  ֶאת  ֵהִסיתּו  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי 

ַּבר־ַאָּבא.
ֶׁשַאֶּתם  ָל]ֶזה  ֶאֱעֶׂשה  ַמה  ֵּכן  ”ִאם  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ִּפיָלטֹוס  12 הֹוִסיף 

קֹוְרִאים לֹו[ ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים?”
 13 ”ְצֹלב אֹותֹו!” ָצֲעקּו.

14 ”ֲאָבל ָמה ָרָעה ָעָׂשה?” ָאַמר ָלֶהם ִּפיָלטֹוס. ַאְך ֵהם ָצֲעקּו ְּבֶיֶתר 

ְׂשֵאת: ”ְצֹלב אֹותֹו!”
15 ֵּכיָון ֶׁשָרָצה ִּפיָלטֹוס ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ְרצֹון ֶהָהמֹון, ִׁשְחֵרר ָלֶהם ֶאת 

ַּבר־ַאָּבא, ְוֶאת ֵיׁשּוַע ִהְלָקה ּוָמַסר אֹותֹו ִלְצִליָבה. 16 ַהַחָּיִלים הֹוִליכּו 
17 ֵהם  ַהְּגדּוד.  ְלָכל  ְוָקְראּו  ַהִּמְמָׁשל  ֶׁשְּבֵבית  ֶהָחֵצר  ִלְפִנים  אֹותֹו 
18 ְוֵהֵחּלּו  ִמּקֹוִצים  ֶׁשָּקְלעּו  ֲעֶטֶרת  ָעָליו  ָׂשמּו  ַאְרָּגָמן,  ִהְלִּביׁשּוהּו 
ְלָבֵרְך אֹותֹו: ”ָׁשלֹום ְלָך, ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים!” 19 ִהּכּוהּו ַעל רׂאׁשֹו ְּבָקֶנה 
ְוָיְרקּו ּבֹו; ַּגם ָּכְרעּו ַעל ִּבְרֵּכיֶהם ְוִהְׁשַּתֲחוּו לֹו. 20 ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתלֹוְצצּו 
ְוהֹוִציאּוהּו  ְּבָגָדיו  ֶאת  ִהְלִּביׁשּוהּו  ָהַאְרָגָמן,  ֶאת  ֵמָעָליו  ֵהִסירּו  ּבֹו 

ִלְצִליָבה.

 15.4 - 20
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טו 34: תהל’ כב 2   

 צליבת ישוע

)מתי כז 32‑44; לוקס כג 26‑43; יוחנן יט 17‑27(
ֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ֶׁשל  ֲאִביֶהם  ִמִּקיֶרְנָיה,  ִׁשְמעֹון  ָׁשם  ָעַבר  ָׁשָעה  21 אֹוָתּה 

ְורּופּוס, ַּכֲאֶׁשר ָּבא ִמן ַהָּׂשֶדה. ֵהם ִהְכִריחּו אֹותֹו ָלֵׂשאת ֶאת ְצָלבֹו 
ָּגְלּגָּׂתא, ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ְמקֹום  22 ְוהֹוִליכּו ֶאת ֵיׁשּוַע ֶאל ְמקֹום  ֶׁשל ֵיׁשּוַע 
ַהֻּגְלּגֶׂלת. 23 ָנְתנּו ְלֵיׁשּוַע ַיִין ָמהּול ְּבמׂר ְוֹלא ָלַקח אֹותֹו. 24 ָאז ָצְלבּו 
אֹותֹו ְוִחְּלקּו ֶאת ְּבָגָדיו ְּבַהִּפיָלם ֲעֵליֶהם ּגֹוָרל, ִלְקּבַׂע ַמה ִּיַּקח ָּכל 
26 ֵמָעָליו  אֹותֹו.  ָצְלבּו  ַּכֲאֶׁשר  ַּבּבֶׂקר  ֵּתַׁשע  ָהְיָתה  25 ַהָּׁשָעה  ֶאָחד. 
ָהָיה ָקבּוַע ְּכַתב ַאְׁשָמתֹו, ”ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים.” 27 ְוַיַחד ִאּתֹו ָצְלבּו ְׁשֵני 
ַהָּכתּוב  ִהְתַקֵּים  ]28 ָּבֶזה  ִמְּׂשמׂאלֹו.  ְוֶאָחד  ִמיִמינֹו  ֶאָחד  ׁשֹוְדִדים, 
”ְוֶאת ּפֹוְׁשִעים ִנְמָנה.”[ 29 ְוָהעֹוְבִרים ָׁשם ִּגְּדפּו אֹותֹו, ֵהִניעּו רׂאָׁשם 
ִּבְׁשלֹוָׁשה  אֹותֹו  ּובֹוֶנה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶאת  ַההֹוֵרס  ”ֲאָהּה!  ְוָאְמרּו: 
ָיִמים, 30 הֹוַׁשע ֶאת ַעְצְמָך ְוֵרד ִמן ַהְּצָלב!” 31 ָּכְך ַּגם ִהְתלֹוְצצּו ָראֵׁשי 
ַהּכֲׂהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ְּבָאְמָרם ֶזה ֶאל ֶזה: ”ֲאֵחִרים הֹוִׁשיַע; ֶאת ַעְצמֹו 
ִמן  ַעְכָׁשו  ֶׁשֵּיֵרד  ִיְׂשָרֵאל,  ֶמֶלְך  32 ַהָּמִׁשיַח  ְלהֹוִׁשיַע?!  ָיכֹול  ֵאיֶנּנּו 

ַהְּצָלב ְוִנְרֶאה ְוַנֲאִמין!” ַּגם ַהִּנְצָלִבים ִאּתֹו ֵחְרפּו אֹותֹו.
 מותו וקבורתו

)מתי כז 45‑61; לוקס כג 44‑56; יוחנן יט 28‑42(
ָהָאֶרץ ַעד  ָּכל  ִהְׂשָּתֵרר חֶׁׂשְך ַעל  ַּבָּצֳהַרִים  33 ְּבָׁשָעה ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה 

”ֱאָלִהי,  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ֵיׁשּוַע  ָצַעק  ָׁשלֹוׁש  34 ּוְבָׁשָעה  ָׁשלֹוׁש,  ַהָּׁשָעה 
ֲעַזְבָּתִני?”  ָלָמה  ֵאִלי,  ֶׁשַּתְרּגּומֹו   ”ֵאִלי,  ְׁשַבְקָּתִני?”  ְלָמה  ֱאָלִהי, 
ְלֵאִלָּיהּו הּוא  ְוָאְמרּו: ”ִהֵּנה  זׂאת  ִמן ָהעֹוְמִדים ָׁשם ָׁשְמעּו  35 ַּכָּמה 

ָקֶנה  ֶאל  אֹותֹו  ִהְצִמיד  ְּבחֶׂמץ,  ְספֹוג  ּוִמֵּלא  ָרץ  36 ִמיֶׁשהּו  קֹוֵרא.” 
ְלהֹוִריד  ֵאִלָּיהּו  ָיבֹוא  ִאם  ִנְרֶאה  ”ָהָבה  ְּבָאְמרֹו:  ִלְׁשּתֹות  לֹו  ְוִהִּגיׁש 

אֹותֹו.”

 15.21 - 36

HNTquote.indb   107 27/10/2010   14:31:32



108 מרקוס 

37 ֵיׁשּוַע ָצַעק ְּבקֹול ָּגדֹול ְוָנַפח ֶאת רּוחֹו. 38 ּוָפרֶׂכת ַהִּמְקָדׁש ִנְקְרָעה 

ָהעֹוֵמד מּולֹו  ַהֵּמָאה  ַׂשר  39 ְּכֶׁשָרָאה  ְלַמָּטה.  ַעד  ִמְּלַמְעָלה  ִלְׁשַנִים, 
ִּכי ָּכְך ָנַפח ֶאת רּוחֹו, ָאַמר: ”ֶּבֱאֶמת, ָהִאיׁש ַהֶּזה ָהָיה ֶּבן־ֱאֹלִהים!”

40 ַּגם ָהיּו ָנִׁשים ֶׁשִהְסַּתְּכלּו ֵמָרחֹוק ּוֵביֵניֶהן ִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית, ִמְרָים 

ַאֲחָריו  ָהְלכּו  41 ֲאֶׁשר  ּוְׁשלֹוִמית,  יֹוֵסי  ְוֶׁשל  ַהָּצִעיר  ַיֲעקׂב  ֶׁשל  ִאּמֹו 
ִּבְהיֹותֹו ַּבָּגִליל ְוֵׁשְרתּוהּו, ְוַרּבֹות ֲאֵחרֹות ֶׁשָעלּו ִאּתֹו ִלירּוָׁשַלִים.

42 ְלֵעת ֶעֶרב — ּוֵמַאַחר ֶׁשָהָיה ֶעֶרב ַׁשָּבת — 43 ָּבא יֹוֵסף ִאיׁש ָרָמַתִים, 

ֲחֵבר ַסְנֶהְדִרין ִנְכָּבד ֶׁשָהָיה ַּגם הּוא ְמַחֶּכה ְלַמְלכּות ָהֱאֹלִהים. ֵהֵעז 
ּוָבא ֶאל ִּפיָלטֹוס ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶאת ּגּוַפת ֵיׁשּוַע. 44 ִּפיָלטֹוס ִהְתַּפֵּלא 
ֶׁשהּוא ְּכָבר ֵמת. ָקָרא ְלַׂשר ַהֵּמָאה ְוָׁשַאל אֹותֹו ִאם ֵיׁשּוַע ְּכָבר ֵמת. 
ַהּגּוָפה.  ֶאת  ְליֹוֵסף  ָנַתן  ַהֵּמָאה,  ַׂשר  ִמִּפי  ַהָּדָבר  לֹו  45 ְּכֶׁשִּנְתָּבֵרר 

ִהִּניחֹו  ַּבָּסִדין,  אֹותֹו  ְוָעַטף  אֹותֹו  הֹוִריד  הּוא  ָסִדין.  ָקָנה  46 יֹוֵסף 

ַהַּמְגָּדִלית  47 ּוִמְרָים  ַהֶּקֶבר.  ִּפי  ַעל  ֶאֶבן  ְוָגַלל  ְּבֶסַלע  ָחצּוב  ְּבֶקֶבר 
ּוִמְרָים ֵאם יֹוֵסי ָראּו ֵהיָכן ִהִּניַח אֹותֹו.

 תחיית ישוע

)מתי כח 1‑8; לוקס כד 1‑12; יוחנן כ 1‑10(

ַיֲעקׂב טז  ֵאם  ּוִמְרָים  ַהַּמְגָּדִלית  ִמְרָים  ַהַּׁשָּבת,  יֹום   ְּכֶׁשָעַבר 
אֹותֹו.  ְוִלְמׁשַׂח  ָלבֹוא  ִהְתַּכְּונּו  ִּכי  ְּבָׂשִמים,  ָקנּו  ּוְׁשלֹוִמית 
2 ָּבִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע, ַּבּבֶׂקר ַהְׁשֵּכם, ָּבאּו ֶאל ַהֶּקֶבר ִעם ְזִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש. 

3 ָאְמרּו זֹו ֶאל זֹו: ”ִמי ָיגׂל ָלנּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ֶּפַתח ַהֶּקֶבר?” 4 ַּכֲאֶׁשר 

5 ִנְכְנסּו ְלתֹוְך  ְּגדֹוָלה ְמאׂד.  ְוִהיא  ָנגָּׂלה,  ְּכָבר  ָהֶאֶבן  ִּכי  ִהִּביטּו ָראּו 
ַהֶּקֶבר ְוָראּו ָּבחּור ֶאָחד יֹוֵׁשב ִמָּיִמין ְוהּוא ָלבּוׁש ְּגִליָמה ְלָבָנה. ֵהן 
ִנְצַלב  ֲאֶׁשר  ִמַּנְּצַרת  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ִּתָּבַהְלָנה.  ”ַאל  ָלֶהן:  6 ָאַמר  ִנְדֲהמּו. 
ַהָּמקֹום  ִהֵּנה  עֹוד.  ּפׂה  ְוֵאיֶנּנּו  ִלְתִחָּיה  ָקם  הּוא  ְמַחְּפׂשֹות?  ַאֶּתן 
ֶׁשִהִּניחּוהּו ּבֹו. 7 ְוַעָּתה ֵלְכָנה ְוַהֵּגְדָנה ְלַתְלִמיָדיו ּוְלֵכיָפא, ’הּוא הֹוֵלְך 

ִלְפֵניֶכם ַלָּגִליל. ָׁשם ִּתְראּו אֹותֹו ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָלֶכם.’ ”
8 ֵהן ָיְצאּו ּוָבְרחּו ִמן ַהֶּקֶבר, ִּכי ְרָעָדה ְוַתְדֵהָמה ָאֲחזּו ָּבֶהן, ְוֹלא ִסְּפרּו 

ָּדָבר ְלִאיׁש ִמְּפֵני ֶׁשָּפֲחדּו.

 15.37 - 16.8
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מרקוס 109

 

¤ טז 18: ירימו ‑ או: יסירו   

ְלִמְרָים  ָּבִראׁשֹוָנה  ִנְרָאה  ַּבָּׁשבּוַע,  ָּבִראׁשֹון  ַּבּבֶׂקר  ָקם  ]9 ַּכֲאֶׁשר 
ְוִסְּפָרה  ָהְלָכה  10 ִהיא  ֵׁשִדים.  ִׁשְבָעה  ֵּגֵרׁש  ִמֶּמָּנה  ֲאֶׁשר  ַהַּמְגָּדִלית 
11 ַּכֲאֶׁשר  ּובֹוִכים.  ִמְתַאְּבִלים  ְוֵהם  ֵכן  ִלְפֵני  ִאּתֹו  ֶׁשָהיּו  ָלֲאָנִׁשים 
ִנְרָאה  ֵכן  12 ַאֲחֵרי  ֶהֱאִמינּו.  ֹלא  ֵאֶליָה  ְוִנְרָאה  ַחי  ֶׁשהּוא  ָׁשְמעּו 
ִּבְדמּות ַאֶחֶרת ִלְׁשַנִים ֵמֶהם ְּבֵעת ֶׁשָהְלכּו ְּבַדְרָּכם ְלַאַחד ַהְּכָפִרים. 
ָּכְך  14 ַאַחר  ֶהֱאִמינּו.  ֹלא  ָלֶהם  ְוַגם  ַלֲאֵחִרים  ְוִסְּפרּו  ָהְלכּו  13 ַהָּללּו 

ִנְרָאה ֶאל ָהַאַחד־ָעָׂשר ִּבְהיֹוָתם ְמֻסִּבים ֶלֱאכׂל. הּוא ָּגַער ָּבֶהם ַעל 
חֶׂסר ֱאמּוָנָתם ְוֵקהּות ְלָבָבם, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמינּו ְלֵאֶּלה ֶׁשָראּו אֹותֹו 
ַאֲחֵרי קּומֹו ִלְתִחָּיה. 15 ָאַמר ָלֶהם: ”ְלכּו ֶאל ָּכל ָהעֹוָלם ְוַהְכִריזּו ֶאת 
ַיֲאִמין  ִיָּוַׁשע, ּוִמי ֶׁשֹּלא  ְוִנְטָּבל  ַהְּבׂשֹוָרה ְלָכל ַהְּבִריָאה. 16 ַהַּמֲאִמין 
ֵׁשִדים  ְיָגְרׁשּו  ַהַּמֲאִמיִנים:  ִיָּלוּו ֶאל  ֲאֶׁשר  17 ְוֵאֶּלה ָהאֹותֹות  ֶיְאַׁשם. 
ִּבְׁשִמי; ִּבְלׁשֹונֹות ֲחָדׁשֹות ְיַדְּברּו; 18    ¤ָיִרימּו ְנָחִׁשים, ְוִאם ִיְׁשּתּו ַרַעל 

ֵמִמית ֹלא ִיָּנְזקּו; ְיֵדיֶהם ִיְסְמכּו ַעל חֹוִלים ְוִייַטב ָלֶהם.”
19 ְלַאַחר ֶׁשִּדֵּבר ֲאֵליֶהם ִנָּׂשא ָהָאדֹון ַהָּׁשַמְיָמה ְוָיַׁשב ִליִמין ֱאֹלִהים. 

20 ֵהם ָיְצאּו ְוִהְכִריזּו ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ְּבָכל ָמקֹום, ְוָהָאדֹון ָּפַעל ִעָּמֶהם 

ְוִאֵּׁשר ֶאת ַהָּדָבר ָּבאֹותֹות ֶׁשִּנְלוּו ֲאֵליֶהם.[ 

 16.9 - 20
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הקדמה

ִהְתַקְּימּו א  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ִסּפּור  ֶאת  ְלַחֵּבר  ָיָדם  ָׁשְלחּו   ַרִּבים 
ֵעֵדי  ָהיּו  ִמְּתִחָּלה  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ָלנּו  ֶׁשְּמָסרּום  2 ְּכִפי  ְּבִקְרֵּבנּו, 
ַעל  ֵהיֵטב  ֶׁשִהְתַחֵּקיִתי  ְלַאַחר  3 ְלִפיָכְך,  יהוה.  ְּדַבר  ּוְמָׁשְרֵתי  ְרִאָּיה 
ָּכל ַהְּדָבִרים ֵמֵראִׁשיָתם, ָחַׁשְבִּתי ַּגם ֲאִני ְלָנכֹון ְלָכְתָבם ְלָך ְּכִסְדָרם, 

ֵּתאֹוִפילֹוס ַהִּנְכָּבד, 4 ְלַמַען ִּתָּוַכח ַּבֲאִמּתּות ַהְּדָבִרים ֶׁשִּלְּמדּוָך.
מלאך אלהים מודיע מראש את הולדת יוחנן

ֲאִבָּיה ּוְׁשמֹו  ָהָיה ּכֵׂהן ִמִּמְׁשֶמֶרת  ְיהּוָדה  5 ִּביֵמי הֹוְרדֹוס ֶמֶלְך ֶאֶרץ 

ָהיּו  6 ְׁשֵניֶהם  ֱאִליֶׁשַבע.  ּוְׁשָמּה  ַאֲהרׂן  ִמְּבנֹות  ִאָּׁשה  ְולֹו  ְזַכְרָיה, 
7 ּוֵבן  ְוֻחּקֹוָתיו.  ִמְצוֹוָתיו  ְּבָכל  ָּתִמים  הֹוְלֵכי  ֱאֹלִהים,  ִלְפֵני  ַצִּדיִקים 
8 ְּבַאַחד  ַּבָּיִמים.  ָּבִאים  ּוְׁשֵניֶהם  ֲעָקָרה  ֱאִליֶׁשַבע  ִּכי  ָלֶהם,  ָהָיה  ֹלא 
ִמְנַהג  9 ַעל־ִּפי  ְּבֵסֶדר ִמְׁשַמְרּתֹו  ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים  ִּכֵהן  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּיִמים, 
ַהְּכֻהָּנה, ָיָצא ּגֹוָרלֹו ְלִהָּכֵנס ֶאל ֵהיַכל יהוה ְלַהְקִטיר ְקטֶׂרת. 10 ְוָכל 
ְקַהל ָהָעם ָהָיה ִמְתַּפֵלל ַּבחּוץ ִּבְׁשַעת ַהְּקטֶׂרת. 11 ְלֶפַתע ִנְרָאה ֵאָליו 
ַמְלַאְך יהוה ִנָּצב ִליִמין ִמְזַּבח ַהְּקטֶׂרת. 12 ִּכְראֹותֹו זׂאת ִנְבַהל ְזַכְרָיה 

ּוַפַחד ָנַפל ָעָליו.
ְּתִפָּלְתָך.  ִנְׁשְמָעה  ִּכי  ְזַכְרָיה,  ִּתיָרא,  ”ַאל  ַהַּמְלָאְך,  ֵאָליו  13 ָאַמר 

14 ִׂשְמָחה  יֹוָחָנן.  ְׁשמֹו  ִּתְקָרא  ְוַאָּתה  ֵּבן  ְלָך  ֵּתֵלד  ִאְׁשְּתָך  ֱאִליֶׁשַבע 
יהוה,  ִלְפֵני  ִיְהֶיה  ָּגדֹול  15 ִּכי  ְּבִהָּוְלדֹו;  ִיְׂשְמחּו  ְוַרִּבים  ְלָך  ִיְהיּו  ָוִגיל 
ַיִין ְוֵׁשָכר ֹלא ִיְׁשֶּתה, ְוִיָּמֵלא רּוַח ַהּקֶׂדׁש ֵמֶרֶחם ִאּמֹו. 16 ַרִּבים ִמְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ָיִׁשיב ֶאל יהוה ֱאֹלֵהיֶהם, 17 ְוֵיֵלְך ְלָפָניו ְּברּוַח ֵאִלָּיהּו ּוְגבּוָרתֹו, 
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לוקס 111

ְלָהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים, ְוסֹוְרִרים ֶאל ְּתבּוַנת ַהַּצִּדיִקים, ְלַהְכִׁשיר 
ַעם מּוָכן ַליהוה.”

ָזֵקן  ֲאִני  ֲהֵרי  זׂאת?  ֵאַדע  ָמה  ”ְלִפי  ַהַּמְלָאְך,  ֶאל  ְזַכְרָיה  18 ָאַמר 

ְוִאְׁשִּתי ָּבָאה ַּבָּיִמים.”
ִנְׁשַלְחִּתי  ֱאֹלִהים.  ִלְפֵני  ַהִּנָּצב  ַּגְבִריֵאל  ”ֲאִני  ַהַּמְלָאְך,  לֹו  19 ֵהִׁשיב 

ַעד  ְלַדֵּבר  ְוֹלא ּתּוַכל  ֵּתָאֵלם  20 ְוִהֵּנה  זׂאת.  ְלָך  ּוְלַבֵּׂשר  ֵאֶליָך  ְלַדֵּבר 
ֲאֶׁשר ִיְקרּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַעל ֶׁשֹּלא ֶהֱאַמְנָּת ִלְדָבַרי ֲאֶׁשר ִיְתַקְּימּו 

ְּבִעָּתם.”
21 ָהָעם ִחָּכה ִלְזַכְרָיה ְוָתַמּה ַעל ֶׁשִהְתַעֵּכב ַּבֵהיָכל. 22 ְוִהֵּנה ְּבֵצאתֹו 

ִמָּׁשם ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם, ְוֵהם ֵהִבינּו ֶׁשָרָאה ַמְרֶאה ַּבֵהיָכל; 
ָחַזר  ְיֵמי ֵׁשרּותֹו  23 ְּכתׂם  ִאֵּלם.  ְועֹוֶדּנּו  ָלֶהם  ָהָיה רֹוֵמז  ַעְצמֹו  הּוא 
ְּבֶמֶׁשְך  ִאְׁשּתֹו.  ֱאִליֶׁשַבע  ָהְרָתה  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  24 ּוְלַאַחר  ְלֵביתֹו, 
ֱאֹלִהים  ִלי  ָעָׂשה  25 ”ָּכְך  ָאְמָרה:  ְוזׂאת  ִהְסַּתְּתָרה,  ֳחָדִׁשים  ֲחִמָּׁשה 

ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ְלָהִסיר ֶאת ֶחְרָּפִתי ְּבֶקֶרב ְּבֵני ָאָדם.”
מלאך אלהים מודיע מראש את הולדת ישוע

ְלִעיר  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ַּגְבִריֵאל  ַהַּמְלָאְך  ִנְׁשַלח  ַהִּׁשִּׁשי  26 ַּבחֶׂדׁש 

ַּבָּגִליל, ֲאֶׁשר ְׁשָמּה ָנְצַרת, 27 ֶאל ְּבתּוָלה ְמאֶׂרֶסת ְלִאיׁש ִמֵּבית ָּדִוד 
ּוְׁשמֹו יֹוֵסף, ְוֵׁשם ַהְּבתּוָלה ִמְרָים.

יהוה  ַהֶחֶסד.  ְּברּוַכת  ”ִׂשְמִחי,  ַהַּמְלָאְך,  ָאַמר  ְלַחְדָרּה  28 ְּבִהָּכְנסֹו 

ֶׁשל  ִּטיָבּה  ַמה  ְּבִלָּבּה  ְוָחְׁשָבה  ַהָּדָבר  ְלֵׁשַמע  ִנְדֲהָמה  29 ִהיא  ִעָּמְך”. 
ַהְּבָרָכה ַהּזׂאת.

30 ָאַמר ָלּה ַהַּמְלָאְך, ”ַאל ִּתְפֲחִדי, ִמְרָים, ִּכי ָמָצאת ֵחן ִלְפֵני ֱאֹלִהים. 

31 ִהֵּנה ַּתֲהִרי ְוֵתְלִדי ֵּבן, ְוִתְקְרִאי ְׁשמֹו ֵיׁשּוַע. 32 הּוא ָּגדֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־

ֶעְליֹון ִיָּקֵרא, ַויהוה ֱאֹלִהים ִיֵּתן לֹו ֶאת ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו; 33 ְוִיְמֹלְך ַעל 
ֵּבית ַיֲעקׂב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.”

ֵאיֶנִּני  ֲהֵרי  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ִיְהֶיה  ”ֵאיְך  ַהַּמְלָאְך,  ֶאל  ִמְרָים  34 ָאְמָרה 

יֹוַדַעת ִאיׁש?”

 1.18 - 34
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ֶעְליֹון  ּוְגבּוַרת  ָעַלִיְך  ָּתבֹוא  ַהּקֶׂדׁש  ”רּוַח  ְוָאַמר:  ַהַּמְלָאְך  35 ֵהִׁשיב 

ָּתֵצל ָעַלִיְך. ָלֵכן ָקדֹוׁש ִיָּקֵרא ַהִּילֹוד, ֶּבן־ֱאֹלִהים. 36 ְוִהֵּנה ֱאִליֶׁשַבע 
ְקרֹוָבֵתְך ַּגם ִהיא ָהְרָתה ֵּבן ְּבִזְקָנָתּה, ְוזׂאת ֶׁשָּקְראּו ָלּה ֲעָקָרה ָהָרה 

ֶזה ַהחֶׂדׁש ַהִּׁשִּׁשי, 37 ִּכי ֹלא ִיָּפֵלא ֵמֱאֹלִהים ָּכל ָּדָבר.”
38 ָאְמָרה ִמְרָים, ”ִהְנִני ִׁשְפַחת ֲאדָׂני, ְיִהי ִלי ִּכְדָבֶרָך”. ְוַהַּמְלָאְך ָהַלְך 

לֹו.
מרים מבקרת אצל אלישבע

39 ַּבָּיִמים ָהֵהם ָקָמה ִמְרָים ּוִמֲהָרה ָלֶלֶכת ֶאל ֵאזֹור ָהָהר, ֶאל ַאַחת 

ֱאִליֶׁשַבע.  ֶאת  ּוֵבְרָכה  ְזַכְרָיה  ְלֵבית  ִנְכְנָסה  40 ִהיא  ְיהּוָדה.  ֵמָעֵרי 
ַהֶּיֶלד  ָרַקד  ִמְרָים,  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֱאִליֶׁשַבע  ָׁשְמָעה  ַּכֲאֶׁשר  41 ְוִהֵּנה 

ָּגדֹול:  ְּבקֹול  42 ְוָקְרָאה  ַהּקֶׂדׁש  רּוַח  ִנְתַמְּלָאה  ֱאִליֶׁשַבע  ְּבִבְטָנּה; 
”ְּברּוָכה ַאְּת ַּבָּנִׁשים ּוָברּוְך ְּפִרי ִּבְטֵנְך. 43 ּוֵמַאִין ִלי זׂאת, ֶׁשֵאם ֲאדֹוִני 
ַהֶּיֶלד  ָרַקד  ְּבָאְזַני,  ָּבא  ִּבְרָכֵתְך  קֹול  ַּכֲאֶׁשר  ִהֵּנה,  44 ִּכי  ֵאַלי?  ָּבָאה 
ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר  ִיְתַקְּימּו  ִּכי  ֶׁשֶהֱאִמיָנה  זֹו  45 ַאְׁשֵרי  ְּבִבְטִני.  ִמִּׂשְמָחה 

ֶנֶאְמרּו ָלּה ֵמֵאת ֱאֹלִהים.”
 46 ָאז ָאְמָרה ִמְרָים:

”ְּתרֹוֵמם ַנְפִׁשי ֶאת ֲאׂדָני
 47 ְוָתֵגל רּוִחי ֵּבאֹלֵהי ִיְׁשִעי

 48 ִּכי ָרָאה ָּבֳעִני ֲאָמתֹו.
ִהֵּנה ’ַאְׁשֶריָה’ יֹאְמרּו ֵמַעָּתה ּוְלדֹור ּדֹוִרים.

 49 ִּכי ְּגדֹולֹות ָעָׂשה ִּבי ַׁשַּדי, ָקדֹוׁש ְׁשמֹו
 50 ְוֶחֶסד יהוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו.

 51 ָעָׂשה ַחִיל ִּבְזרֹועֹו
ִּפַּזר ֶאת ֲאֶׁשר ַמְחְׁשבֹות ַּגֲאָוה ְּבִלָּבם.

 52 ַשִּליִטים הֹוִריד ֵמַעל ִּכְסאֹוָתם
ּוְׁשָפִלים ָׂשם ְלָמרֹום.

 53 ַנְפשֹות ְרֵעִבים ִמֵּלא טֹוב
ַוֲעִׁשיִרים ִׁשַּלח ֵריָקם.

 1.35 - 53
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 54 ָּתַמְך ְּבִיְׂשָרֵאל ַעְבדֹו
ָזַכר יהוה ַרֲחָמיו

 55 ַּכֲאֶׁשר ִדֵּבר ֶאל ֲאבֹוֵתינּו
ֶאל ַאְבָרָהם ְוֶאל ַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.”

56 ּוִמְרָים ִנְׁשֲאָרה ֵאֶצל ֱאִליֶׁשַבע ִּכְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָחְזָרה 

ְלֵביָתּה.
הולדת יוחנן המטביל

57 ַעָּתה ָמְלאּו ְיֵמי ֱאִליֶׁשַבע ָלֶלֶדת ְוִהיא ָיְלָדה ֵּבן. 58 ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו 

ְׁשֵכֶניָה ּוְקרֹוֶביָה ִּכי ִהְגִּדיל ֱאֹלִהים ַחְסּדֹו ִעָּמּה, ָׂשְמחּו ִאָּתּה. 59 ַּביֹום 
60 ַאְך  ָאִביו.  ְּכֵׁשם  ְזַכְרָיה,  ְוָקְראּו לֹו  ַהֶּיֶלד  ַהְּׁשִמיִני ָּבאּו ָלמּול ֶאת 

ִאּמֹו ֵהִגיָבה ְוָאְמָרה: ”ֹלא! יֹוָחָנן הּוא ִיָּקֵרא.”
61 ָאְמרּו ָלּה: ”ֵאין ִאיׁש ְּבִמְׁשַּפְחֵּתְך ֲאֶׁשר ִנְקָרא ַּבֵּׁשם ַהֶּזה”, 62 ְוָרְמזּו 

לּוַח  ִּבֵּקׁש  63 ְזַכְרָיה  ִיָּקֵרא.  ִּכי  ִיְרֶצה  ֵׁשם  ֵאיֶזה  ָלַּדַעת  ְּכֵדי  ְלָאִביו 
ִּפיו  ִנְפַּתח  ֶרַגע  64 ְּבאֹותֹו  ָּתְמהּו.  ֻּכָּלם  ְׁשמֹו”.  ”יֹוָחָנן  ָעָליו  ְוָכַתב 
ְך ֶאת ֱאֹלִהים. 65 ִיְרָאה ָהְיָתה ַעל ָּכל  ְוֻהְּתָרה ְלׁשֹונֹו, ְוהּוא ִּדֵּבר ּוֵברַַ
66 ָּכל  ְיהּוָדה.  ָהֵרי  ֶחֶבל  ְּבָכל  ֻסְּפרּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ְוָכל  ְׁשֵכֵניֶהם, 
ַהּׁשֹוְמִעים ָׁשְמרּו זׂאת ְּבִלָּבם ְוָאְמרּו ”ָמה ֵאפֹוא ִיְהֶיה ַהֶּיֶלד ַהֶּזה?” 

ְוָאְמָנם ַיד יהוה ָהְיָתה ִעּמֹו.
 67 ָאז ִנְתַמֵּלא ְזַכְרָיה ָאִביו רּוַח ַהּׂקֶדׁש ְוִנָּבא ֵלאׂמר:

 68 ”ָּברּוְך ֲאׂדָני ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל
ֲאֶׁשר ָּפַקד ֶאת ַעּמֹו ּוְפדּות ָׁשַלח לֹו

 69 ְוִהְצִמיַח ָלנּו ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ְּבֵבית ָּדִוד ַעְבּדֹו
 70 ִּכְדַבר ֲאׂדָני ֵמעֹוָלם ְּבָיד ְנִביָאיו ַהְּקדֹוִׁשים

 71 ְלהֹוִׁשיֵענּו ִמַּיד אֹוֵיב ּוִמַּיד ָּכל ׂשֹוֵנא
 72 ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם ֲאבֹוֵתינּו

ְוִלְזּׂכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו
 73 ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו

 74 ְלַהִּציֵלנּו ִמַּיד אֹוֵיב
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ְלִתֵּתנּו ְלָעְבדֹו ְּבֵאין מֹוָרא
 75 ִּבְקֻדָּׁשה ָוֶצֶדק ְלָפָניו ָּכל ָיֵמינּו.

 76 ּוְלָך, ַהֶּיֶלד, ְנִביא ֵאל ֶעְליֹון ִיָּקֵרא
ִּכי ְלָפָניו ֵּתֵלְך ְלַפּנֹות ֶדֶרְך יהוה

 77 ְלהֹוִדיַע ְיׁשּוַעת יהוה ְלַעּמֹו
ִּכי ִיְסַלח ְלַחָּטאָתם
 78 ְּכׂרב ַרֲחָמיו ִעָּמנּו

ְוָדַרְך ּכֹוָכב ִמָּׁשַמִים, ָּפׂקד ִיְפְקֵדנּו
 79 ְלָהִאיר ְליֹוְׁשֵבי ׂחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות

ְוָלִׂשים ְּפָעֵמינּו ְלֶדֶרְך ָׁשלֹום.”
80 ְוַהֶּיֶלד ָּגַדל ְוִהְתַחֵּזק ְּברּוַח ִּבְהיֹותֹו ַּבִּמְדָּבר ַעד יֹום ֵהָראֹותֹו ֶאל 

ִיְׂשָרֵאל.
 הולדת ישוע

)מתי א 18‑25(

ִרּׁשּום ב  ַלֲערְׂך  אֹוגּוְסטֹוס  ַהֵּקיָסר  ֵמֵאת  ַצו  ָיָצא  ָהֵהם   ַּבָּיִמים 
ּתֹוָׁשִבים ְּבָכל ָהֲאָרצֹות. 2 ַהִּמְפָקד ַהֶּזה, ָהִראׁשֹון, ֶנֱעַרְך ִּבְהיֹות 
ִקיֶרְניֹוס ְנִציב סּוְרָיה. 3 ַהּכׂל ָהְלכּו ְלִהְתַּפֵּקד, ִאיׁש ִאיׁש ְלִעירֹו. 4 ְוַגם 
ְיהּוָדה,  ֶאל  ַהָּגִליל  ִמן  ָעָלה  ּוִמִּמְׁשַּפְחּתֹו,  ָּדִוד  ִמֵּבית  ֶׁשָהָיה  יֹוֵסף, 
ֵמָהִעיר ָנְצַרת ְלִעיר ָּדִוד ַהִּנְקֵראת ֵּבית ֶלֶחם, 5 ְלִהְתַּפֵּקד ִעם ִמְרָים 
ֲארּוָסתֹו ְוִהיא ָהָרה. 6 ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ָׁשם ָמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת 7 ְוִהיא ָיְלָדה 
ֶאת ְּבָנּה ַהְּבכֹור. ְלַאַחר ֶׁשִחְּתָלה אֹותֹו ִהְׁשִּכיָבה אֹותֹו ְּבֵאבּוס, ִּכי 
ֹלא ָהָיה ָלֶהם ָמקֹום ַּבָּמלֹון. 8 ְּבאֹותֹו ֶחֶבל ֶאֶרץ ָהיּו רֹוִעים ֶׁשָּנֲהגּו 
ִנַּצב  9 ְלֶפַתע  ַהַּלְיָלה.  ְּבַאְׁשמּורֹות  ֶעְדָרם  ַעל  ְוִלְׁשמׂר  ַּבָּׂשֶדה  ָלגּור 
ֲעֵליֶהם ַמְלַאְך יהוה ּוְכבֹוד יהוה ָנַגּה ְסִביָבם. ֵהם ִנְבֲהלּו ַעד ְמאׂד, 
ָלֶכם  ְמַבֵּׂשר  ִהְנִני  ִּכי  ִּתְפֲחדּו,  ”ַאל  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהַּמְלָאְך  10 אּוָלם 

מֹוִׁשיַע  ָלֶכם  נֹוַלד  11 ַהּיֹום  ָהָעם.  ְלָכל  ִּתְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה 
ְּבִעיר ָּדִוד, הּוא ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון. 12 ְוֶזה ָלֶכם ָהאֹות: ִּתְמְצאּו ִּתינֹוק 

ְמֻחָּתל ׁשֹוֵכב ְּבֵאבּוס.”

 1.75 - 2.12
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ב 24: ויק’ יב 8   

13 ִּפְתאֹום ָהיּו ְלַיד ַהַּמְלָאְך ֲהמֹון ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוֵהָּמה ְמַהְלִלים ֶאת 

ָהֱאֹלִהים ְואֹוְמִרים:
”ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים ַּבְּמרֹוִמים,  14 

ּוָבָאֶרץ ָׁשלֹום ַעל ְּבֵני ָאָדם ֲאֶׁשר אֹוָתם ָרָצה.”
15 ְלַאַחר ֶׁשָעלּו ַהַּמְלָאִכים ֵמֲעֵליֶהם ַהָּׁשַמְיָמה, ָאְמרּו ָהרֹוִעים ִאיׁש 

ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ְוִנְרֶאה  ֶלֶחם  ֵּבית  ַעד  ֵנֵלְך  ֵרֵעהּו: ”ּבֹואּו  ֶאל 
ָקָרה, ַמה ֶּׁשֱאֹלִהים הֹוִדיַע ָלנּו.” 16 ֵהם ָהְלכּו ַמֵהר ּוָמְצאּו ֶאת ִמְרָים 
ְויֹוֵסף ְוֶאת ַהִּתינֹוק ַהּׁשֹוֵכב ָּבֵאבּוס. 17 ַּכֲאֶׁשר ָראּו אֹותֹו ִהְׁשִמיעּו 
ַהּׁשֹוְמִעים  18 ָּכל  ַהֶּזה.  ַהֶּיֶלד  ַעל־אֹודֹות  ָלֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּדָבר  ֶאת 
ָּתְמהּו ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשָאְמרּו ָלֶהם ָהרֹוִעים, 19 ַאְך ִמְרָים ָׁשְמָרה ֶאת 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָׁשְקָלה אֹוָתם ְּבִלָּבּה. 20 ְלַאַחר ִמֵּכן ָחְזרּו ָהרֹוִעים 
ְּכֶׁשֵהם ְמַהְלִלים ּוְמַׁשְּבִחים ֶאת ָהֱאֹלִהים ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ְוָראּו 

ְּכִפי ֶּׁשֶּנֱאַמר ָלֶהם.
21 ְּכֶׁשָּמְלאּו ְׁשמֹוָנה ָיִמים ְוִהִּגיַע ַהְּזַמן ָלמּול אֹותֹו ָקְראּו ֶאת ְׁשמֹו 

ֵיׁשּוַע, ַּכֵּׁשם ֶׁשָּקָרא לֹו ַהַּמְלָאְך ִלְפֵני ֶׁשהֹוָרה ַּבֶּבֶטן.
פדיון הבן בבית המקדש ושיבה לנצרת

ְלִפי ּתֹוַרת מֶׁׂשה, ֶהֱעלּוהּו ִלירּוָׁשַלִים  ְיֵמי ָטֳהָרָתם  22 ַּכֲאֶׁשר ָמְלאּו 

ְלַהִּציגֹו ִלְפֵני ֱאֹלִהים 23 ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת יהוה, ֶׁשָּכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם 
ָקדֹוׁש ַליהוה ִיָּקֵרא; 24 ּוְלַהְקִריב ָקְרָּבן ָּכָאמּור ְּבתֹוַרת יהוה,   ”ְׁשֵּתי־
תִׂרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה.” 25 ִאיׁש ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים ְּבאֹוָתּה ֵעת, ִׁשְמעֹון 
ַהּקֶׂדׁש  ְורּוַח  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶנָחַמת  ּוְמַחֶּכה  ְוָחִסיד  ַצִּדיק  ְוָהִאיׁש  ְׁשמֹו; 
ָהְיָתה ָעָליו. 26 ּוְברּוַח ַהּקֶׂדׁש ִנְגָלה לֹו ֶׁשֹּלא ִיְרֶאה ָמֶות ְּבֶטֶרם ִיְרֶאה 
ֶאת ְמִׁשיַח יהוה, 27 ּוְבַהְדָרַכת ָהרּוַח הּוא ִנְכַנס ֶאל ַהִּמְקָּדׁש. ַּכֲאֶׁשר 
ֵהִביאּו ַההֹוִרים ֶאת ַהֶּיֶלד ֵיׁשּוַע, ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכָּנהּוג ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה, 

28 ָלַקח אֹותֹו ִּבְזרֹועֹוָתיו ּוֵבַרְך ֶאת ֱאֹלִהים ְוָאַמר:

”ְוַעָּתה, ֲאׂדָני, ְּפׂטר ָנא  29 
ֶאת ַעְבְּדָך ְּבָׁשלֹום, ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת,

 2.13 - 29
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ִּכי ָראּו ֵעיַני ֶאת ְיׁשּוָעְתָך  30 
ֲאֶׁשר ֲהִכינֹוָת ְלֵעיֵני ָּכל ָהַעִּמים:  31 

אֹור ְלָהִאיר ַלּגֹוִים  32 
ְוִתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך.”

ִׁשְמעֹון  34 ֵּבְרָכם  ָעָליו.  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהְּדָבִרים  ַעל  ָּתְמהּו  ְוִאּמֹו  33 ָאִביו 

ְלַרִּבים  ְוִלְתקּוָמה  ְלִמְכׁשֹול  נֹוַסד  ֶזה  ”ִהֵּנה  ִאּמֹו:  ִמְרָים  ֶאל  ְוָאַמר 
ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְלאֹות ֲאֶׁשר ִיְתַנְּגדּו לֹו — 35 ְוַגם ְּבִלֵּבְך ַאְּת ַּתֲעבׂר ֶחֶרב — 

ְלַמַען ִּתָּגֶליָנה ַמְחְׁשבֹות ֵלב ַרִּבים.”
36 ַּגם ִאָּׁשה ְנִביָאה ָהְיָתה ָׁשם, ַחָּנה ַּבת ְּפנּוֵאל ִמֵּׁשֶבט ָאֵׁשר, ְוִהיא 

ָּבָאה ַּבָּיִמים. ֶׁשַבע ָׁשִנים ָחְיָתה ִעם ַּבֲעָלּה ֵמֵעת ְּבתּוֶליָה; 37 ְוִהיא 
ַאְלָמָנה ַּבת ְׁשמֹוִנים ְוַאְרַּבע ָׁשִנים ְוֹלא ָעְזָבה ֶאת ַהִּמְקָּדׁש ְּבָעְבָדּה 
ָּבָאה  ָׁשָעה  38 ְּבאֹוָתּה  ָוַלְיָלה.  יֹוָמם  ְוַתֲחנּוִנים  ְּבצֹום  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַלְּגֻאָּלה  ַהְמַחִּכים  ָּכל  ְּבָאְזֵני  ַהֶּיֶלד  ַעל  ְוִדְּבָרה  ֵלאֹלִהים  ְוהֹוְדָתה 

ִּבירּוָׁשַלִים.
ַלָּגִליל,  ָחְזרּו  יהוה,  ּתֹוַרת  ַעל־ִּפי  ַהּכׂל  ֶאת  ֶׁשִהְׁשִלימּו  39 ְלַאַחר 

ְוֶחֶסד ֱאֹלִהים  ָחְכָמה,  ָמֵלא  ְוִהְתַחֵּזק,  ָּגַדל  40 ְוַהֶּיֶלד  ִעיָרם.  ְלָנְצַרת 
ָהָיה ָעָליו.

הנער ישוע בבית המקדש

41 ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ָעלּו הֹוָריו ִלירּוָׁשַלִים ְּבַחג ַהֶּפַסח. 42 ּוִבְמֹלאת לֹו 

ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ָעלּו ִלירּוָׁשַלִים ְּכִמְנַהג ֶהָחג. 43 ְּכֶׁשָּמְלאּו ַהָּיִמים 
44 הֹוִאיל  ָיְדעּו.  ְוהֹוָריו ֹלא  ִּבירּוָׁשַלִים  ִנְׁשַאר  ַהַּנַער ֵיׁשּוַע  ָׁשבּו, ַאְך 
ְוָחְׁשבּו ֶׁשהּוא ִנְמָצא ַּבַּׁשָּיָרה ָהְלכּו ִּכְבַרת ֶּדֶרְך יֹום ֶאָחד ְוִחְּפׂשּוהּו 
ֵּבין ַהְּקרֹוִבים ְוַהַּמָּכִרים, 45 ַאְך ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ְמָצאּוהּו ָחְזרּו ִלירּוָׁשַלִים 
ְלַחֵּפׂש אֹותֹו. 46 ְלַאַחר ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ְמָצאּוהּו ַּבִּמְקָּדׁש ְוהּוא יֹוֵׁשב 
ֵּבין ַהּמֹוִרים, ׁשֹוֵמַע אֹוָתם ְוׁשֹוֵאל אֹוָתם; 47 ְוָכל ׁשֹוְמָעיו ִהְתַּפְּלאּו 
ִהְׁשּתֹוְממּו.  הֹוָריו  אֹותֹו  ָראּו  48 ַּכֲאֶׁשר  ְּתׁשּובֹוָתיו.  ְוַעל  ִׂשְכלֹו  ַעל 
ָאְמָרה לֹו ִאּמֹו: ”ְּבִני, ָלָּמה ָעִׂשיָת ָלנּו ָּכָכה? ִהֵּנה ָאִביָך ַוֲאִני ִחַּפְׂשנּו 

אֹוְתָך ִּבְדָאָגה ַרָּבה.”

 2.30 - 48
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ג 4‑6: ישע’ מ 3‑5; נב 10   

ָעַלי  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ֹלא  ַהִאם  אֹוִתי?  ִחַּפְׂשֶּתם  ”ָלָּמה  ָלֶהם:  49 ֵהִׁשיב 

ִלְהיֹות ַּבֲאֶׁשר ְלָאִבי?” 50 ַאְך ֵהם ֹלא ֵהִבינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִּדֵּבר ֲאֵליֶהם.
51 הּוא ָיַרד ִאָּתם ּוָבא ְלָנְצַרת ְוָהָיה ִנְכָנע ְלָמרּוָתם. ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים 

ָהֵאֶּלה ָׁשְמָרה ִאּמֹו ְּבִלָּבּה. 52 ְוֵיׁשּוַע הֹוִסיף ִלְגּדׂל ְּבָחְכָמה ּוְבקֹוָמה 
ּוְבֵחן ִלְפֵני ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם.

 בשורת יוחנן המטביל

)מתי ג 1‑12; מרקוס א 1‑8; יוחנן א 19‑28(

 ִּבְׁשַנת ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ְלִׁשְלטֹון ַהֵּקיָסר ִטיֶּבְריֹוס, ּפֹוְנְטיֹוס ִּפיָלטֹוס ג 
ִפיִליּפֹוס  ָאִחיו  ַהָּגִליל,  ַעל  רַׂבע  ַׂשר  הֹוְרדֹוס  ְיהּוָדה,  ְנִציב  ָהָיה 
ַׂשר רַׂבע ַעל ְמִדינֹות ְיטּור ְוַטְרכֹוָנה, ְוִליַסְנָיס ַׂשר רַׂבע ַעל ַאִּביִלין. 
2 אֹוָתּה ֵעת, ִּביֵמי ַהּכֲׂהִנים ַהְּגדֹוִלים ָחָנן ְוַקָּיָפא, ָהָיה ְּדַבר ֱאֹלִהים 

ֶאל יֹוָחָנן ֶּבן ְזַכְרָיה ַּבִּמְדָּבר. 3 ָהַלְך יֹוָחָנן ְּבָכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ְוִהְכִריז ֶאת 
ְעָיהּו  ְיַׁשַ ִּדְבֵרי  4 ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר  ְטִביַלת ַהְּתׁשּוָבה ִלְסִליַחת ֲחָטִאים, 

ַהָּנִביא:
  ”קֹול קֹוֵרא

ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך יהוה, 
ַיְּׁשרּו ְמִסּלֹוָתיו.

ָּכל־ֶּגיא ִיָּנֵׂשא, ְוָכל־ַהר ְוִגְבָעה ִיְׁשָּפלּו;  5 
ְוָהָיה ֶהָעׂקב ְלִמיׁשֹור, ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה;
ְוָראּו ָכל־ָּבָׂשר ֶאת ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו.”  6 

7 ָאז ָאַמר ֶאל ֲהמֹון ָהָעם ֶׁשָּיְצאּו ְלִהָּטֵבל ֶאְצלֹו: ”ַיְלֵדי ִצְפעֹוִנים, ִמי 

הֹוָרה ֶאְתֶכם ְלִהָּמֵלט ִמן ֶהָחרֹון ַהָּבא. 8 ָלֵכן ֲעׂשּו ְּפִרי ָראּוי ִלְתׁשּוָבה 
ְוַאל ּתׂאְמרּו ִּבְלַבְבֶכם ’ַאְבָרָהם הּוא ָאִבינּו’, ִּכי ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשִּמן 
ֻמָּנח  9 ּוְכָבר  ְלַאְבָרָהם.  ָּבִנים  ְלָהִקים  ֱאֹלִהים  ָיכֹול  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָבִנים 
ַהַּגְרֶזן ַעל ׁשֶׂרׁש ָהֵעִצים. ַעל ֵּכן ָּכל ֵעץ ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו עֹוֶׂשה ְּפִרי טֹוב, 

ִיָּגַדע ְוֻיְׁשַלְך ְלתֹוְך ָהֵאׁש.”

 2.49 - 3.9
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11 ֵהִׁשיב ָלֶהם:  ֵּכן, ֶמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות?”  10 ָׁשֲאלּו ֲהמֹון ָהָעם: ”ִאם 

”ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵּתי ֻּכֳּתנֹות ַיֲחֹלק ִעם ִמי ֶׁשֵאין לֹו, ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָמזֹון 
ַיֲעֶׂשה ֵּכן ַּגם הּוא.”

 12 ַּגם מֹוְכִסים ָּבאּו ְלִהָּטֵבל. ָׁשֲאלּו: ”ַרִּבי, ֶמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות?”
 13 ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ַאל ִּתְגּבּו יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשִּנְקַּבע ָלֶכם.”

 14 ַּגם ַאְנֵׁשי ָצָבא ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ַוֲאַנְחנּו, ַמה ַּנֲעֶׂשה?”
ָאַמר ָלֶהם: ”ַאל ַּתַעְׁשקּו ִאיׁש ְוַאל ִּתְגְזלּו, ְוִהְסַּתְּפקּו ְּבַמְׂשֻּכְרְּתֶכם.”

ְוַהּכׂל ְמַהְרֲהִרים ְּבִלָּבם ַעל יֹוָחָנן  15 ֵּכיָון ֶׁשָהָעם ָהָיה ָׁשרּוי ְּבִצִּפָּיה 

ֶׁשָּמא הּוא ַהָּמִׁשיַח, 16 ָּפָנה יֹוָחָנן ְוָאַמר ֶאל ֻּכָּלם: ֲאִני ָאְמָנם ַמְטִּביל 
ֶאְתֶכם ְּבַמִים, ֲאָבל ּבֹוא ָיבֹוא ֶהָחָזק ִמֶּמִּני ֲאֶׁשר ֵאיֶנִּני ָראּוי ְלַהִּתיר 
17 ְּבָידֹו  ּוְבֵאׁש.  ַהּקֶׂדׁש  ְּברּוַח  ֶאְתֶכם  ַיְטִּביל  ְנָעָליו. הּוא  ְׂשרֹוְך  ֶאת 
ִקְלׁשֹון ַהִּמְזֶרה ְלַנּקֹות ֶאת ָּגְרנֹו ְוֶלֱאסׂף ֶאת ַהִחָּטה ֶאל ָהָאָסם ֶׁשּלֹו, 

ַאְך ֶאת ַהּמֹוץ ִיְׂשרׂף ְּבֵאׁש ִּבְלִּתי ִנְכֵּבית.”
18 ַּגם ִּבְדָבִרים ַרִּבים ֲאֵחִרים ֵהִאיץ ָּבָעם ְּבַהִּטיפֹו ָלֶהם ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה. 

19 ֲאָבל הֹוְרדֹוס ַׂשר ָהרַׂבע, ֲאֶׁשר יֹוָחָנן הֹוִכיחֹו ַעל־ְּדַבר ֵאֶׁשת ָאִחיו 

זׂאת:  ַּגם ֶאת  ַהּכׂל  20 הֹוִסיף ַעל  ָהָרִעים,  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְוַעל  ִפיִליּפֹוס 
הּוא ָּכָלא ֶאת יֹוָחָנן ְּבֵבית סַׂהר.

 טבילת ישוע

)מתי ג 13‑17; מרקוס א 9‑11(
ִנְפְּתחּו  ִמְתַּפֵּלל  ּוְבעֹודֹו  ֵיׁשּוַע;  ַּגם  ִנְטַּבל  ָהָעם  ָּכל  ִנְטַּבל  21 ַּכֲאֶׁשר 

ַהָּׁשַמִים 22 ְורּוַח ַהּקֶׂדׁש ָיְרָדה ָעָליו ִּבְדמּות ַּגְׁשִמית ְּכיֹוָנה, ְוקֹול ָהָיה 
ִמן ַהָּׁשַמִים: ”ַאָּתה ְּבִני ֲאהּוִבי, ְּבָך ָחַפְצִּתי.”

 רשימת יוחסין של ישוע

)מתי א 1‑17(
ַמה  ּוְלִפי  ְּבָפֳעלֹו,  ֵהֵחל  ַּכֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע  ָהָיה  ָׁשָנה  ְׁשלֹוִׁשים  23 ְּכֶבן 

ֶּׁשֶּנְחַׁשב ָהָיה ֶּבן יֹוֵסף, ֶּבן ֵעִלי, 24 ֶּבן ַמָּתת, ֶּבן ֵלִוי, ֶּבן ַמְלִּכי, ֶּבן ַיַּני, 
ַנָּגי, 26 ֶּבן  ֶּבן יֹוֵסף, 25 ֶּבן ַמִּתְתָיה, ֶּבן ָאמֹוץ, ֶּבן ַנחּום, ֶּבן ֶחְסִלי, ֶּבן 
ַמַחת, ֶּבן ַמִּתְתָיה, ֶּבן ִׁשְמִעי, ֶּבן יֹוֵסף, ֶּבן יֹוָדה, 27 ֶּבן יֹוָחָנן, ֶּבן ֵריָׁשא, 
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¤ ג 33: יש שמביאים בן ארם במקום שני השמות בן אדמין ובן ארני.   

ד 4: דבר’ ח 3   

ֶּבן ְזֻרָּבֶבל, ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל, ֶּבן ֵנִרי, 28 ֶּבן ַמְלִּכי, ֶּבן ַאִּדי, ֶּבן קֹוָסם, ֶּבן 
ֶאְלְמָדן, ֶּבן ֵער, 29 ֶּבן ֵיׁשּוַע, ֶּבן ֱאִליֶעֶזר, ֶּבן יֹוִרים, ֶּבן ַמָּתת, ֶּבן ֵלִוי, 
30 ֶּבן ִׁשְמעֹון, ֶּבן ְיהּוָדה, ֶּבן יֹוֵסף, ֶּבן יֹוָנם, ֶּבן ֶאְלָיִקים, 31 ֶּבן ַמְלָאה, 

ֶּבן ַמָּנא, ֶּבן ַמַּתָּתה, ֶּבן ָנָתן, ֶּבן ָּדִוד, 32 ֶּבן ִיַׁשי, ֶּבן עֹוֵבד, ֶּבן ּבַׂעז, ֶּבן 
ֶחְצרֹון,  ֶּבן  ַאְרִני,  ֶּבן  ַאְדִמין,  ַעִמיָנָדב,    ¤ֶּבן  33 ֶּבן  ַנְחׁשֹון,  ֶּבן  ַׂשְלמֹון, 
ֶּבן ֶּפֶרץ, ֶּבן ְיהּוָדה, 34 ֶּבן ַיֲעקׂב, ֶּבן ִיְצָחק, ֶּבן ַאְבָרָהם, ֶּבן ֶּתַרח, ֶּבן 
ָנחֹור, 35 ֶּבן ְׂשרּוג, ֶּבן ְרעּו, ֶּבן ֶּפֶלג, ֶּבן ֵעֶבר, ֶּבן ֶׁשַלח, 36 ֶּבן ֵקיָנן, ֶּבן 
ַאְרַּפְכָׁשד, ֶּבן ֵׁשם, ֶּבן נַׂח, ֶּבן ֶלֶמְך, 37 ֶּבן ְמתּוֶׁשַלח, ֶּבן ֲחנֹוך, ֶּבן ֶיֶרד, 

ֶּבן ַמֲהַלְלֵאל, ֶּבן ֵקיָנן, 38 ֶּבן ֱאנֹוׁש, ֶּבן ֵׁשת, ֶּבן ָאָדם, ֶּבן ֱאֹלִהים.
 ישוע עומד בניסיון

)מתי ד 1‑11; מרקוס א 12‑13(

 ִּבְהיֹותֹו ָמֵלא רּוַח ַהּקֶׂדׁש ָׁשב ֵיׁשּוַע ִמן ַהַּיְרֵּדן, ְוָהרּוַח הֹוִביָלה ד 
אֹותֹו.  ְמַנֶּסה  ְּכֶׁשַהָּׂשָטן  יֹום  ַאְרָּבִעים  2 ְּבֶמֶׁשְך  ַּבִּמְדָּבר  אֹותֹו 
ָרֵעב.  ָהָיה  ְלִקָּצם  ִהִּגיעּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְמאּוָמה,  ָאַכל  ֹלא  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ַהּזׂאת  ָהֶאֶבן  ַעל  ַצֵּוה  ַאָּתה,  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  ”ִאם  ַהָּׂשָטן:  לֹו  3 ָאַמר 

ַעל־ַהֶּלֶחם  ֹלא  ָּכתּוב,   ’ִּכי  ”ֵהן  ֵיׁשּוַע:  לֹו  4 ֵהִׁשיב  ְלֶלֶחם.”  ֶׁשְּתֵהא 
ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם’.”

5 ֶהֱעָלה אֹותֹו ַהָּׂשָטן ֶאל ָמקֹום ָּגבֹוַּה ְוֶהְרָאה לֹו ְּבֶרַגע ֶאָחד ֶאת ָּכל 

ַהֶּזה  ַהִּׁשְלטֹון  ָּכל  ֶאת  ֶאֵּתן  ”ְלָך  ַהָּׂשָטן:  לֹו  6 ָאַמר  ֵּתֵבל.  ַמְמְלכֹות 
ְוַגם ֶאת ְּכבֹוד ַהַּמְמָלכֹות ָהֵאֶּלה; ִּכי ִלי ִנְמַסר ַהִּׁשְלטֹון, ַוֲאִני נֹוֵתן 
אֹותֹו ְלָכל ִמי ֶׁשֲאִני רֹוֶצה. 7 ָלֵכן ִאם ִּתְׁשַּתֲחֶוה ְלָפַני, ְלָך ִיְהֶיה ַהּכׂל.”
ְלַבּדֹו  ְואׂתֹו  ִּתְׁשַּתֲחֶוה  ֱאֹלֶהיָך  ’ַליהוה  ”ָּכתּוב,  ֵיׁשּוַע:  לֹו  8 ֵהִׁשיב 

ַּתֲעבׂד’.”
ְוָאַמר  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ַּגג  ִּפַנת  ֶהֱעִמידֹו ַעל  ִלירּוָׁשַלִים,  9 ֵהִביא אֹותֹו 

10 ֶׁשֲהֵרי  ְלַמָּטה,  ִמָּכאן  ַעְצְמָך  ַהְׁשֵלְך  ַאָּתה,  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  ”ִאם  לֹו: 
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¤ ד 22: החן ‑ או: החסד   

ד 10‑11: תהל’ צא 11‑12   ד 12: דבר’ ו 16   ד 18‑19: ישע’ סא 1; נח 6  

ָּכתּוב,   ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ָּלְך ִלְׁשָמְרָך 11 ַעל־ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך ֶּפן־ִּתּגׂף 
ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך’.”

12 ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: ”ֲהֹלא ֶנֱאַמר   ’ֹלא ְּתַנֶּסה ֶאת־יהוה ֱאֹלֶהיָך’.”

13 ְלַאַחר ֶׁשָּגַמר ַהָּׂשָטן ֶאת ָּכל ִנְסיֹונֹוָתיו ָסר ֵמָעָליו ַעד ְלֵעת מֹוֵעד. 

ָהֵאזֹור.  ְּבָכל  ָיָצא  ְוִׁשְמעֹו  ַהָּגִליל  ֶאל  ָהרּוַח  ִּבְגבּוַרת  ָחַזר  14 ְוֵיׁשּוַע 

15 הּוא ִלֵּמד ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ְוַהּכׂל ִׁשְּבחּו אֹותֹו.

 אין נביא בעירו

)מתי יג 53‑58; מרקוס ו 1‑6(
16 הּוא ָּבא ֶאל ָהִעיר ָנְצַרת, ָהִעיר ֲאֶׁשר ֻּגַּדל ָּבּה, ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ָהַלְך 

ְּכִמְנָהגֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוָקם ִלְקרׂא. 17 ַּכֲאֶׁשר ָנְתנּו לֹו ֶאת ְמִגַּלת ֵסֶפר 
ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא, ָּפַתח ֶאת ַהְּמִגָּלה ּוָמָצא ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשָּכתּוב ּבֹו:

 18   ”רּוַח ֲאׂדָני ָעָלי,
ַיַען ָמַׁשח ׂאִתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים.

ְׁשָלַחִני ִלְקׂרא ִלְׁשבּוִיים ְּדרֹור,
ּוְלִעְוִרים ְּפַקח־קֹוַח;

ְלַׁשֵּלַח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים,
ִלְקׂרא ְׁשַנת ָרצֹון ַליהוה.”  19 

ָּכל  ֵעיֵני  ְוִהְתַיֵּׁשב.  ַלַּגַּבאי  ֶהֱחִזיָרּה  ַהְּמִגָּלה,  ֶאת  ֶׁשָּגַלל  20 ְלַאַחר 

ְוָאַמר:  ֲאֵליֶהם  ְלַדֵּבר  ֵהֵחל  21 ְוהּוא  ֵאָליו  ְנׂשּואֹות  ָהיּו  ַהּנֹוְכִחים 
ָעָליו  ִּדְּברּו טֹובֹות  22 ֻּכָּלם  ְּבָאְזֵניֶכם.”  ַהֶּזה  ַהָּכתּוב  ִנְתַמֵּלא  ”ַהּיֹום 
ְוִהְתַּפְּלאּו ַעל ִּדְבֵרי    ¤ַהֵחן ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפיו. ָאְמרּו: ”ַהִאם הּוא ֹלא ֶּבן 

יֹוֵסף?”
’רֹוֵפא,  ַהֶּזה,  ַהִּפְתָּגם  ֶאת  ִלי  ֶׁשּתׂאְמרּו  ָסֵפק  ”ֵאין  ָלֶהם:  23 ָאַמר 

ַרֵּפא ֶאת ַעְצְמָך!’ ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּׁשַמְענּו ִּכי ַנֲעׂשּו ִּבְכַפר ַנחּום ֲעֵׂשה 
ַּגם ּפׂה, ְּבִעיְרָך’.” 24 הֹוִסיף ְוָאַמר: ”ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֵאין ָנִביא 
ְּבִעירֹו. 25 ֶוֱאֶמת ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: ַאְלָמנֹות ַרּבֹות ָהיּו ְּבִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי 
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ְוָרָעב  ֳחָדִׁשים  ְוִׁשָּׁשה  ָׁשִנים  ָׁשלֹוׁש  ַהָּׁשַמִים  ֶׁשֶּנֶעְצרּו  ְּבֵעת  ֵאִלָּיהּו, 
ִּכי  ֵמֶהן  ַאַחת  ֶאל  ִנְׁשַלח  ֹלא  ֵאִלָּיהּו  26 ַאְך  ָהָאֶרץ,  ְּבָכל  ָהָיה  ָגדֹול 
ִאם ֶאל ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ְּבָצְרַפת ֶׁשְּבֶחֶבל ִצידֹון. 27 ְמצָׂרִעים ַרִּבים ָהיּו 
ַנֲעָמן  ִמְּלַבד  ֵמֶהם  ֶאָחד  טַׂהר  ְוֹלא  ַהָּנִביא  ֱאִליָׁשע  ִּביֵמי  ְּבִיְׂשָרֵאל 

ָהֲאַרִּמי.”
28 ָּכל ַהּנֹוְכִחים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִנְתַמְּלאּו ַּכַעס ְּבָׁשְמָעם ֶאת ַהְּדָבִרים 

ָהֵאֶּלה. 29 ֵהם ָקמּו ְוהֹוִציאּו אֹותֹו ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר, ְוהֹוִבילּוהּו ֶאל 
ָהָהר ֲאֶׁשר ִעיָרם ְּבנּוָיה ָעָליו, ְּכֵדי ְלַהְׁשִליכֹו ְלַמָּטה. 30 ַאְך הּוא ָעַבר 

ֵּביֵניֶהם ְוָהַלְך לֹו.
 גירוש רוח טמאה

)מרקוס א 21‑28(
ַּבַּׁשָּבתֹות.  ְוִלְּמָדם  ַנחּום  ְּכַפר  ַהְּגִליִלית  ָהִעיר  ֶאל  ָיַרד  31 הּוא 

ְּדָברֹו.  ֶאת  ִּדֵּבר  ְּבַסְמכּות  ִּכי  ּתֹוָרתֹו,  ַעל  ִהְׁשּתֹוְממּו  32 ׁשֹוְמָעיו 

33 אֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִאיׁש ּובֹו רּוַח ֵׁשד ָטֵמא, ְוָהִאיׁש 

ָצַעק ְּבקֹול ָּגדֹול: 34 ”ֲאָהּה, ַמה ָּלנּו ּוְלָך, ֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת? ַהִאם ָּבאָת 
ְלַהְׁשִמיֵדנּו? ֲאִני יֹוֵדַע ִמי ַאָּתה — ְקדֹוׁש ָהֱאֹלִהים!”

35 ָּגַער ּבֹו ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ְׁשתׂק ְוֵצא ִמֶּמּנּו!” ַהֵּׁשד ִהִּפיל אֹותֹו ַאְרָצה 

ֵּבין ַהּנֹוְכִחים ְוָיָצא ִמֶּמּנּו ִמְּבִלי ְלַהִּזיק לֹו. 36 ַהּכׂל ִנְדֲהמּו ְוָאְמרּו ֶזה 
ֶאל ֶזה: ”ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה? ְּבַסְמכּות ּוְבכַׂח הּוא ְמַצֶּוה ַעל ָהרּוחֹות 
ָהֵאזֹור  ְּבָכל  ָיְצָאה  ָעָליו  37 ַהְּׁשמּוָעה  יֹוְצאֹות!”  ְוֵהן  ַהְּטֵמאֹות 

ִמָּסִביב.
 ריפוי חולים רבים

)מתי ח 14‑17; מרקוס א 29‑34(
חֹוֶתֶנת  ִׁשְמעֹון.  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ִנְכַנס  ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ֵצאתֹו  38 ַאֲחֵרי 

ִׁשְמעֹון ָסְבָלה ֵמחׂם ָּגבֹוַּה ְוֵהם ִּבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ְלַמֲעָנּה. 39 הּוא ֶנֱעַמד 
אֹוָתם.  ְוֵׁשְרָתה  ָקָמה  ִמָּיד  ִמֶּמָּנה.  ִהְרָּפה  ְוַהחׂם  ַּבחׂם  ָּגַער  ְלָיָדּה, 
40 ִעם ְׁשִקיַעת ַהֶּׁשֶמׁש, ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ָלֶהם חֹוִלים ְּבַמֲחלֹות 

ְלִמיֵניֶהן ֵהִביאּו אֹוָתם ֵאָליו. הּוא ָסַמְך ֶאת ָיָדיו ַעל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם 

 4.26 - 40
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¤ ד 44: בגליל ‑ נ”א: ביהודה   

ְוִרֵּפא אֹוָתם. 41 ֵמַרִּבים ָיְצאּו ֵׁשִדים ְּכֶׁשֵהם קֹוְרִאים ”ַאָּתה הּוא ֶּבן־
ָהֱאֹלִהים!” ַאְך הּוא ָּגַער ָּבֶהם ְוֹלא ִהִּניַח ָלֶהם ְלַדֵּבר, ִּכי ָיְדעּו ֶׁשהּוא 

ַהָּמִׁשיַח.
 ישוע יוצא למסע הטפה

)מרקוס א 35‑39(
42 ִעם אֹור ַהּבֶׂקר ָיָצא ְוָהַלְך ְלָמקֹום ּבֹוֵדד ַוֲהמֹוֵני ָהָעם ִחְּפׂשּו אֹותֹו. 

ֵהם ָּבאּו ֵאָליו ְוִנּסּו ְלַעְּכבֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיֵלְך ֵמִאָּתם, 43 ַאְך הּוא ָאַמר 
ָלֶהם: ”ַּגם ְלָעִרים ֲאֵחרֹות ָעַלי ְלַבֵּׂשר ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים, ִּכי ְלָכְך 

ִנְׁשַלְחִּתי.” 44 ְוהּוא ָהָיה ְמַבֵּׂשר ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֲאֶׁשר    ¤ַּבָּגִליל.
 ישוע קורא לראשוני תלמידיו

)מתי ד 18‑22; מרקוס א 16‑20(

ִלְׁשמַׂע ה  ְּכֵדי  ֵאָליו  ִנְדַחק  ְוֶהָהמֹון  ִּכֶּנֶרת  ָים  ְלַיד  ָעַמד   ַּכֲאֶׁשר 
ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים, 2 ָרָאה ְׁשֵּתי ִסירֹות ַעל ְׂשַפת ָהֲאָגם; ַהַּדָּיִגים 
תֹות. 3 הּוא ִנְכַנס ֶאל ַאַחת  ֶׁשָּיְצאּו ֵמֶהן ָהיּו ֲעסּוִקים ִּבְרִחיַצת ָהְרָׁשָ
ַהחֹוף.  ִמן  ְמַעט  ָלׁשּוט  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ִׁשְמעֹון,  ֶׁשל  זֹו  ֶאל  ַהִּסירֹות, 
ַאֲחֵרי ֵכן ָיַׁשב ְוִלֵּמד ֶאת ָהָעם ִמּתֹוְך ַהִּסיָרה. 4 ְּכֶׁשָּגַמר ְלַדֵּבר ָאַמר 

ֶאל ִׁשְמעֹון: ”ׁשּוט ֶאל ָהעֶׂמק ְוָהִטילּו ֶאת ִרְׁשּתֹוֵתיֶכם ָלדּוג.”
5 ֵהִׁשיב ִׁשְמעֹון: ”ֲאדֹוִני, ָּכל ַהַּלְיָלה ָיַגְענּו ְוֹלא ָלַכְדנּו ְּכלּום, ַאְך ַעל־

ִּפי ְּדָבְרָך ָאִטיל ֶאת ָהְרָׁשתֹות.”
6 ֵהם ָעׂשּו ֵּכן ְוָלְכדּו ָּדִגים ַרִּבים ְמאׂד, ַעד ֶׁשִּכְמַעט ִנְקְרעּו ָהְרָׁשתֹות. 

7 אֹוְתתּו ֶאל ַחְבֵריֶהם ֲאֶׁשר ַּבִּסיָרה ַהְּׁשִנָּיה ָלבֹוא ַלֲעזׂר ָלֶהם, ְוַהָּללּו 

ָּבאּו. ָאז ִמְּלאּו ֶאת ְׁשֵּתי ַהִּסירֹות ַעד ֶׁשֵהֵחּלּו ׁשֹוְקעֹות. 8 ִּכְראֹותֹו 
ִמֶּמִּני,  ָנא  ֵלְך  ְוָאַמר: ”ֲאדֹוִני,  ְלַרְגֵלי ֵיׁשּוַע  ֵּכיָפא  ָּכַרע ִׁשְמעֹון  זׂאת 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  אֹותֹו  ָאֲחָזה  ַּתְדֵהָמה  9 ֶׁשֵּכן  ֲאִני”;  חֹוֵטא  ִאיׁש  ִּכי 
ָהיּו ִאּתֹו ַעל ֵציד ַהָּדִגים ֲאֶׁשר ָצדּו; 10 ְוֵכן ַּגם ֶאת ַיֲעקׂב ְוֶאת יֹוָחָנן 
ַזְבַּדי ֲאֶׁשר ָהיּו ֻׁשָּתִפים ְלִׁשְמעֹון. ”ַאל ִּתיָרא”, ָאַמר ֵיׁשּוַע ֶאל  ְּבֵני 

ִׁשְמעֹון, ”ֵמַעָּתה ָּתדּוג ְּבֵני ָאָדם.”

 4.41 - 5.10
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ְוָהְלכּו  ַהּכׂל  ָעְזבּו ֶאת  ַהַּיָּבָׁשה  ֶאל  ַהִּסירֹות  ֶׁשֵהִביאּו ֶאת  11 ְלַאַחר 

ַאֲחָריו.
 ריפוי איש מצורע

)מתי ח 1‑4; מרקוס א 40‑45(
12 ִּבְהיֹותֹו ְּבַאַחת ֶהָעִרים ָּבא ִאיׁש ָנגּוַע ֻּכּלֹו ְּבָצַרַעת. ַּכֲאֶׁשר ָרָאה 

ּתּוַכל  ִּתְרֶצה  ִאם  ”ֲאדֹוִני,  ֵאָליו:  ְוִהְתַחֵּנן  ָּפָניו  ַעל  ָנַפל  ֵיׁשּוַע,  ֶאת 
ְלַטֵהר אֹוִתי.”

13 ֵיׁשּוַע הֹוִׁשיט ֶאת ָידֹו ּוְבָנְגעֹו ּבֹו ָאַמר: ”רֹוֶצה ֲאִני! ִהָּטֵהר!” ּוִמָּיד 

ֶנֶעְלָמה ַהָּצַרַעת. 14 ”ַאל ְּתַסֵּפר ְלִאיׁש”, ִצָּוה ָעָליו ֵיׁשּוַע, ִּכי ִאם ֵלְך 
ֵהָרֵאה ֶאל ַהּכֵׂהן ְוַהְקֵרב ָקְרָּבן ַעל ָטֳהָרְתָך, ְּכמֹו ֶׁשִּצָּוה מֶׁׂשה ְלֵעדּות 
ָלֶהם.” 15 אּוָלם ַהְּׁשמּוָעה ַעל־אֹודֹוָתיו ָהְלָכה ְוִהְתַּפְּׁשָטה ַוֲהמֹוִנים 
ַרִּבים ִנְקְּבצּו ִלְׁשמַׂע ּוְלֵהָרֵפא ִמַּתֲחלּוֵאיֶהם, 16 ַאְך הּוא ָהָיה ּפֹוֵרׁש 

ֶאל ְמקֹומֹות ׁשֹוְמִמים ּוִמְתַּפֵּלל.
ּתֹוָרה  ּומֹוֵרי  ְּפרּוִׁשים  ָיְׁשבּו  ּוְלָידֹו  ִלֵּמד  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּיִמים,  17 ְּבַאַחד 

ְּגבּוַרת  ּבֹו  ָהְיָתה  ִוירּוָׁשַלִים,  ּוִמיהּוָדה  ַהָּגִליל  ְּכָפֵרי  ִמָּכל  ֶׁשָּבאּו 
ֲאלּוְנָקה  ַעל  ְמֻׁשָּתק  ִאיׁש  נֹוְׂשִאים  ֲאָנִׁשים  18 ְוִהֵּנה  ְלַרֵּפא.  יהוה 
ֵּכיָון  19 ַאְך  ְלָפָניו.  ְלַהִּניחֹו  ְּכֵדי  ַהַּבִית  ְלתֹוְך  ְלַהְכִניסֹו  ְמַנִּסים  ְוֵהם 
ְוהֹוִרידּוהּו  ַהַּגג  ַעל  ָעלּו  ֶהָהמֹון,  ִּבְגַלל  ְלַהְכִניסֹו  ֶּדֶרְך  ָמְצאּו  ֶׁשֹּלא 
20 ִּכְראֹותֹו  ֵיׁשּוַע.  ִלְפֵני  ַהַּבִית,  ְלתֹוְך  ָהְרָעִפים  ֶּדֶרְך  ָהֲאלּוְנָקה  ִעם 
21 ֵהֵחּלּו  ֲחָטֶאיָך.”  ְלָך  ִנְסְלחּו  ָאָדם,  ”ֶּבן  ֵאָליו:  ָאַמר  ֱאמּוָנָתם  ֶאת 
ִּדְבֵרי  ַהְמַדֵּבר  ֶזה  הּוא  ”ִמי  ְוָאְמרּו:  ְלַהְרֵהר  ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּסֹוְפִרים 

ְנָאָצה? ִמי ָיכֹול ִלְסֹלַח ַעל ֲחָטִאים זּוָלִתי ֱאֹלִהים ְלַבּדֹו?”
ַאֶּתם  ”ָמה  ָלֶהם:  ְוֵהִׁשיב  ַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם  ֶאת  ָיַדע  ֵיׁשּוַע  22 אּוָלם 

ְמַהְרֲהִרים ִּבְלַבְבֶכם? 23 ַמה ּיֹוֵתר ַקל: לֹוַמר ’ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך’, אֹו 
לֹוַמר ’קּום ְוִהְתַהֵּלְך’? 24 ַאְך ְלַמַען ֵּתְדעּו ִּכי ְלֶבן־ָהָאָדם ַהַּסְמכּות 
ֶאל  ָּפָנה   — ְלָך”  אֹוֵמר  ֲהֵריִני  ֲחָטִאים,  ַעל  ִלְסֹלַח  ֲאָדמֹות  ֲעֵלי 

ַהְמֻׁשָּתק — ”קּום, ַקח ֶאת ָהֲאלּוְנָקה ְוֵלְך ְלֵביְתָך!”

 5.11 - 24

HNTquote.indb   123 27/10/2010   14:31:34



124 לוקס 

ְלֵביתֹו  ְוָהַלְך  ָהֲאלּוְנָקה  ֶאת  ֵהִרים  ֵעיֵניֶהם,  ְלֶנֶגד  ִמָּיד  ָקם  25 הּוא 

ְּכֶׁשהּוא ְמַהֵּלל ֶאת ֱאֹלִהים. 26 ַּתְדֵהָמה ָאֲחָזה ֶאת ֻּכָּלם, ּוְבֵלב ָמֵלא 
ִיְרָאה ִהְּללּו ֶאת ֱאֹלִהים ְוָאְמרּו: ”ִנְפָלאֹות ָרִאינּו ַהּיֹום!”

 ישוע קורא ללוי המוכס

)מתי ט 9‑13; מרקוס ב 13‑17(
27 ְּבֵצאתֹו ַאֲחֵרי ֵכן ָרָאה מֹוֵכס יֹוֵׁשב ְּבֵבית ַהֶּמֶכס ּוְׁשמֹו ֵלִוי, ָאַמר 

ַאֲחָריו.  ְוָהַלְך  ַהּכׂל  ֶאת  ָעַזב  ָקם,  28 הּוא  ַאֲחַרי”.  ”ֵלְך  ֵיׁשּוַע:  לֹו 
ַוֲאָנִׁשים  מֹוְכִסים  ֶׁשל  ַרב  ְוָקָהל  ָגדֹול,  ִמְׁשֶּתה  ֵלִוי  ָעַרְך  29 ְּבֵביתֹו 

ֲאֵחִרים ָהיּו ְמֻסִּבים ִעָּמֶהם.
ַאֶּתם  ”ַמּדּוַע  ְלַתְלִמיָדיו:  ְוָאְמרּו  ָרְטנּו  ְוסֹוְפֵריֶהם  ַהְּפרּוִׁשים  30 ַאְך 

אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ִעם ַהּמֹוְכִסים ְוַהחֹוְטִאים?”
ֶאָּלא  ְלרֹוֵפא,  ְצִריִכים  ַהְּבִריִאים  ”ֹלא  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  ָלֶהם  31 ֵהִׁשיב 

ֶאת  ִאם  ִּכי  ִלְתׁשּוָבה,  ַהַּצִּדיִקים  ֶאת  ִלְקרׂא  ָּבאִתי  32 ֹלא  ַהחֹוִלים. 
ַהחֹוְטִאים.”

 שאלה בעניין צום

)מתי ט 14‑17; מרקוס ב 18‑22(
33 ָאְמרּו לֹו: ”ַּתְלִמיֵדי יֹוָחָנן ַמְרִּבים ָלצּום ּוְמַקְּיִמים ְּתִפּלֹות, ְוֵכן ַּגם 

ַּתְלִמיֵדי ַהְּפרּוִׁשים, ַאְך ַּתְלִמיֶדיָך אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים.”
34 ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ְוִכי ְיכֹוִלים ַאֶּתם ְלָהִניַע ֶאת ְּבֵני ַהֻחָּפה ָלצּום 

ְּבעֹוד ֶהָחָתן ִעָּמֶהם? 35 ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוֶהָחָתן ִיָּלַקח ֵמֶהם; ַּבָּיִמים 
ָהֵהם ָיצּומּו.” 36 ַּגם ָמָׁשל ִסֵּפר ָלֶהם: ”ֵאין ִאיׁש קֹוֵרַע ִּפַּסת ַּבד ִמֶּבֶגד 
ִיְקַרע ֶאת ֶהָחָדׁש  ָחָדׁש ְותֹוֵפר אֹוָתּה ַעל ֶּבֶגד ָיָׁשן; ִאם ַיֲעֶׂשה ֵכן, 
ְוַגם ִּפַּסת ַהַּבד ֶׁשִּנְלְקָחה ִמן ֶהָחָדׁש ֹלא ִּתְׁשַּתֵּלב ַּבָּיָׁשן. 37 ְוֵאין ִאיׁש 
ָׂשם ַיִין ָחָדׁש ְּבנׂאדֹות ְיָׁשִנים; ִאם ַיֲעֶׂשה ֵכן, ִיְבַקע ַהַּיִין ֶהָחָדׁש ֶאת 
ַהּנׂאדֹות ְוִיָּׁשֵפְך, ְוַהּנׂאדֹות ֹלא ִיְצְלחּו עֹוד. 38 ִּכי ַיִין ָחָדׁש ֵיׁש ָלֶצֶקת 
ְלנׂאדֹות ֲחָדִׁשים ּוְׁשֵניֶהם ִיָּׁשְמרּו. 39 ּוִמי ֶׁשָׁשָתה ַיִין ָיָׁשן ֵאינֹו רֹוֶצה 

ֶּבָחָדׁש ֶׁשֵּכן יׂאַמר ’ַהָּיָׁשן טֹוב יֹוֵתר’.”

 5.25 - 39
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לוקס 125

 בן־האדם הוא אדון השבת

)מתי יב 1‑8; מרקוס ב 23‑28(

ָקְטפּו ו  ָקָמה  ִּבְׂשדֹות  ְּבָעְברֹו  ָהעֶׂמר  ִלְסִפיַרת  ַהְּׁשִנָּיה   ַּבַּׁשָּבת 
2 ָאְמרּו  ָאְכלּו.  ִּביֵדיֶהם  אֹוָתן  ֶׁשָּמְללּו  ּוְלַאַחר  ִׁשֳּבִלים  ַּתְלִמיָדיו 

ֲאָחִדים ִמן ַהְּפרּוִׁשים: ”ַמדּוַע ַאֶּתם עֹוִׂשים ַמה ֶּׁשָאסּור ְּבַׁשָּבת?”
3 ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ַהִאם ֹלא ְקָראֶתם ַמה ֶּׁשָעָׂשה ָדִוד ַּכֲאֶׁשר 

ָרַעב הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו? 4 ֲהֵרי ִנְכַנס ֶאל ֵּבית ָהֱאֹלִהים ְוָלַקח 
ִּבְלַבד, ָאַכל  ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים, ֶׁשֵאינֹו ֻמָּתר ַלֲאִכיָלה ֶאָּלא ַלּכֲׂהִנים 
ֲאדֹון  הּוא  ”ֶּבן־ָהָאָדם  ָלֶהם:  ְוָאַמר  5 הֹוִסיף  ַלֲאָנָׁשיו.”  ָנַתן  ְוַגם 

ַהַּׁשָּבת.”
 ריפוי בעל היד היבשה

)מתי יב 9‑14; מרקוס ג 1‑6(
ִאיׁש  ָהָיה  ְוָׁשם  ְלַלֵּמד,  ְוֵהֵחל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנְכַנס  ַאֶחֶרת  6 ְּבַׁשָּבת 

ֲאֶׁשר ָידֹו ַהְיָמִנית ְיֵבָׁשה. 7 ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּפרּוִׁשים ִהְתּבֹוְננּו ּבֹו ִלְראֹות 
ִאם ְיַרֵּפא ְּבַׁשָּבת, ְּכֵדי ִלְמצׂא ִעָּלה ְלַהֲאִׁשים אֹותֹו. 8 ַאְך הּוא ָיַדע 
ַוֲעמׂד  ”קּום  ְיֵבָׁשה:  ָידֹו  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ֶאל  ְוָאַמר  ִלָּבם  ִהְרהּוֵרי  ֶאת 
ֶאְתֶכם  ”ֶאְׁשַאל  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  9 ָאַמר  ְוָעַמד.  ָקם  ַהָּלה  ָּבֶאְמַצע!” 
ֶנֶפׁש  ְלַהִּציל  ָרָעה,  ַלֲעׂשֹות  אֹו  ְּבַׁשָּבת  ְלֵהיִטיב  ֻמָּתר  ַהִאם  ָּדָבר. 
ֶאת  ”הֹוֵׁשט  ָלִאיׁש:  ְוָאַמר  ֻּכָּלם  ֶאל  ָסִביב  10 ִהִּביט  ְלַקְּפָחּה?”  אֹו 
ָיְדָך!” הּוא ָעָׂשה ָּכְך ְוָידֹו ָׁשָבה ְלֵאיָתָנּה. 11 אּוָלם ֵהם ִנְתַמְּלאּו ֵחָמה 

ְוִהְתָיֲעצּו ֵּביֵניֶהם ַמה ַּלֲעׂשֹות ְלֵיׁשּוַע.
 בחירת שנים־עשר השליחים

)מתי י 1‑4; מרקוס ג 13‑19(
12 ְּבאֹוָתם ָיִמים ָיָצא ֶאל ָהָהר ְלִהְתַּפֵלל. ַלְיָלה ָׁשֵלם ִהְתִמיד ִּבְתִפָּלה 

ֵמֶהם  ּוָבַחר  ַּתְלִמיָדיו  ֶאת  ֵאָליו  ָקָרא  ַהּבֶׂקר  13 ְוִעם אֹור  ֵלאֹלִהים, 
ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְּבַכּנֹותֹו אֹוָתם ְׁשִליִחים: 14 ֶאת ִׁשְמעֹון, ֲאֶׁשר ַּגם ָקָרא 
ִפיִליּפֹוס  ֶאת  יֹוָחָנן,  ְוֶאת  ַיֲעקׂב  ֶאת  ָאִחיו,  ַאְנְּדֵרי  ְוֶאת  ֵּכיָפא,  לֹו 
ַיֲעקׂב ֶּבן ַחְלַפי ְוֶאת  ְוֶאת ַּבר ַּתְלַמי, 15 ֶאת ַמַּתי ְוֶאת ּתׂאָמא, ֶאת 

 6.1 - 15
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ִאיׁש  ְיהּוָדה  ְוֶאת  ַיֲעקׂב  ֶּבן  ְיהּוָדה  16 ֶאת  ַהַּקַּנאי,  ַהְּמֻכֶּנה  ִׁשְמעֹון 
ְקִרּיֹות ֲאֶׁשר ִנְהָיה ְלַמְסִּגירֹו.

 ישוע משרת את ההמונים

)מתי ד 23‑25(
17 הּוא ָיַרד ִאָּתם ְוָעַמד ְּבִמיׁשֹור ְּבֶקֶרב ָקָהל ָּגדֹול ִמַּתְלִמיָדיו ְוַעם 

ִלְׁשמַׂע  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ְוִצידֹון,  צֹור  ּוֵמחֹוף  ִוירּוָׁשַלִים  ְיהּוָדה  ִמָּכל  ַרב 
רּוחֹות  ַעל־ְיֵדי  ְמֻעִּנים  ֶׁשָהיּו  18 ְוָהֲאָנִׁשים  ֵמָחְלֵייֶהם.  ּוְלֵהָרֵפא 
ְּגבּוָרה  ִּכי  ּבֹו,  ָלַגַעת  ִּבְקׁשּו  ֶהָהמֹון  19 ָּכל  ֵהם.  ַּגם  ִנְרְּפאּו  ְטֵמאֹות 

ָיְצָאה ִמֶּמּנּו ְוִרְּפָאה ֶאת ַהּכׂל.
 אושר לעומת אבל

)מתי ה 1‑12(
20 ָנָׂשא ֶאת ֵעיָניו ֶאל ַּתְלִמיָדיו ְוָאַמר:

”ַאְׁשֵריֶכם ָהֲעִנִּיים, ִּכי ָלֶכם ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.
ַאְׁשֵריֶכם ָהְרֵעִבים ָּכֵעת, ִּכי ַאֶּתם ִּתְׂשָּבעּו.  21 

ַאְׁשֵריֶכם ַהּבֹוִכים ָּכֵעת, ִּכי ַאֶּתם ִּתְׂשָחקּו.
ַאְׁשֵריֶכם ִאם ְּבֵני ָאָדם ִיְׂשְנאּו ֶאְתֶכם ִויַנּדּו  22 

23 ִׂשְמחּו  ֶּבן־ָהָאָדם.  ִּבְגַלל  ֲעֵליֶכם  ַרע  ְויֹוִציאּו ֵׁשם  ֶאְתֶכם  ִויָחְרפּו 
ַהֶּזה  ַּכָּדָבר  ֲהֵרי  ַּבָּׁשַמִים;  ַרב  ְׂשַכְרֶכם  ִהֵּנה  ִּכי  ְוִרְקדּו,  ַההּוא  ַּבּיֹום 

ָעׂשּו ֲאבֹוֵתיֶהם ַלְּנִביִאים.
ַאְך אֹוי ָלֶכם ָהֲעִׁשיִרים, ִּכי ְּכָבר ִקַּבְלֶּתם ֶאת  24 

ֶנָחַמְתֶכם.
אֹוי ָלֶכם ַהְּׂשֵבִעים ָּכֵעת, ִּכי ַאֶּתם ִּתְרֲעבּו.  25 

אֹוי ָלֶכם ַהּׂשֹוֲחִקים ָּכֵעת, ִּכי ַאֶּתם ִּתְתַאְּבלּו ְוִתְבּכּו.
26 אֹוי ָלֶכם ִאם ָּכל ָהֲאָנִׁשים ְמַׁשְּבִחים ֶאְתֶכם, ִּכי ֵכן ָעׂשּו ֲאבֹוֵתיֶהם 

ִלְנִביֵאי ַהֶּׁשֶקר.”

 6.16 - 26
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 אהבה לאויבים

)מתי ה 38‑48; ז 12(
27 ”ֲאָבל ֲאֵליֶכם, ַהּׁשֹוְמִעים, אֹוֵמר ֲאִני: ֶאֱהבּו ֶאת אֹוְיֵביֶכם, ֵהיִטיבּו 

ַהּפֹוְגִעים  ְּבַעד  ְוִהְתַּפְּללּו  ְמַקְּלֵליֶכם  ֶאת  28 ָּבְרכּו  ׂשֹוְנֵאיֶכם.  ִעם 
ַהּלֹוֵקַח  ַהְּׁשִנָּיה.  ַּגם ֶאת  ַהֵּטה לֹו  ַהְּלִחי,  ַעל  29 ַהַּמֶּכה אֹוְתָך  ָּבֶכם. 
ְלָכל  נֹוֵתן  30 ֱהֵיה  ֻּכָּתְנְּתָך.  ֶאת  ַגם  ִמֶּמּנּו  ִּתְמַנע  ַאל  ְמִעיְלָך,  ֶאת 
31 ַמה  ִמֶּמּנּו.  ִּתְתַּבע  ַאל  ְלָך,  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְוַהּלֹוֵקַח   ; ִמְּמָך  ַהְמַבֵּקׁש 
32 ְוִאם  ַאֶּתם.  ַּגם  ָלֶהם  ַּתֲעׂשּו  ֵּכן  ָאָדם,  ְּבֵני  ָלֶכם  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ֶּׁשִּתְרצּו 
ּתׂאֲהבּו ֶאת אֹוֲהֵביֶכם, ֵאיזֹו ְזכּות ַּתֲעמׂד ָלֶכם? ֲהֹלא ַּגם ַהחֹוְטִאים 
ֵאיזֹו  ִעָּמֶכם,  ַלֵּמיִטיִבים  ֵּתיִטיבּו  33 ִאם  אֹוֲהֵביֶהם.  ֶאת  אֹוֲהִבים 
ְזכּות ַּתֲעמׂד ָלֶכם? ֲהֹלא ַּגם ַהחֹוְטִאים עֹוִׂשים זׂאת. 34 ְוִאם ַּתְלוּו 
ָלֶכם?  ַּתֲעמׂד  ְזכּות  ֵאיזֹו  ֵמֶהם,  ְלַקֵּבל  ְמַקִּוים  ֶׁשַאֶּתם  ַלֲאָנִׁשים 
ַהָּׁשֶוה.  ָהֵעֶרְך  ָלֶהם  ֶׁשֻּיְחַזר  ְּכֵדי  ַלחֹוְטִאים  ַמְלִוים  ַהחֹוְטִאים  ַּגם 
35 ַאְּדַרָּבא, ֶאֱהבּו ֶאת אֹוְיֵביֶכם ְוֵהיִטיבּו ְוַהְלוּו ִמְּבִלי ְלַצּפֹות ִלְגמּול, 

ְוַרב ִיְהֶיה ְׂשַכְרֶכם ּוְבֵני ֶעְליֹון ִּתְהיּו, ִּכי טֹוב הּוא ַּגם ִלְכפּוֵיי טֹוָבה 
ְוַגם ָלָרִעים. 36 ֱהיּו ַרֲחָמִנים ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִביֶכם ַרֲחָמן הּוא.”

 שפיטת הזולת

)מתי ז 1‑5(
ִסְלחּו  ֻּתְרְׁשעּו.  ְוֹלא  ַּתְרִׁשיעּו  ַאל  ִּתָּׁשְפטּו.  ְוֹלא  ִּתְׁשְּפטּו  37 ”ַאל 

ְוִיָּסַלח ָלֶכם. 38 ְּתנּו ְוִיָּנֵתן ָלֶכם; ִמָּדה ָיָפה, ְּדחּוָסה, ְּגדּוָׁשה ְוׁשֹוַפַעת 
ִיְּתנּו ְּבֵחיְקֶכם, ִּכי ַּבִּמָּדה ֶׁשַאֶּתם מֹוְדִדים ִיָּמֵדד ָלֶכם.”

39 ַּגם ָמָׁשל ִסֵּפר ָלֶהם: ”ֲהיּוַכל ִעֵּור ְלַהְדִריְך ִעֵּור? ֲהֹלא ְׁשֵניֶהם ִיְּפלּו 

ְלתֹוְך ּבֹור. 40 ַּתְלִמיד ֵאיֶנּנּו ָּגדֹול ִמן ַהּמֹוֶרה, ֲאָבל ָּכל ִמי ֶׁשֻהְׁשַלם 
ִלּמּודֹו ִיְהֶיה ְּכמֹוֵרהּו.

ֵלב  ְוֵאיְנָך ָׂשם  ָאִחיָך  ְּבֵעין  ֲאֶׁשר  ַהֵּקיָסם  ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת  41 ַמּדּוַע 

ַהַּנח  ’ָאִחי,  ְלָאִחיָך:  42 ֵאיְך ּתּוַכל לֹוַמר  ֶׁשְּלָך?  ְּבֵעיְנָך  ֲאֶׁשר  ַלּקֹוָרה 
ִלי ְלהֹוִציא ֶאת ַהֵּקיָסם ֲאֶׁשר ְּבֵעיְנָך’, ְּכֶׁשַאָּתה ְּבַעְצְמָך ֵאיְנָך רֹוֶאה 
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ַאַחר  ֵמֵעיְנָך;  ָצבּוַע! ֵראִׁשית, טׂל קֹוָרה  ְּבֵעיְנָך?  ֲאֶׁשר  ֶאת ַהּקֹוָרה 
ָּכְך ֵּתיִטיב ִלְראֹות ֶאת ַהֵּקיָסם ֲאֶׁשר ְּבֵעין ָאִחיָך ְותּוַכל ְלהֹוִציאֹו.”

 העץ ופריו

)מתי ז 17‑20; יב 34‑35(
43 ”ֵעץ טֹוב ֵאיֶנּנּו עֹוֶׂשה ְּפִרי ֻמְׁשָחת ְוֵעץ ֻמְׁשָחת ֵאיֶנּנּו עֹוֶׂשה ְּפִרי 

טֹוב. 44 ָּכל ֵעץ ִנָּכר ְּבִפְריֹו, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ִמן ַהּקֹוִצים אֹוְסִפים ְּתֵאִנים 
ִלּבֹו  ֵמאֹוַצר  ַהּטֹוב,  45 ָהִאיׁש  ֲעָנִבים.  ּבֹוְצִרים  קֹוָצִני  ִמִּׂשיַח  ְוֹלא 
ַהּטֹוב ֵמִפיק ֶאת ַהּטֹוב, ְוָהִאיׁש ָהָרע, ֵמאֹוַצר ִלּבֹו ָהָרע ֵמִפיק ֶאת 

ָהָרע; ִּכי ִמּתֹוְך ַהּׁשֹוֵפַע ַּבֵלב ְמַדֵּבר ִּפיו.”
 יסוד איתן ויסוד רעוע

)מתי ז 24‑27(
46 ”ְוָלָּמה ַאֶּתם קֹוְרִאים ִלי ’ֲאדֹוִני, ֲאדֹוִני’, ְוֵאיְנֶכם עֹוִׂשים ֶאת ֲאֶׁשר 

ֲאִני אֹוֵמר? 47 ָּכל ַהָּבא ֵאַלי ְוׁשֹוֵמַע ֶאת ְּדָבַרי ְועֹוֶׂשה אֹוָתם, ַאִּגיד 
ָלֶכם ְלִמי הּוא ּדֹוֶמה: 48 ּדֹוֶמה הּוא ְלִאיׁש ּבֹוֶנה ַּבִית, ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיק 
ַלְחּפׂר ְוִהִּניַח ֶאת ְיסֹודֹו ַעל ַהֶּסַלע; ַּכֲאֶׁשר ָּבא ִׁשָּטפֹון ִהָּכה ַהֶּזֶרם 
ַּבַּבִית ַההּוא, ַאְך ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלמֹוְטטֹו ִמּׁשּום ֶׁשִּנְבָנה ֵהיֵטב. 49 ֲאָבל 
ַהּׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה ּדֹוֶמה ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַּבִית ַעל ַהַּקְרַקע ְּבִלי 
ְיסֹוד; ַּכֲאֶׁשר ַהֶּזֶרם ָנַגח ּבֹו ִהְתמֹוֵטט ִמָּיד ְוָגדֹול ָהָיה ֻחְרַּבן ַהַּבִית 

ַההּוא.”
 עבד שר המאה נרפא

)מתי ח 5‑13; יוחנן ד 43‑54(

ֶאל ז  ִנְכַנס  ָהָעם,  ְּבָאְזֵני  ֵאֶּלה  ְּדָבָריו  ָּכל  ֶאת  ֶׁשִהְׁשִמיַע   ְלַאַחר 
חֹוֶלה  ֶאָחד  ֵמָאה  ַׂשר  ֶׁשל  ַעְבּדֹו  ָהָיה  ֵעת  2 אֹוָתּה  ַנחּום.  ְּכַפר 
3 ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמע ַעל־אֹודֹות  ָיָקר לֹו ְמאׂד.  ָהָיה  ְוָהֶעֶבד  ְונֹוֶטה ָלמּות, 
ֵיׁשּוַע, ָׁשַלח ֵאָליו ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ַהְּיהּוִדים ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָלבֹוא ְלַהִּציל 
ֶאת ַעְבּדֹו. 4 ְּבבֹוָאם ֶאל ֵיׁשּוַע ִהְפִצירּו ּבֹו ְמאׂד ְוָאְמרּו: ”ָראּוי הּוא 
ָלנּו  ָּבָנה  ְוהּוא  ַעֵּמנּו  ֶאת  ֶׁשהּוא אֹוֵהב  5 ִמּׁשּום  זׂאת,  לֹו  ֶׁשַּתֲעֶׂשה 

ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.”

 6.43 - 7.5
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6 ֵיׁשּוַע ָהַלְך ִאָּתם, ַאְך ְּכֶׁשָהָיה ֹלא ַהְרֵחק ִמן ַהַּבִית ָׁשַלח ֵאָליו ַׂשר 

ַהֵּמָאה ֶאת ְיִדיָדיו לֹוַמר לֹו, ”ֲאדֹוִני, ַאל ַּתְטִריַח ֶאת ַעְצְמָך, ִּכי ֵאיֶנִּני 
ָראּוי ֶׁשָּתבֹוא ְּבֵצל קֹוָרִתי. 7 ִמּׁשּום ָּכְך ַאף ֹלא ָחַׁשְבִּתי ַעְצִמי ָראּוי 
ָלבֹוא ֵאֶליָך. ֲאָבל ֱאמׂר ָנא ִמָּלה ְוַנֲעִרי ִיְתַרֵּפא. 8 ֲהֵרי ַּגם ֲאִני ִאיׁש 
ָּכפּוף ְלָמרּות ּוְכפּוִפים ִלי ַאְנֵׁשי ָצָבא, ְוַכֲאֶׁשר ֲאִני אֹוֵמר ָלֶזה, ’ֲעֵׂשה 

זׂאת’, הּוא עֹוֶׂשה.”
ָּפָנה  ָעָליו. הּוא  ִהְתַּפֵּלא  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֵיׁשּוַע  ָׁשַמע  9 ַּכֲאֶׁשר 

ְוָאַמר ֶאל ֶהָהמֹון ַההֹוֵלְך ַאֲחָריו: ”אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֲאִפּלּו ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֹלא ָמָצאִתי ֱאמּוָנה ָּכזׂאת.”

10 ַהְּׁשלּוִחים ָׁשבּו ֶאל ַהַּבִית ּוָמְצאּו ֶאת ָהֶעֶבד ָּבִריא.

בן האלמנה מוקם לתחייה

ַּתְלִמיָדיו  ָהְלכּו  ְוִאּתֹו  ָנִעים,  ְׁשָמּה  ֲאֶׁשר  ִעיר  ֶאל  ָהַלְך  11 ְלָמֳחָרת 

ֵמת  מֹוִציִאים  ְוִהֵּנה  ָהִעיר  ַׁשַער  ֶאל  ִהְתָקֵרב  12 הּוא  ַרב.  ְוָהמֹון 
ֲאֶׁשר ֵּבן ָיִחיד הּוא ְלִאּמֹו ָהַאְלָמָנה, ְוָקָהל ַרב ִמן ָהִעיר הֹוֵלְך ִעָּמּה. 
ִּתְבִּכי.”  ”ַאל  ְוָאַמר:  ָעֶליָה  ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו  ָהָאדֹון  13 ְּכֶׁשָרָאה אֹוָתּה 

”ָּבחּור,  ָאַמר:  ָאז  ֶנֶעְמדּו.  ַהִּמָּטה  ְונֹוְׂשֵאי  ַּבִּמָּטה  ָנַגע  ִנַּגׁש,  14 הּוא 

ֲהֵריִני אֹוֵמר ְלָך, קּום!” 15 ַהֵּמת ָיַׁשב ְוֵהֵחל ְלַדֵּבר, ְוֵיׁשּוַע ָנַתן אֹותֹו 
”ָנִביא  ְּבָאְמָרם:  ֱאֹלִהים  ֶאת  ְוִהְּללּו  ִיְרָאה  ִנְתַמְּלאּו  16 ַהּכׂל  ְלִאּמֹו. 

ָּגדֹול ָקם ְּבִקְרֵּבנּו, ֱאֹלִהים ָּפַקד ֶאת ַעּמֹו.”
17 ַהָּדָבר ַהֶּזה ַעל־אֹודֹוָתיו ִהְתַּפֵּׁשט ְּבָכל ְיהּוָדה ּוְבָכל ָהֵאזֹור ֲאֶׁשר 

ִמָּסִביב.
 שליחים מאת יוחנן באים אל ישוע

)מתי יא 2‑19(
19 יֹוָחָנן ָקָרא  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.  18 ַּתְלִמיֵדי יֹוָחָנן הֹוִדיעּו לֹו ֶאת ָּכל 

ֵאָליו ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו ְוָׁשַלח אֹוָתם ֶאל ָהָאדֹון ִלְׁשאׂל: ”ַהִאם ַאָּתה 
הּוא ֲאֶׁשר נֹוַעד ָלבֹוא, אֹו ְנַחֶּכה ְלַאֵחר?”

אֹוָתנּו  ָׁשַלח  ַהַּמְטִּביל  ”יֹוָחָנן  ָהֲאָנִׁשים:  ָאְמרּו  ֵאָליו  20 ְּבבֹוָאם 

ֵאֶליָך ִלְׁשאׂל ַהִאם ַאָּתה הּוא ֲאֶׁשר נֹוַעד ָלבֹוא, אֹו ְנַחֶּכה ְלַאֵחר?” 

 7.6 - 20
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ז 27: מלא’ ג 1   

ָרעֹות,  ּוֵמרּוחֹות  ִמְּנָגִעים  ִמַּמֲחלֹות,  ַרִּבים  ִרֵּפא  ֵעת  21 ְּבאֹוָתּה 

ּוְלִעְוִרים ַרִּבים ֶהֱעִניק ְמאֹור ֵעיַנִים.
ּוְׁשַמְעֶּתם:  ְרִאיֶתם  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְליֹוָחָנן  ְוַהִּגידּו  ”ְלכּו,  ָלֶהם:  22 ֵהִׁשיב 

ֵחְרִׁשים  ְמטָׂהִרים,  ְמצָׂרִעים  ְמַהְּלִכים,  ִּפְסִחים  רֹוִאים,  ִעְוִרים 
ׁשֹוְמִעים, ֵמִתים ָקִמים, ַוֲעִנִּיים ִמְתַּבְּׂשִרים. 23 ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֹּלא ֶאְהֶיה 

לֹו ְלִמְכׁשֹול.”
ָהָעם  ֲהמֹון  ֶאל  ְלַדֵּבר  ֵיׁשּוַע  ֵהֵחל  יֹוָחָנן  ְׁשִליֵחי  ֶׁשָהְלכּו  24 ְלַאַחר 

ִמְתנֹוֵעַע  ָקֶנה  ִלְראֹות?  ַלִּמְדָּבר  ְיָצאֶתם  ”ַמה  יֹוָחָנן:  ַעל־אֹודֹות 
ְמֻעָּדִנים?  ְּבָגִדים  ָלבּוׁש  ִאיׁש  ִלְראֹות?  ְיָצאֶתם  ַמה  25 ּוְבֵכן  ָּברּוַח? 
ֲהֵרי ַהּלֹוְבִׁשים ְּבָגִדים ְמֻהָּדִרים ְוַחִּיים ְּבמֹוָתרֹות, ְּבַאְרְמנֹות ְמָלִכים 
אֹוֵמר  ֵּכן,  ָנִביא?  ִלְראֹות?  ְיָצאֶתם  זׂאת  ְּבָכל  26 ַמה  ִנְמָצִאים!  ֵהם 
ֲאִני ָלֶכם, ַאף יֹוֵתר ִמָּנִביא. 27 ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ָּכתּוב ָעָליו,   ’ִהְנִני ׁשֵׂלַח 
ַמְלָאִכי ְלָפֶניָך ּוִפָּנה ַּדְרְּכָך ְלָפֶניָך’. 28 אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֵאין ִאיׁש ִּבילּוֵדי 

ִאָּׁשה ָּגדֹול ִמּיֹוָחָנן, ַאְך ַהָּקטׂן ְּבַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ָּגדֹול ִמֶּמּנּו.”
ֱאֹלִהים  ְּבִצְדַקת  ִהִּכירּו  ַהּמֹוְכִסים,  ְוַגם  ָׁשְמעּו,  ֲאֶׁשר  ָהָעם  29 ָּכל 

ֹלא  ַהּתֹוָרה  ּוַבֲעֵלי  ַהְּפרּוִׁשים  30 אּוָלם  יֹוָחָנן.  ִּבְטִביַלת  ְוִנְטְּבלּו 
ִנְטְּבלּו ֶאְצלֹו ּוְבָכְך ָׂשמּו ְלַאל ֶאת ָּתְכִנית ָהֱאֹלִהים ַּבֲעָדם.

ּדֹוִמים?  ֵהם  ּוְלִמי  ַהֶּזה,  ַהּדֹור  ַאְנֵׁשי  ֶאת  ַאְׁשֶוה  ְלִמי  ֵּכן  31 ”ִאם 

32 ּדֹוִמים ֵהם ִליָלִדים ַהּיֹוְׁשִבים ַּבֲחַצר ַהּׁשּוק ְוקֹוְרִאים ֶאל ַחְבֵריֶהם 

ְוֹלא  ִקיָנה  ָלֶכם  ְרַקְדֶּתם, קֹוַנּנּו  ְוֹלא  ַּבֲחִליִלים  ָלֶכם  ’ִחַּלְלנּו  ְּבקֹול: 
ָׁשָתה,  ֹלא  ְוַיִין  ָאַכל  ֹלא  ֶלֶחם  ַהַּמְטִּביל,  יֹוָחָנן  ָּבא  33 ִּכי  ְּבִכיֶתם’. 
ְוׁשֹוֶתה,  אֹוֵכל  ְוהּוא  ֶּבן־ָהָאָדם  34 ָּבא  ּבֹו’.  ’ֵׁשד  אֹוְמִרים  ְוַאֶּתם 
ְוַאֶּתם אֹוְמִרים ’ִהֵּנה ִאיׁש זֹוֵלל ְוסֹוֵבא, ְיִדיד ַהּמֹוְכִסים ְוַהחֹוְטִאים’. 

35 ָאֵכן, ִצְדָקָתּה ֶׁשל ַהָחְכָמה הּוְכָחה ְּבָכל ָּבֶניָה.”

ישוע בביתו של שמעון הפרוש

ְלֵבית  ִנְכַנס  הּוא  ִאּתֹו.  ִיְסַעד  ִּכי  ִמֵּיׁשּוַע  ִּבֵּקׁש  ַהְּפרּוִׁשים  36 ַאַחד 

ִּכי  ֶׁשָּיְדָעה  ָהִעיר,  ִמן  חֹוֵטאת  ִאָּׁשה  37 ְוִהֵּנה  ָׁשם.  ְוֵהֵסב  ַהָּפרּוׁש 
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38 ִהיא ִהְתָקְרָבה  הּוא ֵמֵסב ְּבֵבית ַהָּפרּוׁש, ֵהִביָאה ַּפְך ֶׁשֶמן ּבֶׂׂשם. 
ֵמָאחֹור ְוָרְכָנה ְלַרְגָליו ְּכֶׁשִהיא ּבֹוָכה, ּוְבִדְמעֹוֶתיָה ֵהֵחָּלה ְלַהְרִטיב 
ֶאת ַרְגָליו. ַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגָבה אֹוָתן ְּבַׂשֲערֹות רׂאָׁשּה, ִנְּׁשָקה ֶאת ַרְגָליו 
ֶאת  ִּכְראֹותֹו  ֶׁשִהְזִמינֹו,  39 ַהָּפרּוׁש  ּבֶׂׂשם.  ְּבֶׁשֶמן  אֹוָתן  ּוָמְׁשָחה 
ּוַמה  ִהיא  ִמי  יֹוֵדַע  ָהָיה  ָנִביא,  ֶזה  ָהָיה  ”ִאּלּו  ְּבִלּבֹו:  ָאַמר  ַהַּנֲעֶׂשה, 

ִּטיָבּה ֶׁשל ָהִאָּׁשה ַהּנֹוַגַעת ּבֹו — ֶׁשִהיא ִאָּׁשה חֹוֵטאת.”
 40 ָּפָנה ֵאָליו ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ִׁשְמעֹון, ֵיׁש ִלי ָּדָבר לֹוַמר ְלָך.”

ָאַמר ִׁשְמעֹון: ”ַּדֵּבר, ַרִּבי.”
ֲחֵמׁש  לֹו  ַחָּיב  ָהָיה  ָהֶאָחד  חֹוב.  ַּבֲעֵלי  ְׁשֵני  ָהיּו  ְמֻסָּים  41 ”ְלנֹוֶׁשה 

ָיָדם  ִהִּׂשיָגה  ֶׁשֹּלא  42 ֵּכיָון  ִּדיָנִרים.  ֲחִמִּׁשים  ְוַהֵּׁשִני  ִּדיָנִרים,  ֵמאֹות 
אֹותֹו  יׂאַהב  ִמְּׁשֵניֶהם  ִמי  ָנא,  ֱאמׂר  ְוַעְכָׁשו,  ִלְׁשֵניֶהם.  ִוֵּתר  ְלַׁשֵּלם 

יֹוֵתר?”
 43 ֵהִׁשיב ִׁשְמעֹון: ”ְלִפי ַּדְעִּתי, ֶזה ֶׁשַהּנֹוֶׁשה ִוֵּתר לֹו יֹוֵתר.”

ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ָיֶפה ָּפַסְקָּת.”
44 ּוִבְפנֹותֹו ֶאל ָהִאָּׁשה ָאַמר ֶאל ִׁשְמעֹון: ”ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ָהִאָּׁשה 

ָנַתָּת, ַאְך ִהיא  ַרְגַלי ֹלא  ִּבְׁשִביל  ְלֵביְתָך ּוַמִים  ִנְכַנְסִּתי  ֲאִני  ַהּזׂאת? 
45 ַאָּתה  אֹוָתן.  ִנְּגָבה  ּוְבַׂשֲערֹוֶתיָה  ַרְגַלי  ֶאת  ִהְרִטיָבה  ְּבִדְמעֹוֶתיָה 
ְנִׁשיָקה ֹלא ָנַתָּת ִלי, ַאְך ִהיא ֵמָאז ֶׁשִּנְכַנְסִּתי ֹלא ָחְדָלה ְלַנֵּׁשק ֶאת 
ַרְגַלי. 46 ְּבֶׁשֶמן ֶאת רׂאִׁשי ֹלא ָמַׁשְחָּת, ַאְך ִהיא ְּבֶׁשֶמן ּבֶׂׂשם ָמְׁשָחה 
ִּכי  ָהַרִּבים,  ֲחָטֶאיָה  ָלּה  ִנְסְלחּו  ְלָך:  ֲאִני  ֵּכן אֹוֵמר  47 ַעל  ַרְגַלי.  ֶאת 

ַרָּבה ַאֲהָבָתּה. ֲאָבל ִמי ֶׁשִּנְסַלח לֹו ְמַעט אֹוֵהב ְמַעט.”
 48 ְוֵאֶליָה ָאַמר: ”ִנְסְלחּו ָלְך ֲחָטַאִיְך.”

ַעל  ֶׁשַּגם סֹוֵלַח  ֶזה  ”ִמי הּוא  ְּבִלָּבם:  לֹוַמר  ֵהֵחּלּו  ִעּמֹו  49 ַהְמֻסִּבים 

אֹוָתְך,  הֹוִׁשיָעה  ”ֱאמּוָנֵתְך  ָהִאָּׁשה:  ֶאל  ְוָאַמר  50 הֹוִסיף  ֲחָטִאים?” 
ְלִכי ְלָׁשלֹום.”

נשים נלוות אל ישוע

 ַאֲחֵרי ֵכן ָעַבר ֵמִעיר ְלִעיר ּוִמְּכָפר ִלְכָפר ְּכֶׁשהּוא ַמְכִריז ּוְמַבֵּׂשר ח 
ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים. ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר ָהיּו ִאּתֹו 2 ְוַגם ַּכָּמה ָנִׁשים 
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ֶׁשִּנְרְּפאּו ֵמרּוחֹות ָרעֹות ּוֵמֳחָלִאים: ִמְרָים ַהִּנְקֵראת ַמְגָּדִלית, ֲאֶׁשר 
ִׁשְבָעה ֵׁשִדים ָיְצאּו ִמֶּמָּנה, 3 ְויֹוָחָנה, ֵאֶׁשת ּכּוָזא ְמַנֵהל ֶמֶׁשק ֵּביתֹו 

ֶׁשל הֹוְרדֹוס, ְוׁשֹוַׁשָּנה ְוַרּבֹות ֲאֵחרֹות ֲאֶׁשר ִּכְלְּכלּו אֹותֹו ִמִּנְכֵסיֶהן.
 משל הזורע ופשרו

)מתי יג 1‑23; מרקוס ד 1‑20(
4 ַּכֲאֶׁשר ִהְתַאְּספּו ֲהמֹוֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשָּבאּו ֵאָליו ִמָּכל ִעיר, ִּדֵּבר ְּבָמָׁשל: 

5 ”ַהּזֹוֵרַע ָיָצא ִלְזרַׂע ֶאת ַזְרעֹו; ַּכֲאֶׁשר ָזַרע ָנְפלּו ַּכָּמה ְזָרִעים ְּבׁשּוֵלי 

ַהֶּדֶרְך ְוִנְרְמסּו, ְועֹוף ַהָּׁשַמִים ָאַכל אֹוָתם. 6 ֲאֵחִרים ָנְפלּו ַעל ֶסַלע, 
ֵּבין  ָנְפלּו  7 ֲאֵחִרים  ַלחּות.  חֶׂסר  ִּבְגַלל  ִהְתַיְּבׁשּו  ְצִמיָחָתם  ִעם  ַאְך 
8 ַוֲאֵחִרים  ֶהֱחִניקּו אֹוָתם.  ִעָּמם  ַיַחד  קֹוִצים, ַאְך ַהּקֹוִצים ֶׁשָּצְמחּו 
ֶׁשָאַמר  ְלַאַחר  ֵמָאה.”  ִּפי  ְּפִרי  ְוָעׂשּו  ָצְמחּו  ֲאָדָמה טֹוָבה,  ַעל  ָנְפלּו 

זׂאת ָקָרא: ”ִמי ֶׁשָאְזַנִים לֹו, ֶׁשִּיְׁשַמע!”
ִנַּתן  10 ֵהִׁשיב: ”ָלֶכם  9 ְׁשָאלּוהּו ַּתְלִמיָדיו: ”ַמה ֵּפֶׁשר ַהָּמָׁשל ַהֶּזה?” 

ִּבְמָׁשִלים,   — ַלֲאֵחִרים  ֲאָבל  ָהֱאֹלִהים,  ַמְלכּות  סֹודֹות  ֶאת  ָלַדַעת 
ְלַמַען ָראׂה ֹלא ִיְראּו ּוְבָׁשְמָעם ֹלא ָיִבינּו. 11 ֶזהּו ֵּפֶׁשר ַהָּמָׁשל: ַהֶּזַרע 
הּוא ְּדַבר ֱאֹלִהים. 12 ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְּבׁשּוֵלי ַהֶּדֶרְך ֵהם ַהּׁשֹוְמִעים. ַאַחר 
ִמְּלַהֲאִמין  אֹוָתם  ִלְמנַׂע  ִמִּלָּבם,  ַהָּדָבר  ֶאת  ְולֹוֵקַח  ַהָּׂשָטן  ָּבא  ָּכְך 
ַהָּדָבר  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִעים  ֵהם  ַהֶּסַלע  ַעל  ֲאֶׁשר  13 ֵאֶּלה  ּוְלִהָּוַׁשע. 
ַיֲאִמינּו  ְזַמן־ָמה  ָלֶהם;  ֵאין  ׁשֶׂרׁש  ַאְך  ְּבִׂשְמָחה,  אֹותֹו  ּוְמַקְּבִלים 
ֲאֶׁשר  ַהּׁשֹוְמִעים  ֵהם  ַהּקֹוִצים  ֵּבין  14 ַהּנֹוְפִלים  ִיּסֹוגּו.  ִנָּסיֹון  ּוְבֵעת 
ְּבֶלְכָּתם ֶנֱחָנִקים ִּבְדָאגֹות ּוְבעֶׁׂשר ּוְבַתֲענּוגֹות ַהַחִּיים, ְוֵאיָנם עֹוִׂשים 
ְּפִרי ָראּוי ַלֲאִכיָלה. 15 ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָּבֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ֵהם ׁשֹוְמֵעי ַהָּדָבר 

ַהַּמֲחִזיִקים ּבֹו ְּבֵלב ָיָׁשר ְוטֹוב ְועֹוִׂשים ְּפִרי ְּבַסְבָלנּות.”
 מקומה של המנורה

)מרקוס ד 21‑25(
16 ”ֵאין ִאיׁש ַמְדִליק ְמנֹוָרה ּוְמַכֶּסה אֹוָתה ִּבְכִלי, ַאף ֹלא ָיִׂשים אֹוָתּה 

ַּתַחת ַהִּמָּטה, ֶאָּלא ַעל ַּכן ָיִׂשים אֹוָתּה ְּכֵדי ֶׁשָּבֵאי ַהַּבִית ִיְראּו ֶאת 
ִיָּוַדע  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֶנְעָלם  ְוֵאין  ִיָּגֶלה  ֹלא  ֲאֶׁשר  ִנְסָּתר  ֵאין  17 ִּכי  ָהאֹור; 
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ְוֵיֵצא ָלאֹור. 18 ָלֵכן ִׂשימּו ִלְּבֶכם ְּבֵאיֶזה אֶׂפן ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים, ִּכי ִמי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ִיָּנֵתן לֹו; ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו, ַּגם ַמה ֶּׁשָחַׁשב ֶׁשֵּיׁש לֹו ִיָּלַקח ִמֶּמּנּו.”

 אמו וֶאחיו של ישוע

)מתי יב 46‑50; מרקוס ג 31‑35(
ֶהָהמֹון.  ִּבְגַלל  ֵאָליו  ָלֶגֶׁשת  ָיְכלּו  ְוֹלא  ְוֶאָחיו,  ִאּמֹו  ֵאָליו  ָּבאּו  19 ָאז 

20 הֹוִדיעּו לֹו: ”ִאְּמָך ְוַאֶחיָך עֹוְמִדים ַּבחּוץ ְוֵהם ֲחֵפִצים ִלְראֹוְתָך”, 

ֶאת  ַהּׁשֹוְמִעים  ְוַאַחי —  ִאִּמי  ”ֵאֶּלה  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵהִׁשיב  21 ַאְך הּוא 

ְּדַבר ֱאֹלִהים ְועֹוִׂשים.”
 ישוע משקיט סערה

)מתי ח 23‑27; מרקוס ד 35‑41(
ַיַחד ִעם ַּתְלִמיָדיו. ָאַמר ָלֶהם: ”ּבֹואּו  ְלִסיָרה  ָיַרד  ַהָּיִמים  22 ְּבַאַחד 

ַנֲעבׂר ְלִצּדֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָהֲאָגם.” ָאז ִהְפִליגּו ִמָּׁשם. 23 ַּכֲאֶׁשר ָׁשטּו הּוא 
ִנְרַּדם, ְוִהֵּנה רּוַח ְסָעָרה ָיְרָדה ַעל ָהֲאָגם ְוַהִּסיָרה ִנְתַמְּלָאה ַמִים ַעד 
ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָהיּו ְּבַסָּכָנה. 24 ֵהם ִנְּגׁשּו ֵאָליו ְוֵהִעירּוהּו ְּבָאְמָרם, ”ֲאדֹוֵננּו, 
ּוַבַּגִּלים  ָּברּוַח  ְוָגַער  ִהְתעֹוֵרר  הּוא  טֹוְבִעים!”  ֲאַנְחנּו  ֲאדֹוֵננּו, 

ַהּזֹוֲעִפים. ַהָּללּו ָׁשְככּו ְוִנְׂשָּתְרָרה ְּדָמָמה.
 25 ָׁשַאל אֹוָתם: ”ֵאיׂפה ֱאמּוַנְתֶכם?”

ֶזה  הּוא  ִמי  ”ּוְבֵכן  ָלֶזה:  ֶזה  ָאְמרּו  ּוְפִליָאה  ִיְרָאה  ֲאחּוֵזי  ִּבְהיֹוָתם 
ֲאֶׁשר ְמַצֶּוה ַעל ָהרּוַח ְוַעל ַהַּמִים ְוֵהם ִנְׁשָמִעים לֹו!”

 גירוש שדים

)מתי ח 28‑34; מרקוס ח 1‑20(
27 ַּכֲאֶׁשר  ַהָּגִליל.  ַהִּגְרָּגִׁשִּיים ֲאֶׁשר ִמּמּול  26 ֵהם ָׁשטּו ֶאל ֶחֶבל ֶאֶרץ 

ֵׁשִדים;  ֲאחּוז  ְוָהִאיׁש  ָהִעיר  ִמן  ִאיׁש  אֹותֹו  ָּפַגׁש  ַלַּיָּבָׁשה,  ָעָלה 
ַהְּקָבִרים.  ִּבְמָערֹות  ִאם  ִּכי  ְּבַבִית  ָּגר  ְוֹלא  ְּבָגִדים  ָלַבׁש  ַרב ֹלא  ְזַמן 
28 ִּכְראֹותֹו ֶאת ֵיׁשּוַע ָצַעק ְוָנַפל ַאְרָצה ְלָפָניו ְוָקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול: ”ַמה 

ְּתַעֶּנה אֹוִתי”;  ֵאֶליָך, ַאל  ִמְתַחֵּנן  ֲאִני  ֶעְליֹון?  ֶּבן ֵאל  ֵיׁשּוַע,  ּוְלָך  ִּלי 
ְּפָעִמים  ָהִאיׁש.  ִמן  ָלֵצאת  ַהְּטֵמָאה  ָהרּוַח  ַעל  ִצָּוה  ֵיׁשּוַע  29 ֶׁשֵּכן 

ּוְבַרְגָליו,  ְּבָיָדיו  ָּכבּול  אֹותֹו  ׁשֹוְמִרים  ְוָהיּו  אֹותֹו,  ִהְתִקיָפה  ַרּבֹות 

 8.18 - 29

HNTquote.indb   133 27/10/2010   14:31:36



134 לוקס 

ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ְמַנֵּתק ֶאת ַהְּכָבִלים ְוִנְדָחף ַעל־ְיֵדי ַהֵּׁשד ֶאל ְמקֹומֹות 
ׁשֹוְמִמים.

30 ָׁשַאל אֹותֹו ֵיׁשּוַע: ”ַמה ִּׁשְמָך?” ֵהִׁשיב ָהִאיׁש: ”ְׁשִמי ִלְגיֹון”, ֶׁשֵּכן 

ֵׁשִדים ַרִּבים ִנְכְנסּו ּבֹו. 31 ַהֵּׁשִדים ִּבְקׁשּו ִמֵּיׁשּוַע ֶׁשֹּלא ְיַצֶּוה ֲעֵליֶהם 
ָלֶרֶדת ֶאל ַהְּתהֹום, 32 ְוֵכיָון ֶׁשֵעֶדר ָּגדֹול ֶׁשל ֲחִזיִרים ָהָיה רֹוֶעה ָׁשם 
ִהְרָׁשה  ְלתֹוָכם. הּוא  ְלִהָּכֵנס  ָלֶהם  ֶׁשַּיִּניַח  ֵיׁשּוַע  ֶאל  ִהְתַחְּננּו  ָּבָהר, 
ְוָהֵעֶדר  ַּבֲחִזיִרים,  ַהֵּׁשִדים  ִנְכְנסּו  ָהִאיׁש  ִמן  ֵצאָתם  33 ְלַאַחר  ָלֶהם. 
ִהְסָּתֵער ִמּמֹוַרד ָהָהר ֶאל ַהָּים ְוָטַבע. 34 ִּכְראֹוָתם ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ָּבְרחּו 

ָהרֹוִעים ְוִסְּפרּו ֶאת ַהָּדָבר ָּבִעיר ּוַבְּכָפִרים.
ָמְצאּו ֶאת  ֵיׁשּוַע  ֶאל  ְּבבֹוָאם  ָּקָרה.  ִלְראֹות ַמה  ָיְצאּו  35 ַהּתֹוָׁשִבים 

ָלבּוׁש  ֵיׁשּוַע  ְלַרְגֵלי  יֹוֵׁשב  ְוהּוא  ִמּתֹוכֹו,  ָיְצאּו  ֶׁשַהֵּׁשִדים  ָהִאיׁש 
ְוָׁשפּוי ְּבַדְעּתֹו. ַּפַחד ִמֵּלא ֶאת ִלָּבם. 36 ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָראּו ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה 
37 ְוָכל ֶהָהמֹון ֶׁשָּבא ֵמֵאזֹור  ִנְרָּפא ֲאחּוז ַהֵּׁשִדים.  ִסְּפרּו ָלֶהם ֵּכיַצד 
ֲעֵליֶהם.  ָנַפל  ָּגדֹול  ַּפַחד  ִּכי  ֵמִאָּתם,  ֶׁשֵּיֵלְך  ִמֵּיׁשּוַע  ַהִּגְרָּגִׁשִּיים ִּבֵּקׁש 
ְלִפיָכְך ָיַרד ְלִסיָרה ְוָחַזר. 38 ַאְך ָהִאיׁש ֶׁשָּיְצאּו ִמּתֹוכֹו ַהֵּׁשִדים ִּבֵּקׁש 
ִמֵּיׁשּוַע ֶׁשַּיִּניַח לֹו ְלִהָּׁשֵאר ִאּתֹו, 39 ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁשּוַע ִׁשַּלח אֹותֹו ְּבָאְמרֹו: 
ָהַלְך  הּוא  ֱאֹלִהים.”  ְלָך  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ְוַסֵּפר  ְלֵביְתָך  ”ׁשּוב 

ְוִהְׁשִמיַע ְּבָכל ָהִעיר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו ֵיׁשּוַע.
 ריפוי האישה שנגעה בבגדו של ישוע ותחיית בתו של יאיר

)מתי ט 18‑26; מרקוס ח 21‑43(
40 ַּכֲאֶׁשר ָחַזר ֵיׁשּוַע ִקֵּבל ָהָעם ֶאת ָּפָניו, ֶׁשֵּכן ַהּכׂל ִחּכּו לֹו. 41 ְוִהֵּנה 

ָּבא ִאיׁש, ָיִאיר ְׁשמֹו, ְוהּוא רׂאׁש ֵּבית ְּכֶנֶסת. הּוא ָנַפל ְלַרְגֵלי ֵיׁשּוַע 
ּוִבֵּקׁש ִמֶמּנּו ֶׁשָּיבֹוא ֶאל ֵּביתֹו, 42 ִּכי ַּבת ְיִחיָדה ָהְיָתה לֹו, ְּכַבת ְׁשֵּתים־
ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ְוִהיא ָנְטָתה ָלמּות. ָאז ָהַלְך ְלָׁשם ְּכֶׁשֲהמֹון ָהָעם ִנְדָחק 
ְסִביבֹו. 43 ְוִאָּׁשה ָזַבת ָּדם ֶזה ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה — ֶׁשהֹוִציָאה ֶאת 
44 ִהְתָקְרָבה   — ְלַרְּפָאּה  ִהְצִליַח  ֹלא  ְוִאיׁש  רֹוְפִאים  ַעל  ִמְחָיָתּה  ָּכל 

ֵמֲאחֹוָריו ְוָנְגָעה ִּבְכַנף ִּבְגדֹו. ִמָּיד ֶנֱעַצר זֹוב ָּדָמּה.

 8.30 - 44
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45 ָׁשַאל ֵיׁשּוַע: ”ִמי ֶזה ֶׁשָּנַגע ִּבי?” ֵּכיָון ֶׁשַהּכׂל ִהְכִחיׁשּו, ָאַמר ֵּכיָפא: 

”ֲאדֹוִני, ֲהמֹון ָהָעם ּדֹוֵחק ְולֹוֵחץ אֹוְתָך!” 46 ַאְך ֵיׁשּוַע ָאַמר: ”ִמיֶׁשהּו 
ָנַגע ִּבי, ִּכי ִהְבַחְנִּתי ֶׁשָּיְצָאה ִמֶּמִּני ְּגבּוָרה.”

47 ָהִאָּׁשה, ִּכְראֹוָתּה ֶׁשֵאין ִהיא ִנְסֶּתֶרת ִמֶּמּנּו, ִנְּגָׁשה ִּבְרָעָדה ְוָנְפָלה 

ְלָפָניו, ּוְבָאְזֵני ָּכל ָהָעם ִסְּפָרה ַמּדּוַע ָנְגָעה ּבֹו, ְוִכי ִנְרְּפָאה ִמָּיד.
48 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ֱאמּוָנֵתְך הֹוִׁשיָעה אֹוָתְך, ִּבִּתי, ְלִכי ְלָׁשלֹום.”

49 ְּבָׁשָעה ֶׁשִּדֵּבר ָּבא ִאיׁש ִמֵּביתֹו ֶׁשל רׂאׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוָאַמר: ”ִּבְּתָך 

ֵמָתה, ַאל ַּתְטִריַח עֹוד ֶאת ַהּמֹוֶרה.” 50 ַאְך ֵיׁשּוַע ְּבָׁשְמעֹו זׂאת ָאַמר: 
”ַאל ִּתיָרא, ַרק ַהֲאֵמן ְוִהיא ֵּתָרֵפא.”

51 ַּכֲאֶׁשר ָּבא ֶאל ַהַּבִית ֹלא ִהִּניַח ְלִאיׁש ְלִהָּכֵּנס ִאּתֹו, חּוץ ִמֵּכיָפא, 

יֹוָחָנן, ַיֲעקׂב, ֲאִבי ַהַּיְלָּדה ְוִאָּמּה. 52 ַהּכׂל ָּבכּו ְוקֹוְננּו ָעֶליָה, ַאְך הּוא 
ָאַמר: ”ַאל ִּתְבּכּו, ִהיא ֹלא ֵמָתה. ִהיא ַרק ְיֵׁשָנה.”

ְּבָיָדּה  ָאַחז  הּוא  54 אּוָלם  ֵמָתה.  ֶׁשִהיא  ָיְדעּו  ִּכי  לֹו,  ָצֲחקּו  53 ֵהם 

ְוָקָרא: ”ַיְלָּדה, קּוִמי!” 55 ָאז ָׁשָבה רּוָחּה ְוִהיא ָקָמה ִמָּיד. ִצָּוה ֵיׁשּוַע: 
”ְּתנּו ָלּה ֶלֱאכׂל!” 56 הֹוֶריָה ִהְׁשּתֹוְממּו, ַאְך הּוא ִצָּוה ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא 

ַיִּגידּו ְלִאיׁש ֶאת ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה.
 ישוע שולח את שנים־עשר השליחים

)מתי י 5‑15; מרקוס ו 7‑13(

 ְלַאַחר ֶׁשִּכֵּנס ֶאת ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר ְוָנַתן ָלֶהם ּכַׂח ְוַסְמכּות ַעל ָּכל ט 
ַהֵּׁשִדים, ְוַגם ְלַרֵּפא ַמֲחלֹות, 2 ָׁשַלח אֹוָתם ְלַהְכִריז ַעל ַמְלכּות 
ְמאּוָמה  ִּתְקחּו  ”ַאל  ָלֶהם:  3 ָאַמר  ַהחֹוִלים.  ֶאת  ּוְלַרֵּפא  ָהֱאֹלִהים 
ַלֶּדֶרְך, ֹלא ַמֵּקל ְוֹלא ַּתְרִמיל, ֹלא ֶלֶחם ְוֹלא ֶּכֶסף, ְוֹלא ְׁשֵּתי ֻּכֳּתנֹות 
ְלִאיׁש. 4 ָּכל ַּבִית ֶׁשִּתָּכְנסּו ֵאָליו, ָׁשם ֵּתְׁשבּו ּוִמָּׁשם ֵּתְצאּו ַלֶּדֶרְך. 5 ְוָכל 
ֲאֶׁשר ֹלא ְיַקְּבלּו ֶאְתֶכם, ְצאּו ִמן ָהִעיר ַהִהיא ְוַנֲערּו ֶאת ָהָאָבק ֵמַעל 

ַרְגֵליֶכם ְלֵעדּות ֶנְגָּדם.”
6 ֵהם ָיְצאּו ְוָעְברּו ַּבְּכָפִרים ְּכֶׁשֵהם ְמַבְּׂשִרים ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ּוְמַרְּפִאים 

ְּבָכל ָמקֹום.

 8.45 - 9.6
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 הורדוס נבוך

)מתי יד 1‑12; מרקוס ו 14‑29(
ְמבּוָכה,  ְוִנְתַמֵּלא  ֶּׁשָּקָרה  ַמה  ָּכל  ַעל  ָׁשַמע  ָהרַׂבע  ַׂשר  7 הֹוְרדֹוס 

8 ֲאֵחִרים  ַהֵּמִתים.”  ִמֵּבין  ָקם  ”יֹוָחָנן  ָאְמרּו:  ֲאָנִׁשים  ֶׁשַּכָּמה  ִמּׁשּום 
ָאְמרּו: ”ֵאִלָּיהּו הֹוִפיַע”, ַוֲאֵחִרים ָאְמרּו ֶׁשַאַחד ַהְּנִביִאים ַהַּקְדמֹוִנים 
ָקם ִלְתִחָּיה. 9 ַאְך הֹוְרדֹוס ָאַמר: ”ֶאת יֹוָחָנן ֲהֵרי ֲאִני ָעַרְפִּתי, ּוִמי ֶזה 

ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ָעָליו ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה?” הּוא ִהְׁשַּתֵּדל ִלְראֹות אֹותֹו.
 ישוע מאכיל חמשת אלפים איש

)מתי יד 13‑21; מרקוס ו 30‑44; יוחנן ו 1‑14(
10 ַּכֲאֶׁשר ָחְזרּו ַהְּׁשִליִחים ִסְּפרּו ְלֵיׁשּוַע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעׂשּו. הּוא ָלַקח 

אֹוָתם ְוָיָצא ִאָּתם ְלַבד ְלִכּוּון ִעיר ַהִּנְקֵראת ֵּבית ַצְיָדא. 11 ְּכֶׁשּנֹוַדע 
ַהָּדָבר ַלֲהמֹון ָהָעם ָהְלכּו ַאֲחָריו. הּוא ִקֵּבל אֹוָתם, ִּדֵּבר ֲאֵליֶהם ַעל 

ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ְוִרֵּפא ֶאת ַהְּזקּוִקים ְלִרּפּוי.
12 ַהּיֹום ָנָטה ַלֲערׂב ְוַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר ִנְּגׁשּו ְוָאְמרּו ֵאָליו: ”ְׁשַלח ָנא ֶאת 

ָהָעם ְוֵיְלכּו ֶאל ַהִּיּׁשּוִבים ְוַהְּכָפִרים ֶׁשִּמָּסִביב ְּכֵדי ָללּון ּוְלַהִּׂשיג אֶׂכל, 
ִּכי ּפׂה ִנְמָצִאים ָאנּו ְּבָמקֹום ׁשֹוֵמם.” 13 ָאַמר ָלֶהם: ”ְּתנּו ָלֶהם ַאֶּתם 
ּוְׁשֵני  ֶלֶחם  ִּכְּכרֹות  ֵמֲחֵמׁש  יֹוֵתר  ָלנּו  ”ֵאין  ָאְמרּו:  ֵהם  ַאְך  ֶלֱאכׂל”, 
ָדִגים, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵנֵלְך ֲאַנְחנּו ְוִנְקֶנה אֶׂכל ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה”; 14 ִּכי ָהיּו 

ָׁשם ַּכֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ֲאָנִׁשים.
ִאיׁש  ַּכֲחִמִּׁשים  ִּבְקבּוצֹות,  ”הֹוִׁשיבּו אֹוָתם  ְלַתְלִמיָדיו:  ְוָאַמר  ָעָנה 

ְּבָכל ְקבּוָצה.”
15 ָּכְך ָעׂשּו ְוהֹוִׁשיבּו ֶאת ֻּכָּלם. 16 ָלַקח ֵיׁשּוַע ֶאת ֲחֵמׁש ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחם 

ְוֶאת ְׁשֵני ַהָּדִגים, ּוְלַאַחר ֶׁשָּנָׂשא ֵעיָניו ַהָּׁשַמְיָמה ּוֵבַרְך ֲעֵליֶהם, ָּבַצע 
אֹוָתם ּוְנָתָנם ְלַתְלִמיָדיו ְלַהִּגיׁש ָלָעם. 17 ַהּכׂל ָאְכלּו ְוָׂשְבעּו, ּוִמַּמה 

ֶּׁשּנֹוַתר ָלֶהם ֶנֶאְספּו ְׁשֵנים־ָעָׂשר ַסִּלים.

 9.7 - 17
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 כיפא מכיר שישוע הוא המשיח

)מתי טז 13‑19; מרקוס ח 27‑29(
ָׁשַאל  ִעּמֹו  ָהיּו  ְוַתְלִמיָדיו  ּבֹוֵדד  ְּבָמקֹום  ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל  ַאַחת  18 ַּפַעם 

אֹוָתם: ”ָמה אֹוֵמר ָעַלי ָהָעם, ִמי ֲאִני?”
’ֵאִלָּיהּו’,  אֹוְמִרים,  ֵיׁש  ַהַּמְטִּביל’,  ’יֹוָחָנן  אֹוְמִרים,  ”ֵיׁש  19 ֵהִׁשיבּו: 

ַוֲאֵחִרים אֹוְמִרים ֶׁשַאַחד ַהְּנִביִאים ַהַּקְדמֹוִנים ָקם ִלְתִחָּיה.”
 20 ָׁשַאל ֵיׁשּוַע: ”ְוַאֶּתם ָמה אֹוְמִרים, ִמי ֲאִני?”

”ְמִׁשיַח ָהֱאֹלִהים”, ֵהִׁשיב ֵּכיָפא.
 ישוע מדבר על מותו ותחייתו

)מתי טז 20‑28; מרקוס ח 30 עד ט 1(
21 ָאז ִהְזִהיר אֹוָתם ְּבַצּוֹותֹו ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא ַיִּגידּו זׂאת ְלִאיׁש; 22 ְּכמֹו 

ֵכן ָאַמר: ”ָצִריְך ֶׁשֶּבן־ָהָאָדם ִיְסּבׂל ַהְרֵּבה, ֶׁשַהְּזֵקִנים ְוָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים 
ְוַהּסֹוְפִרים ִיְדחּוהּו, ֶׁשֵּיָהֵרג ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָיקּום.”

23 ָאַמר ֶאל ַהּכׂל: ”ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלבֹוא ַאֲחַרי, ֶׁשִּיְתַּכֵחׁש ְלַעְצמֹו ְוִיָּׂשא 

ֶאת ְצָלבֹו יֹום יֹום ְוֵיֵלְך ַאֲחַרי; 24 ִּכי ֶהָחֵפץ ְלַהִּציל ֶאת ַנְפׁשֹו ְיַאֵּבד 
ּתֹוֶעֶלת  25 ַמה  ַיִּציֶלָּנה.  ְלַמֲעִני,  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ַהְמַאֵּבד  ֲאָבל  אֹוָתּה. 
אֹו  יׂאַבד  ַעְצמֹו  ְוהּוא  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ַיְרִויַח  ִאם  ְלָאָדם  ִּתְצַמח 
ִיְהֶיה  הּוא  ְלֶחְרָּפה,  לֹו  ָהִיינּו  ּוְדָבַרי  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  26 ִּכי  ִיָּנֵזק? 
ְלֶחְרָּפה ְלֶבן־ָהָאָדם ַּכֲאֶׁשר ָיבֹוא ִּבְכבֹודֹו ּוִבְכבֹוד ָהָאב ְוַהַּמְלָאִכים 
ַהְּקדֹוִׁשים. 27 ּוֶבֱאֶמת ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֵיׁש ִמן ָהעֹוְמִדים ּפׂה ֲאֶׁשר ֹלא 

ִיְטֲעמּו ָמֶות ַעד ִּכי ִיְראּו ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.”
 ישוע לובש הדר

)מתי יז 1‑8; מרקוס ט 2‑8(
28 ִּכְׁשמֹוָנה ָיִמים ַאֲחֵרי ֶׁשָאַמר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָלַקח ֶאת ֵּכיָפא 

ְוֶאת יֹוָחָנן ְוֶאת ַיֲעקׂב ְוָעָלה ָלָהר ְלִהְתַּפֵּלל. 29 ְּבעֹוד הּוא ִמְתַּפֵּלל 
ִהְׁשַּתָּנה ַמְרֵאה ָּפָניו, ּוְלבּוׁשֹו ַנֲעָׂשה ָלָבן ַמְבִהיק. 30 ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים 
ְוִדְּברּו ַעל  ַּבֲהַדר ָּכבֹוד  31 ֶׁשהֹוִפיעּו  ְוֵאִלָּיהּו  ְמׂשֹוֲחִחים ִאּתֹו, מֶׁׂשה 
ַוֲחֵבָריו  ִהְסַּתְּלקּותֹו ֲאֶׁשר ָהָיה ָעִתיד ְלַהְגִׁשים ִּבירּוָׁשַלִים. 32 ֵּכיָפא 
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ָהיּו ְרדּוִמים. ֵהם ִהְתעֹוְררּו ְוָאז ָראּו ֶאת ְּכבֹודֹו ְוֶאת ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים 
”ֲאדֹוִני,  ֵיׁשּוַע:  ֶאל  ֵּכיָפא  ָאַמר  ִמֶּמּנּו  33 ְּכֶׁשִּנְפְרדּו  ְלָידֹו.  ָהעֹוְמִדים 
טֹוב ֶׁשֲאַנְחנּו ָּכאן. ַנֲעֶׂשה ָנא ָׁשֹלׁש ֻסּכֹות; ְלָך ַאַחת, ְלמֶׁׂשה ַאַחת 
ּוְלֵאִלָּיהּו ַאַחת”, ְוֹלא ָיַדע ַמה ֶּׁשָאַמר. 34 ְּבַדְּברֹו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
הֹוִפיַע ָעָנן ְוָסַכך ֲעֵליֶהם, ּוַפַחד ָנַפל ֲעֵליֶהם ִּבְהיֹוָתם ְּבתֹוְך ֶהָעָנן. 

35 ָיָצא קֹול ִמּתֹוְך ֶהָעָנן ֵלאמׂר: ”ֶזה ְּבִני ְּבִחיִרי, ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון!”

36 ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַמע ַהּקֹול ִנְמָצא ֵיׁשּוַע ְלַבּדֹו. ֵהם ָׁשְתקּו ּוְבאֹוָתם ָיִמים 

ֹלא ִסְּפרּו ְלִאיׁש ִמָּכל ַמה ֶּׁשָראּו.
 ריפוי ילד מרוח רעה

)מתי יז 14‑18; מרקוס ט 14‑27(
37 ַּכֲאֶׁשר ָיְרדּו ִמן ָהָהר ְּביֹום ַהָּמֳחָרת, ָּבאּו ַעם ַרב ִלְקָראתֹו. 38 ”ַרִּבי”, 

ִּכי ֵּבן  ְּבִני,  ָצַעק ִאיׁש ִמן ֶהָהמֹון, ”ֲאִני ִמְתַחֵּנן ֵאֶליָך, ַהֵּבט ָנא ֶאל 
ָיִחיד הּוא ִלי. 39 רּוַח אֹוֶחֶזת ּבֹו ְוהּוא צֹוֵעק ִּפְתאֹום; ִהיא ְמַזְעַזַעת 
ִמֶּמּנּו.  ַמְרָּפה  ּוְבקִׁׂשי  ּבֹו  ִמְתַעֶּלֶלת  ִמִּפיו,  יֹוֵרד  ֶׁשַהֶּקֶצף  ַעד  אֹותֹו 

40 ִּבַּקְׁשִּתי ִמַּתְלִמיֶדיָך ְלָגֵרׁש אֹוָתּה ְוֹלא ָיְכלּו.”

41 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע: ”הֹוי ּדֹור ֲחַסר ֱאמּוָנה ּוְמַעֵּות ֶּדֶרְך, ַעד ָמַתי ֶאְהֶיה 

ִעָּמֶכם ְוֶאְסּבׂל ֶאְתֶכם? ָהֵבא ֶאת ִּבְנָך ֵהָּנה!”
ַאְך  ּגּופֹו.  ֶאת  ְוִזְעַזע  ַהֵּׁשד  ִהִּפילֹו  ֵיׁשּוַע  ֶאל  ִמְתָקֵרב  הּוא  42 ְּבעֹוד 

ֶהֱחִזירֹו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַהֶּיֶלד.  ֶאת  ְוִרֵּפא  ַהְּטֵמָאה  ָּברּוַח  ָּגַער  ֵיׁשּוַע 
ְלָאִביו, 43 ְוַהּכׂל ִהְׁשּתֹוְממּו ַעל ְּגֻדַּלת ָהֱאֹלִהים.

ַּכֲאֶׁשר ַהּכׂל ָהיּו ְּתֵמִהים ַעל ַמה ֶּׁשָעָׂשה, ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: 44 ”ַהּטּו 
ָאְזֵניֶכם ַלִּמִּלים ָהֵאֶּלה: ִהֵּנה ָעִתיד ֶּבן־ָהָאָדם ְלִהָּמֵסר ִליֵדי ֲאָנִׁשים.” 
45 ַאְך ֵהם ֹלא ֵהִבינּו ֶאת ֲאֶׁשר ָאַמר, ִּכי ַמְׁשָמעֹו ֻהְסַּתר ֵמֶהם ֶׁשֹּלא 

ָיִבינּו — ְוַגם ָּפֲחדּו ִלְׁשאׂל אֹותֹו ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה.
 מי הגדול

)מתי יח 1‑5; מרקוס ט 33‑37(
ֶאת  ֶׁשָּיַדע  47 ֵיׁשּוַע,  ָּבֶהם.  ַהָּגדֹול  ִמי   — ַהְּׁשֵאָלה  ָּבֶהם  46 ֵנעֹוָרה 

”ָּכל  ָלֶהם:  48 ְוָאַמר  ְלָידֹו  אֹותֹו  ֶהֱעִמיד  ֶיֶלד,  ָלַקח  ִלָּבם,  ַמֲחֶׁשֶבת 
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¤ ט 51: להלקח השמימה ‑ או: לעליתו   

אֹוִתי  ְוַהְמַקֵּבל  ְמַקֵּבל;  אֹוִתי הּוא  ִּבְׁשִמי,  ַהֶּזה  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ַהְמַקֵּבל 
ְמַקֵּבל ֶאת ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני. ַהָּקטׂן ֶׁשְּבֻכְּלֶכם הּוא ַהָּגדֹול.”

 מי שאינו נגדכם - אתכם

)מרקוס ט 38‑40(
ְוָאַמר: ”ֲאדֹוִני, ָרִאינּו ִאיׁש ְמָגֵרׁש ֵׁשִדים ְּבִׁשְמָך  49 יֹוָחָנן ָּפָנה ֵאָליו 

ּוָמַנְענּו ַּבֲעדֹו, ִּכי ֵאיֶנּנּו הֹוֵלְך ִעָּמנּו.”
50 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ַאל ִּתְמְנעּו ַּבֲעדֹו, ִּכי ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו ֶנְגְּדֶכם, ִאְּתֶכם 

הּוא.”
כפר שומרוני מסרב לקבל את ישוע

51 ַּכֲאֶׁשר ָמְלאּו ָיָמיו ְלִהָּלַקח   ¤ ַהָּׁשַמְיָמה ָׂשם ָּפָניו ָלֶלֶכת ִלירּוָׁשַלִים 

52 ְוָׁשַלח ְׁשִליִחים ְלָפָניו. ֵהם ָהְלכּו ּוָבאּו ֶאל ֶאָחד ִמְּכָפֵרי ַהּׁשֹוְמרֹוִנים 

ָהיּו  ֶׁשָּפָניו  ִמּׁשּום  ִקְּבלּוהּו  ֹלא  53 ַאְך  ִּבְׁשִבילֹו,  ֶּׁשָּנחּוץ  ַמה  ְלָהִכין 
מּוָעדֹות ִלירּוָׁשַלִים. 54 ְּכֶׁשָראּו זׂאת ַיֲעקׂב ְויֹוָחָנן ַּתְלִמיָדיו, ָאְמרּו: 
ְותׂאַכל אֹוָתם?”  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֵאׁש  ֶׁשֵּתֵרד  ְנַצֶּוה  ִּכי  ְרצֹוְנָך  ”ֲאדֹוֵננּו, 
ְּבֵני  יֹוְדִעים  ”ֵאיְנֶכם  ]ְּבָאְמרֹו:  ָּבֶהם  ְוָגַער  ֲאֵליֶהם  ָּפָנה  הּוא  55 ַאְך 

ֵאיזֹו רּוַח ַאֶּתם! 56 ִּכי ֶּבן־ָהָאָדם ֹלא ָּבא ִלְגרׂם ְלָאְבַדן ַנְפׁשֹות ְּבֵני 
ָאָדם, ֶאָלא ְלהֹוִׁשיָען”.[ ֵהם ָהְלכּו ִלְכָפר ַאֵחר.

 תשובה למבקשים ללכת אחרי ישוע

)מתי ח 19‑22(
57 ְּבֵעת ֶׁשָהְלכּו ַּבֶּדֶרְך ָּפָנה ֵאָליו ִמיֶׁשהּו ְוָאַמר: ”ֲאדֹוִני, ֵאֵלְך ַאֲחֶריָך 

ְלָכל ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְך.”
58 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ַלּׁשּוָעִלים ֵיׁש ְמאּורֹות ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ִקִּנים, ֲאָבל 

ֶּבן־ָהָאָדם ֵאין לֹו ָמקֹום ְלַהִּניַח ֶאת רׂאׁשֹו.”
59 ְוֶאל ִאיׁש ַאֵחר ָאַמר: ”ֵלְך ַאֲחַרי!” ַאְך ַהָּלה ֵהִׁשיב: ”ֲאדֹוִני, ֵּתן ִלי 

ְּתִחָּלה ָלֶלֶכת ִלְקּבׂר ֶאת ָאִבי.”
60 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ַהַּנח ַלֵּמִתים ִלְקּבׂר ֶאת ֵמֵתיֶהם ְוַאָּתה ֵלְך ַהְכֵרז 

ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.”
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קֶׂדם  ֲאָבל  ֲאדֹוִני,  ַאֲחֶריָך,  ”ֵאֵלְך  ְוָאַמר:  ֵאָליו  ָּפָנה  ְׁשִליִׁשי  61 ִאיׁש 

ַהִּניָחה ִלי ְלִהָּפֵרד ִמְּבֵני ֵּביִתי.”
62 ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: ”ִמי ֶׁשָּׂשם ֶאת ָידֹו ַעל ַהַּמֲחֵרָׁשה ּוַמִּביט ֲאחֹוַרִּנית 

ֹלא ִיְכַׁשר ְלַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.”
ישוע שולח שבעים ושנים תלמידים

ְוָׁשַלח י  ּוְׁשַנִים  ִׁשְבִעים  עֹוד  ָהָאדֹון  ִמָּנה  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים   ַאֲחֵרי 
אֹוָתם ְלָפָניו, ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ֶאל ָּכל ִעיר ּוָמקֹום ֲאֶׁשר ִהְתַּכֵון ָלבֹוא 
”ָלֵכן  ָלֶהם,  ָאַמר  ְמַעִּטים”,  ַהּפֹוֲעִלים  ְוִאיּלּו  ַרב,  2 ”ַהָּקִציר  ְלָׁשם. 
ִהְנִני  3 ְלכּו!  ְקִצירֹו.  ֶאל  ּפֹוֲעִלים  ֶׁשִּיְׁשַלח  ַהָּקִציר  ַלֲאדֹון  ִהְתַּפְּללּו 
ַאְרָנק  ֹלא  ִעָּמֶכם  ִּתְקחּו  4 ַאל  ְזֵאִבים.  ֵּביְן  ִּכְכָבִׁשים  ֶאְתֶכם  ׁשֹוֵלַח 
5 ְלָכל  ַּבֶּדֶרְך.  ִאיׁש  ִלְׁשלֹום  ִּתְׁשֲאלּו  ְוַאל  ַנֲעַלִים,  ְוֹלא  ַּתְרִמיל  ְוֹלא 
ָׁשם  ִיְהֶיה  6 ְוִאם  ַהֶּזה’.  ַלַּבִית  ’ָׁשלֹום  ְּתִחָּלה  ִאְמרּו  ֶׁשִּתָּכְנסּו  ַּבִית 
ִאיׁש ָׁשלֹום, ַה’ָּׁשלֹום’ ֶׁשָּלֶכם ִיְׁשֶרה ָעָליו; ִאם ֹלא — ֲאֵליֶכם ָיׁשּוב. 
ָראּוי  ִּכי  ֶאְצָלם,  ֶּׁשֵּיׁש  ִמַּמה  ּוְׁשתּו  ְוִאְכלּו  ִהָּׁשֲארּו,  ַהַּבִית  7 ְּבאֹותֹו 

ַהּפֹוֵעל ִלְׂשָכרֹו. ַאל ַּתַעְברּו ִמַּבִית ְלַבִית. 8 ְּבָכל ִעיר ֶׁשִּתָּכְנסּו ֵאֶליָה 
ַהחֹוִלים  ֶאת  9 ַרְּפאּו  ָלֶכם,  ַיִּגיׁשּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ִאְכלּו  ֶאְתֶכם,  ִויַקְּבלּו 
ֲאֶׁשר ָּבּה ְוִאְמרּו ָלֶהם, ’ְקֵרָבה ֲאֵליֶכם ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים’. 10 ּוְבָכל ִעיר 
ֶׁשִּתָּכְנסּו ֵאֶליָה ְוֹלא ְיַקְּבלּו ֶאְתֶכם, ְצאּו ֶאל ְרחֹובֹוֶתיָה ְוִאְמרּו, 11 ’ַּגם 
ֶאת ֲאַבק ִעיְרֶכם ֶׁשִּנְדַּבק ְלַרְגֵלינּו ֲאַנְחנּו ְמַנֲעִרים ֲעֵליֶכם; ַאְך ְּדעּו 
ִיְהֶיה  יֹוֵתר  ַקל  ָלֶכם,  ֲאִני  12 אֹוֵמר  ָהֱאֹלִהים’.  ַמְלכּות  ְקֵרָבה  ָלֶכם: 
ִלְסדֹום ַּבּיֹום ַההּוא ֵמֲאֶׁשר ְלאֹוָתּה ִעיר. 13 אֹוי ָלְך ּכֹוָרִזין! אֹוי ָלְך 
ְּבתֹוְכֶכן,  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהְּפָלאֹות  ְוִצידֹון  ְּבצֹור  ַנֲעׂשּו  ִאּלּו  ִּכי  ַצְיָדא!  ֵּבית 
ֲהֵרי ִמְּכָבר ָהיּו חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ְויֹוְׁשִבים ְּבַׂשק ָוֵאֶפר. 14 ּוְבָכל זׂאת 
ְלצֹור ְוִצידֹון ֵיַקל ַּבִּדין ִמֶּכם. 15 ְוַאְּת ְּכַפר ַנחּום, ַהִאם ַלָּׁשַמִים ַּתֲעִלי? 

ְׁשאֹוָלה ֵּתְרִדי!
הּוא  אֹוִתי  ֶאְתֶכם,  ַהּדֹוֶחה  ׁשֹוֵמע.  הּוא  ֵאַלי  ֲאֵליֶכם,  16 ַהּׁשֹוֵמַע 

ּדֹוֶחה. ְוַהּדֹוֶחה אֹוִתי ּדֹוֶחה ֶאת ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני.”

 9.61 - 10.16
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י 27: דבר’ ו 5; ויק’ יט 18   

השבעים ושנים חוזרים

ַהֵּׁשִדים  ֲאִפּלּו  ”ֲאדֹוֵננּו,  ְוָאְמרּו:  ְּבִׂשְמָחה  ָחְזרּו  ּוְׁשַנִים  17 ַהִּׁשְבִעים 

ִנְכָנִעים ָלנּו ְּבִׁשְמָך.”
19 ִהֵּנה  ַהָּׁשַמִים.  ִמן  ְּכָבָרק  נֹוֵפל  ַהָּׂשָטן  ֶאת  ”ָרִאיִתי  ָלֶהם:  18 ָאַמר 

ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ַהּכַׂח ִלְרמׂס ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ְוֶאת ָּכל ּכַׂח ָהאֹוֵיב, 
ֶׁשָהרּוחֹות  ַעל  ִּתְׂשְמחּו  ַאל  זׂאת  20 ּוְבָכל  ָּבֶכם.  ִיְפַּגע  ּוְמאּוָמה ֹלא 

ִנְכָנעֹות ָלֶכם; ִׂשְמחּו ַעל ָּכְך ֶׁשְּׁשמֹוֵתיֶכם ִנְכְּתבּו ַּבָּׁשַמִים.”
ֲאִני  ”מֹוֶדה  ְוָאַמר:  ַהּקֶׂדׁש  רּוַח  ְּבִׂשְמַחת  ִנְתַמֵּלא  ָׁשָעה  21 אֹוָתּה 

ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִהְסַּתְרָּת  ִּכי  ְוָהָאֶרץ,  ַהָּׁשַמִים  ֲאדֹון  ָאִבי,  ְלָך, 
ָהָיה  ָּכְך  ֶׁשֲהֵרי  ָאִבי,  ֵּכן,  ְלעֹוָלִלים.  ְוִגִּליָתם  ְוַהְּנבֹוִנים  ַהֲחָכִמים  ִמן 

ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך.
22 ַהּכׂל ִנְמַסר ִלי ֵמֵאת ָאִבי ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ִמי הּוא ַהֵּבן, זּוָלִתי ָהָאב; 

ַאף ֹלא ִמי הּוא ָהָאב, זּוָלִתי ַהֵּבן ְוָכל ִמי ֶׁשַהֵּבן רֹוֶצה ְלַגּלֹות לֹו.”
23 הּוא ָּפָנה ֶאל ַהַּתְלִמיִדים ְלַבָּדם ְוָאַמר: ”ַאְׁשֵרי ָהֵעיַנִים ָהרֹואֹות 

ַרִּבים  ּוְמָלִכים  ְנִביִאים  ָלֶכם,  ֲאִני  24 אֹוֵמר  ֶּׁשַאֶּתם רֹוִאים.  ֶאת ַמה 
ָחְפצּו ִלְראֹות ֶאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם רֹוִאים ְוֹלא ָראּו; ְוִלְׁשמַׂע ֶאת ֲאֶׁשר 

ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים ְוֹלא ָׁשְמעּו.”
המשל על השומרוני הטוב

ָעַלי  ֶמה  ”ַרִּבי,  ְוָאַמר:  אֹותֹו  ִלְבחׂן  ָקם  ּתֹוָרה,  ַּבַעל  ֶאָחד,  25 ִאיׁש 

ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ָלֶרֶׁשת ַחֵּיי עֹוָלם?”
 26 ָׁשַאל ֵיׁשּוַע: ”ַמה ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה? ָמה ַאָּתה קֹוֵרא?”

27 ֵהִׁשיב ַּבַעל ַהּתֹוָרה:   ”ְוָאַהְבָּת ֶאת יהוה ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־

ַנְפְׁשָך ּוְבָכל־ְמאְׂדָך ּוְבָכל ִׂשְכְלָך, ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך.”
 28 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ָיֶפה ָעִניָת, ֲעֵׂשה זֹאת ְוִתְחֶיה.”

29 ֲאָבל ֵמַאַחר ֶׁשָרָצה ְלַהְמִציא ֶהְצֵּדק ְלַעְצמֹו, ָׁשַאל ֶאת ֵיׁשּוַע: ”ּוִמי 

הּוא ֵרִעי?”

 10.17 - 29

HNTquote.indb   141 27/10/2010   14:31:37



142 לוקס 

30 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ִאיׁש ֶאָחד ָיַרד ִמירּוָׁשַלִים ִליִריחֹו ְוָנַפל ִּביֵדי 

ְּבָעְזָבם אֹותֹו  ָלֶהם  ְוָהְלכּו  ְוִהּכּוהּו,  ִהְפִׁשיטּו אֹותֹו  ַהָּללּו  ׁשֹוְדִדים. 
ַאְך  ַהֶּדֶרְך,  ְּבאֹוָתּה  ָיַרד  ֶאָחד  ּכֵׂהן  31 ְוִהֵּנה  ְלַחִּיים.  ָמֶות  ֵּבין  ֻמָּטל 
ִּכְראֹותֹו ֶאת ָהִאיׁש, ָעַבר ַלַּצד ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהֶּדֶרְך. 32 ֵּכן ַּגם ִאיׁש ֵלִוי, 
ַּכֲאֶׁשר ָּבא ַלָּמקֹום ְוָרָאה אֹותֹו, ָעַבר ַלַּצד ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהֶּדֶרְך. 33 ְוִהֵּנה 
ִנְתַמֵּלא  אֹותֹו  ּוְכֶׁשָרָאה  ֵאָליו,  ִהִּגיַע  ַּבֶּדֶרְך,  ֶׁשָעַבר  ֶאָחד,  ׁשֹוְמרֹוִני 
ַרֲחִמים. 34 ִנַּגׁש ֵאָליו, ָיַצק ֶׁשֶמן ְוַיִין ַעל ְּפָצָעיו ְוָחַבׁש אֹוָתם. ַאֲחֵרי 
ֵכן הֹוִׁשיבֹו ַעל ְּבֶהְמּתֹו ְוהֹוִביל אֹותֹו ֶאל ֻּפְנָּדק ְוָׁשם ָּדַאג ִלְצָרָכיו. 
35 ְלָמֳחָרת הֹוִציא ְׁשֵני ִּדיָנִרים, ְנָתָנם ְלַבַעל ַהֻּפְנָּדק ְוָאַמר: ’ְּדַאג לֹו 

ַאָּתה; ְוָכל ַמה ֶּׁשּתֹוִסיף ַאֲחִזיר ְלָך ְּבׁשּוִבי.’ 36 ּוְבֵכן ַמה ַּדְעְּתָך, ִמי ִמן 
ַהְּׁשלֹוָׁשה ָהָיה ֵרַע ַלּנֹוֵפל ִּביֵדי ַהּׁשֹוְדִדים?”

 37 ֵהִׁשיב ַּבַעל ַהּתֹוָרה: ”ֶזה ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו ֶחֶסד.”
ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ֵלְך ַוֲעֵׂשה ֵּכן ַּגם ַאָּתה.”

ישוע אצל מרתא ומרים

ַמְרָּתא  ֲאֶׁשר ְׁשָמּה  ְוִאָּׁשה ַאַחת  ֶאָחד,  ִלְכָפר  ִנְכַנס  ַמָּסָעם  38 ְּבֵעת 

ֶׁשָּיְׁשָבה  ְׁשָמּה,  ִמְרָים  ָאחֹות,  ָלּה  39 ָהְיָתה  ֵּביָתּה.  ֶאל  ִקְּבָלה אֹותֹו 
ְלַרְגֵלי ָהָאדֹון ְוָׁשְמָעה ֶאת ְּדָברֹו, 40 ְוִאּלּו ַמְרָּתא ָהְיָתה ְטרּוָדה ְּברׂב 
ְלָך  ִאְכַּפת  ֹלא  ַהִאם  ”ֲאדֹוִני,  ְוָאְמָרה:  ֵאָליו  ִנְּגָׁשה  ִהיא  ֵׁשרּוָתּה. 

ֶׁשֲאחֹוִתי ִהְׁשִאיָרה אֹוִתי ְלָׁשֵרת ְלַבִּדי? ֱאמׂר ָנא ָלּה ֶׁשַּתֲעזׂר ִלי.”
ַעל  ּוִמְתַרֶּגֶׁשת  ּדֹוֶאֶגת  ַאְּת  ַמְרָּתא,  ”ַמְרָּתא,  ָהָאדֹון:  ָלּה  41 ֵהִׁשיב 

ַהּטֹוב  ַּבֵחֶלק  ָּבֲחָרה  ּוִמְרָים  ָצִריְך;  ֶאָחד  ָּדָבר  42 ְוַרק  ַרִּבים,  ְּדָבִרים 
ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּלַקח ִמֶּמָּנה.”

 כיצד להתפלל

)מתי ו 9‑15; ז 7‑11(

ֶאָחד יא  לֹו  ָאַמר  ְּכֶׁשִּסֵּים  ְוִהְתַּפֵּלל.  ָמקֹום  ְּבֵאיֶזה  ָהָיה   הּוא 
ִלֵּמד  יֹוָחָנן  ֶׁשַּגם  ְּכֵׁשם  ְלִהְתַּפֵּלל,  ַלְּמֵדנּו  ”ֲאדֹוִני,  ִמַּתְלִמיָדיו: 

ֶאת ַּתְלִמיָדיו.”
 2 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ִמְתַּפְּלִלים ִאְמרּו:

 10.30 - 11.2
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ָאִבינּו, ִיְתַקֵּדׁש ִׁשְמָך, ָּתבֹוא ַמְלכּוְתָך.
ֶאת ֶלֶחם ֻחֵּקנּו ֵּתן ָלנּו יֹום יֹום;  3 

ּוְסַלח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו,  4 
ִּכי ַּגם ֲאַנְחנּו סֹוְלִחים ְלָכל ַהחֹוְטִאים ָלנּו;

ְוַאל ְּתִביֵאנּו ִליֵדי ִנָּסיֹון.”
5 הֹוִסיף ְוָאַמר ָלֶהם: ”ִאם ֶאָחד ִמֶּכם ֵיֵלְך ֶאל ְיִדידֹו ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה 

ְויׂאַמר לֹו, ’ְיִדיִדי, ַהְלֵוה ִלי ָׁשלֹוׁש ִּכְּכרֹות ֶלֶחם, 6 ִּכי ֲחֵבִרי ִהִּגיַע ֵאַלי 
ִמן ַהֶּדֶרְך ְוֵאין ִלי ַמה ְּלַהִּגיׁש לֹו.’ 7 ְוֶזה ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּבִית ָיִׁשיב ְויׂאַמר, 
’ַאל ַּתְטִריד אֹוִתי, ַהֶּדֶלת ְּכָבר ְנעּוָלה ִויָלַדי ִאִּתי ַּבִּמָּטה. ֵאיֶנִּני ָיכֹול 
ָלקּום ְוָלֵתת ְלָך’ — 8 אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַּגם ִאם ֹלא ָיקּום ָלֵתת לֹו ַעל 
9 ַוֲאִני אֹוֵמר  ָצְרּכֹו.  ְּכָכל  לֹו  ְוִיֵּתן  ֶהַעָּזתֹו  ִּבְגַלל  ָיקּום  ְיִדידֹו,  ֱהיֹותֹו 
10 ִּכי  ָלֶכם.  ְוִיָּפַתח  ִּדְפקּו  ְוִתְמְצאּו,  ַחְּפׂשּו  ָלֶכם,  ְוִיָּנֵתן  ַּבְּקׁשּו  ָלֶכם, 
11 ּוִמי  לֹו.  ִיָּפַתח  ְוַהִּמְתַּדֵּפק  מֹוֵצא,  ְוַהְמַחֵּפׂש  ְמַקֵּבל,  ַהְמַבֵּקׁש  ָּכל 
ָּדג?  ִּבְמקֹום  ָנָחׁש  לֹו  ִיֵּתן  ְוהּוא  ָּדג  ִמֶּמּנּו  ְיַבֵּקׁש  ֶׁשְּבנֹו  ָהָאב  ִמֶּכם 
יֹוְדִעים  ָהָרִעים  ַאֶּתם  13 ֵהן  ַעְקָרב?  לֹו  ִיֵּתן  ֵּביָצה  ְיַבֵּקׁש  ִאם  12 אֹו 

ָלֵתת ַמָּתנֹות טֹובֹות ִלְבֵניֶכם, ָּכל ֶׁשֵּכן ָהָאב ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִיֵּתן ֶאת רּוַח 
ַהּקֶׂדׁש ַלְמַבְקִׁשים ִמֶּמּנּו!”

 ישוע נגד בעל־זבול

)מתי יב 22‑30; מרקוס ג 20‑27(
ָיָצא ַהֵּׁשד ֵהֵחל  14 ְּבַאַחד ַהָּיִמים ֵּגֵרׁש ֵׁשד ֶׁשָּגַרם ְלִאְּלמּות. ַּכֲאֶׁשר 

ָאְמרּו:  ֵמֶהם  ֶׁשַּכָּמה  15 ֶאָּלא  ִהְׁשּתֹוֵמם.  ְוֶהָהמֹון  ְלַדֵּבר  ָהִאֵּלם 
”ְּבֶעְזַרת ַּבַעל־ְזבּול ַׂשר ַהֵּׁשִדים הּוא ְמָגֵרׁש ֶאת ַהֵּׁשִדים.”

17 ַאְך  16 ַוֲאֵחִרים ֶׁשִהְתַּכְּונּו ְלַנּסֹותֹו ִּבְקׁשּו ִמֶּמּנּו אֹות ִמן ַהָּׁשַמִים. 

ַהְמֻפֶּלֶגת  ַמְמָלָכה  ”ָּכל  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם  ֶאת  ָיַדע  הּוא 
ַהָּׂשָטן  ַּגם  18 ְוִאם  ָּבּה.  ִיּפׂל  ַּבִית  ַעל  ּוַבִית  ֵּתָחֵרב,   — ַעְצָמּה  ְּבתֹוְך 
ַאֶּתם  אֹוְמִרים  ֶׁשֵּכן  ַמְמַלְכּתֹו?  ַּתֲעמׂד  ֵּכיַצד  ַעְצמֹו,  ְּבתֹוְך  ִהְתַּפֵּלג 
ִּכי ְּבֶעְזַרת ַּבַעל־ְזבּול ֲאִני ְמָגֵרׁש ֶאת ַהֵּׁשִדים. 19 ַאְך ִאם ֲאִני ְמָגֵרׁש 
ֶאת ַהֵּׁשִדים ְּבֶעְזַרת ַּבַעל־ְזבּול, ְּבֶעְזַרת ִמי ְמָגְרִׁשים אֹוָתם ְּבֵניֶכם? 
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ֶאת  ֲאִני  ְמָגֵרׁש  ֱאֹלִהים  ְּבֶאְצַּבע  20 ְוִאם  ׁשֹוְפֵטיֶכם.  ִיְהיּו  ֵהם  ָלֵכן 
ָהִאיׁש  21 ַּכֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים.  ַמְלכּות  ֲאֵליֶכם  ִהִּגיָעה  ָאז  ִּכי  ַהֵּׁשִדים, 
ִלְרכּוׁשֹו.  ָׁשלֹום  ֲהֵרי  ֶׁשּלֹו,  ֵּביתֹו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ֵהיֵטב  ֶהָחמּוׁש  ֶהָחָזק 
לֹוֵקח  הּוא  ָעָליו,  ּוִמְתַּגֵּבר  ִמֶּמּנּו  ָחָזק  ִאיׁש  אֹותֹו  ְּכֶׁשּתֹוֵקף  22 ַאְך 

ִמֶּמּנּו ֶאת ִנְׁשקֹו ֶׁשָּבַטח ּבֹו ּוְמַחֵּלק ֶאת ַהָּׁשָלל.
23 ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו ִאִּתי — ֶנְגִּדי הּוא, ּוִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו אֹוֵסף ִאִּתי — ְמַפֵּזר.”

 שיבת הרוח הטמאה

)מתי יב 43‑45(
ִצָּיה  ִּבְמקֹומֹות  ְמׁשֹוֶטֶטת  ָהָאָדם  ִמן  ַהּיֹוֵצאת  ַהְּטֵמָאה  24 ”ָהרּוַח 

ֶאל  ’ָאׁשּוָבה  ִהיא אֹוֶמֶרת,  ּוְכֶׁשֵאיָנּה מֹוֵצאת  ָמנֹוַח,  ָלּה  ּוְמַבֶּקֶׁשת 
ֵּביִתי ֶׁשָּיָצאִתי ִמֶּמּנּו’. 25 ִהיא ָּבָאה ּומֹוֵצאת אֹותֹו ְמֻטאָטא ּוְמֻהָּדר. 
26 ָאז ִהיא הֹוֶלֶכת ְולֹוַקַחת ִאָּתּה ֶׁשַבע רּוחֹות ֲאֵחרֹות ָרעֹות ִמֶּמָּנה 

ַההּוא  ָהִאיׁש  ֶׁשל  ַאֲחִריתֹו  ְּגרּוָעה  ָאֵכן  ָׁשם.  ִלְׁשּכׂן  ִנְכָנסֹות  ְוֻכָּלן 
ֵמֵראִׁשיתֹו.”

האור האמתי

ֶהָהמֹון  ִמן  ַאַחת  ִאָּׁשה  ָקְרָאה  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִּדֵּבר  27 ַּכֲאֶׁשר 

ְוָאְמָרה לֹו: ”ַאְׁשֵרי ַהֶּבֶטן ֲאֶׁשר ָנְׂשָאה אֹוְתָך ְוַאְׁשֵרי ַהָּׁשַדִים ֶׁשָּיַנְקָּת 
ֵמֶהם!”

ְּדַבר  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִעים  ַאְׁשֵרי  ָנכֹון,  ”ְויֹוֵתר  ְּבָאְמרֹו:  ֵהִגיב  ָּכְך  28 ַעל 

ֱאֹלִהים ְוׁשֹוְמִרים אֹותֹו.”
 הבקשה לראות אות

)מתי יב 38‑42; מרקוס ח 12(
29 ְּבִהְתַקֵהל ַעם ַרב ְסִביבֹו ָּפַתח ִּפיו ְוָאַמר: ”ַהּדֹור ַהֶּזה ּדֹור ַרע הּוא. 

ַהָּנִביא.  יֹוָנה  אֹות  ִמְּלַבד  לֹו  ִיָּנֵתן  ֹלא  אֹות  ַאְך  ְמַבֵּקׁש,  הּוא  אֹות 
30 ּוְכמֹו ֶׁשּיֹוָנה ָהָיה ְלאֹות ְלַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ֵּכן ַּגם ִיְהֶיה ֶּבן־ָהָאָדם ַלּדֹור 

ַהֶּזה. 31 ַמְלַּכת ֵּתיָמן ָּתקּום ַּבִּמְׁשָּפט ִעם ַאְנֵׁשי ַהּדֹור ַהֶּזה ְוַתְרִׁשיַע 
ְׁשֹלמׂה;  ָחְכַמת  ֶאת  ִלְׁשמַׂע  ָהָאֶרץ  ִמְּקֵצה  ָּבָאה  ִהיא  ֶׁשֵּכן  אֹוָתם, 
ִניְנֵוה ָיקּומּו ַּבִּמְׁשָּפט ִעם ַהּדֹור  ְוִהֵּנה ָּגדֹול ִמְּׁשֹלמׂה ָּכאן! 32 ַאְנֵׁשי 
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ַהֶּזה ְוַיְרִׁשיעּוהּו, ֶׁשֵּכן ֵהם ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ִּבְקִריַאת יֹוָנה; ְוִהֵּנה ָּגדֹול 
ִמּיֹוָנה ָּכאן!”

 אור הגוף

)מתי ה 15; ו 22‑23(
33 ”ֵאין ִאיׁש ַמְדִליק ְמנֹוָרה ְוָׂשם אֹוָתּה ְּבָמקֹום ִנְסָּתר אֹו ַּתַחת ַּכד, 

ֶאָּלא ַעל ַּכן ָיִׂשים אֹוָתּה ְּכֵדי ֶׁשָּבֵאי ַהַּבִית ִּיְראּו ֶאת ָהאֹור. 34 ְמנֹוַרת 
ַהּגּוף ִהיא ָהַעִין. ַּכֲאֶׁשר ֵעיְנָך טֹוָבה, ַּגם ָּכל ּגּוְפָך מּוָאר. ַאְך ִּבְהיֹוָתּה 
ָרָעה, ַּגם ּגּוְפָך ָחׁשּוְך. 35 ַעל ֵּכן ִהָּזֵהר ֶּפן ֶיְחַׁשְך ָהאֹור ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבָך. 
36 ְלִפיָכְך ִאם ָּכל ּגּוְפָך אֹור הּוא ְוֵאין ּבֹו ׁשּום חֶׁׂשְך, ֲאַזי ֻּכּלֹו ָיִאיר 

ְּכמֹו ְּבָהִאיר ְלָך ַהְּמנֹוָרה ְּבָזֳהָרּה.”
 דברי תוכחה על הפרושים ובעלי התורה

)מתי כג 1‑36; מרקוס יב 38‑40; לוקס כ 45‑47(
ְוָאְמָנם  ִאּתֹו,  ִיְסַעד  ִּכי  ֶאָחד  ָּפרּוׁש  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ֶׁשִּדֵּבר  37 ְּבָׁשָעה 

הּוא ִנְכַנס ְוֵהֵסב ֶאל ַהֻּׁשְלָחן. 38 ָרָאה זׂאת ַהָּפרּוׁש ְוָתַמּה ַעל ֶׁשֹּלא 
ַהְּפרּוִׁשים  ַאֶּתם  ”ִהֵּנה  ָהָאדֹון:  ֵאָליו  39 ָאַמר  ַהְּסעּוָדה.  ִלְפֵני  ָטַבל 
ְמַטֲהִרים ֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת ַהְּקָעָרה ִמַּבחּוץ, ֶאָּלא ֶׁשּתֹוְכֶכם ָמֵלא ֶּגֶזל 
ְוֶרַׁשע. 40 ְּכִסיִלים! ַהּיֹוֵצר ֶאת ַהחּוץ ַהִאם ֹלא ָיַצר ַּגם ֶאת ַהְּפִנים? 
41 ְוַאֶּתם, ְּתנּו ִלְצָדָקה ֶאת ַמה ֶּׁשִּבְפִנים ְוָאז ַהּכׂל ָטהֹור ָלֶכם. 42 אֹוי 

ָלֶכם ַהְּפרּוִׁשים, ִּכי נֹוְתִנים ַאֶּתם ַמֲעֵׂשר ִמִּמְנָּתה ּוֵפיָגם ּוִמָּכל ֶיֶרק, 
ָצִריְך  ָהָיה  ֵאֶּלה  ַאֲהַבת ֱאֹלִהים. ֶאת  ְוֶאת  ַהִּמְׁשָּפט  ּוַמְזִניִחים ֶאת 
ִּכי  ַהְּפרּוִׁשים,  ָלֶכם  43 אֹוי  ְלַהְזִניַח.  ָהֲאֵחִרים ֹלא  ְוַאף ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ָׁשלֹום  ּוִבְרכֹות  ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ַהָּכבֹוד  מֹוַׁשב  ֶאת  ַאֶּתם  אֹוֲהִבים 
ַּבְּׁשָוִקים. 44 אֹוי ָלֶכם, ִּכי ּדֹוִמים ַאֶּתם ַלְּקָבִרים ֶׁשֵאיָנם ִנָּכִרים ּוְבֵני 

ָאָדם ִמְתַהְּלִכים ֲעֵליֶהם ִמְּבִלי ָלַדַעת זׂאת.”
45 ֶאָחד ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוָרה ֵהִגיב ְוָאַמר: ”ַרִּבי, ִּבְדָבֶריָך ֵאֶּלה ַאָּתה ּפֹוֵגַע 

ַּגם ָּבנּו.”
46 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע: ”אֹוי ַּגם ָלֶכם ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָרה, ִּכי ַמֲעִמיִסים ַאֶּתם ַעל 

ְּבֵני ָאָדם ַמָּׂשאֹות ְּכֵבִדים ִמְּנׂשֹוא, ְוַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם ֵאיְנֶכם נֹוְגִעים 
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ַאֶּתם  ּבֹוִנים  ִּכי  ָלֶכם,  47 אֹוי  ֵמֶאְצְּבעֹוֵתיֶכם.  ְּבַאַחת  ַּגם  ַּבַּמָּׂשאֹות 
ֶאת ִקְברֹות ַהְּנִביִאים ַוֲהֵרי ֲאבֹוֵתיֶכם ֲהָרגּום. 48 ַעל ֵּכן ֵעִדים ַאֶּתם 
ַהַּמְסִּכיִמים ְלַמֲעֵׂשי ֲאבֹוֵתיֶכם, ֶׁשֵּכן ֵהָּמה ָהְרגּו אֹוָתם ְוַאֶּתם ּבֹוִנים 
’ֶאְׁשַלח  ָהֱאֹלִהים:  ָחְכַמת  ָאְמָרה  ַּגם  ָּכְך  49 ִמּׁשּום  ִקְבֵריֶהם.  ֶאת 
ִיָּדֵרׁש ִמן  50 ְלַמַען  ְוִיְרְּדפּו’,  ַיַהְרגּו  ְנִביִאים ּוְׁשִליִחים ּוֵמֶהם  ֲאֵליֶהם 
51 ִמַּדם  ֵּתֵבל,  ִהָּוֵסד  ֵמָאז  ִנְׁשַּפְך  ֲאֶׁשר  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ַהֶּזה ַּדם  ַהּדֹור 
אֹוֵמר  ֵּכן,  ְוַהַּבִית.  ַהִּמְזֵּבַח  ֵּבין  ֶנֱהַרג  ֲאֶׁשר  ְזַכְרָיהּו  ַּדם  ַעד  ֶהֶבל 
ַהּתֹוָרה!  ַּבֲעֵלי  ָלֶכם  52 אֹוי  ַהֶּזה.  ַהּדֹור  ִמן  ִיָּדֵרׁש  ָּדרֹוׁש  ָלֶכם:  ֲאִני 
ּוִמן  ִנְכַנְסֶּתם  ַעְצְמֶכם ֹלא  ַאֶּתם  ַהַּדַעת;  ַמְפֵּתַח  ֲהִסירֹוֶתם ֶאת  ִּכי 

ַהָּבִאים ְמַנְעֶּתם ֵמִהָּכֵנס.”
ֵאָליו  ְלִהְתַיֵחס  ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּסֹוְפִרים  ֵהֵחּלּו  ִמָּׁשם  ָיָצא  53 ַּכֲאֶׁשר 

ְלָלְכדֹו  54 ְּבִצִּפָּיה  ַרִּבים,  ְּבִעְנָיִנים  אֹותֹו  ְוַלֲחקׂר  ֲעֻמָּקה  ְּבעֹוְינּות 
ִּבְדַבר ִּפיו.

 דברי הזהרה והדרכה

)מתי י 26‑33; יב 32; י 19‑20(

ַרְגלֹו יב  ַעל  ֶזה  ָּדְרכּו  ִּכי  ַעד  ֲאָנִׁשים  ִרְבבֹות  ֶׁשִהְתַאְּספּו   ִּבְזַמן 
ִמְּׂשאֹור  ”ִהָּזֲהרּו  ְּתִחָּלה:  ַּתְלִמיָדיו  ֶאל  ְלַדֵּבר  ֵהֵחל  ֶזה,  ֶׁשל 
ְוֵאין  ִיָּגֶלה  ֶׁשֹּלא  ְמֻכֶּסה  ָּדָבר  2 ֵאין  ַהְּצִביעּות.  ֶׁשהּוא  ַהְּפרּוִׁשים, 
ִיָּוַדע. 3 ְלִפיָכְך ָּכל ַמה ֶּׁשֲאַמְרֶּתם ַּבחֶׁׂשְך ִיָּׁשַמע ָּבאֹור,  ִנְסָּתר ֶׁשֹּלא 
אֹוֵמר  4 ַוֲאִני  ַהַּגּגֹות.  ֵמַעל  ֻיְכַרז  ֲחָדִרים  ְּבַחְדֵרי  ֶּׁשְּלַחְׁשֶּתם  ּוַמה 
ָלֶכם, ְיִדיַדי, ַאל ִּתְפֲחדּו ִמן ַההֹוְרִגים ֶאת ַהּגּוף ֶׁשַאֲחֵרי ֵכן ֹלא נֹוָתר 
ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ָּדָבר. 5 ֲאָבל ַאְזִהיר ֶאְתֶכם ִמְּפֵני ִמי ִלירׂא: ִיְראּו ִמִּמי 
ֲאִני  אֹוֵמר  ֵּכן,  ְלֵגיִהּנֹום.  ְלַהְׁשִליְך  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ַלֲהרׂג  ְּבָידֹו  ֶׁשַּסְמכּות 
ָלֶכם, ִמָּפָניו ִיְראּו. 6 ַהִאם ֹלא ִנְמָּכרֹות ָחֵמׁש ִצֳּפִרים ִּבְׁשֵני ִאָּסִרים? 
ַּגם ַאַחת ֵמֶהן ֵאיָנּה ִנְׁשַּכַחת ִמִּלְפֵני ֱאֹלִהים. 7 ְואּוָלם ֲאִפּלּו ַׂשֲערֹות 
רׂאְׁשֶכם ִנְמנּו ֻּכָּלן. ַאל ִּתְפֲחדּו; ְיָקִרים ַאֶּתם ִמִּצֳּפִרים ַרּבֹות. 8 ַוֲאִני 
ּבֹו  יֹוֶדה  ֶּבן־ָהָאָדם  ַּגם  ָאָדם  ְּבֵני  ִלְפֵני  ִּבי  ַהּמֹוֶדה  ָּכל  ָלֶכם,  אֹוֵמר 
ִלְפֵני ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים. 9 ְוַהְמַכֵחׁש ִּבי ִלְפֵני ְּבֵני ָאָדם ְיֻכַחׁש ּבֹו ִלְפֵני 
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¤ יב 25: להוסיף…‑ או: להוסיף אמה על קומתו?   

ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים. 10 ָּכל ִמי ֶׁשּיׂאַמר ָּדָבר ֶנֶגד ֶּבן־ָהָאָדם ִיָּסַלח לֹו, ַאְך 
ַהְמָנֵאץ ֶאת רּוַח ַהּקֶׂדׁש ֹלא ִיָּסַלח לֹו. 11 ְוַכֲאֶׁשר ָיִביאּו ֶאְתֶכם ֶאל 
ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ְוִלְפֵני ַׁשִּליִטים ְוָרֻׁשּיֹות, ַאל ִּתְדֲאגּו ֵאיך ּוַמה ָּתִׁשיבּו אֹו 
ַמה  ֶאת  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָלֶכם  ּתֹוֶרה  ַהּקֶׂדׁש  רּוַח  12 ִּכי  ּתׂאְמרּו;  ַמה 

ֶּׁשָּצִריְך לֹוַמר.”
המשל על העשיר הטיפש

13 ִמיֶׁשהּו ִמן ֶהָהמֹון ָאַמר ֵאָליו: ”ַרִּבי, ַהֵּגד ָנא ְלָאִחי ֶׁשַּיֲחֹלק ִאִּתי 

ֶאת ַהְיֻרָּׁשה.” 14 ַאְך הּוא ֵהִׁשיב לֹו: ”ֶּבן־ָאָדם, ִמי ָׂשם אֹוִתי ְלׁשֹוֵפט 
ֲעֵליֶכם אֹו ִלְמַחֵּלק?” 15 הֹוִסיף ְוָאַמר ָלֶהם: ”ִׂשימּו ֵלב ְוִהָּזֲהרּו ִמָּכל 

ַחְמָדנּות, ִּכי ַחֵּיי ָהָאָדם ֵאיָנם ְּתלּוִיים ְּבֶׁשַפע ְנָכָסיו”.
ַרב.  ְיבּול  ֵהִניב  ֶאָחד  ָעִׁשיר  ִאיׁש  ֶׁשל  ”ָׂשֵדהּו  ָמָׁשל:  ָלֶהם  16 ִסֵּפר 

17 ָחַׁשב ָהִאיׁש ְּבִלּבֹו, ’ָמה ֶאֱעֶׂשה, ֵאין ִלי ָמקֹום ֶלֱאסׂף ֶאת ְיבּוִלי.’ 

18 ָאַמר, ’זׂאת ֶאֱעֶׂשה, ֶאֱהרׂס ֶאת ֲאָסַמי ְוֶאְבֶנה ְּגדֹוִלים ֵמֶהם, ּוָבֶהם 

ֲאַכֵּנס ֶאת ָּכל ְּתבּוָאִתי ּוְרכּוִׁשי. 19 ְואַׂמר ְלַנְפִׁשי: ַנְפִׁשי, ֵיׁש ָלְך ַהְרֵּבה 
ְּדָבִרים טֹוִבים ֶׁשֶּנֶאְגרּו ְלָׁשִנים ַרּבֹות. ִהָּנְפִׁשי, ִאְכִלי, ְׁשִתי ְוִׂשְמִחי.’ 
20 ֶאָּלא ֶׁשֱאֹלִהים ָאַמר לֹו: ’ְּכִסיל! ְּבֶעֶצם ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִיְדְרׁשּו ִמְּמָך 

ֶׁשאֹוֵצר  ִמי  הּוא  21 ָּכָכה  ִיְהיּו?’  ְלִמי  ֶׁשֵהַכְנָּת  ְוַהְּדָבִרים  ַנְפְׁשָך,  ֶאת 
ִּבְׁשִביל ַעְצמֹו ְוֵאינֹו ַמֲעִׁשיר ְלַמַען ֱאֹלִהים.”

 אל דאגה

)מתי ו 25‑34; ו 19‑21(
22 ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: ”ָלֵכן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם: ַאל ִּתְדֲאגּו ְלַנְפְׁשֶכם ַמה 

ּתׂאְכלּו; ּוְלגּוְפֶכם — ַמה ִּתְלְּבׁשּו. 23 ֲהֹלא ַהֶּנֶפׁש ֲחׁשּוָבה ִמן ַהָּמזֹון, 
זֹוְרִעים  ֵאיָנם  ָהעֹוְרִבים:  ֶאל  24 ִהְתּבֹוְננּו  ַהְּלבּוׁש.  ִמן  ָחׁשּוב  ְוַהּגּוף 
ְמַכְלֵּכל  ֵואֹלִהים  ָלֶהם,  ֵאין  ַמְחָסן  אֹו  ָאָסם  ַּגם  קֹוְצִרים.  ְוֵאיָנם 
25 ּוִמי  ַהִּצֳּפִרים!  ִמן  ַאֶּתם  ֲחׁשּוִבים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  אֹוָתם. 
ִמֶּכם ְּבַדֲאָגתֹו ָיכֹול    ¤ְלהֹוִסיף ֶטַפח ַעל ְׁשנֹות ַחָּייו? 26 ְוֵכיָון ֶׁשֵאיְנֶכם 
ַהְּדָבִרים?  ִלְׁשָאר  ִּתְדֲאגּו  ָלָּמה  ְּפעּוִטים,  ְּדָבִרים  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים 
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ֵאיָנם  ֵאיָנם טֹוִוים ַאף  ְּגֵדִלים;  ֵאיְך ֵהם  27 ִהְתּבֹוְננּו ֶאל ַהּׁשֹוַׁשִּנים, 

אֹוְרִגים. ַאְך אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַּגם ְׁשֹלמׂה ְּבָכל ֲהָדרֹו ֹלא ָהָיה ָלבּוׁש 
28 ְוִאם ָּכָכה ַמְלִּביׁש ֱאֹלִהים ֶאת ֲחִציר ַהָּׂשֶדה, ֲאֶׁשר  ְּכֶאָחד ֵמֶהם. 
ַהּיֹום ֶיְׁשנֹו ּוָמָחר ֻיְׁשַלְך ְלתֹוְך ַהַּתּנּור, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶאְתֶכם, 
ּוַמה  ּתׂאְכלּו  ַמה  ׁשֹוֲאִלים  ִּתְהיּו  ַאל  ַאֶּתם,  29 ַּגם  ֱאמּוָנה!  ְקַטֵּני 
ָּכל  ֶאת  ְמַבְקִׁשים  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  30 ִּכי  ּדֹוֲאִגים.  ִּתְהיּו  ְוַאל  ִּתְׁשּתּו, 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ְוַאֶּתם, ֲאִביֶכם יֹוֵדַע ֶׁשַאֶּתם ְצִריִכים ָלֶהם. 31 ָלֵכן 
ָּקָטן,  ֵעֶדר  32 ַאל ִּתיָרא  ָלֶכם.  ִיָּוְספּו  ְוָכל ֵאֶּלה  ַּבְּקׁשּו ֶאת ַמְלכּותֹו, 
ִּכי ְלָרצֹון ָהָיה ִמִּלְפֵני ֲאִביֶכם ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ַהַּמְלכּות. 33 ִמְכרּו ֶאת 
ִנְכֵסיֶכם ּוְתנּו ִלְצָדָקה. ֲעׂשּו ָלֶכם ַאְרָנִקים ֶׁשֵאיָנם ִמְתַּבִּלים, אֹוָצר 
ֹלא ִמְתַּכֶּלה ַּבָּׁשַמִים — ַּבָּמקֹום ֶׁשֵאין ַּגָּנב ִמְתָקֵרב ְלָׁשם ְוֵאין ָהָעׁש 

ַמְׁשִחית; 34 ִּכי ַּבָּמקֹום ֶׁשֻּמָּנח אֹוַצְרֶכם, ָׁשם ִיְהֶיה ַּגם ְלַבְבֶכם.”
 יש לעמוד על המשמר

)מתי כד 45‑51(
35 ”ִיְהיּו ָמְתֵניֶכם ֲחגּוִרים ּוְמנֹורֹוֵתיֶכם ּדֹוְלקֹות. 36 ְוַאֶּתם ֱהיּו ּדֹוִמים 

ַלֲאָנִׁשים ַהְמַחִּכים ַלֲאדֹוָנם ְּבִצִּפָּיה ְלבֹואֹו ִמן אֹוָתם ָהֲעָבִדים ֲאֶׁשר 
ָהָאדֹון ְּבבֹואֹו ִיְמָצֵאם עֹוְמִדים ַעל ַהִּמְׁשָמר. ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, 
הּוא ֶיֱאזׂר ֶאת ָמְתָניו, יֹוִׁשיֵבם, ְוִיַּגׁש ְלָׁשֵרת אֹוָתם. 37 ַאְׁשֵרי אֹוָתם 
ָאֵמן  ַהִּמְׁשָמר.  ַעל  עֹוְמִדים  ִיְמָצֵאם  ְּבבֹואֹו  ָהָאדֹון  ֲאֶׁשר  ָהֲעָבִדים 
אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, הּוא ֶיֱאזֹר ֶאת ָמְתָניו, יֹוִׁשיֵבם, ְוִיַּגׁש ְלָׁשֵרת אֹוָתם. 
ְוִיְמָצֵאם  ַהְּׁשִליִׁשית  ָּבַאְׁשמֶׂרת  אֹו  ַהְּׁשִנָּיה  ָּבַאְׁשמֶׂרת  ָיבֹוא  38 ְוִאם 

ָּכְך, ַאְׁשֵרי ָהֲעָבִדים ָהֵהם. 39 זׂאת ְּדעּו: ִאּלּו ָיַדע ַּבַעל ַהַּבִית ְּבֵאיזֹו 
ֱהיּו  ַאֶּתם  40 ַּגם  ֵּביתֹו.  ֶאל  ַלֲחדׂר  ַמִּניַח  ָהָיה  ַהַּגָּנב, ֹלא  ָיבֹוא  ָׁשָעה 

מּוָכִנים, ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשֹּלא ַּתֲעֶלה ַעל ַּדְעְּתֶכם ָיבֹוא ֶּבן־ָהָאָדם.”
41 ָׁשַאל ֵּכיָפא: ”ֲאדֹוֵננּו, ֲהַרק ָלנּו ַאָּתה אֹוֵמר ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה אֹו 

ַלּכׂל?”
42 ֵהִׁשיב ָהָאדֹון: ”ִמי הּוא ֵאפֹוא ַהּסֹוֵכן ַהֶּנֱאָמן ְוַהָּנבֹון ֲאֶׁשר ָהָאדֹון 

43 ַאְׁשֵרי  ַּבְּזַמן?  ֲארּוָחָתם  ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְמָׁשְרָתיו  ַעל  ַיְפִקיֵדהּו 

 12.27 - 43
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ֲאִני  44 ֱאֶמת  ֵּכן.  עֹוֶׂשה  ְוִיְמָצֵאהּו  ָיבֹוא  ֲאדֹוָניו  ֲאֶׁשר  ַההּוא  ָהֶעֶבד 
אֹוֵמר ָלֶכם, ַעל ָּכל ְנָכָסיו ַיְפִקיד אֹותֹו. 45 ַאְך ָהֶעֶבד ַההּוא ִאם יׂאַמר 
ְּבִלּבֹו, ’ְמַאֵחר ֲאדֹוִני ָלבֹוא’, ְוַיְתִחיל ְלַהּכֹות ֶאת ָהֲעָבִדים ְוַהְּׁשָפחֹות 
ֶעֶבד  אֹותֹו  ֶׁשל  ָהָאדֹון  ָיבֹוא  46 ּבֹוא  ּוְלִהְׁשַּתֵּכר,  ְוִלְׁשּתֹות  ְוֶלֱאכׂל 
ְוָיִׂשים  ִויַׁשֵּסף אֹותֹו  יֹוֵדַע,  ֶׁשֵאינֹו  ּוְבָׁשָעה  ְמַצֶּפה לֹו  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ְּביֹום 
ָיַדע ֶאת ְרצֹון  47 ְוָהֶעֶבד ַההּוא ֲאֶׁשר  ַהִּבְלִּתי־ַמֲאִמיִנים.  ֶחְלקֹו ִעם 
ֶזה  48 ֲאָבל  ַרּבֹות.  ַמּכֹות  ֻיֶּכה  ִּכְרצֹונֹו  ָעָׂשה  ְוֹלא  ֵהִכין  ְוֹלא  ֲאדֹוָניו 
ֶׁשֹּלא ָיַדע ְוָעָׂשה ְּדָבִרים ֶׁשהּוא ַחָּיב ֲעֵליֶהם ַמּכֹות, ֻיֶּכה ְמַעט. ָּכל ִמי 
ֶׁשִּנַּתן לֹו ַהְרֵּבה, ִיָּדֵרׁש ִמֶּמּנּו ַהְרֵּבה; ּוִמי ֶׁשֻהְפַקד ְּבָידֹו ַהְרֵּבה, ִיְדְרׁשּו 

ִמֶּמּנּו עֹוד יֹוֵתר.”
 פילוג בגלל ישוע

)מתי י 34‑36(
ִּתְבַער!  ֶׁשְּכָבר  ָחַפְצִּתי  ּוֶמה  ָהָאֶרץ  ְּפֵני  ַעל  ְלַׁשֵּלַח  ָּבאִתי  49 ”ֵאׁש 

ָעַלי ַהּמּוָעָקה ַעד ֲאֶׁשר  ְּכֵבָדה  ְטִביָלה ּוַמה  ְלִהָּטֵבל  ֶׁשָעַלי  50 ֶאָּלא 

ֻּתְׁשַלם! 51 ַהְסבּוִרים ַאֶּתם ֶׁשָּבאִתי ָלִׂשים ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ? ֹלא, אֹוֵמר 
ֲאִני ָלֶכם, ֶאָּלא ַמֲחֹלֶקת. 52 ֵמַעָּתה ֲחִמָּׁשה ְּבַבִית ֶאָחד ִיְהיּו ְׁשרּוִיים 
ְּבַמֲחֹלֶקת, ְׁשלֹוָׁשה ֶנֶגד ְׁשַנִים ּוְׁשַנִים ֶנֶגד ְׁשלֹוָׁשה. 53 ָהָאב ֶנֶגד ַהֵּבן 
ְוַהֵּבן ֶנֶגד ָהָאב; ָהֵאם ֶנֶגד ַהַּבת ְוַהַּבת ֶנֶגד ָהֵאם; ֶהָחמֹות ֶנֶגד ַּכָּלָתּה 

ְוַהַּכָּלה ֶנֶגד ֲחמֹוָתּה.”
 הבחנת הזמנים

)מתי טז 2‑3(
54 ָאַמר ַּגם ֶאל ֶהָהמֹון: ”ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם רֹוִאים ָעָנן עֹוֶלה ִמַּמֲעָרב, ִמָּיד 

ַאֶּתם אֹוְמִרים ’ֶּגֶׁשם ָּבא’; ְוָאֵכן ַהֶּגֶׁשם ָּבא. 55 ְוַכֲאֶׁשר נֹוֶׁשֶבת רּוַח 
ְּדרֹוִמית ַאֶּתם אֹוְמִרים ’ִיְהֶיה ַחם’; ְוָאֵכן ַהחׂם ָּבא. 56 ְצבּוִעים! ֶאת 
ְּפֵני ָהָאֶרץ ּוְפֵני ַהָּׁשַמִים יֹוְדִעים ַאֶּתם ְלָפֵרׁש, ֲהֵכיַצד ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים 

ְלָפֵרׁש ֶאת ַהְּזַמן ַהֶּזה?”

 12.44 - 56
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 התפייסות

)מתי ה 25‑26(
58 ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה  ְנכֹוָנה?  ֵאיְנֶכם ׁשֹוְפִטים  ְּבַעְצְמֶכם  57 ”ּוַמּדּוַע ַאֶּתם 

ְּבעֹוְדָך  ִעּמֹו  ְלַהְׁשִלים  ִהְׁשַּתֵּדל  ַהַּׁשִּליט,  ֶאל  ִריְבָך  ִאיׁש  ִעם  הֹוֵלְך 
ַּבֶּדֶרְך; ֶׁשִאם ֹלא ֵכן ִיְסַחב אֹוְתָך ֶאל ַהּׁשֹוֵפט, ְוַהּׁשֹוֵפט ִיְמסׂר אֹוְתָך 
ֵּתֵצא  ֹלא  ְלָך,  ֲאִני  59 אֹוֵמר  ַלֶּכֶלא.  אֹוְתָך  ַיְׁשִליְך  ְוַהּׁשֹוֵטר  ַלּׁשֹוֵטר, 

ִמָּׁשם ַעד ֲאֶׁשר ְּתַׁשֵּלם ֶאת ַהְּפרּוָטה ָהַאֲחרֹוָנה.”
חזרה בתשובה תציל מאבדון

ֲאֶׁשר יג  ַהְּגִליִלִּיים  ַעל  לֹו  ֶׁשִּסְּפרּו  ֲאָנִׁשים  ָׁשם  ָהיּו  ֵעת   ְּבאֹוָתּה 
ֵיׁשּוַע: ”ַהִאם  ָלֶהם  2 ֵהִׁשיב  ְּבִזְבֵחיֶהם.  ָּדָמם  ֵעַרב ֶאת  ִּפיָלטֹוס 
ָהיּו  ֶׁשֵהם  ַאֶּתם  ְסבּוִרים  זׂאת  ָסְבלּו  ָהֵאֶּלה  ֶׁשַהְּגִליִלִּיים  ִמְּפֵני 
ָלֶכם.  ֲאִני  אֹוֵמר  3 ֹלא!  ַהָּגִליל?  ַאְנֵׁשי  ִמָּכל  יֹוֵתר  ְּגדֹוִלים  חֹוְטִאים 
אֹוָתם  4 אֹו  ְּכמֹוָתם.  ּתׂאְבדּו  ֻּכְלֶכם  ִּבְתׁשּוָבה,  ַּתְחְזרּו  ֹלא  ִאם  ַאְך 
ַהְּׁשמֹוָנה־ָעָׂשר ֲאֶׁשר ָנַפל ֲעֵליֶהם ַהִּמְגָּדל ַּבִּׁשֹלַח ַוֲהָרָגם, ַהְסבּוִרים 
ִּבירּוָׁשַלִים?  ַהָּגִרים  ָהֲאָנִׁשים  ִמָּכל  יֹוֵתר  ֲאֵׁשִמים  ָהיּו  ֶׁשֵהם  ַאֶּתם 
5 ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשֹּלא; ַאְך ִאם ֹלא ַּתְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, ֻּכְּלֶכם ּתׂאְבדּו 

ְּכמֹוָתם.”
משל התאנה הבלתי פוריה

6 ִסֵּפר ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה: ”ְלִאיׁש ֶאָחד ָהְיָתה ְּתֵאָנה ְנטּוָעה ְּבַכְרמֹו; 

ֶזה  ’ִהֵּנה  ַהּכֹוֵרם:  ֶאל  7 ָאַמר  ָמָצא.  ְוֹלא  ְּפִרי  ָּבּה  ְלַחֵּפׂש  ָּבא  ַּפַעם 
ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ֲאִני ָּבא ְלַחֵּפׂש ְּפִרי ַּבְּתֵאָנה ַהּזׂאת ְוֹלא ָמָצאִתי. ְּכרׂת 

אֹוָתּה. ָלָּמה ְלַהִּניַח ָלּה ַּגם ְלַדְלֵּדל ֶאת ַהַּקְרַקע?’
8 ֵהִׁשיב לֹו ַהּכֹוֵרם: ’ֲאדֹוִני, ַהְׁשֵאר ָנא אֹוָתּה עֹוד ַהָּׁשָנה ַהּזׂאת ַעד 

ְוִאם  ַהָּבָאה  ַּבָּׁשָנה  ְּפִרי  ִּתֵּתן  9 אּוַלי  ֶזֶבל;  ְוָאִׂשים  ִמָּסִביב  ֶׁשֶאֱעדׂר 
ֹלא, ִּתְכרׂת אֹוָתּה’.”

ריפוי בעלת המום ביום השבת

10 ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ִלֵּמד ְּבֶאָחד ִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת. 11 ְוִהֵּנה ָהְיָתה ָׁשם ִאָּׁשה 

ְנגּוָעה ְּברּוַח־ֳחִלי ֶזה ְׁשמֹוֶנה־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה; ְּכפּוָפה ָהְיָתה ְוֹלא ָיְכָלה 

 12.57 - 13.11

HNTquote.indb   150 27/10/2010   14:31:38



לוקס 151

 

¤ יג 21: בעשרים קילוגרם ‑ יוונית: בשלוש סאים   

”ִאָּׁשה,  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  ָלּה  ָקָרא  אֹוָתּה  12 ִּכְראֹותֹו  קֹוָמָתּה.  ִלְזקׂף 
ֻׁשְחַרְרְּת ֵמָחְלֵיְך!” 13 הּוא ָסַמְך ֶאת ָיָדיו ָעֶליָה ּוִמָּיד ָזְקָפה קֹוָמָתּה 
ְוִׁשְּבָחה ֶאת ָהֱאֹלִהים. 14 ֲאָבל רׂאׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִנְתַמֵּלא ַּכַעס ַעל 
ָיִמים  ְוָאַמר: ”ֵיׁש ִׁשָּׁשה  ֶׁשֵּיׁשּוַע ִרֵּפא ְּבַׁשָּבת. הּוא ָּפָנה ֶאל ַהָּקָהל 
ְוֹלא  ָהֵאֶּלה  ַּבָּיִמים  ְוֵהָרְפאּו  ּבֹואּו  ֵּכן  ַעל  ָּבֶהם.  ַלֲעבׂד  ַהִּדין  ֶׁשִּמן 

ְּביֹום ַהַּׁשָּבת.”
15 ָאַמר לֹו ָהָאדֹון: ”ְצבּוִעים! ַהִאם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּכם ֵאיֶנּנּו ַמִּתיר 

ְּבַׁשָּבת ֶאת ׁשֹורֹו אֹו ֲחמֹורֹו ִמן ָהֵאבּוס ּומֹוִליְך אֹותֹו ִלְׁשּתֹות ַמִים? 
16 ְוִאָּׁשה זׂאת, ַּבת ַאְבָרָהם, ֲאֶׁשר ַהָּׂשָטן ָּכַבל אֹוָתּה ְּבֶמֶׁשְך ְׁשמֹוֶנה־

ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ַהִאם ֹלא ָהָיה ָצִריְך ְלַהִּתיר אֹוָתּה ִמן ַהֶּכֶבל ַהֶּזה ְּביֹום 
ַהַּׁשָּבת?”

ְוָכל  לֹו,  ַהִּמְתַנְּגִדים  ָּכל  ִהְתַּבְּיׁשּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  17 ְּכֶׁשָאַמר 

ַהָּקָהל ָׂשַמח ַעל ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָעָׂשה.
 משלים על גרגיר החרדל ועל השאור

)מתי יג 31‑33; מרקוס ד 30‑32(
18 ָאז ָאַמר: ”ְלַמה ּדֹוָמה ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ְוֶאל ָמה ֲאַדֶּמה אֹוָתּה? 

19 ּדֹוָמה ִהיא ְלַגְרִּגיר ֶׁשל ַחְרָּדל ֲאֶׁשר ְלָקחֹו ִאיׁש ְוָזַרע אֹותֹו ְּבַגּנֹו. 

20 ְועֹוד  ַּבֲעָנָפיו.”  ִקְּננּו  ַהָּׁשַמִים  ְועֹופֹות  ְלֵעץ  ְוָהָיה  ָצַמח  ַהַּגְרִּגיר 
ָאַמר: ”ֶאל ָמה ֲאַדֶּמה ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים? 21 ּדֹוָמה ִהיא ִלְׂשאֹור 
ַעד  ֶקַמח  ִקילֹוְגַרם  אֹותֹו    ¤ְּבֶעְׂשִרים  ְוָטְמָנה  ִאָּׁשה  ָלְקָחה  ֲאֶׁשר 

ֶׁשֶהְחִמיץ ֻּכּלֹו.”
 הפתח הצר

)מתי ז 13‑14, 21‑23(
ַּדְרּכֹו  ֶאת  עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשהּוא  ְוִלֵּמד  ּוִבְכָפִרים  ְּבָעִרים  ָעַבר  22 הּוא 

ְמַעִּטים  ַהִאם  ”ֲאדֹוִני,  אֹותֹו:  ָׁשַאל  ִמיֶׁשהּו  23 ְוִהֵּנה  ִלירּוָׁשַלִים. 
ַהּנֹוָׁשִעים?”

 13.12 - 23
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יג 35: תהל’ קיח 26   

ַרִּבים,  ִּכי  ַהַּצר  ַהֶּפַתח  ֶּדֶרְך  ְלִהָּכֵנס  ”ִהְתַאְּמצּו  ָלֶהם:  24 ֵהִׁשיב 

ַּבַעל  ֶׁשָּיקּום  25 ְלַאַחר  יּוְכלּו.  ְוֹלא  ְלִהָּכֵנס  ִיְרצּו  ָלֶכם,  ֲאִני  אֹוֵמר 
ַהֶּדֶלת  ַעל  ְוִלְדּפׂק  ַּבחּוץ  ַלֲעמׂד  ַּתְתִחילּו  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ְוִיְסּגׂר  ַהַּבִית 
’ֵאיֶנִּני  ָלֶכם,  ְויׂאַמר  ַיֲעֶנה  הּוא  ַאְך  ָלנּו!’  ְּפַתח  ’ֲאדֹוֵננּו,  ְותׂאְמרּו, 
ְוָׁשִתינּו  ’ָאַכְלנּו  לֹוַמר,  ַּתְתִחילּו  26 ָאז  ַאֶּתם?’  ֵמַאִין  ֶאְתֶכם,  ַמִּכיר 
ְלָפֶניָך ּוִבְרחֹובֹוֵתינּו ִלַּמְדָּת!’ 27 ְוהּוא יׂאַמר ָלֶכם, ’ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ֵמַאִין 
ַאֶּתם, סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל עֹוֵׂשי ֶרַׁשע!’ 28 ָׁשם ִיְהיּו ַהְּיָלָלה ַוֲחרֹוק ַהִּׁשַּנִים, 
ַּכֲאֶׁשר ִּתְראּו ֶאת ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוַיֲעקׂב ְוֶאת ָּכל ַהְּנִביִאים ְּבַמְלכּות 
ּוִמַּמֲעָרב,  ִמִּמְזָרח  29 ְוָיבֹואּו  ַהחּוָצה.  ְמגָׂרִׁשים  ְוַאֶּתם  ָהֱאֹלִהים 
ַאֲחרֹוִנים  ֵיׁש  30 ְוִהֵּנה  ָהֱאֹלִהים.  ְּבַמְלכּות  ְוָיֵסּבּו  ּוִמָּדרֹום,  ִמָּצפֹון 

ֶׁשִּיְהיּו ִראׁשֹוִנים ְוִראׁשֹוִנים ֶׁשִּיְהיּו ַאֲחרֹוִנים.”
 קינה על ירושלים

)מתי כג 37‑39(
ִּכי  ִמָּכאן,  ְוֵלְך  ”ֵצא  ְוָאְמרּו לֹו:  ְּפרּוִׁשים  ַּכָּמה  ִנְּגׁשּו  ָׁשָעה  31 אֹוָתּה 

ַלּׁשּוָעל  ְוִאְמרּו  ”ְלכּו  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  32 ֵהִׁשיב  ְלָהְרְגָך.”  רֹוֶצה  הֹוְרדֹוס 
ַהֶּזה: ’ִהְנִני ְמָגֵרׁש ֵׁשִדים ּופֹוֵעל ְרפּואֹות ַהּיֹום ּוָמָחר, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי 
ּוָמָחר  ַהּיֹום  ְוָלֶלֶכת  ְלַהְמִׁשיְך  ָעַלי  33 ְואּוָלם  ַּתְכִלית.’  ַעד  ַאִּגיַע 
ִלירּוָׁשַלִים.  ִמחּוץ  ָנִביא  ֶׁשִּיָּסֶפה  ִיָּתֵכן  ִּכי ֹלא  ִמֵּכן,  ֶׁשְּלַאַחר  ּוַבּיֹום 
ֶאת  ְוסֹוֶקֶלת  ַהְּנִביִאים  ֶאת  ַההֹוֶרֶגת  ְירּוָׁשַלִים,  34 ְירּוָׁשַלִים, 

ָּבַנִיְך ְּכַתְרְנגֶׂלת  ַהְּׁשלּוִחים ֵאֶליָה, ַּכָּמה ְּפָעִמים ָחַפְצִּתי ְלַקֵּבץ ֶאת 
ַהְמַקֶּבֶצת ֶאת ֶאְפרֹוֶחיָה ַּתַחת ְּכָנֶפיָה ְוֹלא ְרִציֶתם. 35 ִהֵּנה ֵּביְתֶכם 
ִיָּנֵטׁש ָלֶכם, ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: ָראׂה ֹלא ִּתְראּוִני ַעד ִּכי ָּתבֹוא ָהֵעת 

ֶׁשּתׂאְמרּו   ’ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם יהוה!’ ”
ריפוי חולה בשבת

ֵמָראֵׁשי יד  ֶאָחד  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ֶלֶחם  ֶלֱאכׂל  ִנְכַנס  ַאַחת   ְּבַׁשָּבת 
ִאיׁש  ְלָפָניו  2 ְוִהֵּנה  ִּבְדִריכּות.  ּבֹו  ִהְתּבֹוְננּו  ְוֵהם  ַהְּפרּוִׁשים, 
ֶׁשּגּופֹו ָּתפּוַח ִמַּמִים. 3 ָּפָנה ֵיׁשּוַע ְלַבֲעֵלי ַהּתֹוָרה ְוַהְּפרּוִׁשים ְוָׁשַאל: 
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ּבֹו,  ֶהֱחִזיק  ָאז  ָׁשְתקּו.  ַהָּללּו  4 ַאְך  ְּבַׁשָּבת אֹו ֹלא?”  ְלַרֵּפא  ”ֲהֻמָּתר 
ֶׁשֲחמֹורֹו  ִמֶּכם,  ”ִמי  ָלֶהם:  ְוָאַמר  5 הֹוִסיף  ְוִׁשַּלח אֹותֹו.  ִרֵּפא אֹותֹו 
אֹו ׁשֹורֹו ִיּפׂל ְלתֹוְך ְּבֵאר, ֹלא ְיַמֵהר ְלַהֲעלֹותֹו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת?” 6 ַעל 

זׂאת ֹלא ָיְכלּו ַלֲענֹות.
מוסר השכל למארח ולאורחים

7 ִּכְראֹותֹו ֵּכיַצד ּבֹוֲחִרים ָלֶהם ַהֻּמְזָמִנים ֶאת ַהְּמקֹומֹות ַהְמֻכָּבִדים, 

8 ”ַּכֲאֶׁשר ִמיֶׁשהּו ַמְזִמין אֹוְתָך ַלֲחֻתָּנה ַאל ָּתֵסב  ָאַמר ָלֶהם ָמָׁשל: 
ַּבָּמקֹום ַהְמֻכָּבד ְּביֹוֵתר, ֶׁשָּמא ִהְזִמין ִאיׁש ִנְכָּבד ִמְּמָך; 9 ּוִמי ֶׁשִהְזִמין 
ֵּתֵלְך  ְוָאז  ַהֶּזה’,  ָלִאיׁש  ָמקֹום  ’ֵּתן  ְלָך  ְויׂאַמר  ָיבֹוא  ְואֹותֹו  אֹוְתָך 
ְּכֶׁשַאָּתה  10 ַאְּדַרָּבא,  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּמקֹום  ֶאת  ִלְתּפׂס  ָּפִנים  ְּבבֶׁׂשת 
ְוַכֲאֶׁשר ָיבֹוא ֶזה ֶׁשִהְזִמין אֹוְתָך  ֻמְזָמן ֵלְך ְוָהֵסב ַּבָּמקֹום ָהַאֲחרֹון; 
ְויׂאַמר ְלָך ’ֲעֵלה ְיִדיִדי’, ִיְהֶיה ְלָך ָּכבֹוד ְלֵעיֵני ָּכל ַהְמֻסִּבים ִעְּמָך. 11 ִּכי 
ָּכל ַהְמרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו ֻיְׁשַּפל ְוַהַּמְׁשִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ְירֹוַמם.” 12 ְוַגם 
ָצֳהַרִים  ְסעּוַדת  עֹוֵרְך  ַאָּתה  ”ַּכֲאֶׁשר  ָאַמר:  אֹותֹו  ֶׁשִהְזִמין  ָלִאיׁש 
ּוְקרֹוֶביָך  ְלַאֶחיְך  ֹלא  ַאף  ִליִדיֶדיָך,  ִּתְקָרא  ַאל  ֶעֶרב,  ְסעּוַדת  אֹו 
ְּגמּוְלָך.  ִיְהֶיה  ְוֶזה  ֵהם  ַּגם  ַיְזִמינּוָך  ֶׁשָּמא  ָהֲעִׁשיִרים,  ִלְׁשֵכֶניָך  ְוֹלא 
13 ְּכֶׁשַאָּתה עֹוֵרְך ִמְׁשֶּתה ַהְזֵמן ֶאת ָהֲעִנִּיים, ֶאת ַּבֲעֵלי ַהּמּום, ֶאת 

ִּבְתִחַּית  ִּכי  ְלָך,  ִלְגמׂל  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  14 ְוַאְׁשֶריָך  ְוָהִעְוִרים.  ַהִּפְסִחים 
ַהַּצִּדיִקים ְיֻׁשַּלם ְלָך.”

 משל הסעודה הגדולה

)מתי כב 1‑10(
15 ֶאָחד ִמן ַהְמֻסִּבים ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה ָאַמר ֵאָליו: ”ַאְׁשֵרי 

ָהאֹוֵכל ֶלֶחם ְּבַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.”
ְוִהְזִמין ֲאָנִׁשים  16 ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: ”ִאיׁש ֶאָחד ָעַרְך ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה 

ַלֻּמְזָמִנים  לֹוַמר  ַעְבּדֹו  ֶאת  ָׁשַלח  ַהְּסעּוָדה  ִלְׁשַעת  17 ָסמּוְך  ַרִּבים. 
ֶאָחד.  ֶּפה  ְלִהְתַנֵּצל  ֵהֵחּלּו  ֻּכָּלם  18 ַאְך  מּוָכן.’  ְּכָבר  ַהּכׂל  ִּכי  ’ּבֹואּו, 
ֲאִני  ִלְראֹותֹו.  ָלֵצאת  ַחַיב  ַוֲאִני  ָׂשֶדה  ’ָקִניִתי  ָאַמר:  ָהִראׁשֹון 
ֲחִמָּׁשה  ’ָקִניִתי  ָאַמר  19 ַאֵחר  ִהְתַנְּצלּוִתי.’  ֶאת  ַקֵּבל  ִמְּמָך,  ְמַבֵּקׁש 
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ַוֲאִני הֹוֵלְך ִלְבחׂן אֹוָתם. ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך, ַקֵּבל ֶאת  ִצְמֵדי ְׁשָוִרים 
ָלבֹוא.’  ָיכֹול  ֵאיֶנִּני  ְוָלֵכן  ִאָּׁשה  ’ָנָׂשאִתי  ָאַמר  20 ְוַאֵחר  ִהְתַנְּצלּוִתי.’ 
21 ְּכֶׁשָחַזר ָהֶעֶבד ְוִסֵּפר ַלֲאדֹוָניו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִהְתַּכֵעס ַּבַעל 

ַהַּבִית ְוָאַמר ְלַעְבּדֹו, ’ֵצא ַמֵהר ֶאל ְרחֹובֹות ָהִעיר ְוֶאל ִסְמְטאֹוֶתיָה 
ְוָהֵבא ֵהָּנה ֶאת ָהֲעִנִּיים, ֶאת ַּבֲעֵלי ַהּמּום, ֶאת ָהִעְוִרים ְוַהִּפְסִחים.’ 
22 ָאַמר ָהֶעֶבד, ’ֲאדֹוִני, ַמה ֶּׁשִּצִּויָת ַנֲעָׂשה ַוֲעַדִין ֵיׁש ָמקֹום.’ 23 ָאַמר 

ָהָאדֹון ֶאל ָהֶעֶבד, ’ֵצא ֶאל ַהְּדָרִכים ְוֶאל ַהִּמְׁשעֹוִלים ְוַאֵּלץ ֲאָנִׁשים 
ְלִהָּכֵנס ְּכֵדי ֶׁשִּיָּמֵלא ֵּביִתי.’ 24 אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ִאיׁש ֵמאֹוָתם ָהֲאָנִׁשים 

ֶׁשֻהְזְמנּו ֹלא ִיְטַעם ֶאת ְסעּוָדִתי.”
 מה נדרש מן הרוצה להיות תלמיד

)מתי י 37‑38(
ֵאַלי  ֶׁשָּבא  26 ”ִמי  ְוָאַמר:  ֲאֵליֶהם  ָּפָנה  ִאּתֹו;  ָהְלכּו  ַרב  ַעם  25 ֲהמֹון 

ְוֵאיֶנּנּו ׂשֹוֵנא ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו, ֶאת ֶאָחיו 
ַּתְלִמיִדי.  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁשּלֹו,  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְוַאף  ַאְחיֹוָתיו  ְוֶאת 
ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאיֶנּנּו  ַאֲחַרי  ָּבא  ְוֵאינֹו  ְצָלבֹו  ֶאת  נֹוֵׁשא  ֶׁשֵאינֹו  27 ִמי 

ִויַחֵּׁשב  ְּתִחָּלה  ֵיֵׁשב  ִמְגָּדל, ֹלא  ִלְבנֹות  ֶהָחֵפץ  ִמֶּכם,  28 ִמי  ַּתְלִמיִדי. 
29 ֶׁשֲהֵרי  אֹותֹו?  ְלַהְׁשִלים  ָידֹו  ְלֵאל  ֵיׁש  ִאם  ְלָבֵרר  ַההֹוָצאֹות,  ֶאת 
ִאם ַאֲחֵרי ֶׁשִהִּניַח ְיסֹוד ֹלא יּוַכל ְלַסֵּים, ָּכל רֹוָאיו ַיְתִחילּו ִלְלעׂג לֹו 
ְויׂאְמרּו: 30 ’ָהִאיׁש ַהֶּזה ִהְתִחיל ִלְבנֹות ְוֹלא ָהָיה ָיכֹול ִלְגמׂר!’ 31 אֹו 
ֵיֵׁשב ְּתִחָּלה  ֶנֶגד ֶמֶלְך ַאֵחר, ֹלא  ֵאיֶזה ֶמֶלְך, ַהּיֹוֵצא ַלֲערְׂך ִמְלָחָמה 
ְוִיְׁשקׂל ִאם ֵיׁש ִּביָכְלּתֹו ָלֵצאת ַּבֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִלְקַראת ַהָּבא ָעָליו 
ְּבֶעְׂשִרים ֶאֶלף? 32 ִאם ֹלא יּוַכל, ִיְׁשַלח ֵאָליו ִמְׁשַלַחת ְּבעֹוֶדּנּו ָרחֹוק 
ְוִיְׁשַאל ִלְתָנֵאי ָׁשלֹום. 33 ְלִפיָכְך ָּכל ִאיׁש ִמֶּכם ֶׁשֵאיֶנּנו ְמַוֵּתר ַעל ָּכל 

ְרכּוׁשֹו ֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ַּתְלִמיִדי.
34 ַהֶּמַלח הּוא טֹוב; ַאְך ִאם ַּגם ַלֶּמַלח ּתׂאַבד ְמִליחּותֹו, ֵּכיַצד ֻּתְחַזר 

ַמְׁשִליִכים  ַהחּוָצה  ַלּדֶׂמן;  ְוֹלא  ָלֲאָדָמה  35 ֵאין הּוא מֹוִעיל ֹלא  לֹו? 
אֹותֹו. ִמי ֶׁשָאְזַנִים לֹו ִלְׁשמַׂע, ֶׁשִּיְׁשַמע!”
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 משל השה האובד

)מתי יח 12‑14(

ִלְׁשמַׂע טו  ִהְתָקְרבּו  ַהַחָּטִאים  ְוָהֲאָנִׁשים  ַהּמֹוְכִסים  ֶׁשָּכל   ֵּכיָון 
ֶזה  ”ִהֵּנה  ֵלאמׂר:  ְוַהּסֹוְפִרים  ַהְּפרּוִׁשים  2 ִהְתלֹוְננּו  אֹותֹו, 
ְמַקֵּבל ֶאת ַהחֹוְטִאים ְואֹוֵכל ְּבֶחְבָרָתם.” 3 ִהְׁשִמיַע ָלֶהם ֶאת ַהָּמָׁשל 
ֶאָחד  לֹו  ּוְכֶׁשאֹוֵבד  ְּכָבִׂשים  ֵמָאה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָהִאיׁש  ִמֶּכם  4 ”ִמי  ַהֶּזה: 
ָהאֹוֵבד  ַאֲחֵרי  ְוֵיֵלְך  ַּבִּמְדָּבר  ְוִתְׁשָעה  ַהִּתְׁשִעים  ֶאת  ַיֲעזׂב  ֵמֶהם ֹלא 
ַעד ֶׁשִּיְמָצֵאהּו? 5 ְוַכֲאֶׁשר ִיְמָצֵאהּו ָיִׂשים אֹותֹו ַעל ְּכֵתָפיו ְּבִׂשְמָחה, 
ְוִלְׁשֵכָניו ְויׂאַמר, ’ִׂשְמחּו ִאִּתי, ִּכי  6 ּוְכֶׁשָּיבֹוא ַהַּבְיָתה ִיְקָרא ִליִדיָדיו 

ָמָצאִתי ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶׁשִּלי ֶׁשָאַבד.’ 7 אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ָּכְך ִּתְהֶיה ִׂשְמָחה 
ַּבָּׁשַמִים ַעל חֹוֵטא ֶאָחד ֶׁשחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַעל ִּתְׁשִעים 

ְוִתְׁשָעה ַצִּדיִקים ֶׁשֵאיָנם ְצִריִכים ִלְתׁשּוָבה.”
משל המטבע שאבד

8 ”אֹו ֵאיזֹו ִאָּׁשה, ֶׁשֵּיׁש ָלה ֲעָׂשָרה ַמְטְּבעֹות ֶּכֶסף ְוָאַבד ָלּה ַמְטֵּבַע 

ֵהיֵטב  ּוְתַחֵּפׂש  ַהַּבִית  ֶאת  ּוְתַטאֵטא  ְמנֹוָרה  ַּתְדִליק  ֹלא  ֶאָחד, 
ְלַחְברֹוֶתיָה  ִּתְקָרא  אֹותֹו  ִּתְמָצא  9 ְוַכֲאֶׁשר  ִּתְמָצֵאהּו?  ֲאֶׁשר  ַעד 
ֶׁשָאַבד  ַהַּמְטֵּבַע  ֶאת  ָמָצאִתי  ִּכי  ִאִּתי,  ’ִׂשְמחּו  ְותׂאַמר,  ּוְׁשֵכנֹוֶתיָה 
ִלי.’ 10 אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ָּכְך ֵיׁש ִׂשְמָחה ִלְפֵני ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ַעל חֹוֵטא 

ֶאָחד ֶׁשחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה.”
משל על הבן האובד

11 ְועֹוד ָאַמר: ”ְלִאיׁש ֶאָחד ָהיּו ְׁשֵני ָּבִנים. 12 ָאַמר ַהָּצִעיר ֶאל ָאִביו: 

’ַאָּבא, ֵּתן ִלי ֶאת ֵחֶלק ָהְרכּוׁש ַהַּמִּגיַע ִלי.’ ְוָאְמָנם ִחֵּלק ָלֶהם ֲאִביֶהם 
ָּכל  ֶאת  ַהָּצִעיר  ַהֵּבן  ָאַסף  ַרִּבים  ֹלא  ָיִמים  13 ְלַאַחר  ַהְּנָכִסים.  ֶאת 
ֲאֶׁשר לֹו ְוָיָצא ֶאל ֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְוָׁשם ִּבְזֵּבז ֶאת ְרכּוׁשֹו ְּבַחֵּיי הֹוְללּות. 
14 ַאֲחֵרי ֶׁשִּבְזֵּבז ֶאת ַהּכׂל ָּבא ָרָעב ָחָזק ַעל אֹוָתּה ֶאֶרץ ְוהּוא ֵהֵחל 

ַהִהיא  ָהָאֶרץ  ִמּתֹוָׁשֵבי  ֶאָחד  ֶאל  ְלִהְסַּתֵּפַח  15 ָהַלְך  ַמְחסֹור.  ִלְסּבׂל 
ְוַהָּלה ָׁשַלח אֹותֹו ִלְרעֹות ֲחִזיִרים ִּבְׂשדֹוָתיו. 16 ָׁשם ִהְׁשּתֹוֵקק ְלַמֵּלא 
לֹו.  ָנַתן  ֹלא  ֶׁשִאיׁש  ֶאָּלא  ַהֲחִזיִרים,  ֶׁשָאְכלּו  ַּבֲחרּוִבים  ִּבְטנֹו  ֶאת 
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17 ְּכֶׁשָעָׂשה ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ָאַמר, ’ַּכָּמה ְמָׁשְרִתים ְׂשִכיִרים ֶׁשל ָאִבי ֵיׁש 

ָאִבי  ֶאל  ְוֵאֵלְך  18 ָאקּום  ָּבָרָעב!  ָּכאן  ּגֹוֵוַע  ַוֲאִני  ְּבֶׁשַפע  ֶלֶחם  ָלֶהם 
ְלִהָּקֵרא  עֹוד  ָראּוי  19 ֵאיֶנִּני  ּוְלָך.  ַלָּׁשַמִים  ָחָטאִתי  ַאָּבא,  לֹו:  ְואַׂמר 
ָאִביו.  ֶאל  ְוָהַלְך  ָקם  20 הּוא  ִמְּׂשִכיֶריָך.’  ְּכֶאָחד  אֹוִתי  ִׂשים  ִּבְנָך. 
ִּבְהיֹותֹו עֹוד ָרחֹוק ָרָאהּו ָאִביו ְוִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ָעָליו. הּוא ָרץ ֵאָליו 
ְוָנַפל ַעל ַצָּואָריו ְוָנַׁשק לֹו. 21 ָאַמר לֹו ַהֵּבן, ’ַאָּבא, ָחָטאִתי ַלָּׁשַמִים 
ּוְלָך ְוֵאיֶנִּני ָראּוי עֹוד ְלִהָּקֵרא ִּבְנָך.’ 22 ַאְך ָהָאב ָאַמר ַלֲעָבָדיו, ’ָהִביאּו 
ַמֵהר ֶאת ַהְּגִליָמה ַהָּנָאה ְּביֹוֵתר ְוַהְלִּביׁשּוהּו, ִׂשימּו ַטַּבַעת ַעל ָידֹו 
ְוַנֲעַלִים ְלַרְגָליו, 23 ָהִביאּו ֶאת ָהֶעֶגל ַהְמֻפָּטם ְוַׁשֲחטּו אֹותֹו ְונׂאַכל 
ְוִנְׂשַמח, 24 ִּכי ְּבִני ֶזה ָהָיה ֵמת ְוִהֵּנה ָחַזר ַלַחִּיים, ָאַבד ְוִהֵּנה ִנְמָצא.’ 

ְוֵהם ֵהֵחּלּו ִלְׂשמַׂח.
ַהַּבְיָתה  ְוִהְתָקֵרב  ְּכֶׁשָחַזר  ַּבָּׂשֶדה.  ַהָּגדֹול  ְּבנֹו  ָהָיה  ָׁשָעה  25 אֹוָתּה 

ְוָׁשַאל  ַהְּנָעִרים  ְלַאַחד  ָקָרא  26 הּוא  ְוִרּקּוִדים.  ְנִגינֹות  קֹול  ָׁשַמע 
ְוָאִביָך ָׁשַחט ֶאת  ’ָאִחיָך ָּבא,  ַהַּנַער,  27 ֵהִׁשיב לֹו  ַהָּדָבר.  ָלַדַעת ָמה 
ָהֵעֶגל ַהְמֻפָּטם ִמְּפֵני ֶׁשָחַזר ֵאָליו ָּבִריא ְוָׁשֵלם.’ 28 ָּכַעס ַהֵּבן ַהָּגדֹול 
ְוֹלא ָרָצה ְלִהָּכֵנס. ָאז ָיָצא ָאִביו ְלַדֵּבר ַעל ִלּבֹו. 29 ָאַמר ַהֵּבן ְלָאִביו, 
ַעל  ָעַבְרִּתי  ֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ֶאְצְלָך  עֹוֵבד  ֲאִני  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ֶזה  ’ִהֵּנה 
ְיִדיַדי.  ִעם  ֶׁשֶאְׂשַמח  ְּכֵדי  ְּגִדי  ִלי  ָנַתָּת  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ְוַאָּתה  ִמְצָוְתָך, 
ָׁשַחְטָּת  זֹונֹות,  ִעם  ְרכּוְׁשָך  ֶאת  ִּבְזֵּבז  ֲאֶׁשר  ֶזה  ִּבְנָך  ְּכֶׁשָּבא  30 ֲאָבל 

ִּבְׁשִבילֹו ֶאת ָהֵעֶגל ַהְמֻפָּטם.’ 31 ָאַמר ָהָאב, ’ְּבִני, ַאָּתה ָּתִמיד ִאִּתי, 
ְוָכל ֲאֶׁשר ִלי ֶׁשְּלָך הּוא. 32 ֲאָבל ִמן ָהָראּוי ָלׂשּוׂש ְוִלְׂשמַׂח, ִּכי ָאִחיָך 

ֶזה ָהָיה ֵמת ְוִהֵּנה ָחַזר ַלַחִּיים, ָאַבד ְוִהֵּנה ִנְמָצא.’ ”
המשל על הסוכן הבלתי ישר

סֹוֵכן טז  ָהָיה  ֶאָחד  ָעִׁשיר  ”ְלִאיׁש  ְלַתְלִמיָדיו:  ַּגם  ְוָאַמר   הֹוִסיף 
ִנְכֵסי  ֶאת  ְמַבְזֵּבז  ֶׁשהּוא  ַהּסֹוֵכן  ַעל  ְּבָאְזָניו  ְוִהְלִׁשינּו  ַּבִית, 
ִּדין  ְמסׂר  ָעֶליָך?  ׁשֹוֵמַע  ֶׁשֲאִני  ֶּזה  ’ַמה  ְוָאַמר,  לֹו  2 ָקָרא  ָהִאיׁש. 
3 ָאַמר  ֶׁשִּלי.’  ִלְהיֹות ַהּסֹוֵכן  ִּכי ֹלא ּתּוַכל עֹוד  ֲעָסֶקיָך,  ַעל  ְוֶחְׁשּבֹון 
ִמְׂשַרת  ֶאת  ִמֶּמִּני  לֹוֵקַח  ֲאדֹוִני  ֶׁשֲהֵרי  ֶאֱעֶׂשה,  ’ָמה  ְּבִלּבֹו,  ַהּסֹוֵכן 
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¤ טז 6: מאה כדים שמן ‑ יוונית: מאה בת שמן   ¤ טז 7: מאה שקים ‑ יוונית: מאה קור   

¤ טז 8: בעל הבית ‑ המשמעות המקורית היא האדון, אלא שמתרגמים רבים סבורים 

שהכוונה לאדוניו של הסוכן.   

יֹוֵדַע  4 ֵּכן,  ִמְתַּבֵּיׁש.  ֲאִני  ְנָדבֹות  ּוְלַקֵּבץ  ַלְחּפׂר,  ּכַׂח  ִּבי  ֵאין  ַהּסֹוֵכן? 
ֲאִני ַמה ַּלֲעׂשֹות ְּכֵדי ֶׁשֲאָנִׁשים ְיַקְּבלּו אֹוִתי ְּבָבֵּתיֶהם ַּכֲאֶׁשר ֲאֻפַּטר 
ֶׁשל  ַּבֲעֵלי־ַהחֹוב  ֶאת  ֶזה  ַאַחר  ָּבֶזה  ֵאָליו  ָקָרא  5 הּוא  ִמִּמְׂשָרִתי.’ 
ֲאדֹוָניו. ָׁשַאל ֶאת ָהִראׁשֹון, ’ַּכָּמה ַאָּתה ַחָּיב ַלֲאדֹוִני?’ 6 ָאַמר ָהִאיׁש, 
ּוַמֵהר  ֶׁשְּלָך  ַהְּׁשָטר  ֶאת  ’ַקח  ַהּסֹוֵכן,  לֹו  ָאַמר  ֶׁשֶמן.’  ַּכִּדים     ¤’ֵמָאה 
ּוְכתׂב ֲחִמִּׁשים.’ 7 ְלַאַחר ִמֵּכן ָאַמר ְלַאֵחר, ’ַּכָּמה ַאָּתה ַחָּיב?’ ֵהִׁשיב 
ַּבַעל־ַהחֹוב,    ¤’ֵמָאה ַׂשִּקים ִחָּטה.’ ָאַמר לֹו ַהּסֹוֵכן, ’ַקח ֶאת ְׁשָטְרָך 
ּוְכתׂב ְׁשמֹוִנים.’ 8 ִׁשַּבח    ¤ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת ַהּסֹוֵכן ָהַרַּמאי ַעל ֶׁשָּפַעל 

ְּבִפְקחּות, ֶׁשֵּכן ְּבֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִּפְקִחים ְּבדֹוָרם יֹוֵתר ִמְּבֵני ָהאֹור.”
ְּכֵדי  ַהִּמְרָמה  ְּבָממֹון  ְיִדיִדים  ָלֶכם  ַהִּׂשיגּו  ָלֶכם,  אֹוֵמר  9 ”ְוָאנִׂכי 

10 ִמי  עֹוָלם.  ְלִמְׁשְּכנֹות  ֶאְתֶכם  ְיַקְּבלּו  ֵהם  ִיְכֶלה  הּוא  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ִּבְמַעט  ָיָׁשר  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ּוִמי  ְּבַהְרֵּבה,  ַּגם  ֶנֱאָמן  ִמְזָער  ִּבְמַעט  ֶׁשֶּנֱאָמן 
ִמְזָער ַּגם ְּבַהְרֵּבה ֵאיֶנּנּו ָיָׁשר. 11 ָלֵכן ִאם ְּבָממֹון ַהִּמְרָמה ֹלא ֱהִייֶתם 
ֶנֱאָמִנים, ִמי ַיְפִקיד ְּבֶיְדֶכם ֶאת ָהֲאִמִּתי? 12 ְוִאם ְּבַמה ֶּׁשַּׁשָּיְך ַלּזּוַלת 
ֹלא ֱהִייֶתם ֶנֱאָמִנים, ִמי ִיֵּתן ָלֶכם ֶאת ֲאֶׁשר ַׁשָּיְך ָלֶכם? 13 ֵאין ֶעֶבד 
ַהֵּׁשִני  ֶאת  ְויׂאַהב  ֶאָחד  ִיְׂשָנא  אֹו  ֶׁשֵּכן  ֲאדֹוִנים,  ְׁשֵני  ַלֲעבׂד  ָיכֹול 
ַלֲעבׂד ַּגם ֶאת  ְיכֹוִלים  ֵאיְנֶכם  ַּבֵּׁשִני.  ִויַזְלֵזל  ְלֶאָחד  ִיְהֶיה ָמסּור  אֹו 

ָהֱאֹלִהים ְוַגם ֶאת ַהָּממֹון.”
 התורה ומלכות אלהים

)מתי יא 12‑13(
14 ַהְּפרּוִׁשים ֶׁשָהיּו אֹוֲהֵבי ֶּכֶסף ָׁשְמעּו ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָלֲעגּו 

ַצִּדיִקים  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ָהעֹוִׂשים  ַאֶּתם   — ”ַאֶּתם  ָלֶהם:  15 ָאַמר  לֹו. 
ְלֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים! ֲאָבל ֱאֹלִהים ַמִּכיר ֶאת ְלַבְבֶכם. ֲהֵרי ַמה ֶּׁשְּמרֹוָמם 

ֵאֶצל ְּבֵני ָאָדם ּתֹוֵעָבה הּוא ִלְפֵני ֱאֹלִהים.
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16 ַעד ְיֵמי יֹוָחָנן — ַהּתֹוָרה ְוַהְּנִביִאים; ֵמָאז ְוָהְלָאה ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים 

ַלָּׁשַמִים  ָנֵקל  17 ֲאָבל  ֵאֶליָה.  ּפֹוֵרץ  ֶאָחד  ְוָכל  ַלְּבִריֹות,  ִמְתַּבֶּׂשֶרת 
ְוָלָאֶרץ ַלֲחֹלף ֵמֲאֶׁשר ִיּפׂל ָּתג ֶאָחד ִמן ַהּתֹוָרה.

ֶאת  ְוַהּנֹוֵׂשא  הּוא.  נֹוֵאף  ַאֶחֶרת  ְונֹוֵׂשא  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהְמָגֵרׁש  18 ָּכל 

ַהְמגֶׂרֶׁשת ִמַּבֲעָלּה נֹוֵאף הּוא.”
האיש העשיר ואלעזר

19 ”ָהיׂה ָהָיה ִאיׁש ָעִׁשיר ֶׁשָּנַהג ִלְלּבׁׂש ַאְרָּגָמן ָוֵׁשׁש ְויֹום יֹום ִהְתַעֵּנג 

ְׁשמֹו,  ֶאְלָעָזר  ֶאָחד,  ָעִני  ִאיׁש  ֻהְׁשַּכב  ֵּביתֹו  ַׁשַער  20 ְלַיד  ְּבמֹוָתרֹות. 
ַהּנֹוְפִלים  ַהֵּפרּוִרים  ִמן  ִלְׂשּבַׂע  21 ְוִהְׁשּתֹוֵקק  ְּפָצִעים  ְמֵלא  ֶׁשָהָיה 
ֵמַעל ֻׁשְלַחן ֶהָעִׁשיר, ְוִהֵּנה ָּבאּו ַהְּכָלִבים ְוִלְּקקּו ֶאת ְּפָצָעיו. 22 ֶהָעִני 
ֵמת ְוַהַּמְלָאִכים ְנָׂשאּוהּו ֶאל ֵחיק ַאְבָרָהם, ְוַגם ֶהָעִׁשיר ֵמת ְוִנְקַּבר. 
ַאְבָרָהם  ֶאת  ְוָרָאה  ֵעיָניו  ֶאת  ָנָׂשא  ְּבִיּסּוִרים,  ְּכֶׁשָהָיה  23 ַּבְּׁשאֹול, 

ֵמָרחֹוק ְוֶאת ֶאְלָעָזר ְּבֵחיקֹו. 24 ָקָרא ְוָאַמר, ’ָאִבי ַאְבָרָהם, ַרֵחם ָעַלי 
ִויָקֵרר ֶאת  ּוְׁשַלח ָנא ֶאת ֶאְלָעָזר ֶׁשִּיְטּבׂל ֶאת ְקֵצה ֶאְצָּבעֹו ְּבַמִים 
ְזכׂר  ’ְּבִני,  ַאְבָרָהם,  לֹו  25 ֵהִׁשיב  ַהֶּזה.’  ַּבְיקֹוד  ֲאִני  סֹוֵבל  ִּכי  ְלׁשֹוִני, 
ַעְכָׁשו  ָהָרעֹות.  ִקֵּבל ֶאת  ְוֶאְלָעָזר  ְּבַחֶּייָך  ִקַּבְלָּת ֶאת טּוְבָך  ֶׁשַאָּתה 
ְּגדֹוָלה  ְּתהֹום  ֶזה,  ָּכל  ַעל  26 נֹוָסף  סֹוֵבל.  ְוַאָּתה  ָּכאן  ְמֻנָחם  הּוא 
ִנְקְּבָעה ֵּביֵנינּו ְלֵביֵניֶכם ְּכֵדי ֶׁשַהֲחֵפִצים ְּבָכְך ֹלא יּוְכלּו ַלֲעבׂר ִמּפׂה 
ֲאֵליֶכם, ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ַיַעְברּו ִמָּׁשם ֵאֵלינּו.’ 27 ָאַמר ָהִאיׁש, ’ִאם ֵּכן, ָאִבי, 
ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך ִלְׁשֹלַח אֹותֹו ֶאל ֵּבית ָאִבי, 28 ִּכי ֲחִמָּׁשה ַאִחים ִלי; 
ֶׁשַּיְזִהיר אֹוָתם ֶּפן ָיבֹואּו ַּגם ֵהם ֶאל ְמקֹום ַהִּיּסּוִרים ַהֶּזה.’ 29 ֵהִׁשיב 
30 ָאַמר  ְּבקֹוָלם.’  ֶׁשִּיְׁשְמעּו  ְוַהְּנִביִאים,  מֶׁׂשה  ָלֶהם  ’ֵיׁש  ַאְבָרָהם,  לֹו 
ָהִאיׁש, ’ֹלא, ָאִבי ַאְבָרָהם; ִאם ֵיֵלְך ֲאֵליֶהם ֶאָחד ִמן ַהֵּמִתים, ַיְחְזרּו 
ְוֶאל  ַאְבָרָהם, ’ִאם ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ֶאל מֶׁׂשה  31 ָאַמר לֹו  ִּבְתׁשּוָבה.’ 

ַהְּנִביִאים, ֹלא ִיְׁשַּתְכְנעּו ַּגם ִאם ָיקּום ֶאָחד ֵמִעם ַהֵּמִתים’.”
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 מכשולים, אמונה וציות

)מתי יח 6‑7, 21‑22; מרקוס ט 42(

 ְּבַדְּברֹו ֶאל ַּתְלִמיָדיו ָאַמר: ”ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ַהִּמְכׁשֹוִלים, יז 
ֶאֶבן  ֶׁשִּתָּתֶלה  לֹו  2 מּוָטב  ָיבֹואּו.  ַּדְרּכֹו  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  אֹוי  ֲאָבל 
ֵרַחִים ַעל ַצָּוארֹו ְוֻיְׁשַלְך ְלתֹוְך ַהָּים ֵמֲאֶׁשר ַיְכִׁשיל ֶאָחד ֵמַהְּקַטִּנים 
ָהֵאֶּלה. 3 ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם. ִאם ֶיֱחָטא ָאִחיָך הֹוֵכַח אֹותֹו, ְוִאם ִיְתָחֵרט 
ְסַלח לֹו. 4 ְוַגם ִאם ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּביֹום ֶיֱחָטא ְלָך ְוֶׁשַבע ְּפָעִמים ִיְפֶנה 

ֵאֶליָך ֵלאמׂר, ’ֲאִני ִמְתָחֵרט’ — ְסַלח לֹו.”
5 ָאְמרּו ַהְּׁשִליִחים ָלָאדֹון: ”הֹוֵסף ָלנּו ֱאמּוָנה.” 6 ֵהִׁשיב ָהָאדֹון: ”לּו 

ַהּזׂאת  ַהִּׁשְקָמה  ֶאל  ַוֲאַמְרֶּתם  ַהַחְרָּדל  ְּכַגְרִּגיר  ֱאמּוָנה  ָלֶכם  ָהְיָתה 
’ֵהָעְקִרי ְוִהָּנְטִעי ַּבָּים!’ — ִהיא ָהְיָתה ִנְׁשַמַעת ָלֶכם.”

7 ”ִמי ִמֶּכם, ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶעֶבד חֹוֵרׁש אֹו רֹוֶעה, יׂאַמר ָלֶעֶבד ְלַאַחר ׁשּובֹו 

יׂאַמר  ֹלא  8 ַהִאם  ַהֻּׁשְלָחן’?  ֶאל  ְוָהֵסב  ִמָּיד  ֵהָּנה  ’ּבֹוא  ַהָּׂשֶדה,  ִמן 
ֶלֱאכׂל  ֶׁשֶאְגמׂר  ַעד  ְוָׁשְרֵתִני  ָמְתֶניָך  ֲחגׂר  ֶעֶרב,  ֲארּוַחת  ִלי  ’ָהֵכן  לֹו, 
ֲאִסיר  ִיְהֶיה  9 ַהִאם  ַאָּתה’?  ְוִתְׁשֶּתה  ּתׂאַכל  ֵכן  ַאֲחֵרי  ְוִלְׁשּתֹות. 
ְלַאַחר  ַאֶּתם,  ַּגם  10 ֵּכן  ֻצָּוה?  ֲאֶׁשר  ֶאת  ֶׁשָעָׂשה  ַעל  ָלֶעֶבד  ּתֹוָדה 
ֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת ָּכל ֶׁשֻּצֵּויֶתם, ִאְמרּו: ’ֲעָבִדים ֲאַנְחנּו ְותּו ֹלא, ָעִׂשינּו 

ַמה ֶּׁשֵּמחֹוָבֵתנּו ַלֲעׂשֹות’.”
ריפוי עשרת המצורעים

11 ְּבֶלְכּתֹו ִלירּוָׁשַלִים ָעַבר ְּבׁשֹוְמרֹון ּוַבָּגִליל. 12 ְּכֶׁשִּנְכַנס ִלְכָפר ֶאָחד 

ָּבאּו ִלְקָראתֹו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ְמצָׂרִעים. ֵהם ֶנֶעְמדּו ֵמָרחֹוק 13 ְוָקְראּו 
ְּבקֹול ָרם: ”ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו, ַרֵחם ָנא ָעֵלינּו!”

14 ִּכְראֹותֹו אֹוָתם ָאַמר ָלֶהם: ”ְלכּו ְוֵהָראּו ֶאל ַהּכֲׂהִנים.” ֵהם ָהְלכּו 

ָחַזר  ִנְרָּפא,  ִּכי  ָרָאה  ַּכֲאֶׁשר  ֵמֶהם,  15 ֶאָחד  ִנְטֲהרּו.  ַּבֶּדֶרְך  ּוִבְהיֹוָתם 
ְּכֶׁשהּוא ְמַהֵּלל ֶאת ֱאֹלִהים ְּבקֹול ָּגדֹול, 16 ָנַפל ַעל ָּפָניו ְלַרְגֵלי ֵיׁשּוַע 
ְוהֹוָדה לֹו. אֹותֹו ָהִאיׁש ָהָיה ׁשֹוְמרֹוִני. 17 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ֲהֹלא 
ֶׁשָּיׁשּוב  ִמי  ִנְמָצא  ֹלא  18 ְּכלּום  ַהִּתְׁשָעה?  ְוֵהיָכן  ָהֲעָׂשָרה,  טֲׂהרּו 
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ָלֵתת ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים זּוָלִתי ֶּבן־ֵנָכר ֶזה?” 19 ְוֵאָליו ָאַמר: ”קּום ְוֵלְך. 
ֱאמּוָנְתָך הֹוִׁשיָעה אֹוְתָך.”

 בוא מלכות אלהים

)מתי כד 23‑28, 37‑41(
ֵהִׁשיב  ֱאֹלִהים  ַמְלכּות  ָּתבֹוא  ָמַתי  ַהְּפרּוִׁשים  ְׁשָאלּוהּו  20 ַּכֲאֶׁשר 

ָלֶהם: ”ַמְלכּות ֱאֹלִהים ֵאיֶנָּנה ָּבָאה ְּבִנְגלֹות. 21 ַאף ֹלא יׂאְמרּו ’ִהֵּנה 
ּפׂה’ אֹו ’ִהֵּנה ָׁשם ִהיא’, ִּכי ִהֵּנה ַמְלכּות ֱאֹלִהים ְּבִקְרְּבֶכם ִהיא.”

ֶאָחד  יֹום  ִלְראֹות  ְוִתְׁשּתֹוְקקּו  ָיִמים  ”ָיבֹואּו  ְלַתְלִמיָדיו:  22 ָאַמר 

’ִהֵּנה  ’ִהֵּנה ָׁשם’ אֹו  ָלֶכם  23 ְויׂאְמרּו  ִּתְראּו.  ְוֹלא  ֶּבן־ָהָאָדם  ִמימֹות 
ַּתַחת  ַהַּמְבִריק  ְּכָבָרק  24 ִּכי  ַאֲחֵריֶהם.  ָּתרּוצּו  ְוַאל  ֵּתְלכּו  ַאל  ּפׂה!’ 
ַהָּׁשַמִים ּוֵמִאיר ַעד ְקֵצה ַהָּׁשַמִים, ֵּכן ִיְהֶיה ֶּבן־ָהָאָדם ְּביֹומֹו. 25 ַאְך 
26 ּוְכמֹו  ַהֶּזה.  ַהּדֹור  ַעל־ְיֵדי  ּוְלִהָּדחֹות  ַרּבֹות  ִלְסּבׂל  ָעָליו  ְּתִחָּלה 
ֶׁשָהָיה ִּביֵמי נַׂח ֵּכן ִיְהֶיה ַּגם ִּביֵמי ֶּבן־ָהָאָדם: 27 ָאְכלּו, ָׁשתּו, ִהְתַחְּתנּו, 
ַעד ַהּיֹום ֶׁשִּנְכַנס נַׂח ַלֵּתָבה ּוָבא ַהַּמּבּול ְוִהְׁשִמיד ֶאת ַהּכׂל. 28 ּוְכמֹו 
ֶׁשָהָיה ִּביֵמי לֹוט — ָאְכלּו ְוָׁשתּו, ָקנּו ּוָמְכרּו, ָנְטעּו ּוָבנּו, 29 ַאְך ַּבּיֹום 
ֶׁשָּיָצא לֹוט ִמְּסדֹום ֻהְמְטרּו ֵאׁש ְוָגְפִרית ִמן ַהָּׁשַמִים ְוִהְׁשִמידּו ֶאת 
ַּבּיֹום  ֶׁשִּיְהֶיה  31 ִמי  ֶּבן־ָהָאָדם.  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ַּבּיֹום  ִיְהֶיה  30 ָּכְך   — ַהּכׂל 
ִמי  ֵכן  ְּכמֹו  אֹוָתם;  ָלַקַחת  ֵיֵרד  ַאל  ַּבַּבִית  ַוֲחָפָציו  ַהַּגג  ַעל  ַההּוא 
ֶׁשַּבָּׂשֶדה ַאל ִיְפֶנה ְלָאחֹור. 32 ִזְכרּו ֶאת ֵאֶׁשת לֹוט. 33 ַהְמַבֵּקׁש ְלַהִּציל 
ָלֶכם,  ֲאִני  34 אֹוֵמר  ַיִּציֶלָּנה.  ֶׁשְּיַאֵּבד אֹוָתּה  ּוִמי  ְיַאְּבֶדָּנה,  ַנְפׁשֹו  ֶאת 
ֵיָעֵזב.  ְוַהֵּׁשִני  ִיָּלַקח  ֶאָחד  ַאַחת;  ְּבִמָּטה  ְׁשַנִים  ִיְהיּו  ַההּוא  ַּבַּלְיָלה 
35 ְׁשֵּתי ָנִׁשים ִּתְהֶייָנה טֹוֲחנֹות ַיְחָּדיו; ַאַחת ִּתָּלַקח ְוַהְּׁשִנָּיה ֵּתָעֵזב.”

 37 ֵהם ֵהִגיבּו ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ֵאיׂפה, ֲאדֹוֵננּו?”
ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ֵהיָכן ֶׁשַהּגּוף, ָׁשם ַּגם ִיְתַקְּבצּו ַהְּנָׁשִרים.”

המשל על האלמנה והשופט

ָּתִמיד יח  ְלִהְתַּפֵּלל  ֲעֵליֶהם  ִּכי  ְלַהְראֹות  ָמָׁשל,  ָלֶהם  ִסֵּפר   הּוא 
ְוֹלא ִלְרּפֹות.” 2 ׁשֹוֵפט ָהָיה ְּבִעיר ַאַחת; ֶאת ֱאֹלִהים ֹלא ָיֵרא 
ָלבֹוא  ֶׁשָּנֲהָגה  ַאְלָמָנה  ָהְיָתה  ִעיר  3 ּוְבאֹוָתּה  ִהְתַחֵּׁשב.  ֹלא  ּוְבָאָדם 
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ֵאָליו ְולֹוַמר, ’ָׁשְפֵטִני ָנא ֵמִאיׁש ִריִבי.’ 4 ְזַמן ָמה ֵסַרב, ֲאָבל ַאֲחֵרי ֵכן 
ִמְתַחֵּׁשב,  ֵאיֶנִּני  ּוְבָאָדם  ֱאֹלִהים  ֶאת  ָיֵרא  ֶׁשֵאיֶנִּני  ’ַאף  ְּבִלּבֹו,  ָאַמר 
5 ֲהֵרי ִמְּפֵני ֶׁשָהַאְלָמָנה ַהּזׂאת ְמִציָקה ִלי ֶאֱעֶׂשה ֶאת ִמְׁשָּפָטּה, ֶׁשִאם 

ֹלא ֵכן ָּתבֹוא ָּתִמיד ּוְתַיֵּגַע אֹוִתי’.”
ָהָרָׁשע.  ַהּׁשֹוֵפט  ֶּׁשאֹוֵמר  ַמה  ”ִׁשְמעּו  ְוָאַמר:  ָהָאדֹון  6 הֹוִסיף 

ֵאָליו  ַהּקֹוְרִאים  ְּבִחיָריו  ִמְׁשָּפט  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ֹלא  ַהִאם  7 ְוָהֱאֹלִהים, 

ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ָלֶכם  אֹוֵמר  8 ֲאִני  ְּבִעְנָיָנם?  ִיְתַמְהֵמַּה  ַהִאם  ָוַלְיָלה?  יֹוָמם 
ֶאת  ֲהִיְמָצא  ֶּבן־ָהָאָדם,  ָיבֹוא  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך  ַמֵהר.  ִמְׁשָּפָטם  ֶאת 

ָהֱאמּוָנה ֲעֵלי ֲאָדמֹות?”
המשל על הפרוש והמוכס

ַלֲאֵחִרים,  ּוָבזּו  ֵהם  ַצִּדיִקים  ִּכי  ְּבַעְצָמם  ֶׁשָּבְטחּו  ֲאָנִׁשים,  9 ּוְלַכָּמה 

ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶאל  ָעלּו  ֲאָנִׁשים  10 ”ְׁשֵני  ַהֶּזה:  ַהָּמָׁשל  ֶאת  ִסֵּפר 
ְלִהְתַּפֵּלל; ֶאָחד ָּפרּוׁש ְוַהֵּׁשִני מֹוֵכס. 11 ָעַמד ַהָּפרּוׁש ְלַבּדֹו ְוִהְתַּפֵּלל, 
’ֱאֹלִהים, ֲאִני מֹוֶדה ְלָך ֶׁשֵאיֶנִּני ִּכְׁשָאר ָהֲאָנִׁשים — ַּגְזָלִנים, ְרָׁשִעים, 
נֹוֲאִפים, ְוַאף ֹלא ַּכּמֹוֵכס ַהֶּזה. 12 ֲאִני ָצם ַּפֲעַמִים ַּבָּׁשבּוַע, ֲאִני נֹוֵתן 
ֵמָרחֹוק,  ֶׁשָעַמד  ַהּמֹוֵכס,  13 ְוִאּלּו  ַמְרִויַח.’  ֶּׁשֲאִני  ַמה  ִמָּכל  ַמֲעֵׂשר 
ַאף ֹלא ָרָצה ָלֵׂשאת ֶאת ֵעיָניו ַלָּׁשַמִים, ֶאָּלא ָטַפח ַעל ִלּבֹו ְוָאַמר, 
14 אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ָהִאיׁש  ’ֱאֹלִהים, ַרֵחם ָנא ָעַלי, ַעל ִאיׁש חֹוֵטא.’ 
ַהֶּזה ָיַרד ֶאל ֵּביתֹו ִנְצָּדק יֹוֵתר ֵמָהִאיׁש ַההּוא; ִּכי ָּכל ַהְמרֹוֵמם ֶאת 

ַעְצמֹו ֻיְׁשַּפל, ְוַהַּמְׁשִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ְירֹוַמם.”
 ישוע מקבל את הילדים הקטנים

)מתי יט 13‑15; מרקוס י 13‑16(
ְּכֶׁשָראּו  ָּבֶהם.  ֶׁשִּיַּגע  ְּכֵדי  ַהְּקַטִּנים  ַהְיָלִדים  ֶאת  ַּגם  ֵאָליו  15 ֵהִביאּו 

זׂאת ַהַּתְלִמיִדים ָּגֲערּו ָּבֶהם. 16 אּוָלם ֵיׁשּוַע ָקָרא ֵאָליו ֶאת ַהְיָלִדים 
ְלָכֵאֶּלה  ִּכי  ַּבֲעָדם,  ִּתְמְנעּו  ְוַאל  ֵאַלי  ָלבֹוא  ַלְיָלִדים  ”ַהִּניחּו  ְוָאַמר: 
ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים. 17 ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ָּכל ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמַקֵּבל ֶאת 

ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ְּכֶיֶלד ֹלא ִיָּכֵנס ְלתֹוָכּה.”
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יח 20: שמות כ 12‑16; דבר’ ה 16‑20   

 מכשול העושר

)מתי יט 16‑30; מרקוס י 17‑31(
ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות  ָעַלי  ֶמה  ַהּטֹוב,  ”ַרִּבי  ְוָׁשַאל:  ֵאָליו  ָּפָנה  ֶאָחד  18 ִנְכָּבד 

ָלֶרֶׁשת ַחֵּיי עֹוָלם?”
19 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ַמּדּוַע ַאָּתה אֹוֵמר ִלי ’טֹוב’? ֵאין טֹוב ִּכי ִאם ֶאָחד 

ְוהּוא ָהֱאֹלִהים. 20 ֶאת ַהִּמְצוֹות ַאָּתה יֹוֵדַע:   ’ֹלא ִתְנַאף, ֹלא ִתְרַצח, 
ֹלא ִתְגנׂב, ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר, ַּכֵּבד ֶאת־ָאִביָך ְוֶאת־ִאֶּמָך’.”

 21 ֵהִׁשיב ָהִאיׁש: ”ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ָׁשַמְרִּתי ִמְּנעּוַרי.”
22 ָׁשַמע ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”עֹוד ָּדָבר ֶאָחד ָחֵסר ְלָך. ְמכׂר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ְלָך 

ְוַחֵּלק ָלֲעִנִּיים, ְוִיְהֶיה ְלָך אֹוָצר ַּבָּׁשַמִים; ַאַחר ָּכְך ּבֹוא ְוֵלְך ַאֲחַרי.” 
23 ַאְך ְּכָׁשְמעֹו זׂאת ִהְתַעֵּצב ֶעֶצב ַרב, ִּכי ָעִׁשיר ָהָיה ַעד ְמאׂד.

ַּבֲעֵלי  ִנְכָנִסים  קִׁׂשי  ”ְּבֵאיֶזה  ָאַמר:  ִהְתַעֵּצב,  ִּכי  ֵיׁשּוַע  24 ְּכֶׁשָרָאה 

ַמַחט  ֶנֶקב  ֶּדֶרְך  ַלֲעבׂר  ְלָגָמל  25 ָנֵקל  ָהֱאֹלִהים!  ְלַמְלכּות  ְנָכִסים 
ֵמִהָּכֵנס ָעִׁשיר ֶאל ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.”

26 ָׁשֲאלּו ַהּׁשֹוְמִעים: ”ּוִמי ָיכֹול ְלִהָּוַׁשע?” 27 ָעָנה ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ַמה 

ֶּׁשִנְבָצר ִמְּבֵני ָאָדם הּוא ִּביָכְלּתֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים.”
28 ָאַמר ֵּכיָפא: ”ֵהן ֲאַנְחנּו ָעַזְבנּו ֶאת ֲאֶׁשר ָלנּו ְוָהַלְכנּו ַאֲחֶריָך.”

29 ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר ָעַזב ַּבִית 

אֹו ִאָּׁשה אֹו ַאִחים אֹו הֹוִרים אֹו ְיָלִדים ְלַמַען ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים — 
30 ֶׁשֹּלא ְיַקֵּבל ֶּכֶפל ִּכְפַלִים ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ְוַחֵּיי עֹוָלם ָּבעֹוָלם ַהָּבא.”

 ישוע מדבר פעם שלישית על מותו ותחייתו

)מתי כ 17‑19; מרקוס י 32‑34(
31 הּוא ָלַקח ִאּתֹו ֶאת ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר ְוָאַמר ָלֶהם: ”ִהֵּנה ֲאַנְחנּו עֹוִלים 

ִיְתַקֵּים;  ֶּבן־ָהָאָדם  ַעל  ַהְּנִביִאים  ִּביֵדי  ֶּׁשִּנְכַּתב  ַמה  ְוָכל  ִלירּוָׁשַלִים 
ָעָליו,  ְוִיְרקּו  ּבֹו  ִיְתַעְּללּו  ַּגם  ּבֹו,  ְיַהְּתלּו  ְוֵהם  ַלּגֹוִים  ִיָּמֵסר  32 הּוא 

33 ּוְלַאַחר ֶׁשַּיְלקּו אֹותֹו ַיַהְרגּוהּו, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָיקּום.” 34 ֲאָבל ֵהם 
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ֹלא ֵהִבינּו ָּדָבר ִמן ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה; ַהִּמִּלים ָהֵאֶּלה ִנְסְּתרּו ֵמֶהם ְוֵהם 
ֹלא ָיְדעּו ַּבֶּמה ְמֻדָּבר.

 ריפוי איש עיוור

)מתי כ 29‑34; מרקוס י 46‑52(
ַעל־ יֹוֵׁשב  ִעֵּור  ִאיׁש  ָהָיה  ֵעת  ּוְבאֹוָתּה  ְיִריחֹו,  ֶאל  ִהְתָקֵרב  35 הּוא 

ַיד ַהֶּדֶרְך ּוְמַבֵּקׁש ְנָדבֹות. 36 ְּכֶׁשָּׁשַמע ָהִעֵּור ֶאת ָהָעם עֹוְבִרים ָׁשַאל 
ֵהֵחל  38 ָאז  עֹוֵבר.”  ִמַּנְּצַרת  ”ֵיׁשּוַע  לֹו:  37 ֵהִׁשיבּו  ַהָּדָבר.  ָמה  ָלַדַעת 
ּבֹו  ָּגֲערּו  ְלָפָניו  39 ַההֹוְלִכים  ָעַלי!”  ַרֵחם  ֶּבן־ָּדִוד,  ”ֵיׁשּוַע  ִלְצעׂק: 
ְלַהְׁשִּתיקֹו, ַאְך הּוא ִהְרָּבה עֹוד יֹוֵתר ִלְצעׂק, ”ֶּבן־ָּדִוד, ַרֵחם ָעַלי!” 
אֹותֹו:  ָׁשַאל  ִהְתָקֵרב  ַּכֲאֶׁשר  ֵאָליו.  ַלֲהִביאֹו  ְוִצָּוה  ֶנֱעַצר  40 ֵיׁשּוַע 

41 ”ָמה ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֶאֱעֶׂשה ְלָך?”

ֵהִׁשיב: ”ֲאדֹוִני, ֶׁשֶאְרֶאה”.
ָרָאה  43 ִמָּיד  אֹוְתָך.”  הֹוִׁשיָעה  ֱאמּוָנְתָך  ”ְרֵאה!  ֵיׁשּוַע:  לֹו  42 ָאַמר 

ְוָהַלְך ַאֲחָריו ְּכֶׁשהּוא ְמַׁשֵּבַח ֶאת ֱאֹלִהים, ְוָכל ָהָעם ִּכְראֹוָתם זׂאת 
הֹודּו ֵלאֹלִהים.

ישוע בביתו של זכי

ֶׁשָהָיה יט  ְׁשמֹו,  ַזַּכי  ֶאָחד,  2 ְוִאיׁש  ָּבּה.  ְוָעַבר  ִליִריחֹו  ִנְכַנס   הּוא 
מֹוֵכס ָראִׁשי ְוִאיׁש ָעִׁשיר, 3 ִהְׁשַּתֵּדל ִלְראֹות ִמי הּוא ֵיׁשּוַע ְוֹלא 
ְלָפִנים  4 הּוא ָרץ ָהְלָאה  ִּבְגַלל ֶהָהמֹון, ֶׁשֵּכן ָהָיה ְנמּוְך קֹוָמה.  ָיכֹול 
ְוָעָלה ַעל ֵעץ ִׁשְקָמה ְּכֵדי ִלְראֹות אֹותֹו, ִּכי ְּבאֹוָתּה ֶּדֶרְך ָעַמד ֵיׁשּוַע 
ַלֲעבׂר. 5 ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ֵיׁשּוַע ַלָּמקֹום, ִהִּביט ְלַמְעָלה ְוָאַמר לֹו: ”ַזַּכי, 
ֵרד ַמֵהר, ִּכי ַהּיֹום ָעַלי ָלֶׁשֶבת ְּבֵביְתָך.” 6 הּוא ָיַרד ַמֵהר ְוִקֵּבל אֹותֹו 

ְלֵביתֹו ְּבִׂשְמָחה.
ָּבא  הּוא  חֹוֵטא  ִאיׁש  ”ֵאֶצל  ְוָאְמרּו:  ַהּכׂל  ִהְתלֹוְננּו  זׂאת  7 ְּכֶׁשָראּו 

ַזַּכי ְוָאַמר ֶאל ָהָאדֹון: ”ֲאדֹוִני, ֲהֵריִני נֹוֵתן ֶאת  ְלִהְתַאְכֵסן!” 8 ָעַמד 
ַמֲחִצית ְנָכַסי ָלֲעִנִּיים, ְוִאם ָעַׁשְקִּתי ִאיׁש ַאֲחִזיר לֹו ַאְרַּבְעַּתִים.”

9 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ַהּיֹום ָהְיָתה ְּתׁשּוָעה ַלַּבִית ַהֶּזה, ִּכי ָהִאיׁש ַּגם הּוא 

ֶּבן־ַאְבָרָהם. 10 ֵהן ֶּבן־ָהָאָדם ָּבא ְלַבֵּקׁש ֶאת ָהאֹוֵבד ּוְלהֹוִׁשיעֹו.”

 18.35 - 19.10
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164 לוקס 

 משל עשרת המנים

)מתי כה 14‑30(
11 ְלַאַחר ֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת זׂאת הֹוִסיף ְוִסֵּפר ָמָׁשל, ִמּׁשּום ֶׁשָהָיה ָקרֹוב 

12 ְלִפיָכְך  ָהֱאֹלִהים.  ַמְלכּות  ִּתָּגֶלה  ִמָּיד  ִּכי  ָחְׁשבּו  ְוֵהם  ִלירּוָׁשַלִים 
ַסְמכּות  ְלַקֵּבל  ְרחֹוָקה  ֶאֶרץ  ֶאל  ָהַלְך  ֶאָחד  ָאִציל  ”ִאיׁש  ָאַמר: 
ָנַתן  ֲעָבָדיו,  ַלֲעֶׂשֶרת  ָקָרא  ָלֵכן  13 קֶׂדם  ְלַאְרצֹו.  ְוָלׁשּוב  ִלְמלּוָכה 
ָלֶהם ֲעָׂשָרה ָמִנים ְוָאַמר ָלֶהם, ’ַסֲחרּו ַעד ּבֹוִאי.’ 14 אּוָלם ְּבֵני ַאְרצֹו 
ֶׁשֶּזה  רֹוִצים  ’ֵאיֶנּנּו  לֹוַמר:  ַאֲחָריו,  ִמְׁשַלַחת  ְוָׁשְלחּו  אֹותֹו  ָׂשְנאּו 
ִלְקרׂא ֵאָליו  ְוִצָּוה  ָחַזר  15 ַאֲחֵרי ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהְּמלּוָכה  ָעֵלינּו.’  ִיְמֹלְך 
ֶאת ָהֲעָבִדים ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ֶאת ַהֶּכֶסף, ְּכֵדי ָלַדַעת ַמה ִהְרִויַח ָּכל 
ִהְכִניס  ֶׁשְּלָך  ַהָּמֶנה  ’ֲאדֹוִני,  ְוָאַמר,  ָהִראׁשֹון  16 ִנַּגׁש  ְּבִמְסָחרֹו.  ֶאָחד 
ְוָהִייָת  הֹוִאיל  טֹוב!  ֶעֶבד  ’ָיֶפה,  לֹו,  ְוָאַמר  17 ֵהִׁשיב  ָמִנים.’  ֲעָׂשָרה 
ֶנֱאָמן ִּבְמַעט ִמְזָער, ֱהֵיה ַׁשִּליט ַעל ֶעֶׂשר ָעִרים.’ 18 ָּבא ַהֵּׁשִני ְוָאַמר, 
ָלֶזה,  ַּגם  ְוָאַמר  19 ֵהִׁשיב  ָמִנים.’  ֲחִמָּׁשה  ָעָׂשה  ֶׁשְּלָך  ַהָּמֶנה  ’ֲאדֹוִני, 
’ְוַאָּתה ֱהֵיה ַעל ָחֵמׁש ָעִרים.’ 20 ְוַאֵחר ָּבא ְוָאַמר, ’ֲאדֹוִני, ִהֵּנה ַהָּמֶנה 
ֶׁשְּלָך ֶׁשָהָיה ָצרּור ֶאְצִלי ְּבִמְטַּפַחת, 21 ֶׁשֵּכן ָּפַחְדִּתי ִמְּמָך ִמְּפֵני ֶׁשִאיׁש 
ָקֶׁשה ַאָּתה: לֹוֵקַח ֶאת ֲאֶׁשר ֹלא ִהַּנְחָּת ְוקֹוֵצר ֶאת ֲאֶׁשר ֹלא ָזַרְעָּת.’ 
ַאָּתה  ָרָׁשע!  ֶעֶבד  אֹוְתָך,  ֶאְׁשּפׂט  ְּדָבְרָך  ’ַעל־ִּפי  לֹו,  ְוָאַמר  22 ֵהִׁשיב 

ֶאת  ְוקֹוֵצר  ִהַּנְחִּתי  ֲאֶׁשר ֹלא  ֶאת  לֹוֵקַח  ֲאִני,  ָקֶׁשה  ִאיׁש  ִּכי  ָיַדְעָּת 
ֲאֶׁשר ֹלא ָזַרְעִּתי. 23 ַמּדּוַע ֹלא ִהְפַקְדָּת ֶאת ַּכְסִּפי ֵאֶצל ַהֻּׁשְלָחִני, ַוֲאִני 
ָאַמר,  ְלָידֹו  24 ְוָלעֹוְמִדים  ָהִרִּבית?’  ִעם  אֹותֹו  ּתֹוֵבַע  ָהִייִתי  ְּבבֹוִאי 
25 ֵהִׁשיבּו  ָמִנים.’  ֲעָׂשָרה  ָלֶזה ֲאֶׁשר לֹו  ּוְתנּו  ַהָּמֶנה  ִמֶּמּנּו ֶאת  ’ְקחּו 
ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּכל  ָלֶכם,  ֲאִני  26 אֹוֵמר  ָמִנים!’  ֲעָׂשָרה  לֹו  ֵיׁש  ’ֲאדֹוֵננּו,  לֹו, 
לֹו ִיָּנֵתן לֹו; ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו, ַּגם ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ִיָּלַקח ִמֶּמּנּו. 27 ֲאָבל ֶאת 
אֹוְיַבי ֵאֶּלה, ֲאֶׁשר ֵאיָנם רֹוִצים ִּכי ֶאְמֹלְך ֲעֵליֶהם, ָהִביאּו אֹוָתם ֵהָּנה 

ְוִהְרגּו אֹוָתם ְלָפַני.”

 19.11 - 27
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יט 38: תהל’ קיח 26   

 ישוע נכנס לירושלים

)מתי כא 1‑11; מרקוס יא 1‑11; יוחנן יב 12‑19(
ַלֲעלֹות  ְּבַדְרּכֹו  ָהְלָאה  ָהַלְך  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֶׁשָאַמר  28 ְלַאַחר 

ָהָהר  ֶאל  ַעְנָיה,  ּוֵבית  ַּפֵּגי  ֵּבית  ֶאל  ִהְתָקֵרב  29 ַּכֲאֶׁשר  ִלירּוָׁשַלִים. 
ֶאל  30 ”ְלכּו  ְּבָאְמרֹו:  ִמַּתְלִמיָדיו  ְׁשַנִים  ָׁשַלח  ַהֵּזיִתים,  ַהר  ַהִּנְקָרא 
ַהְּכָפר ֲאֶׁשר ִמּמּול; ְּכֶׁשִּתָּכְנסּו ְלתֹוכֹו ִּתְמְצאּו ַעִיר ָקׁשּור ֲאֶׁשר ֹלא 
ִמיֶׁשהּו  31 ְוִאם  ַוֲהִביאּוהּו.  אֹותֹו  ַהִּתירּו  ֵמעֹוָלם.  ָאָדם  ָעָליו  ָיַׁשב 
ִיְׁשַאל ֶאְתֶכם, ’ָלָּמה ַאֶּתם ַמִּתיִרים אֹותֹו?’, ּכׂה ּתׂאְמרּו לֹו: ’ִמְּפֵני 

ֶׁשָהָאדֹון ָזקּוק לֹו’.”
ֶאת  33 ְּכֶׁשִהִּתירּו  ָלֶהם.  ֶׁשָאַמר  ְּכִפי  ּוָמְצאּו  ָהְלכּו  32 ַהְּׁשלּוִחים 

ָהַעִיר ָׁשֲאלּו אֹוָתם ַּבֲעֵלי ָהַעִיר: ”ָלָּמה ַאֶּתם ַמִּתיִרים ֶאת ָהַעִיר?” 
34 ֵהִׁשיבּו: ”ִמְּפֵני ֶׁשָהָאדֹון ָזקּוק לֹו.”

35 ֵהם ֵהִביאּו אֹותֹו ֶאל ֵיׁשּוַע ּוְלַאַחר ֶׁשָּׂשמּו ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ַעל ָהַעִיר 

ִהְרִּכיבּו ָעָליו ֶאת ֵיׁשּוַע. 36 ַּכֲאֶׁשר ִהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו ָּפְרׂשּו ֲאָנִׁשים ֶאת 
ִּבְגֵדיֶהם ַעל ַהֶּדֶרְך. 37 הּוא ִהְתָקֵרב ֶאל מֹוַרד ַהר ַהֵּזיִתים ְוָכל ְקַהל 
ַהַּתְלִמיִדים ֵהֵחל ְלַׁשֵּבַח ֶאת ֱאֹלִהים ְּבִׂשְמָחה ּוְבקֹול ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ָׁשלֹום  יהוה!  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  38   ”ָּברּוְך  ְּבָאְמָרם:  ָראּו,  ֲאֶׁשר  ַהִּנְפָלאֹות 

ַּבָּׁשַמִים ְוָכבֹוד ַּבְּמרֹוִמים!”
ְּגַער  ”ַרִּבי,  ֵאָליו:  ָאְמרּו  ֶהָהמֹון  ְּבֶקֶרב  ֶׁשָהיּו  ַהְּפרּוִׁשים  ִמן  39 ַּכָּמה 

ְּבַתְלִמיֶדיָך.”
ָהֲאָבִנים  ִיְׁשְּתקּו,  ֵאֶּלה  ִאם  ָלֶכם,  ֲאִני  ”אֹוֵמר  ְוָאַמר:  40 ֵהִׁשיב 

ִּתְזַעְקָנה.”
ָיַדַעְּת  41 ַּכֲאֶׁשר ִהְתָקֵרב ְוָרָאה ֶאת ָהִעיר, ָּבָכה ָעֶליָה ְוָאַמר: 42 ”לּו 

ַהּיֹום ַּגם ַאְּת ֶאת ֲאֶׁשר ֱאֵלי ָׁשלֹום! ֶאָּלא ֶׁשַעָּתה ִנְסָּתר הּוא ֵמֵעיַנִיְך. 
ְוַיִּקיפּוְך  ְסִביַבִיְך,  סֹוְלָלה  ָיִקימּו  ְואֹוְיַבִיְך  ָעַלִיְך  ָּבִאים  ָיִמים  43 ִהֵּנה 

ְוָיצּורּו ָעַלִיְך ִמָּכל ֵעֶבר. 44 ִויַמְּגרּו אֹוָתְך ְוֶאת ָּבַנִיְך ֲאֶׁשר ְּבִקְרֵּבְך, ְוֹלא 
ַיְׁשִאירּו ָּבְך ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן ֵעֶקב ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדַעְּת ֶאת מֹוֵעד ְּפֻקָּדֵתְך.”

 19.28 - 44
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יט 46: ישע’ נו 7; ירמ’ ז 11   

 טיהור בית המקדש

)מתי כא 12‑17; מרקוס יא 15‑19; יוחנן ב 13‑22(
45 ְּבִהָּכְנסֹו ֶאל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵהֵחל ְלָגֵרׁש ִמָּׁשם ֶאת ַהּמֹוְכִרים. 46 ָאַמר 

ָלֶהם: ”ֵהן ָּכתּוב,   ’ֵּביִתי ֵּבית־ְּתִפָּלה ִיְהֶיה’, ַאְך ַאֶּתם ֲעִׂשיֶתם אֹותֹו 
ְמָעַרת ָּפִרִצים.”

ְוַהּסֹוְפִרים  ַהּכֲׂהִנים  ְוָראֵׁשי  ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית  ְמַלֵּמד  ָהָיה  יֹום  47 יֹום 

ְוַגם ָראֵׁשי ָהָעם ִּבְקׁשּו ְלַהְכִחיד אֹותֹו, 48 ַאְך ֹלא ָמְצאּו ַמה ַּלֲעׂשֹות, 
ִּכי ָּכל ָהָעם ִנְצְמדּו ֵאָליו ִלְׁשמַׂע אֹותֹו.

 ישוע משיב לשואלים בעניין סמכותו

)מתי כא 23‑27; מרקוס יא 27‑33(

 ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ְּכֶׁשָהָיה ְמַלֵּמד ֶאת ָהָעם ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּוַמִּטיף כ 
ַהְּזֵקִנים  ִעם  ְוַהּסֹוְפִרים  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  ִנְּגׁשּו  ַהְּבׂשֹוָרה,  ֶאת 
2 ְוָאְמרּו לֹו: ”ֱאמׂר ָנא ָלנּו, ְּבֵאיזֹו ַסְמכּות ַאָּתה עֹוֶׂשה ְּדָבִרים ֵאֶּלה, 

אֹו ִמיהּו ֶׁשָּנַתן ְלָך ֶאת ַהַּסְמכּות ַהּזׂאת?”
4 ְטִביַלת  ִלי.  ְוָהִׁשיבּו  ָּדָבר  ֶאְתֶכם  ֶאְׁשַאל  ֲאִני  ”ַּגם  ָלֶהם:  3 ֵהִׁשיב 

יֹוָחָנן, ַהִאם ִמָּׁשַמִים ָהְיָתה אֹו ִמְּבֵני ָאָדם?”
יׂאַמר,  ַהָּׁשַמִים’,  ’ִמן  נׂאַמר  ”ִאם  ְּבָאְמָרם:  ֶזה  ִעם  ֶזה  5 ִהְתָיֲעצּו 

’ַמּדּוַע ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם לֹו?’ 6 ְוִאם נׂאַמר ’ִמְּבֵני ָאָדם’, ָּכל ָהָעם ִיְסְקלּו 
אֹוָתנּו, ִּכי ְּבטּוִחים ֵהם ֶׁשּיֹוָחָנן ָהָיה ָנִביא.” 7 ֵהִׁשיבּו ְוָאְמרּו ֶׁשֵאיָנם 

יֹוְדִעים ֵמַאִין.
8 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ַּגם ֲאִני ֹלא אַׂמר ָלֶכם ְּבֵאיזֹו ַסְמכּות ֲאִני עֹוֶׂשה 

ֶאת ֵאֶּלה.”
 משל בעל הכרם והחוכרים

)מתי כא 33‑46; מרקוס יב 1‑12(
9 הּוא ִסֵּפר ָלָעם ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה: ”ִאיׁש ֶאָחד ָנַטע ֶּכֶרם ְוֶהְחִּכירֹו 

ָׁשַלח  ָהֵעת  10 ְּבבֹוא  ֲאֻרָּכה.  ִלְתקּוָפה  ָנַסע  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְלכֹוְרִמים. 
ֶׁשַהּכֹוְרִמים  ֶאָּלא  ַהֶּכֶרם,  ִמְּפִרי  לֹו  ֶׁשִּיְּתנּו  ְּכֵדי  ַהּכֹוְרִמים  ֶאל  ֶעֶבד 

 19.45 - 20.10
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כ 17: תהל’ קיח 22   

ִהּכּוהּו ְוִׁשְּלחּו אֹותֹו ֵריָקם. 11 הֹוִסיף ְוָׁשַלח ֶעֶבד ַאֵחר, ַאְך ַּגם אֹותֹו 
ִהּכּו ּוִבּזּו ְוִׁשְּלחּוהּו ֵריָקם. 12 הֹוִסיף ְוָׁשַלח ְׁשִליִׁשי, ְואּוָלם ַּגם אֹותֹו 
ָּפְצעּו ְוִהְׁשִליכּוהּו ַהחּוָצה. 13 ָאַמר ַּבַעל ַהֶּכֶרם, ’ָמה ֶאֱעֶׁשה? ֶאְׁשַלח 
ֶאת ְּבִני ֲאהּוִבי; אּוַלי אֹותֹו ְיַכְּבדּו’. 14 ְּכֶׁשָראּו אֹותֹו ַהּכֹוְרִמים נֹוֲעצּו 
ְוַהְיֻרָּׁשה ִּתְהֶיה ָלנּו’.  ְוַנֲהרׂג אֹותֹו  ַיְחָּדיו ֵלאמׂר, ’ֶזהּו ַהּיֹוֵרׁש; ּבֹואּו 
ָלֶהם  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ְוַעָּתה  ַוֲהָרגּוהּו.  ַלֶּכֶרם  ִמחּוץ  ֶאל  ֵּגְרׁשּוהּו  15 ֵהם 

ְוַיְׁשִמיד ֶאת ַהּכֹוְרִמים ָהֵהם, ְוֶאת ַהֶּכֶרם ִיֵּתן  ַּבַעל ַהֶּכֶרם? 16 ָיבֹוא 
ַלֲאֵחִרים.”

ְּכָׁשְמָעם ׂזאת ָאְמרּו: ”ַחס ְוָחִליָלה!”
ָמֲאסּו  ַהֶּזה,   ’ֶאֶבן  ַהָּכתּוב  ”ּוַמהּו  ְוָאַמר:  ַמָּבטֹו  ָּבֶהם  ָנַעץ  17 הּוא 

ִיָּׁשֵבר  ֶאֶבן  אֹוָתּה  ַעל  ַהּנֹוֵפל  18 ָּכל  ִּפָּנה’?  ְלרׂאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים 
19 אֹוָתּה  ִּתְכּתׁׂש ִהיא אֹותֹו.”  ָעָליו —  ּוִמי ֶׁשָהֶאֶבן ִּתּפׂל  ִלְרִסיִסים, 
ָׁשָעה ִּבְקׁשּו ַהּסֹוְפִרים ְוָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ִלְׁשֹלַח ֶאת ָיָדם ּבֹו, ִּכי ֵהִבינּו 

ֶׁשֲעֵליֶהם ִהְמִׁשיל ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה, ֶאָּלא ֶׁשָּפֲחדּו ִמן ָהָעם.
 שאלות בעניין מס לקיסר ותחיית המתים

)מתי כב 15‑33; מרקוס יב 13‑27(
ַצִּדיִקים  ְּפֵני  ֶׁשֶהֱעִמידּו  ְמַרְּגִלים  ְוָׁשְלחּו  ַאֲחָריו  ִהְתַחּקּו  20 ֵהם 

ַהָּנִציב  ְלַסְמכּות  ִלְמסׂר אֹותֹו  ְּבַמָּטָרה  ִמְּדָבָריו,  ְּבָדָבר  ְלֵהָאֵחז  ְּכֵדי 
ּוְלִׁשּפּוטֹו. 21 ַהָּללּו ָּפנּו ֵאָליו ַּבְּׁשֵאָלה: ”ַרִּבי, ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשַאָּתה 
ְמַדֵּבר ּוְמַלֵּמד ְנכֹוָנה ְוֵאיְנָך נֹוֵׂשא ָּפִנים ֶאָּלא מֹוֶרה ֶאת ֶּדֶרְך ֱאֹלִהים 

ַעל־ִּפי ָהֱאֶמת. 22 ַהִאם ֻמָּתר ָלנּו ָלֵתת ַמס ַלֵּקיָסר אֹו ֹלא?”
23 הֹוִאיל ְוָרָאה ֶאת ָעְרָמָתם ָאַמר ָלֶהם: 24 ”ַהְראּו ִלי ִּדיָנר. ֶׁשל ִמי 

ַהְּדמּות ְוַהְּכתֶׂבת ֲאֶׁשר ָעָליו?” ֵהִׁשיבּו: ”ֶׁשל ַהֵּקיָסר.”
25 ָאַמר ָלֶהם: ”ִאם ֵּכן, ְּתנּו ַלֵּקיָסר ֶאת ֲאֶׁשר ַלֵּקיָסר ְוֵלאֹלִהים ֶאת 

ֲאֶׁשר ֵלאֹלִהים.”
26 ֵהם ֹלא ָיְכלּו ְלֵהָאֵחז ְּבָדָבר ִמְּדָבָריו ְּבנֹוְכחּות ָהָעם, ּוִבְתִמיָהָתם 

ַעל ְּתׁשּוָבתֹו ָׁשְתקּו.

 20.11 - 26

HNTquote.indb   167 27/10/2010   14:31:41



168 לוקס 

 

כ 37: שמות ג 6   כ 42‑43: תהל’ קי 1   

ְוָׁשֲאלּו  ֵמִתים,  ְּתִחַּית  ֶׁשֵאין  ַהְּצדֹוִקים, ָהאֹוְמִרים  ִמן  ַּכָּמה  27 ִנְּגׁשּו 

אֹותֹו: 28 ”ַרִּבי, מֶׁׂשה ָּכַתב ָלנּו ֶׁשִאם ָימּות ִאיׁש ֶׁשֵּיׁש לֹו ִאָּׁשה ְוֵאין 
ָהיּו  29 ּוְבֵכן  ְלָאִחיו.  ֶזַרע  ְוָיִקים  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ָאִחיו  ִיַּקח  ָּבִנים,  לֹו 
30 ָלַקח אֹוָתּה  ָּבִנים.  ְּבִלי  ָנָׂשא ִאָּׁשה ּוֵמת  ִׁשְבָעה ַאִחים. ָהִראׁשֹון 
ָּבִנים  ִהִּניחּו  ֹלא  ַהִּׁשְבָעה  ָּכל  ְוָכְך  ַהְּׁשִליִׁשי;  ֵכן  31 ְוַאֲחֵרי  ַהֵּׁשִני 
ּוֵמתּו. 32 ְלַבּסֹוף ֵמָתה ַּגם ָהִאָּׁשה. 33 ִאם ֵּכן ְלִמי ֵמֶהם ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה 

ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, ֶׁשֲהֵרי ָהְיָתה ִאָּׁשה ְלָכל ַהִּׁשְבָעה?”
ַהַּזָּכִאים  35 ַאְך  ִמְתַחְּתִנים,  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ”ְּבֵני  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  34 ֵהִׁשיב 

ִלְנחׂל ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא ְוֶאת ַהְּתִחָּיה ִמן ַהֵּמִתים ֵאיָנם ִמְתַחְּתִנים, 
36 ִּכי ַּגם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ָלמּות עֹוד, ֶׁשֲהֵרי ָׁשִוים ֵהם ְלַמְלָאִכים ּוְבֵני 

ַּגם  ִלְתִחָּיה  ָקִמים  37 ְוֶׁשַהֵּמִתים  ַהְּתִחָּיה.  ְּבֵני  ִּבְהיֹוָתם  ֱאֹלִהים ֵהם 
ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם,  ’יהוה   ֱאֹלֵהי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּסֶנה  ְּבָפָרַשת  ָרַמז  מֶׁׂשה 
38 ְוָהֱאֹלִהים ֹלא ֱאֹלֵהי ַהֵּמִתים ִּכי ִאם ֱאֹלֵהי  ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקׂב.’ 

ַהַחִּיים, ֶׁשֲהֵרי ַהּכׂל ַחִּיים לֹו.”
 39 ַּכָּמה ִמן ַהּסֹוְפִרים ָאְמרּו ִּבְתגּוָבה: ”ַרִּבי, ָיֶפה ִּדַּבְרָּת!”

 40 ְוֹלא ֵהֵעּזּו עֹוד ִלְׁשׂאל אֹותֹו ׁשּום ָּדָבר.
 ישוע שואל בעניין בן דוד

)מתי כב 41‑46; מרקוס יב 35‑37(
41 ָׁשַאל הּוא אֹוָתם: ”ֵּכיַצד ֶזה אֹוְמִרים ַעל ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֶּבן ָּדִוד הּוא? 

42 ֵהן ָּדִוד ַעְצמֹו אֹוֵמר ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים,   ’ְנֻאם יהוה ַלאדִׂני, ֵׁשב ִליִמיִני 

’ָאדֹון’,  לֹו  קֹוֵרא  ָּדִוד  44 ִהֵּנה  ְלַרְגֶליָך’.  ֲהדׂם  אֹוְיֶביָך  43 ַעד־ָאִׁשית 

ְוֵאיְך הּוא ְּבנֹו?”
 דברי תוכחה על הסופרים

)מתי כג 1‑36; מרקוס יב 38‑40; לוקס יא 37‑54(
ַהּסֹוְפִרים  ִמן  46 ”ִהָּזֲהרּו  ְלַתְלִמיָדיו:  ָאַמר  ָהָעם  ָּכל  45 ּוְבָאְזֵני 

ָׁשלֹום  ִּבְרכֹות  ְואֹוֲהִבים  ְּגִלימֹות  ְלבּוֵׁשי  ְלִהְתַהֵּלְך  ָהאֹוֲהִבים 
ִנְכָּבִדים  ּוְמקֹומֹות  ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ִראׁשֹוִנים  ּומֹוָׁשִבים  ַּבְּׁשָוִקים 

 20.27 - 46
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ְלִהְתַּפֵּלל  ּוַמֲאִריִכים  ָהַאְלָמנֹות  ָּבֵּתי  ֶאת  47 ַהּבֹוְלִעים  ַּבְּסעּודֹות; 
ְלַמְרִאית ַעִין. ִּדיָנם ֶׁשל ֵאֶּלה ִיְהֶיה ָחמּור יֹוֵתר.”

 מתנתה של אלמנה ענייה

)מרקוס יב 41‑44(

 הּוא ִהְתּבֹוֵנן ְוָרָאה ֶאת ָהֲעִׁשיִרים ָׂשִמים ִנְדבֹוֵתיֶהם ְּבֵתַבת כא 
ְּפרּוטֹות,  ְׁשֵּתי  ּבֹו  ָׂשָמה  ֲעִנָּיה  ַאְלָמָנה  2 ִּכְראֹותֹו  ָהאֹוָצר. 
3 ָאַמר: ”ֱאֶמת אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ָהַאְלָמָנה ָהֲעִנָּיה ַהּזׂאת ָנְתָנה יֹוֵתר 

ִמֻּכָּלם. 4 ִּכי ָּכל ֵאֶּלה ָנְתנּו ֶאת ִנְדבֹוֵתיֶהם ִמן ָהעֶׂדף ֶׁשָּלֶהם, ַאְך ִהיא 
ִמַּמְחסֹוָרּה ָנְתָנה ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ָלּה ְלִמְחָיה.”

 ישוע מנבא חורבן וצרות

)מתי כד 1‑28; מרקוס יג 1‑23(
5 ֵּכיָון ֶׁשַּכָּמה ֵמֶהם ִּדְּברּו ַעל ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשהּוא ְמֻהָּדר ַּבֲאָבִנים ָיפֹות 

ָיִמים  ִהֵּנה  רֹוִאים,  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  6 ”ַהְּדָבִרים  ָאַמר:  ּוְבַמָּתנֹות, 
ָּבִאים ְוֹלא ִּתָּׁשֵאר ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן ֲאֶׁשר ֹלא ֻּתַּפל ַאְרָצה.”

ִלְפֵני  ַהָּדָבר ַהֶּזה? ּוַמהּו ָהאֹות  ִיְהֶיה  ָמַתי  ֵּכן  7 ְׁשָאלּוהּו: ”ַרִּבי, ִאם 

ֶׁשֶּזה ִיְקֶרה?”
ִּבְׁשִמי  ָיבֹואּו  ַרִּבים  ִּכי  ֶאְתֶכם,  ַיְתעּו  ֶׁשֹּלא  ”ִהָּזֲהרּו  ְוָאַמר:  8 ֵהִׁשיב 

ְויׂאְמרּו, ’ֲאִני הּוא!’ ְו’ָהֵעת ְקרֹוָבה!’ ַאל ֵּתְלכּו ַאֲחֵריֶהם. 9 ּוְבָׁשְמֲעֶכם 
ִמְלָחמֹות ּוְמהּומֹות ַאל ִּתָּבֲהלּו, ִּכי ֵאֶּלה ְצִריִכים ִלְהיֹות ָּבִראׁשֹוָנה, 

ַאְך ֹלא ִמָּיד ָיבֹוא ַהֵּקץ.”
ַמְמָלָכה,  ַעל  ּוַמְמָלָכה  ּגֹוי  ַעל  ָיקּום  ”ּגֹוי  ָלֶהם:  ְוָאַמר  10 הֹוִסיף 

11 ְוִתְהֶייָנה ְרִעידֹות ֲאָדָמה ְּגדֹולֹות ּוִבְמקֹומֹות ַרִּבים ָרָעב ְוֶדֶבר ְוַגם 

ִיְׁשְלחּו  ִלְפֵני ָּכל ֵאֶּלה  12 ַאְך  מֹוָרִאים ְואֹותֹות ְּגדֹוִלים ִמן ַהָּׁשַמִים. 
ֶּכֶלא,  ּוְלָבֵּתי  ְּכֶנֶסת  ְלָבֵּתי  ֶאְתֶכם  ְוִיְמְסרּו  ְוִיְרְּדפּו  ְיֵדיֶהם  ֶאת  ָּבֶכם 
ְלַמַּתן  ְיִביֲאֶכם  13 ֶזה  ְׁשִמי.  ְלַמַען  ּומֹוְׁשִלים  ְמָלִכים  ִלְפֵני  ְותּוְבאּו 
ֵעדּות. 14 ְוַעָּתה ִׂשימּו ִלְּבֶכם ֶׁשֹּלא ְלָהִכין ֵמרׂאׁש ְּדָבִרים ַלֲהַגַּנְתֶכם, 
15 ִּכי ֲאִני ֶאֵּתן ָלֶכם ֶּפה ְוָחְכָמה ֲאֶׁשר ָּכל ִמְתַנְּגֵדיֶכם ֹלא יּוְכלּו ַלֲעמׂד 

ְקרֹוִבים  ְוַאִחים,  הֹוִרים  ַעל־ְיֵדי  ֻּתְסְּגרּו  16 ְוַגם  ְלָסְתָרּה.  אֹו  ֶנְגָּדּה 
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ַוֲחֵבִרים, ְוָיִמיתּו ִמֶּכם; 17 ְוִתְהיּו ְׂשנּוִאים ַעל ַהּכׂל ִּבְגַלל ְׁשִמי, 18 ַאְך 
ַׂשֲעָרה ִמְּׂשַער רׂאְׁשֶכם ֹלא ּתׂאַבד. 19 ִעְמדּו ְּבתֹוַחְלְּתֶכם ְוִתְקנּו ֶאת 

ַנְפׁשֹוֵתיֶכם.
20 ְוַכֲאֶׁשר ִּתְראּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ֻמֶּקֶפת ַמֲחנֹות, ְּדעּו ִּכי ָקֵרב ֻחְרָּבָנּה. 

ָּבִעיר,  ַהִּנְמָצִאים  ֶהָהִרים;  ֶאל  ֶׁשָּינּוסּו  ִּביהּוָדה —  ַהִּנְמָצִאים  21 ֲאַזי 

ֶׁשֵּיְצאּו ִמֶּמָּנה, ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַּבָּׂשדֹות ַאל ִיָּכְנסּו ֵאֶליָה; 22 ִּכי ְיֵמי ָנָקם 
ִּכי  ָהֵהם,  ַּבָּיִמים  ְוַלֵּמיִניקֹות  ֶלָהרֹות  23 אֹוי  ַהָּכתּוב.  ָּכל  ְלַמֵּלא  ֵהם 
ִיְּפלּו  24 ְּבֶחֶרב  ַהֶּזה.  ָהָעם  ַעל  ְוֶקֶצף  ָהָאֶרץ  ַעל  ִּתְהֶיה  ְּגדֹוָלה  ָצָרה 
ְוֻיְגלּו ֶאל ָּכל ַהּגֹוִים, ִוירּוָׁשַלִים ִּתְהֶיה ִמְרָמס ְלגֹוִים ַעד ֲאֶׁשר ִיָּמְלאּו 

ִעּתֹות ַהּגֹוִים.”
 בואו של בן־האדם

)מתי כד 29‑44; מרקוס יג 24‑37(
25 ”ְוִיְהיּו אֹותֹות ַּבֶּׁשֶמׁש ּוַבָּיֵרַח ּוַבּכֹוָכִבים, ְוַעל ָהָאֶרץ ְמצּוָקה ַלּגֹוִים 

ּוִמִּצִּפָּיה  ֵמֵאיָמה  ִיְתַעְּלפּו  ָאָדם  26 ְּבֵני  ְוַגָּליו.  ַהָּים  ִמַּגַעׁש  ּוְמבּוָכה 
ֶאת  ִיְראּו  27 ָאז  ִיְזַּדְעְזעּו.  ַהָּׁשַמִים  ּכׂחֹות  ִּכי  ָהעֹוָלם,  ַעל  ַלָּבאֹות 
ֶּבן־ָהָאָדם ָּבא ֶּבָעָנן ִּבְגבּוָרה ּוְבָכבֹוד ַרב. 28 ַּכֲאֶׁשר ַיְתִחילּו ִלְקרֹות 
ְּגֻאַּלְתֶכם.”  ְקֵרָבה  ִּכי  ָראֵׁשיֶכם,  ְוָהִרימּו  ִהְתעֹוְדדּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 
ָהֵעִצים.  ָּכל  ְוֶאת  ַהְּתֵאָנה  ֶאת  ”ְראּו  ָמָׁשל:  ָלֶהם  ִסֵּפר  29 הּוא 

ִּכי  ְּבַעְצְמֶכם  ַאֶּתם  יֹוְדִעים  ְמַלְבְלִבים,  אֹוָתם  רֹוִאים  30 ְּכֶׁשַאֶּתם 

ָקרֹוב ַהַּקִיץ. 31 ֵּכן ַּגם ְּכֶׁשִּתְראּו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִמְתַקְּיִמים, ְּדעּו 
ִּכי ְקרֹוָבה ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים. 32 ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֹלא ַיֲעבׂר ַהּדֹור 
ֹלא  ּוְדָבַרי  ַיַעְברּו  ְוָהָאֶרץ  33 ַהָּׁשַמִים  ֵאֶּלה.  ָּכל  ִיְהיּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ַהֶּזה 

ַיַעְברּו.
ּוְבַדֲאגֹות  ּוְבִׁשָּכרֹון  ִּבְׁשִתָּיה  ְלַבְבֶכם  ִיְכַּבד  ֶׁשֹּלא  ָלֶכם  34 ִהָּׁשְמרּו 

ַהַחִּיים ְוַהּיֹום ַההּוא ָיבֹוא ֲעֵליֶכם ִּפְתאֹום; 35 ִּכי ְּכמֹו ַּפח ָיבֹוא ַעל 
ָּכל ַהּיֹוְׁשִבים ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ. 36 ָלֵכן ִעְמדּו ַעל ַהִּמְׁשָמר ְּבָכל ֵעת 
ְוִהְתַּפְּללּו ֶׁשִּיְהֶיה ְּבכֲׂחֶכם ְלִהָּמֵלט ִמָּכל ָהֲעִתידֹות ָהֵאֶּלה ּוְלִהְתַיֵּצב 
ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ְמַלֵּמד  ָהָיה  ַהּיֹום  37 ִּבְׁשעֹות  ֶּבן־ָהָאָדם.”  ִלְפֵני 
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ָהָעם  38 ְוָכל  ַהֵּזיִתים.  ַהר  ַהִּנְקָרא  ָּבָהר  ָללּון  יֹוֵצא  ָהָיה  ּוַבֵּלילֹות 
ִהְׁשִּכימּו ָלבֹוא ֵאָליו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְׁשמַׂע אֹותֹו.

 מזימה נגד ישוע

)מתי כו 1‑5, 14‑16; מרקוס יד 1‑2, 10‑11; יוחנן יא 45‑53(

ְוַהּסֹוְפִרים כב  ַהּכֲׂהִנים  2 ְוָראֵׁשי  ִהְתָקֵרב.  ַהַּמּצֹות,  ַחג   ֶּפַסח, 
ִחְּפׂשּו ֶּדֶרְך ְלַהְכִחיד אֹותֹו, ִּכי ָחְׁשׁשּו ִמְּפֵני ָהָעם. 3 ָאז ִנְכַנס 
ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר.  ִעם  ֶׁשִּנְמָנה  ְקִרּיֹות,  ִאיׁש  ַהִּנְקָרא  ִּביהּוָדה  ַהָּׂשָטן 
4 ָהַלְך ְיהּוָדה ְוִדֵּבר ִעם ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהְּקִציִנים ִלְקּבַׂע ֵאיְך ַיְסִּגיר 

ִהְסִּכים  6 ְוהּוא  ֶּכֶסף,  לֹו  ָלֵתת  ְוִהְסִּכימּו  ָׂשְמחּו  5 ֵהם  ְּבָיָדם.  אֹותֹו 
ְלָכְך ְוִחֵּפׂש ִהְזַּדְּמנּות ְלַהְסִּגירֹו ְּבָיָדם ֶׁשֹּלא ִּבְפֵני ֶהָהמֹון.

 סעודת הפסח

)מתי כו 17‑30; מרקוס יד 12‑26; יוחנן יג 21‑30(
7 ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהּיֹום ֶׁשָּצִריְך ִלְזּבַׂח ּבֹו ֶאת ַהֶּפַסח, 8 ָׁשַלח ֵיׁשּוַע ֶאת ֵּכיָפא 

ְוֶאת יֹוָחָנן ְּבָאְמרֹו: ”ְלכּו ְוָהִכינּו ָלנּו ֶאת ַהֶּפַסח ְּכֵדי ֶׁשּנׂאַכל.”
 9 ָאְמרּו: ”ֵאיׂפה ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשָּנִכין אֹותֹו?”

10 ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ִהֵּנה ַּכֲאֶׁשר ִּתָּכְנסּו ָהִעיָרה ִיְפּגׁׂש ֶאְתֶכם ִאיׁש נֹוֵׂשא 

ַּכד ַמִים. ְלכּו ַאֲחָריו ֶאל ַהַּבִית ֶׁשִּיָּכֵנס ְלתֹוכֹו 11 ְוִאְמרּו ְלַבַעל ַהַּבִית: 
ִעם  ַהֶּפַסח  ֶאת  ָׁשם  אַׂכל  ֲאֶׁשר  ַהֶחֶדר  ֵהיָכן  ַרֵּבנּו,  ְלָך  אֹוֵמר  ’ּכׂה 
ָׁשם  ּוְמֻסֶּדֶרת;  ֻמַּצַעת  ְּגדֹוָלה  ֲעִלָּיה  ָלֶכם  ַיְרֶאה  12 הּוא  ַּתְלִמיַדי?’ 

ָּתִכינּו ֶאת ַהֶּפַסח.”
 13 ֵהם ָהְלכּו ּוָמְצאּו ַהּׂכל ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָלֶהם, ְוֵהִכינּו ֶאת ַהֶּפַסח.

ָלֶהם:  15 ָאַמר  ְוַהְּׁשִליִחים ִעּמֹו.  ִהִּגיָעה ַהָּׁשָעה ֵהֵסב הּוא  14 ַּכֲאֶׁשר 

16 ִּכי  ֱענּוִתי;  ִלְפֵני  ַהֶּזה  ַהֶּפַסח  ֶאת  ִאְּתֶכם  ֶלֱאכׂל  ִנְכַסְפִּתי  ”ִנְכסׂף 
ְּבַמְלכּות  ִיְתַקֵּים  ִּכי  ַעד  עֹוד  אֹותֹו  אַׂכל  ֹלא  ָלֶכם,  ֲאִני  אֹוֵמר 
ָהֱאֹלִהים.” 17 הּוא ָלַקח ֶאת ַהּכֹוס, ֵּבַרְך, ְוָאַמר: ”ְקחּו אֹוָתּה ְוַחְּלקּו 
ֵּביֵניֶכם; 18 ִּכי אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֵמַעָּתה ָׁשתׂה ֹלא ֶאְׁשֶּתה ִמְּפִרי ַהֶּגֶפן 
ַעד ֲאֶׁשר ָּתבֹוא ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.” 19 ָלַקח ֶאת ַהֶּלֶחם, ֵּבַרְך ּוָבַצע 
ְוָנַתן ָלֶהם ְּבָאְמרֹו: ”ֶזה ּגּוִפי ַהִּנָּתן ַּבַעְדֶכם, זׂאת ֲעׂשּו ְלִזְכִרי.” 20 ֵּכן 
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¤ כב 29: או: אני כורת לכם ברית כמו שכרת לי אבי ‑ את המלכות…   

ַהְּבִרית  ִהיא  ַהּזׂאת  ”ַהּכֹוס  ְוָאַמר:  ַהְּסעּוָדה,  ַאַחר  ַהּכֹוס  ֶאת  ַּגם 
21 ַאְך ִהֵּנה ַיד ַהַּמְסִּגיר אֹוִתי ִאִּתי  ַהֲחָדָׁשה ְּבָדִמי ַהִּנְׁשָּפְך ַּבַעְדֶכם. 
ַעל ַהֻּׁשְלָחן. 22 ֶּבן־ָהָאָדם ָאְמָנם הֹוֵלְך ְּכִפי ֶׁשִּנְגַזר, ֲאָבל אֹוי ְלאֹותֹו 

ִאיׁש ֶׁשַּמְסִּגיר אֹותֹו.”
זׂאת.  ַלֲעׂשֹות  ָהעֹוֵמד  הּוא  ֵמֶהם  ִמי  ֵּביֵניֶהם  ְלָבֵרר  ֵהֵחּלּו  23 ֵהם 

24 ַּגם ְמִריָבה ָהְיָתה ֵּביֵניֶהם ַּבְּׁשֵאָלה ִמי ֵמֶהם ֶנְחָׁשב ַלָּגדֹול ְּביֹוֵתר. 

ַהּׁשֹוְלִטים  ְוָהֲאָנִׁשים  ָּבֶהם,  רֹוִדים  ַהּגֹוִים  ”ַמְלֵכי  ָלֶהם:  25 ָאַמר 

ֲעֵליֶהם ’עֹוֵׂשי־ֶחֶסד’ ִנְקָרִאים. 26 ַאְך ַאֶּתם ֹלא ֵכן; ַאְּדַרָּבא, ַהָּגדֹול 
ֶאל  ַהֵּמֵסב  ַהָּגדֹול,  27 ּוִמי  ַּכְּמָׁשֵרת.  ְוַהַּמְנִהיג  ַּכָּצִעיר,  ֶׁשְּיֵהא  ָּבֶכם 
ַהְּמָׁשֵרת.  ְּכמֹו  ְּבתֹוְכֶכם  ַוֲאִני  ַהֵּמֵסב!  ֲהֹלא  ַהְּמָׁשֵרת?  אֹו  ַהֻּׁשְלָחן 
ַמְלכּות  ָלֶכם  ַמְנִחיל  29    ¤ַוֲאִני  ְּבִנְסיֹונֹוַתי,  ִאִּתי  ֲעַמְדֶּתם  28 ַאֶּתם 

ְּכמֹו ֶׁשִהְנִחיָלִני ָאִבי, 30 ְלַמַען ּתׂאְכלּו ְוִתְׁשּתּו ַעל ֻׁשְלָחִני ְּבַמְלכּוִתי 
ְוֵתְׁשבּו ַעל ִּכְסאֹות ִלְׁשּפׂט ֶאת ְׁשֵנים־ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל.”

 כיפא עתיד להתכחש לישוע

)מתי כו 31‑35; מרקוס יד 27‑31; יוחנן יג 36‑38(
ְּכִחִּטים  ֶאְתֶכם  ְלַטְלֵטל  ַהָּׂשָטן  ָּדַרׁש  ִהֵּנה  ִׁשְמעֹון,  31 ”ִׁשְמעֹון, 

ַּבְּכָבָרה. 32 ֲאָבל ֲאִני ִהְתַּפַּלְלִּתי ַּבַעְדָך ֶׁשֹּלא ִּתְכֶלה ֱאמּוָנְתָך, ְוַאָּתה 
ְלַאַחר ֶׁשָּתׁשּוב, ַחֵּזק ֶאת ַאֶחיָך.”

ָהֲאסּוִרים  ְלֵבית  ַּגם  ָלֶלֶכת  ֲאִני מּוָכן  ִאְּתָך  ”ֲאדֹוִני!  ֵּכיָפא:  33 ָאַמר 

ַּגם ַלָּמֶות.”
ַהּיֹום ַעד  ִיְקָרא  ַּתְרְנגֹול ֹלא  ֵּכיָפא,  ְלָך,  34 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע: ”ֲאִני אֹוֵמר 

ֲאֶׁשר ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ִּתְתַּכֵחׁש ִלי ְּכִאּלּו ֶׁשֵאיְנָך ַמִּכיר אֹוִתי.”
35 הֹוִסיף ְוָׁשַאל אֹוָתם: ”ַּכֲאֶׁשר ָׁשַלְחִּתי ֶאְתֶכם ְּבִלי ַאְרָנק ְוַתְרִמיל 

ְוַנֲעַלִים, ַהִאם ֲחַסְרֶּתם ָּדָבר?”
ֵהִׁשיבּו: ”ֹלא ָחַסְרנּו ְּכלּום.”

36 ָאַמר ָלֶהם: ”ֲאָבל ָּכֵעת ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַאְרָנק ִיַּקח ָנא אֹותֹו, ְוֵכן ַּגם 

ֶאת ַהַּתְרִמיל; ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ֶחֶרב, ֶׁשִּיְמּכׂר ֶאת ִּבְגּדֹו ְוִיְקֶנה. 37 אֹוֵמר 
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כב 37: ישע’ נג 12   

ִנְמָנה.’  ַהֶּזה:   ’ְוֶאת־ּפֹוְׁשִעים  ַהָּכתּוב  ִּבי  ֶׁשִּיָּמֵלא  ָצִריְך  ָלֶכם,  ֲאִני 
ְוָאְמָנם ַמה ֶּׁשְּמֻכָּון ֵאַלי הֹוֵלְך ְוִנְׁשָלם.”

38 ָאְמרּו ַהַּתְלִמיִדים: ”ֲאדֹוֵננּו, ִהֵּנה ְׁשֵּתי ֲחָרבֹות ּפׂה!” ָאַמר ָלֶהם: 

”ַדי!”
 ישוע בהר הזיתים

)מתי כו 36‑46; מרקוס יד 32‑42(
ָהְלכּו  ַּתְלִמיָדיו  ְוַגם  ַהֵּזיִתים  ַהר  ֶאל  ְּכִמְנָהגֹו  ָהַלְך  ָיָצא  39 ַּכֲאֶׁשר 

ַאֲחָריו. 40 ְּבַהִּגיעֹו ַלָּמקֹום ָאַמר ָלֶהם: ”ִהְתַּפְּללּו ֶׁשֹּלא ָּתבֹואּו ִליֵדי 
ִּבְרָּכיו  ַעל  ָּכַרע  ֶאֶבן,  ִיּדּוי  ֶׁשל  ְּכֶמְרָחק  ֵמֶהם  ָּפַרׁש  41 הּוא  ִנָּסיֹון.” 
ַהּכֹוס  ֶאת  ֵמָעַלי  ָנא  ַהֲעֵבר  ִּתְרֶצה,  ִאם  42 ”ָאִבי,  ֵלאמׂר:  ְוִהְתַּפֵּלל 
ֵאָליו  ִנְרָאה  ]43 ָאז  ִּכְרצֹוְנָך.”  ִאם  ִּכי  ִּכְרצֹוִני  ְיֵהא  ַאל  ַאְך  ַהּזׂאת. 
ֶחְבֵלי ָמֶות ִהְתַּפֵּלל  ָעָליו  44 ּוְכבֹוא  ְוִחֵּזק אֹותֹו.  ַמְלָאְך ִמן ַהָּׁשַמִים 
ְּבֶיֶתר ָחְזָקה ְוֵזָעתֹו ָהְיָתה ְּכִנְטֵפי ָּדם יֹוְרִדים ַעל ָהָאֶרץ.[ 45 ְלַאַחר 
ִמָּיגֹון.  ְיֵׁשִנים  ִנַּגׁש ֶאל ַהַּתְלִמיִדים ּוָמָצא אֹוָתם  ֶׁשָּקם ִמן ַהְּתִפָּלה 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְוִהְתַּפְּללּו  קּומּו  ְיֵׁשִנים?  ַאֶּתם  ”ָלָּמה  אֹוָתם:  46 ָׁשַאל 

ָּתבֹואּו ִליֵדי ִנָּסיֹון.”
 ישוע נעצר וכיפא מתכחש לו

)מתי כו 47‑58, 69‑75; מרקוס יד 43‑50, 53‑54, 
66‑72; יוחנן יח 3‑18, 25‑27(

47 עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ְוִהֵּנה ְקַהל ֲאָנִׁשים, ְוֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר ַהִּנְקָרא 

ְיהּוָדה הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם ּוִמְתָקֵרב ֶאל ֵיׁשּוַע ְלַנְּׁשקֹו. 48 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: 
”ְיהּוָדה, ִּבְנִׁשיָקה ַאָּתה מֹוֵסר ֶאת ֶּבן־ָהָאָדם?”

49 ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ְסִביבֹו, ִּכְראֹוָתם ָמה עֹוֵמד ִלְקרֹות, ָאְמרּו: ”ֲאדֹוֵננּו, 

ַהִאם ְלַהּכֹות ְּבֶחֶרב?” 50 ְוֶאָחד ֵמֶהם ִהָּכה ְוִקֵּצץ ֶאת ָאְזנֹו ַהְיָמִנית 
ָנַגע  51 ַאְך ֵיׁשּוַע ֵהִׁשיב: ”ַהְרּפּו! ַעד ָּכאן!”,  ֶׁשל ֶעֶבד ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול. 
ְּבָאְזנֹו ְוִרֵּפא אֹותֹו. 52 ָּפָנה ֵיׁשּוַע ֶאל ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ּוְקִציֵני ַהִּמְקָּדׁש 
ְוַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ָּבאּו ָעָליו, ְוָאַמר: ”ְּכמֹו ַעל ׁשֹוֵדד ְיָצאֶתם ַּבֲחָרבֹות 
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ָיד,  ִּבי  ְׁשַלְחֶּתם  ְוֹלא  ַּבִּמְקָּדׁש  ִעָּמֶכם  ָהִייִתי  יֹום  53 יֹום  ּוְבַמְקלֹות! 
ֶאָּלא ֶׁשּזׂאת ְׁשַעְתֶכם ּוְׁשַעת ִׁשְלטֹון ַהחֶׁׂשְך.”

ַהָּגדֹול  ַהּכֵׂהן  ְלֵבית  אֹותֹו  ְוִהְכִניסּו  הֹוִליכּוהּו  אֹותֹו.  ָּתְפסּו  54 ֵהם 

ֶהָחֵצר  ְּבֶמְרַּכז  ֵאׁש  ִהְדִליקּו  55 ַּכֲאֶׁשר  ֵמָרחֹוק.  ַאֲחָריו  ָהַלְך  ְוֵכיָפא 
ַיְחָדיו, ָיַׁשב ַּגם ֵּכיָפא ֵּביֵניֶהם. 56 ָרֲאָתה אֹותֹו ִׁשְפָחה ַאַחת  ְוָיְׁשבּו 
יֹוֵׁשב ְלַיד ָהֵאׁש, ִהְתּבֹוְנָנה ּבֹו ְוָאְמָרה: ”ַּגם ֶזה ָהָיה ִאּתֹו.” 57 ַאְך הּוא 

ִהְתַּכֵחׁש ְוָאַמר: ”ִאָּׁשה, ֵאיֶנִּני ַמִּכיר אֹותֹו.”
58 ָׁשָעה ַקָּלה ְלַאַחר ִמֵּכן ָרָאהּו ִאיׁש ַאֵחר ְוָאַמר: ”ַּגם ַאָּתה ֵמֶהם.” 

ַאְך ֵּכיָפא ֵהִׁשיב: ”ֶּבן־ָאָדם, ֵאיֶנִּני ֵמֶהם.” 59 ַּכֲעבׂר ָׁשָעה ְּבֵעֶרְך ָאַמר 
ִאיׁש ַאֵחר ְּבֶהְחֵלִטּיּות: ”ֶּבֱאֶמת ַּגם ֶזה ָהָיה ִאּתֹו, ַוֲהֵרי ְּגִליִלי הּוא.” 
ּוִמָּיד,  אֹוֵמר.”  ֶּׁשַאָּתה  ַמה  ֵמִבין  ֵאיֶנִּני  ”ֶּבן־ָאָדם,  ֵּכיָפא:  60 ֵהִׁשיב 

ֵּכיָפא.  ֶאל  ְוִהִּביט  ָהָאדֹון  ָּפָנה  61 ָאז  ַהַּתְרְנגֹול.  ָקָרא  ְמַדֵּבר,  ְּבעֹודֹו 
ִנְזַּכר ֵּכיָפא ַּבָּדָבר ֶׁשָהָאדֹון ָאַמר לֹו — ”ְּבֶטֶרם ִיְקָרא ַהּיֹום ַהַּתְרְנגֹול 

ִּתְתַּכֵחׁש ִלי ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים” — 62 ָיָצא ַהחּוָצה ּוֵמֵרר ְּבֶבִכי.
ֶאת  ִּכּסּו  64 ֵהם  ְוִהּכּוהּו.  ּבֹו  ֵהֵתּלּו  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ֶׁשָעְצרּו  63 ְוָהֲאָנִׁשים 

ִּגּדּוף  ִּדְבֵרי  65 ְועֹוד  ַהַּמֶּכה אֹוְתָך?”  ִמי הּוא  ”ִהָּנֵבא!  ְוָאְמרּו:  ֵעיָניו 
ַרִּבים ֵהִטיחּו ְּכַלָּפיו.

 ישוע לפני הסנהדרין

)מתי כו 59‑66; מרקוס יד 55‑64; יוחנן יח 19‑24(
66 ִעם אֹור ַהּיֹום ִנְקֲהלּו ִזְקֵני ָהָעם, ֵהן ּכֲׂהִנים ְּגדֹוִלים ְוֵהן סֹוְפִרים, 

ְוהֹוִליכּוהּו ֶאל ַהַּסְנֶהְדִרין ֶׁשָּלֶהם. 67 ָאְמרּו לֹו: ”ִאם ַאָּתה ַהָּמִׁשיַח, 
ֱאמׂר ָלנּו.”

ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ִאם ַאִּגיד ָלֶכם ֹלא ַּתֲאִמינּו, 68 ְוִאם ֶאְׁשַאל ֹלא ַּתֲענּו 
ִלי ְוֹלא ְּתַׁשְחְררּו אֹוִתי. 69 ֲאָבל ֵמַעָּתה ִיְהֶיה ֶּבן־ָהָאָדם יֹוֵׁשב ִליִמין 

ְּגבּוַרת ָהֱאֹלִהים.”
 70 ָאְמרּו ֻּכָּלם: ”ִאם ֵּכן, ַאָּתה הּוא ֶּבן־ָהֱאֹלִהים?”

ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ַאֶּתם אֹוְמִרים ִּכי ֲאִני הּוא.”
71 ָאְמרּו: ”ַמה ָּלנּו עֹוד צֶׂרְך ְּבֵעדּות? ֲהֵרי ְּבַעְצֵמנּו ָׁשַמְענּו ִמִּפיו.”
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 ישוע לפני פילטוס

)מתי כז 1‑2, 11‑14; מרקוס טו 1‑5; יוחנן יח 28‑38(

ֵהֵחּלּו כג  2 ָׁשם  ִּפיָלטֹוס.  ֶאל  ְוהֹוִליכּוהּו  ָקמּו  ַהֶּנֱאָסִפים   ָּכל 
ַעֵּמנּו,  ֶאת  ַמִּדיַח  ָמָצאנּו  ֶזה  ”ֶאת  ְּבָאְמָרם:  אֹותֹו  ְלַהֲאִׁשים 
ְּכלֹוַמר  ָמִׁשיַח,  ֶׁשהּוא  ַעְצמֹו  ַעל  ְואֹוֵמר  ַלֵּקיָסר,  ַמס  ָלֵתת  אֹוֵסר 

ֶמֶלְך.”
 3 ָׁשַאל אֹותֹו ִּפיָלטֹוס: ”ַאָּתה ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים?”

ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: ”ַאָּתה אֹוֵמר.”
”ֵאיֶנִּני מֹוֵצא  ָהָעם:  ְוֶאל ֲהמֹון  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  ֶאל  ִּפיָלטֹוס  4 ָאַמר 

ׁשּום ַאְׁשָמה ָּבִאיׁש ַהֶּזה.”
ְּבָכל  ְּבַלְּמדֹו  ָהָעם  ֶאת  ֵמִסית  ”הּוא  ְׂשֵאת:  ְּבֶיֶתר  ָטֲענּו  ֵהם  5 ַאְך 

ְיהּוָדה, ָהֵחל ִמן ַהָּגִליל ְוַעד ָּכאן.”
ִּכי  7 ִמֶּׁשּנֹוַכח  ְּגִליִלי.  ָהִאיׁש  ִאם  ָחַקר  ִּפיָלטֹוס  זׂאת  ָׁשַמע  6 ַּכֲאֶׁשר 

ִמְּתחּום ִׁשְלטֹונֹו ֶׁשל הֹוְרדֹוס הּוא, ָׁשַלח אֹותֹו ֶאל הֹוְרדֹוס, ֶׁשָהָיה 
ִּכְראֹותֹו  ְמאׂד  ָׂשַמח  8 הֹוְרדֹוס  ָיִמים.  ְּבאֹוָתם  ִּבירּוָׁשַלִים  הּוא  ַּגם 
ֶאת ֵיׁשּוַע, ֶׁשֵּכן ִמָּיִמים ַרִּבים ִהְׁשּתֹוֵקק ִלְראֹות אֹותֹו ִמְּפֵני ֶׁשָּׁשַמע 
ַעל אֹודֹוָתיו ְוִקָּוה ִלְראֹות ֵנס ַנֲעֶׂשה ַעל־ָיָדיו. 9 הּוא ָׁשַאל אֹותֹו ַעל 
ְּדָבִרים ַרִּבים, ַאְך ֵיׁשּוַע ֹלא ֵהִׁשיב לֹו ָּדָבר. 10 ָעְמדּו ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים 
ְוַהּסֹוְפִרים ְוֶהֱאִׁשימּוהּו ִנְמָרצֹות. 11 ִהְתִחילּו הֹוְרדֹוס ְוַחָּיָליו ְלַבּזֹותֹו 
ְוֵהֵתּלּו ּבֹו. ֵהם ִהְלִּביׁשּוהּו ְּגִליָמה ַמְבִהיָקה ּוְׁשָלחּוהּו ֶאל ִּפיָלטֹוס. 
ָלֵכן  ְיִדיִדים ֶזה ָלֶזה, ִּכי קֶׂדם  12 אֹותֹו יֹום ַנֲעׂשּו ִּפיָלטֹוס ְוהֹוְרדֹוס 

ָׂשְרָרה ֵאיָבה ֵּביֵניֶהם.
 פסק דין מוות

)מתי כז 15‑26; מרקוס טו 6‑15; יוחנן יח 39 - יט 16(
13 ִּפיָלטֹוס ָקָרא ֵאָליו ֶאת ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהָּׂשִרים ְוָהָעם, 14 ְוָאַמר 

ְוִהֵּנה ֲאִני  ָלֶהם: ”ֲהֵבאֶתם ֵאַלי ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה ְּכַמִּדיַח ֶאת ָהָעם, 
ִמן  ַאְׁשָמה  ָּכל  ַהֶּזה  ָּבִאיׁש  ָמָצאִתי  ְוֹלא  ְלֵעיֵניֶכם  אֹותֹו  ָחַקְרִּתי 
ְּכלּום,  ָמָצא  ֹלא  הֹוְרדֹוס  15 ַּגם  אֹותֹו.  ַמֲאִׁשיִמים  ֶׁשַאֶּתם  ַהְּדָבִרים 

 23.1 - 15
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ָּדָבר  ָעָׂשה  ֹלא  ַאף  ָהִאיׁש  ְראּו,  ֵאֵלינּו.  ַּבֲחָזָרה  אֹותֹו  ָׁשַלח  ֶׁשֲהֵרי 
ֶאָחד ַהְמַחֵּיב ָמֶות. 16 ָלֵכן ַאֲעִניׁש אֹותֹו ְּבַמְלקֹות ַוֲאַׁשְחֵרר אֹותֹו.” 
18 ֶאָּלא ֶׁשֻּכָּלם ַיְחָּדיו ָצֲעקּו: ”ַקח אֹותֹו ְוַׁשְחֵרר ָלנּו ֶאת ַּבר־ַאָּבא!” 

— 19 ִאיׁש ֶׁשֻהְׁשַלְך ְלֵבית ֶּכֶלא ִּבְגַלל ֵאיֶזה ֶמֶרד ֶׁשָהָיה ָּבִעיר ּוִבְגַלל 
ֶרַצח.

20 ִּפיָלטֹוס הֹוִסיף ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם, ִּכי ָרָצה ְלַׁשְחֵרר ֶאת ֵיׁשּוַע. 21 ַאְך 

ֵהם ָצֲעקּו: ”ְצֹלב, ְצֹלב אֹותֹו!”
22 ָאַמר ָלֶהם ַּפַעם ְׁשִליִׁשית: ”ֲאָבל ָמה ָרָעה ָעָׂשה ֶזה? ֹלא ָמָצאִתי 

ּבֹו ָּכל ַאְׁשָמה ְמַחֶּיֶבת ָמֶות. ַעל ֵּכן ַאֲעִניׁש אֹותֹו ְּבַמְלקֹות ַוֲאַׁשְחֵרר 
ְוָאֵכן  ֶׁשִּיָּצֵלב.  ָּדְרׁשּו  ָּגדֹול  ּוְבקֹול  ַלֲחָצם  ִהְגִּבירּו  ֵהם  23 ַאְך  אֹותֹו.” 
ִהְכִריעּו קֹולֹוֵתיֶהם ֶאת ַהַּכף. 24 ִּפיָלטֹוס ָּפַסק ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְּדִריָׁשָתם 
25 ְוִׁשְחֵרר ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו, ֶזה ֶׁשֻהְׁשַלְך ְלֵבית ֶּכֶלא ִּבְגַלל ֶמֶרד 

ָוֶרַצח, ְוֶאת ֵיׁשּוַע ִהְפִקיד ִלְרצֹוָנם.
 צליבת ישוע

)מתי כז 32‑44; מרקוס טו 21‑32; יוחנן יט 17‑27(
ֶאת  ַהָּׂשֶדה,  ִמן  ֶׁשָּבא  ֶאָחד  ִאיׁש  ָעְצרּו  ִמָּׁשם  הֹוִליכּוהּו  26 ַּכֲאֶׁשר 

ַאֲחֵרי  אֹותֹו  ֶׁשִּיָּׂשא  ְּכֵדי  ַהְּצָלב  ֶאת  ָעָליו  ְוָׂשמּו  ִמִּקיֶרְנָיה,  ִׁשְמעֹון 
ֵיׁשּוַע. 27 ַאֲחָריו ָהְלכּו ָהמֹון ַרב ִמן ָהָעם, ְוַגם ָנִׁשים ֶׁשָּסְפדּו ְוקֹוְננּו 
ִּתְבֶּכיָנה  ַאל  ְירּוָׁשַלִים,  ”ְּבנֹות  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  ֲאֵליֶהן  28 ָּפָנה  ָעָליו. 
ָּבִאים  ָיִמים  ִהֵּנה  29 ִּכי  ַיְלֵדיֶכן,  ְוַעל  ְּבֶכיָנה  ַעְצְמֶכן  ַעל  ֶאָּלא  ָעַלי, 
ְויׂאְמרּו, ’ַאְׁשֵרי ָהֲעָקרֹות, ַאְׁשֵרי ָּכל ֶּבֶטן ֶׁשֹּלא ָיְלָדה ְוַאְׁשֵרי ַהָּׁשַדִים 
ֶׁשֹּלא ֵהיִניקּו’. 30 ָאז יׂאְמרּו ֶאל ֶהָהִרים, ’ִנְפלּו ָעֵלינּו’, ְוֶאל ַהְּגָבעֹות, 

’ַּכּסּונּו’; 31 ֶׁשֲהֵרי ִאם ָּכָכה עֹוִׂשים ָּבֵעץ ַהַּלח, ַמה ִּיְקֶרה ַלָּיֵבׁש?”
32 ַּגם ְׁשַנִים ֲאֵחִרים, ּפֹוְׁשִעים, הּוְבלּו ְּכֵדי ֶׁשּיּוְמתּו ִאּתֹו. 33 ְּכֶׁשָּבאּו 

ֶאָחד  ַהּפֹוְׁשִעים,  ִעם  ָצְלבּו אֹותֹו ָׁשם  ָּגְלּגָּׂתא  ַהִּנְקָרא  ַהָּמקֹום  ֶאל 
ִמיִמינֹו ְוֶאָחד ִמְּׂשמׂאלֹו. 34 ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ָאִבי, ְסַלח ָלֶהם, ִּכי ֵאיָנם 
ֶׁשִהִּפילּו  ְלַאַחר  ְּבָגָדיו  ֶאת  ִחְּלקּו  ְוֵהם  ֶּׁשֵהם עֹוִׂשים.”  ַמה  יֹוְדִעים 

ּגֹוָרלֹות.

 23.16 - 34
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כג 46: תהל’ לא 6   

לֹו  ָלֲעגּו  ֵהם  ַּגם  ְוַהַּמְנִהיִגים  ְוִהְתּבֹוֵנן,  ָהָעם  ָעַמד  ָׁשָעה  35 אֹוָתה 

ְּבָאְמָרם: ”ֲאֵחִרים הּוא הֹוִׁשיַע; ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאת ַעְצמֹו ִאם הּוא ַהָּמִׁשיַח 
ְּבִחיר ָהֱאֹלִהים!” 36 ַגם ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֵהֵתּלּו ּבֹו. ֵהם ִהְתָקְרבּו ְוִהִּגיׁשּו 
37 ְוָאְמרּו: ”ִאם ַאָּתה ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים, הֹוַׁשע ֶאת ַעְצְמָך!”  לֹו חֶׂמץ, 

38 ְוַגם ְּכתֶׂבת ָהְיָתה ֵמָעָליו: ”ֶזהּו ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים.”

ַהָּמִׁשיַח!  ַאָּתה  ”ֲהֹלא  ְּכַלָּפיו:  ֵהִטיַח  ַהּמּוָקִעים  ַהּפֹוְׁשִעים  39 ַאַחד 

”ֵאיְנָך  ּגֹוֵער ּבֹו:  ְּכֶׁשהּוא  ַהֵּׁשִני  40 ֵהִׁשיב  ְואֹוָתנּו!”  ַעְצְמָך  ַהֵּצל ֶאת 
ָיֵרא ֵמֱאֹלִהים? ֲהֵרי ַאָּתה ָנתּון ְּבאֹותֹו ְּגַזר ִּדין! 41 ֲאַנְחנּו ְלִפי ַהֶּצֶדק, 
ִּכי ָאנּו ְמַקְּבִלים ְּגמּול ָראּוי ַעל ַמה ֶּׁשָעִׂשינּו, ֲאָבל ָהִאיׁש ַהֶּזה ֹלא 
ָעָׂשה ׁשּום ַרע.” 42 ְועֹוד ָאַמר: ”ֵיׁשּוַע, ָאָּנא ְזכׂר אֹוִתי ַּכֲאֶׁשר ִּתָּכֵנס 
ִּתְהֶיה  ַהּיֹום  ְלָך,  ֲאִני  אֹוֵמר  ”ָאֵמן.  ֵיׁשּוַע:  לֹו  43 ֵהִׁשיב  ְלַמְלכּוְתָך.” 

ַאָּתה ִאִּתי ְּבַגן־ֵעֶדן.”
 מותו וקבורתו

)מתי כז 45‑61; מרקוס טו 33‑47; יוחנן יט 28‑42(
44 ְּבֵעֶרְך ְּבָׁשָעה ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ַּבָּצֳהַרִים ִהְׂשָּתֵרר חֶׁׂשְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ 

ַעד ַהָּׁשָעה ָׁשלֹוׁש. 45 ַהֶּׁשֶמׁש ָחְׁשָכה ּוָפרֶׂכת ַהֵהיָכל ִנְקְרָעה ִלְׁשַנִים. 
ֶאת  ְוָנַפח  רּוִחי”,  ַאְפִקיד  ”ָאִבי,   ְּבָיְדָך  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ָקָרא  46 ְוֵיׁשּוַע 

ֵלאֹלִהים  ָּכבֹוד  ָנַתן  ַהִּמְתַרֵחׁש  ֶאת  ַהֵּמָאה  ַׂשר  47 ְּכֶׁשָרָאה  רּוחֹו. 
ְּבָאְמרֹו: ”ֶּבֱאֶמת, ָהִאיׁש ַהֶּזה ָהָיה ַצִּדיק!” 48 ָּכל ֶהָהמֹון ֲאֶׁשר ִנְקֲהלּו 
ֶאל ַהַּמְרֶאה ַהֶּזה, ִּכְראֹוָתם ֶאת ַהִמְתַרֵחׁש ִהּכּו ַעל ֲחזֹוֵתיֶהם. ֵהם 
ִמן  ִאּתֹו  ָהְלכּו  ֲאֶׁשר  ַהָּנִׁשים  ַּגם  ַמָּכָריו,  ָּכל  49 ַאְך  ְלָבֵּתיֶהם,  ָחְזרּו 

ַהָּגִליל, ָעְמדּו ֵמָרחֹוק ְוָראּו ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה.
ָהִעיר  ְותֹוַׁשב  ַהַּסְנֶהְדִרין  ֲחֵבר  ֶׁשָהָיה  ְׁשמֹו,  יֹוֵסף  ֶאָחד,  50 ְוִאיׁש 

ַהְּיהּוִדית ָרָמַתִים, ִאיׁש טֹוב ְוַצִּדיק ּוְמַחֶּכה ְלַמְלכּות ֱאֹלִהים, 51 ֹלא 
ִהְסִּכים ְלָתְכִניָתם ּוְלָפֳעָלם. 52 הּוא ָּבא ֶאל ִּפיָלטֹוס ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶאת 
ְּבֶקֶבר  ְוִהִּניָחּה  ְּבָסִדין  ָעַטף אֹוָתּה  53 ַאֲחֵרי ֶׁשהֹוִריָדּה  ֵיׁשּוַע.  ּגּוַפת 
ָחצּוב ְּבֶסַלע, ֶׁשַעד ָאז ֹלא ֻהַּנח ּבֹו ִאיׁש. 54 אֹותֹו יֹום ָהָיה ֶעֶרב ַׁשָּבת 
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¤ כד 10: מרים אם יעקב ‑ במקור, ”מרים של יעקב”. רוב התרגומים גורסים ”מרים אם 

יעקב”.   ¤ כד 13: כאחד‑עשר קילומטר ‑ יוונית: כשבעה מילין   

ַאֲחֵרי  ָהְלכּו  ַהָּגִליל  ִמן  ֵיׁשּוַע  ִעם  ֶׁשָּבאּו  55 ַהָּנִׁשים  ָקְרָבה.  ְוַהַּׁשָּבת 
יֹוֵסף. ֵהן ָראּו ֶאת ַהֶּקֶבר ְוָראּו ֵּכיַצד ֻהְּנָחה ּגּוָפתֹו. 56 ַאֲחֵרי ֶׁשָחְזרּו 

ֵהִכינּו ְּבָׂשִמים ּוִמְרָקחֹות ּוַבַּׁשָּבת ָׁשְבתּו ַעל־ִּפי ַהִּמְצָוה.
 תחיית ישוע

)מתי כח 1‑10; מרקוס טז 1‑8; יוחנן כ 1‑10(

ַהְּבָׂשִמים כד  ֶאת  ָנְׂשאּו  ַהַּׁשַחר,  ֲעלֹות  ִלְפֵני  ַּבָּׁשבּוַע,   ָּבִראׁשֹון 
ָנגָּׂלה  ְּכָבר  ֶׁשָהֶאֶבן  ָראּו  2 ֵהן  ַהֶּקֶבר.  ֶאל  ּוָבאּו  ֵהִכינּו  ֲאֶׁשר 
ֵיׁשּוַע.  ָהָאדֹון  ּגּוַפת  ֶאת  ָמְצאּו  ֹלא  ַאְך  ְלתֹוכֹו,  3 ְוִנְכְנסּו  ַהֶּקֶבר  ִמן 
4 עֹוָדן ְנבֹוכֹות ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִּבְבָגִדים ַמְבִריִקים 

ִנְּצבּו ַעל־ָיָדן. 5 ֵהן ִנְתַמְּלאּו ַּפַחד ְוִהְרִּכינּו ְּפֵניֶהן ַאְרָצה. ”ָלָּמה ַאֶּתן 
ְמַחְּפׂשֹות ֶאת ַהַחי ֵּבין ַהֵּמִתים?” ָׁשֲאלּו ַהְּׁשַנִים. 6 ”הּוא ֵאיֶנּנּו ּפׂה, 
הּוא ָקם ִלְתִחָּיה. ְזכְׂרָנה ַמה ֶּׁשָאַמר ָלֶכן עֹוד ִּבְהיֹותֹו ַּבָּגִליל. 7 הּוא 
ּוְלִהָּצֵלב,  ֲאָנִׁשים חֹוְטִאים  ִליֵדי  ְלִהָּמֵסר  ָצִריְך  ’ֶּבן־ָהָאָדם  ִּכי  ָאַמר 
ִמֵּכן  9 ְלַאַחר  ִּבְדָבָריו.  ִנְזְּכרּו  ֵהן  8 ְוָאְמָנם  ָלקּום’.”  ַהְּׁשִליִׁשי  ּוַבּיֹום 
ּוְלָכל  ָלַאַחד־ָעָׂשר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֶאת  ְוִסְּפרּו  ַהֶּקֶבר  ִמן  ָחְזרּו 
ַהַּמְגָּדִלית,  ִמְרָים  ָהיּו  ַלְּׁשִליִחים  זׂאת  ֶׁשִּסְּפרּו  10 ַהָּנִׁשים  ַהְּׁשָאר. 
ֶׁשִּדְבֵריֶהן  11 ֶאָּלא  ִאָּתן,  ֶׁשָהיּו  ַוֲאֵחרֹות  ַיֲעקׂב,  ֵאם  יֹוָחָנה,    ¤ִמְרָים 
ִנְראּו ְּבֵעיֵניֶהם ְּכִדְבֵרי ֶהֶבל ְוֹלא ֶהֱאִמינּו ָלֶהן. 12 אּוָלם ֵּכיָפא ָקם ְוָרץ 
ְוָחַזר ַהַּבְיָתה  ֶאל ַהֶּקֶבר. ְּכֶׁשִהְתּכֹוֵפף ָרָאה ֶאת ַהַּתְכִריִכים ְלַבָּדם, 

ָּתֵמַּה ַעל ַמה ֶּׁשָּקָרה.
 ישוע בדרך לעמאוס

)מרקוס טז 12‑13(
ַעָּמאּוס,  ַהִּנְקָרא  ַהְּכָפר  ֶאל  הֹוְלִכים  ֵמֶהם  ְׁשַנִים  ָהיּו  יֹום  13 אֹותֹו 

14 ּוְמׂשֹוֲחִחים  ִקילֹוֶמֶטר,  ִמירּוָׁשַלִים    ¤ְּכַאַחד־ָעָׂשר  ֶׁשֶּמְרָחקֹו 
ְוִהְתַוְּכחּו  ֶׁשּׂשֹוֲחחּו  ְּבָׁשָעה  15 ְוִהֵּנה  ֶּׁשָּקָרה.  ַמה  ָּכל  ַעל  ֵּביֵניֶהם 
ָהיּו ֲאחּוזֹות  ֶׁשֵעיֵניֶהם  16 ֶאָּלא  ִעָּמֶהם,  ְוָהַלְך  ַעְצמֹו  ֵיׁשּוַע  ִהְתָקֵרב 
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ְוֹלא ִהִּכירּוהּו. 17 ָאַמר ָלֶהם: ”ָמה ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶׁשַאֶּתם ִמְתַּדְּיִנים 
ָּבֶהם ַּבֶּדֶרְך?” ַהְּׁשַנִים ֶנֶעְצרּו ְוֶעֶצב ָנסּוְך ַעל ְּפֵניֶהם. 18 ֶאָחד ֵמֶהם, 
ְקִליֹוָפּס ְׁשמֹו, ֵהִׁשיב ְוָאַמר ֵאָליו: ”ַהִאם ַאָּתה ַרק אֹוֵרַח ִּבירּוָׁשַלִים 
ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע ַמה ַּנֲעָׂשה ְּבתֹוָכּה ְּבָיִמים ֵאֶּלה?” 19 ָׁשַאל אֹוָתם: ”ּוָמה 
ָנִביא,  ִאיׁש  ֶׁשָהָיה  ִמַּנְּצַרת  ְלֵיׁשּוַע  ֶּׁשָּקָרה  ”ַמה  לֹו:  ָאְמרּו  ַהָּדָבר?” 
ִּגּבֹור ְּבַמַעׂש ּוְבאֶׂמר ִלְפֵני ֱאֹלִהים ְוִלְפֵני ָּכל ָהָעם. 20 ּכֲׂהֵנינּו ַהְּגדֹוִלים 
ּוַמְנִהיֵגינּו ִהְסִּגירּוהּו ְלִמְׁשַּפט ָמֶות ְוָצְלבּו אֹותֹו, 21 ַוֲאַנְחנּו ִקִּוינּו ִּכי 
הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ָעִתיד ִלְגאׂל ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ֲאָבל נֹוָסף ַעל ָּכל זׂאת, ָּכֵעת 
ָנִׁשים  ַּגם ֶׁשַּכָּמה  22 ּוַמה  ָהֵאֶּלה.  ַהְּדָבִרים  ֵמָאז ָקרּו  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהּיֹום 
ָמְצאּו  23 ְוֹלא  ַּבֶּקֶבר  ָהיּו  ַהְׁשֵּכם  ַּבּבֶׂקר  אֹוָתנּו:  ִהְדִהימּו  ִמִּקְרֵּבנּו 
ֶאת ּגּוָפתֹו, ּוָבאּו ְוִסְּפרּו ֶׁשַאף ָראּו ְּבִחָּזיֹון ַמְלָאִכים ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִּכי 
ְּכִפי  ְּבִדּיּוק  ּוְמָצאּוהּו  ַהֶּקֶבר  ֶאל  ָהְלכּו  ֵמִאָּתנּו  24 ֲאָחִדים  ַחי.  הּוא 

ֶׁשַהָּנִׁשים ִסְּפרּו, ַאְך אֹותֹו ֹלא ָראּו.”
25 ֵהִׁשיב ְוָאַמר ָלֶהם: ”הֹוי ַחְסֵרי ַדַעת ְוִכְבֵדי ֵלב ֵמַהֲאִמין ְּבָכל ֲאֶׁשר 

ִּדְּברּו ַהְּנִביִאים! 26 ֲהֵרי ַעל ַהָּמִׁשיַח ָהָיה ִלְסּבׂל ֶאת ָּכל זׂאת ּוְלִהָּכֵנס 
ּוֵבֵאר  ַהְּנִביִאים  ּוִמָּכל  ִמּמֶׁׂשה  ֵהֵחל  27 הּוא  ְּכבֹודֹו!”  ִּתְפֶאֶרת  ֶאל 

ָלֶהם ֶאת ַהְּדָבִרים ַהְמֻכָּוִנים ֵאָליו ְּבָכל ַהְּכתּוִבים.
28 ַּכֲאֶׁשר ִהְתָקְרבּו ֶאל ַהְּכָפר ֶׁשָהָיה ְמַגַּמת ְּפֵניֶהם הּוא ֶהֱעִמיד ָּפִנים 

ְּכהֹוֵלְך לֹו ְלַדְרּכֹו. 29 ַאְך ֵהם ִהְפִצירּו ּבֹו ְּבָאְמָרם: ”ִהָּׁשֵאר ִאָּתנּו, ִּכי 
ָהֶעֶרב ָקֵרב ּוְכָבר ָּפָנה ַהּיֹום.” ְלִפיָכְך ִנְכַנס ְוִנְׁשַאר ִאָּתם. 30 ַּכֲאֶׁשר 
31 ָאז  ָלֶהם.  ְוָנַתן  אֹותֹו  ּוָבַצע  ֵּבֵרְך  ַהֶּלֶחם,  ֶאת  ָלַקח  ִעָּמֶהם  ֵהֵסב 
ָלֶזה:  ֶזה  32 ָאְמרּו  ֵמֶהם.  ֶנְעַלם  ְוהּוא  ְוִהִּכירּוהּו,  ֵעיֵניֶהם  ִנְפְקחּו 
ָלנּו ֶאת  ּוָפַתר  ַּבֶּדֶרְך  ֵאֵלינּו  ְּכֶׁשִּדֵּבר  ְּבִקְרֵּבנּו  ָהָיה ּבֹוֵער  ִלֵּבנּו  ”ֲהֵרי 
ֶאת  ָמְצאּו  ֵהם  ִלירּוָׁשַלִים.  ְוָחְזרּו  ָקמּו  ָׁשָעה  33 אֹוָתּה  ַהְּכתּוִבים!” 
ָהַאַחד־ָעָׂשר ְמֻכָּנִסים ִעם ַחְבֵריֶהם, 34 ְוַהּכׂל אֹוְמִרים ִּכי ָהָאדֹון ָאֵכן 
ָקם ְוִנְרָאה ֶאל ִׁשְמעֹון. 35 ֵהם ִסְּפרּו ַמה ֶּׁשָּקָרה ַּבֶּדֶרְך ְוִכי ִהִּכירּוהּו 

ַּכֲאֶׁשר ָּבַצע ֶאת ַהֶּלֶחם.
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 התגלותו לתלמידים

)מתי כח 16‑20; מרקוס טז 14‑18; יוחנן כ 19‑23; מעשי השליחים א 6‑8(
”ָׁשלֹום  ָלֶהם:  ָאַמר  ְּבתֹוָכם.  ָעַמד  ְוהּוא  ָּכזׂאת  ְמַדְּבִרים  36 עֹוָדם 

ָלֶכם”, 37 ַאְך ֵהם ִנְבֲהלּו ְוִנְתַמְּלאּו ַּפַחד, ְוָחְׁשבּו ִּכי רּוַח ֵהם רֹוִאים. 
ִּבְלַבְבֶכם?  ְסֵפקֹות  עֹוִלים  ּוַמּדּוַע  ֶנֱחַרְדֶּתם  ”ַמּדּוַע  ָלֶהם:  38 ָאַמר 

ְלרּוַח  ֲהֵרי  ֶׁשֲאִני הּוא. ַמְּׁשׁשּוִני ּוְראּו;  ַרְגַלי —  ְוֶאת  ָיַדי  39 ְראּו ֶאת 

ֵאין ָּבָׂשר ַוֲעָצמֹות ְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם רֹוִאים ִּבי.” 40 ּוְבָאְמרֹו זׂאת ֶהְרָאה 
ָלֶהם ֶאת ָיָדיו ְוֶאת ַרְגָליו. 41 ֵמַאַחר ֶׁשעֹוד ֹלא ֶהֱאִמינּו ֵמרׂב ִׂשְמָחה 
אֶׂכל?”  ֵאיֶזה  ּפׂה  ָלֶכם  ֵיׁש  ”ַהִאם  ָלֶהם:  ָאַמר  ְּפִליָאה,  ְמֵלֵאי  ְוָהיּו 

42 ֵהם ָנְתנּו לֹו ֲחִתיַכת ָּדג ָצלּוי, 43 ְוהּוא ָלַקח ְוָאַכל ְלֵעיֵניֶהם.

ְּבעֹוד  ֲאֵליֶכם  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר  ְּדָבַרי  ”ֵאֶּלה  ָלֶהם:  ְוָאַמר  44 הֹוִסיף 

מֶׁׂשה  ְּבתֹוַרת  ָעַלי  ַהָּכתּוב  ָּכל  ֶׁשִּיְתַקֵּים  ָצִריְך  ִעָּמֶכם:  ֶׁשָהִייִתי 
ּוַבְּנִביִאים ּוַבְּתִהִּלים.” 45 ָאז ָּפַתח ֶאת ְלָבָבם ְלָהִבין ֶאת ַהְּכתּוִבים 
46 ְוָאַמר ָלֶהם: ”ָּכְך ָּכתּוב, ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִיְסּבׂל ְוָיקּום ִמן ַהֵּמִתים ַּבּיֹום 

ַהּגֹוִים  ְלָכל  ֲחָטִאים  ּוְסִליַחת  ְּתׁשּוָבה  ֻּתְכַרז  47 ּוִבְׁשמֹו  ַהְּׁשִליִׁשי, 
ָהֵחל ִמירּוָׁשַלִים. 48 ַאֶּתם ֵעִדים ַלְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. 49 ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכם 
ֶאת ֲאֶׁשר ִהְבִטיַח ָאִבי, ְוַאֶּתם ְׁשבּו ָּבִעיר ַעד ֶׁשִּתְלְּבׁשּו עׂז ִמָּמרֹום.”

 ישוע המשיח עולה השמימה

)מרקוס טז 19‑20; מעשי השליחים א 9‑11(
50 הּוא הוִׂציא אוָׂתם ַעד ֵּבית ַעְנָיה, ָנָׂשא ֶאת ָיָדיו ּוֵבְרָכם. 51 ְּבָׁשָעה 

ֶׁשֵּבֵרְך אוָׂתם ִנְפַרד ֵמֶהם ְוִנָּׂשא ַהָּׁשַמְיָמה. 52 ֵהם ִהְׁשַּתֲחוּו לוׂ ְוָחְזרּו 
ְּכֶׁשֵהם  ַּבִּמְקָּדׁש  ִלְהיוׂת  53 ְוִהְתִמידּו  ְּגדוָׂלה,  ְּבִׂשְמָחה  ִלירּוָׁשַלִים 

ְמָבְרִכים ֶאת ָהֱאֹלִהים. 

 24.36 - 53
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ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים, ֵואֹלִהים ָהָיה א  ְוַהָּדָבר  ַהָּדָבר,  ָהָיה   ְּבֵראִׁשית 
ַהָּדָבר. 2 הּוא ָהָיה ְּבֵראִׁשית ִעם ָהֱאֹלִהים. 3 ַהּכׂל ִנְהָיה ַעל־ָיָדיו, 
ּוִמַּבְלָעָדיו ֹלא ִנְהָיה ָּכל ֲאֶׁשר ִנְהָיה. 4 ּבֹו ָהיּו ַחִּיים ְוַהַחִּיים ָהיּו ָהאֹור 

ִלְבֵני ָהָאָדם. 5 ְוָהאֹור ֵמִאיר ַּבחֶׁׂשְך ְוַהחֶׁׂשְך ֹלא ִהִּׂשיגֹו.
ְלֵעדּות,  ָּבא  7 הּוא  יֹוָחָנן.  ּוְׁשמֹו  ֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ָׁשלּוַח  ָהָיה  6 ִאיׁש 

ְלָהִעיד ַעל ָהאֹור ְּכֵדי ֶׁשַעל־ִּפיו ַיֲאִמינּו ַהּכׂל. 8 הּוא ֹלא ָהָיה ָהאֹור; 
הּוא ָּבא ְלָהִעיד ַעל ָהאֹור. 9 ָהאֹור ָהֲאִמִּתי, ַהֵּמִאיר ְלָכל ָאָדם, ָּבא 
ֹלא  ְוָהעֹוָלם  ָהעֹוָלם,  ִנְהָיה  ְוַעל־ָיָדיו  ָהָיה  10 ָּבעֹוָלם  ָהעֹוָלם.  ֶאל 
ִהִּכירֹו. 11 הּוא ָּבא ֶאל ֶׁשּלֹו ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר לֹו ֹלא ִקְּבלּו אֹותֹו. 12 ֲאָבל 
ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִקְּבלּו אֹותֹו, ַהַּמֲאִמיִנים ִּבְׁשמֹו, ָנַתן ּתֶׂקף ִלְהיֹות ָּבִנים 
ֵלאֹלִהים. 13 ֹלא ִמָּדם ְוֹלא ֵמֵחֶפץ ַהָּבָׂשר נֹוְלדּו, ַאף ֹלא ֵמֵחֶפץ ֶּגֶבר, 

ִּכי ִאם ֵמֱאֹלִהים.
14 ַהָּדָבר ִנְהָיה ָּבָׂשר ְוָׁשַכן ְּבתֹוֵכנּו; ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו ֶאת ְּכבֹודֹו, ְּכבֹוד 

ֵּבן ָיִחיד ִמִּלְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. 15 יֹוָחָנן ֵהִעיד ָעָליו ְוָקָרא 
ִּכי  ְלָפַני,  ְּכָבר  ַאֲחַרי הּוא  ’ַהָּבא  ָעָליו,  ֶׁשָאַמְרִּתי  ְּבָאְמרֹו: ”ֶזה הּוא 
17 ִּכי  ֶחֶסד;  ַעל  ְוֶחֶסד  ִקַּבְלנּו,  ֻּכָּלנּו  ִמְּמלֹואֹו  16 ֵהן  ָהָיה’.”  ִלי  קֶׂדם 
ֵיׁשּוַע  ֶּדֶרְך  ָּבאּו  ְוָהֱאֶמת  ְוַהֶחֶסד  מֶׁׂשה,  ַעל־ְיֵדי  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה 
ַהָּיִחיד,  ַהֵּבן  ֵמעֹוָלם;  ִאיׁש  ָרָאה  ֹלא  ָהֱאֹלִהים  18 ֶאת  ַהָּמִׁשיַח. 

ַהִּנְמָצא ְּבֵחיק ָהָאב, הּוא ֲאֶׁשר הֹוִדיעֹו.

הבשורה על־פי יוחנן
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א 23: ישע’ מ 3   

 עדות יוחנן המטביל

)מתי ג 1‑12; מרקוס א 2‑8; לוקס ג 15‑17(
19 זׂאת ֵעדּותֹו ֶׁשל יֹוָחָנן ַּכֲאֶׁשר ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים ָׁשְלחּו ֵאָליו ּכֲׂהִנים 

ּוְלִוִּיים ִמירּוָׁשַלִים ִלְׁשאׂל אֹותֹו ”ִמי ַאָּתה?”. 20 הּוא ֹלא ִּכֵחׁש ֶאָּלא 
הֹוָדה ְוָאַמר: ”ֵאיֶנִּני ַהָּמִׁשיַח.”

21 ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ִאם ֵּכן, ִמי ַאָּתה? ַהִאם ַאָּתה ֵאִלָּיהּו?”

ֵהִׁשיב: ”ֹלא.”
”ַהִאם ַאָּתה ַהָּנִביא?”

ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ֹלא.”
22 ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ָאז ִמי ַאָּתה? — ְּכֵדי ֶׁשִּנֵּתן ְּתׁשּוָבה ְלׁשֹוְלֵחינּו. ָמה 

ַאָּתה אֹוֵמר ַעל ַעְצְמָך?”
23 ֵהִׁשיב ְוָאַמר: ”ֲאִני   קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך יהוה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 

ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא.”
ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ִאם  25 ְוֵהם הֹוִסיפּו  ַהְּפרּוִׁשים  ִמן  ָהיּו  24 ַהְּׁשלּוִחים 

ֵּכן ַמּדּוַע ַאָּתה ַמְטִּביל ִאם ֵאיְנָך ַהָּמִׁשיַח ְוֹלא ֵאִלָּיהּו ְוֹלא ַהָּנִביא?”
26 ֵהִׁשיב ָלֶהם יֹוָחָנן ְוָאַמר: ”ֲאִני ַמְטִּביל ְּבַמִים, ֲאָבל ֵּביֵניֶכם עֹוֵמד 

ַוֲאִני ֵאיֶנִּני ָראּוי  27 הּוא ַהָּבא ַאֲחַרי  ֶאָחד ֶׁשֵאיְנֶכם ַמִּכיִרים אֹותֹו. 
ְלַהִּתיר ֶאת ְׂשרֹוְך ְנָעָליו.” 28 ָּכל ֶזה ָקָרה ְּבֵבית ַעְנָיה ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן, 

ַּבָּמקֹום ֶׁשָהָיה יֹוָחָנן ַמְטִּביל.
”ִהֵּנה  יֹוָחָנן:  ָאַמר  ִלְקָראתֹו.  ָּבא  ֵיׁשּוַע  ֶאת  יֹוָחָנן  ָרָאה  29 ְלָמֳחָרת 

ֵׂשה ָהֱאֹלִהים ַהּנֹוֵׂשא ַחַּטאת ָהעֹוָלם. 30 ֶזה ֶׁשָאַמְרִּתי ָעָליו, ’ַאֲחַרי 
ָּבא ִאיׁש ֲאֶׁשר הּוא ְּכָבר ְלָפַני, ִּכי קֶׂדם ִלי ָהָיה’. 31 ַוֲאִני ֹלא ִהַּכְרִּתיו, 
ֲאָבל ְלַמַען ִיָּגֶלה ְלִיְׂשָרֵאל ָּבאִתי ֲאִני ְלַהְטִּביל ְּבַמִים.” 32 ֵהִעיד יֹוָחָנן 
ְוָאַמר: ”ָרִאיִתי ֶאת ָהרּוַח יֹוֶרֶדת ִמָּׁשַמִים ְּכיֹוָנה ְוָנָחה ָעָליו. 33 ֲאִני 
ֹלא ִהַּכְרִּתיו, ֶאָּלא ֶׁשַהּׁשֹוֵלַח אֹוִתי ְלַהְטִּביל ְּבַמִים הּוא ָאַמר ֵאַלי, 
ְּברּוַח  ַהַּמְטִּביל  הּוא  ָעָליו,  ְוָנָחה  יֹוֶרֶדת  ָהרּוַח  ֶאת  ֶׁשִּתְרֶאה  ’ֶזה 

ַהּקֶׂדׁש’. 34 ַוֲאִני ָרִאיִתי ְוֵהַעְדִּתי ֶׁשֶּזה הּוא ֶּבן־ָהֱאֹלִהים.”

 1.19 - 34
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ראשוני ההולכים אחרי ישוע

35 ְלָמֳחָרת ׁשּוב ָעַמד יֹוָחָנן ְוִאּתֹו ְׁשַנִים ִמַּתְלִמיָדיו. 36 ִּכְראֹותֹו ֶאת 

ַּתְלִמיָדיו  ְׁשֵני  37 ָׁשְמעּו  ָהֱאֹלִהים!”  ”ִהֵּנה ֵׂשה  ָאַמר:  ִמְתַהֵּלְך  ֵיׁשּוַע 
אֹוָתם  ְוָרָאה  ֵיׁשּוַע  ָּפָנה  38 ַּכֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע.  ַאֲחֵרי  ְוָהְלכּו  ְּדָברֹו  ֶאת 

הֹוְלִכים ַאֲחָריו, ָׁשַאל אֹוָתם: ”ָמה ַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים?”
ָאְמרּו לֹו: ”ַרִּבי, ֵאיׂפה ַאָּתה ָּגר?”

 39 ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ּבֹואּו ְוִתְראּו.”
ָהְיָתה  ַהָּׁשָעה  יֹום.  ְּבאֹותֹו  ִאּתֹו  ְוָׁשהּו  ָּגר  הּוא  ֵהיָכן  ְוָראּו  ָהְלכּו 

ַאְרַּבע ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים ְּבֶעֶרְך.
40 ַאְנְּדֵרי, ָאִחיו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא, ָהָיה ֶאָחד ִמן ַהְּׁשַנִים ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו 

ִמִּפי יֹוָחָנן ְוָהְלכּו ַאֲחָריו. 41 ְּתִחָּלה ָמָצא ֶאת ָאִחיו ִׁשְמעֹון ְוָאַמר לֹו: 
”ָמָצאנּו ֶאת ַהָּמִׁשיַח.” 42 הּוא ֵהִביא אֹותֹו ֶאל ֵיׁשּוַע. ִהִּביט ּבֹו ֵיׁשּוַע 
)ֶׁשַּמְׁשָמעֹו  ֵּכיָפא”  ִּתָּקֵרא  ַאָּתה  יֹוָחָנן,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ”ַאָּתה  ְוָאַמר: 

ֶסַלע(.
43 ְלָמֳחָרת ָרָצה ֵיׁשּוַע ָלֶלֶכת ַלָּגִליל. הּוא ָמָצא ֶאת ִפיִליּפֹוס ְוָאַמר 

ַאְנְּדֵרי  ֶׁשל  ֵמִעיָרם  ַצְיָדא,  ִמֵּבית  ָהָיה  44 ִפיִליּפֹוס  ַאֲחַרי!”  ”ֵלְך  לֹו: 
ֶזה  ֶאת  ”ָמָצאנּו  לֹו:  ְוָאַמר  ְנַתְנֵאל  ֶאת  ָּפַגׁש  45 ִפיִליּפֹוס  ְוֵכיָפא. 
יֹוֵסף  ֶּבן  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ַהְּנִביִאים,  ַּגם  ְוֵכן  ַּבּתֹוָרה,  מֶׁׂשה  ָעָליו  ֶׁשָּכַתב 

ִמָּנְצַרת.” 46 ָאַמר לֹו ְנַתְנֵאל: ”ִמָּנְצַרת ָיכֹול ָלבֹוא ַמֶּׁשהּו טֹוב?”
ָאַמר לֹו ִפיִליּפֹוס: ”ּבֹוא ּוְרֵאה.”

47 ְּכֶׁשָרָאה ֵיׁשּוַע ֶאת ְנַתְנֵאל ָּבא ִלְקָראתֹו, ָאַמר ָעָליו: ”ִהֵּנה ֶּבֱאֶמת 

ֶּבן ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין ּבֹו ִמְרָמה.”
ֵיׁשּוַע:  לֹו  ָעָנה  אֹוִתי?”  ַמִּכיר  ַאָּתה  ”ִמַּנִין  ְנַתְנֵאל:  אֹותֹו  48 ָׁשַאל 

”ִלְפֵני ֶׁשָּקָרא ְלָך ִפיִליּפֹוס, ַּכֲאֶׁשר ָהִייָת ַּתַחת ֵעץ ַהְּתֵאָנה, ָרִאיִתי 
אֹוְתָך.”

49 ֵהִׁשיב לֹו ְנַתְנֵאל: ”ַרִּבי, ַאָּתה ֶּבן־ָהֱאֹלִהים, ַאָּתה ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל!”

50 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ִמְּפֵני ֶׁשָאַמְרִּתי ְלָך ִּכי ְרִאיִתיָך ַּתַחת ֵעץ ַהְּתֵאָנה 

ֶהֱאַמְנָּת? ְּגדֹולֹות ֵמֵאֶּלה ִּתְרֶאה!” 51 ְועֹוד ָאַמר לֹו: ”ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני 
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ֱאֹלִהים  ּוַמְלֲאֵכי  ְּפתּוִחים  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ִּתְראּו  ַאֶּתם  ָלֶכם,  אֹוֵמר 
עֹוִלים ְויֹוְרִדים ַעל ֶּבן־ָהָאָדם.”

הנס הראשון

 ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָהְיָתה ֲחֻתָּנה ְּבָקָנה ֲאֶׁשר ַּבָּגִליל. ִאּמֹו ֶׁשל ֵיׁשּוַע ב 
ָהְיָתה ָׁשם, 2 ְוַגם ֵיׁשּוַע ְוַתְלִמיָדיו ֻהְזְמנּו ַלֲחֻתָּנה. 3 ְּכֶׁשָחַסר ָלֶהם 

ַיִין ָאְמָרה ֵאם ֵיׁשּוַע ֵאָליו: ”ֵאין ָלֶהם ַיִין.”
4 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ַמה ִּלי ָוָלְך, ִאָּׁשה? עֹוד ֹלא ִהִּגיָעה ְׁשָעִתי.”

 5 ָאְמָרה ִאּמֹו ַלְמָׁשְרִתים: ”ָּכל ַמה ֶּׁשּׂיאַמר ָלֶכם ֲעׂשּו.”
6 ִׁשָּׁשה ַּכֵּדי ֶאֶבן ָהיּו ֲערּוִכים ָׁשם, ְּכִמְנַהג ַהְּיהּוִדים ְלָטֳהָרָתם, ְוָכל 

7 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע:  ְוֶעְׂשִרים ִליֶטר.  ֶאָחד ֵהִכיל ִּכְׁשמֹוִנים ַעד ֵמָאה 
8 ָאַמר  ְלַמְעָלה.  ַעד  אֹוָתם  ִמְּלאּו  ְוֵהם  ַמִים”,  ַהַּכִּדים  ֶאת  ”ַמְּלאּו 
ָלֶהם: ”ַׁשֲאבּו ַעְכָׁשו ְוָהִביאּו ֶאל רׂאׁש ַהְּמִסָּבה.” ֵהם ָׁשֲאבּו ְוֵהִביאּו 
ֵאָליו. 9 ָטַעם רׂאׁש ַהְּמִסָּבה ֶאת ַהַּמִים ֶׁשֶּנֶהְפכּו ְלַיִין ְוֹלא ָיַדע ֵמַאִין 
רׂאׁש  ָקָרא  ָיְדעּו.  ַהַּמִים  ָׁשֲאבּו ֶאת  ֲאֶׁשר  ֶׁשַהְמָׁשְרִתים  ֶאָּלא  הּוא, 
ַהַּיִין  ְּתִחָּלה ֶאת  ַמִּגיׁש  ָאָדם  ”ָּכל  10 ְוָאַמר לֹו:  ֶהָחָתן  ַהְּמִסָּבה ֶאת 
ַהּטֹוב ְוַכֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ְמֻבָּסִמים ַיִּגיׁש ֶאת ַהּטֹוב־ָּפחֹות, ֲאָבל ַאָּתה 

ָׁשַמְרָּת ֶאת ַהַּיִין ַהּטֹוב ַעד ַעְכָׁשו.”
11 זׂאת ְּתִחַּלת ָהאֹותֹות ֶׁשל ֵיׁשּוַע. הּוא ָעָׂשה זׂאת ְּבָקָנה ֶׁשַּבָּגִליל. 

ָאז ֶהְרָאה ֶאת ְּכבֹודֹו ְוַתְלִמיָדיו ֶהֱאִמינּו ּבֹו. 12 ַאֲחֵרי ֵכן ָיַרד ֶאל ְּכַפר 
ַנחּום הּוא ְוִאּמֹו ִעם ֶאָחיו ְוַתְלִמיָדיו, ְוָׁשם ָׁשהּו ָיִמים ֹלא ַרִּבים.

טיהור בית המקדש

13 ִעם ִהְתָקֵרב ַהֶּפַסח, ַחג ַהְּיהּוִדים, ָעָלה ֵיׁשּוַע ִלירּוָׁשַלִים 14 ּוָמָצא 

יֹוְׁשִבים  ְּכָסִפים  ּוַמֲחִליֵפי  ְויֹוִנים  ְוצׂאן  ָּבָקר  ַהִּמְקָּדׁש מֹוְכֵרי  ְּבֵבית 
ָׁשם. 15 הּוא ֵהִכין ׁשֹוט ֵמֲחָבִלים ְוֵגֵרׁש ֶאת ֻּכָּלם ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַיַחד 
ְוָהַפְך ֶאת  ַהַחְּלָפִנים  ַמְטְּבעֹות  ִּפֵּזר ֶאת  ַּגם  ֵּכן  ְוַהָּבָקר;  ַהּצׂאן  ִעם 
ַאל  ִמָּכאן.  ֵאֶּלה  ֶאת  ”ְקחּו  ָאַמר:  ַהּיֹוִנים  16 ּוְלמֹוְכֵרי  ַהֻּׁשְלָחנֹות, 
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ב 17: תהל’ סט 10   

ִנְזְּכרּו ַּתְלִמיָדיו ַּבָּכתּוב:  17 ָאז  ַּתֲעׂשּו ֶאת ֵּבית ָאִבי ְלֵבית ִמְסָחר.” 
  ”ִקְנַאת ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני.”

18 ֵהִגיבּו ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים ְוָאְמרּו ֵאָליו: ”ֵאיֶזה אֹות ַאָּתה ַמְרֶאה ָלנּו 

ַּבֲעׂשֹוְתָך ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה?”
19 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם: ”ִהְרסּו ֶאת ַהֵהיָכל ַהֶּזה ּוִבְׁשלֹוָׁשה ָיִמים 

ָאִקים אֹותֹו.”
ְוַאָּתה  ַהֶּזה  ַהֵהיָכל  ִנְבָנה  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש  ”ַאְרָּבִעים  ָאְמרּו:  20 ֵהם 

ִּבְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ָּתִקים אֹותֹו?”
21 ַאְך הּוא ִּדֵּבר ַעל ֵהיַכל ּגּופֹו. 22 ָלֵכן, ַּכֲאֶׁשר ָקם ִמן ַהֵּמִתים, ִנְזְּכרּו 

ֶׁשָאַמר  ּוַבָּדָבר  ַּבָּכתּוב  ְוֶהֱאִמינּו  זׂאת,  ֶאת  ָלֶהם  ָאַמר  ִּכי  ַּתְלִמיָדיו 
ֵיׁשּוַע.

ִּכְראֹוָתם  ִּבְׁשמֹו  ַרִּבים  ֶהֱאִמינּו  ַהֶּפַסח,  ְּבַחג  ִּבירּוָׁשַלִים  23 ְּכֶׁשָהָיה 

ֶאת ָהאֹותֹות ֶׁשָעָׂשה, 24 ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁשּוַע ֹלא ָסַמְך ֲעֵליֶהם, ֶׁשֵּכן ִהִּכיר 
ֶאת ֻּכָּלם 25 ְוֹלא ָהָיה ָצִריְך ְּכָלל ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָיִעיד ַעל ָהָאָדם, ִּכי ָיַדע 

ַמה ֶּׁשָּבָאָדם.
שאלותיו של מורה הוראה בישראל

 ַאַחד ַהְּפרּוִׁשים ִמַּמְנִהיֵגי ַהְּיהּוִדים, ַנְקִּדימֹון ְׁשמֹו, 2 ָּבא ֶאל ֵיׁשּוַע ג 
ַּבַּלְיָלה ְוָאַמר ֵאָליו: ”ַרִּבי, ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ִּכי ֵמֵאת ֱאֹלִהים ָּבאָת 
ֶׁשַאָּתה  ָהאֹותֹות  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ִאיׁש  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ִלְהיֹות מֹוֶרה, 

עֹוֶׂשה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֱאֹלִהים ִאּתֹו.”
ִיָּוֵלד  ְוָאַמר ֵאָליו: ”ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, ִאם ֹלא  3 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע 

ָאָדם ִמְלַמְעָלה, ֹלא יּוַכל ִלְראֹות ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.”
ַהִאם הּוא  ָזֵקן?  ִּבְהיֹותֹו  ְלִהָּוֵלד  ָאָדם  ָיכֹול  ”ֵאיְך  ַנְקִּדימֹון:  4 ָׁשַאל 

ָיכֹול ְלִהָּכֵנס ֵׁשִנית ְלֶרֶחם ִאּמֹו ּוְלִהָּוֵלד?”
5 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע: ”ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, ִאם ֹלא ִיָּוֵלד ִאיׁש ִמן ַהַּמִים 

ְוָהרּוַח ֹלא יּוַכל ְלִהָּכֵנס ְלַמְלכּות ָהֱאֹלִהים. 6 ַהּנֹוָלד ִמן ַהָּבָׂשר ָּבָׂשר 
ֲאִני ְלָך  7 ַאל ִּתְתַמּה ַעל ֶׁשאֹוֵמר  ְוַהּנֹוָלד ִמן ָהרּוַח רּוַח הּוא.  הּוא 
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רֹוָצה  ֶׁשִהיא  ֵהיָכן  נֹוֶׁשֶבת  8 ָהרּוַח  ִמְלַמְעָלה.  ְלִהָּוֵלד  ֲעֵליֶכם  ִּכי 
ְוֶאת קֹוָלּה ַאָּתה ׁשֹוֵמַע, ַאְך ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵמַאִין ִהיא ָּבָאה ּוְלָאן ִהיא 

הֹוֶלֶכת. ָּכְך ָּכל ִמי ֶׁשּנֹוָלד ִמן ָהרּוַח.”
9 ֵהִׁשיב ַנְקִּדימֹון ְוָאַמר לֹו: ”ֵּכיַצד ִיָּתְכנּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה?”

ֶאת  יֹוֵדַע  ְוֵאיְנָך  ְּבִיְׂשָרֵאל  מֹוֶרה  ”ַאָּתה  ֵאָליו:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  10 ָעָנה 

ֲאַנְחנּו  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְלָך,  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  11 ָאֵמן  זׂאת? 
ֵעדּוֵתנּו  ְוֶאת  ְמִעיִדים,  ֲאַנְחנּו  ֶזה  ַעל  ָרִאינּו  ֲאֶׁשר  ְוֶאת  ְמַדְּבִרים 
ֵאיְנֶכם  ָהָאֶרץ  ֵמִעְנְיֵני  ְּדָבִרים  ָלֶכם  ְּבָאְמִרי  12 ִאם  ְמַקְּבִלים.  ֵאיְנֶכם 
ַהָּׁשַמִים?  ֵמִעְנְיֵני  ְּדָבִרים  ָלֶכם  אַׂמר  ִאם  ַּתֲאִמינּו  ֵאיְך  ַמֲאִמיִנים, 
13 ִאיׁש ֹלא ָעָלה ַהָּׁשַמְיָמה ִמְּלַבד ֶזה ֶׁשָּיַרד ִמן ַהָּׁשַמִים — ֶּבן־ָהָאָדם. 

ֶּבן־ ֶׁשּיּוַרם  ָצִריְך  ָּכְך  ַּבִּמְדָּבר,  ַהָּנָחׁש  ֶאת  מֶׁׂשה  ֶׁשִהְגִּביַּה  14 ּוְכמֹו 

ָאַהב  ּכׂה  16 ִּכי  ּבֹו;  ַהַּמֲאִמין  ְלָכל  עֹוָלם  ַחֵּיי  ִיְהיּו  15 ְלַמַען  ָהָאָדם 
ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא יׂאַבד ָּכל 
ֶאת  ָׁשַלח  ֹלא  ָהֱאֹלִהים  17 ֵהן  עֹוָלם.  ַחֵּיי  ִיְנַחל  ֶאָּלא  ּבֹו,  ַהַּמֲאִמין 
ְּבנֹו ֶאל ָהעֹוָלם ִלְׁשּפׂט ֶאת ָהעֹוָלם, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיָּוַׁשע ָהעֹוָלם ַעל־
ָיָדיו. 18 ַהַּמֲאִמין ּבֹו ֵאיֶנּנּו ִנּדֹון. ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמֲאִמין ְּכָבר ִנּדֹון, ִמְּפֵני 
ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמין ְּבֵׁשם ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ַהָּיִחיד. 19 ְוֶזהּו ַהִּדין: ָהאֹור ָּבא ֶאל 
ָהעֹוָלם ּוְבֵני ָהָאָדם ָאֲהבּו ֶאת ַהחֶׁׂשְך יֹוֵתר ִמן ָהאֹור, ִּכי ָרִעים ָהיּו 
ַמֲעֵׂשיֶהם. 20 ָּכל עֹוֵׂשה ַעְוָלה ׂשֹוֵנא ֶאת ָהאֹור ְוֵאינֹו ָּבא ֶאל ָהאֹור 
ֶּפן יּוְכחּו ַמֲעָׂשיו. 21 אּוָלם עֹוֵׂשה ָהֱאֶמת ָּבא ֶאל ָהאֹור ְלַמַען ִיָּגלּו 

ַמֲעָׂשיו ִּכי ַנֲעׂשּו ֵּבאֹלִהים.”
יוחנן המטביל וישוע

22 ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּבא ֵיׁשּוַע ִעם ַּתְלִמיָדיו ְלֶאֶרץ ְיהּוָדה ְוָׁשם 

ָׁשָהה ִעָּמֶהם ְוִהְטִּביל. 23 ַּגם יֹוָחָנן ָהָיה ַמְטִּביל ְּבֵעינֹון ַעל־ַיד ָׁשֵלם, 
ְוִנְטְּבלּו; 24 זׂאת עֹוד ִלְפֵני  ְוָהֲאָנִׁשים ָּבאּו  ֶׁשֵּכן ַמִים ַרִּבים ָהיּו ָׁשם 

ֶׁשֻהְׁשַלְך יֹוָחָנְן ַלֶּכֶלא.
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ַלָּטֳהָרה.  ְּבנֹוֵגַע  ֶאָחד  ָּפרּוׁש  ְלֵבין  יֹוָחָנן  ַּתְלִמיֵדי  ֵּבין  ֵהֵחל  25 ִוּכּוַח 

ְּבֵעֶבר  ִאְּתָך  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ”ַרִּבי,  לֹו:  ְוָאְמרּו  יֹוָחָנן  ֶאל  26 ָּבאּו 

ַהַּיְרֵּדן ַוֲאֶׁשר ֵהַעְדָּת ָעָליו, ִהֵּנהּו ַמְטִּביל ְוַהּכׂל ָּבִאים ֵאָליו.”
27 ֵהִׁשיב יֹוָחָנן ְוָאַמר: ”ֵאין ִאיׁש ָיכֹול ָלַקַחת ָּדָבר ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנַּתן 

לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים. 28 ַאֶּתם ַעְצְמֶכם ֵעִדים ִלי ֶׁשָאַמְרִּתי, ’ֵאיֶנִּני ַהָּמִׁשיַח, 
ֲאָבל  ֶהָחָתן,  הּוא  ַהַּכָּלה  לֹו  ֲאֶׁשר  29 ֶזה  ְלָפָניו’.  ֲאִני  ָׁשלּוַח  ֶאָּלא 
ְיִדיד ֶהָחָתן ָהעֹוֵמד ְוׁשֹוֵמַע אֹותֹו ָׂשמֹוַח ִיְׂשַמח ְלקֹול ֶהָחָתן. זׂאת 
ַוֲאִני  ְוִיְגַּדל  ֵיֵלְך  ֶׁשהּוא  ַהֶהְכֵרַח  30 ִמן  ְׁשֵלָמה.  ִהיא  ְוָכֵעת  ִׂשְמָחִתי 

ֶאְקַטן.
ָהָאֶרץ הּוא  ִמן  ָהָאֶרץ  ֶׁשִּמן  ֶזה  ַהּכׂל.  ֵמַעל  ִמְלַמְעָלה הּוא  31 ַהָּבא 

ְיַדֵּבר. ַהָּבא ִמן ַהָּׁשַמִים הּוא ֵמַעל ַהּכׂל. 32 ֶאת ַמה  ּוֵמִעְנְיֵני ָהָאֶרץ 
ֶּׁשָרָאה ְוָׁשַמע הּוא ֵמִעיד, ְוֵאין ְמַקְּבִלים ֶאת ֵעדּותֹו. 33 ַהְמַקֵּבל ֶאת 
ֵעדּותֹו ָחַתם ֶׁשָהֱאֹלִהים ֱאֶמת, 34 ִּכי ִמי ֶׁשְּׁשָלחֹו ָהֱאֹלִהים ְמַדֵּבר ֶאת 
ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים, ַוֲהֵרי ֹלא ְּבִמָּדה הּוא נֹוֵתן ֶאת ָהרּוַח. 35 ָהָאב אֹוֵהב 
ֶאת ְּבנֹו ְוֶאת ַהּכׂל ָנַתן ְּבָידֹו. 36 ַהַּמֲאִמין ַּבֵּבן ֵיׁש לֹו ַחֵּיי עֹוָלם, ַאְך 
ַהְמָסֵרב ְלַהֲאִמין ַּבֵּבן ֹלא ִיְרֶאה ַחִּיים, ֶאָּלא ֲחרֹון ֱאֹלִהים ָחל ָעָליו.”

ישוע והאשה השומרונית

 ְּכֶׁשּנֹוַדע ָלָאדֹון ִּכי ָׁשְמעּו ַהְּפרּוִׁשים ֶׁשֵּיׁשּוַע ַמְרֶּבה יֹוֵתר ִמּיֹוָחָנן ד 
ַלֲעׂשֹות ַּתְלִמיִדים ּוְלַהְטִּביָלם 2 — ִאם ִּכי ֵיׁשּוַע ַעְצמֹו ֹלא ִהְטִּביל, 
ֶאָּלא ַּתְלִמיָדיו — 3 ָעַזב ֶאת ְיהּוָדה ְוָיָצא ָלׁשּוב ַלָּגִליל. 4 ֵּכיָון ֶׁשָהָיה 
ָצִריְך ַלֲעבׂר ֶּדֶרְך ׁשֹוְמרֹון, 5 הּוא ָּבא ְלִעיר ְּבׁשֹוְמרֹון, ְׁשֶכם ְׁשָמּה, ַעל־
ַיד ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֶׁשָּנַתן ַיֲעקׂב ְליֹוֵסף ְּבנֹו, 6 ְוָׁשם ָהְיָתה ְּבֵאר ַיֲעקׂב. 
ֵיׁשּוַע, ֶׁשָהָיה ָעֵיף ִמַּמָּסעֹו, ָיַׁשב לֹו ְלַיד ַהְּבֵאר. ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ַהָּׁשָעה 
ַהִּׁשִּׁשית ְּבֶעֶרְך. 7 ְוִהֵּנה ָּבָאה ִאָּׁשה ִמּׁשֹוְמרֹון ִלְׁשאׂב ַמִים. ָאַמר ָלּה 
ֵיׁשּוַע: ”ְּתִני ִלי ִלְׁשּתֹות”, 8 ֶׁשֵּכן ַּתְלִמיָדיו ָהְלכּו ָהִעיָרה ִלְקנֹות אֶׂכל.

9 ָאְמָרה לֹו ָהִאָּׁשה ַהּׁשֹוְמרֹוִנית: ”ֵאיְך ַאָּתה, ֶׁשְּיהּוִדי ַאָּתה, ְמַבֵּקׁש 

ֵאיָנם  ַהְּיהּוִדים  ִּכי   — ׁשֹוְמרֹוִנית?”  ִאָּׁשה  ַוֲאִני  ִלְׁשּתֹות  ִמֶּמִּני 
ִמְתָעְרִבים ִעם ׁשֹוְמרֹוִנים.

 3.25 - 4.9
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10 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלּה: ”לּו ָיַדַעְּת ֶאת ַמְּתַנת ָהֱאֹלִהים ּוִמי הּוא 

ָהָיה  ְוהּוא  ִמֶּמּנּו  ְמַבֶּקֶׁשת  ַאְּת  ָהִיית  ִלְׁשּתֹות’,  ִלי  ’ְּתִני  ָלְך  ָהאֹוֵמר 
נֹוֵתן ָלְך ַמִים ַחִּיים.”

11 ָאְמָרה לֹו ָהִאָּׁשה: ”ֲאדֹוִני, ֲאִפּלּו ְּדִלי ֵאין ְלָך ְוַהְּבֵאר ֲעֻמָּקה, ִאם 

ֵּכן ֵמַאִין ְלָך ַמִים ַחִּיים? 12 ַהִאם ָּגדֹול ַאָּתה ִמַּיֲעקׂב ָאִבינּו ֶׁשָּנַתן ָלנּו 
ֶאת ַהְּבֵאר ְוָׁשָתה ִמֶּמָּנה הּוא ּוָבָניו ּוִמְקֵנהּו?”

13 ָעָנה ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלּה: ”ָּכל ַהּׁשֹוֶתה ִמן ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ִיְצָמא ׁשּוב, 

ְלעֹוָלם;  ִיְצָמא  ֹלא  לֹו  ֶאֵּתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ִמן  ַהּׁשֹוֶתה  14 ֲאָבל 

ַהַּמִים ֶׁשֶאֵּתן לֹו ִיְהיּו ּבֹו ִלְמקֹור ַמִים נֹוְבִעים ְלַחֵּיי עֹוָלם.”
15 ָאְמָרה לֹו ָהִאָּׁשה: ”ֲאדֹוִני, ֵּתן ִלי ֶאת ַהַּמִים ָהֵהם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶאְצָמא 

ְוֹלא ָאבֹוא ֵהָּנה ִלְׁשאׂב.”
 16 ָאַמר ָלּה: ”ְלִכי ְוִקְרִאי ְלַבֲעֵלְך ּובֹוִאי ְלָכאן.”

 17 ֵהִׁשיָבה ָהִאָּׁשה: ”ֵאין ִלי ַּבַעל.”
ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ָצַדְקְּת ְּבָאְמֵרְך ’ֵאין ִלי ַּבַעל’, 18 ִּכי ֲחִמָּׁשה ְּבָעִלים 

ָהיּו ָלְך ְוֶזה ֶׁשֵּיׁש ָלְך ָּכֵעת ֵאיֶנּנּו ַּבֲעֵלְך. ָּבֶזה ֱאֶמת ִּדַּבְרְּת.”
 19 ָאְמָרה לֹו ָהִאָּׁשה: ”ֲאדֹוִני, ֲאִני רֹוָאה ֶׁשַאָּתה ָנִביא.

ִּבירּוָׁשַלִים  ִּכי  אֹוְמִרים  ְוַאֶּתם  ַהֶּזה,  ָּבָהר  ִהְׁשַּתֲחוּו  20 ֲאבֹוֵתינּו 

ַהָּמקֹום ֶׁשָּצִריְך ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָׁשם.”
21 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ַהֲאִמיִני ִלי, ִאָּׁשה, ִּכי ָּתבֹוא ָׁשָעה ֶׁשֹּלא ָּבָהר ַהֶּזה 

ֶּׁשֵאיְנֶכם  ְלַמה  ִמְׁשַּתֲחִוים  22 ַאֶּתם  ָלָאב.  ִּתְׁשַּתֲחוּו  ִּבירּוָׁשַלִים  ְוֹלא 
ַהְיׁשּוָעה  ֶׁשֲהֵרי  ַמִּכיִרים,  ֶּׁשָאנּו  ְלַמה  ִמְׁשַּתֲחִוים  ֲאַנְחנּו  ַמִּכיִרים, 
ֶׁשעֹוְבֵדי  ִהיא,  ְוַעָּתה  ָׁשָעה,  ָּתבֹוא  23 אּוָלם  ִהיא.  ַהְּיהּוִדים  ֵמֵאת 
ָהֵאל ָהֲאִמִּתִּיים ִיְׁשַּתֲחוּו ָלָאב ְּברּוַח ּוֶבֱאֶמת, ִּכי עֹוְבֵדי ֵאל ָּכֵאֶּלה 
ְצִריִכים  אֹותֹו  ְוָהעֹוְבִדים  רּוַח  הּוא  24 ָהֱאֹלִהים  ָהָאב.  לֹו  ְמַחֵּפׂש 

ְלָעְבדֹו ְּברּוַח ּוֶבֱאֶמת.”
25 ָאְמָרה לֹו ָהִאָּׁשה: ”ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח. ְּכֶׁשהּוא ָיבֹוא, הּוא 

ַיִּגיד ָלנּו ֶאת ַהּכׂל.”
 26 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ֲאִני ַהְמַדֵּבר ֵאַלִיְך, ֲאִני הּוא.”

 4.10 - 26
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27 ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָּבאּו ַּתְלִמיָדיו ְוָתְמהּו ַעל ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִעם ִאָּׁשה, ַאְך 

ִאיׁש ֹלא ָאַמר: ”ָמה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש?” אֹו ”ָלָּמה ַאָּתה ְמַדֵּבר ִאָּתּה?”
28 ָעְזָבה ָהִאָּׁשה ֶאת ַּכָּדּה, ָהְלָכה ָהִעיָרה ְוָאְמָרה ָלֲאָנִׁשים: 29 ”ּבֹואּו 

ּוְראּו ִאיׁש ֶׁשָאַמר ִלי ָּכל ַמה ֶּׁשָעִׂשיִתי; ַהִאם ֹלא ֶזהּו ַהָּמִׁשיַח?”
ַּתְלִמיָדיו  ִמֶּמּנּו  ִּבְקׁשּו  31 ֵּביְנַתִים  ֵאָליו.  ּוָבאּו  ֵמָהִעיר  ָיְצאּו  30 ֵהם 

ֶלֱאכׂל  אֶׂכל  ִלי  ”ֵיׁש  ָלֶהם:  32 ָאַמר  ֱאכׂל.”  ”ַרִּבי,  ָאְמרּו:  ֶׁשּיׂאַכל. 
ֶׁשֵאיְנֶכם יֹוְדִעים.”

33 ָאְמרּו ַהַּתְלִמיִדים ֶזה ֶאל ֶזה: ”ַהִאם ִמיֶׁשהּו ֵהִביא לֹו ֶלֱאכׂל?”

ׁשֹוְלִחי  ְרצֹון  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  הּוא  ”ַמֲאָכִלי  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  34 ָאַמר 

ּוְלַהְׁשִלים ֶאת ָּפֳעלֹו. 35 ֲהֹלא ַאֶּתם אֹוְמִרים ֶׁשעֹוד ַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים 
ְוַהָּקִציר ָּבא. ִהֵּנה, אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ְׂשאּו ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ֶאת ַהָּׂשדֹות, 
ְואֹוֵסף  ָׂשָכר  ְּכָבר  ְמַקֵּבל  36 ַהּקֹוֵצר  ַלָּקִציר.  ּוְבֵׁשִלים  ֵהם  ְלָבִנים  ִּכי 
37 ָּבֶזה  ְוַהּקֹוֵצר.  ַהּזֹוֵרַע  ַיְחָּדיו  ֶׁשִּיְׂשְמחּו  ְּכֵדי  עֹוָלם,  ְלַחֵּיי  ְּפִרי 
38 ֲאִני ָׁשַלְחִּתי ֶאְתֶכם  ְוֶזה קֹוֵצר’.  ’ֶזה זֹוֵרַע   — ִמְתַאֶּמֶתת ָהִאְמָרה 
ִלְקצׂר ֶאת ֲאֶׁשר ֹלא ֲעַמְלֶּתם ּבֹו; ֲאֵחִרים ָעְמלּו ְוַאֶּתם ִהַּגְעֶּתם ֶאל 

ְּפִרי ֲעָמָלם.”
ַהָּדָבר  ַעל־ְסַמְך  ּבֹו  ֶהֱאִמינּו  ַהִהיא  ָהִעיר  ִמן  ַרִּבים  39 ׁשֹוְמרֹוִנים 

40 ְּכֶׁשָּבאּו  ֶּׁשָעִׂשיִתי.”  ַמה  ָּכל  ִלי  ָאַמר  ”הּוא  ָהִאָּׁשה,  ֶׁשֵהִעיָדה 
יֹוַמִים.  ָׁשם  ָׁשָהה  ְוהּוא  ִאָּתם  ִלְׁשהֹות  ִמֶּמּנּו  ִּבְּקׁשּו  ַהּׁשֹוְמרֹוִנים 
ָאְמרּו: ”ֹלא עֹוד  ָהִאָּׁשה  42 ְוֶאל  ְּדָברֹו,  ִּבְגַלל  ֶהֱאִמינּו  יֹוֵתר  41 ַרִּבים 

ִּבְגַלל ְּדָבֵרְך ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים, ִּכי ְּבַעְצֵמנּו ָׁשַמְענּו ְויֹוְדִעים ָאנּו ֶׁשֶּזהּו 
ֶּבֱאֶמת מֹוִׁשיַע ָהעֹוָלם.”

 ריפוי בנו של איש הממשל

)מתי ח 5‑13; לוקס ז 1‑10(
ַעְצמֹו  הּוא  44 ָאְמָנם  ַהָּגִליל.  ֶאל  ִמָּׁשם  ָיָצא  ַהָּיִמים  ְׁשֵני  43 ְלַאַחר 

ֵהִעיד ִּכי ֵאין ָּכבֹוד ְלָנִביא ְּבִעירֹו. 45 ְּבַרם ַּכֲאֶׁשר ָּבא ַלָּגִליל ִקְּבלּוהּו 
ַאְנֵׁשי ַהָּגִליל, ֶׁשֵּכן ָראּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִּבירּוָׁשַלִים ִּביֵמי ֶהָחג, ִּכי 
ַּגם ֵהם ָעלּו ָלחׂג ֶאת ֶהָחג. 46 הּוא ָּבא ׁשּוב ֶאל ָקָנה ֶׁשַּבָּגִליל, ֲאֶׁשר 
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¤ ה 3‑4: איברים ‑ כמה כתבי יד מוסיפים את הקטע הבא: בצפיה לתנועת המים, 4 שכן 

מלאך יהוה היה יורד לעתים מזמנות אל הברכה ומניע את המים, ומי שירד לתוכה ראשון 
לאחר תנועת המים נרפא מכל מחלה שהיתה לו.    

חֹוֶלה  ָהָיה  ֶׁשְּבנֹו  ַהֶּמֶלְך,  ֵמַאְנֵׁשי  ְוֶאָחד  ְלַיִין.  ַהַּמִים  ֶאת  ָהַפְך  ָׁשם 
ִּבְכַפר ַנחּום, 47 ָׁשַמע ִּכי ֵיׁשּוַע ָּבא ִמיהּוָדה ַלָּגִליל. ָהַלְך ֵאָליו ּוִבֵּקׁש 

ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּיֵרד ִויַרֵּפא ֶאת ְּבנֹו, ִּכי ָנָטה ָלמּות.
48 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ִאם ֵאיְנֶכם רֹוִאים אֹותֹות ּומֹוְפִתים, ְּבׁשּום ָּפִנים 

ֹלא ַּתֲאִמינּו.”
 49 ָאַמר ֵאָליו ָהִאיׁש: ”ֲאדֹוִני, ֵרד ָנא ְּבֶטֶרם ָימּות ְּבִני.”

 50 ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: ”ֵלְך, ִּבְנָך ַחי.”
ֶהֱאִמין ָהִאיׁש ַלָּדָבר ֶׁשָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע ְוָהַלְך. 51 ַּכֲאֶׁשר ָיַרד ָּבאּו ֲעָבָדיו 
הּוַטב  ָׁשָעה  ְּבֵאיזֹו  אֹוָתם  52 ָׁשַאל  ַחי.  ֶׁשְּבנֹו  לֹו  ְוָאְמרּו  ִלְקָראתֹו 
לֹו, ְוָאְמרּו לֹו: ”ֶאְתמֹול ְּבָׁשָעה ַאַחת ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים ִהְרָּפה ִמֶּמּנּו 
ַהחׂם.” 53 ָאז נֹוַכח ָהָאב ִּכי ֶזה ָהָיה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע 
ֶׁשֵּיׁשּוַע  ַהְּׁשִנָּיה  ַהַּפַעם  54 זׂאת  ֵּביתֹו.  ְוָכל  הּוא  ְוֶהֱאִמין  ַחי’,  ’ִּבְנָך 

ָעָׂשה אֹות ִעם ּבֹואֹו ִמיהּוָדה ַלָּגִליל.
ריפוי חולה על־יד בריכת בית חסדא

 ַאֲחֵרי ֵכן ָהָיה ַחג ַלְּיהּוִדים ְוֵיׁשּוַע ָעָלה ִלירּוָׁשַלִים. 2 ִּבירּוָׁשַלִים, ה 
ַעל־ַיד ַׁשַער ַהּצׂאן ָהְיָתה ְּבֵרָכה, ֶׁשִּנְקְרָאה ֵּבית ַחְסָּדא, ּוְסִביָבּה 
ָׁשְכבּו  ָהֵאֶּלה  3 ָּבַאְכַסְדָראֹות  ַעּמּוִדים.  ַּבֲעלֹות  ַאְכַסְדָראֹות  ָחֵמׁש 
ַהְרֵּבה חֹוִלים ְוִעְוִרים ּוִפְסִחים ִויֵבֵׁשי ֵאָבִרים.   5¤  ָהָיה ָׁשם ִאיׁש ֶאָחד 
ְוהּוא ְּבָחְליֹו ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים. 6 ֵיׁשּוַע ָרָאה אֹותֹו ׁשֹוֵכב ְוָיַדע 

ִּכי ְזַמן ַרב הּוא חֹוֶלה. ָׁשַאל אֹותֹו: ”ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּבִריא?”
7 ֵהִׁשיב לֹו ַהחֹוֶלה: ”ֲאדֹוִני, ֵאין ִאִּתי ִאיׁש ֶׁשָּיִטיל אֹוִתי ַלְּבֵרָכה ְּבֵעת 

ְּתנּוַעת ַהַּמִים. ַעד ֶׁשֲאִני ָּבא, ַאֵחר יֹוֵרד ְלָפַני.”
8 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”קּום, ַקח ֶאת ִמְׁשָּכְבָך ְוִהְתַהֵּלְך.” 9 ִמָּיד ִנְרָּפא, ָלַקח 

ֶאת ִמְׁשָּכבֹו ְוִהְתַהֵּלְך. אֹותֹו יֹום ָהָיה יֹום ַׁשָּבת.

 4.47 - 5.9
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ְלָך  ָאסּור  ַהּיֹום;  ”ַׁשָּבת  ֶׁשִּנְרָּפא:  ָלִאיׁש  ַהְּיהּוִדים  ָראֵׁשי  10 ָאְמרּו 

ָלֵׂשאת ֶאת ִמְׁשָּכְבָך.”
ִמְׁשָּכְבָך  ֶאת  ’ַקח  ִלי,  ָאַמר  הּוא  אֹוִתי,  ֶׁשִרֵּפא  ”ֶזה  ָלֶהם:  11 ֵהִׁשיב 

ְוִהְתַהֵּלְך’.”
13 ֶאָּלא  ְוִהְתַהֵּלְך’?”  ’ַקח  ְלָך  ֶׁשָאַמר  ָהִאיׁש  ”ִמיהּו  אֹותֹו:  12 ָׁשֲאלּו 

ֶׁשַהִּנְרָּפא ֹלא ָיַדע ִמיהּו, ִּכי ֵיׁשּוַע ָחַמק ִּבְהיֹות ָהמֹון ַרב ַּבָּמקֹום.
”ִהֵּנה  לֹו:  ְוָאַמר  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  ֵיׁשּוַע  אֹותֹו  ָּפַגׁש  ִמֵּכן  14 ְלַאַחר 

ִנְרֵּפאָת. ַאל ּתֹוִסיף ַלֲחטׂא ֶּפן ְּתֻאֶּנה ְלָך ָרָעה ְּגדֹוָלה ִמּזׂאת.”
ֶׁשִרֵּפא אֹותֹו.  ֵיׁשּוַע הּוא  ִּכי  ַהְּיהּוִדים  ְלָראֵׁשי  ְוִסֵּפר  ָהִאיׁש  15 ָהַלְך 

ָלֶהם  17 ֵהִׁשיב  ְּבַׁשָּבת.  זׂאת  ָעָׂשה  ִּכי  ֵיׁשּוַע,  ֶאת  ָרְדפּו  ֵהם  16 ָלֵכן 

ֵיׁשּוַע: ”ָאִבי ּפֹוֵעל ַעד ַעָּתה ְוַגם ֲאִני ּפֹוֵעל.” 18 ִמּׁשּום ָּכְך עֹוד יֹוֵתר 
ִהְׁשַּתְּדלּו ַלֲהרׂג אֹותֹו, ִּכי ֹלא ַרק ֶׁשֵהֵפר ֶאת ַהַּׁשָּבת ֶאָּלא ַּגם ָאַמר 

ֶׁשָהֱאֹלִהים הּוא ָאִביו ְוָעָׂשה ַעְצמֹו ָׁשֶוה ֵלאֹלִהים.
סמכותו של הבן

ֵאיֶנּנּו  ַהֵּבן  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ”ָאֵמן  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  19 ָעָנה 

ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ִמִּלּבֹו זּוָלִתי ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶאה ֶאת ָהָאב עֹוֶׂשה. 
ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֶׂשה ָהָאב — זׂאת ַּגם ַהֵּבן עֹוֶׂשה ָּכמֹוהּו, 20 ִּכי ָהָאב אֹוֵהב 
ְּגדֹוִלים  ּוַמֲעִׂשים  עֹוֶׂשה.  הּוא  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  לֹו  ּוַמְרֶאה  ַהֵּבן  ֶאת 
ֵמֵאֶּלה ַיְרֶאה לֹו, ַעד ִּכי ִּתְתַּפְּלאּו; 21 ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשָהָאב ֵמִעיר ּוְמַחֶּיה 
ֶאת ַהֵּמִתים, ֵּכן ַּגם ַהֵּבן ְמַחֶּיה ֶאת ִמי ֶׁשהּוא רֹוֶצה. 22 ָהָאב ֵאיֶנּנּו 
ׁשֹוֵפט ִאיׁש, ֶאָּלא ָנַתן ֶאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפט ְּבַיד ַהֵּבן 23 ְּכֵדי ֶׁשַהּכׂל ְיַכְּבדּו 
ֶאת ַהֵּבן ְּכמֹו ֶׁשְּמַכְּבִדים ֶאת ָהָאב. ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַכֵּבד ֶאת ַהֵּבן, ֵאינֹו 
ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  24 ָאֵמן  אֹותֹו.  ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ָהָאב  ֶאת  ְמַכֵּבד 
ָּבא  ְוֵאינֹו  עֹוָלם  ַחֵּיי  לֹו  ֵיׁש  ְלׁשֹוְלִחי  ּוַמֲאִמין  ְּדָבִרי  ֶאת  ַהּׁשֹוֵמע 
ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  25 ָאֵמן  ְלַחִּיים.  ִמָּמֶות  ָעַבר  ִאם  ִּכי  ְּבִמְׁשָּפט 
ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  קֹול  ֶאת  ִיְׁשְמעּו  ֶׁשַהֵּמִתים  ִהיא,  ְוָכֵעת  ָׁשָעה,  ָּתבֹוא 
ָנַתן  ַּגם  ָּכְך  ְּבַעְצמֹו,  ַחִּיים  ֵיׁש  ֶׁשָּלָאב  ְּכֵׁשם  26 ִּכי  ִיְחיּו,  ְוַהּׁשֹוְמִעים 
ַלֵּבן ֶׁשִּיְהיּו לֹו ַחִּיים ְּבַעְצמֹו. 27 ַּגם ַסְמכּות ָנַתן לֹו ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט, 
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ֶׁשָּכל  ָׁשָעה  ָּתבֹוא  ִּכי  זׂאת,  ַעל  ִּתְתְמהּו  28 ַאל  הּוא.  ֶּבן־ָהָאָדם  ִּכי 
ֶׁשל  ִלְתקּוָמה  ַהּטֹוב  עֹוֵׂשי  29 ְוֵיְצאּו  קֹולֹו,  ֶאת  ִיְׁשְמעּו  ֶקֶבר  ׁשֹוְכֵני 

ַחִּיים ְועֹוֵׂשי ָהָרע ִלְתקּוָמה ֶׁשל ִמְׁשָּפט.”
המעידים על ישוע

ֲאִני  ׁשֹוֵמַע  ֶּׁשֲאִני  ַמה  ְלִפי  ִמִּלִּבי.  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֲאִני  30 ”ֵאין 

ֶאת  ֶאָּלא  ְרצֹוִני  ֶאת  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשֵאיֶנִּני  ִמְּפֵני  צֹוֵדק,  ּוִמְׁשָּפִטי  ׁשֹוֵפט. 
ֱאֶמת.  ֵאיֶנָּנה  ֵעדּוִתי  ַעְצִמי,  ַעל  ֵמִעיד  ָאנִׂכי  31 ִאם  ׁשֹוְלִחי.  ְרצֹון 
32 ֵיׁש ַאֵחר ַהֵּמִעיד ָעַלי, ְויֹוֵדַע ֲאִני ִּכי ֵעדּות ֱאֶמת הּוא ֵמִעיד ָעַלי. 

ֲאִני ֹלא  34 ַאְך  ָהֱאֶמת,  ַעל  ֵהִעיד  ְוהּוא  יֹוָחָנן  ְׁשַלְחֶּתם ֶאל  33 ַאֶּתם 

ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֲאִני  אֹוֵמר  אּוָלם  ָהֵעדּות.  ֶאת  ְמַקֵּבל  ֵמָאָדם 
ְּכֵדי ֶׁשַאֶּתם ִּתָּוְׁשעּו. 35 הּוא ָהָיה ַהֵּנר ַהּדֹוֵלק ּוֵמִאיר ְוַאֶּתם ֲחַפְצֶּתם 
ִלְׂשמַׂח ְלָׁשָעה ְּבאֹורֹו, 36 ַאְך ֲאִני ֵיׁש ִלי ֵעדּות ְּגדֹוָלה ֵמֵעדּות יֹוָחָנן, 
ֶׁשֵּכן ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשָּנַתן ִלי ָהָאב ְלַהְׁשִליָמם — אֹוָתם ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר 

ֲאִני עֹוֶׂשה — ְמִעיִדים ָעַלי ֶׁשָהָאב ְׁשָלַחִני.
37 ְוָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני הּוא ֵהִעיד ָעַלי. ֶאת קֹולֹו ֵמעֹוָלם ֹלא ְׁשַמְעֶּתם 

ַאֶּתם  ֵאין  ִּכי  ָּבֶכם,  ׁשֹוֵכן  ֵאינֹו  38 ְּדָברֹו  ְרִאיֶתם.  ֹלא  ַמְרֵאהּו  ְוֶאת 
ַמֲאִמיִנים ָלֶזה ֲאֶׁשר ָהָאב ְׁשָלחֹו. 39    ¤ַאֶּתם חֹוְקִרים ֶאת ַהְּכתּוִבים, 
ִּכי חֹוְׁשִבים ַאֶּתם ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ַחֵּיי עֹוָלם ָּבֶהם; ְוֵהם ַהְּמִעיִדים ָעַלי. 

40 ְוִאּלּו ַאֶּתם ֵאיְנֶכם רֹוִצים ָלבֹוא ֵאַלי ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ָלֶכם ַחִּיים.

41 ֵאין ֲאִני לֹוֵקַח ִלי ָּכבֹוד ִמְּבֵני ָאָדם. 42 ְואּוָלם ֲאִני ַמִּכיר ֶאְתֶכם: ֵאין 

ָלֶכם ַאֲהַבת ֱאֹלִהים ְּבִקְרְּבֶכם. 43 ֲאִני ָּבאִתי ְּבֵׁשם ָאִבי ְוֹלא ִקַּבְלֶּתם 
אֹוִתי; ִאם ָיבֹוא ַאֵחר ְּבֵׁשם ַעְצמֹו — אֹותֹו ְּתַקְּבלּו. 44 ֵּכיַצד ּתּוְכלּו 
ַהָּכבֹוד  ְוֶאת  ֵמֵרֵעהּו  ִאיׁש  ָּכבֹוד  ְמַקְּבִלים  ֶׁשַאֶּתם  ְּבָׁשָעה  ְלַהֲאִמין 
ֶאְטַען  ֶׁשֲאִני  ַּתְחְׁשבּו  45 ַאל  ְמַבְקִׁשים?  ֵאיְנֶכם  ָהֶאָחד  ֵמֱאֹלִהים 
ַהּטֹוֵען  הּוא  ִּבְטחֹוְנֶכם  ּבֹו  ַׂשְמֶּתם  ֲאֶׁשר  מֶׁׂשה  ָאִבי.  ִלְפֵני  ֲעֵליֶכם 
ֲעֵליֶכם. 46 ִאּלּו ֶהֱאַמְנֶּתם ְלמֶׁׂשה, ֱהִייֶתם ַמֲאִמיִנים ִלי, ִּכי ָעַלי ָּכַתב. 

47 ֲאָבל ִאם ִלְכָתָביו ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים, ֵאיְך ַּתֲאִמינּו ִלְדָבַרי?”
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ישוע מאכיל חמשת אלפים איש

 ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעַבר ֵיׁשּוַע ַלַּצד ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָים ִּכֶּנֶרת. 2 ֲהמֹון ו 
ַעם ַרב ָּבאּו ַאֲחָריו, ִּכי ָראּו ֶאת ַהִּנִּסים ֶׁשָעָׂשה ַּבחֹוִלים. 3 הּוא 
ְלֶפַסח, ַחג  4 ָהָיה ֶזה ָסמּוְך  ְוָיַׁשב ָׁשם ִעם ַּתְלִמיָדיו.  ָעָלה ַעל ָהָהר 
ַהְּיהּוִדים. 5 ְּכֶׁשָּנָׂשא ֵיׁשּוַע ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה ַעם ַרב ָּבִאים ֵאָליו, ָאַמר 
ָאַמר  6 ְוזׂאת  ֵאֶּלה?”  ֶׁשּיׂאְכלּו  ְּכֵדי  ֶלֶחם  ִנְקֶנה  ”ֵאיפׂה  ְלִפיִליּפֹוס: 

ְּכֶׁשהּוא ְמַנֶּסה אֹותֹו, ֶׁשֲהֵרי ָיַדע ַמה ִהְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות.
7 ֵהִׁשיב לֹו ִפיִליּפֹוס: ”ְּכֵדי ֶׁשָּכל ֶאָחד ְיַקֵּבל ְקָצת ֹלא ַיְסִּפיקּו ָלֶהם 

ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ְּבָמאַתִים ִּדיָנר.”
לֹו:  ָאַמר  ֵּכיָפא,  ִׁשְמעֹון  ֶׁשל  ָאִחיו  ַאְנְּדֵרי  ְוהּוא  ִמַּתְלִמיָדיו,  8 ֶאָחד 

9 ”ֵיׁש ּפׂה ַנַער ְולֹו ָחֵמׁש ִּכְּכרֹות ֶלֶחם ְׂשעֹוִרים ּוְׁשֵני ָּדִגים, ַאְך ָמה 

ֵאֶּלה ִּבְׁשִביל ַעם ַרב ָּכֶזה?”
 10 ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”הֹוִׁשיבּו ֶאת ָהֲאָנִׁשים!”

ָהָיה  ִמְסָּפָרם  ָיְׁשבּו.  ְוָהֲאָנִׁשים  ָמקֹום  ְּבאֹותֹו  ָהָיה  ֵעֶׂשב  ַהְרֵּבה 
ַּכֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים. 11 ָלַקח ֵיׁשּוַע ֶאת ִּכְּכרֹות ַהֶּלֶחם, ֵּבַרְך ְוִחֵּלק ָלֶהם 
ְּכַאַּות ַנְפָׁשם, ְוֵכן ַּגם ָעָׂשה ַּבָּדִגים. 12 ַּכֲאֶׁשר ָׂשְבעּו ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: 
ָאְספּו,  13 ְוֵהם  ְמאּוָמה.”  יׂאַבד  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֶּׁשּנֹוָתר  ַמה  ֶאת  ”ִאְספּו 
ַהְּׂשעֹוִרים  ֶלֶחם  ִּכְּכרֹות  ֲחֵמׁש  ִּבְׁשָיֵרי  ַסִּלים  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ּוִמְּלאּו 
ְוָאְמרּו:  ֶׁשָעָׂשה  ָהאֹות  ֶאת  ָהֲאָנִׁשים  14 ָראּו  ָהאֹוְכִלים.  ֶׁשהֹוִתירּו 
ֶׁשֵהם  ֵיׁשּוַע  15 ְּכֶׁשִהְבִחין  ָהעֹוָלם.”  ֶאל  ֶׁשָּבא  ַהָּנִביא  ֶּבֱאֶמת  ”ֶזהּו 
עֹוְמִדים ָלבֹוא ְוִלְתּפׂס אֹותֹו ְּכֵדי ְלַהְמִליכֹו, ָיָצא ׁשּוב ֶאל ָהָהר הּוא 

ְלַבּדֹו.
 הליכה על פני המים

)מתי יד 22‑27; מרקוס ו 45‑52(
16 ְלֵעת ֶעֶרב ָיְרדּו ַּתְלִמיָדיו ֶאל ַהָּים 17 ְוִנְכְנסּו ְלִסיָרה ְּכֵדי ַלֲעבׂר ֶאת 

ֲאֵליֶהם.  ָּבא  ְוֵיׁשּוַע עֹוד ֹלא  ָיַרד  ְּכָבר  ַהחֶׁׂשְך  ַנחּום.  ְּכַפר  ֶאל  ַהָּים 
18 אֹוָתּה ָׁשָעה ָנְׁשָבה רּוַח ֲחָזָקה ְוַהָּים ֵהֵחל ִלְסעׂר. 19 ְלַאַחר ֶׁשָחְתרּו 

 6.1 - 19

HNTquote.indb   193 27/10/2010   14:31:45



194 יוחנן 

 

¤ ו 19: כחמשה קילומטרים ‑ יוונית: כשנים או שלושה מילין   

   ¤ַּכֲחִמָּׁשה ִקילֹוֶמְטִרים, ָראּו ֶאת ֵיׁשּוַע הֹוֵלְך ַעל ַהָּים ּוִמְתָקֵרב ֶאל 
ַאל  הּוא,  ”ֲאִני  ָלֶהם:  ָאַמר  הּוא  20 ַאְך  ֲעֵליֶהם,  ָנַפל  ַּפַחד  ַהִּסיָרה. 
ַהִּסיָרה  ָהְיָתה  ּוְלֶפַתע  ַלִּסיָרה  אֹותֹו  ְלַקֵּבל  ָחְפצּו  21 ָאז  ִּתְפֲחדּו.” 

ַּבחֹוף ֲאֶׁשר ִהְפִליגּו ֵאָליו.
הלחם האמתי

22 ְלָמֳחָרת ָרָאה ֶהָהמֹון ֲאֶׁשר ָעַמד ֵמֵעֶבר ַלָּים ִּכי קֶׂדם ָלֵכן ֹלא ָהְיָתה 

ַּתְלִמיָדיו  ִעם  ַלִּסיָרה  ִנְכַנס  ֹלא  ֵיׁשּוַע  ְוִכי  ַאַחת,  ִסיָרה  ֶאָּלא  ָׁשם 
23 ִסירֹות ֲאֵחרֹות ָּבאּו ִמְּטֶבְרָיה ֶאל  ְלַבָּדם.  ָנְסעּו  ֶאָּלא ֶׁשַּתְלִמיָדיו 
ִקְרַבת ַהָּמקֹום ֶׁשָאְכלּו ָׁשם ֶאת ַהֶּלֶחם ְלַאַחר ֶׁשֵּבֵרְך ָעָליו ָהָאדֹון. 
ִנְכְנסּו  ַּתְלִמיָדיו,  ֹלא  ְוַגם  ָׁשם  ֵאיֶנּנּו  ֶׁשֵּיׁשּוַע  ָהָעם  ֲהמֹון  24 ִּכְראֹות 

ַלִּסירֹות ּוָבאּו ִלְכַפר ַנחּום ְלַחֵּפׂש ֶאת ֵיׁשּוַע. 25 ַּכֲאֶׁשר ָמְצאּו אֹותֹו 
ֵמֵעֶבר ַלָּים, ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ַרִּבי, ָמַתי ָּבאָת ְלָכאן?”

26 ָעָנה ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים 

אֹוִתי, ֹלא ִמּׁשּום ֶׁשְרִאיֶתם אֹותֹות, ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשֲאַכְלֶּתם ִמִּכְּכרֹות 
ֶאָּלא  ְואֹוֵבד,  ַהָּכֶלה  ָהאֶׂכל  ְּבַעד  ַּתַעְמלּו  27 ַאל  ּוְׂשַבְעֶּתם.  ַהֶּלֶחם 
ְּבַעד ָהאֶׂכל ַהַּקָּים ְלַחֵּיי עֹוָלם, ֲאֶׁשר ֶּבן־ָהָאָדם ִיְּתֵנהּו ָלֶכם, ִּכי אֹותֹו 

ָחַתם ָהֱאֹלִהים ָהָאב ְּבחֹוָתמֹו.”
28 ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ֶמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ֶׁשִּנְפַעל ֶאת ָּפֳעֵלי ֱאֹלִהים?”

ָּבֶזה  ֶׁשַּתֲאִמינּו   — ָהֱאֹלִהים  ּפַׂעל  ”ֶזהּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  29 ֵהִׁשיב 

ֲאֶׁשר הּוא ָׁשַלח.”
30 ָאְמרּו לֹו: ”ִאם ֵּכן, ָמה ָהאֹות ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ְלַמַען ִנְרֶאה ְוַנֲאִמין 

ְּכמֹו  ַּבִּמְדָּבר,  ַהָּמן  ֶאת  ָאְכלּו  31 ֲאבֹוֵתינּו  ּפֹוֵעל?  ַאָּתה  ָמה  ְּבָך? 
ֶׁשָּכתּוב: ’ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים ָנַתן ָלמֹו ֶלֱאכׂל’.”

32 ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֹלא מֶׁׂשה ָנַתן ָלֶכם 

ֶאת ַהֶּלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים ֶאָּלא ָאִבי נֹוֵתן ָלֶכם ֶאת ַהֶּלֶחם ָהֲאִמִּתי ִמן 
ַחִּיים  ְונֹוֵתן  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ַהּיֹוֵרד  הּוא  ָהֱאֹלִהים  ֶלֶחם  33 ִּכי  ַהָּׁשַמִים, 

ָלעֹוָלם.”
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ו 45: ישע’ נד 13   

34 ָאְמרּו ֵאָליו: ”ָאדֹון, ֵּתן ָנא ָלנּו ָּתִמיד ֶאת ַהֶּלֶחם ַהֶּזה.”

35 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ֲאִני הּוא ֶלֶחם ַהַחִּיים. ָּכל ַהָּבא ֵאַלי ֹלא ִיְרַעב, 

ְוַהַּמֲאִמין ִּבי ֹלא ִיְצָמא עֹוד. 36 ֲאָבל ָאַמְרִּתי ָלֶכם ִּכי ְרִאיֶתם אֹוִתי 
ָיבֹוא  ִלי  37 ָּכל ִמי ֶׁשָהָאב נֹוֵתן אֹותֹו  ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים.  ּוְבָכל זׂאת 
ֵאַלי, ְוֶאת ַהָּבא ֵאַלי ֹלא ַאְׁשִליְך ַהחּוָצה, 38 ִּכי ָיַרְדִּתי ִמן ַהָּׁשַמִים ֹלא 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹוִני ֶׁשִּלי ֶאָּלא ֶאת ְרצֹון ׁשֹוְלִחי. 39 ְוֶזה ְרצֹון ׁשֹוְלִחי: 
ַּבּיֹום  ֶׁשָאִקים אֹותֹו  ֶאָּלא  ִלי,  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ִאיׁש  ִלי  יׂאַבד  ֶׁשֹּלא 
ָהַאֲחרֹון. 40 ֵהן ֶזהּו ְרצֹון ָאִבי: ֶׁשָּכל ָהרֹוֶאה ֶאת ַהֵּבן ּוַמֲאִמין ּבֹו ִיְהיּו 

לֹו ַחֵּיי עֹוָלם ַוֲאִני ָאִקים אֹותֹו ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון.”
41 ָהיּו ֶׁשָרְטנּו ָעָליו ִמּׁשּום ֶׁשָאַמר ”ֲאִני ַהֶּלֶחם ַהּיֹוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים”, 

42 ְוָאְמרּו: ”ֲהֹלא ֶזהּו ֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוֵסף ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים ֶאת ָאִביו 

ְוֶאת ִאּמֹו! ֵאיְך ָּכֵעת הּוא אֹוֵמר ’ִמן ַהָּׁשַמִים ָיַרְדִּתי’?”
ָיכֹול  ִאיׁש  44 ֵאין  ֵּביֵניֶכם.  ִּתְרְטנּו  ”ַאל  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  43 ֵהִׁשיב 

ָלבֹוא ֵאַלי ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִיְמׁשְׂך אֹותֹו ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני, ַוֲאִני ָאִקים 
אֹותֹו ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון. 45 ֵהן ָּכתּוב ַּבְּנִביִאים,   ’ְוָכל־ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי יהוה’. 
ָרָאה  ִאיׁש  ֶׁשֵאיֶזה  46 ֹלא  ֵאַלי.  ָיבֹוא  ְולֹוֵמד  ָהָאב  ִמן  ַהּׁשֹוֵמַע  ָּכל 
ֶאת ָהָאב, ִּכי ִאם ֶזה ֶׁשהּוא ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים — הּוא ָרָאה ֶאת ָהָאב. 
47 ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ַהַּמֲאִמין ֵיׁש לֹו ַחֵּיי עֹוָלם. 48 ֲאִני הּוא 

ֶלֶחם ַהַחִּיים. 49 ֲאבֹוֵתיֶכם ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ַּבִּמְדָּבר ָוֵמתּו. 50 ֶזה הּוא 
51 ֲאִני  ָימּותּו.  ְוֹלא  ִמֶּמּנּו  ֶׁשּיׂאְכלּו  ְּכֵדי  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ַהּיֹוֵרד  ַהֶּלֶחם 
ַהֶּלֶחם ַהַחי ַהּיֹוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים. ִאם יׂאַכל ִאיׁש ִמן ַהֶּלֶחם ַהֶּזה ִיְחֶיה 

ְלעֹוָלם. ְוַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֲהֵריהּו ְּבָׂשִרי ְּבַעד ַחָּייו ֶׁשל ָהעֹוָלם.”
ָלנּו  ָלֵתת  ֶזה  ָיכֹול  ”ֵאיְך  ְוָאְמרּו:  ֶזה  ִעם  ֶזה  ַהּׁשֹוְמִעים  52 ִהְתַוְּכחּו 

ֶאת ְּבָׂשרֹו ֶלֱאכׂל?”
ּתׂאְכלּו  ֹלא  ִאם  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ”ָאֵמן  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  53 ָאַמר 

ֶאת ְּבַׂשר ֶּבן־ָהָאָדם ְוֹלא ִּתְׁשּתּו ֶאת ָּדמֹו, ֵאין ָלֶכם ַחִּיים ְּבִקְרְּבֶכם. 
54 ָהאֹוֵכל ֶאת ְּבָׂשִרי ְוׁשֹוֶתה ֶאת ָּדִמי ֵיׁש לֹו ַחֵּיי עֹוָלם ַוֲאִני ָאִקים 
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הּוא  ְוָדִמי  ֲאִמִּתי  ַמֲאָכל  הּוא  ְּבָׂשִרי  55 ִּכי  ָהַאֲחרֹון,  ַּבּיֹום  אֹותֹו 
ַמְׁשֶקה ֲאִמִּתי. 56 ָהאֹוֵכל ֶאת ְּבָׂשִרי ְוׁשֹוֶתה ֶאת ָּדִמי ׁשֹוֵכן ִּבי ַוֲאִני 
ּבֹו. 57 ְּכמֹו ֶׁשָהָאב ַהַחי ָׁשַלח אֹוִתי ַוֲאִני ַחי ִּבְגַלל ָהָאב, ַּגם ָהאֹוֵכל 
אֹוִתי ַאף הּוא ִיְחֶיה ִּבְגָלִלי. 58 ֶזהּו ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָיַרד ִמן ַהָּׁשַמִים: ֹלא 
ְּכמֹו ֶׁשָאְכלּו ָהָאבֹות ָוֵמתּו. ָהאֹוֵכל ֶאת ַהֶּלֶחם ַהֶּזה ִיְחֶיה ְלעֹוָלם.”
59 ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָאַמר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַּכֲאֶׁשר ִלֵּמד ִּבְכַפר ַנחּום.

דברי חיי עולם

60 ַרִּבים ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשָּׁשְמעּו זׂאת ָאְמרּו: ”ָקֶׁשה ַהָּדָבר ַהֶּזה; ִמי ָיכֹול 

ִלְׁשמַׂע אֹותֹו?”
61 ֵיׁשּוַע ָיַדע ְּבִלּבֹו ֶׁשַּתְלִמיָדיו רֹוְטִנים ַעל זׂאת ּוְלִפיָכְך ָאַמר ָלֶהם: 

”ַהִאם ֶזה ַמְכִׁשיל ֶאְתֶכם? 62 ּוָמה ִאם ִּתְראּו ֶאת ֶּבן־ָהָאָדם עֹוֶלה 
ֵאינֹו  ַהָּבָׂשר  ַהְמַחָּיה;  ִהיא  63 ָהרּוַח  ָּבִראׁשֹוָנה?  ָׁשם  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ֶאל 
ֵיׁש  64 ַאְך  ְוַחִּיים.  ֵהם  ֲאֵליֶכם רּוַח  ֶׁשִּדַּבְרִּתי  ַהְּדָבִרים  ְּכלּום.  מֹוִעיל 
ֵהם  ִמי  ֵמרׂאׁש  ָיַדע  ֵיׁשּוַע  ֶׁשֵּכן  ַמֲאִמיִנים”;  ֶׁשֵאיָנם  ִמֶּכם  ֲאָנִׁשים 
ֶׁשֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ּוִמי ַיְסִּגיר אֹותֹו. 65 הֹוִסיף ְוָאַמר: ”ַעל־ֵּכן ָאַמְרִּתי 

ָלֶכם ֶׁשֵאין ִאיׁש ָיכֹול ָלבֹוא ֵאַלי ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנַּתן לֹו ֵמֵאת ָהָאב.”
ְלִהְתַהֵּלך  הֹוִסיפּו  ְוֹלא  ִמַּתְלִמיָדיו  ַרִּבים  ָנסֹוגּו  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  66 ְּבֶׁשל 

רֹוִצים  ַאֶּתם  ַּגם  ”ֶׁשָּמא  ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר:  ֶאל  ֵיׁשּוַע  67 ָאַמר  ִאּתֹו. 
ָלֶלֶכת?”

עֹוָלם  ַחֵּיי  ִּדְבֵרי  ֵנֵלְך?  ִמי  ֶאל  ”ֲאדֹוֵננּו,  ֵּכיָפא:  ִׁשְמעֹון  לֹו  68 ֵהִׁשיב 

ִעְּמָך. 69 ַוֲאַנְחנּו ֶהֱאַמּנּו ְוָיַדְענּו ֶׁשַאָּתה ְקדֹוׁש ָהֱאֹלִהים.”
70 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ֲהֵרי ֲאִני ָּבַחְרִּתי ֶאְתֶכם, ַהְׁשֵנים־ָעָׂשר, ְוֶאָחד 

ִמֶּכם ָׂשָטן.” 71 ֵיׁשּוַע ִּדֵּבר ַעל ְיהּוָדה ֶּבן ִׁשְמעֹון ִאיׁש ְקִרּיֹות, ִּכי הּוא 
ָהָיה ָעִתיד ְלַהְסִּגיר אֹותֹו ְוהּוא ֶאָחד ִמן ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר.

ישוע וֶאחיו

 ַאֲחֵרי ֵכן ִהְתַהֵּלְך ֵיׁשּוַע ַּבָּגִליל; הּוא ֹלא ָרָצה ְלִהְתַהֵּלְך ִּביהּוָדה ז 
ִמְּפֵני ֶׁשָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים ָׁשם ִּבְקׁשּו ְלָהִמית אֹותֹו. 2 ֵּכיָון ֶׁשֻּסּכֹות, 
ַחג ַהְּיהּוִדים, ָהָיה ָקרֹוב, 3 ָאְמרּו לֹו ֶאָחיו: ”ֵצא ִמָּכאן ְוֵלְך ִליהּוָדה 
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ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ַּגם ַּתְלִמיֶדיָך ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה, 4 ִּכי ֵאין ִאיׁש 
עֹוֶׂשה ָּדָבר ַּבֵּסֶתר ְוִעם זׂאת ְמַבֵּקׁש ִלְהיֹות ָידּוַע ָּבַרִּבים. ִאם ַאָּתה 
עֹוֶׂשה ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה, ַּגֵּלה ַעְצְמָך ָלעֹוָלם”; 5 ִּכי ַּגם ֶאָחיו ֹלא 

ֶהֱאִמינּו ּבֹו.
ַּבִּנְמָצא.  ָּתִמיד  ְזַמְנֶכם  ֲאָבל  ִהִּגיַע,  ֶטֶרם  ”ְזַמִּני  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  6 ָאַמר 

7 ָהעֹוָלם ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ִלְׂשנׂא ֶאְתֶכם, ְוִאּלּו אֹוִתי הּוא ׂשֹוֵנא, ִּכי ֲאִני 

ֵמִעיד ָעָליו ֶׁשָרִעים ַמֲעָׂשיו. 8 ֲעלּו ַאֶּתם ֶלָחג. ֲאִני ֵאיֶנִּני עֹוֶלה ֶלָחג 
ְוִנְׁשַאר  ָלֶהם  ָאַמר  זׂאת  9 ֶאת  ִנְׁשַלם.”  ֹלא  עֹוד  ְזַמִּני  ִּכי  ַהּנֹוְכִחי, 

ַּבָּגִליל.
ישוע בבית המקדש בחג הסוכות

10 ְּבַרם ַאֲחֵרי ֶׁשָעלּו ֶאָחיו ֶלָחג ָעָלה ַּגם הּוא, ֹלא ְּבָגלּוי ֶאָּלא ְּכמֹו 

ַּבֲחַׁשאי. 11 ָלֵכן ִחְּפׂשּוהּו ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים ֶּבָחג ְוָאְמרּו: ”ֵאיפׂה הּוא?” 
ֵאֶּלה  ָהָעם.  ֲהמֹון  ְּבֶקֶרב  ַעל־אֹודֹוָתיו  ָהְיָתה  ַרָּבה  12 ִהְתַלֲחׁשּות 

ָאְמרּו ֶׁשהּוא טֹוב, ְוֵאֶּלה ָאְמרּו: ”ֹלא; הּוא ַמְתֶעה ֶאת ָהָעם.” 13 ַאְך 
ִאיׁש ֹלא ִּדֵּבר ָעָליו ְּבָגלּוי, ְוזׂאת ְּבֶׁשל ַהַּפַחד ִמְּפֵני ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים.

14 ַּבֲחִצי ְיֵמי ֶהָחג ָעָלה ֵיׁשּוַע ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִלֵּמד. 15 ָּתְמהּו ַהְּיהּוִדים 

ְוָאְמרּו: ”ֵּכיַצד ֶזה יֹוֵדַע ֵסֶפר ְּבִלי ֶׁשָּלַמד?”
16 ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ּתֹוָרִתי ֵאיָנּה ֶׁשִּלי ִּכי ִאם ֶׁשל ׁשֹוְלִחי. 

17 ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו ֵיַדע ִאם ּתֹוָרִתי ֵמֱאֹלִהים ִהיא אֹו ִאם 

ֵמַעְצִמי ֲאִני ְמַדֵּבר. 18 ַהְמַדֵּבר ִמּתֹוְך ַעְצמֹו ְמַבֵּקׁש ֶאת ְּכבֹוד ַעְצמֹו, 
ֲאָבל ַהְמַבֵּקׁש ֶאת ְּכבֹוד ׁשֹוְלחֹו ֶנֱאָמן הּוא ְוֵאין ַעְוָלה ּבֹו. 19 ֲהֹלא 
ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ְמַקֵּים  ִמֶּכם  ִאיׁש  ְוֵאין  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָלֶכם  ָנַתן  מֶׁׂשה 

ַמּדּוַע ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים ַלֲהרׂג אֹוִתי?”
 20 ֵהִׁשיב ֶהָהמֹון: ”ֵׁשד ְּבָך, ִמי ְמַבֵּקׁש ַלֲהׂרג אֹוְתָך?”

ְּתֵמִהים.  ְוֻכְּלֶכם  ָעִׂשיִתי  ֶאָחד  ”ַמֲעֶׂשה  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  21 ָעָנה 

ִמן  ִאם  ִּכי  ִהיא  ִמּמֶׁׂשה  ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא  ַהִּמיָלה  ֶאת  ָלֶכם  ָנַתן  22 מֶׁׂשה 

ָהָאבֹות — ְוַגם ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ְמַקְּיִמים ֶאת ַהִּמיָלה. 23 ּוְבֵכן, ִאם ִנּמֹול 
ָאָדם ְּבַׁשָּבת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ּתּוַפר ּתֹוַרת מֶׁׂשה, ָעַלי ּכֹוֲעִסים ַאֶּתם ִמְּפֵני 
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ֶׁשִרֵּפאִתי ָּכִליל ִאיׁש ְּבַׁשָּבת?! 24 ַאל ִּתְׁשְּפטּו ַעל־ִּפי ַמְרֵאה ֵעיַנִים; 
ִמְׁשַּפט ֶצֶדק ִׁשְפטּו.”

ָהִאיׁש  ֶזהּו  ְירּוָׁשַלִים: ”ֲהֹלא  ִמּיֹוְׁשֵבי  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ְוָאְמרּו  25 ֵהִגיבּו 

ֵאיָנם אֹוְמִרים לֹו  ְוֵהם  ְּבָגלּוי  ְמַדֵּבר  26 ִהֵּנהּו  ַלֲהרׂג אֹותֹו!  ֶׁשרֹוִצים 
ֶׁשּיֹוְדִעים  27 ֶאָּלא  ַהָּמִׁשיַח?  ַהַּמְנִהיִגים ֶׁשהּוא  ִהִּכירּו  ַהֻאְמָנם  ָּדָבר. 
ֵמַאִין  ִאיׁש  ֵיַדע  ֹלא  ַהָּמִׁשיַח  ְּכֶׁשָּיבֹוא  ַאְך  ַהֶּזה,  ָהִאיׁש  ֵמַאִין  ָאנּו 

הּוא.”
28 ְּבַלְּמדֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְכִריז ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ַאֶּתם ַמִּכיִרים אֹוִתי 

ֶאָּלא  ָּבאִתי,  ַעְצִמי  ִמַּטַעם  ֹלא  זׂאת  ִעם  ֲאִני.  ֵמַאִין  יֹוְדִעים  ְוַגם 
ֶׁשּׁשֹוְלִחי הּוא ֱאֶמת ְואֹותֹו ֵאיְנֶכם ַמִּכיִרים. 29 ֲאִני ַמִּכיר אֹותֹו ִמְּפֵני 

ֶׁשֵּמִאּתֹו ֲאִני, ְוהּוא ָׁשַלח אֹוִתי.”
ֹלא  עֹוד  ִּכי  ָיד,  ּבֹו  ָׁשַלח  ֹלא  ִאיׁש  ַאְך  אֹותֹו,  ִלְתּפׂס  ִּבְקׁשּו  30 ָאז 

ִהִּגיָעה ְׁשָעתֹו.
ַהִאם  ַהָּמִׁשיַח,  ָיבֹוא  ”ַּכֲאֶׁשר  ְוָאְמרּו:  ֶהֱאִמינּו ּבֹו  ָהָעם  ִמן  31 ַרִּבים 

ַיֲעֶׂשה ִנִּסים יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶזה?”
ָׁשְלחּו  ָּכְך,  ָעָליו  ִמְתַלֲחִׁשים  ָהָעם  ֶאת  ַהְּפרּוִׁשים  ָׁשְמעּו  32 ַּכֲאֶׁשר 

ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהְּפרּוִׁשים ְמָׁשְרִתים ִלְתּפׂס אֹותֹו.
33 ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”עֹוד ְזַמן ְמַעט ֲאִני ִאְּתֶכם ְוהֹוֵלְך ֲאִני ֶאל ִמי ֶׁשְּׁשָלַחִני. 

34 ְּתַחְּפׂשּוִני ְוֹלא ִּתְמְצאּו; ּוַבֲאֶׁשר ֲאִני ֶאְהֶיה, ְלָׁשם ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים 

ָלבֹוא.”
ָלֶלֶכת  ִמְתַעֵּתד  הּוא  ”ְלָאן  ֵרֵעהּו:  ֶאל  ִאיׁש  ַהּׁשֹוְמִעים  35 ָאְמרּו 

ֶׁשֹּלא ִנְמָצא אֹותֹו? ַהִאם ֵיֵלְך ֶאל ַהְּתפּוצֹות ֶׁשל ַהְּיָוִנים ִויַלֵּמד ֶאת 
ַהְּיָוִנים? 36 ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשָאַמר, ’ְּתַחְּפׂשּוִני ְוֹלא ִּתְמְצאּו; ּוַבֲאֶׁשר 

ֲאִני ֶאְהֶיה, ְלָׁשם ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ָלבֹוא’?”
”ִמי  ְוִהְכִריז:  ֵיׁשּוַע  ָעַמד  ֶהָחג,  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַּבּיֹום  ָהַאֲחרֹון,  37 ַּבּיֹום 

ֶׁשָּצֵמא ָיבֹוא ָנא ֵאַלי ְוִיְׁשֶּתה! 38 ַהַּמֲאִמין ִּבי ִּכְדַבר ַהָּכתּוב, ְנָהרֹות 
ֶׁשל ַמִים ַחִּיים ִיְזְרמּו ִמִּקְרּבֹו.” 39 זׂאת ָאַמר ַעל ָהרּוַח ֶׁשָהיּו ֲעִתיִדים 
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ְלַקֵּבל ַהַּמֲאִמיִנים ּבֹו, ֶׁשֲהֵרי עֹוד ֹלא ִנְׁשְלָחה רּוַח ַהּקֶׂדׁש, ִּכי ֵיׁשּוַע 
ֶטֶרם ִנְתָּפֵאר ַּבָּכבֹוד.

מחלוקת על־אודות ישוע

40 ֲאָנִׁשים ֵמֲהמֹון ָהָעם, ֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ָאְמרּו: ”ֶזהּו 

ָאְמרּו:  ַוֲאֵחִרים  ַהָּמִׁשיַח”,  ”ֶזהּו  ָאְמרּו:  41 ֲאֵחִרים  ַהָּנִביא.”  ֶּבֱאֶמת 
ָּדִוד  ֶׁשִּמֶּזַרע  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  42 ֲהֵרי  ַהָּמִׁשיַח?  ָיבֹוא  ֵמַהָּגִליל   — ”ָמה 
ַמֲחֹלֶקת  ָנְפָלה  ָּכְך  43 ִמּׁשּום  ַהָּמִׁשיַח.”  ָיבֹוא  ָדִוד  ִעיר  ֶלֶחם  ּוִמֵּבית 
ַאְך  אֹותֹו,  ִלְתּפׂס  ָרצּו  ֵמֶהם  44 ַּכָּמה  ַעל־אֹודֹוָתיו.  ָהָעם  ֲהמֹון  ֵּבין 

ִאיׁש ֹלא ָׁשַלח ּבֹו ָיד.
ְוֵאֶּלה  ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּכֲׂהִנים  ַהְמָׁשְרִתים ֶאל ָראֵׁשי  ָחְזרּו  ֵכן  45 ַאֲחֵרי 

ָׁשֲאלּו אֹוָתם: ”ַמּדּוַע ֹלא ֲהֵבאֶתם אֹותֹו?”
ָהִאיׁש  ֶׁשְּמַדֵּבר  ְּכמֹו  ִאיׁש  ִּדֵּבר  ֹלא  ”ֵמעֹוָלם  ַהְמָׁשְרִתים:  46 ֵהִׁשיבּו 

ַהֶּזה.”
47 ָאְמרּו ַהְּפרּוִׁשים: ”ַהִאם ַּגם ַאֶּתם ֻהְתֵעיֶתם? 48 ְּכלּום ֶהֱאִמין ּבֹו 

ֶׁשֵאיָנם  ַהֶּזה,  ֶהָהמֹון  49 ַאְך  ֵמַהְּפרּוִׁשים?  אֹו  ֵמַהַּמְנִהיִגים  ִמיֶׁשהּו 
יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ֲארּוִרים ֵהם!”

50 ָאַמר ָלֶהם ַנְקִּדימֹון, ֲאֶׁשר ָּבא ֵאָליו קֶׂדם ָלֵכן, ְוהּוא ֶאָחד ֵמֶהם: 

ְּתִחָּלה  אֹותֹו  ֶׁשִּתְׁשַמע  ְּבֹלא  ָהָאָדם  ֶאת  ּתֹוָרֵתנּו  ִּתְׁשּפׂט  51 ”ַהִאם 

ְוֵתַדע ַמה ֶּׁשָעָׂשה?”
52 ָענּו ְוָאְמרּו לֹו: ”ַהִאם ַּגם ַאָּתה ִמן ַהָּגִליל? ֲחקׂר ּוְרֵאה ֶׁשֹּלא ָיקּום 

ָנִביא ֵמַהָּגִליל.”
אישה חוטאת מובאת לפני ישוע

]53 ַאֲחֵרי ֵכן ָהְלכּו ִאיׁש ִאיׁש ְלֵביתֹו

 ְוֵיׁשּוַע ָהַלְך ֶאל ַהר ַהֵּזיִתים.ח 
ֵאָליו. הּוא  ְוָכל ָהָעם ָּבאּו  ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש  ָחַזר  2 ַּבּבֶׂקר ַהְׁשֵּכם 

ָיַׁשב ְוִלֵּמד אֹוָתם. 3 ָאז ֵהִביאּו ַהּסֹוְפִרים ְוַהְּפרּוִׁשים ִאָּׁשה ֶׁשִּנְתְּפָסה 
ַהּזׂאת  ָהִאָּׁשה  ”ַרִּבי,  לֹו:  4 ְוָאְמרּו  ָּבֶאְמַצע  אֹוָתּה  ֶהֱעִמידּו  ְּבִנאּוף, 
ָנִׁשים  ִלְסקׂל  ַּבּתֹוָרה  ִצָּונּו  5 מֶׁׂשה  ַמֲעֶׂשה.  ִּבְׁשַעת  ְּבִנאּוף,  ִנְתְּפָסה 
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ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי ְלַנּסֹות אֹותֹו,  6 זׂאת ָאְמרּו  ָּכֵאֶּלה, ּוָמה ַאָּתה אֹוֵמר?” 
ַעל  ָּכַתב  ּוְבֶאְצָּבעֹו  ִהְתּכֹוֵפף  ֵיׁשּוַע  אּוָלם  ְּלַהֲאִׁשימֹו.  ְּבַמה  ָלֶהם 
ָהָאֶרץ. 7 ְּכֶׁשהֹוִסיפּו ִלְׁשאׂל אֹותֹו, ָזַקף קֹוָמתֹו ְוָאַמר: ”ִמי ִמֶּכם ָנִקי 
ֵמֵחְטא, ֶׁשְּיֵהא הּוא ִראׁשֹון ְלַהְׁשִליְך ָעֶליָה ֶאֶבן!” 8 ְוׁשּוב ִהְתּכֹוֵפף 
ְוָכַתב ַעל ָהָאֶרץ. 9 ְּכָׁשְמָעם זׂאת ָיְצאּו ֶאָחד ֶאָחד, ָהֵחל ֵמַהְּזֵקִנים. 
ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  10 ִהְזַּדֵּקף  ִּבְמקֹוָמּה.  עֹוֶדָּנה  ְוָהִאָּׁשה  ְלַבּדֹו  נֹוַתר  הּוא 

ָלּה: ”ִאָּׁשה, ֵאיפׂה ֵהם? ַהִאם ֹלא ִהְרִׁשיַע אֹוָתְך ִאיׁש?”
11 ֵהִׁשיָבה ְוָאְמָרה: ”ַאף ֹלא ֶאָחד, ֲאדֹוִני.” ָאַמר ָלּה: ”ַּגם ֲאִני ֵאיֶנִּני 

ַמְרִׁשיַע אֹוָתְך; ְלִכי ְוַאל ּתֹוִסיִפי ַלֲחטׂא עֹוד.”[
אור העולם

12 ֵיׁשּוַע הֹוִסיף ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ְוָאַמר: ”ֲאִני אֹור ָהעֹוָלם. ִאיׁש ַההֹוֵלְך 

ַאֲחַרי ֹלא ִיְתַהֵּלְך ַּבחֶׁׂשְך, ֶאָּלא אֹור ַהַחִּיים ִיְהֶיה לֹו.”
ֵאיֶנָּנה  ֵעדּוְתָך  ַעְצְמָך;  ַעל  ֵמִעיד  ”ַאָּתה  ַהְּפרּוִׁשים:  לֹו  13 ָאְמרּו 

ֶנֱאָמָנה.”
ֵעדּוִתי  ַעְצִמי  ַעל  ֵמִעיד  ֲאִני  ִאם  ”ַּגם  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵיׁשּוַע  14 ֵהִׁשיב 

ֶנֱאָמָנה, ִּכי יֹוֵדַע ֲאִני ֵמַאִין ָּבאִתי ּוְלָאן ֲאִני הֹוֵלְך. ֲאָבל ַאֶּתם ֵאיְנֶכם 
ְּכֶדֶרְך  ׁשֹוְפִטים  15 ַאֶּתם  הֹוֵלְך.  ֲאִני  ְלָאן  אֹו  ָּבא  ֲאִני  ֵמַאִין  יֹוְדִעים 
ַהָּבָׂשר; ֲאִני ֵאיֶנִּני ׁשֹוֵפט ִאיׁש. 16 ְוַגם ִאם ֲאִני ׁשֹוֵפט, ִמְׁשָּפִטי ֱאֶמת, 
ְּבתֹוַרְתֶכם  17 ַאף  ְׁשָלַחִני.  ֲאֶׁשר  ְוָהָאב  ֲאִני  ֶאָּלא  ְלַבִּדי,  ֵאיֶנִּני  ֶׁשֵּכן 
ַעל  ַהֵּמִעיד  הּוא  18 ֲאִני  ִהיא.  ְמֵהיָמָנה  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ֶׁשֵעדּות  ָּכתּוב 

ַעְצִמי ְוַגם ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני ֵמִעיד ָעַלי.”
 19 ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ֵאיׂפה ָאִביָך?”

ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע: ”ַּגם אֹוִתי ַּגם ֶאת ָאִבי ֵאיְנֶכם ַמִּכיִרים. ִאּלּו ִהַּכְרֶּתם 
אֹוִתי, ַּגם ֶאת ָאִבי ֱהִייֶתם ַמִּכיִרים.”

ְּבֵבית  ִלֵּמד  ַּכֲאֶׁשר  ָהאֹוָצר,  ְּבִלְׁשַּכת  ִּדֵּבר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  20 ֶאת 

ַהִּמְקָּדׁש, ְוֹלא ָּתַפס אֹותֹו ִאיׁש ִמְּפֵני ֶׁשֶּטֶרם ִהִּגיָעה ְׁשָעתֹו.
21 הֹוִסיף ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם: ”ֲאִני הֹוֵלְך ְוַאֶּתם ְּתַחְּפׂשּו אֹוִתי, ְּבַרם 

ְּבַחַּטאְתֶכם ָּתמּותּו. ֶאל ֲאֶׁשר ֲאִני הֹוֵלְך ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ָלבֹוא.”
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22 ֵהם ָאְמרּו: ”ַהִאם ַיֲהרׂג ֶאת ַעְצמֹו, ֶׁשֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ’ֶאל ֲאֶׁשר ֲאִני 

הֹוֵלְך ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ָלבֹוא’?”
23 ָאַמר ָלֶהם: ”ַאֶּתם ִמְּלַמָּטה; ֲאִני ִמְלַמְעָלה. ַאֶּתם ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה; 

ֲאִני ֵאיֶנִּני ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה. 24 ָלֵכן ָאַמְרִּתי ָלֶכם ֶׁשָּתמּותּו ַּבֲחָטֵאיֶכם; 
ֶׁשֵּכן ִאם ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים ִּכי ֲאִני הּוא, מֹות ָּתמּותּו ַּבֲחָטֵאיֶכם.”

 25 ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ִמי ַאָּתה?”
ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ַמה ֶּׁשֲאִני ְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם ַּגם ֵמֵראִׁשית. 26 ַרּבֹות 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ַוֲאִני  ֱאֶמת  ׁשֹוְלִחי  ֲאָבל  ְוִלְׁשּפׂט,  ֲעֵליֶכם  ְלַדֵּבר  ִלי  ֵיׁש 

ָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו, זׂאת ֲאִני ְמַדֵּבר ֶאל ָהעֹוָלם.”
27 ֵהם ֹלא ֵהִבינּו ֶׁשִּדֵּבר ֲאֵליֶהם ַעל ָהָאב. 28 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ַּכֲאֶׁשר 

ָּתִרימּו ֶאת ֶּבן־ָהָאָדם ָאז ֵּתְדעּו ִּכי ֲאִני הּוא ְוִכי ֵאיֶנִּני עֹוֶׂשה ָּדָבר 
ִמּתֹוְך ַעְצִמי, ֶאָּלא ַעל־ִּפי ַמה ֶּׁשִּלְּמַדִני ָאִבי — ֶאת זׂאת ֲאִני ְמַדֵּבר. 
ְלַבִּדי, ִּכי ֶאת ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו  ֲעָזַבִני  29 ְוׁשֹוְלִחי ֲהֵריהּו ִאִּתי. הּוא ֹלא 

ֲאִני עֹוֶׂשה ָּתִמיד.” 30 ְּכֶׁשָאַמר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶהֱאִמינּו ּבֹו ַרִּבים.
בני אברהם האמתיים

ִּבְדָבִרי,  ַּתַעְמדּו  ”ִאם  לֹו:  ֶׁשֶהֱאִמינּו  ַהְּפרּוִׁשים  ֶאל  ֵיׁשּוַע  31 ָאַמר 

ְּתַׁשְחֵרר  ְוָהֱאֶמת  ָהֱאֶמת  ֶאת  32 ְוֵתְדעּו  ֶּבֱאֶמת;  ַאֶּתם  ַּתְלִמיַדי 
ֶאְתֶכם.”

ְמֻׁשְעָּבִדים  ָהִיינּו  ֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ֲאַנְחנּו  ַאְבָרָהם  ”ֶזַרע  לֹו:  33 ֵהִׁשיבּו 

ְלִאיׁש. ַמּדּוַע ַאָּתה אֹוֵמר ’ְּבֵני חֹוִרין ִּתְהיּו’?”
34 ָעָנה ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ָּכל עֹוֵׂשה ֵחְטא ֶעֶבד 

הּוא ַלֵחְטא. 35 ְוֵאין ָהֶעֶבד ׁשֹוֵכן ַּבַּבִית ְלעֹוָלם; ַהֵּבן ׁשֹוֵכן ְלעֹוָלם. 
36 ָלֵכן ִאם ַהֵּבן ְמַׁשְחֵרר ֶאְתֶכם, ֶּבֱאֶמת ְּבֵני חֹוִרין ִּתְהיּו. 37 ֲאִני יֹוֵדַע 

ֵאין  ִּכי  אֹוִתי,  ַלֲהרׂג  ַאֶּתם  ְמַבְקִׁשים  ְואּוָלם  ַאֶּתם.  ַאְבָרָהם  ֶׁשֶּזַרע 
ָרִאיִתי ֵאֶצל ָהָאב;  38 ֲאִני ְמַדֵּבר ֶאת ֲאֶׁשר  ְּבִקְרְּבֶכם.  ִלְדָבִרי ָמקֹום 

ַאֶּתם עֹוִׂשים ַמה ֶּׁשְּׁשַמְעֶּתם ֵאֶצל ֲאִביֶכם.”
 39 ֵהִׁשיבּו ְוָאְמרּו לֹו: ”ַאְבָרָהם הּוא ָאִבינּו.”

 8.22 - 39
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ַאְבָרָהם;  ְּכַמֲעֵׂשי  ֲעׂשּו  ַאֶּתם,  ַאְבָרָהם  ְּבֵני  ”ִאם  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  ָאַמר 
ֶאת  ֲאֵליֶכם  ֶׁשִּדֵּבר  ִאיׁש  אֹוִתי,  ַלֲהרׂג  רֹוִצים  ַאֶּתם  ֶׁשָּכֵעת  40 ֶאָּלא 

ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵאֶצל ָהָאב. זׂאת ֹלא ָעָׂשה ַאְבָרָהם. 41 ַאֶּתם 
עֹוִׂשים ֶאת ַמֲעֵׂשי ֲאִביֶכם.” ָאְמרּו לֹו: ”ֹלא ַיְלֵדי ְזנּוִנים ֲאַנְחנּו. ֵיׁש 

ָלנּו ָאב ֶאָחד — ָהֱאֹלִהים.”
אֹוֲהִבים  ֱהִייֶתם  ֲאִביֶכם,  ָהָיה  ֱאֹלִהים  ”ִאּלּו  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  42 ֵהִׁשיב 

ֵמַעְצִמי  ֹלא  ֵהן  ּוָבאִתי.  ָיָצאִתי  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ֲאִני  ֶׁשֵּכן  אֹוִתי, 
ִמְּפֵני  ִּדּבּוִרי?  ֶאת  ְמִביִנים  ֵאיְנֶכם  43 ַמּדּוַע  ְׁשָלַחִני.  הּוא  ָּבאִתי; 
ְוֶאת  ַהָּׂשָטן  ֵמֲאִביֶכם  44 ַאֶּתם  ְּדָבִרי.  ֶאת  ִלְׁשמַׂע  ְיכֹוִלים  ֶׁשֵאיְנֶכם 
ֵמֵראִׁשית  ָהָיה  רֹוֵצַח  הּוא  ַלֲעׂשֹות.  ַאֶּתם  ֲחֵפִצים  ֲאִביֶכם  ַמֲאַוֵּיי 
ֵיׁשּותֹו  ֶׁשֶקר, ִמּתֹוְך  ַּדְּברֹו  ִמֵּדי  ֱאֶמת ּבֹו.  ֵאין  ִּכי  ָעַמד,  ּוָבֱאֶמת ֹלא 
ֶאת  ֲאִני  ִּכי אֹוֵמר  45 ַוֲאִני,  ַהֶּׁשֶקר.  ַוֲאִבי  ַׁשְקָרן הּוא  ִּכי  ְיַדֵּבר,  ֶׁשּלֹו 
ָהֱאֶמת, ֵאין ַאֶּתם ַמֲאִמיִנים ִלי. 46 ִמי ִמֶּכם ַעל ָעוֹון יֹוִכיֵחִני? ְוִאם 
ֵמֵאת  ֲאֶׁשר  47 ֶזה  ִלי?  ַמֲאִמיִנים  ַאֶּתם  ֵאין  ָלָּמה  ֲאִני,  ֱאֶמת  ּדֹוֵבר 
ָהֱאֹלִהים ׁשֹוֵמַע ֶאת ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים. ַאֶּתם ֵאיְנֶכם ׁשֹוְמִעים, ִּכי ֵאיְנֶכם 

ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים.”
ישוע ואברהם

48 ֵהִׁשיבּו ְוָאְמרּו ֵאָליו: ”ַהִאם ֹלא ָצַדְקנּו ְּבָאְמֵרנּו ֶׁשּׁשֹוְמרֹוִני ַאָּתה 

ְוֵׁשד ְּבָך?”
ְוַאֶּתם  ָאִבי  ֲאִני ֶאת  ִּבי ֵׁשד, ֶאָּלא ֶׁשְּמַכֵּבד  49 ָעָנה ֵיׁשּוַע: ”ֲאִני ֵאין 

ָּבִזים ִלי. 50 ֲאִני ֵאיֶנִּני ְמַבֵּקׁש ֶאת ְּכבֹוִדי; ֵיׁש ֶאָחד ַהְמַבֵּקׁש ְוׁשֹוֵפט. 
ִיְרֶאה  ְּדָבִרי ֹלא  ֶאת  ִאיׁש  ִיְׁשמׂר  ִאם  ָלֶכם,  ֲאִני אֹוֵמר  ָאֵמן  51 ָאֵמן 

ָמֶות ְלעֹוָלם.”
52 ָאְמרּו לֹו: ”ָּכֵעת נֹוַכְחנּו ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ְּבָך ֵׁשד. ַאְבָרָהם ֵמת, ְוֵכן ַּגם 

ַהְּנִביִאים, ְוַאָּתה אֹוֵמר ’ִאם ִיְׁשמׂר ִאיׁש ֶאת ְּדָבִרי ֹלא ִיְטַעם ָמֶות 
ַהְּנִביִאים  ַּגם  ָאִבינּו ֶׁשֵּמת?  ֵמַאְבָרָהם  ָּגדֹול  53 ַהִאם ַאָּתה  ְלעֹוָלם’. 

ֵמתּו. ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ַעְצְמָך?”

 8.40 - 53
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ְּכלּום.  ּבֹו  ֵאין  ְּכבֹוִדי  ְלַעְצִמי,  ָּכבֹוד  נֹוֵתן  ֲאִני  ”ִאם  ֵיׁשּוַע:  54 ָעָנה 

ָאִבי, ֲאֶׁשר ַאֶּתם אֹוְמִרים ָעָליו ’הּוא ֱאֹלֵהינּו’, הּוא ַהְמַכֵּבד אֹוִתי. 
אַׂמר  ִאם  אֹותֹו.  ַמִּכיר  ֲאִני  ֲאָבל  אֹותֹו,  ַמִּכיִרים  ֵאיְנֶכם  55 ְוַאֶּתם 

אֹותֹו  ַמִּכיר  ֲאִני  ְּבַרם  ְּכמֹוֶכם.  ַׁשְקָרן  ֶאְהֶיה  אֹותֹו  ַמִּכיר  ֶׁשֵאיֶנִּני 
ְוָאֵכן  יֹוִמי,  ֶאת  ִלְראֹות  ָׂשׂש  ֲאִביֶכם  56 ַאְבָרָהם  ְּדָברֹו.  ֶאת  ְוׁשֹוֵמר 

ָרָאה ְוָׂשַמח.”
57 ָאְמרּו לֹו: ”ֲעַדִין ֵאיְנָך ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ְוֶאת ַאְבָרָהם ָרִאיָת?”

ֱהיֹות  ְּבֶטֶרם  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ”ָאֵמן  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  58 ֵהִׁשיב 

ַאְבָרָהם, ֲאִני הּוא.” 59 ִמּׁשּום ָּכְך ֵהִרימּו ֲאָבִנים ְלַהְׁשִליְך ָעָליו, ֶאָּלא 
ֶׁשֵּיׁשּוַע ִהְסַּתֵּתר ְוָיָצא ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ריפוי עיוור מלידה

 ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ְּבַדְרּכֹו ָרָאה ִאיׁש ִעֵּור ִמּיֹום ִהָּוְלדֹו. 2 ָׁשֲאלּו אֹותֹו ט 
ַּתְלִמיָדיו: ”ַרִּבי, ִמי ָחָטא ֶׁשהּוא נֹוַלד ִעֵּור? הּוא אֹו הֹוָריו?”

3 ָעָנה ֵיׁשּוַע: ”ֹלא הּוא ָחָטא ְוֹלא הֹוָריו; ֵאין ֶזה ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיָּגלּו ּבֹו 

ָיבֹוא  יֹום.  ָּכל עֹוד  ָּפֳעֵלי ׁשֹוְלִחי  ֶאת  ִלְפעׂל  4 ָעֵלינּו  ֱאֹלִהים.  ָּפֳעֵלי 
ַלְיָלה ְוָאז ֹלא יּוַכל ִאיׁש ִלְפעׂל. 5 ְּבעֹוֶדִּני ָּבעֹוָלם ֲאִני אֹור ָהעֹוָלם.”

ָמַרח  ָהרֹוק;  ִמן  ִטיט  ְוָעָׂשה  ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיַרק  זׂאת  ָאְמרֹו  6 ַאֲחֵרי 

ֶאת ַהִּטיט ַעל ֵעיֵני ָהִעֵּור 7 ְוָאַמר ֵאָליו: ”ֵלְך ּוְרַחץ ִּבְבֵרַכת ַהִּׁשּלֹוַח” 
]ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ָׁשלּוַח[. ָהַלְך ְוָרַחץ, ּוָבא ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה.

8 ָאְמרּו ַהְּׁשֵכִנים ְואֹוָתם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָראּוהּו קֶׂדם ָלֵכן ִּבְהיֹותֹו ַקְּבָצן: 

ְוֵאֶּלה  הּוא”,  ”ֶזה  ָאְמרּו:  9 ֵאֶּלה  ְנָדבֹות!”  ְוִקֵּבץ  ֶׁשָּיַׁשב  ֶזהּו  ”ֲהֹלא 
הּוא.”  ”ֲאִני  ָאַמר:  ַעְצמֹו  הּוא  לֹו.”  ּדֹוֶמה  ַרק  הּוא  ”ֹלא,  ָאְמרּו: 

10 ְלִפיָכְך ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ֵאיְך ִנְפְקחּו ֵעיֶניָך?”

ַעל  ָמַרח  ֵיׁשּוַע ָעָׂשה ִטיט,  ְוָאַמר: ”ִאיׁש ֲאֶׁשר ְׁשמֹו  ָלֶהם  11 ֵהִׁשיב 

ֵעיַני ְוָאַמר ִלי, ’ֵלְך ּוְרַחץ ִּבְבֵרַכת ַהִּׁשּלֹוח’. ָהַלְכִּתי ּוְלַאַחר ֶׁשָרַחְצִּתי 
ָרִאיִתי.”

 12 ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ֵאיׂפה הּוא?”
ֵהִׁשיב: ”ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע.”

 8.54 - 9.12
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ָלֵכן.  קֶׂדם  ִעֵּור  ֶׁשָהָיה  ָהִאיׁש  ֶאת  ַהְּפרּוִׁשים,  ֶאל  אֹותֹו  13 ֵהִביאּו 

14 ְוַהּיֹום ֶׁשָעָׂשה ֵיׁשּוַע ֶאת ַהִּטיט ּוָפַקח ֶאת ֵעיָניו ָהָיה יֹום ַׁשָּבת. 

15 ְׁשָאלּוהּו ַּגם ַהְּפרּוִׁשים ֵאיְך ִנְפְקחּו ֵעיָניו. ָאַמר ָלֶהם: ”ִטיט ָמַרח 

ַעל ֵעיַני ְוָרַחְצִּתי, ַוֲהֵריִני רֹוֶאה.”
ִּכי  ֱאֹלִהים,  ֵמֵאת  ֵאיֶנּנּו  ַהֶּזה  ”ָהִאיׁש  ַהְּפרּוִׁשים:  ִמן  ַּכָּמה  16 ָאְמרּו 

חֹוֵטא  ִאיׁש  ָיכֹול  ”ֵאיְך  ָאְמרּו:  ֲאֵחִרים  ַהַּׁשָּבת.”  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ֵאינֹו 
ַלֲעׂשֹות אֹותֹות ָּכֵאֶּלה?” ַמֲחֹלֶקת ָנְפָלה ֵּביֵניֶהם. 17 ַעל ֵּכן הֹוִסיפּו 
ְוָׁשֲאלּו ֶאת ָהִאיׁש ֶׁשָהָיה ִעֵּור: ”ָמה ַאָּתה אֹוֵמר ָעָליו ַעל ֶׁשָּפַקח ֶאת 

ֵעיֶניָך?” ֵהִׁשיב ְוָאַמר: ”ָנִביא הּוא.”
18 ְּבָכל זׂאת, ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים ֹלא ֶהֱאִמינּו ֶׁשָהָיה ִעֵּור ְוִנְפְקחּו ֵעיָניו. 

ְלַבּסֹוף ָקְראּו ְלהֹוָריו ֶׁשל ַהִּנְרָּפא 19 ְוָׁשֲאלּו אֹוָתם: ”ַהִאם ֶזהּו ִּבְנֶכם 
ֶׁשַאֶּתם אֹוְמִרים ִּכי נֹוַלד ִעֵּור? ִאם ֵּכן, ֵאיְך ֶזה ֶׁשהּוא רֹוֶאה ַעְכָׁשו?”
ִעֵּור,  נֹוַלד  ְוִכי  ְּבֵננּו  ֶזה  ִּכי  יֹוְדִעים  ”ֲאַנְחנּו  ְוָאְמרּו:  20 ֵהִׁשיבּו הֹוָריו 

ָּפַקח  ִמי  אֹו  ַעְכָׁשו  רֹוֶאה  ֶׁשהּוא  ֶזה  ֵאיְך  יֹוְדִעים  ֵאיֶנּנּו  21 ֲאָבל 

ְּבַעד  ִויַדֵּבר  ְמֻבָּגר  יֹוְדִעים. ַׁשֲאלּו ָנא אֹותֹו! הּוא  ֵאיֶנּנּו  ֵעיָניו;  ֶאת 
22 ֶאת זׂאת ָאְמרּו הֹוָריו ִמּׁשּום ֶׁשָּפֲחדּו ֵמָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים,  ַעְצמֹו.” 
ֲאֶׁשר ְּכָבר ֶהֱחִליטּו ְלַנּדֹות ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשּיֹוֶדה ִּכי הּוא ַהָּמִׁשיַח. 23 ָלֵכן 

ָאְמרּו הֹוָריו: ”הּוא ְמֻבָּגר; ַׁשֲאלּו ָנא אֹותֹו.”
ְוָאְמרּו: ”ֵּתן ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים.  ִעֵּור  ֵׁשִנית ֶאת ָהִאיׁש ֶׁשָהָיה  24 ָקְראּו 

ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשָהִאיׁש ַהֶּזה ִאיׁש חֹוֵטא הּוא.”
25 ֵהִׁשיב ָלֶהם ַהִּנְרָּפא: ”ִאם חֹוֵטא הּוא ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע. ָּדָבר ֶאָחד ֲאִני 

יֹוֵדַע: ָהִייִתי ִעֵּור ְוַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה.”
26 הֹוִסיפּו ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ֶמה ָעָׂשה ְלָך? ֵאיְך ָּפַקח ֶאת ֵעיֶניָך?”

27 ָעָנה ָלֶהם: ”ְּכָבר ָאַמְרִּתי ָלֶכם ְוֹלא ְׁשַמְעֶּתם. ָלָּמה ִּתְרצּו ִלְׁשמַׂע 

עֹוד ַּפַעם? ַּגם ַאֶּתם רֹוִצים ִלְהיֹות ַּתְלִמיָדיו?”
28 ֵחְרפּו אֹותֹו ְוָאְמרּו: ”ַאָּתה ַּתְלִמידֹו! ֲאַנְחנּו ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל מֶׁׂשה! 

ָאנּו  ֵאין   — ֶזה  ֲאָבל  מֶׁׂשה,  ֶאל  ִּדֵּבר  ֶׁשֱאֹלִהים  יֹוְדִעים  29 ֲאַנְחנּו 

יֹוְדִעים ֵמַאִין הּוא.”

 9.13 - 29
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יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיְנֶכם  ָוֶפֶלא  ַהְפֵלא  ”ָאֵכן  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ָהִאיׁש  30 ֵהִׁשיב 

ֶׁשֱאֹלִהים  יֹוְדִעים  31 ֲאַנְחנּו  ֵעיַני!  ֶאת  ָּפַקח  הּוא  ַוֲהֵרי  הּוא,  ֵמַאִין 
ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְלחֹוְטִאים, ֲאָבל ְלָאָדם ְיֵרא ֱאֹלִהים ְועֹוֵׂשה ְרצֹונֹו הּוא 
ׁשֹוֵמַע. 32 ֵמעֹוָלם ֹלא ִנְׁשַמע ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָּפַקח ֵעיֵני ִעֵּור ִמֵּלָדה. 33 לּוֵלא 

ָהָיה הּוא ֵמֵאת ֱאֹלִהים, ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה.”
ְמַלֵּמד  ְוַאָּתה  נֹוַלְדָּת  ַּבֵחְטא  ִּבְכָלל  ”ַאָּתה  לֹו:  ְוָאְמרּו  34 ֵהִׁשיבּו 

אֹוָתנּו?!” ּוְדָחפּוהּו ַהחּוָצה.
”ַהִאם  ָׁשַאל:  אֹותֹו  ּוְכֶׁשָּפַגׁש  ַהחּוָצה,  ְּדָחפּוהּו  ִּכי  ָׁשַמע  35 ֵיׁשּוַע 

ַאָּתה ַמֲאִמין ְּבֶבן־ָהָאָדם?”
36 ֵהִׁשיב ָהִאיׁש: ”ּוִמי הּוא, ֲאדֹוִני? — ְלַמַען ַאֲאִמין ּבֹו.”

37 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ַּגם ָרִאיָת אֹותֹו ְוַגם ַהְמַדֵּבר ִאְּתָך ֶזה הּוא!”

 38 ָעָנה ָהִאיׁש: ”ֲאִני ַמֲאִמין, ֲאדֹוִני”, ְוִהְׁשַּתֲחָוה לֹו.
ְּכֵדי ֶׁשַהֹּלא־ 39 ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ֲאִני ָּבאִתי ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְלֵׁשם ִמְׁשָּפט, 

רֹוִאים ִּיְראּו, ְוָהרֹוִאים ִיְהיּו ְלִעְוִרים.”
40 ָׁשְמעּו זׂאת ַּכָּמה ִמן ַהְּפרּוִׁשים ֶׁשָהיּו ִאּתֹו. ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ”ַהִאם 

ַּגם ָאנּו ִעְוִרים?”
41 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ִאּלּו ֱהִייֶתם ִעְוִרים ֹלא ָהָיה ָּבֶכם ֵחְטא. ֲאָבל 

ָּכֵעת, ְּבָאְמְרֶכם ’ֲאַנְחנּו רֹוִאים’, עֹוֶמֶדת ַחַּטאְתֶכם.”
הרועה הטוב

 ”ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְכָנס ֶאל ִמְכָלא ַהּצׂאן ֶּדֶרְך י 
ַהַּׁשַער, ֶאָּלא ְמַטֵּפס ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת, ַּגָּנב הּוא ְוׁשֹוֵדד. 2 ַהִּנְכָנס ֶּדֶרְך 
ַהַּׁשַער הּוא רֹוֵעה ַהּצׂאן. 3 לֹו ִיְפַּתח ׁשֹוֵמר ַהַּׁשַער, ְוַהּצׂאן ׁשֹוְמעֹות 
ְּבקֹולֹו. הּוא קֹוֵרא ְלצׂאנֹו ְּבֵׁשם ּומֹוִציא אֹוָתן. 4 ְלַאַחר ֶׁשהֹוִציא ֶאת 
ָּכל ֲאֶׁשר לֹו הּוא הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהן ְוַהּצׂאן הֹוְלכֹות ַאֲחָריו, ִּכי ַמִּכירֹות 
ִמְּפֵני  ִמֶּמּנּו,  ִּתְבַרְחָנה  ִּכי ִאם  ֵּתַלְכָנה  ָזר ֹלא  5 ַאֲחֵרי  ֵהן ֶאת קֹולֹו. 
ֶׁשֵאיָנן ַמִּכירֹות ֶאת קֹוָלם ֶׁשל ָזִרים.” 6 ֶאת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ָאַמר ָלֶהם 

ֵיׁשּוַע, ַאְך ֵהם ֹלא ֵהִבינּו ֶאת ֵּפֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶׁשִּדֵּבר ֲאֵליֶהם.

 9.30 - 10.6
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ַׁשַער  הּוא  ֲאִני  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ”ָאֵמן  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  7 הֹוִסיף 

ַהּצׂאן. 8 ָּכל ֲאֶׁשר ָּבאּו ְלָפַני ַּגָּנִבים ֵהם ְוׁשֹוְדִדים, ְוַהּצׂאן ֹלא ָׁשְמעּו 
ְוֵיֵצא  ִיָּכֵנס  ִיָּוַׁשע; הּוא   — ַּדְרִּכי  ִיָּכֵנס  9 ֲאִני ַהַּׁשַער. ִאיׁש ִאם  ָלֶהם. 
ֲאִני  ּוְלַהְׁשִמיד.  ְוַלֲהרׂג  ִלְגנׂב  ֶאָּלא  ָּבא  ַהַּגָּנב  10 ֵאין  ִמְרֶעה.  ְוִיְמָצא 
ָהרֹוֶעה  11 ֲאִני  ָלֶהם.  ֶׁשִּיְהיּו  ּוְבֶׁשַפע  ַחִּיים  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ָּבאִתי 
ַהּטֹוב. ָהרֹוֶעה ַהּטֹוב נֹוֵתן ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבַעד ַהּצׂאן. 12 ַהָּׂשִכיר, ֶׁשֵאיֶנּנּו 
רֹוֶעה ְוַהּצׂאן ֵאיָנן צׂאנֹו, ִּכְראֹותֹו ֶאת ַהְּזֵאב ָּבא, עֹוֵזב ֶאת ַהּצׂאן 
ּובֹוֵרַח ְוַהְּזֵאב חֹוֵטף ּוְמַפֵּזר אֹוָתן, 13 ֶׁשֵּכן ַהּבֹוֵרַח ֵאינֹו ֶאָּלא ָׂשִכיר 
ְוֵאין הּוא ּדֹוֵאג ַלּצׂאן. 14 ֲאִני ָהרֹוֶעה ַהּטֹוב. ֲאִני ַמִּכיר ֶאת ֶׁשִּלי ְוֶׁשִּלי 
ַמִּכיִרים אֹוִתי, 15 ְּכֵׁשם ֶׁשָהָאב ַמִּכיר אֹוִתי ַוֲאִני ַמִּכיר ֶאת ָהָאב; ְוֶאת 
ַנְפִׁשי נֹוֵתן ֲאִני ְּבַעד ַהּצׂאן. 16 ַּגם צׂאן ֲאֵחרֹות ֵיׁש ִלי, ֲאֶׁשר ֵאיָנן ִמן 
ַהִּמְכָלא ַהֶּזה. ָעַלי ְלַהְנִהיג ַּגם אֹוָתן. ֵהן ֶאת קֹוִלי ִּתְׁשַמְעָנה ְוִיְהֶיה 
ֵעֶדר ֶאָחד ְורֹוֶעה ֶאָחד. 17 ִמּׁשּום ָּכְך אֹוֵהב אֹוִתי ָהָאב: ִמּׁשּום ֶׁשֲאִני 
ִמֶּמִּני,  אֹוָתּה  ָנַטל  ֹלא  18 ִאיׁש  ׁשּוב.  אֹוָתּה  ְוֶאַּקח  ַנְפִׁשי  ֶאת  נֹוֵתן 
ֶאָּלא ֶׁשֲאִני נֹוֵתן אֹוָתּה ֵמַעְצִמי. ֵיׁש ִלי ַסְמכּות ָלֵתת אֹוָתּה ְוֵיׁש ִלי 
ַסְמכּות ָלַקַחת אֹוָתּה ׁשּוב. ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזׂאת ִקַּבְלִּתי ֵמֵאת ָאִבי.”

20 ָאְמרּו  ֵאֶּלה.  ְּדָבָריו  ִּבְגַלל  ַהּׁשֹוְמִעים  ֵּבין  ַמֲחֹלֶקת  ָנְפָלה  19 ׁשּוב 

ֵאָליו?”  ַמְקִׁשיִבים  ַאֶּתם  ָלָּמה  ְמֻׁשָּגע.  הּוא  ּבֹו;  ”ֵׁשד  ֵמֶהם:  ַרִּבים 
ָיכֹול ֵׁשד  ַהִאם  ִמִּלים ֶׁשל ֲאחּוז ֵׁשד.  ֵאיָנן  ָאְמרּו: ”ֵאֶּלה  21 ֲאֵחִרים 

ִלְפקַׂח ֵעיֵני ִעְוִרים?”
טענה של חילול השם נגד ישוע

22 אֹוָתּה ֵעת ָחְגגּו ִּבירּוָׁשַלִים ֶאת ַחג ַהֲחֻנָּכה. חֶׂרף ָהָיה. 23 ַּכֲאֶׁשר 

ִהְתַהֵּלְך ֵיׁשּוַע ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבאּוָלם ְׁשֹלמׂה, 24 ִהִּקיפּוהּו ְוָאְמרּו לֹו: 
”ַעד ָמַתי ַּתֲחִזיק ֶאת ַנְפֵׁשנּו ְּבֶמַתח? ִאם ַאָּתה ַהָּמִׁשיַח, ֱאמׂר ָלנּו 

ְּבֵברּור.”
ַהַּמֲעִׂשים  ַמֲאִמיִנים.  ְוֵאיְנֶכם  ָלֶכם  ”ָאַמְרִּתי  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  25 ֵהִׁשיב 

ֵאיְנֶכם  ַאֶּתם  26 ַאְך  ָעַלי,  ְמִעיִדים  ֵאֶּלה   — ָאִבי  ְּבֵׁשם  עֹוֶׂשה  ֶׁשֲאִני 
ַמֲאִמיִנים ִמּׁשּום ֶׁשֵאיְנֶכם ִמּצׂאִני. 27 צׂאִני ׁשֹוְמעֹות ֶאת קֹוִלי ַוֲאִני 

 10.7 - 27

HNTquote.indb   206 27/10/2010   14:31:46



יוחנן 207

 

י 34: תהל’ פב 6   

ְוֹלא  עֹוָלם;  ַחֵּיי  ָלֶהן  נֹוֵתן  28 ַוֲאִני  ַאֲחַרי  הֹוְלכֹות  ֵהן  אֹוָתן;  ַמִּכיר 
ּתׂאַבְדָנה ְלעֹוָלם, ַאף ֹלא ַיֲחטׂף אֹוָתן ִאיׁש ִמָּיִדי. 29 ָאִבי ֶׁשָּנַתן אֹוָתן 
ִלי ָּגדֹול ִמּכׂל ְוֵאין ִאיׁש ָיכֹול ַלֲחטׂף אֹוָתן ִמָּיד ָהָאב. 30 ֲאִני ְוָהָאב 

ֶאָחד ֲאַנְחנּו.”
ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  32 ֵהִׁשיב  אֹותֹו.  ִלְרּגׂם  ְּכֵדי  ֲאָבִנים  ֵהִרימּו  31 ׁשּוב 

”ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַרִּבים ֶהְרֵאיִתי ָלֶכם ֵמֵאת ָהָאב; ַעל ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה 
ֵמֶהם ִּתְרְּגמּוִני?”

ֵׁשם  ִחּלּול  ַעל  ֶאָּלא  אֹוְתָך,  ִנְרּגׂם  טֹוב  ַמֲעֶׂשה  ַעל  ”ֹלא  לֹו:  33 ָענּו 

ָׁשַמִים ְוַעל ֶׁשִּבְהיֹוְתָך ָאָדם ַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ַעְצְמָך ֱאֹלִהים.”
ְּבתֹוַרְתֶכם,   ’ֲאִני־ָאַמְרִּתי  ָּכתּוב  ֹלא  ”ְּכלּום  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  34 ֵהִׁשיב 

ֱאֹלִהים ַאֶּתם’? 35 ִאם הּוא ָאַמר ’ֱאֹלִהים’ ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְּדַבר ֱאֹלִהים 
ָהָיה ֲאֵליֶהם — ְוֶאת ַהָּכתּוב ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהֵפר — 36 ַהִאם ּתׂאְמרּו ַאֶּתם 
ָלֶזה ֲאֶׁשר ָהָאב ִקְּדׁשֹו ְוָׁשַלח אֹותֹו ֶאל ָהעֹוָלם, ’ְמַגֵּדף ַאָּתה’, ִמּׁשּום 
ָאִבי,  ַמֲעֵׂשי  ֶאת  עֹוֶׂשה  ֵאיֶנִּני  37 ִאם  ֲאִני’?  ’ֶּבן־ֱאֹלִהים  ֶׁשָאַמְרִּתי 
ַמֲאִמיִנים  ֵאיְנֶכם  ִאם  ַאף  ֲאִני עֹוֶׂשה,  ִאם  38 ֲאָבל  ִלי.  ַּתֲאִמינּו  ַאל 
ִלי, ַהֲאִמינּו ַלַּמֲעִׂשים, ְלַמַען ַּתִּכירּו ְוֵתְדעּו ֶׁשָהָאב ִּבי ַוֲאִני ָּבָאב.”

39 ָאז ִנּסּו ׁשּוב ִלְתּפׂס אֹותֹו ְוהּוא ָחַמק ִמָּיָדם. 40 הּוא ָהַלְך ְוָׁשב ֶאל 

ֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָׁשם ִהְטִּביל יֹוָחָנן ָּבִראׁשֹוָנה, ְוִנְׁשַאר 
ָׁשם. 41 ַרִּבים ָּבאּו ֵאָליו. ָאְמרּו: ”יֹוָחָנן ֹלא ָעָׂשה ׁשּום ֵנס, ַאְך ָּכל ַמה 
ֶּׁשָאַמר יֹוָחָנן ַעל ָהִאיׁש ַהֶּזה ָהָיה ֱאֶמת.” 42 ְוַרִּבים ֶהֱאִמינּו ּבֹו ָׁשם.

ישוע מקים לתחייה את אלעזר

ֶׁשָּגרּו יא  ַהְּכָפר  ִמן  ַעְנָיה,  ִמֵּבית  ֶאְלָעָזר  ֶאָחד,  ְּבחֹוֶלה   ַמֲעֶׂשה 
ֶאת  ָמְׁשָחה  ֲאֶׁשר  ִהיא  2 ִמְרָים  ֲאחֹוָתּה.  ּוָמְרָתא  ִמְרָים  ּבֹו 
ֶאְלָעָזר  ָאִחיָה  ְּבַׂשֲערֹוֶתיָה.  ַרְגָליו  ֶאת  ְוִנְּגָבה  ּבֶׂׂשם  ְּבֶׁשֶמן  ָהָאדֹון 
הּוא ֶׁשָחָלה. 3 ָׁשְלחּו ָהֲאָחיֹות ְלַהִּגיד ְלֵיׁשּוַע: ”ֲאדֹוֵננּו, ְרֵאה ָנא, ֶזה 

ֶׁשָאהּוב ָעֶליָך חֹוֶלה.”

 10.28 - 11.3
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¤ יא 18: כשלושה קילומטרים ‑ יוונית: כשני מילין   

ִלְכבֹוד  ֶאָּלא  ְלָמֶות,  ֵאיֶנָּנה  ַהּזׂאת  ”ַהַּמֲחָלה  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  4 ָׁשַמע 

ֱאֹלִהים, ְּכֵדי ֶׁשְּיֻכַּבד ָּבּה ֶּבן־ָהֱאֹלִהים.”
5 ֵיׁשּוַע ָאַהב ֶאת ָמְרָתא ְוֶאת ֲאחֹוָתּה ְוֶאת ֶאְלָעָזר. 6 ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע 

ִּכי ָחָלה, ָׁשָהה עֹוד יֹוַמִים ְּבאֹותֹו ָמקֹום. 7 ַאֲחֵרי ֵכן ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: 
”ּבֹואּו ַנֲחזׂר ְלֶאֶרץ ְיהּוָדה.”

ְוַאָּתה  ִלְרּגׂם אֹוְתָך  8 ָאְמרּו לֹו ַהַּתְלִמיִדים: ”ַרִּבי, ֹלא ִמְּכָבר ִּבְקׁשּו 

חֹוֵזר ְלָׁשם?”
ַּבּיֹום  ַהִּמְתַהֵּלְך  ַלּיֹום.  ָׁשעֹות  ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה  ”ֲהֵרי  ֵיׁשּוַע:  9 ֵהִׁשיב 

ֵאיֶנּנּו ִנְכָׁשל, ִּכי רֹוֶאה הּוא ֶאת אֹור ָהעֹוָלם ַהֶּזה. 10 ֲאָבל ַהִּמְתַהֵּלְך 
הֹוִסיף:  זׂאת  ֶׁשָאַמר  11 ַאֲחֵרי  ּבֹו.”  ֵאיֶנּנּו  ָהאֹור  ִּכי  ִנְכָׁשל,  ַּבַּלְיָלה 

”ֶאְלָעָזר ְיִדיֵדנּו ִנְרַּדם, ַאְך ֲאִני הֹוֵלְך ְלָהִעיר אֹותֹו.”
 12 ָאְמרּו לֹו ַהַּתְלִמיִדים: ”ִאם ִנְרַּדם, ֲאַזי ֵיָרֵפא.”

13 ֵיׁשּוַע ִּדֵּבר ַעל מֹותֹו, ֶאָּלא ֶׁשֵהם ָחְׁשבּו ִּכי ִּדֵּבר ַעל ַּתְרֵּדַמת ַהֵּׁשָנה. 

ֲאִני  ָלֶכם,  15 ַוֲאֶׁשר  ֵמת.  ”ֶאְלָעָזר  ִּבְמפָׂרׁש:  ֵיׁשּוַע  ָלֶהם  ָאַמר  14 ָאז 

ָׂשֵמַח ֶׁשֹּלא ָהִייִתי ָׁשם — ְלַמַען ַּתֲאִמינּו. ַאְך ּבֹואּו ֵנֵלְך ֵאָליו.”
16 ּתׂאָמא, ַהִּנְקָרא ִּדיִדימֹוס, ָאַמר ַלֲחֵבָריו ַהַּתְלִמיִדים: ”ֵנֵלְך ָנא ַּגם 

ֲאַנְחנּו ְּכֵדי ֶׁשָּנמּות ִאּתֹו.”
18 ֵּבית  ַּבֶּקֶבר.  ָיִמים הּוא  ַאְרָּבָעה  ֶׁשְּכָבר  ֵיׁשּוַע, ָמָצא  17 ַּכֲאֶׁשר ָּבא 

19 ְוַרִּבים  ִקילֹוֶמְטִרים,  ִמירּוָׁשַלִים    ¤ִּכְׁשֹלָׁשה  ְמֻרֶחֶקת  ָהְיָתה  ַעְנָיה 
ָמְרָתא  20 ִּכְׁשמַׂע  ֲאִחיֶהן.  ַעל  אֹוָתן  ְלַנֵחם  ּוִמְרָים  ָמְרָתא  ֶאל  ָּבאּו 
21 ָאְמָרה  ַּבַּבִית.  ָיְׁשָבה  ִמְרָים  ְוִאּלּו  ִלְקָראתֹו,  ָהְלָכה  ָּבא  ֶׁשֵּיׁשּוַע 
ָמְרָתא ְלֵיׁשּוַע: ”ֲאדֹוִני, לּו ָהִייָת ּפׂה, ֹלא ָהָיה ָאִחי ֵמת. 22 ֲאָבל ַּגם 

ַעְכָׁשו יֹוַדַעת ֲאִני ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשְּתַבֵּקׁש ֵמֱאֹלִהים, ֱאֹלִהים ִיֵּתן ְלָך.”
 23 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ָאִחיְך ָיקּום.”

ַּבּיֹום  ַּבְּתִחָּיה  ָיקּום  ֶׁשהּוא  יֹוַדַעת  ”ֲאִני  ָמְרָתא:  לֹו  24 ֵהִׁשיָבה 

ָהַאֲחרֹון.”

 11.4 - 24
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25 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ֲאִני ַהְּתִחָּיה ְוַהַחִּיים. ַהַּמֲאִמין ִּבי ִיְחֶיה ַּגם ִאם 

ָימּות. 26 ְוָכל ִמי ֶׁשַחי ּוַמֲאִמין ִּבי ֹלא ָימּות ְלעֹוָלם. ַהִאם ַמֲאִמיָנה 
ַאְּת ָּבֶזה?”

27 ָאְמָרה לֹו: ”ֵּכן, ֲאדֹוִני, ֲאִני ַמֲאִמיָנה ֶׁשַאָּתה ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ָהֱאֹלִהים 

ְלִמְרָים  ְוָקְרָאה  ָהְלָכה  זׂאת  ֶׁשָאְמָרה  28 ַאֲחֵרי  ָהעֹוָלם.”  ֶאל  ֶׁשָּבא 
29 ִהיא  ָלְך.”  קֹוֵרא  הּוא  ִהִּגיַע,  ”ַרֵּבנּו  ָלּה:  ָאְמָרה  ַּבֵּסֶתר.  ֲאחֹוָתּה 

ָׁשְמָעה, ִמֲהָרה ָלקּום ּוָבָאה ֵאָליו.
אֹותֹו  ֶׁשָּפְגָׁשה  ַּבָּמקֹום  עֹוד  ָהָיה  ִּכי  ַלְּכָפר,  ִנְכַנס  ֶטֶרם  30 ֵיׁשּוַע 

ִּכי  ְּכֶׁשָראּו  אֹוָתּה,  ְוִנֲחמּו  ַּבַּבִית  ִמְרָים  ֵאֶצל  ֶׁשָהיּו  31 ֵאֶּלה  ָמְרָתא. 
ִמֲהָרה ָלקּום ְוָלֵצאת, ָהְלכּו ַאֲחֶריָה ְּבָחְׁשָבם ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ַלֶּקֶבר 
ִמְרָים  ָנְפָלה  ֵיׁשּוַע,  ּבֹו  ֶׁשָהָיה  ַהָּמקֹום  ֶאל  32 ְּבַהִּגיָעּה  ָׁשם.  ִלְבּכֹות 

ְלַרְגָליו ְוָאְמָרה לֹו: ”ֲאדֹוִני, לּו ָהִייָת ּפׂה, ֹלא ָהָיה ָאִחי ֵמת.”
ֵהם,  ַּגם  ּבֹוִכים  ִאָּתּה  ֶׁשָּבאּו  ְוָהֲאָנִׁשים  ּבֹוִכָּיה,  אֹוָתּה  33 ִּכְראֹותֹו 

”ֵאיפׂה  ָׁשַאל:  34 הּוא  ְוִהְזַּדְעַזע.  ְוהּוא  ֵיׁשּוַע  ֶׁשל  רּוחֹו  ִנְסֲעָרה 
ִהַּנְחֶּתם אֹותֹו?”

ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ָאדֹון, ּבֹוא ּוְרֵאה.”
37 ַאְך  ָאַהב אֹותֹו!”  ַּכָּמה  ַעד  ”ְראּו  ְוָאְמרּו:  36 ֵהִגיבּו  ֵיׁשּוַע.  35 ָּבָכה 

ַּכָּמה ֵמֶהם ָאְמרּו: ”ַהּפֹוֵקַח ֵעיֵני ִעֵּור ַהִאם ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַגם ִלְמנַׂע 
ֶאת מֹותֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ַהֶּזה?” 38 ְוָאז ֵיׁשּוַע, ַנְפׁשֹו שּוב סֹוֶעֶרת ְּבִקְרּבֹו, 
ֶאת  ”ָהִסירּו  ֵיׁשּוַע:  39 ָאַמר  ֶאֶבן.  ַהְמֻכָּסה  ַהֶּקֶבר  ְמָעַרת  ֶאל  ִנַּגׁש 

ָהֶאֶבן!”
ָאְמָרה לֹו ָמְרָתא ֲאחֹותֹו ֶׁשל ַהֵּמת: ”ֲאדֹוִני, ֲהֵריהּו ְּכָבר ַמֲעֶלה ֵריַח, 

ִּכי ָעְברּו ַאְרָּבָעה ָיִמים.”
40 ֵהִׁשיב ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ֲהֹלא ָאַמְרִּתי ָלְך ֶׁשִאם ַּתֲאִמיִני ִּתְרִאי ֶאת ְּכבֹוד 

ַלָּמרֹום  ֵעיָניו  ָנָׂשא ֶאת  ְוֵיׁשּוַע  ָהֶאֶבן  ֵהִסירּו ֶאת  41 ֵהם  ָהֱאֹלִהים.” 
ַאָּתה  ׁשֹוֵמַע  ָּתִמיד  ִּכי  42 ָיַדְעִּתי  ְׁשַמְעַּתִני.  ִּכי  אֹוְדָך  ”ָאִבי,  ְוָאַמר: 
ֶׁשַּיֲאִמינּו  זׂאת,  ָאַמְרִּתי  ִמָּסִביב  ָהעֹוֵמד  ָהָעם  ְלַמַען  ְוַרק  אֹוִתי, 
ְּבקֹול  ָקָרא  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ֶאת  ֶׁשָאַמר  43 ְלַאַחר  ְׁשַלְחַּתִני.  ַאָּתה  ִּכי 
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ְוָיָדיו ְּכרּוכֹות  ְּכֶׁשַרְגָליו  44 ָיָצא ַהֵּמת  ָּגדֹול: ”ֶאְלָעָזר, ֵצא ַהחּוָצה!” 
”ַהִּתירּו  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  ָאַמר  ְּבִמְטַּפַחת.  ֲעטּופֹות  ּוָפָניו  ְּבַתְכִריִכים 

אֹותֹו ְוַהִּניחּו לֹו ָלֶלֶכת.”
 מזימה נגד ישוע

)מתי כו 1‑5; מרקוס יד 1‑2; לוקס כב 1‑2(
ֲאֶׁשר  ֶאת  ִּכְראֹוָתם  ּבֹו  ֶהֱאִמינּו  ִמְרָים  ֶאל  ֶׁשָּבאּו  ֵמֵאֶּלה  45 ַרִּבים 

ָעָׂשה. 46 ַאְך ִמְקָצָתם ָהְלכּו ֶאל ַהְּפרּוִׁשים ְוִסְּפרּו ָלֶהם ַמה ֶּׁשָעָׂשה 
ָאְמרּו:  ַהַּסְנֶהְדִרין.  ֶאת  ְוַהְּפרּוִׁשים  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  47 ִּכְּנסּו  ֵיׁשּוַע. 
ַנִּניַח לֹו  48 ִאם  ַּנֲעֶׂשה? ֲהֵרי ָהִאיׁש ַהֶּזה עֹוֶׂשה אֹותֹות ַרִּבים!  ”ַמה 
ְוֶאת  ְמקֹוֵמנּו  ֶאת  ְוַיֲחִריבּו  ָיבֹואּו  ְוָהרֹוָמִאים  ּבֹו  ַיֲאִמינּו  ַהּכׂל  ָּכְך, 

ֻאָּמֵתנּו.”
49 ַקָּיָפא, ֶׁשָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם ְוהּוא ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה, ָאַמר 

ָלנּו  ֶׁשְּכַדאי  ְמִביִנים  ֵאיְנֶכם  50 ַאף  יֹוְדִעים ְּכלּום,  ָלֶהם: ”ֵאין ַאֶּתם 
ִּכי ִאיׁש ֶאָחד ָימּות ְּבַעד ָהָעם ְוֹלא ּתׂאַבד ָּכל ָהֻאָּמה ֻּכָּלּה.” 51 ֹלא 
ִמִּלּבֹו ָאַמר זׂאת, ֶאָּלא ֶׁשִּבְהיֹותֹו ּכֵׂהן ָּגדֹול ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ִהְתַנֵּבא ִּכי 
ֵיׁשּוַע ָעִתיד ָלמּות ְּבַעד ָהֻאָּמה; 52 ְוֹלא ַרק ְּבַעד ָהֻאָּמה, ֶאָּלא ַּגם ְּכֵדי 

ֶׁשְּיַקֵּבץ ְלֶאָחד ֶאת ְנפּוצֹות ְּבֵני־ָהֱאֹלִהים.
ֵיׁשּוַע  הֹוִסיף  ֹלא  54 ָלֵכן  אֹותֹו.  ְלָהִמית  אֶׂמר  ָּגְמרּו  יֹום  53 ֵמאֹותֹו 

ַלִּמְדָּבר,  ָקרֹוב  ֵאזֹור  ֶאל  ִמָּׁשם  ָהַלְך  ִּביהּוָדה. הּוא  ְּבָגלּוי  ְלִהְתַהֵּלְך 
ְלִעיר ַהִּנְקֵראת ֶאְפַרִים, ְוָגר ָׁשם ִעם ַּתְלִמיָדיו.

ִלְפֵני  ִלירּוָׁשַלִים  ָעלּו  ָהָאֶרץ  ִמּתֹוָׁשֵבי  ְוַרִּבים  ָקְרבּו  ַהֶּפַסח  55 ְיֵמי 

ְּבֵבית  ּוִבְהיֹוָתם  ֵיׁשּוַע,  ֶאת  ִחְּפׂשּו  56 ֵהם  ְלִהָּטֵהר.  ְּכֵדי  ַהֶּפַסח 
אֹו  ֶלָחג  ָיבֹוא  ַהִאם  ַּדְעְּתָך,  ”ַמה  ֵרֵעהּו:  ֶאת  ִאיׁש  ָׁשֲאלּו  ַהִּמְקָּדׁש 
ֹלא?” 57 ְוָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהְּפרּוִׁשים ָּגְזרּו ֶׁשִאם ֵיַדע ִאיׁש ֶאת ְמקֹום 

ִהָּמְצאֹו יֹוִדיַע ַעל ָּכְך ְּכֵדי ֶׁשִּיְתְּפׂשּוהּו.

 11.44 - 57
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¤ יב 3: שלש מאות גרם ‑ יוונית: ליטרה אחת   

יב 13: תהל’ קיח 26   יב 15: זכר’ ט 9   

 המשיחה בבית עניה

)מתי כו 6‑13; מרקוס יד 3‑9(

 ִׁשָּׁשה ָיִמים ִלְפֵני ַהֶּפַסח ָּבא ֵיׁשּוַע ְלֵבית ַעְנָיה, ְמקֹום ְמגּוָריו יב 
ָׁשם  לֹו  2 ָעְרכּו  ַהֵּמִתים.  ִמן  ֱהִקימֹו  ֵיׁשּוַע  ֲאֶׁשר  ֶאְלָעָזר  ֶׁשל 
ְסעּוָדה ּוָמְרָתא ֵׁשְרָתה אֹוָתם, ְוִאּלּו ֶאְלָעָזר ָהָיה ֶאָחד ִמן ַהְמֻסִּבים 
ְּגַרם  ְמאֹות  ְוָיָקר,    ¤ְׁשֹלׁש  ַזְך  ֵנְרְּד  ּבֶׂׂשם  ִמְרָים  ָלְקָחה  3 ָאז  ִאּתֹו. 
ְוַהַּבִית  ְּבַׂשֲערֹוֶתיָה,  אֹוָתן  ְוִנְּגָבה  ֵיׁשּוַע  ַרְגֵלי  ֶאת  ָמְׁשָחה  ִמְׁשָקלֹו, 
ִמַּתְלִמיָדיו  ֶאָחד  ְקִרּיֹות,  ִאיׁש  ְיהּוָדה  4 ָאַמר  ַהּבֶׂׂשם.  ֵריַח  ִנְתַמֵּלא 
ֶׁשָהָיה ָעִתיד ְלַהְסִּגיר אֹותֹו: 5 ”ַמּדּוַע ֹלא ִנְמַּכר ַהּבֶׂׂשם ִּבְׁשֹלׁש ֵמאֹות 
ָלֲעִנִּיים,  ִמַּדֲאָגתֹו  ֹלא  זׂאת  ָאַמר  הּוא  6 ַאְך  ָלֲעִנִּיים?”  ְוִנַּתן  ִּדיָנר 
ִמַּמה  נֹוֵטל  ָהָיה  ְוהּוא  ְּבָיָדיו  ָהְיָתה  ַהֻּקָּפה  ַּגָּנב;  ֶׁשָהָיה  ִמְּפֵני  ֶאָּלא 

ֶּׁשָּׂשמּו ָּבּה.
8 ֲהֵרי  ְקבּוָרִתי.  ְליֹום  זׂאת  ָׁשְמָרה  ִהיא  ָלּה;  ”ַהַּנח  ֵיׁשּוַע:  7 ָאַמר 

ָהֲעִנִּיים ִאְּתֶכם ָּתִמיד, ֲאָבל ֲאִני ֹלא ָּתִמיד ֲאִני ִאְּתֶכם.”
ְּכֵדי  ַּגם  ֶאָּלא  ֵיׁשּוַע,  ִּבְגַלל  ַרק  ֹלא  ּוָבאּו  ָׁשם  ֶׁשהּוא  ָׁשְמעּו  9 ַרִּבים 

ִלְראֹות ֶאת ֶאְלָעָזר ֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע ֱהִקימֹו ִמן ַהֵּמִתים. 10 נֹוֲעצּו ָראֵׁשי 
ְוֶהֱאִמינּו  ַרִּבים  ָהְלכּו  ִּבְגָללֹו  11 ִּכי  ֶאְלָעָזר,  ֶאת  ַּגם  ַלֲהרׂג  ַהּכֲׂהִנים 

ְּבֵיׁשּוַע.
 ישוע נכנס לירושלים

)מתי כא 1‑11; מרקוס יא 1‑11; לוקס יט 28‑40(
ָלבֹוא  עֹוֵמד  ֵיׁשּוַע  ִּכי  ֶלָחג  ֶׁשָּבאּו  ָהָעם  ֲהמֹוֵני  ָׁשְמעּו  12 ְלָמֳחָרת 

ִלירּוָׁשַלִים. 13 ָלְקחּו ַּכּפֹות ְּתָמִרים ְוָיְצאּו ִלְקָראתֹו ְּכֶׁשֵהם קֹוְרִאים: 
ָמָצא  14 ֵיׁשּוַע  ִיְׂשָרֵאל!”  ֶמֶלְך  יהוה!  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָנא!   ָּברּוְך  ”הֹוַׁשע 
קֶׂדם ָלֵכן ַעִיר ְוָיַׁשב ָעָליו, ְלִפי ַהָּכתּוב: 15   ”ַאל ִּתיְרִאי ַּבת־ִצּיֹון, ִהֵּנה 

ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך רֵׂכב ַעל־ַעִיר ֶּבן־ֲאתֹונֹות.”

 12.1 - 15
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16 ַּבְּתִחָּלה ֹלא ֵהִבינּו ַּתְלִמיָדיו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ֲאָבל ְּכֶׁשִּנְתָּפֵאר 

ֵיׁשּוַע ַּבָּכבֹוד ָזְכרּו ֶׁשָּכְך ָהָיה ָּכתּוב ָעָליו ְוֶׁשָּכְך ָעׂשּו לֹו. 17 ָהֲאָנִׁשים 
ִמן  ֶוֱהִקימֹו  ַהֶּקֶבר  ִמן  ְלֶאְלָעָזר  ָקָרא  ַּכֲאֶׁשר  ִאּתֹו  ֶׁשָהיּו  ָהַרִּבים, 
ִּכי  ִלְקָראתֹו,  ָהָעם  ֲהמֹון  ָיָצא  ַּגם  18 ָלֵכן  זׂאת.  ַעל  ֵהִעידּו  ַהֵּמִתים, 
ֶזה  ְוָאְמרּו  ַהְּפרּוִׁשים  19 ֵהִגיבּו  ַהֶּזה.  ַהֵּנס  ֶאת  ָעָׂשה  ֶׁשהּוא  ָׁשְמעּו 
ֶאל ֶזה: ”ַאֶּתם רֹוִאים, ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות. ִהֵּנה ָהעֹוָלם נֹוֶהה ַאֲחָריו.”

סבל ותפארת כבוד

20 ֵּבין ָהעֹוִלים ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ֶּבָחג ָהיּו ֲאָנִׁשים ְיָוִנים. 21 ַהָּללּו ִנְּגׁשּו ֶאל 

רֹוִצים  ”ָאדֹון,  ְּבִפיֶהם:  ּוַבָּקָׁשה  ֶׁשַּבָּגִליל  ַצְיָדא  ֵּבית  ִאיׁש  ִפיִליּפֹוס 
ְוַאְנְּדֵרי  ְלַאְנְּדֵרי,  ְוָאַמר  ִפיִליּפֹוס  22 ָהַלְך  ֵיׁשּוַע.”  ֶאת  ִלְראֹות  ָאנּו 
ּוִפיִליּפֹוס ָהְלכּו ְוָאְמרּו ְלֵיׁשּוַע. 23 ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ִהִּגיָעה 
ַהָּׁשָעה ֶׁשְּיפַׂאר ֶּבן־ָהָאָדם ַּבָּכבֹוד. 24 ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ִאם 
ְלַבּדֹו.  ִיָּׁשֵאר  הּוא  ָהֲאָדָמה,  ְלתֹוְך  ַהּנֹוֵפל  ַהִחָּטה  ַּגְרִּגיר  ָימּות  ֹלא 
ֲאָבל ִאם ָימּות, ַיֲעֶׂשה ְּפִרי ַהְרֵּבה. 25 ָהאֹוֵהב ֶאת ַנְפׁשֹו ְמַאֵּבד אֹוָתּה, 
ְוַהּׂשֹוֵנא ֶאת ַנְפׁשֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִיְׁשְמֶרָּנה ְלַחֵּיי עֹוָלם. 26 ִאם ִמיֶׁשהּו 
ְמָׁשֵרת אֹוִתי, ֶׁשֵּיֵלְך ַאֲחַרי; ֵהיָכן ֶׁשֶאְהֶיה ֲאִני, ָׁשם ִיְהֶיה ַּגם ְמָׁשְרִתי. 

ִאיׁש ִאם ְיָׁשֵרת אֹוִתי, ָהָאב ְיַכֵּבד אֹותֹו.
ַהָּׁשָעה  ִמן  ַהִּציֵלִני  ’ָאִבי,  אַׂמר:  ָמה  ַוֲאִני  ַנְפִׁשי,  ִנְבֲהָלה  27 ְוַעָּתה 

ָּפֵאר  28 ָאִבי,  ַהּזׂאת.  ַלָּׁשָעה  ָּבאִתי  ָּכְך  ְלֵׁשם  ֲהֵרי  ַאְּדַרָּבא,  ַהּזׂאת’? 
ֶאת ִׁשְמָך!”

ָאז ָיָצא קֹול ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָאַמר: ”ְּכָבר ֵּפַאְרִּתי ְוׁשּוב ֲאָפֵאר.”
ָהָיה.”  ”ַרַעם  ָאְמרּו:  ְוָׁשְמעּו,  ָׁשם  ֶׁשָעְמדּו  ֶהָהמֹון,  ִמן  29 ֲאָנִׁשים 

ֲאֵחִרים ָאְמרּו: ”ַמְלָאְך ִּדֵּבר ֵאָליו.”
30 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ֹלא ְלַמֲעִני ָהָיה ַהּקֹול ַהֶּזה, ֶאָּלא ְלַמַעְנֶכם. 

31 ָּכֵעת ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה; ָּכֵעת ֻיְׁשַלְך ַהחּוָצה ַׂשר ָהעֹוָלם 

ַהֶּזה. 32 ַוֲאִני ְּבִהָּנְׂשִאי ִמן ָהָאֶרץ ֶאְמׁשְׂך ֶאת ַהּכׂל ֵאַלי.” 33 זׂאת ָאַמר 
ְּבָרְמזֹו ַעל אֶׂפן ַהָּמֶות ֶׁשָהָיה ָעִתיד ָלמּות.

 12.16 - 33
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יב 38: ישע’ נג 1   

34 ֵהִׁשיבּו לֹו ָהֲאָנִׁשים: ”ֲאַנְחנּו ִקַּבְלנּו ִמן ַהּתֹוָרה ִּכי ַהָּמִׁשיַח ִיָּׁשֵאר 

ְלעֹוָלם, ְוֵאיְך ֶזה ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשֶּבן־ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהָּנֵׂשא ִמן ָהָאֶרץ? 
ִמי ֶּבן־ָהָאָדם ַהֶּזה?”

ֱהיּו  ְּבִקְרְּבֶכם.  ָהאֹור  ְמַעט־ָקט  עֹוד  ”ַרק  ֵיׁשּוַע:  ָלֶהם  35 ָאַמר 

ַהִּמְתַהֵּלְך  ַהחֶׁׂשְך.  ַיִּׂשיְגֶכם  ֶּפן  ָלֶכם,  ֵמִאיר  ָהאֹור  ְּבעֹוד  ִמְתַהְּלִכים 
ַּבחֶׁׂשְך ֵאינֹו יֹוֵדע ָאָנה הּוא ָּבא. 36 ְּבעֹוד ָהאֹור ִנְׁשָאר ִעָּמֶכם ַהֲאִמינּו 

ָּבאֹור, ְלַמַען ִּתְהיּו ִלְבֵני ָהאֹור.”
אי־אמונה ושכר האמונה

ְלַאַחר ֶׁשִּדֵּבר ֵיׁשּוַע ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהַלְך ְוִהְסַּתֵּתר ֵמֶהם. 37 ַאף 
ִּכי ָעָׂשה אֹותֹות ַרִּבים ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם, ֹלא ֶהֱאִמינּו ּבֹו. 38 ְוזׂאת ְלַקֵּים 
ֶאת ְּדַבר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא: ”יהוה,   ִמי ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּו ּוְזרֹוַע יהוה 
ְיַׁשְעָיהּו:  ָאַמר  עֹוד  ִּכי  ְלַהֲאִמין,  ָיְכלּו  ֹלא  39 ָלֵכן  ִנְגָלָתה?”  ַעל־ִמי 
ָיִבין  ּוְלָבָבם  ְּבֵעיֵניֶהם  ִיְראּו  ֶּפן  ְלָבָבם,  ְוִהְׁשִמין  ֵעיֵניֶהם  40 ”ֵהַׁשע 

ִּבְראֹותֹו  ְיַׁשְעָיהּו  ָאַמר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  41 ֶאת  ָלֶהם.”  ְוָרָפא  ְוָׁשבּו 
ַרִּבים  ַּגם  ּבֹו  ֶהֱאִמינּו  42 ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ִּדֵּבר.  ְוָעָליו  ְּכבֹודֹו,  ֶאת 
ֵמַהַּמְנִהיִגים, ַאְך ֹלא הֹודּו ָּבֶזה ִּבְגַלל ַהְּפרּוִׁשים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיֻנּדּו ִמן 

ַהָּקָהל, 43 ֶׁשֵּכן ָאֲהבּו ְּכבֹוד ְּבֵני ָאָדם יֹוֵתר ִמְּכבֹוד ֱאֹלִהים.
44 ָקָרא ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ַהַּמֲאִמין ִּבי, ֹלא ִּבי הּוא ַמֲאִמין ֶאָּלא ְּבׁשֹוְלִחי. 

45 ָהרֹוֶאה אֹוִתי רֹוֶאה ֶאת ׁשֹוְלִחי. 46 ֲאִני אֹור. ֶאל ָהעֹוָלם ָּבאִתי ְּכֵדי 

ֶׁשָּכל ַהַּמֲאִמין ִּבי ֹלא ִיְׁשּכׂן ַּבחֶׁׂשְך. 47 ִאיׁש ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת ְּדָבַרי ְוֵאינֹו 
ׁשֹוֵמר אֹוָתם, ֵאיֶנִּני ׁשֹוֵפט אֹותֹו; ִּכי ֹלא ָּבאִתי ִלְׁשּפׂט ֶאת ָהעֹוָלם, 
ֶאת  ְמַקֵּבל  ְוֵאינֹו  אֹוִתי  ֶׁשּדֹוֶחה  48 ִמי  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ְלהֹוִׁשיַע  ֶאָּלא 
ְּדָבַרי, ֵיׁש ַהּׁשֹוֵפט אֹותֹו. ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי הּוא ִיְׁשּפׂט אֹותֹו ַּבּיֹום 
ָהַאֲחרֹון, 49 ִּכי ֹלא ֵמַעְצִמי ִּדַּבְרִּתי, ֶאָּלא ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני הּוא ִצַּוִני 
ַמה ֶּׁשאַׂמר ּוַמה ֶּׁשֲאַדֵּבר. 50 ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשִּמְצָותֹו ַחֵּיי עֹוָלם. ָלֵכן ֶאת 

ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַדֵּבר, ְּכִפי ֶׁשָאַמר ִלי ָהָאב ָּכְך ֲאִני ְמַדֵּבר.”

 12.34 - 50
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ישוע רוחץ את רגלי תלמידיו

 ָהָיה ֶזה ִלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח: ֵיׁשּוַע ָיַדע ִּכי ִהִּגיָעה ְׁשָעתֹו ְלִהְסַּתֵּלק יג 
ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶאל ָהָאב; ּוְבַאֲהָבתֹו ֶאת ַהַּׁשָּיִכים לֹו ָּבעֹוָלם, 
ְּבֵלב  ָׂשם  ְּכָבר  ַהָּׂשָטן  ֶעֶרב,  ְסעּוַדת  2 ְלֵעת  ּתׂם.  ַעד  אֹוָתם  ָאַהב 
ְיהּוָדה ֶּבן ִׁשְמעֹון ִאיׁש ְקִרּיֹות ְלַהְסִּגיר אֹותֹו. 3 ֵיׁשּוַע, ֶׁשָּיַדע ִּכי ָהָאב 
ָנַתן ֶאת ַהּכׂל ְּבָיָדיו ְוִכי ֵמֵאת ֱאֹלִהים ָיָצא ְוֶאל ֱאֹלִהים הּוא הֹוֵלְך, 
ַעְצמֹו;  ְוָחַגר ֶאת  ַמֶּגֶבת  ָלַקח  ְּבָגָדיו,  ִמן ַהְּסעּוָדה ּוָפַׁשט ֶאת  4 ָקם 

ַהַּתְלִמיִדים  ַרְגֵלי  ֶאת  ִלְרחׂץ  ְוֵהֵחל  ַּבְּקָעָרה  ַמִים  ָיַצק  ָּכְך  5 ַאַחר 

ּוְלַנְּגָבן ַּבַּמֶּגֶבת ֶׁשָהָיה ָחגּור ָּבּה. 6 ּוְכֶׁשָּקַרב ֶאל ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא, ָאַמר 
לֹו ֶזה: ”ֲאדֹוִני, ַאָּתה ִּתְרַחץ ֶאת ַרְגַלי?!”

7 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ֵאָליו: ”ַמה ֶּׁשֲאִני עֹוֶׂשה ֵאיְנָך יֹוֵדַע ָּכֵעת, ֲאָבל 

ַאֲחֵרי ֵכן ָּתִבין.”
 8 ָאַמר לֹו ֵּכיָפא: ”ְלעֹוָלם ֹלא ִּתְרַחץ ֶאת ַרְגַלי!”

ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: ”ִאם ֹלא ֶאְרַחץ אֹוְתָך ֵאין ְלָך ֵחֶלק ִאִּתי.”
9 ָאַמר לֹו ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא: ”ֲאדֹוִני, ֹלא ַרק ֶאת ַרְגַלי, ֶאָּלא ַּגם ֶאת ָיַדי 

ְוֶאת רׂאִׁשי.”
ָזקּוק  ְוֵאינֹו  ַלֲחלּוִטין  הּוא  ָטהֹור  ֶׁשָרחּוץ  ”ִמי  ֵיׁשּוַע:  לֹו  10 ֵהִׁשיב 

11 ֶׁשֲהֵרי  ֻּכְּלֶכם”;  ֹלא  ַאְך  ְטהֹוִרים,  ְוַאֶּתם  ָהַרְגַלִים.  ִלְרִחיַצת  ֶאָּלא 
ִהִּכיר ֶאת ִמי ֶׁשַּיְסִּגיר אֹותֹו ְוָלֵכן ָאַמר: ”ֹלא ֻּכְּלֶכם ְטהֹוִרים.”

ִאָּתם.  ְוֵהֵסב  ָחַזר  ְּבָגָדיו,  ֶאת  ְוָלַבׁש  ַרְגֵליֶהם  ֶאת  ֶׁשָרַחץ  12 ְלַאַחר 

ִלי  קֹוְרִאים  13 ַאֶּתם  ָלֶכם?  ָעִׂשיִתי  ֶמה  ַאֶּתם  ”יֹוְדִעים  ָלֶהם:  ָאַמר 
ַרִּבי ְוָאדֹון; ָיֶפה ַאֶּתם עֹוִׂשים, ֶׁשֵּכן ֲאִני הּוא. 14 ָלֵכן ִאם ֲאִני, ָהָאדֹון 
ְוַהּמֹוֶרה, ָרַחְצִּתי ֶאת ַרְגֵליֶכם, ַּגם ַאֶּתם ַחָּיִבים ִלְרחׂץ ֶזה ֶאת ַרְגֵלי 
ֶזה, 15 ִּכי מֹוֵפת ָנַתִּתי ָלֶכם ְּכֵדי ֶׁשַּתֲעׂשּו ַּגם ַאֶּתם ְּכמֹו ֶׁשָעִׂשיִתי ָלֶכם. 
16 ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֶעֶבד ֵאיֶנּנּו ָּגדֹול ֵמֲאדֹוָניו ְוָׁשִליַח ֵאיֶנּנּו 

ָּגדֹול ִמּׁשֹוְלחֹו. 17 ִאם יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶאת זׂאת, ַאְׁשֵריֶכם ַּבֲעׂשֹוְתֶכם 
ֵּכן. 18 ֹלא ַעל ֻּכְּלֶכם ִּדַּבְרִּתי — ֲאִני יֹוֵדַע ִמי ֵאֶּלה ֶׁשָּבַחְרִּתי אֹוָתם — 

 13.1 - 18
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יג 18: תהל’ מא 10   

19 ֵמַעָּתה  ִיָּמֵלא ַהָּכתּוב,   ’אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב’.  ַאְך ְלַמַען 
ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ְּבֶטֶרם ִיְקֶרה ַהָּדָבר, ְלַמַען ַּתֲאִמינּו ַּכֲאֶׁשר ִיְקֶרה ִּכי 
ֶׁשֶאְׁשַלח  ִמי  ֶאת  ַהְמַקֵּבל  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  20 ָאֵמן  הּוא.  ֲאִני 

ְמַקֵּבל אֹוִתי, ְוַהְמַקֵּבל אֹוִתי ְמַקֵּבל ֶאת ׁשֹוְלִחי.”
 ישוע מנבא את הסגרתו

)מתי כו 20‑25; מרקוס יד 17‑21; לוקס כב 21‑23(
21 ְלַאַחר ֶׁשָאַמר זׂאת ִנְפַעם ֵיׁשּוַע ְּברּוחֹו ְוֵהִעיד ְּבָאְמרֹו: ”ָאֵמן ָאֵמן 

ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֶאָחד ִמֶּכם ַיְסִּגיֵרִני.”
22 ִהִּביטּו ַהַּתְלִמיִדים ֶזה ָּבֶזה, ּתֹוִהים ָהיּו ַעל ִמי ִּדֵּבר. 23 אֹוָתּה ָׁשָעה 

ָהָיה ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ָסמּוְך ֶאל ֵחיק ֵיׁשּוַע. אֹותֹו ַּתְלִמיד ָהָיה ָאהּוב 
ַעל ֵיׁשּוַע. 24 ָרַמז לֹו ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא ִלְׁשאׂל ַעל ִמי הּוא ְמַדֵּבר. 25 ִנְׁשַען 

אֹותֹו ַּתְלִמיד ַעל ִלּבֹו ֶׁשל ֵיׁשּוַע ְוָׁשַאל אֹותֹו: ”ֲאדֹוִני, ִמי הּוא?”
ְוֶאֵּתן לֹו”. ָטַבל  26 ָעָנה ֵיׁשּוַע: ”ֶזה ֶׁשִּבְׁשִבילֹו ֶאְטּבׂל ֶאת ַהְּפרּוָסה 

ֶאת ַהְּפרּוָסה ְוָנַתן אֹוָתּה ִליהּוָדה ֶּבן ִׁשְמעֹון ִאיׁש ְקִרּיֹות. 27 ְלַאַחר 
ֲאֶׁשר  ”ֶאת  ֵיׁשּוַע:  לֹו  ָאַמר  ַהָּׂשָטן.  ּבֹו  ִנְכַנס  ַהְּפרּוָסה  לֹו  ֶׁשִּנְּתָנה 
ַּתֲעֶׂשה ֲעֵׂשה ַמֵהר.” 28 ְוִאיׁש ִמן ַהְמֻסִּבים ֹלא ָיַדע ְלֵׁשם ָמה ָאַמר 
לֹו זׂאת. 29 הֹוִאיל ְוַהֻּקָּפה ָהְיָתה ֵאֶצל ְיהּוָדה, ָחְׁשבּו ֲאָחִדים ֶׁשֵּיׁשּוַע 
ָלֲעִנִּיים.  ַמֶּׁשהּו  ֶׁשִּיֵּתן  אֹו  ֶלָחג”,  ָלנּו  ֶּׁשָּנחּוץ  ַמה  ”ְקֵנה  לֹו,  ָאַמר 

30 ְוהּוא, ַאֲחֵרי ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהְּפרּוָסה, ָיָצא ִמָּיד. ָהָיה ָאז ַלְיָלה.

המצוה החדשה

31 ִעם ֵצאתֹו ָאַמר ֵיׁשּוַע: ”ַעָּתה ִנְתָּפֵאר ֶּבן־ָהָאָדם ַּבָּכבֹוד ְוָהֱאֹלִהים 

ִנְתָּפֵאר ּבֹו. 32 ִאם ֱאֹלִהים ִנְתָּפֵאר ּבֹו, ֱאֹלִהים ְיָפֲאֵרהּו ּבֹו ּוִבְמֵהָרה 
ְיָפֲאֵרהּו. 33 ָּבַני, ַאְך ְזַמן מּוָעט ֶאְהֶיה ִעָּמֶכם. ַאֶּתם ְּתַחְּפׂשּוִני, ּוְכֵׁשם 
ֶׁשְּכָבר ָאַמְרִּתי, ’ֶאל ֲאֶׁשר ֲאִני הֹוֵלְך ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ָלבֹוא’, ָּכְך ֲאִני 
אֹוֵמר ָלֶכם ַעְכָׁשו. 34 ִמְצָוה ֲחָדָׁשה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם: ֶאֱהבּו ֶזה ֶאת ֶזה; 
ְּכמֹו ֶׁשָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָּכְך ַּגם ַאֶּתם ֶאֱהבּו ֶזה ֶאת ֶזה. 35 ָּבזׂאת ֵיְדעּו 

ַהּכׂל ֶׁשַּתְלִמיַדי ַאֶּתם: ִאם ִּתְהֶיה ַאֲהָבה ֵּביֵניֶכם.”

 13.19 - 35
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 כיפא עתיד להתכחש לישוע

)מתי כו 31‑35; מרקוס יד 27‑31; לוקס כב 31‑34(
36 ָׁשַאל אֹותֹו ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא: ”ֲאדֹוִני, ְלָאן ַאָּתה הֹוֵלך?” ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע: 

”ֶאל ֲאֶׁשר ֲאִני הֹוֵלְך ֵאיְנָך ָיכֹול ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ַעְכָׁשו, ֲאָבל ַאֲחֵרי ֵכן 
ֵּתֵלְך.”

37 ָאַמר לֹו ֵּכיָפא: ”ַמּדּוַע ֹלא אּוַכל ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ַעְכָׁשו? ֶאת ַנְפִׁשי 

ֶאֵּתן ַּבַעְדָך.”
ְלָך,  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  ָאֵמן  ַּבֲעִדי?  ִּתֵּתן  ַנְפְׁשָך  ֶאת  ֵיׁשּוַע:  38 ֵהִׁשיב 

ַּתְרְנגֹול ֹלא ִיְקָרא ַעד ֲאֶׁשר ִּתְתַּכֵחׁש ִלי ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים.”
ישוע - הדרך אל האב

 ”ַאל ִיָּבֵהל ְלַבְבֶכם. ַהֲאִמינּו ֵּבאֹלִהים; ַהֲאִמינּו ַּגם ִּבי. 2 ְּבֵבית יד 
ֶׁשֲאִני  ָלֶכם  אֹוֵמר  ָהִייִתי  ְּכלּום  ֵכן,  לּוֵלא  ַרִּבים.  ְמעֹונֹות  ָאִבי 
ָאׁשּוב  ָמקֹום,  ָלֶכם  ְוָאִכין  ֵאֵלְך  3 ְוִאם  ָמקֹום?  ָלֶכם  ְלָהִכין  הֹוֵלְך 
ְוֶאַקח ֶאְתֶכם ֵאַלי ְלַמַען ִּתְהיּו ַּגם ַאֶּתם ַּבֲאֶׁשר ֲאִני ָׁשם. 4 ּוְלָאן ֲאִני 

הֹוֵלְך, יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶאת ַהֶּדֶרְך.”
5 ָאַמר לֹו ּתׂאָמא: ”ֲאדֹוִני, ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך; ֵאיְך ֵנַדע 

ֶאת ַהֶּדֶרְך?”
6 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ֲאִני ַהֶּדֶרְך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּיים. ֵאין ִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב 

ֶאָּלא ַּדְרִּכי. 7 ִאּלּו ִהַּכְרֶּתם אֹוִתי ַּגם ֶאת ָאִבי ֱהִייֶתם ַמִּכיִרים. ֵמַעָּתה 
ַאֶּתם ַמִּכיִרים אֹותֹו ַאף ְרִאיֶתם אֹותֹו!”

8 ָאַמר לֹו ִפיִליּפֹוס: ”ֲאדֹוִני, ַהְרֵאה ָלנּו ֶאת ָהָאב ְוַדי ָלנּו.”

9 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ָיִמים ַרִּבים ָּכל ָּכְך ֲאִני ִעָּמֶכם ְוֵאיְנָך ַמִּכיר אֹוִתי, 

ִפיִליּפֹוס? ָהרֹוֶאה אֹוִתי ָרָאה ֶאת ָהָאב, ּוַמּדּוַע ַאָּתה אֹוֵמר ’ַהְרֵאה 
ַהְּדָבִרים  ִּבי?  ְוָהָאב  ָּבָאב  ֶׁשֲאִני  ַמֲאִמין  10 ַהֵאיְנָך  ָהָאב’?  ֶאת  ָלנּו 
ִּבי,  ַהּׁשֹוֵכן  ָהָאב  ֵמַעְצִמי;  אֹוָתם  אֹוֵמר  ֵאיֶנִּני  ָלֶכם  אֹוֵמר  ֶׁשֲאִני 
ְוִאם  ִּבי.  ְוָהָאב  ָּבָאב  ֶׁשֲאִני  ִלי  11 ַהֲאִמינּו  ַמֲעָׂשיו.  ֶאת  עֹוֶׂשה  הּוא 
ָלֶכם,  ֲאִני אֹוֵמר  ָאֵמן  12 ָאֵמן  ַעְצָמם.  ַהַּמֲעִׂשים  ִּבְגַלל  ַהֲאִמינּו  ֹלא, 
ּוְגדֹוִלים  עֹוֶׂשה;  ֶׁשֲאִני  ַהַּמֲעִׂשים  ֶאת  הּוא  ַּגם  ַיֲעֶׂשה  ִּבי  ַהַּמֲאִמין 

 13.36 - 14.12

HNTquote.indb   216 27/10/2010   14:31:48



יוחנן 217

ִּבְׁשִמי  ֶּׁשְּתַבְּקׁשּו  13 ְוָכל ַמה  ָהָאב.  ֲאִני ֶאל  ִּכי הֹוֵלְך  ַיֲעֶׂשה,  ֵמֵאֶּלה 
ֶאֱעֶׂשה, ְלַמַען ְיֻכַּבד ָהָאב ַּבֵּבן. 14 ִאם ְּתַבְקׁשּו ִמֶּמִּני ָּדָבר ִּבְׁשִמי, ֲאִני 

ֶאֱעֶׂשה.”
ההבטחה בנוגע לרוח הקודש

16 ַוֲאִני  ִמְצוֹוַתי.  ֶאת  ֶׁשִּתְׁשְמרּו  ֲהֵרי  אֹוִתי,  אֹוֲהִבים  ַאֶּתם  15 ”ִאם 

ֲאַבֵּקׁש ֵמָהָאב ְוִיֵּתן ָלֶכם ְמַנֵחם ַאֵחר ֶׁשִּיְהֶיה ִעָּמֶכם ְלעֹוָלם: 17 ֶאת 
רֹוֶאה  ֶׁשֵאינֹו  ִמּׁשּום  ְלַקֵּבל  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת  רּוַח 
אֹוָתּה, ַאף ֵאינֹו ַמִּכיר אֹוָתּה. ַאֶּתם ַמִּכיִרים אֹוָתּה, ִּכי ִהיא ׁשֹוֶכֶנת 
ֲאֵליֶכם.  ָאבֹוא  ְיתֹוִמים;  ֶאְתֶכם  ֶאֱעזׂב  18 ֹלא  ָּבֶכם.  ְוִתְהֶיה  ִעָּמֶכם 
19 עֹוד ְמַעט ְוָהעֹוָלם ֹלא יֹוִסיף ִלְראֹוֵתִני, ֲאָבל ַאֶּתם ִּתְראּוִני, ֶׁשֵּכן 

ֲאִני ַחי ְוַגם ַאֶּתם ִּתְחיּו. 20 ַּבּיֹום ַההּוא ֵּתְדעּו ֶׁשֲאִני ְּבָאִבי ְוַאֶּתם ִּבי 
ָהאֹוֵהב אֹוִתי,  ְוׁשֹוֵמר אֹוָתן הּוא  ְּבִמְצוֹוַתי  21 ַהַּמֲחִזיק  ָּבֶכם.  ַוֲאִני 
ְוָהאֹוֵהב אֹוִתי ָאִבי יׂאַהב אֹותֹו; ַּגם ֲאִני אַׂהב אֹותֹו ַוֲאַגֶּלה לֹו ֶאת 

ַעְצִמי.”
ַאָּתה  ָעִתיד  ְוָלָּמה  ”ֲאדֹוִני,  ְקִרּיֹות:  ִאיׁש  ְיהּוָדה, ֹלא  22 ָׁשַאל אֹותֹו 

ְלִהְתַּגּלֹות ָלנּו ְוֹלא ָלעֹוָלם?”
יׂאַהב  ְוָאִבי  ְּדָבִרי  ֶאת  ִיְׁשמׂר  ’ִמי ֶׁשאֹוֵהב אֹוִתי  ֵיׁשּוַע:  23 ֵהִׁשיב לֹו 

ֵאינֹו  ֶׁשֵאינֹו אֹוֵהב אֹוִתי  24 ִמי  ֶאְצלֹו.  ְוִנְׁשּכׂן  ֵאָליו  ָנבֹוא  ַּגם  אֹותֹו; 
ׁשֹוֵמר ֶאת ְּדָבַרי; ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים ֵאינֹו ֶׁשִּלי ִּכי ִאם ֶׁשל 
ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני. 25 ֶאת ֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְּבעֹוִדי ִעָּמֶכם. 26 ֲאָבל 
ַהְמַנֵחם, רּוַח ַהּקֶׂדׁש ֶׁשָהָאב ִיְׁשַלח ָלֶכם ִּבְׁשִמי, הּוא ְיַלֵּמד ֶאְתֶכם 
ַהּכׂל ְוַיְזִּכיר ָלֶכם ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני ָאַמְרִּתי ָלֶכם. 27 ָׁשלֹום ֲאִני ַמְׁשִאיר 
ָלֶכם, ֶאת ְׁשלֹוִמי ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם; ֹלא ְּכֶדֶרְך ֶׁשָהעֹוָלם נֹוֵתן ֲאִני נֹוֵתן 
ָלֶכם. ַאל ָנא ֵיַחת ְלַבְבֶכם ְוַאל ִייָרא. 28 ְׁשַמְעֶּתם ֶׁשָאַמְרִּתי ָלֶכם ’ֲאִני 
הֹוֵלך ְוָאבֹוא ֲאֵליֶכם’. ִאם ַאֶּתם אֹוֲהִבים אֹוִתי, ֲאַזי ִּתְׂשְמחּו ֶׁשֲאִני 
ְּבֶטֶרם  ָלֶכם,  ָאַמְרִּתי  29 ָּכֵעת  ִמֶּמִּני.  ָּגדֹול  ָהָאב  ִּכי  ָהָאב,  ֶאל  הֹוֵלְך 
ִיְתַרֵחׁש ַהָּדָבר, ְּכֵדי ֶׁשַּתֲאִמינּו ַּכֲאֶׁשר הּוא ִיְתַרֵחׁש. 30 ֹלא ַאְרֶּבה עֹוד 
ְלַדֵּבר ִאְּתֶכם, ִּכי ַׂשר ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִהֵּנה הּוא ָּבא ּוִבי ֵאין לֹו ְמאּוָמה, 
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31 ֶאָּלא ֶׁשֵּיַדע ָהעֹוָלם ִּכי אֹוֵהב ֲאִני ֶאת ָהָאב ּוְכִפי ֶׁשִּצַּוִני ָהָאב ֵּכן 

ֲאִני עֹוֶׂשה. קּומּו, ֵנֵלְך ִמָּכאן.”
הגפן האמתית

 ”ֲאִני ַהֶּגֶפן ָהֲאִמִּתית ְוָאִבי ַהּכֹוֵרם. 2 ָּכל ָׂשִריג ִּבי ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה טו 
ְּפִרי, הּוא ֵמִסיר אֹותֹו; ְוָכל ֲאֶׁשר עֹוֶׂשה ְּפִרי, הּוא ְמַטֵהר אֹותֹו 
ֶׁשִּדַּבְרִּתי  ַהָּדָבר  ַעל־ְיֵדי  ְמטָׂהִרים  ְּכָבר  3 ַאֶּתם  ִּפְריֹו.  ֶׁשַּיְרֶּבה  ְּכֵדי 
ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁשַהָּׂשִריג  ְּכמֹו  ָּבֶכם.  ַוֲאִני  ִּבי  4 ִעְמדּו  ֲאֵליֶכם. 
ִּבי.  ַּתַעְמדּו  ִאם ֹלא  ַאֶּתם  ַּגם  ָּכְך  ַּבֶּגֶפן,  ַיֲעמׂד  ִאם ֹלא  ֵמֵאָליו  ְּפִרי 
ָלרׂב,  ְּפִרי  עֹוֶׂשה  ּבֹו  ַוֲאִני  ִּבי  ָהעֹוֵמד  ַהָּׂשִריִגים.  ַאֶּתם  ַהֶּגֶפן;  5 ֲאִני 

ֶׁשֵּכן ִּבְלֲעַדי ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ָּדָבר. 6 ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵמד ִּבי ֻמְׁשָלְך 
ַמְׁשִליִכים  אֹוָתם  ֶׁשְּמַלְּקִטים  ְלַאַחר  ּוִמְתַיֵּבׁש.  ְּכָׂשִריג,  ַהחּוָצה, 
ּוְדָבַרי  ִּבי  ַאֶּתם  עֹוְמִדים  7 ִאם  ִנְׂשָרִפים.  ֵהם  ְוָׁשם  ָלֵאׁש  אֹוָתם 
ְיפַׂאר ָאִבי:  8 ְּבזׂאת  ְוִיְהֶיה ָלֶכם.  עֹוְמִדים ָּבֶכם, ַּבְּקׁשּו ַמה ֶּׁשִּתְרצּו, 
ֶׁשַּתֲעׂשּו ְּפִרי ָלרׂב ְוִתְהיּו ִלי ְלַתְלִמיִדים. 9 ְּכֵׁשם ֶׁשָהָאב אֹוֵהב אֹוִתי 
ֵּכן ַּגם ֲאִני אֹוֵהב ֶאְתֶכם. ִעְמדּו ְּבַאֲהָבִתי. 10 ִאם ִּתְׁשְמרּו ֶאת ִמְצוֹוַתי 
ַּתַעְמדּו ְּבַאֲהָבִתי, ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ָׁשַמְרִּתי ֶאת ִמְצוֹות ָאִבי ַוֲהֵריִני עֹוֵמד 

ְּבַאֲהָבתֹו.
11 ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְּכֵדי ֶׁשִּׂשְמָחִתי ִּתְהֶיה ְּבִקְרְּבֶכם 

ְּכמֹו  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ֶאֱהבּו  ִמְצָוִתי:  12 זׂאת  ְׁשֵלָמה.  ִּתְהֶיה  ְוִׁשְמַחְתֶכם 
ֶׁשֲאִני ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם. 13 ֵאין ַאֲהָבה ְּגדֹוָלה ֵמַאֲהָבתֹו ֶׁשל ַהּנֹוֵתן ֶאת 
ַנְפׁשֹו ְּבַעד ְיִדיָדיו. 14 ְיִדיַדי ַאֶּתם — ִאם ַּתֲעׂשּו ֶאת ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצֶּוה 
ֶאְתֶכם. 15 ֹלא אֹוִסיף ִלְקרׂא ָלֶכם ֲעָבִדים, ִּכי ָהֶעֶבד ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת 
ָלֶכם  ֶׁשהֹוַדְעִּתי  ִמְּפֵני  ’ְיִדיִדים’,  ָלֶכם  ָקָראִתי  ֲאדֹוָניו.  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר 
ִּכי ִאם  ִּבי,  ְּבַחְרֶּתם  ַאֶּתם  16 ֹלא  ָאִבי.  ֵמֵאת  ָׁשַמְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת 
ֶׁשֶּפְרְיֶכם  ְּפִרי,  ְוַלֲעׂשֹות  ָלֶלֶכת  ֶאְתֶכם  ְוִהְפַקְדִּתי  ָּבֶכם  ָּבַחְרִּתי  ֲאִני 
ִיְתַקֵּים ְוָכל ֲאֶׁשר ְּתַבְקׁשּו ֵמָהָאב ִּבְׁשִמי הּוא ִיֵּתן ָלֶכם. 17 ֶאת זׂאת 

ֲאִני ְמַצֶּוה ֲעֵליֶכם: ֶאֱהבּו ֶזה ֶאת ֶזה.”
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העולם שונא

19 ִאּלּו  ִראׁשֹוָנה.  ָׂשֵנא  אֹוִתי  ִּכי  ְּדעּו  ֶאְתֶכם,  ָהעֹוָלם ׂשֹוֵנא  18 ”ִאם 

ֱהִייֶתם ִמן ָהעֹוָלם, ָהעֹוָלם ָהָיה אֹוֵהב ֶאת ֶׁשּלֹו. ֵאיְנֶכם ִמן ָהעֹוָלם, 
ִּכי ֲאִני ָּבַחְרִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהעֹוָלם. ִמּׁשּום ָּכְך ָהעֹוָלם ׂשֹוֵנא ֶאְתֶכם. 
20 ִזְכרּו ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ָלֶכם: ’ֶעֶבד ֵאינֹו ָּגדֹול ֵמֲאדֹוָניו.’ ִאם 

אֹוִתי ָרְדפּו, ַּגם ֶאְתֶכם ִיְרְּדפּו; ִאם ֶאת ְּדָבִרי ָׁשְמרּו, ַּגם ֶאת ְּדַבְרֶכם 
ִיְׁשְמרּו. 21 ְוֶאת ָּכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה ַיֲעׂשּו ָלֶכם ַּבֲעבּור ְׁשִמי, ִּכי ֵאין 
ָהָיה  ֹלא  ֲאֵליֶהם  ְוִדַּבְרִּתי  ָּבאִתי  22 לּוֵלא  ׁשֹוְלִחי.  ֶאת  יֹוְדִעים  ֵהם 
ָּבֶהם ֵחְטא, ֲאָבל ָּכֵעת ֵאין ָלֶהם ֵּתרּוץ ַעל ֶחְטָאם. 23 ַהּׂשֹוֵנא אֹוִתי 
ׂשֹוֵנא ַּגם ֶאת ָאִבי. 24 לּוֵלא ָעִׂשיִתי ְּבתֹוָכם ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ִאיש 
ְוַגם  ָראּו  ֵהם  ֶׁשַעָּתה  ֶאָּלא  ֵחְטא;  ָּבֶהם  ָהָיה  ֹלא  ָעָׂשה,  ֹלא  זּוָלִתי 
ָׂשְנאּו, ַּגם אֹוִתי ְוַגם ֶאת ָאִבי; 25 ְלַקֵּים ֶאת ַהָּכתּוב ְּבתֹוָרָתם ’ִׂשְנַאת 

ִחָּנם ְׂשֵנאּוִני’.
ָהֱאֶמת  רּוַח   — ָהָאב  ֵמֵאת  ָלֶכם  ֶאְׁשַלח  ֲאֶׁשר  ַהְמַנֵחם  26 ְּבבֹוא 

ִמְּפֵני  ָּתִעידּו,  ַאֶּתם  27 ְוַגם  ָעַלי.  ָיִעיד  הּוא   — ָהָאב  ֵמֵאת  ַהּיֹוֵצאת 
ֶׁשִּמְּתִחָּלה ַאֶּתם ִאִּתי.

 ֶאת ֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתָּכְׁשלּו. 2 ִהֵּנה ְיַנּדּו ֶאְתֶכם טז 
ַלֲעבֹוַדת  זׂאת  ַיְחׁשׂב  ֶאְתֶכם  ַההֹוֵרג  ֶׁשָּכל  ָׁשָעה  ָּתבֹוא  ְוַאף 
ֶאת  יֹוְדִעים  ֵהם  ֵאין  ִּכי  ָלֶכם  ַיֲעׂשּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  3 ֶאת  ֱאֹלִהים. 
ְּכֵדי  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָלֶכם  ִהַּגְדִּתי  4 ַוֲאִני  אֹוִתי.  ֹלא  ַאף  ָאִבי, 
ֶׁשְּבבֹוא ַהָּׁשָעה ִּתְזְּכרּו, ֶׁשֲאִני ָאַמְרִּתי ָלֶכם. ֹלא ָאַמְרִּתי ָלֶכם אֹוָתם 

ַּבְּתִחָּלה ִמּׁשּום ֶׁשָהִייִתי ִעָּמֶכם.”
פעולת רוח הקודש

’ְלָאן  ֵאינֹו ׁשֹוֵאל אֹוִתי  ִמֶּכם  ְוִאיׁש  ֲאִני ֶאל ׁשֹוְלִחי  5 ”ַעְכָׁשו הֹוֵלְך 

ַאָּתה הֹוֵלְך?’; 6 ּוִמְּפֵני ֶׁשִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִנְתַמֵּלא 
7 ֲאָבל ֲאִני, ֶאת ָהֱאֶמת ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: מּוָטב ָלֶכם  ְלַבְבֶכם ֶעֶצב. 
ֶׁשֵאֵלְך. ִאם ֹלא ֵאֵלְך, ַהְמַנֵחם ֹלא ָיבֹוא ֲאֵליֶכם; ְוִאם ֵאֵלְך, ֶאְׁשַלח 
אֹותֹו ֲאֵליֶכם. 8 ַּכֲאֶׁשר ָיבֹוא יֹוִכיַח ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ֵחְטא ְוַעל ֶצֶדק 
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ְוַעל ִמְׁשָּפט; 9 ַעל ֵחְטא, ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ִּבי; 10 ַעל ֶצֶדק, ִּכי 
ִנְׁשַּפט  ִּכי  ִמְׁשָּפט,  11 ַעל  ִלְראֹות אֹוִתי;  ְוֹלא ּתֹוִסיפּו  ָאִבי  ֶאל  ֵאֵלְך 

ַׂשר ָהעֹוָלם ַהֶּזה.
12 עֹוד ַרּבֹות ֵיׁש ִלי ְלַהִּגיד ָלֶכם, ֶאָּלא ֶׁשַאֶּתם ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ָלֵׂשאת 

ַיְדִריְך  ְּכֶׁשָּיבֹוא  ָהֱאֶמת,  רּוַח  הּוא  ֲאֶׁשר  הּוא,  13 ֲאָבל  ַעְכָׁשו.  זׂאת 
ֲאֶׁשר הּוא  ֶאת  ֶאָּלא  ֵמַעְצמֹו,  ְיַדֵּבר  ִּכי ֹלא  ָהֱאֶמת,  ָּכל  ֶאל  ֶאְתֶכם 
ׁשֹוֵמַע ְיַדֵּבר ְוֶאת ַהָּבאֹות יֹוִדיַע ָלֶכם. 14 הּוא ְיַכְּבֵדִני ִּכי ִמֶּׁשִּלי ִיַּקח 
ְויֹוִדיַע ָלֶכם. 15 ָּכל ֲאֶׁשר ְלָאִבי ַׁשָּיְך ִלי, ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ִּכי ִמֶּׁשִּלי ִיַּקח 

ְויֹוִדיַע ָלֶכם.”
ישוע מעודד את תלמידיו בניצחונו

16 ”עֹוד ְמַעט ְוֹלא ּתֹוִסיפּו ִלְראֹוֵתִני ְועֹוד ְמַעט ְוׁשּוב ִּתְראּוִני.”

17 ַּכָּמה ִמַּתְלִמיָדיו ָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה: ”ָמה ַהָּדָבר ֶׁשהּוא אֹוֵמר ָלנּו, 

’ִמּׁשּום  ְוַגם  ִּתְראּוִני’  ְוׁשּוב  ְמַעט  ְועֹוד  ִּתְראּוִני  ְוֹלא  ְמַעט  ’עֹוד 
ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ֶאל ָהָאב’? 18 ֵהם ָאמרּו: ”ַמהּו ָה’עֹוד ְמַעט’ ַהֶּזה ֶׁשהּוא 

אֹוֵמר? ֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ַמה הּוא ְמַדֵּבר!”
”ַעל  ָלֶהם:  ָאַמר  ּוְלִפיָכְך  אֹותֹו,  ִלְׁשאׂל  רֹוִצים  ֶׁשֵהם  ָיַדע  19 ֵיׁשּוַע 

ְמַעט  ’עֹוד  ֶׁשָאַמְרִּתי  ַעל  ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  ַאֶּתם  ֶזה ׁשֹוֲאִלים  ִעְנָין 
ְוֹלא ּתֹוִסיפּו ִלְראֹוֵתִני ְועֹוד ְמַעט ְוׁשּוב ִּתְראּוִני’? 20 ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני 
ֵּתָעְצבּו,  ַאֶּתם  ִיְׂשַמח.  ְוָהעֹוָלם  ּוְתקֹוְננּו  ִּתְבּכּו  ַאֶּתם  ָלֶכם,  אֹוֵמר 
21 ָהִאָּׁשה ַהּיֹוֶלֶדת ְׁשרּוָיה ְּבֶעֶצב, ִּכי  ֵיָהֵפְך ְלָׂשׂשֹון.  ֲאָבל ִעְצבֹוְנֶכם 
ִהִּגיָעה ְׁשָעָתּה. ֲאָבל ְלַאַחר ֶׁשָּיְלָדה ֶאת ַהֶּיֶלד ֵאין ִהיא זֹוֶכֶרת עֹוד 
22 ּוְבֵכן ַּגם ַאֶּתם  ֶאת ַהֵּסֶבל, ְּבֶׁשל ַהִּׂשְמָחה ִּכי נֹוַלד ָאָדם ָלעֹוָלם. 
ֲעצּוִבים ָּכֵעת, ַאְך ׁשּוב ֶאְרֶאה ֶאְתֶכם ְוָיִגיל ְלַבְבֶכם, ְוִאיׁש ֹלא ִיַּקח 
ָאֵמן  ָאֵמן  ָּדָבר.  23 ַּביֹום ַההּוא ֹלא ִּתְׁשֲאלּוִני  ִמֶּכם ֶאת ִׂשְמַחְתֶכם. 
ָלֶכם.  ִיֵּתן  ִּבְׁשִמי  ָהָאב  ֵמֵאת  ֶּׁשְּתַבְקׁשּו  ַמה  ָּכל  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני 
ִּתָּמֵלא  ְלַמַען  ּוְתַקְּבלּו  ַּבְּקׁשּו  ִּבְׁשִמי;  ָּדָבר  ִּבַּקְׁשֶּתם  ֹלא  ּכׂה  24 ַעד 

ִׂשְמַחְתֶכם.
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25 ֶאת ֵאֶּלה ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם ִּבְמָׁשִלים. ָּתבֹוא ָׁשָעה ֶׁשֹּלא אֹוִסיף ְלַדֵּבר 

ֲאֵליֶכם ִּבְמָׁשִלים, ֶאָּלא ָּברּור ֲאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ַעל ָאִבי. 26 ַּביֹום ַההּוא 
ְּתַבְקׁשּו ִּבְׁשִמי ְוֵאיֶנִּני אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשֲאִני ַאְעִּתיר ָלָאב ַּבַעְדֶכם, 27 ֶׁשֵּכן 
ָהָאב ַעְצמֹו אֹוֵהב ֶאְתֶכם ִמְּפֵני ֶׁשֲאַהְבֶּתם אֹוִתי ְוֶהֱאַמְנֶּתם ִּכי ֲאִני 
ָהעֹוָלם;  ֶאל  ּוָבאִתי  ָהָאב  ֵמֵאת  28 ָיָצאִתי  ָיָצאִתי.  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת 

ׁשּוב, עֹוֵזב ֲאִני ֶאת ָהעֹוָלם ְוהֹוֵלְך ֶאל ָהָאב.”
29 ָאְמרּו ַּתְלִמיָדיו: ”ִהֵּנה ָּכֵעת ַאָּתה ְמַדֵּבר ְּברּורֹות ְוֵאיְנָך אֹוֵמר ׁשּום 

ָמָׁשל. 30 ָּכֵעת ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע ַהּכׂל ְוֵאיְנָך ָצִריְך ֶׁשִּיְׁשֲאלּו 
ֶׁשָּיָצאָת ֵמֵאת ֱאֹלִהים.” ַמֲאִמיִנים  ֲאַנְחנּו  אֹוְתָך. ִמִּסָּבה זׂאת 

31 ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ַעְכָׁשו ַאֶּתם ַמֲאִמיִנים?! 32 ִהֵּנה ָּתבֹוא ָׁשָעה, 

ַּתַעְזבּו  ְואֹוִתי  ִלְמקֹומֹו  ִאיׁש  ִאיׁש  ֶׁשִּתְתַּפְּזרּו  ָּבָאה,  ְּכָבר  ְוִהיא 
ֶאת  ָלֶכם  33 ָאַמְרִּתי  ִאִּתי.  ֶׁשָהָאב  ִמּׁשּום  ְלַבִּדי  ֵאיֶנִּני  ֲאָבל  ְלַבִּדי, 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכֵדי ֶׁשִּבי ִיְהֶיה ָלֶכם ָׁשלֹום. ָּבעֹוָלם — ָצָרה ָלֶכם, ַאְך 

ִהְתעֹוְדדּו: ֲאִני ִנַּצְחִּתי ֶאת ָהעֹוָלם.”
תפילתו של ישוע

ְוָאַמר: יז  ַהָּׁשַמְיָמה  ֵעיָניו  ָנָׂשא ֶאת  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֵיׁשּוַע.  ִדֵּבר   זׂאת 
”ָאִבי, ָּבָאה ַהָּׁשָעה. ָּפֵאר ָנא ֶאת ִּבְנָך ַּבָּכבֹוד ְלַמַען ְיָפֵאר ַהֵּבן 
ַהַּסְמכּות  ְּכִפי  לֹו,  ֶׁשָּנַתָּת  ִמי  ְלָכל  עֹוָלם  ַחֵּיי  ִיֵּתן  2 ְלַמַען  אֹוְתָך; 
ֶׁשָּנַתָּת לֹו ַעל ָּכל ָּבָׂשר. 3 ְוֵאֶּלה ֵהם ַחֵּיי עֹוָלם: ֶׁשַיִּכירּו אֹוְתָך, ֱאֹלֵהי 
ָהֱאֶמת ְלַבּדֹו, ְוֶאת ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת — ֶאת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח. 4 ֲאִני ֵּפַאְרִּתיָך 
ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ִהְׁשַלְמִּתי ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָּנַתָּת ִלי ַלֲעׂשֹות. 5 ָּכֵעת ַאָּתה, 

ָאִבי, ָּפֲאֵרִני ְלָיְדָך ַּבָּכבֹוד ֶׁשָהָיה ִלי ְלָיְדָך ְּבֶטֶרם ֱהיֹות ָהעֹוָלם.
6 ִּגִּליִתי ֶאת ִׁשְמָך ָלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָנַתָּת ִלי ִמן ָהעֹוָלם. ֶׁשְלָך ָהיּו ְוִלי 

ִלי  ָנַתָּת  ֲאֶׁשר  ֶׁשָּכל  יֹוְדִעים  ֵהם  7 ָּכֵעת  ָׁשְמרּו.  ְּדָבְרָך  ְוֶאת  ְנַתָּתם 
ִמְּמָך הּוא, 8 ִּכי ְּדָבֶריָך ֲאֶׁשר ָנַתָּת ִלי ָנַתִּתי ָלֶהם ְוֵהם ִקְּבלּו אֹוָתם, 
ְוָאֵכן ִהִּכירּו ֶׁשִּמְּמָך ָיָצאִתי ְוֶהֱאִמינּו ֶׁשַאָּתה ְׁשַלְחַּתִני. 9 ֲאִני ַמְעִּתיר 
ִּכי  ִלי,  ֶׁשָּנַתָּת  ֵאֶּלה  ְּבַעד  ֶאָּלא  ְּבַעד ָהעֹוָלם,  ַמְעִּתיר  ֵאיֶנִּני  ַּבֲעָדם; 
ִנְתָּפַאְרִּתי  ַוֲאִני  ֶׁשִּלי,  ְוֶׁשְּלָך  הּוא  ֶׁשְּלָך  ִלי  ֲאֶׁשר  10 ָּכל  ֵהם.  ֶׁשְּלָך 
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ָאִבי  ֵאֶליָך.  ָּבא  ַוֲאִני  ָּבעֹוָלם,  ֵהם  ָּבעֹוָלם;  עֹוד  ֵאיֶנִּני  11 ֲאִני  ָּבֶהם. 
ַהָּקדֹוׁש, ְׁשמׂר אֹוָתם ְּבִׁשְמָך ֲאֶׁשר ָנַתָּת ִלי, ְלַמַען ִיְהיּו ֶאָחד ָּכמֹונּו. 
ָׁשַמְרִּתי  ִלי;  ָנַתָּת  ֲאֶׁשר  ְּבִׁשְמָך  אֹוָתם  ָׁשַמְרִּתי  ִעָּמֶהם  12 ְּכֶׁשָהִייִתי 

ַהָּכתּוב.  ְלַקֵּים ֶאת  ְוזׂאת  ָהֲאַבּדֹון,  ֶּבן  זּוָלִתי  ִאיׁש  ֵמֶהם  ָאַבד  ְוֹלא 
ְּכֵדי  ָּבעֹוָלם  אֹוֵמר  ֲאִני  ֵאֶּלה  ּוְדָבִרים  ֵאֶליָך  ָּבא  ֲאִני  ָּכֵעת  13 ֲאָבל 

ְוָהעֹוָלם  ְּדָבְרָך  ֶאת  ָלֶהם  ָנַתִּתי  14 ֲאִני  ְּבִקְרָּבם.  ִׂשְמָחִתי  ֶׁשֻּתְׁשַלם 
ָהעֹוָלם.  ִמן  ֵאיֶנִּני  ֶׁשֲאִני  ְּכֵׁשם  ָהעֹוָלם,  ִמן  ֵאיָנם  ִּכי  אֹוָתם,  ָׂשֵנא 
ָהָרע.  ִמן  ֶׁשִּתְׁשְמֵרם  ֶאָּלא  ָהעֹוָלם,  ִמן  ֶׁשִּתָּקֵחם  ְמַבֵּקׁש  15 ֵאיֶנִּני 

16 ֵאין ֵהם ִמן ָהעֹוָלם, ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ֵאיֶנִּני ִמן ָהעֹוָלם. 17 ַקֵּדׁש אֹוָתם 

ָּבֱאֶמת: ְּדָבְרָך ֱאֶמת. 18 ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַלְחָּת אֹוִתי ֶאל ָהעֹוָלם ֵּכן ַּגם ֲאִני 
ָׁשַלְחִּתי אֹוָתם ֶאל ָהעֹוָלם; 19 ּוְלַמֲעָנם ֲאִני ַמְקִּדיׁש ֶאת ַעְצִמי, ְּכֵדי 

ֶׁשִּיְהיּו ַּגם ֵהם ְמֻקָּדִׁשים ָּבֱאֶמת.
ַעל־ ִּבי  ַהַּמֲאִמיִנים  ְּבַעד  ַּגם  ֶאָּלא  ְמַבֵּקׁש,  ֲאִני  ַּבֲעָדם  ַרק  20 ֹלא 

ְּבָך,  ַוֲאִני  ִּבי  ָאִבי,  ֻּכָּלם ֶאָחד; ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה,  ָנא  21 ִיְהיּו  ְּדָבָרם.  ְיסֹוד 
22 ֲאִני  ְׁשַלְחַּתִני.  ַאָּתה  ִּכי  ָהעֹוָלם  ֶׁשַּיֲאִמין  ְּכֵדי  ָּבנּו,  ֵהם  ַּגם  ֶׁשִּיְהיּו 
ֶׁשֲאַנְחנּו  ְּכמֹו  ֶאָחד  ִיְהיּו  ְלַמַען  ִלי,  ֶׁשָּנַתָּת  ַהָּכבֹוד  ֶאת  ָלֶהם  ָנַתִּתי 
ְלַמַען  ֶאָחד,  ִלְהיֹוָתם  ֶׁשֻּיְׁשְלמּו  ְּכֵדי  ִּבי  ְוַאָּתה  ָּבֶהם  23 ֲאִני  ֶאָחד. 
ֵיַדע ָהעֹוָלם ִּכי ַאָּתה ְׁשַלְחַּתִני ְוָאַהְבָּת אֹוָתם ְּכמֹו ֶׁשָאַהְבָּת אֹוִתי. 
24 ָאִבי, ֵאֶּלה ֶׁשְּנַתָּתם ִלי ְרצֹוִני ֶׁשִּיְהיּו ַּגם ֵהם ִאִּתי ַּבֲאֶׁשר ֲאִני, ְלַמַען 

ֵּתֵבל.  ִהָּוֵסד  ִמִּלְפֵני  אֹוִתי  ָאַהְבָּת  ִּכי  ִלי,  ָנַתָּת  ֲאֶׁשר  ִּבְכבֹוִדי  ֶיֱחזּו 
25 ָאִבי ַהַּצִּדיק, ָהעֹוָלם ֹלא ִהִּכיְרָך, ֲאָבל ֲאִני ִהַּכְרִּתיָך, ְוֵאֶּלה ִהִּכירּו 

ְּכֵדי  ְואֹוִסיף ְלהֹוִדיַע,  ָלֶהם ֶאת ִׁשְמָך  26 הֹוַדְעִּתי  ְׁשַלְחַּתִני.  ֶׁשַאָּתה 
ֶׁשִּתְהֶיה ָּבֶהם ָהַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאַהְבַּתִני ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָּבֶהם.”

 ישוע נעצר

)מתי כו 47‑56; מרקוס יד 43‑50; לוקס כב 47‑53(

ַּתְלִמיָדיו יח  ִעם  ֵיׁשּוַע  ָיָצא  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֶׁשָאַמר   ַאֲחֵרי 
ֶאל ֵמֵעֶבר ְלַנַחל ִקְדרֹון ְוִנְכַנס ִעם ַּתְלִמיָדיו ֶאל ַּגן ֲאֶׁשר ָהָיה 
ְּפָעִמים  ֶׁשֵּכן  ַהָּמקֹום,  ֶאת  ִהִּכיר  אֹותֹו  ַהַּמְסִּגיר  ְיהּוָדה  2 ַּגם  ָׁשם. 
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ַחָּיִלים  ְקבּוַצת  ְיהּוָדה  3 ָלַקח  ַּתְלִמיָדיו.  ִעם  ֵיׁשּוַע  ָׁשם  נֹוַעד  ַרּבֹות 
ְוַגם ְמָׁשְרִתים ֵמֵאת ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהְּפרּוִׁשים, ּוָבא ְלָׁשם ְּבַלִּפיִדים 
ּוִבְמנֹורֹות ּוִבְכֵלי ֶנֶׁשק. 4 ֵיׁשּוַע, ֶׁשָּיַדע ָּכל ַמה ֶּׁשָּיבֹוא ָעָליו, ָיָצא ְוָאַמר 

ָלֶהם: ”ֶאת ִמי ַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים?”
 5 ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ֶאת ֵיׁשּוַע ִמַּנְּצַרת.”

ָאַמר ָלֶהם: ”ֲאִני הּוא”. ַּגם ְיהּוָדה ַהַּמְסִּגיר אֹותֹו ָהָיה ָׁשם. 6 ַּכֲאֶׁשר 
ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע ”ֲאִני הּוא”, ָנסֹוגּו ְלָאחֹור ְוָנְפלּו ַאְרָצה.

7 ׁשּוב ָׁשַאל אֹוָתם: ”ֶאת ִמי ַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים?” ֵהִׁשיבּו: ”ֶאת ֵיׁשּוַע 

ִמַּנְּצַרת”.
ַאֶּתם  אֹוִתי  ִאם  ָלֵכן  הּוא.  ֶׁשֲאִני  ָלֶכם  ”ָאַמְרִּתי  ֵיׁשּוַע:  8 ָעָנה 

ְמַחְּפִׂשים, ַהִּניחּו ְלֵאֶּלה ָלֶלֶכת” — 9 ְלַקֵּים ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשָאַמר, ”ֵמֵאֶּלה 
ֲאֶׁשר ָנַתָּת ִלי ֹלא ָאַבד ִלי ִאיׁש”.

10 ָאז ָׁשַלף ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא ֶחֶרב ֶׁשָהְיָתה ֶאְצלֹו, ִהָּכה ְּבַעְבּדֹו ֶׁשל ַהּכֵׂהן 

ַהָּגדֹול ְוִקֵּצץ ֶאת ָאְזנֹו ַהְיָמִנית. ֵׁשם ָהֶעֶבד ָהָיה ֶמֶלְך. 11 ָאַמר ֵיׁשּוַע 
ֶאל ֵּכיָפא: ”ָהֵׁשב ֶאת ַהֶחֶרב ֶאל ְנָדָנּה. ַהִאם ֹלא ֶאְׁשֶּתה ֶאת ַהּכֹוס 

ֶׁשָּנַתן ִלי ָהָאב?”
 החקירה לפני הכהן הגדול והתכחשות כיפא

)מתי כו 57‑75; מרקוס יד 53‑72; לוקס כב 54‑71(
ָאֲחזּו  ַהְּיהּוִדים  ָראֵׁשי  ִמַּטַעם  ַהְמָׁשְרִתים  ּוְמַפְּקָדם ִעם  12 ַהַחָּיִלים 

ְּבֵיׁשּוַע ְוָקְׁשרּו אֹותֹו. 13 ֵהם הֹוִליכּוהּו ְּתִחָּלה ֶאל ָחָנן, ֶׁשָהָיה חֹוְתנֹו 
ֶׁשל ַקָּיָפא ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה. 14 ַקָּיָפא הּוא ֶׁשָּיַעץ ְלָראֵׁשי 

ַהּכֲׂהִנים ְוַלְּפרּוִׁשים ִּכי מּוָטב ֶׁשָּימּות ִאיׁש ֶאָחד ְּבַעד ָהָעם.
15 ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא ְוַתְלִמיד ַאֵחר ָהְלכּו ַאֲחֵרי ֵיׁשּוַע. אֹותֹו ַּתְלִמיד ָהָיה 

ֻמָּכר ַלּכֵׂהן ַהָּגדֹול ְוהּוא ִנְכַנס ִעם ֵיׁשּוַע ַלֲחַצר ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול, 16 ֲאָבל 
ֵּכיָפא ָעַמד ַּבחּוץ ַעל־ַיד ַהַּׁשַער. ָיָצא ַהַּתְלִמיד ָהַאֵחר, ַהֻּמָּכר ַלּכֵׂהן 
ַהְמָׁשֶרֶתת  17 ָאְמָרה  ֵּכיָפא.  ְוִהְכִניס ֶאת  ִדֵּבר ִעם ַהּׁשֹוֶעֶרת  ַהָּגדֹול, 

ַהּׁשֹוֶעֶרת ֶאל ֵּכיָפא: ”ֲהֵרי ַּגם ַאָּתה ִמַּתְלִמיֵדי ָהִאיׁש ַהֶּזה!”
הּוא ֵהִׁשיב: ”ֹלא, ֵאיֶנִּני”.
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HNTquote.indb   223 27/10/2010   14:31:49



224 יוחנן 

18 אֹוָתּה ָׁשָעה ָעְמדּו ָהֲעָבִדים ְוַהְמָׁשְרִתים ְלַיד ַהְּמדּוָרה ֶׁשִהְדִליקּו 

ִּבְגַלל ַהּקֹור, ְוִהְתַחְּממּו. ַּגם ֵּכיָפא ָעַמד ִאָּתם ְוִהְתַחֵּמם.
19 ָׁשַאל ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול ֶאת ֵיׁשּוַע ַעל־אֹודֹות ַּתְלִמיָדיו ְותֹוָרתֹו. 20 ֵהִׁשיב 

לֹו ֵיׁשּוַע: ”ֲאִני ְּבָגלּוי ִּדַּבְרִּתי ֶאל ָהעֹוָלם. ָּתִמיד ִלַּמְדִּתי ְּבֵבית ְּכֶנֶסת 
ּוְבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּבָמקֹום ֶׁשִּנְקָהִלים ָּכל ַהְּיהּוִדים, ְוֹלא ִּדַּבְרִּתי ָּדָבר 
ַּבֵּסֶתר. 21 ַמּדּוַע ַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹוִתי? ְׁשַאל ָנא ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּׁשְמעּו, 

ַמה ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶהם. ֵהם יֹוְדִעים ַמה ֶּׁשֲאִני ָאַמְרִּתי.”
ַעל  ָׁשם  ָהעֹוְמִדים  ַהְמָׁשְרִתים  ַאַחד  ָסַטר  זׂאת,  ֶׁשָאַמר  22 ְלַאַחר 

ֶלְחיֹו ֶׁשל ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ”ָּכָכה ַאָּתה עֹוֶנה ַלּכֵׂהן ַהָּגדֹול?”
23 ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: ”ִאם ִּדַּבְרִּתי ָרָעה, ָהֵעד ַעל ָהָרָעה. ַאְך ִאם ְנכֹוָנה, 

ַמּדּוַע ַּתֵּכִני?”
24 ָאז ָׁשַלח אֹותֹו ָחָנן ָאסּור ַּבֲאִזִּקים ֶאל ַקָּיָפא ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול.

ַּגם  ”ֲהֹלא  לֹו:  ָאְמרּו  ּוִמְתַחֵּמם,  ָהָיה עֹוֵמד  ֵּכיָפא  ִׁשְמעֹון  25 ַּכֲאֶׁשר 

ַאָּתה ִמַּתְלִמיָדיו!”
ִהְכִחיׁש ְוָאַמר: ”ֹלא, ֵאיֶנִּני.”

26 ֶאָחד ֵמַעְבֵדי ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול, ְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה ְלֶזה ֲאֶׁשר ֵּכיָפא ִקֵּצץ 

ֶאת ָאְזנֹו, ָאַמר: ”ֲהֵרי ְרִאיִתיָך ַּבָּגן ִאּתֹו!” 27 ׁשּוב ִהְכִחיׁש ֵּכיָפא ּוִמָּיד 
ָקָרא ַהַּתְרְנגֹול.

 ישוע לפני פילטוס

)מתי כז 1‑2, 11‑14; מרקוס טו 1‑5; לוקס כג 1‑5(
28 ַּבּבֶׂקר ַהְׁשֵּכם הֹוִליכּו ֶאת ֵיׁשּוַע ִמֵּבית ַקָּיָפא ֶאל ֵּבית ַהִּמְמָׁשל. ֵהם 

ֹלא ִנְכְנסּו ְלֵבית ַהִּמְמָׁשל, ֶּפן ִיָּטְמאּו ְוֹלא יּוְכלּו ֶלֱאכׂל ֶאת ַהֶּפַסח. 
29 ַעל ֵּכן ָיָצא ִּפיָלטֹוס ֲאֵליֶהם ְוָׁשַאל: ”ַּבֶּמה ַאֶּתם ַמֲאִׁשיִמים ֶאת 

ָהִאיׁש ַהֶּזה?”
מֹוְסִרים  ָהִיינּו  ֹלא  ָרָעה,  עֹוֶׂשה  ֶזה  ָהָיה  ”לּוֵלא  לֹו:  ְוָאְמרּו  30 ָענּו 

אֹותֹו ֵאֶליָך.”
ַעל־ִּפי  ְוִׁשְפטּוהּו  ַאֶּתם  אֹותֹו  ”ְקחּו  ִּפיָלטֹוס:  ָלֶהם  31 ָאַמר 

ּתֹוַרְתֶכם.” ָאְמרּו לֹו ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים: ”ֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלָהִמית ִאיׁש.” 
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— 32 זׂאת ְלַמַען ִיְתַקֵּים ַהָּדָבר ֶׁשָאַמר ֵיׁשּוַע ְּבָרְמזֹו ֵאיֶזה ָמֶות ָהָיה 
ָעִתיד ָלמּות.

33 ִּפיָלטֹוס ִנְכַנס ַּבֲחָזָרה ְלֵבית ַהִּמְמָׁשל, ָקָרא ְלֵיׁשּוַע ְוָׁשַאל אֹותֹו: 

”ַאָּתה ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים?”
34 ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע: ”ַהִאם ִמִּלְּבָך ַאָּתה אֹוֵמר זׂאת אֹו ֶׁשֲאֵחִרים ָאְמרּו 

ְלָך ַעל־אֹודֹוַתי?”
ַהּכֲׂהִנים ָמְסרּו  ְוָראֵׁשי  ַעְּמָך  ֲהֵרי  ֲאִני?  ְיהּוִדי  ”ְוִכי  ִּפיָלטֹוס:  35 ָעָנה 

אֹוְתָך ֵאַלי. ֶמה ָעִׂשיָת?”
ָהְיָתה  ִאּלּו  ַהֶּזה.  ָהעֹוָלם  ִמן  ֵאיֶנָּנה  ”ַמְלכּוִתי  ֵיׁשּוַע:  36 ֵהִׁשיב 

ַמְלכּוִתי ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָהיּו ְמָׁשְרַתי ִנְלָחִמים ֶׁשֹּלא ֶאָּמֵסר ְלָראֵׁשי 
ַהְּיהּוִדים; ֶאָּלא ֶׁשָּכֵעת ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמּפׂה.”

37 ָאַמר לֹו ִּפיָלטֹוס: ”ִאם ֵּכן, ַאָּתה ֶמֶלְך!” ָעָנה ֵיׁשּוַע: ”ַאָּתה אֹוֵמר 

ֶׁשֲאִני ֶמֶלְך; ְלָכְך ֲאִני נֹוַלְדִּתי ּוְלֵׁשם ָּכְך ָּבאִתי ָלעֹוָלם, ְּכֵדי ֶׁשָאִעיד 
ַעל ָהֱאֶמת. ָּכל ֲאֶׁשר הּוא ִמן ָהֱאֶמת ׁשֹוֵמע ְלקֹוִלי.”

 38 ָאַמר לֹו ִּפיָלטֹוס: ”ַמִהי ֱאֶמת?”
 פסק דין מוות

)מתי כז 15‑31; מרקוס טו 6‑20; לוקס כג 13‑25(
ָלֶהם:  ְוָאַמר  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  ֶאל  ֵׁשִנית  ָיָצא  זׂאת  ֶׁשָאַמר  ְלַאַחר 
”ֵאיֶנִּני מֹוֵצא ּבֹו ׁשּום ַאְׁשָמה. 39 ֲאָבל ִמְנָהג הּוא ֶאְצְלֶכם ֶׁשֲאַׁשְחֵרר 

ָלֶכם ֶאָחד ְּבֶפַסח. ְרצֹוְנֶכם ֶׁשֲאַׁשְחֵרר ָלֶכם ֶאת ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים?”
40 ֵהִׁשיבּו ְוָצֲעקּו: ”ֹלא ֶאת ֶזה ֶאָּלא ֶאת ַּבר־ַאָּבא!” ּוַבר־ַאָּבא ָהָיה 

ׁשֹוֵדד.

 ָאז ָלַקח ִּפיָלטֹוס ֶאת ֵיׁשּוַע ְוִהְלָקה אֹותֹו. 2 ַהַחָּיִלים ָׂשמּו ַעל יט 
ַאְרָּגָמן.  ְּגִליַמת  ְוִהְלִּביׁשּוהּו  ִמּקֹוִצים  ֶׁשָּקְלעּו  ֲעֶטֶרת  רׂאׁשֹו 

3 ִנְּגׁשּו ֵאָליו ְוָאְמרּו: ”ָׁשלֹום ְלָך ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים!” ְוָסְטרּו ַעל ָּפָניו.

ֲאֵליֶכם  אֹותֹו  מֹוִציא  ֲאִני  ”ְראּו!  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ִּפיָלטֹוס  ָיָצא  4 ׁשּוב 

ְלַמַען ֵּתְדעּו ֶׁשֵאיֶנִּני מֹוֵצא ּבֹו ׁשּום ַאְׁשָמה.”
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5 ָיָצא ֵיׁשּוַע ָלבּוׁש ְּגִליַמת ָהַאְרָּגָמן ְוַעל רׂאׁשֹו ֲעֶטֶרת ַהּקֹוִצים. ”ִהֵּנה 

ָהִאיׁש!” ָאַמר ָלֶהם ִּפיָלטֹוס.
6 ְּכֶׁשָראּו אֹותֹו ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהְמָׁשְרִתים, ֵהֵחּלּו צֹוֲעִקים: ”ְצֹלב! 

ְצֹלב!”
ָאַמר ָלֶהם ִּפיָלטֹוס: ”ְקחּוהּו ַאֶּתם ְוִצְלבּו אֹותֹו, ִּכי ֲאִני ֵאיֶנִּני מֹוֵצא 

ּבֹו ַאְׁשָמה.”
7 ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ּתֹוָרה ֵיׁש ָלנּו ְוַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה הּוא ַחָּיב ִמיָתה, ִּכי ָעָׂשה 

ַעְצמֹו ֶּבן־ֱאֹלִהים.”
8 ְּכֶׁשָּׁשַמע ִּפיָלטֹוס ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּגַבר ַּפְחּדֹו. 9 הּוא ִנְכַנס ׁשּוב ְלֵבית 

לֹו.  ָעָנה  ֹלא  ֵיׁשּוַע  ַאְך  ַאָּתה?”  ”ֵמַאִין  ֵיׁשּוַע:  ֶאת  ְוָׁשַאל  ַהִּמְמָׁשל 
10 ָאַמר לֹו ִּפיָלטֹוס: ”ֵאַלי ֹלא ְּתַדֵּבר? ַהֵאיְנָך יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ִלי ַסְמכּות 

ְלַׁשְחֵרר אֹוְתָך ְוֵיׁש ִלי ַסְמכּות ִלְצֹלב אֹוְתָך?”
ִנַּתן ְלָך  11 ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: ”ֹלא ָהְיָתה ְלָך ׁשּום ַסְמכּות ָעַלי לּוֵלא 

ִמְלַמְעָלה. ָלֵכן ָּגדֹול יֹוֵתר ֲעוֹונֹו ֶׁשל ַהּמֹוֵסר אֹוִתי ֵאֶליָך.”
ָצֲעקּו  ֶׁשַהּנֹוְכִחים  ֶאָּלא  אֹותֹו,  ְלַׁשְחֵרר  ִּפיָלטֹוס  ִנָּסה  ֶזה  12 ֵמֶרַגע 

ְּבָאְמָרם: ”ִאם ְּתַׁשְחֵרר ֶאת ֶזה ֵאיְנָך ְיִדיד ַהֵּקיָסר! ָּכל ָהעֹוֶׂשה ַעְצמֹו 
ֶמֶלְך ִמְתקֹוֵמם ֶנֶגד ַהֵּקיָסר!”

13 ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ִּפיָלטֹוס ֶאת ַהִּמִּלים ָהֵאֶּלה, הֹוִציא ֶאת ֵיׁשּוַע ְוָיַׁשב 

14 אֹותֹו  ”ַּגְּבָתא”.  ַהִּנְקָרא  ֲאָבִנים  ְמֻרָּצף  ְּבָמקֹום  ַהִּמְׁשָּפט  ֵּכס  ַעל 
ְלָראֵׁשי  ָאַמר  ְּבֶעֶרְך.  ַהִּׁשִּׁשית  ַהָּׁשָעה  ְוַהָּׁשָעה  ֶּפַסח  ֶעֶרב  ָהָיה  יֹום 

ַהְּיהּוִדים: ”ִהֵּנה ַמְלְּכֶכם!”
 15 ַאְך ַהָּללּו ָצֲעקּו: ”ַקח, ַקח ּוְצֹלב אֹותֹו!”

ָאַמר ָלֶהם ִּפיָלטֹוס: ”ַהֶאְצֹלב ֶאת ַמְלְּכֶכם?”
ָמַסר  16 ָאז  ַהֵּקיָסר!”  זּוָלִתי  ֶמֶלְך  ָלנּו  ”ֵאין  ַהּכֲׂהִנים:  ָראֵׁשי  ֵהִׁשיבּו 

אֹותֹו ָלֶהם ִלְצִליָבה.
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יט 24: תהל’ כב 19   

 צליבת ישוע

)מתי כז 32‑44; מרקוס טו 21‑32; לוקס 26‑43(
ַהָּמקֹום  ֶאל  ָיָצא  ְצָלבֹו  ֶאת  נֹוֵׂשא  17 ּוְכֶׁשהּוא  ֵיׁשּוַע,  ֶאת  ָלְקחּו 
ַהִּנְקָרא ָּגְלּגָּׂתא, ְּכלֹוַמר ְמקֹום ַהֻּגְלּגֶׂלת. 18 ָׁשם ָצְלבּו אֹותֹו ִעם ְׁשַנִים 
ָּכַתב  19 ִּפיָלטֹוס  ֵּביֵניֶהם.  ְוֵיׁשּוַע  ִמֶּזה  ְוַהֵּׁשִני  ִמֶּזה  ָהֶאָחד  ֲאֵחִרים, 
ִמַּנְּצַרת,  ”ֵיׁשּוַע  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַהְּצָלב,  ַעל  אֹותֹו  ְוָקַבע  ֶׁשֶלט 
ִּכי  ַרִּבים,  ְיהּוִדים  ָקְראּו  ַהּזׂאת  ַהְּכתֶׂבת  20 ֶאת  ַהְּיהּוִדים.”  ֶמֶלְך 
ְמקֹום ְצִליָבתֹו ֶׁשל ֵיׁשּוַע ָהָיה ָקרֹוב ָלִעיר, ּוְכתּוָבה ָהְיָתה ְּבִעְבִרית, 
ָנא  ”ַאל  ִּפיָלטֹוס:  ֶאל  ַהּכֲׂהִנים  ָראֵׁשי  21 ָאְמרּו  ּוִביָוִנית.  ְּברֹוִמית 

ִּתְכּתׂב ’ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים’, ֶאָּלא ’ֶזה ָאַמר: ֲאִני ֶמֶלְך ַהְּיהּוִדים’.”
 22 ֵהִׁשיב ִּפיָלטֹוס: ”ַמה ֶּׁשָּכַתְבִּתי ָּכַתְבִּתי.”

ְלַאְרָּבָעה  ְוִחְּלקּום  ְּבָגָדיו  ֶאת  ָלְקחּו  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ֶׁשָּצְלבּו  23 ַהַחָּיִלים 

ֶאָּלא  ַהֻּכּתֶׂנת,  ֶאת  ַּגם  ָלְקחּו  ֵהם  ַחָּיל.  ְלָכל  ֶאָחד  ֵחֶלק  ֲחָלִקים, 
24 ָאְמרּו  ְלַמָּטה.  ִמְלַמְעָלה  ֲאִריָגה ְרצּוָפה  ָהְיָתה ְלֹלא ֶּתֶפר,  ֶׁשִהיא 
ֶזה ֶאל ֶזה: ”ַאל ָנא ִנְקַרע אֹוָתּה, ֶאָּלא ַנִּפיל ָעֶליָה ּגֹוָרל ְלִמי ִּתְהֶיה.” 
ְלבּוִׁשי   - ְוַעל  ָלֶהם  ְּבָגַדי  ַהָּכתּוב:   ”ְיַחְּלקּו  ֶׁשִּיְתַקֵּים  ְּכֵדי  ָהָיה  ֶזה 

ַיִּפילּו ּגֹוָרל”, ְוָאְמָנם ָּכְך ָעׂשּו ַהַחָּיִלים.
ְקלֹוָפה  ֵאֶׁשת  ִמְרָים  ִאּמֹו,  ַוֲאחֹות  ִאּמֹו  ָעְמדּו  ֵיׁשּוַע  ְצַלב  25 ַעל־ַיד 

ּוִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית. 26 ְּכֶׁשָרָאה ֵיׁשּוַע ֶאת ִאּמֹו ְוֶאת ַהַּתְלִמיד ָהָאהּוב 
ָעָליו עֹוֵמד ְלָיָדּה, ָאַמר ְלִאּמֹו: ”ִאָּׁשה, ִהֵּנה ְּבֵנְך.” 27 ְלַאַחר ִמֵּכן ָאַמר 
ַלַּתְלִמיד: ”ִהֵּנה ִאְּמָך.” ֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַסף אֹוָתּה ַהַּתְלִמיד ְלֵביתֹו.

 מותו וקבורתו

)מתי כז 45‑61; מרקוס טו 33‑47; לוקס כג 44‑56(
28 ֵיׁשּוַע ָיַדע ִּכי ַעָּתה ְּכָבר ִנְׁשַלם ַהּכׂל, ּוְכֵדי ֶׁשִּיְתַקֵּים ַהָּכתּוב ָאַמר: 

”ֲאִני ָצֵמא.”
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¤ יט 39: כשלושים קילוגרם ‑ יוונית: כמאה ליטראות   

יט 36: שמות יב 46   יט 37: זכר’ יב 10

ֵאזֹוב,  ַעל  חֶׂמץ  ָרוּוי  ְספֹוג  ָׂשמּו  ָׁשם.  ֻמָּנח  ָהָיה  חֶׂמץ  ָמֵלא  29 ְּכִלי 

ֵיׁשּוַע:  ָאַמר  ַהחֶׂמץ  ֶאת  ֶׁשִּקֵּבל  30 ַאֲחֵרי  ִּפיו.  ֶאל  אֹותֹו  ְוִהִּגיׁשּו 
”ִנְׁשַלם”, ּוְבַהְרִּכינֹו רׂאׁשֹו ָמַסר ֶאת רּוחֹו.

ַהְּיהּוִדים  ָראֵׁשי  ִּבְקׁשּו  ַׁשָּבת,  ֶעֶרב  ָהָיה  יֹום  ֶׁשאֹותֹו  31 ִמֵּכיָון 

ֶאת  ּוְלָהִסיר  ַהִּנְצָלִבים  ֶׁשל  ֶאת ׁשֹוֵקיֶהם  ִלְׁשּבׂר  ְלַצּוֹות  ִמִּפיָלטֹוס 
ַהּגּופֹות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתָּׁשַאְרָנה ַעל ַהְּצָלב ְּבַׁשָּבת, ִּכי ָּגדֹול ָהָיה אֹותֹו 
יֹום ַׁשָּבת. 32 ְלִפיָכְך ָּבאּו ַהַחָּיִלים ְוָׁשְברּו ֶאת ַהּׁשֹוַקִים ֶׁשל ָהִראׁשֹון 
ְוַגם ֶׁשל ַהֵּׁשִני ֶׁשִּנְצַלב ִאּתֹו. 33 ְּכֶׁשָּבאּו ֶאל ֵיׁשּוַע ְוָראּו ֶׁשהּוא ְּכָבר 
ִצּדֹו  ֶאת  ָּדַקר  ַהַחָּיִלים  ַאַחד  34 אּוָלם  ׁשֹוָקיו.  ֶאת  ָׁשְברּו  ֹלא  ֵמת, 
ֶנֱאָמָנה  ְּברַׂמח ּוִמָּיד ָיְצאּו ָּדם ּוַמִים. 35 ֶזה ֶׁשָרָאה ֵהִעיד — ְוֵעדּותֹו 
ְוהּוא יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ֱאֶמת — ְלַמַען ַּתֲאִמינּו ַּגם ַאֶּתם. 36 ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה ֵאְרעּו ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקֵּים ַהָּכתּוב:   ”ְוֶעֶצם ֹלא ִּתְׁשְּברּו־בֹו.” 37 ְועֹוד 

ָּכתּוב ַאֵחר אֹוֵמר:   ”ְוִהִּביטּו ֵאָליו ֶאת ֲאֶׁשר־ָּדָקרּו.”
ֵיׁשּוַע  ֶׁשל  ַּתְלִמידֹו  ֶׁשָהָיה   — ָרָמַתִים  ִאיׁש  יֹוֵסף  ָּבא  ֵכן  38 ַאֲחֵרי 

ַּבֵּסֶתר, ִמַּפַחד ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים — ּוִבֵּקׁש ִמִּפיָלטֹוס ֶׁשַּיִּניַח לֹו ָלַקַחת 
ּגּוָפתֹו.  ֶאת  ְוָלַקח  ָהַלְך  ְוהּוא  לֹו  ִהְרָׁשה  ִּפיָלטֹוס  ֵיׁשּוַע.  ּגּוַפת  ֶאת 
39 ָּבא ַּגם ַנְקִּדימֹון, ֶזה ֶׁשָּבִראׁשֹוָנה ָּבא ֶאל ֵיׁשּוַע ַּבַּלְיָלה, ְוהּוא נֹוֵׂשא 

ַּתֲערֶׂבת מֹור ַוֲאָהלֹות,    ¤ִּכְׁשלֹוִׁשים ִקילֹוְגַרם. 40 ֵהם ָלְקחּו ֶאת ּגּוַפת 
ֵיׁשּוַע ְוָעְטפּו אֹוָתּה ְּבַתְכִריִכים ִעם ַהְּבָׂשִמים ְּכִמְנַהג ַהְּקבּוָרה ֵאֶצל 
ַהְּיהּוִדים. 41 ַּבָּמקֹום ֶׁשִּנְצַלב ֵיׁשּוַע ָהָיה ַּגן ּוַבַּגן ֶקֶבר ָחָדׁש ֶׁשעֹוד ֹלא 
ֻהַּנח ּבֹו ִאיׁש. 42 ָׁשם ִהִּניחּו ֶאת ֵיׁשּוַע, ִּכי ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה ַלְּיהּוִדים 

ְוַהֶּקֶבר ָקרֹוב.
 תחיית ישוע

)מתי כח 1‑10; מרקוס טז 1‑8; לוקס כד 1‑12(

 ָּבִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע, ִלְפנֹות ּבֶׂקר ְּבעֹוד חֶׁׂשְך, ָּבָאה ִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית כ 
ֶאל ַהֶּקֶבר ְוָרֲאָתה ֶׁשָהֶאֶבן הּוְסָרה ִמן ַהֶּקֶבר. 2 ִהיא ָרָצה ּוָבָאה 
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ֶזה ֶׁשָהָיה ָאהּוב ַעל ֵיׁשּוַע.  ַהֵּׁשִני,  ַהַּתְלִמיד  ְוֶאל  ֵּכיָפא  ֶאל ִׁשְמעֹון 
ֵאיפׂה  ָלנּו  ָידּוַע  ְוֹלא  ַהֶּקֶבר  ִמן  ָהָאדֹון  ֶאת  ”ָלְקחּו  ָלֶהם:  ָאְמָרה 

ִהִּניחּו אֹותֹו.”
3 ָיְצאּו ֵּכיָפא ְוַהַּתְלִמיד ַהֵּׁשִני ָלבֹוא ֶאל ַהֶּקֶבר. 4 ְׁשֵניֶהם ָרצּו ַיְחָּדיו, 

ֶאָּלא ֶׁשַהַּתְלִמיד ַהֵּׁשִני ָרץ ַמֵהר יֹוֵתר ִמֵּכיָפא ְוִהִּגיַע ִראׁשֹון ַלֶּקֶבר. 
5 הּוא ִהְתּכֹוֵפף ְוָרָאה ֶאת ַהַּתְכִריִכים ֻמָּנִחים, ַאְך ֹלא ִנְכַנס ְּפִניָמה. 

ֶאת  ְוָרָאה  ַהֶּקֶבר  ֶאל  ִנְכַנס  הּוא  ֵּכיָפא.  ִׁשְמעֹון  ַּגם  ָּבא  6 ַאֲחָריו 

ֻמַּנַחת  ֵאיֶנָּנה  רׂאׁשֹו  ַעל  ֶׁשָהְיָתה  7 ְוַהִּמְטַּפַחת  ֻמָּנִחים,  ַהַּתְכִריִכים 
ַּגם  ִנְכַנס  8 ָאז  ֶאָחד.  ְּבָמקֹום  ְלַבָּדּה  ְמֻקֶּפֶלת  ֶאָּלא  ַהַּתְכִריִכים,  ִעם 
9 ֲהֵרי  ְוֶהֱאִמין;  ָרָאה  ַהֶּקֶבר. הּוא  ֶאל  ֶׁשָּבא ִראׁשֹון  ַהֵּׁשִני  ַהַּתְלִמיד 
עֹוד ֹלא ָיְדעּו ֶאת ַהָּכתּוב ֶׁשָעָליו ָלקּום ִמן ַהֵּמִתים. 10 ַאֲחֵרי ֵכן ָחְזרּו 

ַהַּתְלִמיִדים ְלֵביָתם.
 התגלותו למרים המגדלית

)מרקוס טז 9‑11(
ִהְתּכֹוְפָפה  ֶׁשָּבְכָתה  ְּבָׁשָעה  ַלֶּקֶבר.  ִמחּוץ  ּבֹוִכָּיה  ָעְמָדה  11 ּוִמְרָים 

ֶאל ּתֹוְך ַהֶּקֶבר 12 ְוָרֲאָתה ְׁשֵני ַמְלָאִכים עֹוֵטי ָלָבן יֹוְׁשִבים ַּבָּמקֹום 
ֶׁשּקֶׂדם ָלֵכן ָנָחה ּגּוַפת ֵיׁשּוַע, ֶאָחד ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו ְוֶאָחד ְלַמְרְּגלֹוָתיו. 

13 ָאְמרּו ָלּה: ”ִאָּׁשה, ָלָּמה ַאְּת ּבֹוָכה?”

ֵהִׁשיָבה ָלֶהם: ”ָלְקחּו ֶאת ֲאדֹוִני ְוֵאיֶנִּני יֹוַדַעת ֵאיפׂה ָׂשמּו אֹותֹו.”
14 ַאֲחֵרי ֶׁשָאְמָרה זׂאת ָּפְנָתה ְלָאחֹור ְוָרֲאָתה ֶאת ֵיׁשּוַע עֹוֵמד, ַאְך 

ַאְּת  ָלָּמה  ”ִאָּׁשה,  ֵיׁשּוַע:  אֹוָתּה  15 ָׁשַאל  ֵיׁשּוַע.  הּוא  ִּכי  ָיְדָעה  ֹלא 
ּבֹוָכה? ֶאת ִמי ַאְּת ְמַחֶּפֶׂשת?”

ַאָּתה  ִאם  ”ָאדֹון,  לֹו:  ָאְמָרה  ַהַּגן  ׁשֹוֵמר  ֶׁשהּוא  ְוָחְׁשָבה  הֹוִאיל 
ֶהֱעַבְרָּת אֹותֹו, ֱאמׂר ָנא ִלי ֵאיפׂה ַׂשְמָּת אֹותֹו ַוֲאִני ֶאַּקח אֹותֹו.”

 16 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ִמְרָים!”
ָאז ָּפְנָתה ְוָאְמָרה לֹו: ”ַרִּבי!”
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17 ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ”ַאל ִּתְּגִעי ִּבי, ִּכי ֲעַדִין ֹלא ָעִליִתי ֶאל ָהָאב, אּוָלם 

ְלִכי ֶאל ַאַחי ְוַהִּגיִדי ָלֶהם: ’ֲאִני עֹוֶלה ֶאל ָאִבי ַוֲאִביֶכם, ֶאל ֱאֹלַהי 
ֵואֹלֵהיֶכם’.”

18 ָהְלָכה ִמְרָים ַהַּמְגָּדִלית ְוהֹוִדיָעה ַלַּתְלִמיִדים ִּכי ָרֲאָתה ֶאת ָהֲאדֹון 

ְוִכי ָאַמר ָלּה ֶאת ַהְּדָבִרים ַהָּללּו.
 ישוע מתגלה לתלמידים

)מתי כח 16‑20; מרקוס טז 14‑18; לוקס כד 36‑49(
ַהָּמקֹום  ַּדְלתֹות  ַּכֲאֶׁשר  ַּבָּׁשבּוַע,  ִראׁשֹון  יֹום  ְּבאֹותֹו  ֶעֶרב,  19 ְלֵעת 

ָּבא  ַהְּיהּוִדים,  ָראֵׁשי  ִמַּפַחד  ְסגּורֹות  ָהיּו  ַהַּתְלִמיִדים  ּבֹו  ֶׁשֶּנֶאְספּו 
ֵיׁשּוַע ְוָעַמד ֵּביֵניֶהם. ָאַמר ָלֶהם: ”ָׁשלֹום ָלֶכם.” 20 ְלַאַחר ִמֵּכן ֶהְרָאה 
ִּכְראֹוָתם  ִׂשְמָחה  ִנְתַמְּלאּו  ְוַהַּתְלִמיִדים  ִצּדֹו,  ְוֶאת  ָיָדיו  ֶאת  ָלֶהם 
ֶאת ָהָאדֹון. 21 הֹוִסיף ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם: ”ָׁשלֹום ָלֶכם. ְּכֵׁשם ֶׁשָהָאב 
ָנַפח  זׂאת  ָאְמרֹו  22 ַאֲחֵרי  ֶאְתֶכם.”  ׁשֹוֵלַח  ֲאִני  ַּגם  ֵּכן  אֹוִתי,  ָׁשַלח 
ֲעֵליֶהם ְוָאַמר ָלֶהם: ”ַקְּבלּו ֶאת רּוַח ַהּקֶׂדׁש. 23 ָּכל ִמי ֶׁשִּתְסְלחּו לֹו 

ַעל ֲחָטָאיו, ֵהם ִיָּסְלחּו לֹו; ְלָכל ִמי ֶׁשִּתְזְקפּו אֹוָתם, ִיָּזְקפּו לֹו.”
ישוע ותאמא

ִאָּתם  ָהָיה  ֹלא  ִּדיִדימֹוס,  ַהִּנְקָרא  ֵמַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר  ֶאָחד  24 ּתׂאָמא, 

ַּכֲאֶׁשר ָּבא ֵיׁשּוַע. 25 ָאְמרּו לֹו ֶיֶתר ַהַּתְלִמיִדים: ”ָרִאינּו ֶאת ָהָאדֹון.”
ֵהִׁשיב ָלֶהם: ”ִאם ֹלא ֶאְרֶאה ֶאת ִסיַמן ַהַּמְסְמִרים ְּבָיָדיו ְוֹלא ָאִׂשים 
ֶאת ֶאְצָּבִעי ַּבָּמקֹום ֶׁשָהיּו ַהַּמְסְמִרים ְוֹלא ָאִׂשים ֶאת ָיִדי ְּבִצּדֹו, ֹלא 

ַאֲאִמין.”
ִאָּתם.  ְותׂאָמא  ַּבַּבִית  ַהַּתְלִמיִדים  ָהיּו  ׁשּוב  ָיִמים  ְׁשמֹוָנה  26 ַאֲחֵרי 

ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַהְּדָלתֹות ְסגּורֹות ָּבא ֵיׁשּוַע, ָעַמד ֵּביֵניֶהם ְוָאַמר: ”ָׁשלֹום 
ָלֶכם.” 27 ָאז ָאַמר ְלתׂאָמא: ”ָהֵבא ֶאת ֶאְצָּבֲעָך ֵהָּנה ּוְרֵאה ֶאת ָיַדי; 
ֶאָּלא  ֱאמּוָנה,  ֲחַסר  ְּתֵהא  ְוַאל  ְּבִצִּדי,  ְוִׂשים אֹוָתּה  ָיְדָך  ֶאת  הֹוֵׁשט 

ַמֲאִמין.”
 28 ֵהִׁשיב ּׂתאָמא ְוָאַמר לֹו: ”ֲאדֹוִני ֵואֹלַהי!”
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¤ כא 8: כמאה מטר ‑ יוונית: כמאתים אמה   

29 ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ִמְּפֵני ֶׁשָרִאיָת אֹוִתי ֶהֱאַמְנָּת. ַאְׁשֵרי ֵאֶּלה ֶׁשֵאיָנם 

רֹוִאים ְוִעם זׂאת ַמֲאִמיִנים.”
ֲאֶׁשר ֹלא  ַּתְלִמיָדיו,  ְלֵעיֵני  ֵיׁשּוַע  ָעָׂשה  ֲאֵחִרים  ַרִּבים  30 ַּגם אֹותֹות 

ִנְכְּתבּו ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה. 31 ֲאָבל ֵאֶּלה ִנְכְּתבּו ְּכֵדי ֶׁשַּתֲאִמינּו ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא 
ַהָּמִׁשיַח ֶּבן־ָהֱאֹלִהים, ּוְכֵדי ֶׁשְּבַהֲאִמיְנֶכם ִיְהיּו ָלֶכם ַחִּיים ִּבְׁשמֹו.

ישוע מתגלה לשבעה תלמידים

 ַאֲחֵרי ֵכן הֹוִסיף ֵיׁשּוַע ְלֵהָראֹות ֶאל ַּתְלִמיָדיו ְלַיד ָים ְטֶבְרָיה. כא 
ַהִּנְקָרא  ְותׂאָמא  ֵּכיָפא  2 ִׁשְמעֹון  זׂאת:  ְּבֶדֶרְך  הֹוִפיַע  הּוא 
ִּדיִדימֹוס ָהיּו ַיַחד ִעם ְנַתְנֵאל ִמָּקָנה ֶׁשַּבָּגִליל ְוִעם ְּבֵני ַזְבַּדי ּוְׁשַנִים 

ֲאֵחִרים ִמַּתְלִמיָדיו. 3 ָאַמר ָלֶהם ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא: ”ֲאִני הֹוֵלְך ָלדּוג.”
ְוֹלא  ַלִּסיָרה  ְוִנְכְנסּו  ָהְלכּו  ִאְּתָך.”  ָּבִאים  ֲאַנְחנּו  ”ַּגם  לֹו:  ָאְמרּו 
ַאְך  ַהחֹוף,  ַעל  ֵיׁשּוַע  ָעַמד  ּבֶׂקר  4 ִעם  ַלְיָלה.  ְּבאֹותֹו  ְמאּוָמה  ָלְכדּו 
ַהַּתְלִמיִדים ֹלא ִהִּכירּו ֶׁשֶּזה ֵיׁשּוַע. 5 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ָּבַני, ֵאין ָלֶכם 

ָּדִגים?”
ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ֵאין.”

ַהִּסיָרה  ֶׁשל  ַהְיָמִני  ְּבִצָּדּה  ָהֶרֶׁשת  ֶאת  ”ַהְׁשִליכּו  ָלֶהם:  6 ָאַמר 

ְוִתְמְצאּו.” ֵהם ִהְׁשִליכּו ְוֹלא ָיְכלּו עֹוד ִלְמׁשְׂך אֹוָתּה ֵמרׂב ָּדִגים.
7 ֵהִגיב ַהַּתְלִמיד ָהָאהּוב ַעל ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ְלֵכיָפא: ”ֶזה ָהָאדֹון!” ַּכֲאֶׁשר 

ָׁשַמע ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא ֶׁשֶּזה ָהָאדֹון, ָלַבׁש ֶאת ִּבְגדֹו ַהִחיצֹון, ִּכי ֵּגוֹו ָהָיה 
ָחׂשּוף, ְוֵהִטיל ַעְצמֹו ַלָּים. 8 ַאְך ֶיֶתר ַהַּתְלִמיִדים ָּבאּו ַּבִּסיָרה ַהְּקַטָּנה 
ְּכֶׁשֵהם ּגֹוְרִרים ֶאת ָהֶרֶׁשת ִעם ַהָּדִגים, ִּכי ֹלא ָהיּו ְרחֹוִקים ִמן ַהחֹוף 
ֶאָּלא    ¤ְּכֵמָאה ֶמֶטר. 9 ַּכֲאֶׁשר ָעלּו ַלחֹוף ָראּו ֶּגָחִלים ֲערּוכֹות ְוָדִגים 
ֻמָּנִחים ֲעֵליֶהן, ְוֶלֶחם. 10 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ָהִביאּו ִמן ַהָּדִגים ֲאֶׁשר 
ֵּכיָפא ּוָמַׁשְך ֶאת ָהֶרֶׁשת ֶאל ַהחֹוף  11 ָעָלה ִׁשְמעֹון  ְלַכְדֶּתם ָּכֵעת.” 
ֶׁשָהיּו  ְוַאף  ּוְׁשלֹוָׁשה,  ַוֲחִמִּׁשים  ֵמָאה  ְּגדֹוִלים,  ָּדִגים  ְמֵלָאה  ְוִהיא 
ַרִּבים ָּכל ָּכְך ֹלא ִנְקְרָעה ָהֶרֶׁשת. 12 ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ”ּבֹואּו, ִאְכלּו!” 
ַאף ֶאָחד ֵמַהַּתְלִמיִדים ֹלא ֵהֵעז ִלְׁשאׂל אֹותֹו ”ִמי ַאָּתה?”, ִּכי ָיְדעּו 
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ֶׁשהּוא ָהָאדֹון. 13 ִנַּגׁש ֵיׁשּוַע, ָלַקח ֶאת ַהֶּלֶחם ְוָנַתן ָלֶהם ְוֵכן ַּגם ֶאת 
ַהָּדִגים. 14 זׂאת ָהְיָתה ַהַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשֵּיׁשּוַע ִהְתַּגָּלה ַלַּתְלִמיִדים 

ַאֲחֵרי קּומֹו ִמן ַהֵּמִתים.
ישוע וכיפא

15 ְלַאַחר ֶׁשָאְכלּו ָאַמר ֵיׁשּוַע ְלִׁשְמעֹון ֵּכיָפא: ”ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחָנן, ַהִאם 

ַאָּתה אֹוֵהב אֹוִתי יֹוֵתר ֵמֵאֶּלה?”
ֵהִׁשיב לֹו: ”ֵּכן, ֲאדֹוִני, ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך.”

ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ְרֵעה ֶאת ְטָלַאי.”
אֹוֵהב  ַאָּתה  ַהִאם  יֹוָחָנן,  ֶּבן  ”ִׁשְמעֹון  ְׁשִנָּיה:  ַּפַעם  אֹותֹו  16 ָׁשַאל 

אֹוִתי?”
ֵהִׁשיב לֹו: ”ֵּכן, ֲאדֹוִני, ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך.”

ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ְנַהג ֶאת ׂצאִני.”
17 ָׁשַאל אֹותֹו ַּפַעם ְׁשִליִׁשית: ”ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחָנן, ַהִאם ַאָּתה אֹוֵהב 

אֹוִתי?”
אֹוֵהב  ַאָּתה  ”ַהִאם  ַּבְּׁשִליִׁשית  אֹותֹו  ֶׁשָּׁשַאל  ַעל  ֵּכיָפא  ִהְתַעֵּצב 
ֶׁשֲאִני  יֹוֵדַע  ַאָּתה  יֹוֵדַע;  ַאָּתה  ַהּכׂל  ”ֲאדֹוִני,  ֵאָליו:  ְוָאַמר  אֹוִתי?” 

אֹוֵהב אֹוְתָך.”
ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ”ְרֵעה ֶאת צׂאִני. 18 ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, ְּכֶׁשָהִייָת 
ַּכֲאֶׁשר  ֲאָבל  ֶׁשָרִציָת,  ְלָאן  ְוָהַלְכָּת  ַעְצְמָך  ֶאת  ָחַגְרָּת  ָצִעיר  יֹוֵתר 
ֵאיְנָך  ֲאֶׁשר  ֶאל  אֹוְתָך  ְויֹוִביל  ַיְחָּגְרָך  ְוַאֵחר  ָיֶדיָך  ֶאת  ִּתְפרׂׂש  ִּתְזַקן 
רֹוֶצה.” 19 זׂאת ָאַמר ְּבָרְמזֹו ַעל אֶׂפן ַהָּמֶות ֶׁשְּיַכֵּבד ּבֹו ֶאת ָהֱאֹלִהים. 

ְלַאַחר ָאְמרֹו זׂאת ָאַמר ֵאָליו: ”ֵלְך ַאֲחַרי!”
ישוע והתלמיד האהוב עליו

20 ֵּכיָפא ָּפָנה ְוָרָאה ֶאת ַהַּתְלִמיד ָהָאהּוב ַעל ֵיׁשּוַע הֹוֵלְך ַאֲחֵריֶהם 

הּוא  ִמי  ”ֲאדֹוִני,  ְוָׁשַאל  ַהְּסעּוָדה  ְּבֵעת  ִלּבֹו  ַעל  ִנְׁשַען  ֶׁשַּגם  ֶזה   —
ַהַּמְסִּגיר אֹוְתָך?”. 21 ְּכֶׁשָרָאה אֹותֹו ֵּכיָפא, ָאַמר ֶאל ֵיׁשּוַע: ”ֲאדֹוִני, 

ְוהּוא ָמה?”

 21.13 - 21
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ִאְכַּפת  ָמה  ּבֹוִאי,  ַעד  ִיָּׁשֵאר  ֶׁשהּוא  ְרצֹוִני  ”ִאם  ֵיׁשּוַע:  לֹו  22 ֵהִׁשיב 

ָהַאִחים  ְּבֶקֶרב  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִנְתַּפְרֵסם  23 ָלֵכן  ַאֲחַרי!”  ֵלְך  ַאָּתה  ְלָך? 
ֶׁשַהַּתְלִמיד ַההּוא ֹלא ָימּות. אּוָלם ֵיׁשּוַע ֹלא ָאַמר לֹו ֶׁשֵאינֹו ָעִתיד 

ָלמּות, ֶאָּלא ”ִאם ְרצֹוִני ֶׁשהּוא ִיָּׁשֵאר ַעד ּבֹוִאי, ָמה ִאְכַּפת ְלָך?”
24 ֶזהּו ַהַּתְלִמיד ֲאֶׁשר ֵמִעיד ַעל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֲאֶׁשר ָּכַתב אֹוָתם, 

ַוֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשֵעדּותֹו ֱאֶמת.
ִנְכְּתבּו  ְוִאּלּו  ֵיׁשּוַע,  ֶׁשָעָׂשה  ֲאֵחִרים  ַרִּבים  ַמֲעִׂשים  עֹוד  25 ֵיׁש 

ִּבְמפָׂרט חֹוְׁשַבִני ֶׁשָהעֹוָלם ַעְצמֹו ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלָהִכיל ֶאת ַהְּסָפִרים 
ַהִּנְכָּתִבים. 

 21.22 - 25
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ישוע המשיח בחברת השליחים לפני עלייתו השמימה

 ֵּתיאֹוִפילֹוס, ַּבִחּבּור ָהִראׁשֹון ָּכַתְבִּתי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁשּוַע ָעָׂשה א 
ְוִלֵּמד ִמְּתִחָּלה 2 ְוַעד יֹום ִהָּלְקחֹו ַלָּמרֹום ְלַאַחר ֶׁשָּמַסר הֹוָראֹות, 
ְלִפי רּוַח ַהּקֶׂדׁש, ַלְּׁשִליִחים ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבֶהם; 3 ִלְפֵניֶהם הּוא הֹוִפיַע 
ִנְרָאה  יֹום  ַאְרָּבִעים  ּוְבֶמֶׁשְך  ֱענּותֹו,  ַאֲחֵרי  ַרּבֹות,  ְּבהֹוָכחֹות  ַחי 
ְּבֶחְבָרָתם  ָהָיה  4 ַּכֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים.  ַמְלכּות  ַעל  ִאָּתם  ְוִדֵּבר  ֲאֵליֶהם 
ִצָּוה ֲעֵליֶהם: ”ַאל ַּתַעְזבּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים, ִּכי ִאם ַחּכּו ְלִקּיּום ַהְבָטַחת 
ֲאָבל  ְּבַמִים,  ִהְטִּביל  יֹוָחָנן  5 ִּכי  ִמִּפי;  אֹוָתּה  ְׁשַמְעֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהָאב 
אֹותֹו  6 ָׁשֲאלּו  ַרִּבים.”  ֹלא  ָיִמים  ְּבעֹוד  ַהּקֶׂדׁש  ְּברּוַח  ִּתָּטְבלּו  ַאֶּתם 
ַהֶּנֱאָסִפים: ”ֲאדֹוֵננּו, ַהִאם ַּבְּזַמן ַהֶּזה ָּתִׁשיב ֶאת ַהַּמְלכּות ְלִיְׂשָרֵאל?”
7 ָעָנה ָלֶהם: ”ֹלא ָלֶכם ָלַדַעת ִעִּתים ּוְזַמִּנים ֶׁשָּקַבע ָהָאב ְּבַסְמכּותֹו 

ֵהן  ֵעַדי  ְוִתְהיּו  ּכַׂח  ְּתַקְּבלּו  ַהּקֶׂדׁש  רּוַח  ֲעֵליֶכם  ְּבבֹוא  8 ֲאָבל  ֶׁשּלֹו. 
ִּבירּוָׁשַלִים ְוֵהן ְּבָכל ְיהּוָדה ְוׁשֹוְמרֹון, ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ.”

9 ַאֲחֵרי ֶׁשָאַמר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִנָּׂשא ֵמֲעֵליֶהם ְּבעֹוָדם ִמְסַּתְּכִלים, 

ְוָעָנן ָנַטל אֹותֹו ִמֶּנֶגד ֵעיֵניֶהם. 10 עֹוָדם ַמִּביִטים ַהָּׁשַמְיָמה ַּבֲעִלָּיתֹו, 
ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְלבּוֵׁשי ָלָבן ִנְּצבּו ְלָיָדם 11 ְוָאְמרּו: ”ַאְנֵׁשי ַהָּגִליל, 
ָלָּמה ַאֶּתם עֹוְמִדים ּוִמְסַּתְּכִלים ֶאל ַהָּׁשַמִים? ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶׁשר ִנָּׂשא 
ֵמֲעֵליֶכם ַהָּׁשַמְיָמה — ּבֹוא ָיבֹוא ְּבאֹותֹו אֶׂפן ֶׁשְרִאיֶתם אֹותֹו עֹוֶלה 

ַלָּׁשַמִים.”
שליח חדש במקום יהודה איש קריות

12 ַאֲחֵרי ֵכן ָׁשבּו ִלירּוָׁשַלִים ֵמַהר ַהֵּזיִתים, ַהָּקרֹוב ִלירּוָׁשַלִים ְּכֶדֶרְך 

ְּתחּום ַׁשָּבת. 13 ָּבאּו ֵּכיָפא ְויֹוָחָנן ְוַיֲעקׂב, ַאְנְּדֵרי ּוִפיִליּפֹוס ְותׂאָמא, 

מעשי השליחים
 

HNTquote.indb   234 27/10/2010   14:31:50



מעשי השליחים 235
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ַּבר־ַּתְלַמי ּוַמַּתי ְוַיֲעקׂב ֶּבן־ַחְלַפי, ִׁשְמעֹון ַהַּקַּנאי ִויהּוָדה ֶּבן־ַיֲעקׂב, 
ְוָעלּו ֶאל ָהֲעִלָּיה — ַהָּמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ִלְׁשהֹות ּבֹו. 14 ָּכל ֵאֶּלה ִהְתִמידּו 

ְּבֵלב ֶאָחד ִּבְתִפָּלה, ֵהם ְוַהָּנִׁשים ּוִמְרָים ֵאם ֵיׁשּוַע ְוֶאָחיו.
15 ְּבאֹוָתם ָיִמים ָקם ֵּכיָפא ֵּבין ָהַאִחים — ִמְסַּפר ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְקֲהלּו 

ָהָיה  ָצִריְך  ַאִחים,  16 ”ֲאָנִׁשים  ְוָאַמר:   — ְוֶעְׂשִרים  ְּכֵמָאה  ָהָיה  ַיַחד 
ֶׁשִּיְתַקֵּים ַהָּכתּוב ֲאֶׁשר רּוַח ַהּקֶׂדׁש ִּדְּבָרה ִמֶּקֶדם ְּבִפי ָּדִוד ַעל ְיהּוָדה, 
ֶזה ֶׁשִּנְהָיה ַהּמֹוִביל ֶׁשל ּתֹוְפֵסי ֵיׁשּוַע. 17 הּוא ִנְמָנה ִאָּתנּו ְוִקֵּבל ֵחֶלק 
ִנְבְקָעה  ּוְבָנְפלֹו  ָהֶרַׁשע  ִּבְׂשַכר  ָׂשֶדה  לֹו  ָקָנה  18 ְוִהֵּנה  ַהֶּזה.  ַּבֵּׁשרּות 
יֹוְׁשֵבי  ְלָכל  נֹוַדע  ַהֶּזה  ַהָּדָבר   — 19 ַהחּוָצה  ִנְׁשְּפכּו  ֵמָעיו  ְוָכל  ִּבְטנֹו 
ְירּוָׁשַלִים ּוְלִפיָכְך ִנְקָרא אֹותֹו ָׂשֶדה ִּבְלׁשֹוָנם ’ֲחַקל ְּדָמא’, ֶׁשֵּפרּוׁשֹו 
ְנַׁשָּמה  ְּתִהִּלים,   ’ְּתִהי־ִטיָרתֹו  ְּבֵסֶפר  ָּכתּוב  20 ֶׁשֲהֵרי   — ַהָּדם  ְׂשֵדה 
ְוַאל־ְיִהי ָבּה יֹוֵׁשב’, ְוַגם ’ְּפֻקָּדתֹו ִיַּקח ַאֵחר’. 21 ַעל ֵּכן ָצִריְך ֶׁשֶאָחד 
ָּבא  ֵיׁשּוַע  ָהָאדֹון  ֲאֶׁשר  ָהֵעת  ְּבָכל  ֵאֵלינּו  ִנְלוּו  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ִמן 
ְוָיָצא ְּבתֹוֵכנּו, 22 ָהֵחל ִמְּטִביַלת יֹוָחָנן ַעד יֹום ִהָּנְׂשאֹו ֵמִאָּתנּו, ִיְהֶיה 

ֵעד ִאָּתנּו ַעל ְּתִחָּיתֹו.”
ַּגם  ְוַהְמֻכֶּנה  ַּבר־ַׁשָּבא  ַהִּנְקָרא  יֹוֵסף  ֶאת  ְׁשַנִים,  ֶהֱעִמידּו  23 ֵהם 

ְוָאְמרּו: ”ַאָּתה ֲאדָׂני ַהּיֹוֵדַע ָּכל  24 ִהְתַּפְּללּו  ְוֶאת ַמִּתְתָיה.  יּוְסטֹוס, 
ַהְּלָבבֹות, ַהְרֵאה ָנא ִמי הּוא ָהֶאָחד ִמן ַהְּׁשַנִים ֶׁשָּבַחְרָּת ּבֹו 25 ָלַקַחת 
ְיהּוָדה  ִמֶּמָּנה  ָסָטה  ֲאֶׁשר  ְוַהְּׁשִליחּות  ַהֶּזה  ַהֵּׁשרּות  ְמקֹום  ֶאת 
ַעל  ָנַפל  ַהּגֹוָרל  ּגֹוָרלֹות;  ָלֶהם  26 ָנְתנּו  ֶׁשּלֹו.”  ְמקֹומֹו  ֶאל  ְּבֶלְכּתֹו 

ַמִּתְתָיה ְוהּוא ִנְסַּפח ֶאל ַאַחד־ָעָׂשר ַהְּׁשִליִחים.
ביאת רוח הקודש

2 ִּפְתאֹום ָהָיה ב  ַיְחָּדיו.  ֻּכָּלם  ָהיּו   ְּביֹום ְמֹלאת ִׁשְבַעת ַהָּׁשבּועֹות 
קֹול ִמן ַהָּׁשַמִים, ְּכקֹול ַמַּׁשב רּוַח ַעָּזה, ְוהּוא ִמֵּלא ֶאת ָּכל ַהַּבִית 
ֵאׁש,  ְּכַלֲהבֹות  ְלׁשֹונֹות  ֵעיֵניֶהם  ְלֶנֶגד  הֹוִפיעּו  3 ָאז  ּבֹו.  ָיְׁשבּו  ֲאֶׁשר 
ֶׁשִהְתַּפְּזרּו ְוָנחּו ַאַחת ַאַחת ַעל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם. 4 ְוֻכָּלם ִנְמְלאּו רּוַח 
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ב 17‑21: יואל ג 1‑5   

ָהרּוַח  ָלֶהם  ֶׁשָּנְתָנה  ְּכִפי  ֲאֵחרֹות  ִּבְלׁשֹונֹות  ְלַדֵּבר  ְוֵהֵחּלּו  ַהּקֶׂדׁש 
ְלַדֵּבר.

5 ִּבירּוָׁשַלִים ִהְתּגֹוְררּו ְיהּוִדים ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ִמָּכל ַעם ְוַעם ֲאֶׁשר ַּתַחת 

ְוֻכָּלם ָנבֹוכּו,  ַהָּׁשַמִים. 6 ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַמע ַהּקֹול ַהֶּזה ִהְתַקֲהלּו ַעם ַרב 
ִנְתַמְּלאּו  7 ֵהם  ֶׁשּלֹו.  ִּבְׂשָפתֹו  ְמַדְּבִרים  אֹוָתם  ָׁשַמע  ִאיׁש  ָּכל  ֶׁשֵּכן 
ִּתָּמהֹון ּוְפִליָאה ְוָאְמרּו: ”ֲהֵרי ָּכל ַהְמַדְּבִרים ָהֵאֶּלה ְּגִליִלִּיים, 8 ְוֵאיְך 
ּוָמִדים,  ֲאַנְחנּו  9 ַּפְרִּתים  מֹוַלְדּתֹו?  ִּבְׂשַפת  ׁשֹוֵמַע  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ָּכל 
ּופֹוְנטֹוס  ְוַקָּפדֹוְקָיה  ְיהּוָדה  ַנֲהַרִים, ּתֹוָׁשֵבי  ֲאַרם  ְותֹוָׁשֵבי  ֵעיָלִמים 
ַהְּסמּוִכים  לּוב  ּוְמחֹוזֹות  ִמְצַרִים  ְוַּפְמִפיְלָיה,  10 ְפִריְגָיה  ְוַאְסָיה, 
ְלִקיֶרְנָיה, ּתֹוָׁשֵבי רֹוָמא ַהִּמְתּגֹוְרִרים ָּכאן, 11 ְיהּוִדים ְוֵגִרים, ְּכֵרִתִּיים 
ְוַעְרִבים — ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִעים אֹוָתם ְמַסְּפִרים ִּבְלׁשֹונֹוֵתינּו ֶאת 

ְּגֻדּלֹות ָהֱאֹלִהים!”
12 ַהּכׂל ִהְׁשּתֹוְממּו ְוָנבֹוכּו. ָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה: ”ַמה ֶּזה ָצִריְך ִלְהיֹות?” 

13 ֲאָבל ֲאֵחִרים ָלֲעגּו ְוָאְמרּו: ”ְמֵלֵאי ַיִין ֵהם.”

כיפא נושא את דברו בחג השבועות

ְוִדֵּבר ֲאֵליֶהם: ”ֲאָנִׁשים  14 ָעַמד ֵּכיָפא ִעם ָהַאַחד־ָעָׂשר, ָנָׂשא קֹולֹו 

ִלְדָבַרי:  ְוַהְקִׁשיבּו  ָלֶכם  ְּדעּו  זׂאת  ְירּוָׁשַלִים.  יֹוְׁשֵבי  ְוָכל  ְיהּוִדים, 
15 ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֵאיָנם ִׁשּכֹוִרים, ְּכמֹו ֶׁשַאֶּתם ְסבּוִרים, ֶׁשֵּכן ַהָּׁשָעה 

ֵּתַׁשע ַּבּבֶׂקר; 16 ֶאָּלא ֶׁשֶּזה ַהָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִפי יֹוֵאל ַהָּנִביא:
 17   ’ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים, ְנֻאם ֱאֹלִהים,

ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת־רּוִחי ַעל־ָּכל־ָּבָׂשר
ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם;
ַּבחּוֵריֶכם ֶחְזיֹונֹות ִיְראּו

ְוִזְקֵניֶכם ֲחֹלמֹות ַיֲחֹלמּון.
ְוַגם ַעל ֲעָבַדי ְוַעל ִׁשְפחֹוַתי ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה  18 

ֶאְׁשּׂפְך ֶאת־רּוִחי ְוִנְּבאּו.
ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל  19 
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ב 25‑28: תהל’ טז 8‑11   

ְואֹותֹות ָּבָאֶרץ ִמַּתַחת,
ָּדם ָוֵאׁש ְוִתְמרֹות ָעָׁשן.

ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלׂחֶׁשְך ְוַהָּיֵרַח ְלָדם  20 
ִלְפֵני ּבֹוא יֹום יהוה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא.

ְוָהָיה ָּכל ֲאֶׁשר־ִיְקָרא ְּבֵׁשם יהוה ִיָּמֵלט.’  21 
ִאיׁש  ִמַּנְּצַרת,  ֵיׁשּוַע  ָהֵאֶּלה:  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִׁשְמעּו  ִיְׂשָרֵאל,  22 ַאְנֵׁשי 

ֲאֶׁשר  ּוְבאֹותֹות  ּוְבִנִּסים  ִּבְגבּורֹות  ֱאֹלִהים  ִמַּטַעם  ָלֶכם  ֶׁשִּנְתַאֵּׁשר 
יֹוְדִעים;  ַעְצְמֶכם  ֶׁשַאֶּתם  ְּכִפי  ְּבתֹוְכֶכם,  ַעל־ָיָדיו  ָעָׂשה  ָהֱאֹלִהים 
 — ִויִדיָעתֹו־ֵמרׂאׁש  ַהֶּנֱחָרָצה  ֱאֹלִהים  ֲעַצת  ַעל־ִּפי  ֶׁשֻהְסַּגר  23 הּוא 

ֱהִקימֹו  24 ֵואֹלִהים  ַוֲהַרְגֶּתם.  ְצַלְבֶּתם  ְרָׁשִעים  ּוִביֵדי  ְלַקְחֶּתם  אֹותֹו 
ִלְתִחָּיה ְּבַהִּתירֹו ֶאת ֶחְבֵלי ַהָּמֶות, ֶׁשֵּכן ַהָּמֶות ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעצׂר 

אֹותֹו. 25 ֵהן ָּדִוד אֹוֵמר ָעָליו:
  ’ִׁשִּויִתי יהוה ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד, 

ִּכי ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט.
ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי,   26 

ַאף־ְּבָׂשִרי ִיְׁשּׂכן ָלֶבַטח,
ִּכי ֹלא־ַתֲעׂזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול,   27 
ֹלא־ִתֵּתן ֲחִסיְדיָך ִלְראֹות ָׁשַחת.

ּתֹוִדיֵעִני ׂאַרח ַחִּיים,   28 
ׂׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך.’

29 ֲאָנִׁשים ַאִחים, ֶאְפָׁשר לֹוַמר ָלֶכם ְּבִבָּטחֹון ַעל ָּדִוד ָאִבינּו, ֶׁשהּוא 

ֶׁשָהָיה  30 ִמֵּכיָון  ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ַעד  ִעָּמנּו  ִנְמָצא  ְוִקְברֹו  ִנְקַּבר  ְוַגם  ֵמת 
ְוָיַדע ִּכי ֱאֹלִהים ִנְׁשַּבע לֹו ְׁשבּוָעה ְלהֹוִׁשיב ִמְּפִרי ֲחָלָציו ַעל  ָנִביא 
ֶנֶעְזָבה  ֶׁשֹּלא   — ַהָּמִׁשיַח  ְּתִחַּית  ַעל  ִּדֵּבר  ֵמרׂאׁש  31 ַּבֲחזֹותֹו  ִּכְסאֹו, 
ִלְׁשאֹול ַנְפׁשֹו ּוְבָׂשרֹו ֹלא ָרָאה ַׁשַחת. 32 ֶאת ֵיׁשּוַע ֶזה ֵהִקים ֱאֹלִהים 
ְיִמין  ֶאל  ֶׁשִּנָּׂשא  33 ּוְלַאַחר  ֵעִדים.  ֻּכָּלנּו  ֲאַנְחנּו  זׂאת  ְוַעל  ִלְתִחָּיה 
ָהֱאֹלִהים ְוִקֵּבל ֵמֵאת ָהָאב ֶאת רּוַח ַהּקֶׂדׁש ַהֻּמְבַטַחת, ָׁשַפְך אֹוָתּה 
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ב 35‑36: תהל’ ק 1   

ַהָּׁשַמְיָמה,  ָעָלה  ֹלא  ָּדִוד  34 ֲהֵרי  ׁשֹוְמִעים.  ְוַגם  רֹוִאים  ֶׁשַאֶּתם  ְּכִפי 
ֶאָּלא ֶׁשהּוא אֹוֵמר:

 35   ’ְנֻאם יהוה ַלאׂדִני, ֵׁשב ִליִמיִני
ַעד ָאִׁשית אֹוְיֶביָך ֲהׂדם ְלַרְגֶליָך.’

36 ָלֵכן ֵיַדע ָנא ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבֵברּור, ֶׁשֱאֹלִהים ָׂשם ְלָאדֹון ּוְלָמִׁשיַח 

ֶאת ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְצַלְבֶּתם.”
37 ְּכָׁשְמָעם ִהְתַעְּצבּו ְמאׂד ְּבִלָּבם ְוָאְמרּו ְלֵכיָפא ְוִלְׁשָאר ַהְּׁשִליִחים: 

”ֲאָנִׁשים ַאִחים, ֶמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות?”
38 ָאַמר ָלֶהם ֵּכיָפא: ”ׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִהָּטְבלּו ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּכם ְּבֵׁשם 

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִלְסִליַחת ֲחָטֵאיֶכם, ּוְתַקְּבלּו ֶאת ַמְּתַנת רּוַח ַהּקֶׂדׁש; 
ִיְקָרא  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָהְרחֹוִקים,  ּוְלָכל  ְוִלְבֵניֶכם  ַהַהְבָטָחה  ָלֶכם  39 ִּכי 

ָלֶהם ֲאדָׂני ֱאֹלֵהינּו.”
ְּבָאְמרֹו:  ָּבֶהם  ְוֵהִאיץ  ָּבֶהם  ֵהִעיד  ֲאֵחרֹות  ַרּבֹות  ְּבִמִּלים  40 ַּגם 

ְּדָברֹו  ְּבָרצֹון ֶאת  ֶׁשִּקְּבלּו  41 ֵאֶּלה  ַהֶּזה!”  ַהּסֹוֵרר  ַהּדֹור  ִמן  ”ִהָּמְלטּו 
ָהיּו  42 ֵהם  ְנָפׁשֹות.  ֲאָלִפים  ִּכְׁשֹלֶׁשת  נֹוְספּו  יֹום  ּוְבאֹותֹו  ִנְטְּבלּו, 
ׁשֹוְקִדים ַעל ּתֹוַרת ַהְּׁשִליִחים, ַעל ַהִהְתַחְּברּות, ַעל ְּבִציַעת ַהֶּלֶחם 

ְוַעל ַהְּתִפּלֹות.
אורח החיים של המאמינים

43 ָּכל ֶנֶפׁש ִנְתַמְּלָאה ִיְרָאה ּומֹוְפִתים ְואֹותֹות ַרִּבים ָעׂשּו ַהְּׁשִליִחים. 

44 ָּכל ַהַּמֲאִמיִנים ָהיּו ַיְחָּדיו ּוְבָכל ֲאֶׁשר ָהָיה ָלֶהם ָהיּו ֻׁשָּתִפים. 45 ֵהם 

ִאיׁש  ְלָכל  ַלּכׂל,  ְוִחְּלקּו אֹוָתם  ְרכּוָׁשם  ְוֶאת  ֲאֻחּזֹוֵתיֶהם  ָמְכרּו ֶאת 
ְּכִפי ָצְרּכֹו. 46 יֹום יֹום ִהְתִמידּו ִלְהיֹות ֵלב ֶאָחד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָהיּו 
ּבֹוְצִעים ֶאת ַהֶּלֶחם ְּבָבֵּתיֶהם, אֹוְכִלים ֶאת ְמזֹוָנם ְּבִׂשְמָחה ּוְבתׂם 
ֵלב 47 ּוְמַׁשְּבִחים ֶאת ֱאֹלִהים. ֵהם ָמְצאּו ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל ָהָעם, ְוָהָאדֹון 

הֹוִסיף ֲעֵליֶהם יֹום יֹום ֶאת ַהּנֹוָׁשִעים.

 2.34 - 47
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ריפוי איש פיסח בשער בית המקדש

 ֵּכיָפא ְויֹוָחָנן ָהיּו ְּבַדְרָּכם ֶאל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵעת ְּתִפַּלת ִמְנָחה, ג 
ִאּמֹו,  ִמֶּבֶטן  ִּפֵּסַח  ֶאָחד,  2 ְוִאיׁש  ַהָּצֳהַרִים.  ַאֲחֵרי  ָׁשלֹוׁש  ְּבָׁשָעה 
ֵּבית  ַׁשַער  ְלַיד  אֹותֹו  ַמִּניִחים  ָהיּו  ְּביֹומֹו  יֹום  ִמֵּדי  ְלָׁשם;  ִנָּׂשא 
ַהִּמְקָּדׁש, ַהַּׁשַער ַהְמֻכֶּנה ”ְמֻהָּדר”, ְלַבֵּקׁש ְנָדבֹות ִמן ַהָּבִאים ֶאל ֵּבית 
ְלֵבית  ְלִהָּכֵנס  עֹוְמִדים  יֹוָחָנן  ְוֶאת  ֵּכיָפא  ֶאת  3 ִּכְראֹותֹו  ַהִּמְקָּדׁש. 
ַהִּמְקָּדׁש, ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ְנָדָבה. 4 ָנַעץ ּבֹו ֵּכיָפא ֶאת ֵעיָניו, ְוֵכן ָעָׂשה ַּגם 
יֹוָחָנן, ְוָאַמר: ”ַהֵּבט ֵאֵלינּו!” 5 הּוא ִהְסַּתֵּכל ֲאֵליֶהם ְּבַקּוֹותֹו ְלַקֵּבל 
ֵמֶהם ַמֶּׁשהּו, 6 ֶאָּלא ֶׁשֵּכיָפא ָאַמר: ”ֶּכֶסף ְוָזָהב ֵאין ִלי, ֲאָבל ֶאת ַמה 
ֶּׁשֵּיׁש ִלי, ֶאת ֶזה ֶאֵּתן ְלָך: ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִמָּנְּצַרת — ִהְתַהֵּלְך!” 
7 הּוא ֶהֱחִזיק ְּבָידֹו ַהְיָמִנית ְוֵהִקים אֹותֹו, ּוִפְתאֹום ִהְתַחְּזקּו ַרְגָליו 

ְוַקְרֻסָּליו. 8 ָקַפץ ָהִאיׁש ְוָעַמד ַעל ַרְגָליו. ִמָּיד ָהַלְך ְוִנְכַנס ִאָּתם ְלֵבית 
ָּכל  9 ָראּוהּו  ֱאֹלִהים.  ֶאת  ּוְמַהֵּלל  ּוְמַקֵּפץ  ְמַהֵּלְך  ְּכֶׁשהּוא  ַהִּמְקָּדׁש 
ֲאֶׁשר  ֶׁשֶּזה הּוא  10 ְוִהִּכירּו  ֱאֹלִהים,  ֶאת  ּוְמַׁשֵּבַח  ִמְתַהֵּלְך  ָהֲאָנִׁשים 
ָהָיה יֹוֵׁשב ְלַבֵּקׁש ְנָדבֹות ַּבַּׁשַער ַהְמֻהָּדר ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש; ִנְתַמְּלאּו 

ִּתָּמהֹון ְוַתְדֵהָמה ַעל ַמה ֶּׁשָּקָרה לֹו.
כיפא נושא את דברו בבית המקדש

ָהֲאָנִׁשים,  ָּכל  ֲאֵליֶהם  ָרצּו  ְוָאז  ְויֹוָחָנן,  ִמֵּכיָפא  ִהְרָּפה  11 ָהִאיׁש ֹלא 

זׂאת  12 ָרָאה  ְׁשֹלמׂה”.  ”אּוָלם  ַהִּנְקָרא  ָּבאּוָלם  ִהְׁשּתֹוְממּות,  ְמֵלֵאי 
ֵּכיָפא ְוָאַמר ֶאל ָהָעם: ”ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל, ָלָּמה ַאֶּתם ְּתֵמִהים ַעל ַהָּדָבר 
ַּבֲחִסידּוֵתנּו  אֹו  ְּבכֵׂחנּו  ְּכִאּלּו  ָּבנּו  ִמְסַּתְּכִלים  ַאֶּתם  ּוַמּדּוַע  ַהֶּזה? 
ֱאֹלֵהי  ְוַיֲעקׂב,  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  13 ֱאֹלֵהי  ִיְתַהֵּלְך?  ֶׁשהּוא  ָעִׂשינּו 
ֲאבֹוֵתינּו, ֵּפֵאר ְּבָכבֹוד ֶאת ַעְבּדֹו ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ְמַסְרֶּתם אֹותֹו ּוְכַפְרֶּתם 
ְּכַפְרֶּתם  14 ַאֶּתם  ַלָחְפִׁשי.  ְלַׁשְּלחֹו  ֶהְחִליט  ַּכֲאֶׁשר  ִּפיָלטֹוס  ִלְפֵני  ּבֹו 
ַׂשר  15 ְוֶאת  רֹוֵצַח,  ִאיׁש  ָלֶכם  ֶׁשְּיַׁשְחֵרר  ּוִבַּקְׁשֶּתם  ּוַבַּצִּדיק  ַּבָּקדֹוׁש 
ַהַחִּיים ֲהַרְגֶּתם — הּוא ֲאֶׁשר ֱאֹלִהים ֱהִקימֹו ִמן ַהֵּמִתים ְוַעל זׂאת 
ֲאַנְחנּו ֵעִדים. 16 ַעל־ְסַמְך ָהֱאמּוָנה ִּבְׁשמֹו ִחֵּזק ְׁשמֹו ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה 
ֲאֶׁשר ַאֶּתם רֹוִאים ּוַמִּכיִרים, ְוָהֱאמּוָנה ּבֹו ָנְתָנה ָלִאיׁש ֶאת ָהְרפּוָאה 
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ג 25: ברא’ יב 3   

ַהְּׁשֵלָמה ַהּזׂאת ְלֵעיֵני ֻּכְּלֶכם. 17 ְוַעָּתה, ַאַחי, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשִּבְבִלי ַּדַעת 
זׂאת  ְּבֶדֶרְך  ִקֵּים  ֱאֹלִהים  18 ַאְך  ַמְנִהיֵגיֶכם.  ֶׁשָּפֲעלּו  ְּכמֹו  ְּפַעְלֶּתם, 
ֶאת ֲאֶׁשר הֹוִדיַע ִמֶּקֶדם ְּבִפי ָּכל ַהְּנִביִאים — ֶׁשְּמִׁשיחֹו ִיְסּבׂל. 19 ָלֵכן 
ָיבֹואּו  20 ְלַמַען  ֲחָטֵאיֶכם,  ֶׁשִּיָּמחּו  ְּכֵדי  ִּבְתׁשּוָבה  ְוׁשּובּו  ִהְתָחְרטּו 
ְיֵמי ְרָוָחה ִמִּלְפֵני ֲאדָׂני ְוהּוא ִיְׁשַלח ֶאת ֲאֶׁשר ֻיַעד ָלֶכם ִמֶּקֶדם, ֶאת 
ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, 21 ֲאֶׁשר ָצִריְך ֶׁשְּיַקְּבלּו אֹותֹו ַהָּׁשַמִים ַעד ֵעת ֲהָׁשַבת 
ַהְּקדֹוִׁשים.  ְנִביָאיו  ְּבִפי  ֵמעֹוָלם  ִּדֵּבר  ֶׁשֱאֹלִהים  ָּדָבר  ְלִתּקּונֹו,  ַהּכׂל 
ֱאֹלֵהיֶכם  יהוה  ָלֶכם  ָיִקים  ’ָנִביא  ֲאבֹוֵתינּו:  ֶאל  ָאַמר  מֶׁׂשה  22 ֵהן 

ֲאֵליֶכם.  ְיַדֵּבר  ֲאֶׁשר  ְּככׂל  ִּתְׁשָמעּון  ֵאָליו  ָּכמֹוִני;  ֲאֵחיֶכם,  ִמֶּקֶרב 
ְוִנְכְרָתה  ַההּוא  ַהָּנִביא  ֶאל  ִּתְׁשַמע  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש  ָּכל  23 ְוָהָיה 

ְוהֹוִדיעּו  ִּדְּברּו  ֻּכָּלם  ָוֵאיָלְך,  ִמְּׁשמּוֵאל  ַהְּנִביִאים  24 ְוָכל  ֵמַעֶּמיָה.’ 
ַעל־אֹודֹות ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה. 25 ַאֶּתם ְּבֵני ַהְּנִביִאים ּוְבֵני ַהְּבִרית ֲאֶׁשר 
ָּכַרת ֱאֹלִהים ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְּבָאְמרֹו ֶאל ַאְבָרָהם:   ’ְוִנְבְרכּו ְּבַזְרֲעָך ָּכל 
ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה.’ 26 ָלֶכם ִראׁשֹוָנה ֵהִקים ֱאֹלִהים ֶאת ַעְבּדֹו ְוָׁשַלח 

אֹותֹו ְלָבֵרְך ֶאְתֶכם, ְּבׁשּוְבֶכם ִאיׁש ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה.”
כיפא ויוחנן לפני הסנהדרין

 ַּכֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֶאל ָהָעם ָּבאּו ֲאֵליֶהם ַהּכֲׂהִנים ּוְנִגיד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ד 
2 ּכֹוֲעִסים ָהיּו ַעל ֶׁשִּלְּמדּו ֶאת ָהָעם ּוִבְּׂשרּו ְּבֵיׁשּוַע  ְוַהְּצדֹוִקים; 
ֶאת ַהְּתִחָּיה ִמן ַהֵּמִתים. 3 ֵהם ָּתְפסּו אֹוָתם ְוֵכיָון ֶׁשָהָיה ְּכָבר ֶעֶרב 
ַהָּדָבר  ֶאת  ֵמַהּׁשֹוְמִעים  ַרִּבים  4 אּוָלם  ְלָמֳחָרת.  ַעד  אֹוָתם  ָּכְלאּו 

ֶהֱאִמינּו, ּוִמְסָּפָרם ָהָיה ַּכֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש.
5 ְלָמֳחָרת ֶנֶאְספּו ָׂשֵריֶהם ְוִזְקֵניֶהם ְוסֹוְפֵריֶהם ִּבירּוָׁשַלִים, 6 ַּגם ָחָנן 

ַהּכֲׂהִנים  ִמְׁשְּפחֹות  ּוְבֵני  ַוֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ְויֹוָחָנן  ְוַקָּיָפא  ַהָּגדֹול  ַהּכֵׂהן 
ַהְּגדֹוִלים. 7 ֵהם ֶהֱעִמידּו אֹוָתם ַּבָּתֶוְך ְוָׁשֲאלּו: ”ְּבֵאיֶזה ּכַׂח אֹו ְּבֵאיֶזה 

ֵׁשם ֲעִׂשיֶתם ֶאת זׂאת?”
8 ֵּכיָפא ִנְתַמֵּלא רּוַח ַהּקֶׂדׁש ְוָאַמר ָלֶהם: ”ָׂשֵרי ָהָעם ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, 

9 ִאם ֲאַנְחנּו ֶנְחָקִרים ַהּיֹום ַעל ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶׁשַּנֲעָׂשה ְלִאיׁש חֹוֶלה — 
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ד 11: תהל’ קיח 22   ד 24: שמות כ 11   

ֵּכיַצד ִנְרָּפא ָהִאיׁש ַהֶּזה — 10 ֶׁשְּיֵהא ָידּוַע ְלֻכְּלֶכם ּוְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ִּכי ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִמַּנְּצַרת, ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְצַלְבֶּתם ַוֲאֶׁשר ֱאֹלִהים 
11 הּוא  ִלְפֵניֶכם.  ָּבִריא  עֹוֵמד  הּוא  ַהֶּזה  ַּבֵּׁשם  ַהֵּמִתים,  ִמן  ֱהִקימֹו 
12 ְוֵאין  ִּפָּנה.  ְלרׂאׁש  ֲאֶׁשר   ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים,  ַאֶּתם  ֶׁשְּמַאְסֶּתם,  ָהֶאֶבן 
ְיׁשּוָעה ְּבַאֵחר, ִּכי ֵאין ֵׁשם ַאֵחר ָנתּון ִלְבֵני ָאָדם ַּתַחת ַהָּׁשַמִים, ּובֹו 

ָעֵלינּו ְלִהָּוַשע.”
ֲאָנִׁשים  ֶׁשֵהם  ְוִהְבִחינּו  ְויֹוָחָנן  ֵּכיָפא  ֶׁשל  ִּבְטחֹוָנם  ֶאת  13 ְּכֶׁשָראּו 

ָהיּו  ֶׁשֶּבָעָבר  אֹוָתם,  ִזהּו  ֵהם  ָּתְמהּו.   — ְמֻלָּמִדים  ּוִבְלִּתי  ְּפׁשּוִטים 
ַיַחד ִעם ֵיׁשּוַע. 14 ַאְך ִּבְראֹוָתם ֶאת ָהִאיׁש ֶׁשִּנְרָּפא עֹוֵמד ִעָּמֶהם, ֹלא 
15 ְלַאַחר ֶׁשִּצּוּו ֲעֵליֶהם ָלֵצאת ִמן ַהַּסְנֶהְדִרין  ָהָיה ָלֶהם ַמה ִּלְטעׂן. 
אֹות  ֲהֵרי  ָהֵאֶּלה?  ָלֲאָנִׁשים  ַּנֲעֶׂשה  ”ַמה  16 ָאְמרּו:  ַיְחָּדיו.  ִהְתָיֲעצּו 
ָאנּו  ְוֵאין  ְירּוָׁשַלִים  יֹוְׁשֵבי  ְלָכל  הּוא  ָּגלּוי  ַעל־ָיָדם,  ַנֲעָׂשה  ָּברּור 
ְיכֹוִלים ְלַהְכִחיׁש אֹותֹו. 17 ֲאָבל ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יֹוִסיף ַהָּדָבר ְלִהְתַּפְרֵסם 
ָאָדם.”  ׁשּום  ֶאל  ַהֶּזה  ַּבֵּׁשם  עֹוד  ְיַדְּברּו  ֶׁשֹלא  ֲעֵליֶהם  ְנַאֵּים  ָּבָעם, 
ְּבֵׁשם  ָּדָבר  ְלַלֵּמד  ְוֹלא  ְלַדֵּבר  ֶׁשֹּלא  אֹוָתם  ְוִצּוּו  ָלֶהם  ָקְראּו  18 ֵהם 

ֵיׁשּוַע.
ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ֻמְצָּדק  ”ַהִאם  ָלֶהם:  ְוָאְמרּו  ְויֹוָחָנן  ֵּכיָפא  19 ֵהִׁשיבּו 

ֵאיֶנּנּו  20 ֲהֵרי  ַאֶּתם!  ִׁשְפטּו  ֵלאֹלִהים?  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ָלֶכם  ִלְׁשמַׂע 
ְיכֹוִלים ֶׁשֹּלא ְלַהִּגיד ֶאת ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְוָׁשַמְענּו!”

21 ַאֲחֵרי ִאּיּוִמים נֹוָסִפים ִׁשְחְררּו אֹוָתם, ִּכי ֹלא ָמְצאּו ֶּדֶרְך ְלַהֲעִניׁש 

אֹוָתם ִּבְגַלל ָהָעם, ֶׁשֵּכן ַהּכׂל ִׁשְּבחּו ֶאת ֱאֹלִהים ַעל ַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה; 
22 ִּכי ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ּבֹו ֵנס ָהִרּפּוי 

ַהֶּזה.
תפילת המאמינים למען הבשורה

ָלֶהם  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְוִסְּפרּו  ַחְבֵריֶהם  ֶאל  ָהְלכּו  ֶׁשֻּׁשְחְררּו  23 ְלַאַחר 

ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוַהְּזֵקִנים. 24 ֵהם ָׁשְמעּו זׂאת ּוְבֵלב ֶאָחד ָנְׂשאּו קֹוָלם 
ְוֶאת־ ָעִׂשיָת   ֶאת־ַהָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ַאָּתה  ”ֲאדָׂני,  ְוָאְמרּו:  ֵלאֹלִהים 
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ד 25‑26: תהל’ ב 1‑2   

ָאִבינּו  ָּדִוד  ַעְבְּדָך  25 ְּבִפי  ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבם,  ֶאת־ַהָּים  ָהָאֶרץ 
ָאַמְרָּת ְּברּוַח ַהּקֶׂדׁש:

  ’ָלָּמה ָרְגׁשּו ּגֹוִים
ּוְלֻאִּמים ֶיְהּגּו־ִריק?

ִיְתַיְּצבּו ַמְלֵכי־ֶאֶרץ  26 
ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו־ָיַחד

ַעל־יהוה ְוַעל־ְמִׁשיחֹו.’
27 ִּכי ָאְמָנם ֶנֶאְספּו ָּבִעיר ַהּזׂאת הֹוְרדֹוס ְוּפֹוְנְטיֹוס ִּפיָלטֹוס ִעם ּגֹוִים 

ּוְלֻאֵּמי ִיְׂשָרֵאל ַעל ַעְבְּדָך ַהָּקדֹוׁש ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת — 28 ַלֲעׂשֹות 
ֲאדָׂני,  29 ְוָכֵעת,  ֶׁשִּיְהֶיה.  ָּגַזְרָּת  ִמֶּקֶדם  ְּכָבר  ַוֲעָצְתָך  ֶּׁשְּבָיְדָך  ַמה  ֶאת 
ְּדָבְרָך ְּבָכל אֶׂמץ ַהֵּלב,  ַלֲעָבֶדיָך לֹוַמר ֶאת  ְוֵתן  ְרֵאה ֶאת ִאּיּוֵמיֶהם 
30 ִּבְנטֹוְתָך ֶאת ָיְדָך ְלַמְרֵּפא ְוַלֲעִׂשַּית אֹותֹות ּומֹוְפִתים ַעל־ְיֵדי ֵׁשם 

ֵיׁשּוַע ַעְבְּדָך ַהָּקדֹוׁש.”
ְוֻכָּלם  ּבֹו  ֶׁשִהְתַאְּספּו  ַהָּמקֹום  ִהְזַּדְעַזע  ְּתִפָּלָתם  ֶאת  31 ְּכֶׁשִּסְּימּו 

ִנְתַמְּלאּו רּוַח ַהּקֶׂדׁש ְוִדְּברּו ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים ְּבאֶׂמץ ֵלב.
שותפות

32 ְקַהל ַהַּמֲאִמיִנים ָהָיה ֵלב ֶאָחד ְוֶנֶפׁש ַאַחת. ִאיׁש ֵמֶהם ֹלא ָאַמר 

ַעל ָּדָבר ִמִּקְנָיָניו ִּכי ֶׁשּלֹו הּוא, ֶאָּלא ֻׁשָּתִפים ָהיּו ַּבּכׂל. 33 ַהְּׁשִליִחים 
ֻּכָּלם.  ַעל  ָהָיה  ַרב  ְוֶחֶסד  ֵיׁשּוַע  ָהָאדֹון  ְּתִחַּית  ַעל  ַרב  ְּבכַׂח  ֵהִעידּו 
34 ַּגם ֹלא ָהָיה ָּבֶהם ִאיׁש ָׁשרּוי ְּבַמְחסֹור, ִּכי ָּכל ַּבֲעֵלי ַהָּׂשדֹות ּוַבֲעֵלי 

ַהָּבִּתים ָמְכרּו ֶאת ִנְכֵסיֶהם ְוֵהִביאּו ֶאת ֶּכֶסף ְמִחיָרם. 35 ֵהם ִהִּניחּוהּו 
ְלַרְגֵלי ַהְּׁשִליִחים ּוְלָכל ִאיׁש ִנַּתן ְּכִפי ָצְרּכֹו. 36 ְויֹוֵסף, ֲאֶׁשר ַהְּׁשִליִחים 
ִּכּנּוהּו ַּבר־ַנָּבא, ְּכלֹוַמר ֶּבן ַהֶּנָחָמה, ִאיׁש ֵלִוי ְיִליד ַקְפִריִסין, 37 ָמַכר 

ֶאת ָׂשֵדהּו ְוַגם הּוא ֵהִביא ֶאת ַהֶּכֶסף ְוִהִּניחֹו ְלַרְגֵלי ַהְּׁשִליִחים.
חנניה ושפירה

 ִאיׁש ֶאָחד, ֲחַנְנָיה ְׁשמֹו, ְוִאְׁשּתֹו ַׁשִּפיָרה ָמְכרּו ָׂשֶדה. 2 ִּביִדיַעת ה 
ִאְׁשּתֹו הּוא ָנַטל ְלַעְצמֹו ֵחֶלק ִמן ַהֶּכֶסף ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵהִביא ֵחֶלק 
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ְוִהִּניחֹו ְלַרְגֵלי ַהְּׁשִליִחים. 3 ָאַמר לֹו ֵּכיָפא: ”ֲחַנְנָיה, ָלָּמה ֶזה  ְמֻסָּים 
ִמְּמִחיר  ְלַעְצְמָך  ְוִלּטׂל  ַהּקֶׂדׁש  ְלרּוַח  ְלַׁשֵּקר  ִלְּבָך  ֶאת  ַהָּׂשָטן  ִמֵּלא 
ַהָּׂשֶדה? 4 ֲהֵרי ְּכֶׁשָעַמד ִּבְרׁשּוְתָך — ֶׁשְּלָך ָהָיה, ְוַאֲחֵרי ֶׁשִּנְמַּכר ָעְמָדה 
ָאָדם  ִלְבֵני  ֶזה? ֹלא  ַמֲעֶׂשה  ִלְּבָך  ַעל  ָעָלה  ָלָּמה  ִּבְרׁשּוְתָך.  ְּתמּוָרתֹו 
ִׁשַּקְרָּת ִּכי ִאם ֵלאֹלִהים!” 5 ְּכֶׁשָּׁשַמע ֲחַנְנָיה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָנַפל 
ְוָנַפח ֶאת רּוחֹו, ּוַפַחד ָּגדֹול ָנַפל ַעל ָּכל ַהּׁשֹוְמִעים. 6 ָקמּו ַהְּצִעיִרים, 

ָעְטפּו אֹותֹו, ְנָׂשאּוהּו ַהחּוָצה ְוָקְברּו אֹותֹו.
7 ְּכָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְכְנָסה ִאְׁשּתֹו ְוִהיא ֵאיֶנָּנה יֹוַדַעת ַמה 

ַהֶּזה  ַּבְּמִחיר  ַהִאם  ִלי,  ”ַהִּגיִדי  ְוָאַמר:  ֵּכיָפא  ֵאֶליָה  8 ָּפָנה  ֶּׁשֵאַרע. 
ְמַכְרֶּתם ֶאת ַהָּׂשֶדה?”

ָאְמָרה: ”ֵּכן, ַּבְּמִחיר ַהֶּזה”.
רּוַח  ֶאת  ְלַנּסֹות  ְׁשֵניֶכם  ִהְתַאַחְדֶּתם  ”ָלָּמה  ֵּכיָפא:  ָלּה  9 ָאַמר 

ִיְּׂשאּו אֹוָתְך  ְוֵהם  ַּבֲעֵלְך  ֶאת  ַהּקֹוְבִרים  ַרְגֵלי  ַּבֶּפַתח  ִהֵּנה  ֱאֹלִהים? 
ַהחּוָצה. 10 ִמָּיד ָנְפָלה ְלַרְגָליו ְוָנְפָחה ֶאת רּוָחּה. ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַהַּבחּוִרים 
ְמָצאּוָה ֵמָתה. ֵהם ָנְׂשאּו אֹוָתּה ַהחּוָצה ְוָקְברּו אֹוָתּה ַעל־ַיד ַּבֲעָלּה. 
ְוַעל ָּכל ַהּׁשֹוְמִעים ֶאת ַהְּדָבִרים  ָנַפל ַעל ָּכל ַהְּקִהָּלה  11 ַּפַחד ָּגדֹול 

ָהֵאֶּלה.
השליחים נרדפים בתגובה על מעשי נסים

12 אֹותֹות ּומֹוְפִתים ַרִּבים ָעׂשּו ַהְּׁשִליִחים ְּבֶקֶרב ָהָעם, ְוַהּכׂל ֶנֶאְספּו 

ְלִהְצָטֵרף  ִאיׁש  ֵהֵעז  ֹלא  ָהֲאֵחִרים  13 ִמן  ְׁשֹלמׂה.  ְּבאּוָלם  ֶאָחד  ֵלב 
ִנְסְּפחּו ֶאל ָהָאדֹון עֹוד  14 ְוָאְמָנם  ֲאֵליֶהם, ַאְך ָהָעם הֹוִקיר אֹוָתם. 
ַמֲאִמיִנים, ְּגָבִרים ְוָנִׁשים ַרִּבים ְמאׂד, 15 ַעד ִּכי ָנְׂשאּו ֶאת ַהחֹוִלים ֶאל 
ָהְרחֹובֹות ְוָׂשמּו אֹוָתם ַעל ִמּטֹות ּוַמָּצִעים ְּכֵדי ֶׁשְּבבֹוא ֵּכיָפא ֲאִפּלּו 
ַרק ִצּלֹו ָיֵצל ַעל ַּכָּמה ֵמֶהם. 16 ַּגם ֲהמֹון ָהָעם ִמן ֶהָעִרים ַהְּסמּוכֹות 
רּוחֹות  ַעל־ְיֵדי  ּוְמֻעִּנים  חֹוִלים  נֹוְׂשִאים  ְּכֶׁשֵהם  ִנְקְּבצּו  ִלירּוָׁשַלִים 

ְטֵמאֹות, ְוֻכָּלם ִנְרְּפאּו.
ִקְנָאה.  ִנְתַמְּלאּו  ַהְּצדֹוִקים,  ַּכת  ַאְנֵׁשי  ֲאָנָׁשיו,  ְוָכל  ַהָּגדֹול  17 ַהּכֵׂהן 

ָהִעירֹוִני.  ַּבֶּכֶלא  אֹוָתם  ְוָׂשמּו  ַהְּׁשִליִחים  ֶאת  18 ָּתְפסּו  ָקמּו,  ֵהם 
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ַהֶּכֶלא  ֵּבית  ַּדְלתֹות  ֶאת  ַּבַּלְיָלה  ָּפַתח  יהוה  ֶׁשַּמְלַאְך  19 ֶאָּלא 

ְוהֹוִציָאם ְּבָאְמרֹו: 20 ”ְלכּו ְוִהְתַיְּצבּו ַּבִּמְקָּדׁש ְוַדְּברּו ֶאל ָהָעם ֶאת ָּכל 
ִּדְבֵרי ַהַחִּיים ָהֵאֶּלה.” 21 ֵהם ָׁשְמעּו ְוִעם ַׁשַחר ִנְכְנסּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש 

ְוֵהֵחּלּו ְלַלֵּמד.
ִזְקֵני  מֹוֶעֶצת  ְוָכל  ַהַּסְנֶהְדִרין  ֶאת  ְוִכְּנסּו  ַוֲאָנָׁשיו  ַהָּגדֹול  ַהּכֵׂהן  ָּבא 
ְּכֶׁשָּבאּו  22 ַאְך  אֹוָתם,  ְלָהִביא  ַהֶּכֶלא  ֶאל  ָׁשְלחּו  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני 
23 ”ָמָצאנּו  ְוהֹוִדיעּו:  ָחְזרּו  ַּבֶּכֶלא.  אֹוָתם  ָמְצאּו  ֹלא  ַהְמָׁשְרִתים 
ִנָּצִבים  ְוַהּׁשֹוְמִרים  ַלֲחלּוִטין  ָּבטּוַח  ְּבאֶׂפן  ָסגּור  ַהּסַׂהר  ֵּבית  ֶאת 
24 ְלֵׁשַמע  ִּבְפִנים.”  ְּכֶׁשָּפַתְחנּו ֹלא ָמָצאנּו ִאיׁש  ֲאָבל  ַהְּדָלתֹות.  ְלַיד 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָנבֹוכּו ְנִגיד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים; ְּתֵמִהים 
ָהיּו ַעל ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר. 25 ָאז ָּבא ִמיֶׁשהּו ְוהֹוִדיַע ָלֶהם: ”ִהֵּנה ָהֲאָנִׁשים 
ֲאֶׁשר ַׂשְמֶּתם ַּבַּמֲאָסר עֹוְמִדים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְמַלְּמִדים ֶאת ָהָעם!” 
26 ָהַלְך ַהָּנִגיד ִעם ַהְמָׁשְרִתים ְוֵהִביאּו אֹוָתם, ַאְך ֹלא ְּבכַׂח, ִּכי ָּפֲחדּו 

ִמן ָהָעם ֶּפן ִיְרְּגמּו אֹוָתם.
ַהּכֵׂהן  אֹוָתם  ָׁשַאל  ַהַּסְנֶהְדִרין.  ִלְפֵני  ְוֶהֱעִמידּום  אֹוָתם  27 ֵהִביאּו 

ַהֶּזה?  ַּבֵּׁשם  ְלַלֵּמד  ֲעֵליֶכם ְּבתֶׂקף ֶׁשֹּלא  ִצִּוינּו  28 ”ַהִאם ֹלא  ַהָּגדֹול: 
ְלָהִביא  ִמְתַּכְּוִנים  ְוַאֶּתם  ְּבתֹוַרְתֶכם  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  ִמֵּלאֶתם  ְוִהֵּנה 

ָעֵלינּו ֶאת ַּדם ָהִאיׁש ַהֶּזה!”
ְלִהָּׁשַמע  ָצִריְך  ”ֵלאֹלִהים  ְוָאַמר:  ַהְּׁשִליִחים  ִעם  ֵּכיָפא  29 ֵהִׁשיב 

ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע  ֶאת  ֵהִקים  ֲאבֹוֵתינּו  30 ֱאֹלֵהי  ָאָדם.  ִלְבֵני  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר 
ִלְהיֹות  ִּביִמינֹו  ֱאֹלִהים  ֵהִרים  ֶזה  31 ֶאת  ֵעץ.  ַעל  ְּבהֹוָקָעה  ֲהַרְגֶּתם 
32 ֲאַנְחנּו  ֲחָטִאים.  ּוְסִליַחת  ְּתׁשּוָבה  ְלִיְׂשָרֵאל  ָלֵתת  ּומֹוִׁשיַע,  ַׂשר 
ֵעֵדי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ְוַגם רּוַח ַהּקֶׂדׁש ֲאֶׁשר ָנַתן ָהֱאֹלִהים ַלּׁשֹוְמִעים 
אֹוָתם.  ַלֲהרׂג  ְוֶהְחִליטּו  ִהְתַרְּתחּו  זׂאת  ֶאת  33 ְּכָׁשְמָעם  ְּבקֹולֹו.” 
ַּגְמִליֵאל ְׁשמֹו, מֹוֵרה־ּתֹוָרה  ַּבַּסְנֶהְדִרין,  ַהְּפרּוִׁשים  ִמן  ֶאָחד  34 ֲאָבל 

ַהחּוָצה  ַהְּׁשִליִחים  ֶאת  ְלהֹוִציא  ְוִצָּוה  ָּקם  ָהָעם,  ָּכל  ְּבֵעיֵני  ְמֻכָּבד 
ִלְזַמן־ָמה. 35 ָאַמר ָלֶהם: ”ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל, ִהָּזֲהרּו ָלֶכם ְּבַמה ֶּׁשַאֶּתם 
ָקם  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ִלְפֵני  36 ִּכי  ָהֵאֶּלה;  ָלֲאָנִׁשים  ַלֲעׂשֹות  ִמְתַּכְּוִנים 
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ּתֹוָדס, ֶׁשִהְתַיֵּמר ִלְהיֹות ִמיֶׁשהּו, ְוִנְסְּפחּו ֵאָליו ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש. 
37 ַאֲחָריו ָקם  ְלַאִין.  ְוָהיּו  ְוָכל ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ְּבקֹולֹו ָנפֹוצּו  ֶנֱהַרג  הּוא 
ְיהּוָדה ַהְּגִליִלי ִּביֵמי ִמְפַקד ַהּתֹוָׁשִבים, ּוָמַׁשְך ַאֲחָריו ֲאָנִׁשים. ַהָּלה 
ֶנֱהַרג ְוָכל ַהְמַצְּיִתים לֹו ִנְתַּפְּזרּו. 38 ְוַעָּתה ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ִחְדלּו ִמן 
ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְוַהִּניחּו ָלֶהם, ִּכי ָהֵעָצה אֹו ַהְּפֻעָּלה ַהּזׂאת ּתּוַפר — 
ִאם ֵמֵאת ְּבֵני ָאָדם ִהיא. 39 ֲאָבל ִאם ֵמֵאת ֱאֹלִהים ִהיא, ֹלא ּתּוְכלּו 

ְלָהֵפר אֹוָתּה ֶּפן ִּתָּמְצאּו ִנְלָחִמים ֵּבאֹלִהים!”
ְוִצּוּו  ֶׁשִהְלקּו אֹוָתם  ְלַאַחר  ַלְּׁשִליִחים.  ְוָקְראּו  ְּבקֹולֹו  ָׁשְמעּו  40 ֵהם 

ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע, ִׁשְחְררּו אֹוָתם. 41 ָיְצאּו ַהְּׁשִליִחים 
ַהֵּׁשם.  ְלַמַען  ֶחְרָּפה  ִלְסּבׂל  ֶׁשָּזכּו  ַעל  ְׂשֵמִחים  ַהַּסְנֶהְדִרין  ִמִּלְפֵני 
ַעל  ּוְלַבֵּׂשר  ְלַלֵּמד  ָחְדלּו  ֹלא  ּוַבָּבִּתים,  ַהִּמְקָּדׁש  ְבֵּבית  יֹום,  42 ְויֹום 

ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוע.
בחירת שבעה שמשים

ַהְּיהּוִדים ו  ֵהֵחּלּו  ַהַּתְלִמיִדים,  ִמְסַּפר  ְּכֶׁשָּגַדל  ָהֵהם,   ַּבָּיִמים 
ֶאת  ֶׁשִהְזִניחּו  ַעל  ָהִעְבִרית  ּדֹוְבֵרי  ַעל  ְלִהְתלֹוֵנן  ַהְּיָוִנית  ּדֹוְבֵרי 
ַאְלְמנֹוֵתיֶהם ַּבֲחֻלַּקת ַהַּסַעד ַהּיֹוִמית. 2 ָקְראּו ְׁשֵנים־ָעָׂשר ַהְּׁשִליִחים 
ְּדַבר  ֶאת  ַנֲעזׂב  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָרצּוי  ”ֹלא  ְוָאְמרּו:  ַהַּתְלִמיִדים  ֲהמֹון  ֶאת 
ִׁשְבָעה  ִמֵּביֵניֶכם  ַּבֲחרּו  ַאִחים,  3 ָלֵכן,  ַּבֻּׁשְלָחנֹות.  ּוְנָׁשֵרת  ֱאֹלִהים 
ֲאָנִׁשים ַּבֲעֵלי ֵׁשם טֹוב, ְמֵלֵאי רּוַח ְוָחְכָמה, ְוַנְפִקיד אֹוָתם ַעל ָהִעְנָין 
5 ִנְתַקֵּבל  ֱאֹלִהים.”  ְּדַבר  ּוְבֵׁשרּות  ַּבְּתִפָּלה  ַנְתִמיד  4 ַוֲאַנְחנּו  ַהֶּזה. 
ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ָּכל ַהָּקָהל ּוָבֲחרּו ֶאת ְסֵטָפנֹוס, ִאיׁש ָמֵלא ֱאמּוָנה ְורּוַח 
ַהּקֶׂדׁש, ְוֶאת ִפיִליּפֹוס, ֶאת ְּפרֹוכֹורֹוס ְוֶאת ִניָקנֹור, ֶאת ִטימֹון ְוֶאת 
אֹוָתם  6 ֶהֱעִמידּו  ֵמַאְנִטיֹוְכָיה.  ֵּגר  ֶׁשָהָיה  ִניקֹוָלאֹוס,  ְוֶאת  ַּפְרֵמָנס 

ִלְפֵני ַהְּׁשִליִחים, ִהְתַּפְּללּו ְוָסְמכּו ָיַדִים ֲעֵליֶהם.
ְוַגם  ָּגַדל ְמאׂד  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהַּתְלִמיִדים  ִׂשְגֵׂשג ּוִמְסַּפר  7 ְּדַבר ֱאֹלִהים 

ָהמֹון ַרב ִמן ַהּכֲׂהִנים ִנְׁשְמעּו ָלֱאמּוָנה.
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ז 3: ברא’ יב 1   ז 7: ברא’ טו 14   

סטפנוס נעצר

ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  ָעָׂשה  ּוְגבּוָרה,  ֶחֶסד  ָמֵלא  ֶׁשָהָיה  8 ְסֵטָפנֹוס, 

ְּגדֹוִלים ְּבֶקֶרב ָהָעם. 9 ָקמּו ֲאָנִׁשים ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַהְּמֻׁשְחָרִרים 
— ָּכְך ָהָיה ְמֻכֶּנה — ְוַגם ֲאָנִׁשים ִמִּקיֶרְנָיה ַוֲאֶלְּכַסְנְּדִרָיה ּוִמִּקִליְקָיה 
ְוַאְסָיה, ְוִהְתַוְּכחּו ִעם ְסֵטָפנֹוס, 10 ַאְך ֹלא ָיְכלּו ַלֲעמׂד ֶנֶגד ַהָחְכָמה 
”ָׁשַמְענּו  לֹוַמר,  ֲאָנִׁשים  ִהִּדיחּו  11 ֵהם  ִּדֵּבר.  ְּבֶעְזָרָתן  ֲאֶׁשר  ְוָהרּוַח 
ֶאת  12 ְוֵהִסיתּו  ֱאֹלִהים”,  ְוַעל  מֶׁׂשה  ַעל  ְנָאָצה  ִּדְבֵרי  ְמַדֵּבר  אֹותֹו 
ֶוֱהִביאּוהּו  ְוָתְפסּו אֹותֹו  ָעָליו  ְוַהּסֹוְפִרים. ָקמּו  ַהְּזֵקִנים  ְוֶאת  ָהָעם 
ֶאל ַהַּסְנֶהְדִרין. 13 ָׁשם ֶהֱעִמידּו ֵעֵדי ֶׁשֶקר ְוַהָּללּו ָאְמרּו: ”ָהִאיׁש ַהֶּזה 
ֵאיֶנּנּו ָחֵדל ְלַדֵּבר ְּדָבִרים ֶנֶגד ַהָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְוֶנֶגד ַהּתֹוָרה, 14 ִּכי 
ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ֶאת  ַיֲהרׂס  ַהֶּזה  ִמַּנְּצַרת  ֶׁשֵּיׁשּוַע  ָׁשַמְענּו אֹותֹו אֹוֵמר 

ִויַׁשֶּנה ֶאת ַהֻחִּקים ֶׁשָּמַסר ָלנּו מֶׁׂשה.”
15 ִהִּביטּו ּבֹו ָּכל ַהּיֹוְׁשִבים ַּבַּסְנֶהְדִרין ְוָראּו ֶאת ָּפָניו ִּכְפֵני ַמְלָאְך.

נאום סטפנוס

2 ֵהִׁשיב ז  ָהֵאֶּלה?”  ַהְּדָבִרים  ְנכֹוִנים  ”ַהִאם  ַהָּגדֹול:  ַהּכֵׂהן   ָׁשַאל 
ְסֵטָפנֹוס ְוָאַמר: ”ֲאָנִׁשים, ַאִחים ְוָאבֹות, ִׁשְמעּו ָנא. ֱאֹלֵהי ַהָּכבֹוד 
ְּבָחָרן,  ֶׁשָּגר  ִלְפֵני  ַנֲהַרִים,  ַּבֲאַרם  ִּבְהיֹותֹו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶאל  ִנְרָאה 
ֲאֶׁשר  ֶאל־ָהָאֶרץ  ּובֹוא  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך  ֵאָליו,   ’ֶלְך־ְלָך  3 ְוָאַמר 

ַאְרֶאָּך.’ 4 ָאז ָיָצא ֵמֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים ְוָגר ְּבָחָרן, ְוַאֲחֵרי מֹות ָאִביו ֶהֱעִביר 
ָּכֵעת.  ָּגִרים ָּבּה  ֲאֶׁשר ַאֶּתם  ַהּזׂאת  ָהָאֶרץ  אֹותֹו ֱאֹלִהים ִמָּׁשם ֶאל 
5 ְוֹלא ָנַתן לֹו ָּבּה ַנֲחָלה, ַאף ֹלא ִמְדַרְך ַּכף ֶרֶגל. הּוא ִהְבִטיַח ָלֵתת 

אֹוָתּה ַלֲאֻחָּזה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבֶטֶרם ָהָיה לֹו ֵּבן. 6 ְּכמֹו ֵכן ָאַמר 
לֹו ָהֱאֹלִהים ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרעֹו ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה ְוַיֲעִבידּו אֹותֹו ִויַעּנּוהּו 
ָאַמר  ָאנִׂכי’,  ָּדן  ַיֲעבׂדּו  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהּגֹוי  7   ’ְוַגם  ָׁשָנה.  ֵמאֹות  ַאְרַּבע 
ֱאֹלִהים, ’ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֵיְצאּו ְוַיַעְבדּוִני ַּבָּמקֹום ַהֶּזה.’ 8 ַּגם ָנַתן לֹו ֶאת 
ְּבִרית ַהִּמיָלה ּוְכֶׁשהֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ָמל אֹותֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני; ְוִיְצָחק 

ֶאת ַיֲעקׂב, ְוַיֲעקׂב ֶאת ְׁשֵנים־ָעָׁשר ָהָאבֹות.
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¤ ז 14: שבעים וחמש נפשות ‑ כך על־פי תרגום השבעים לבראשית מו 27: בנוסח המסורתי 

 ‑ שבעים נפש.    
ז 18: שמות א 8   ז 27‑28: שמות ב 14   

9 ָהָאבֹות ִקְּנאּו ְּביֹוֵסף ּוָמְכרּו אֹותֹו ִמְצַרְיָמה, ַאְך ֱאֹלִהים ָהָיה ִאּתֹו 

10 ְוִהִּציל אֹותֹו ִמָּכל ָצרֹוָתיו; ַּגם ָנַתן לֹו ֵחן ְוָחְכָמה ִלְפֵני ַּפְרעׂה ֶמֶלְך 

ָרָעב  11 ֲאָבל  ֵּביתֹו.  ָּכל  ְוַעל  ִמְצַרִים  ַעל  אֹותֹו  ִמָּנה  ְוַהָּלה  ִמְצַרִים, 
ָּבא ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ְוַגם ָצָרה ְּגדֹוָלה, ַוֲאבֹוֵתינּו ֹלא 
ָמְצאּו אֶׂכל. 12 ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַיֲעקׂב ִּכי ֵיׁש ִחָּטה ְּבִמְצַרִים, ָׁשַלח ֶאת 
ֲאבֹוֵתינּו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה. 13 ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ִהְתַוַּדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו, 
ּומֹוָצאֹו ֶׁשל יֹוֵסף ִנְתַּגָּלה ְלַפְרעׂה. 14 ָׁשַלח יֹוֵסף ְוָקָרא ְלַיֲעקׂב ָאִביו 
ִמְצַרְיָמה  ָיַרד  15 ַיֲעקׂב  ְנָפׁשֹות.  ְוָחֵמׁש  ִׁשְבִעים   ¤  ִמְׁשַּפְחתֹו,  ּוְלָכל 
ְוָׁשם ֵמת הּוא ַוֲאבֹוֵתינּו. 16 ֵהם הּוְבאּו ִלְׁשֶכם ְוִנְטְמנּו ַּבֶּקֶבר ֶׁשָּקָנה 

ַאְבָרָהם ִּבְמִחיר ֶּכֶסף ִמְּבֵני ֲחמֹור ֲאֶׁשר ִּבְׁשֶכם.
ְלַאְבָרָהם,  ֱאֹלִהים  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ַהַהְבָטָחה  ִקּיּום  מֹוֵעד  17 ְּכֶׁשָּקַרב 

ֹלא־ ֲאֶׁשר  ֶׁשָּקם   ֶמֶלְך־ָחָדׁש  18 ַעד  ְּבִמְצַרִים,  ְוִהְתַרָּבה  ָהָעם  ָּגַדל 
ְּבַהְכִריחֹו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ְוֵהַרע  ְלַעֵּמנּו  ִהְתַחֵּכם  19 ֶזה  ֶאת־יֹוֵסף.  ָיַדע 
20 ָּבֵעת ַהִהיא נֹוַלד  ִיְחיּו.  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ְלַהְפִקיר ֶאת עֹוְלֵליֶהם  אֹוָתם 
מֶׁׂשה, ֶׁשָהָיה טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים. ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ֻּגַּדל ְּבֵבית ָאִביו 
ְלֵבן.  ָלּה  אֹותֹו  ְוִגְּדָלה  ַּפְרעׂה  ַּבת  אֹותֹו  ָאְסָפה  ֻהְפַקר  21 ְוַכֲאֶׁשר 

22 מֶׁׂשה ֻלַּמד ְּבָכל ָחְכַמת ַהִּמְצִרים ְוָהָיה ֶּבן־ַחִיל ִּבְדָבָריו ּוְבַמֲעָׂשיו.

ְּבֵני  ֶאָחיו  ֶאת  ִלְפקׂד  ִלּבֹו  ַעל  ָעָלה  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  לֹו  23 ְּכֶׁשָּמְלאּו 

ִיְׂשָרֵאל. 24 ִּכְראֹותֹו ִאיׁש ֶאָחד ֻמֶּכה ֵהֵגן ָעָליו ְוָנַקם ֶאת ִנְקָמתֹו ֶׁשל 
ַהִּנְפָּגע ַּבֲהִמיתֹו ֶאת ַהִּמְצִרי. 25 הּוא ָחַׁשב ֶׁשֶאָחיו ָיִבינּו ִּכי ַעל־ָיָדיו 
ַהֵּׁשִני  26 ַּבּיֹום  ֵהִבינּו.  ֹלא  ֶׁשֵהם  ֶאָּלא  ְּתׁשּוָעה,  ֱאֹלִהים  ָלֶהם  ִיֵּתן 
ְּבָאְמרֹו,  ְלָׁשלֹום  אֹוָתם  ְלַפֵּיס  ּוִבֵּקׁש  ָרבּו,  ַּכֲאֶׁשר  ֵּביֵניֶהם  הֹוִפיַע 
’ֲאָנִׁשים ַאִחים ַאֶּתם, ָלָּמה ָּתֵרעּו ֶזה ָלֶזה?’ 27 ֲאָבל ַהּפֹוֵגַע ְּבֵרֵעהּו 
ַאָּתה  28 ַהְלָהְרֵגִני  ָעֵלינּו?  ְוׁשֵׂפט  ְלַׂשר  ָׂשְמָך  ְוָאַמר,   ’ִמי  ָהַדף אֹותֹו 
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¤ ז 43: ”ֻסַּכת מֹלֶך” ו”ֵריָפן” כבתרגום השבעים, עמוס ה 26. לעומת זאת, בנוסח המסורתי: 

”את ִסּכּות מלככם ואת ִּכיּון צלמיכם כוכב אלהיכם…” אבל בעמוס ה 27, הן בנוסח המסורתי 
 והן בתרגום השבעים, כתוב ”מהלאה לדמשק”.    

ז 33: שמות ג 5   ז 34: שמות ג 7, 8, 10   ז 35: שמות ב 14   ז 40: שמות לב 1, 23   
ז 42‑43: עמוס ה 25  

אֵׂמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאְתמֹול ֶאת־ַהִּמְצִרי?’ 29 ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּבַרח 
מֶׁׂשה ְוָהָיה ְלֵגר ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ְוָׁשם הֹוִליד ְׁשֵני ָּבִנים.

30 ַּכֲעבׂר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִנְרָאה ֵאָליו ַמְלָאְך ְּבִמְדַּבר ַהר ִסיַני, ְּבַלַּבת 

ְּכֶׁשִּנַּגׁש  ַאְך  ַהַּמְרֶאה,  ַעל  ְוָתַמּה  מֶׁׂשה  31 ָרָאה  ַהְּסֶנה.  ִמּתֹוְך  ֵאׁש 
ְלַהִּביט ָהָיה ֵאָליו קֹול ֲאדָׂני: 32 ’ָאנִׂכי ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֶתיָך, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, 
ִיְצָחק ְוַיֲעקׂב.’ מֶׁׂשה ֶנֱחַרד ְוֹלא ֵהֵעז ְלַהִּביט. 33 ָאַמר ֵאָליו ֱאֹלִהים, 
  ’ַׁשל־ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך, ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת־
ְוֶאת  ְּבִמְצַרִים  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  ֶאת־ֳעִני  ָרִאיִתי  34   ָראׂה  הּוא.  קֶׂדׁש 
ִמְצָרְיָמה.’  ְוֶאְׁשָלֲחָך  ְלָכה  ְוַעָּתה  ְלַהִּציָלם;  ָוֵאֵרד  ָׁשַמְעִּתי  ַנֲאָקָתם 
35 מֶׁׂשה ֶזה, ֲאֶׁשר ָּכְפרּו ּבֹו ְּבָאְמָרם   ’ִמי ָׂשְמָך ְלַׂשר ְוׁשֵׂפט’ — אֹותֹו 

ָׁשַלח ֱאֹלִהים ְּבַיד ַהַּמְלָאְך ַהִּנְרֶאה ֵאָליו ַּבְּסֶנה, ִלְהיֹות ְלַׂשר ְוגֹוֵאל. 
36 הּוא הֹוִציָאם ַּבֲעׂשֹותֹו אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבַים סּוף, 

ְוֵכן ַּגם ַּבִּמְדָּבר ְּבֶמֶׁשך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. 37 ֶזהּו אֹותֹו מֶׁׂשה ֲאֶׁשר ָאַמר 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ’ָנִביא ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶכם, ָּכמֹוִני, ָיִקים ָלֶכם יהוה.’ 38 הּוא 
ָהִאיׁש ֶׁשָהָיה ַּבָּקָהל ַּבִּמְדָּבר ִעם ַהַּמְלָאְך ַהּדֹוֵבר ֵאָליו ְּבַהר ִסיַני ְוִעם 
ֲאבֹוֵתינּו, ָהִאיׁש ֶׁשִּקֵּבל ִּדְבֵרי ַחִּיים ָלֵתת ָלנּו. 39 ַוֲאבֹוֵתינּו ֹלא ָרצּו 
ִלְׁשמַׂע ְּבקֹולֹו ִּכי ִאם ָּדחּו אֹותֹו ּוִבְלָבָבם ָׁשבּו ִמְצָרְיָמה, 40 ְּבָאְמָרם 
ֶאל ַאֲהרׂן   ’ֲעֵׂשה־ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו, ִּכי־ֶזה מֶׁׂשה ֲאֶׁשר 
ֵעֶגל  ָעׂשּו  41 ְוָאֵכן  לֹו.’  ֶמה־ָהָיה  ָיַדְענּו  ֹלא  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעָלנּו 
42 ָאז  ְיֵדיֶהם.  ְּבַמֲעֵׂשי  ְוָׂשְמחּו  ָלֱאִליל,  ֶזַבח  ְוִהְקִריבּו  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ְּבֵסֶפר  ַּכָּכתּוב  ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ְלֻפְלַחן  אֹוָתם  ּוָמַסר  ָהֱאֹלִהים  ָּפָנה 
ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  ַבִּמְדָּבר  ִהַּגְׁשֶּתם־ִלי  ּוִמְנָחה  ַהְּנִביִאים,   ’ַהְּזָבִחים 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל? 43 ּוְנָׂשאֶתם ֶאת    ¤ֻסַּכת מֶׂלְך ְוֶאת ּכֹוַכב ֱאֹלֵהיֶכם ֵריָפן, 
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ז 49‑50: ישע’ סו 1‑2   

ַהְּצָלִמים ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָלֶהם. ְוִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמָהְלָאה 
ְלָבֶבל.’

ֶאל  ַהְמַדֵּבר  ֶׁשִּצָּוה  ְּכמֹו  ַּבִּמְדָּבר,  ַלֲאבֹוֵתינּו  ָהָיה  ָהֵעדּות  44 ִמְׁשַּכן 

אֹותֹו  ִקְּבלּו  45 ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָרָאה.  ַהַּתְבִנית  ַעל־ִּפי  ַלֲעׂשֹותֹו  מֶׁׂשה 
ּוְבַהְנָהַגת ְיהֹוֻׁשַע ֱהִביאּוהּו ַלֲאֻחַּזת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֵּגְרָׁשם ֱאֹלִהים ִמְּפֵני 
ֲאבֹוֵתינּו, ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ְיֵמי ָּדִוד. 46 הּוא ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ּוִבֵּקׁש 
48 ַאְך  ַּבִית,  לֹו  ָּבָנה  ְׁשֹלמׂה  47 ָאְמָנם  ַיֲעקׂב.  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּכן  ִלְמצׂא 
ַהָּנִביא,  ֶׁשאֹוֵמר  ְּכמֹו  ָיַדִים,  ַמֲעֵׂשי  ְּבֵהיָכלֹות  ׁשֹוֵכן  ֵאיֶנּנּו  ָהֶעְליֹון 
ִּתְבנּו־ ֲאֶׁשר  ַבִית  ֵאי־ֶזה  ַרְגָלי.  ֲהדׂם  ְוָהָאֶרץ  ִּכְסִאי  49   ’ַהָּׁשַמִים 

ָיִדי  ֶאת־ָּכל־ֵאֶּלה  50 ֲהֹלא  ְמנּוָחִתי?  ָמקֹום  ְוֵאי־ֶזה  יהוה,  ְנֻאם  ִלי, 
ָעָׂשָתה.’

51 ְקֵׁשי עֶׂרף ְוַעְרֵלי ֵלב ְוָאְזַנִים, ָּתִמיד ִמְתַנְּגִדים ַאֶּתם ְלרּוַח ַהּקֶׂדׁש, 

ַּכֲאבֹוֵתיֶכם ֵּכן ַּגם ַאֶּתם. 52 ֶאת ִמי ֵמַהְּנִביִאים ֹלא ָרְדפּו ֲאבֹוֵתיֶכם? 
ַּגם ָהְרגּו ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשִהִּגידּו ֵמרׂאׁש ֶאת ְּדַבר ּבֹוא ַהַּצִּדיק ֲאֶׁשר ָּכֵעת 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשִּקַּבְלֶּתם  53 ַאֶּתם  ְוהֹוְרָגיו;  ַמְסִּגיָריו  ֱהִייֶתם  ַאֶּתם 

ְּבֶאְמָצעּות ַמְלָאִכים ְוֹלא ְׁשַמְרֶּתם אֹוָתּה.”
סטפנוס נסקל

ָעָליו  ְוָחְרקּו  ִלָּבם  עֶׂמק  ַעד  ָּכֲעסּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  54 ְּכָׁשְמָעם 

ִׁשֵּניֶהם; 55 ְוהּוא ָמֵלא רּוַח ַהּקֶׂדׁש ּוַמִּביט ַהָּׁשַמְיָמה. ָרָאה ֶאת ְּכבֹוד 
ֱאֹלִהים ְוֶאת ֵיׁשּוַע עֹוֵמד ִליִמין ָהֱאֹלִהים 56 ְוָאַמר: ”ִהְנִני רֹוֶאה ֶאת 
ַהָּׁשַמִים ְּפתּוִחים ְוֶאת ֶּבן־ָהָאָדם עֹוֵמד ִליִמין ָהֱאֹלִהים.” 57 ַאְך ֵהם 
ִהְסָּתֲערּו  ֶאָחד  ּוְכִאיׁש  ָאְזֵניֶהם,  ֶאת  ְּבָאְטָמם  ָּגדֹול,  ְּבקֹול  ָצֲעקּו 
ָהֵעִדים  ַּבֲאָבִנים.  אֹותֹו  ְוָסְקלּו  ָלִעיר  ִמחּוץ  ֶאל  58 ֲהָדפּוהּו  ָעָליו, 
59 ּוְסֵטָפנֹוס  ְׁשמֹו,  ָׁשאּול  ֶאָחד,  ָּבחּור  ְלַרְגֵלי  ִּבְגֵדיֶהם  ֶאת  ִהִּניחּו 
ִנְסַקל ְּכֶׁשהּוא זֹוֵעק ְואֹוֵמר: ”ֲאדֹוִני ֵיׁשּוַע, ַקֵּבל ֶאת רּוִחי!” 60 ְּכמֹו 
ֵכן ָּכַרע ַעל ִּבְרָּכיו ְוָצַעק ְּבקֹול ָּגדֹול: ”ֲאדָׂני, ַאל ִּתְפקׂד ֲעֵליֶהם ֶאת 

ַהֵחְטא ַהֶּזה!” ָאַמר זׂאת ָוֵמת.

 7.44 - 60
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 ַּגם ָׁשאּול ִהְסִּכים ַלֲהִריָגתֹו.ח 
שאול רודף את הקהילה

ְוֻכָּלם  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהְּקִהָּלה  ֶנֶגד  ְּגדֹוָלה  ְרִדיָפה  ֵהֵחָּלה  ַההּוא  ַּבּיֹום 
ָאְספּו  2 ָאז  ַהְּׁשִליִחים.  ִמן  חּוץ  ְוׁשֹוְמרֹון,  ְיהּוָדה  ַּבֲאזֹוֵרי  ָנפֹוצּו 
ֲאָנִׁשים ִיְרֵאי ָׁשַמִים ֶאת ְסֵטָפנֹוס ְוָסְפדּו ָעָליו ִמְסֵּפד ָּגדֹול. 3 ְוָׁשאּול 
ְוָנִׁשים  ְּגָבִרים  ְוָגַרר  ְלַבִית  ִמַּבִית  ָעַבר  הּוא  ַּבְּקִהָּלה;  ַׁשּמֹות  ָעָׂשה 

ְוִהְסִּגיָרם ַלֶּכֶלא.
הבשורה מגיעה אל שומרון

ָיַרד  5 ָאז  ְּדַבר ֱאֹלִהים.  ּוִבְּׂשרּו ֶאת  ָּבָאֶרץ  ָעְברּו  ֶׁשָּנפֹוצּו  4 ָהֲאָנִׁשים 

ִפיִליּפֹוס ֶאל ִעיר ְּבׁשֹוְמרֹון ְוִהְכִריז ָלֶהם ֶאת ַהָּמִׁשיַח. 6 ֲהמֹון ָהָעם 
ִהְקִׁשיב ְּבֵלב ֶאָחד ְלִדְבֵרי ִפיִליּפֹוס, ְּכָׁשְמָעם ְוִכְראֹוָתם ֶאת ָהאֹותֹות 
ָיְצאּו  ַרִּבים ֲאֶׁשר ָהיּו ֲאחּוֵזי רּוחֹות ֻטְמָאה, ָהרּוחֹות  7 ִּכי  ֶׁשָעָׂשה; 
ֵמֶהם ְוֵהן צֹוֲעקֹות ְּבקֹול ָּגדֹול. ַּגם ְמֻׁשָּתִקים ּוִפְסִחים ַרִּבים ִנְרְּפאּו 

8 ְוִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ָּבִעיר ַהִהיא.

ְּבׁשֹוְמרֹון  ְּבִכּׁשּוף  ִמְּכָבר  ֶזה  ָהָיה עֹוֵסק  ְׁשמֹו,  ִׁשְמעֹון  ֶאָחד,  9 ִאיׁש 

ָּגדֹול.  ָאָדם  ֶׁשהּוא  ַעְצמֹו  ַעל  ְּבָאְמרֹו  ָהִעיר  ּתֹוָׁשֵבי  ֶאת  ּוַמְדִהים 
10 ַהּכׂל ִהְקִׁשיבּו ֵאָליו, ִמָּקָטן ְוַעד ָּגדֹול. ָאְמרּו: ”ָהִאיׁש ַהֶּזה הּוא ּכַׂח 

ָהֱאֹלִהים ַהִּנְקָרא ַהּכַׂח ַהָּגדֹול.” 11 ֵהם ִהְקִׁשיבּו ֵאָליו ִמְּפֵני ֶׁשְּזַמן ַרב 
ִהְדִהים אֹוָתם ִּבְכָׁשָפיו. 12 ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ֶהֱאִמינּו ְלִפיִליּפֹוס ְּבַבְּׂשרֹו ַעל 
ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ְוֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ִנְטְּבלּו ְּגָבִרים ְוָנִׁשים, 13 ְוַגם 
ְוִכְראֹותֹו  ִפיִליּפֹוס;  ֶאל  ְוִנְסַּפח  ִנְטַּבל  הּוא  ֶהֱאִמין.  ַעְצמֹו  ִׁשְמעֹון 

ֶאת ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשַּנֲעׂשּו, ִנְתַמֵּלא ִּתָּמהֹון.
ְּדַבר  ֶאת  ִקְּבָלה  ֶׁשּׁשֹוְמרֹון  ָׁשְמעּו  ִּבירּוָׁשַלִים  ֲאֶׁשר  14 ַהְּׁשִליִחים 

ְלָׁשם  ָיְרדּו  15 ַהָּללּו  יֹוָחָנן.  ְוֶאת  ֵּכיָפא  ֶאת  ֲאֵליֶהם  ְוָׁשְלחּו  ֱאֹלִהים 
ָצְלָחה  ֹלא  עֹוד  16 ִּכי  ַהּקֶׂדׁש,  רּוַח  ֶאת  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ַּבֲעָדם  ְוִהְתַּפְּללּו 
ָהרּוַח ַעל ִאיׁש ֵמֶהם; ֵהם ַרק ִנְטְּבלּו ְּבֵׁשם ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע. 17 ָאז ָסְמכּו 
ִּכי  ִׁשְמעֹון  18 ְּכֶׁשָרָאה  ַהּקֶׂדׁש.  רּוַח  ֶאת  ִקְּבלּו  ְוֵהם  ֲעֵליֶהם  ָיַדִים 
ִּבְסִמיַכת ְיֵדי ַהְּׁשִליִחים ִנֶּתֶנת רּוַח ַהּקֶׂדׁש, ִהִּגיׁש ָלֶהם ֶּכֶסף ְּבָאְמרֹו: 

 8.1 - 18
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ח 32‑33: ישע’ נג 7‑8   

19 ”ְּתנּו ַּגם ִלי ֶאת ַהַּסְמכּות ַהּזׂאת, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשַאִּניַח ָעָליו ֶאת ָיַדי 

ְיַקֵּבל ֶאת רּוַח ַהּקֶׂדׁש.”
20 ָאַמר לֹו ֵּכיָפא: ”ַּכְסְּפָך ְיֵהא ִאְּתָך ַלֲאַבּדֹון, ִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשְבָּת ִלְקנֹות 

ִּכי  ַהֶּזה,  ַּבָּדָבר  ְוַנֲחָלה  ֵחֶלק  ְלָך  21 ֵאין  ֱאֹלִהים.  ַמְּתַנת  ֶאת  ְּבֶכֶסף 
ְלָבְבָך ֵאיֶנּנּו ָיָׁשר ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים. 22 ַעל ֵּכן ׁשּוב ֵמִרְׁשָעְתָך זֹו ְוִהְתַחֵּנן 
ֶאל ָהָאדֹון, אּוַלי ִּתָּסַלח ְלָך ְמִזַּמת ִלְּבָך; 23 ִּכי ֲאִני רֹוֶאה אֹוְתָך ָנתּון 

ִּבְמרֹוַרת ַלֲעָנה ּוְבַכְבֵלי ֶרַׁשע.”
24 ֵהִׁשיב ִׁשְמעֹון ְוָאַמר: ”ִהְתַחְּננּו ַאֶּתם ַּבֲעִדי ֶאל ָהָאדֹון ֶׁשֹּלא ָיבֹוא 

ָעַלי ָּדָבר ִמַּמה ֶּׁשֲאַמְרֶּתם.”
25 ְלַאַחר ֶׁשֵהִעידּו ֶאת ֵעדּוָתם ְוִדְּברּו ֶאת ְּדַבר ָהָאדֹון ָחְזרּו ִלירּוָׁשַלִים 

ּוְבַדְרָּכם ִּבְּׂשרּו ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ִּבְכָפִרים ַרִּבים ֶׁשל ׁשֹוְמרֹוִנים.
פיליפוס והסריס האתיופי

ַּבֶּדֶרְך  ָּדרֹוָמה  ְוֵלְך  ”קּום  ְוָאַמר:  ִפיִליּפֹוס  ֶאל  ִּדֵּבר  יהוה  26 ַמְלַאְך 

ְוָהַלְך.  ָקם  27 הּוא  ַהִּמְדָּבִרית.”  ַּבֶּדֶרְך  ְלַעָּזה,  ִמירּוָׁשַלִים  ַהּיֹוֶרֶדת 
ָהֶאְתיֹוִּפים  ַמְלַּכת  ַקְנַּדק  ַּבֲחַצר  ְוַׂשר  ָסִריס  ֶאְתיֹוִּפי,  ִאיׁש  ְוִהֵּנה 
ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ֶׁשָּבא  ְלַאַחר  ְלַאְרצֹו  ָּכל אֹוְצרֹוֶתיָה, חֹוֵזר  ַעל  ּוְמֻמֶּנה 
ִּבירּוָׁשַלִים, 28 ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶמְרַּכְבּתֹו ְוקֹוֵרא ְּבֵסֶפר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא. 
ַהּזׂאת.”  ַהֶּמְרָּכָבה  ְוִהָּלֵוה ֶאל  ְלִפיִליּפֹוס: ”ִהְתָקֵרב  29 ָאְמָרה ָהרּוַח 

ַהָּנִביא.  ִּביַׁשְעָיהּו  ְוָׁשַמע אֹותֹו קֹוֵרא  ַהֶּמְרָּכָבה  ֶאל  ָרץ  30 ִפיִליּפֹוס 

ָׁשַאל אֹותֹו: ”ַהִאם ַאָּתה ֵמִבין ַמה ֶּׁשַאָּתה קֹוֵרא?” 31 ֵהִׁשיב ְוָאַמר: 
ִמִפיִליּפֹוס  ִּבֵּקׁש  הּוא  ִאיׁש?”  אֹוִתי  ַיְדִריְך  ֹלא  ִאם  אּוַכל  ”ְוֵאיְך 

ֶׁשַּיֲעֶלה ְוֵיֵׁשב ִאּתֹו. 32 ֶקַטע ַהָּכתּוב ֶׁשָּקָרא ָהָיה:
  ”ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוַבל ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ׂגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה, 

ְוֹלא ִיְפַּתח ִּפיו.
ֵמׂעֶצר ּוִמִּמְׁשָּפט ֻלַּקח ְוֶאת־ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחַח,   33 

ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים.”

 8.19 - 33
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ַהָּנִביא אֹוֵמר  ִמי  ִפיִליּפֹוס: ”ֶאְׁשַאל אֹוְתָך, ַעל  34 ָאַמר ַהָּסִריס ֶאל 

זׂאת, ַעל ַעְצמֹו אֹו ַעל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר?”
ֶאת  לֹו  ִּבֵּׂשר  ַהֶּזה  ַהָּכתּוב  ִמן  ּוְבַהְתִחילֹו  ִּבְדָברֹו  ִפיִליּפֹוס  35 ָּפַתח 

ֵיׁשּוַע. 36 ַּכֲאֶׁשר ָנְסעּו ַּבֶּדֶרְך ָּבאּו ֶאל ְמקֹום ַמִים. ָאַמר ַהָּסִריס: ”ִהֵּנה 
ַמִים. ַמה ִּיְמַנע אֹוִתי ֵמִהָּטֵבל?”

ֵהן  ַהַּמִים,  ֶאל  ָיְרדּו  ּוְׁשֵניֶהם  ַהֶּמְרָּכָבה  ֶאת  ַלֲעצׂר  ִצָּוה  38 הּוא 

ַהַּמִים  ִמּתֹוְך  39 ְּכֶׁשָעלּו  ִהְטִּבילֹו.  ּוִפיִליּפֹוס  ַהָּסִריס,  ְוֵהן  ִפיִליּפֹוס 
ָאז  עֹוד.  ָרָאה אֹותֹו  ֹלא  ְוַהָּסִריס  ִפיִליּפֹוס,  ֶאת  יהוה  רּוַח  ָחְטָפה 
ָנַסע ְלַדְרּכֹו ָׂשֵמַח. 40 ּוִפיִליּפֹוס ִנְרָאה ְּבַאְׁשּדֹוד. הּוא ָעַבר ּוִבֵּׂשר ְּבָכל 

ֶהָעִרים ַעד ּבֹואֹו ְלֵקיַסְרָיה.
שאול נכנע לישוע המשיח

 ְוָׁשאּול עֹוֶדּנּו ֵמִפיַח ִאּיּוִמים ָוֶרַצח ֶנֶגד ַּתְלִמיֵדי ָהָאדֹון. הּוא ָּבא ט 
ֶאל ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול 2 ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִאְּגרֹות ְלָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ְּבַדֶּמֶׂשק, 
ַּבֶּדֶרְך ַהִהיא,  ִּבְכָבִלים ֶאת ִמי ֶׁשִּיְמָצא ִמן ַהַּמֲחִזיִקים  ְּכֵדי ֶׁשֶּיֱאסׂר 
ֵהן ְּגָבִרים ְוֵהן ָנִׁשים, ְוָיִביא אֹוָתם ִלירּוָׁשַלִים. 3 ְּבֵעת ֶׁשָהַלְך ְוִהְתָקֵרב 
ַאְרָצה  ָנַפל  4 הּוא  ַהָּׁשַמִים.  ִמן  אֹור  ְסִביבֹו  ָנַגּה  ִּפְתאֹום  ְלַדֶּמֶׂשק, 

ְוָׁשַמע קֹול אֹוֵמר ֵאָליו: ”ָׁשאּול, ָׁשאּול, ָלָּמה ִּתְרְּדֵפִני?”
 5 ָׁשַאל ָׁשאּול: ”ִמי ַאָּתה, ֲאדֹוִני?”

”ָאנִׂכי ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ַאָּתה רֹוֵדף. 6 ֲאָבל קּום ֵלְך ָהִעיָרה ְוֵיָאֵמר ְלָך ַמה 
ֶּׁשָעֶליָך ַלֲעׂשֹות.”

7 ָהֲאָנִׁשים ַהּנֹוְסִעים ִאּתֹו ָעְמדּו ִאְּלִמים. ֵהם ָׁשְמעּו ֶאת ַהּקֹול, ַאְך 

ֹלא ָראּו ִאיׁש. 8 ָׁשאּול ָקם ִמן ָהָאֶרץ ּוְכֶׁשָּפַקח ֶאת ֵעיָניו ֹלא ָרָאה 
ָּדָבר. ֶהֱחִזיקּו ְּבָידֹו ְוהֹוִליכּוהּו ְלַדֶּמֶׂשק. 9 ְּבֶמֶׁשְך ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ֹלא 

ָרָאה ְּבֵעיָניו ְוֹלא ָאַכל ְוֹלא ָׁשָתה.
ֵאָליו  ָאַמר  ְוָהָאדֹון  ְׁשמֹו,  ֲחַנְנָיה  ֶאָחד,  ַּתְלִמיד  ָהָיה  10 ְּבַדֶּמֶׂשק 

ְּבַמְרֵאה ָחזֹון: ”ֲחַנְנָיה!”
ֶאל  ֵלְך  ”קּום  ָהָאדֹון:  ֵאָליו  11 ָאַמר  ֲאדֹוִני.”  ”ִהְנִני,  ֵהִׁשיב:  הּוא 
ְׁשמֹו.  ָׁשאּול  ַטְרִסי,  ִאיׁש  ְיהּוָדה  ְּבֵבית  ּוַבֵּקׁש  ָיָׁשר  ַהִּנְקָרא  ָהְרחֹוב 
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ֶאת  ְוסֹוֵמְך  ִנְכָנס  ְׁשמֹו,  ֲחַנְנָיה  ִאיׁש,  ָרָאה  12 ּוְבָחזֹון  ִמְתַּפֵּלל  ִהֵּנהּו 
ָיָדיו ָעָליו ְּכֵדי ֶׁשִּיְרֶאה ׁשּוב.”

ַּכָּמה  ַהֶּזה,  ָהִאיׁש  ַעל  ַרִּבים  ִמִּפי  ָׁשַמְעִּתי  ”ֲאדֹוִני,  ֲחַנְנָיה:  13 ֵהִׁשיב 

ֵמֵאת  ַסְמכּות  לֹו  ֵיׁש  ּפׂה  14 ְוַגם  ִּבירּוָׁשַלִים.  ִלְקדֹוֶׁשיָך  ָעָׂשה  ָרעֹות 
ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ֶלֱאסׂר ֶאת ָּכל ַהּקֹוְרִאים ְּבִׁשְמָך.”

15 ָאַמר לֹו ָהָאדֹון: ”ֵלְך, ִּכי ְּכִלי ִנְבָחר הּוא ִלי ָלֵׂשאת ֶאת ְׁשִמי ִלְפֵני 

ּגֹוִים ּוְמָלִכים ְוִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. 16 ַוֲאִני ַאְרֶאה לֹו ַּכָּמה ָעָליו ִלְסּבׂל 
ְלַמַען ְׁשִמי.”

17 ָהַלְך ֲחַנְנָיה ְוִנְכַנס ַלַּבִית; הּוא ָסַמְך ֶאת ָיָדיו ָעָליו ְוָאַמר: ”ָׁשאּול 

ָאִחי, ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ֶׁשִּנְרָאה ֵאֶליָך ְּבֶדֶרְך ּבֹוֲאָך ְׁשָלַחִני ְּכֵדי ֶׁשִּתְרֶאה 
ַקְׂשַקִּׂשים  ְּכמֹו  ֵמֵעיָניו  ָנְפלּו  18 ִמָּיד  ַהּקֶׂדׁש.”  רּוַח  ְוִתָּמֵלא  ׁשּוב 

ְוִנְפְקחּו ֵעיָניו. הּוא ָקם ְוִנְטַּבל, 19 ּוְלַאַחר ֶׁשָאַכל ִהְתַחֵּזק.
שאול מבשר את הבשורה בדמשק

ְלִהְתַמְהֵמַּה  20 ּוְבִלי  ַהַּתְלִמיִדים  ִעם  ְּבַדֶּמֶׂשק  ָׁשָהה  ָיִמים  ַּכָּמה 
ָּכל  21 ִנְדֲהמּו  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים.  ֶׁשהּוא  ַהְּכֶנֶסת,  ְבָבֵּתי  ֵיׁשּוַע  ַעל  ִהְכִריז 
ַהּׁשֹוְמִעים ְוָאְמרּו: ”ֲהֵרי ֶזהּו ָהִאיׁש ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ָעָׂשה ַׁשּמֹות ְּבֶקֶרב 
ַהּקֹוְרִאים ַּבֵּׁשם ַהֶּזה ּוְלַמָּטָרה זׂאת ָּבא ֵהָּנה, ַלֲהִביָאם ִּבְכָבִלים ֶאל 
ֶאת  ְוֵהִביְך  ּכַׂח  ְּבֶיֶתר  ִנְתַמֵּלא  ָׁשאּול  22 ְּבַרם  ַהְּגדֹוִלים.”  ַהּכֲׂהִנים 

ַהְּיהּוִדים ַהָּגִרים ְּבַדֶּמֶׂשק ְּבהֹוִכיחֹו ִּכי ֶזהּו ַהָּמִׁשיַח.
23 ַּכֲעבׂר ְזַמן ִנָּכר נֹוֲעצּו ְיהּוִדים ֵאֶּלה ַלֲהִמיתֹו, 24 ַאְך ְמִזָּמָתם נֹוְדָעה 

ְלָהְרגֹו,  ְּכֵדי  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ַהְּׁשָעִרים  ֶאת  ֶׁשָּׁשְמרּו  ֵמַאַחר  ְלָׁשאּול. 
25 ָלְקחּו אֹותֹו ַהַּתְלִמיִדים ַּבַּלְיָלה ְוהֹוִרידּוהּו ְּבַסל ִמן ַהחֹוָמה.

שאול בירושלים

26 ַּכֲאֶׁשר ָּבא ָׁשאּול ִלירּוָׁשַלִים ְוִנָּסה ְלִהָּלוֹות ֶאל ַהַּתְלִמיִדים ָּפֲחדּו 

ַּבר־ַנָּבא  27 ָלַקח אֹותֹו  ַּתְלִמיד.  ֶׁשהּוא  ֶהֱאִמינּו  ֹלא  ִּכי  ֻּכָּלם,  ִמֶּמּנּו 
ֶוֱהִביאֹו ֶאל ַהְּׁשִליִחים. הּוא ִסֵּפר ָלֶהם ֵּכיַצד ָרָאה ָׁשאּול ַּבֶּדֶרְך ֶאת 
ְוֵכיַצד ְּבַדֶּמֶׂשק ִּדֵּבר ְּבִבָּטחֹון ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע.  ָהָאדֹון, ֶׁשַּגם ִּדֵּבר ֵאָליו, 
28 ַאֲחֵרי ֵכן ָהָיה ָׁשאּול ִאָּתם, יֹוֵצא ּוָבא ִּבירּוָׁשַלִים ּוְמַדֵּבר ְּבִבָּטחֹון 
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ַהְּיָוִנים  ַהְּיהּוִדים  ִעם  ִהְתַוֵּכַח  ְוַגם  ִּדֵּבר  29 הּוא  ֵיׁשּוַע.  ָהָאדֹון  ְּבֵׁשם 
ְלֵקיַסְרָיה  הֹוִרידּוהּו  ָלַאִחים  ַהָּדָבר  30 ְּכֶׁשּנֹוַדע  ַלֲהִמיתֹו.  ִנּסּו  ְוֵהם 
ְּבָכל  ַלְּקִהָּלה  ָהָיה ָׁשלֹום  31 ְּבאֹוָתּה ֵעת  ְוָׁשְלחּו אֹותֹו ֶאל ַטְרסֹוס. 
יהוה,  ְּבִיְרַאת  ְוִהְתַהְּלָכה  ִנְבְנָתה  ִהיא  ּוְבׁשֹוְמרֹון;  ְוַהָּגִליל  ְיהּוָדה 

ְוָגְדָלה ְּבִמְסָּפר ְּבִעּדּוד רּוַח ַהּקֶׂדׁש.
נס של ריפוי ונס של תחייה על־ידי כיפא

ֶׁשָּגרּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶאל  ַּגם  ָיַרד  ַהְּמקֹומֹות  ְּבָכל  ֵּכיָפא  ָסַבב  32 ַּכֲאֶׁשר 

ְּבלֹוד. 33 ָׁשם ָמָצא ִאיׁש, ַאְיֵנַאס ְׁשמֹו, ְוהּוא ְמֻׁשָּתק ְוׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ”ַאְיֵנַאס,  ֵּכיָפא:  ֵאָליו  34 ָאַמר  ָׁשִנים.  ְׁשמֹוֶנה  ֶזה 
ְמַרֵּפא אֹוְתָך! קּום ְוַסֵּדר ֶאת ִמָּטְתָך!” הּוא ָקם ִמָּיד. 35 ָראּו אֹותֹו 

ָּכל ּתֹוָׁשֵבי לֹוד ְוַהָּׁשרֹון ּוָפנּו ֶאל ָהָאדֹון.
ַרַּבת  ְוִהיא  ְצִבָּיה,  ְּכלֹוַמר  ָטִביָתא,  ּוְׁשָמּה  ַּתְלִמיָדה  ָהְיָתה  36 ְּבָיפֹו 

ָחְלָתה  ָהֵהם  37 ַּבָּיִמים  ֲחָסִדים.  ִּבְגִמילּות  ּוַמְרָּבה  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים 
ֶׁשּלֹוד  38 ֵּכיָון  ָהֲעִלָּיה.  ַּבֲחַדר  אֹוָתה  ָׂשמּו  ֶׁשְרָחצּוָה  ּוְלַאַחר  ָוֵמָתה, 
ְׁשֵני  ֵאָליו  ָׁשְלחּו  ָׁשם,  ֵּכיָפא  ִּכי  ָׁשְמעּו  ְוַהַּתְלִמיִדים  ְלָיפֹו  ְקרֹוָבה 
ֲאָנִׁשים ְלַהְפִציר ּבֹו ֶׁשְּיַמֵהר ָלבֹוא ֲאֵליֶהם. 39 ֵּכיָפא ָקם ְוָהַלְך ִאָּתם. 
ְּכֶׁשִהִּגיַע ִהְכִניסּוהּו ֶאל ָהֲעִלָּיה, ְוָכל ָהַאְלָמנֹות ָעְמדּו ְלָידֹו ּבֹוִכּיֹות 
40 הֹוִציא  ְצִבָּיה ְּבעֹוָדּה ִעָּמֶהן.  ְוֶהְראּו לֹו ֻּכֳּתנֹות ּוְבָגִדים ֶׁשָעְׂשָתה 
ֶאל  ּוִבְפנֹותֹו  ְוִהְתַּפֵּלל,  ִּבְרָּכיו  ַעל  ָּכַרע  ַהחּוָצה,  ֻּכָלם  ֶאת  ֵּכיָפא 
ּוְכֶׁשָרֲאָתה  ֵעיֶניָה  ָּפְקָחה ֶאת  ַהּגּוָפה ָאַמר: ”ָטִביָתא, קּוִמי!” ִהיא 
ָאז  ְוֵהִקים אֹוָתּה.  ָידֹו  ֵאֶליָה ֶאת  41 הּוא הֹוִׁשיט  ָיְׁשָבה.  ֵּכיָפא  ֶאת 
42 ַהָּדָבר  ִלְפֵניֶהם.  ַחָּיה  אֹוָתּה  ְוִהִּציג  ְוָלַאְלָמנֹות  ַלְּקדֹוִׁשים  ָקָרא 
נֹוַדע ְּבָכל ָיפֹו ְוַרִּבים ֶהֱאִמינּו ָּבָאדֹון. 43 ַאֲחֵרי ֵכן ִנְׁשַאר ֵּכיָפא ְּבָיפֹו 
ָיִמים ַרִּבים ֵאֶצל ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשִהְתַּפְרֵנס ֵמִעּבּוד עֹורֹות, ִׁשְמעֹון ְׁשמֹו.

כיפא וקורנליוס

 ִאיׁש ָהָיה ְּבֵקיַסְרָיה, קֹוְרֶנְליֹוס ְׁשמֹו, ַׂשר ֵמָאה ִמן ַהְּגדּוד ַהִּנְקָרא י 
ְוגֹוֵמל  ֵּביתֹו,  ְוָכל  הּוא  ֱאֹלִהים  ִויֵרא  ָהָיה  2 ָחִסיד  ָהִאיַטְלִקי; 
ֲחָסִדים ַרִּבים ָלָעם ּוִמְתַּפֵּלל ְּבָכל ֵעת. 3 ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ָסמּוְך ְלָׁשָעה 
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ָׁשלֹוׁש ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים, ָרָאה ַמְרֶאה ָּברּור: ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ָּבא ֵאָליו 
ְואֹוֵמר לֹו, ”קֹוְרֶנְליֹוס!” 4 ְּכֶׁשִהִּביט ּבֹו ִנְתַמֵּלא ַּפַחד ְוָאַמר: ”ַמה ֶּזה, 

ֲאדֹוִני?”
ֵהִׁשיב לֹו ַהַּמְלָאְך: ”ְּתִפּלֹוֶתיָך ְוִצְדקֹוֶתיָך ָעלּו ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים. 
6 הּוא  ֵּכיָפא.  ַהְמֻכֶּנה  ְלִׁשְמעֹון  ּוְקָרא  ְלָיפֹו  ֲאָנִׁשים  ְׁשַלח  5 ְוַעְכָׁשו 

ַהָּים.”  ַעל־ַיד  ֵּביתֹו  ֲאֶׁשר  ִׁשְמעֹון ְׁשמֹו,  ֶאָחד,  ֻּבְרִסי  ֵאֶצל  ִמְתָאֵרַח 
7 ַאֲחֵרי ֶׁשָהַלְך ַהַּמְלָאְך ַהְמַדֵּבר ֵאָליו, ָקָרא קֹוְרֶנְליֹוס ִלְׁשַנִים ֵמֲעָבָדיו 

ּוְלַחָּיל ְיֵרא ָׁשַמִים ֶׁשָהָיה ִמְּמָׁשְרָתיו ַהְמקָׂרִבים. 8 הּוא ִסֵּפר ָלֶהם ֶאת 
ַהּכׂל ְוָׁשַלח אֹוָתם ְלָיפֹו.

ְוִהְתָקְרבּו ֶאל ָהִעיר, ָעָלה ֵּכיָפא ֶאל  ַּבֶּדֶרְך  ָנְסעּו  9 ְלָמֳחָרת, ַּכֲאֶׁשר 

ָרֵעב  ָהָיה  10 הּוא  ַהָּצֳהַרִים.  ִּבְׁשַעת  ְּבֵעֶרְך  ָהָיה  ֶזה  ְלִהְתַּפֵּלל;  ַהַּגג 
ָהרּוַח  ָעָליו  ָהְיָתה  ָהאֶׂכל  ֶאת  ֶׁשֵהִכינּו  ְּבֵעת  ֲאָבל  ֶלֱאכׂל.  ְוָרָצה 
ּדֹוֶמה  ְּכִלי  ֵאיֶזה  ְויֹוֵרד  ִנְפָּתִחים  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  11 ְוִהֵּנה 

ַחּיֹות  ִמָּכל  12 ּובֹו  ָהָאֶרץ,  ֶאל  ְּבַאְרַּבע ְקצֹוָתיו  ָּגדֹול, מּוָרד  ְלִמְפָרׂש 
”קּום,  ֵאָליו:  ָהָיה  13 ְוקֹול  ַהָּׁשַמִים.  עֹוף  ּוִמָּכל  ְוָהְרָמִׂשים  ָהָאֶרץ 

ֵּכיָפא, ְׁשַחט ֶוֱאכׂל!”
14 ָאַמר ֵּכיָפא: ”ְּבׁשּום ָּפִנים ֹלא, ֲאדֹוִני, ִּכי ֵמעֹוָלם ֹלא ָאַכְלִּתי ׁשּום 

ִּפּגּול ְוָטֵמא.”
ִּתְקָרא  ַאל  ַאָּתה  ֱאֹלִהים,  ִטֵהר  ”ַלֲאֶׁשר  ֵאָליו:  ַהּקֹול  ָהָיה  15 ֵׁשִנית 

’ָטֵמא’.” 16 ָּכְך ָהָיה ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ּוִמָּיד ִנְלַקח ַהְּכִלי ַהָּׁשַמְיָמה.
ְוִהֵּנה  ַּכָּוַנת ַהַּמְרֶאה ֶׁשָרָאה,  17 ֵּכיָפא ָהָיה עֹוֶדּנּו חֹוֵכְך ְּבַדְעּתֹו ַמה 

ָהֲאָנִׁשים, ֶׁשִּנְׁשְלחּו ֵמֵאת קֹוְרֶנְליֹוס ְוִחְּפׂשּו ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון, 
ֵּכיָפא  ַהְמֻכֶּנה  ִׁשְמעֹון  ִאם  ְוָׁשֲאלּו  ָקְראּו  18 ֵהם  ַּבַּׁשַער.  ָעְמדּו 
ִמְתַאֵרַח ָׁשם. 19 ְּכֶׁשִהְרֵהר ֵּכיָפא ַעל ַהַּמְרֶאה ָאְמָרה לֹו ָהרּוַח: ”ִהֵּנה 
ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְמַבְקִׁשים אֹוְתָך. 20 קּום, ֵרד ְוֵלְך ִאָּתם, ַאל ְּתַהֵּסס, ִּכי 

ֲאִני ְׁשַלְחִּתים.”
21 ָיַרד ֵּכיָפא ֶאל ָהֲאָנִׁשים ְוָאַמר: ”ִהֵּנה ֲאִני ָהִאיׁש ֶׁשַאֶּתם ְמַבְקִׁשים. 

ִאיׁש  ַהֵּמָאה קֹוְרֶנְליֹוס,  ְוָאְמרּו: ”ַׂשר  22 ֵהִׁשיבּו  ְלֵׁשם ַמה ָּבאֶתם?” 
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ַצִּדיק ִויֵרא ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֵׁשם טֹוב לֹו ְּבֶקֶרב ָּכל ָהָעם ַהְיהּוִדי, ֻצָּוה 
ִמִּפיָך.”  ְּדָבִרים  ְוִלְׁשמַׂע  ֵּביתֹו  ֶאל  ְלָך  ִלְקרׂא  ָקדֹוׁש  ַמְלָאְך  ַעל־ְיֵדי 

23 ֵּכיָפא ִהְזִמיָנם ְלִהָּכֵנס ְוֵאַרח אֹוָתם.

ְלָמֳחָרת ָקם ְוָיָצא ִאָּתם, ְוַכָּמה ִמן ָהַאִחים ֶׁשְּבָיפֹו ִנְלוּו ֵאָליו. 24 יֹום 
ְלַאַחר ִמֵּכן ָּבאּו ְלֵקיַסְרָיה, ְוקֹוְרֶנְליֹוס ִחָּכה ָלֶהם ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחתֹו 
ֵאָליו  ִנַּגׁש  ֵּכיָפא  ִהִּגיַע  25 ַּכֲאֶׁשר  ֶאְצלֹו.  ֶׁשִּכֵּנס  ַהְמקָׂרִבים  ִויִדיָדיו 
ְּבָאְמרֹו:  ֵּכיָפא  אֹותֹו  26 ֵהִקים  ְוִהְׁשַּתֲחָוה.  ְלַרְגָליו  ָנַפל  קֹוְרֶנְליֹוס, 
ִנְכַנס  ִאּתֹו  ְמׂשֹוֵחַח  27 ְּכֶׁשהּוא  ֱאנֹוׁש”.  ֶּבן  ַעְצִמי  ֲאִני  ַּגם  ”קּום! 
ַהַּבְיָתה ּוָמָצא ֶנֱאָסִפים ַרִּבים. 28 ָאַמר ָלֶהם: ”ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשָאסּור 
ְלִאיׁש ְיהּוִדי ִלְהיֹות ָחֵבר ְלָנְכִרי אֹו ָלבֹוא ֵאָליו, ַאְך ִלי ֶהְרָאה ֱאֹלִהים 
ֶׁשֹּלא ִלְקרׂא ְלׁשּום ָאָדם ’ִׁשּקּוץ’ אֹו ’ָטֵמא’. 29 ָלֵכן ַּגם ָּבאִתי ְלֹלא 

ִהְתַנְּגדּות ְּכֶׁשִּנְקֵראִתי. ָּכֵעת ֲאִני ׁשֹוֵאל ְלֵׁשם ַמה ְּקָראֶתם ִלי?”
ְּבִדּיּוק  ְּבֵביִתי  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  ”ִלְפֵני  קֹוְרֶנְליֹוס:  30 ֵהִׁשיב 

ַּבָּׁשָעה ַהּזׂאת, ְּבָׁשלֹוׁש ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִים, ְוִהֵּנה ָעַמד ְלָפַני ִאיׁש ִּבְלבּוׁש 
ַמְבִהיק 31 ְוָאַמר, ’קֹוְרֶנְליֹוס, ְּתִפָּלְתָך ִנְׁשְמָעה ְוִצְדקֹוֶתיָך ָעלּו ְלִזָּכרֹון 
הּוא  ֵּכיָפא.  ַהְמֻכֶּנה  ְלִׁשְמעֹון  ּוְקָרא  ְלָיפֹו  32 ְׁשַלח  ֱאֹלִהים.  ִלְפֵני 
ִמְתָאֵרַח ְּבֵביתֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ַהֻּבְרִסי ַעל־ַיד ַהָּים.’ 33 ְלִפיָכְך ָׁשַלְחִּתי 
ֵאֶליָך ִמָּיד ְוָאֵכן טֹוב ָעִׂשיָת ֶׁשָּבאָת. ָּכֵעת ֲאַנְחנּו ֻּכָּלנּו ִנְמָצִאים ִלְפֵני 

ָהֱאֹלִהים ִלְׁשמַׂע ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשֲאדָׂני ִצָּוה ָעֶליָך.”
דברו של כיפא בבית קורנליוס

ֵאיֶנּנּו  ֶׁשֱאֹלִהים  ֲאִני  רֹוֶאה  ”ֶּבֱאֶמת  ְוָאַמר:  ִּבְדָברֹו  ֵּכיָפא  34 ָּפַתח 

ֶצֶדק  ְועֹוֶׂשה  אֹותֹו  ֶׁשָּיֵרא  ִמי  ְוַעם  ַעם  ְּבָכל  35 ֶאָּלא  ָּפִנים,  נֹוֵׂשא 
ָרצּוי ְלָפָניו. 36 ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשָּׁשַלח ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְבַּבְּׂשרֹו 
ָׁשלֹום ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֹון ַהּכׂל, 37 ָדָבר ֶׁשָהָיה ְּבָכל ְיהּוָדה 
ִמָּנְצַרת,  38 ֵיׁשּוַע  יֹוָחָנן:  ֶׁשִהְכִריז  ַהְּטִביָלה  ְלַאַחר  ַּבָּגִליל  ְוֵהֵחל 
ָּבָאֶרץ  ִהְתַהֵּלְך  ּוִבְגבּוָרה,  ַהּקֶׂדׁש  ְּברּוַח  אֹותֹו  ָמַׁשח  ֱאֹלִהים  ֲאֶׁשר 
ְּכֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֶחֶסד ּוְמַרֵּפא ֶאת ָּכל ַהִּנְדָּכִאים ַּתַחת ַיד ַהָּׂשָטן, ִּכי 
ֱאֹלִהים ָהָיה ִאּתֹו. 39 ְוָאנּו ֵעִדים ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ְּבֶאֶרץ ַהְּיהּוִדים 
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ּוִבירּוָׁשַלִים; הּוא ֲאֶׁשר ַּגם ֲהָרגּוהּו ְּבהֹוָקָעה ַעל ֵעץ. 40 אֹותֹו ֵהִקים 
ֶאָּלא  ָהָעם,  ְלָכל  41 ֹלא  ְלֵהָראֹות,  ְוָנַתן לֹו  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ָהֱאֹלִהים 
ְלֵעִדים ֶׁשֱאֹלִהים ָקַבע אֹוָתם ֵמרׂאׁש, ָלנּו ֲאֶׁשר ָאַכְלנּו ְוָׁשִתינּו ִאּתֹו 
ַאֲחֵרי קּומֹו ִמן ַהֵּמִתים. 42 הּוא ִצָּוה ָעֵלינּו ְלַהְכִריז ָלָעם ּוְלָהִעיד ִּכי 
אֹותֹו ָׂשם ָהֱאֹלִהים ְלׁשֹוֵפט ַהַחִּיים ְוַהֵּמִתים. 43 ָעָליו ָּכל ַהְּנִביִאים 

ְמִעיִדים ִּכי ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו ְיַקֵּבל ִּבְׁשמֹו ְסִליַחת ֲחָטִאים.”
גויים מקבלים את רוח הקודש

44 ְּבָׁשָעה ֶׁשִּדֵּבר ֵּכיָפא ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָצְלָחה רּוַח ַהּקֶׂדׁש ַעל ָּכל 

ַהּׁשֹוְמִעים ֶאת ַהָּדָבר. 45 ַהַּמֲאִמיִנים ְּבֵני ַהִּמיָלה ֲאֶׁשר ִנְלוּו ֶאל ֵּכיָפא 
46 ֶׁשֵּכן  ִנְׁשְּפָכה ַּגם ַעל ַהּגֹוִים,  ִהְׁשּתֹוְממּו ַעל ֶׁשַּמְּתַנת רּוַח ַהּקֶׂדׁש 
47 ֵהִגיב  ֵלאֹלִהים.  ְּגֻדָּלה  ְונֹוְתִנים  ִּבְלׁשֹונֹות  ְמַדְּבִרים  אֹוָתם  ָׁשְמעּו 
ֵּכיָפא ְוָאַמר: ”ַהִאם ָיכֹול ִמיֶׁשהּו ִלְמנַׂע ֶאת ַהְּטִביָלה ְּבַמִים ֵמֵאֶּלה 
ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת רּוַח ַהּקֶׂדׁש ָּכמֹונּו?” 48 הּוא ִצָּוה ֲעֵליֶהם ְלִהָּטֵבל ְּבֵׁשם 

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח. ַאֲחֵרי ֵכן ִּבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ְלִהָּׁשֵאר ֶאְצָלם ַּכָּמה ָיִמים.
כיפא משיב לטוענים נגדו

ִקְּבלּו יא  ַהּגֹוִים  ֶׁשַּגם  ָׁשְמעּו  ִּביהּוָדה  ֲאֶׁשר  ְוָהַאִחים   ַהְּׁשִליִחים 
ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים. 2 ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָעָלה ֵּכיָפא ִלירּוָׁשַלִים ִהְתַוְּכחּו 
ְוָאַכְלָּת  ֲעֵרִלים  ֲאָנִׁשים  ֶאל  3 ”ִנְכַנְסָּת  ְּבָאְמָרם:  ַהִּמיָלה  ְּבֵני  ִאּתֹו 

ִאָּתם!”
5 ”ִמְתַּפֵּלל  ַהֵּסֶדר:  ְלִפי  ָהִעְנָין  ֶאת  ָלֶהם  ְלַסֵּפר  ֵּכיָפא  4 ִהְתִחיל 

ְּכִלי  ֵאיֶזה  ַמְרֶאה:  ָרִאיִתי  ְּבִהְתַעּלּות  ּוִבְהיֹוִתי  ָיפֹו  ָּבִעיר  ָהִייִתי 
ַעד  ּוַמִּגיַע  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ְקצֹוָתיו  ְּבַאְרַּבע  ָּגדֹול מּוָרד  ְלִמְפָרׂש  ּדֹוֶמה 
ֵאַלי. 6 ְּכֶׁשִהְתּבֹוַנְנִּתי ּבֹו ָרִאיִתי ֶאת ֶּבֱהַמת ָהָאֶרץ, ֶאת ַחּיֹות ַהַּיַער 
’קּום,  ֵאַלי,  ָׁשַמְעִּתי קֹול אֹוֵמר  7 ַּגם  ַהָּׁשַמִים.  ְוֶאת עֹוף  ְוָהְרָמִׂשים 
ִּכי  ֲאדֹוִני,  ֹלא,  ָּפִנים  ’ְּבׁשּום  ֶׁשָאַמְרִּתי,  8 ֶאָּלא  ֶוֱאכׂל.’  ְׁשַחט  ֵּכיָפא, 
ִמן  ֵהִׁשיב קֹול  9 ֵׁשִנית  ָטֵמא.’  ִּפּגּול אֹו  ִּפי  ְלתֹוְך  ִנְכַנס  ֵמעֹוָלם ֹלא 
10 ֶזה  ”ָטֵמא”.’  ִּתְקָרא  ַאל  ַאָּתה  ֱאֹלִהים,  ִטֵהר  ’ַלֲאֶׁשר  ַהָּׁשַמִים, 
ָאז  ְּבִדּיּוק  11 ְוִהֵּנה  ַלָּׁשַמִים.  ְוָהֳעָלה  ָׁשב  ְוַהּכׂל  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ָהָיה 
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ָעְמדּו ְׁשלֹוָׁשה ֲאָנִׁשים ְלַיד ַהַּבִית ֲאֶׁשר ָהִייִתי ּבֹו ְוֵהם ִנְׁשְלחּו ֵאַלי 
ֵׁשֶׁשת  ַּגם  ְלַהֵּסס.  ְוֹלא  ִאָּתם  ָלֶלֶכת  ִלי  ָאְמָרה  12 ָהרּוַח  ִמֵּקיַסְרָיה. 
ִסֵּפר  13 הּוא  ָהִאיׁש.  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ְוִנְכַנְסנּו  ִאִּתי  ָּבאּו  ָהֵאֶּלה  ָהַאִחים 
ָלנּו ֶׁשָרָאה ֶאת ַהַּמְלָאְך ְּבֵביתֹו, עֹוֵמד ְואֹוֵמר: ’ְׁשַלח ֶאל ָיפֹו ּוְקָרא 
ְלִׁשְמעֹון ַהְמֻכֶּנה ֵּכיָפא. 14 הּוא ְיַדֵּבר ֵאֶליָך ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּתָּוַׁשע ָּבֶהם 
ַאָּתה ְוָכל ֵּביְתָך.’ 15 ַּכֲאֶׁשר ִהְתַחְלִּתי ְלַדֵּבר ָצְלָחה ֲעֵליֶהם רּוַח ַהּקֶׂדׁש 
ְּכמֹו ֶׁשָּצְלָחה ָעֵלינּו ַּבְּתִחָּלה, 16 ְוִנְזַּכְרִּתי ַּבָּדָבר ֶׁשָאַמר ָהָאדֹון, ’יֹוָחָנן 
ִהְטִּביל ֶאְתֶכם ְּבַמִים, ַאְך ַאֶּתם ִּתָּטְבלּו ְּברּוַח ַהּקֶׂדׁש.’ 17 ּוְבֵכן, ִאם 
ַהַּמֲאִמיִנים  ָלנּו,  ֶׁשָּנַתן  ְּכמֹו  ַהַּמָּתָנה  אֹוָתּה  ֶאת  ָלֶהם  ָנַתן  ֱאֹלִהים 

ָּבָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ִמי ֲאִני ֶׁשאּוַכל ַלֲעצׂר ְּבַעד ֱאֹלִהים?”
18 ְּכָׁשְמָעם זׂאת ֹלא ֵהִׁשיבּו ָּדָבר, ֶאָּלא ָנְתנּו ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים ְּבָאְמָרם: 

ָאֵכן ַּגם ַלּגֹוִים ָנַתן ֱאֹלִהים ַלֲחזׂר ִּבְתׁשּוָבה ֱאֵלי ַחִּיים.”
הקהילה באנטיוכיה

19 ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּנפֹוצּו ִמְּפֵני ַהָּצָרה ֲאֶׁשר ִנְגְרָמה ַעל־אֹודֹות ְסֵטָפנֹוס 

ְּדַבר  ֶאת  ִהְׁשִמיעּו  ְוֹלא  ְוַאְנִטּיֹוְכָיה  ְוַקְפִריִסין  ֵפיִניְקָיה  ַעד  ִהִּגיעּו 
ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ֵּביֵניֶהם  ָהיּו  20 ֲאָבל  ִּבְלַבד.  ִלְיהּוִדים  ֶאָּלא  ֱאֹלִהים 
ַקְפִריָסִאים ְוִקיֶרִנִּיים ֲאֶׁשר ְּבבֹוָאם ְלַאְנִטּיֹוְכָיה ִּדְּברּו ַּגם ֶאל ַהְּיָוִנים 
ַרִּבים  ַוֲאָנִׁשים  ִעָּמֶהם  ָהְיָתה  21 ַיד־יהוה  ֵיׁשּוַע.  ָהָאדֹון  ַעל  ּוִבְּׂשרּו 
ֲאֶׁשר  ַהְּקִהָּלה  ְּבָאְזֵני  ַהָּדָבר  22 ִנְׁשַמע  ָהָאדֹון.  ֶאל  ּוָפנּו  ֶהֱאִמינּו 
ִּבירּוָׁשַלִים ְוָׁשְלחּו ֶאת ַּבר־ַנָּבא ֶאל ַאְנִטיֹוְכָיה. 23 ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְלָׁשם 
ְוָרָאה ֶאת ֶחֶסד ֱאֹלִהים, ָׂשַמח ְוֵהִאיץ ְּבֻכָּלם ִלְהיֹות ְּדֵבִקים ָּבָאדֹון 
ְּבֵלב ָׁשֵלם — 24 ִּכי ָהָיה ִאיׁש טֹוב, ָמֵלא רּוַח ַהּקֶׂדׁש ֶוֱאמּוָנה — ְוָקָהל 
ַרב ִנְסַּפח ֶאל ָהָאדֹון. 25 ַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ֶאל ַטְרסֹוס ְלַחֵּפׂש ֶאת ָׁשאּול, 
26 ּוְכֶׁשָּמָצא אֹותֹו ֱהִביאֹו ְלַאְנִטיֹוְכָיה. ָׁשָנה ְּתִמיָמה ִהְתָאְרחּו ֵאֶצל 

ַהְּקִהָּלה ְוִלְּמדּו ָקָהל ַרב. ּוְבַאְנִטיֹוְכָיה ָלִראׁשֹוָנה ִּכּנּו ֶאת ַהַּתְלִמיִדים 
”ְמִׁשיִחִּיים”. 27 ַּבָּיִמים ָהֵהם ָיְרדּו ְנִביִאים ִמירּוָׁשַלִים ֶאל ַאְנִטיֹוְכָיה. 
ָרָעב  ִּכי  ָהרּוַח  ַעל־ִּפי  ְוהֹוִדיַע  ְׁשמֹו,  ֲאָגבֹוס  ֵמֶהם,  ֶאָחד  28 ָקם 

ְקלֹוְדיֹוס.  ִּבְזַמן  ֶׁשִהְתַּגֵּׁשם  ָּדָבר  ָהעֹוָלם,  ָּכל  ַעל  ָלבֹוא  ָעִתיד  ָּגדֹול 
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29 ֶהְחִליטּו ַהַּתְלִמיִדים ִלְׁשֹלַח, ִאיׁש ִאיׁש ְּכִפי ֶׁשָידֹו ַמֶּׂשֶגת, ְלֶעְזַרת 

ִּביֵדי  ַהְּזֵקִנים  ֶאל  ְוָׁשְלחּו  ֵכן  ָעׂשּו  30 ֵהם  ִּביהּוָדה.  ַהָּגִרים  ָהַאִחים 
ַּבר־ַנָּבא ְוָׁשאּול.

יעקב מוצא להורג וכיפא נאסר

ַּבֲאָנִׁשים יב  ִלְפּגַׂע  ָידֹו  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  הֹוְרדֹוס  ָׁשַלח  ַהִהיא   ָּבֵעת 
3 ִּכְראֹותֹו  יֹוָחָנן.  ֲאִחי  ַיֲעקׂב  ֶאת  ַּבֶחֶרב  2 ְוֵהִמית  ַהְּקִהָּלה,  ִמן 
ָהיּו  ָיִמים  ֵּכיָפא. אֹוָתם  ֶאת  ַּגם  ְוָתַפס  הֹוִסיף  ִמֶּזה  ְמֻרֶּצה  ֶׁשָהָעם 
ְיֵמי ַחג ַהַּמּצֹות. 4 ְלַאַחר ֶׁשָעַצר ֶאת ֵּכיָפא ָּכָלא אֹותֹו ְּבֵבית ַהּסַׂהר 
הּוא  ָעָליו.  ִלְׁשמׂר  ַחָּיִלים  ַאְרָּבָעה  ֶׁשל  ִמְׁשָמרֹות  ַאְרַּבע  ְוִהְפִקיד 
ְּבֵעת  5 ְואּוָלם  ַהֶּפַסח.  ַאֲחֵרי  ָהָעם  ִלְפֵני  אֹותֹו  ְלַהֲעִמיד  ִהְתַּכֵּון 
ֶאל  ְּבָחְזָקה  ַּבֲעדֹו  ַהְּקִהָּלה  ִהְתַּפְּלָלה  ַהּסַׂהר  ְּבֵבית  ֵּכיָפא  ֶׁשִּנְׁשַמר 

ָהֱאֹלִהים.
מלאך מחלץ את כיפא

ְׁשֵני  ֵּבין  ֵּכיָפא  ָיַׁשן  ְלָפָניו,  ַלֲהִביאֹו  הֹוְרדֹוס  ֶׁשָעַמד  קֶׂדם  6 ַּבַּלְיָלה, 

ַחָּיִלים ְּכֶׁשהּוא ָּכבּול ִּבְׁשֵּתי ַׁשְרְׁשרֹות, ְוַהּׁשֹוְמִרים ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַהֶּדֶלת 
ָׁשְמרּו ַעל ֵּבית ַהּסַׂהר. 7 ְוִהֵּנה ַמְלַאְך יהוה הֹוִפיַע ְואֹור ָנַגּה ַּבֶחֶדר. 
הּוא ָטַפח ַעל ִצּדֹו ֶׁשל ֵּכיָפא, ֵהִעיר אֹותֹו ְוָאַמר: ”קּום ַמֵהר!” ָאז 
ּוְנַעל  ָמְתֶניָך  ”ֲחגׂר  ַהַּמְלָאְך:  8 ָאַמר לֹו  ָיָדיו.  ֵמַעל  ַהַּׁשְרְׁשרֹות  ָנְפלּו 
ְנָעֶליָך.” ֵּכיָפא ָעָׂשה ֵכן. ָאַמר לֹו: ”ִהְתַעֵּטף ִּבְמִעיְלָך ּובֹוא ַאֲחַרי.” 
9 ָיָצא ֵּכיָפא ְוָהַלְך ַאֲחָריו ְוֹלא ָיַדע ִּכי ַמה ֶּׁשַּנֲעֶׂשה ַעל־ְיֵדי ַהַּמְלָאְך 

ֶּדֶרְך  ָעְברּו  10 ֵהם  ָחזֹון.  רֹוֶאה  ֶׁשהּוא  ָחַׁשב  ֶאָּלא  ַמָּמִׁשי,  ָּדָבר  הּוא 
ֶאל  ַהּפֹוֶנה  ַהַּבְרֶזל  ַׁשַער  ַעד  ּוָבאּו  ְוַהְּׁשִנָּיה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמְׁשֶמֶרת 
ְוָעְברּו  ַהחּוָצה  ָיְצאּו  ְוֵהם  ֵמֵאָליו  ִלְפֵניֶהם  ִנְפַּתח  ַהַּׁשַער  ָהִעיר. 
ִּבְרחֹוב ֶאָחד. ִּפְתאֹום ָעַזב אֹותֹו ַהַּמְלָאְך. 11 ַּכֲאֶׁשר ָׁשָבה ֵאָליו ַּדְעּתֹו 
ַמְלָאכֹו  ֶאת  ָׁשַלח  ֲאדָׂני  ִּכי  ֶּבֱאֶמת  יֹוֵדַע  ֲאִני  ”ַעְכָׁשו  ֵּכיָפא:  ָאַמר 

ְוִהִּציָלִני ִמַּיד הֹוְרדֹוס ּוִמָּכל ַּכָּונֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְקַהל ַהְּיהּוִדים.”
12 ְּכֶׁשִהִּכיר ַּבְּמִציאּות ָהַלְך ְלֵבית ִמְרָים ֵאם יֹוָחָנן ַהְמֻכֶּנה ַמְרקֹוס; 

ְּבאֹותֹו ָמקֹום ֶנֶאְספּו ַרִּבים ְוִהְתַּפְּללּו. 13 הּוא ָּדַפק ַעל ֶּדֶלת ַהַּׁשַער 
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ְוַנֲעָרה ַאַחת, רֹוָדה ְׁשָמּה, ִנְּגָׁשה ַלֲענֹות. 14 ִהיא ִהִּכיָרה ֶאת קֹולֹו ֶׁשל 
ֵּכיָפא, ַאְך ִמִּׂשְמָחָתּה ֹלא ָּפְתָחה ֶאת ַהַּׁשַער ְוָרָצה ְּפִניָמה ְלהֹוִדיַע 
ֶׁשֵּכיָפא עֹוֵמד ִלְפֵני ַהַּׁשַער. 15 ָאְמרּו ָלּה: ”ְמֻׁשַּגַעת”, ַאְך ִהיא ָטֲעָנה 
ְּבתֶׂקף ִּכי ֵכן ַהָּדָבר. ָאז ָאְמרּו: ”ֶזה ַהַּמְלָאְך ֶׁשּלֹו.” 16 ֵּביְנַתִים הֹוִסיף 
17 הּוא  ְוִהְׁשּתֹוְממּו.  ּוְכֶׁשָּפְתחּו ָראּו אֹותֹו  ַהַּׁשַער,  ִלְדּפׂק ַעל  ֵּכיָפא 
ִמֵּבית  ָהָאדֹון  הֹוִציאֹו  ֵּכיַצד  ָלֶהם  ְוִסֵּפר  ִלְׁשּתׂק  ְּבָידֹו  ָלֶהם  ָרַמז 
ַהּסַׂהר. ָאַמר: ”ַהִּגידּו זׂאת ְלַיֲעקׂב ְוָלַאִחים.” ְלַאַחר ִמֵּכן ָיָצא ְוָהַלְך 

ְלָמקֹום ַאֵחר.
ַעל־אֹודֹות  ַהַחָּיִלים  ֵּבין  ְּגדֹוָלה  ְמבּוָכה  ָהְיָתה  ַהּבֶׂקר  אֹור  18 ִעם 

ֵּכיָפא. ָּתְמהּו: ”ַמה ָּקָרה לֹו?” 19 ְּכֶׁשִּבֵּקׁש אֹותֹו הֹוְרדֹוס ְוֹלא ָמָצא, 
ָחַקר ֶאת ַהּׁשֹוְמִרים ְוִצָּוה ְלהֹוִציָאם ַלהֹוֵרג. ַאֲחֵרי ֵכן ָיַרד ִמיהּוָדה 

ֶאל ֵקיַסְרָיה ְוָׁשָהה ָׁשם.
סופו של הורדוס

ְוִצידֹון. ֵהם ָּבאּו  20 ִסְכסּוְך ָחִריף ָהָיה ֵּבין הֹוְרדֹוס ְלֵבין ַאְנֵׁשי צֹור 

ֵאָליו ְּבַיַחד ְוַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַרּצּו ֶאל ְּבַלְסטֹוס, ַהְמֻמֶּנה ַעל ֲחַצר ַהֶּמֶלְך, 
ִּבְקׁשּו ָׁשלֹום, ֶׁשֵּכן ַּפְרָנַסת ַאְרָצם ָהְיָתה ְּתלּוָיה ְּבֶאֶרץ ַהֶּמֶלְך. 21 ַּבּיֹום 
ְוָנָׂשא  ַהִּמְׁשָּפט  ֵּכס  ַעל  ָיַׁשב  ַמְלכּות,  ְלבּוׁש  הֹוְרדֹוס  ָלַבׁש  ַהְמֻיָעד 
ִלְפֵניֶהם ְנאּום. 22 ”ֶזה קֹול ֱאֹלִהים ְוֹלא קֹול ֶׁשל ָאָדם!” ֵהִריַע ַהָּקָהל. 
ֵלאֹלִהים;  ַהָּכבֹוד  ֶאת  ָנַתן  ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  יהוה  ַמְלַאְך  ִהָּכהּו  23 ִמָּיד 

24 ְּדַבר ֱאֹלִהים ִׂשְגֵׂשג  הּוא ָנַפח ֶאת ַנְפׁשֹו ְּכֶׁשהּוא ֲאכּול ּתֹוָלִעים. 
ִמירּוָׁשַלִים  ְוָחְזרּו  ִהְׁשִלימּו ֶאת ֵׁשרּוָתם  ְוָׁשאּול  25 ּוַבר־ַנָּבא  ְוָנפֹוץ, 

ַּבֲהִביָאם ִאָּתם ֶאת יֹוָחָנן ַהְמֻכֶּנה ַמְרקֹוס.
בר־נבא ושאול יוצאים אל קפריסין

 ְנִביִאים ּומֹוִרים ָהיּו ַּבְּקִהָּלה ֲאֶׁשר ְּבַאְנִטיֹוְכָיה: ַּבר־ַנָּבא, ִׁשְמעֹון יג 
ַהִּנְקָרא ִניֶגר, לּוְקיֹוס ַהִּקיֶרִני, ְמַנֵחם ֲאֶׁשר ֻּגַּדל ִעם הֹוְרדֹוס ַׂשר 
ָהרַׂבע, ְוָׁשאּול. 2 ְּבֵעת ֶׁשָעְבדּו ֶאת יהוה ְוָצמּו ָאְמָרה רּוַח ַהּקֶׂדׁש: 
”ַהְבִּדילּו ִלי ֶאת ַּבר־ַנָּבא ְוֶאת ָׁשאּול ָלֲעבֹוָדה ֲאֶׁשר ָקָראִתי אֹוָתם 
ֵאֶליָה.” 3 ְלַאַחר ֶׁשָּצמּו ְוִהְתַּפְּללּו ָסְמכּו ֶאת ְיֵדיֶהם ֲעֵליֶהם ְוָׁשְלחּו 
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¤ יג 9: מכאן ואילך במקור נקרא השליח בשמו היווני, פולוס.   

ּוִמָּׁשם  ֶסֶלְבִקָיה  ֶאל  ָיְרדּו  ַהּקֶׂדׁש  רּוַח  ִמַּטַעם  4 ַהְּׁשלּוִחים  אֹוָתם. 
ְּדַבר  ֶאת  ְוִהְׁשִמיעּו  ָסָלִמיס  ֶאל  ָּבאּו  5 ֵהם  ַקְפִריִסין.  ֶאל  ִהְפִליגּו 
ֱאֹלִהים ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת; ַּגם יֹוָחָנן ָהָיה עֹוֵזר ַעל ָיָדם. 6 ַאֲחֵרי ֶׁשָעְברּו 
ּוְנִביא ֶׁשֶקר, ְיהּוִדי  ְוִהִּגיעּו ַעד ָּפפֹוס ָמְצאּו ִאיׁש ְמַכֵּׁשף  ָהִאי  ְּבָכל 
ֲאֶׁשר ְׁשמֹו ַּבר־ֵיׁשּוַע, 7 ְוהּוא ְמקָׂרב ַלּמֹוֵׁשל ֶסְרְּגיֹוס ּפֹולֹוס. ַהּמֹוֵׁשל, 
ְּדַבר  ִלְׁשמַׂע ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ּוְלָׁשאּול  ְלַבר־ַנָּבא  ָקָרא  ָנבֹון,  ָאָדם  ֶׁשָהָיה 
ִהְתַנֵּגד   — ְׁשמֹו  ַּתְרגּום  ֶזה   — ַהְמַכֵּׁשף  ֶׁשֱאִליַמס  8 ֶאָּלא  ֱאֹלִהים. 
ָלֶהם ְּבַנּסֹותֹו ְלַהּטֹות ֶאת ַהּמֹוֵׁשל ִמן ָהֱאמּוָנה. 9 ָׁשאּול, ַהִּנְקָרא ַּגם 
   ¤ּפֹולֹוס, ִּבְהיֹותֹו ָמֵלא רּוַח ַהּקֶׂדׁש, ִהִּביט ּבֹו ְוָאַמר: 10 ”ַאָּתה ַהָּמֵלא 
ֶּתְחַּדל  ֹלא  ַהִאם  ֶצֶדק,  ָּכל  ׂשֹוֵנא  ַהָּׂשָטן,  ֶּבן  ֶרַׁשע,  ְוָכל  ִמְרָמה  ָּכל 
ְלַסֵּלף ֶאת ַּדְרֵכי ֱאֹלִהים ַהְיָׁשִרים? 11 ְוַעָּתה ִהֵּנה ַיד־יהוה ְּבָך; ִעֵּור 

ִּתְהֶיה ְוֹלא ִּתְרֶאה ֶאת אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַעד ּבֹוא מֹוֵעד.”
ּבֹו ַּבָּמקֹום ָנְפָלה ָעָליו ֲאֵפָלה ַוֲחֵׁשָכה. הּוא ָהַלְך ֵהָּנה ָוֵהָּנה ְּבַחְּפׂשֹו 
ֶהֱאִמין  ַהַּנֲעֶׂשה  ֶאת  ַהּמֹוֵׁשל  12 ְּכֶׁשָרָאה  ַּבָּיד.  ֶׁשּיֹוִליכֹו  ִמיֶׁשהּו 

ְוִהְׁשּתֹוֵמם ַעל ּתֹוַרת ָהָאדֹון.
שאול ובר־נבא באנטיוכיה אשר בפיסידיה

ַאְך  ֶׁשְּבַּפְמִפיְלָיה,  ֶּפְרִּגי  ֶאל  ּוָבאּו  ִמָּפפֹוס  ִהְפִליגּו  ַוֲחֵבָריו  13 ָׁשאּול 

יֹוָחָנן ָעַזב אֹוָתם ְוָחַזר ִלירּוָׁשַלִים. 14 ִמֶּפְרִּגי ִהְמִׁשיכּו ְּבַדְרָּכם ְוִהִּגיעּו 
ֶאל ַאְנִטיֹוְכָיה ֲאֶׁשר ְּבִּפיִסיְדָיה, ּוְבַׁשָּבת ִנְכְנסּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוָיְׁשבּו. 
ֵּבית  ָראֵׁשי  ֲאֵליֶהם  ָׁשְלחּו  ְוַהְּנִביִאים,  ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת  15 ַאֲחֵרי 

ַהְּכֶנֶסת ֵלאמׂר: ”ֲאָנִׁשים ַאִחים, ִאם ֵיׁש ָלֶכם ְּדַבר מּוָסר ֶאל ָהָעם, 
ַּדְּברּו.” 16 ָקם ָׁשאּול, ֵהִניף ֶאת ָידֹו ְוָאַמר:

ֱאֹלֵהי  ַהֶּזה,  ָהָעם  17 ֱאֹלֵהי  ִׁשְמעּו.  ָהֱאֹלִהים,  ְוִיְרֵאי  ִיְׂשָרֵאל  ”ַאְנֵׁשי 
ְּבֶאֶרץ  ֵּגִרים  ִּבְהיֹוָתם  ָהָעם  ֶאת  ְורֹוֵמם  ַּבֲאבֹוֵתינּו  ָּבַחר  ִיְׂשָרֵאל, 
ָנָׂשא  ָׁשָנה  ְּכַאְרָּבִעים  18 ְּבֶמֶׁשְך  ִמָּׁשם.  הֹוִציָאם  ָרָמה  ּוְבָיד  ִמְצַרִים 
ִחֵּלק  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ּגֹוִים  ִׁשְבָעה  ֶׁשִהְׁשִמיד  19 ּוְלַאַחר  ַּבִּמְדָּבר  אֹוָתם 
ַוֲחִמִּׁשים  ֵמאֹות  ְּכַאְרַּבע  ָאַרְך  ֶזה  20 ָּכל  ְלַנֲחָלה.  ַאְרָצם  ֶאת  ָלֶהם 
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יג 33: תהל’ ב 7   יג 34: תהל’ נה 3   יג 35: תהל’ טז 10   

21 ְלַאַחר  ַהָּנִביא.  ְׁשמּוֵאל  ַעד  ׁשֹוְפִטים  ָלֶהם  ָנַתן  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ָׁשָנה 
ִמֵּכן ִּבְקׁשּו ֶמֶלְך ֵואֹלִהים ָנַתן ָלֶהם ֶאת ָׁשאּול ֶּבן־ִקיׁש, ִאיׁש ִמֵּׁשֶבט 
ִּבְנָיִמין, ְלֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. 22 ַּכֲאֶׁשר ֵהִסיר אֹותֹו ֵהִקים ָלֶהם ֶאת 
ָּדִוד ְלֶמֶלְך ְוָעָליו ֵהִעיד ְּבָאְמרֹו: ’ָמָצאִתי ָּדִוד ֶּבן־ִיַׁשי, ִאיׁש ִּכְלָבִבי, 
ְוהּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ָּכל ֶחְפִצי.’ 23 ִמַּזְרעֹו ֵהִביא ֱאֹלִהים, ְּכִפי ַהַהְבָטָחה, 
מֹוִׁשיַע ְלִיְׂשָרֵאל — ֶאת ֵיׁשּוַע, 24 ֲאֶׁשר ִלְפֵני ּבֹואֹו ִהְכִריז יֹוָחָנן ֶאת 
ֶאת  יֹוָחָנן  25 ְּכֶׁשִהְׁשִלים  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ָּכל  ֶאל  ַהְּתׁשּוָבה  ְטִביַלת 
ִהֵּנה  ַאְך  ֲאִני הּוא.  ַאֶּתם חֹוְׁשִבים אֹוִתי? ֹלא  ’ְלִמי  ָאַמר,  ְמרּוָצתֹו 

הּוא ָּבא ַאֲחַרי ַוֲאִני ֵאיֶנִּני ָראּוי ְלַהִּתיר ֶאת ְנָעָליו.’
ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ְוִיְרֵאי  ַאְבָרָהם,  ִמְׁשַּפַחת  ְּבֵני  ַאִחים,  26 ֲאָנִׁשים 

ְּבִקְרְּבֶכם; ֵאֵלינּו ִנְׁשַלח ְּדַבר ַהְיׁשּוָעה ַהּזׂאת. 27 ִּכי יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים 
ִּדְבֵרי  ִמְלאּו ֶאת  ּוְבָׁשְפָטם אֹותֹו  ִהִּכירּוהּו  ְּברׂאָׁשם ֹלא  ְוָהעֹוְמִדים 
ִעָּלה  ׁשּום  ָמְצאּו  ֹלא  ִּכי  28 ְוַאף  ַׁשָּבת,  ְּבָכל  ַהִּנְקָרִאים  ַהְּנִביִאים 
ְלִמְׁשַּפט ָמֶות ִּבְקׁשּו ִמִּפיָלטֹוס ַלֲהִמיתֹו. 29 ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשִלימּו ֶאת ָּכל 
ַהְּדָבִרים ַהְּכתּוִבים ָעָליו הֹוִרידּוהּו ִמן ָהֵעץ ְוִהִּניחּוהּו ַּבֶּקֶבר, 30 ַאְך 
ֱאֹלִהים ֱהִקימֹו ִמן ַהֵּמִתים. 31 ָיִמים ַרִּבים ִנְרָאה ֶאל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָעלּו 
32 ַוֲאַנְחנּו  ָהָעם.  ִלְפֵני  ֵעָדיו  ֵהם  ְוַעָּתה  ִלירּוָׁשַלִים,  ַהָּגִליל  ִמן  ִאּתֹו 
33 ֱאֹלִהים  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ֻהְבְטָחה  ֲאֶׁשר  ַהַהְבָטָחה  ִּכי  ָלֶכם  ְמַבְּׂשִרים 
ַּבִּמְזמֹור  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֵיׁשּוַע,  ַּבֲהִקימֹו ֶאת  ַהָּבִנים,  ָלנּו,  ִקֵּים אֹוָתּה 

ַהֵּׁשִני:
  ’ְּבִני ַאָּתה, ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך.’

34 ְוַעל ֲהִקימֹו אֹותֹו ִמן ַהֵּמִתים ְלִבְלִּתי ׁשּוב עֹוד ֶאל ַׁשַחת, ּכׂה ָאַמר:

’ֶאֵּתן ָלֶכם   ַחְסֵדי ָּדִוד ַהֶּנֱאָמִנים.’
35 ָלֵכן ֶנֱאַמר ַּגם ְּבָמקֹום ַאֵחר:

  ’ֹלא־ִתֵּתן ֲחִסיְדיָך ִלְראֹות ָׁשַחת.’
36 ֵהן ָּדִוד, ְלַאַחר ֶׁשֵּׁשֵרת ְּבדֹורֹו ְלִפי ָּתְכִנית ֱאֹלִהים, ָׁשַכב ְוֶנֱאַסף ֶאל 

37 ֲאָבל ֶזה ֶׁשֱאֹלִהים ֱהִקימֹו ֹלא ָרָאה ַׁשַחת.  ְוָרָאה ַׁשַחת.  ֲאבֹוָתיו 
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יג 41: חבק’ א 5   יג 47: ישע’ מט 6   

ֻמְכֶרֶזת  לֹו  הֹודֹות  ִּכי  ָלֶכם  ָידּוַע  ֶׁשְּיֵהא  ַאִחים,  ֲאָנִׁשים  ֵּכן,  38 ַעל 

ָלֶכם ְסִליַחת ֲחָטִאים; 39 ּוְבָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ְיָכְלֶּתם ְלִהָּצֵדק ָּבֶהם 
ְּבתֹוַרת מֶׁׂשה, ֲהֵרי ֶׁשּבֹו ִנְצָּדק ָּכל ִמי ֶׁשַּמֲאִמין. 40 ָלֵכן ִהָּזֲהרּו ֶׁשֹּלא 

ָיבֹוא ֲעֵליֶכם ַהֶּנֱאָמר ַּבְּנִביִאים:
 41   ’ְראּו ַבּגֹוִים ְוַהִּביטּו ְוִהַּתְּמהּו ְּתָמהּו.

ִּכי־ׂפַעל ּׂפֵעל ִּביֵמיֶכם ֹלא ַּתֲאִמינּו ִּכי ְיֻסָּפר.”
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֲאֵליֶהם  ְלַדֵּבר  ּוַבר־ַנָּבא  ִמָׁשאּול  ִּבְקׁשּו  42 ְּכֶׁשָּיְצאּו 

ָהֵאֶּלה ַּבַּׁשָּבת ַהָּבָאה. 43 ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּפְּזרּו ָּבֵאי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהְלכּו 
ַאֲחֵרי ָׁשאּול ּוַבר־ַנָּבא ַרִּבים ִמן ַהְּיהּוִדים ּוִמן ַהֵּגִרים ִיְרֵאי ָהֱאֹלִהים. 
ְּבֶחֶסד  ַּבֲעִמיָדָתם  ְלַהְמִׁשיְך  ָּבֶהם  ְוֵהִאיצּו  ֲאֵליֶהם  ִּדְּברּו  ַהְּׁשַנִים 

ָהֱאֹלִהים.
ְּדַבר  ֶאת  ִלְׁשמַׂע  ָהִעיר  ָּכל  ִּכְמַעט  ִהְתַאְּסָפה  ַהְּׁשִנָּיה  44 ַּבַּׁשָּבת 

ִנְתַמְּלאּו  ָהָעם,  ֲהמֹון  ֶאת  ַהָּמקֹום  ְיהּוֵדי  ִּכְראֹות  45 ֲאָבל  ָהָאדֹון. 
46 ֵהִׁשיבּו ָׁשאּול ּוַבר־ ִּדְבֵרי ָׁשאּול.  ֶנֶגד  ּוְלַדֵּבר  ְלַגֵּדף  ְוֵהֵחלּו  ִקְנָאה 
ַנָּבא ְּבאֶׂמץ ֵלב ְוָאְמרּו: ”ִמן ַהֶהְכֵרַח ָהָיה ִּכי ָלֶכם ִראׁשֹוָנה ַיְׁשִמיעּו 
ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים, ַאְך ִמֵּכיָון ֶׁשַאֶּתם ּדֹוִחים אֹותֹו ְוָדִנים ֶאת ַעְצְמֶכם 
ּכׂה  47 ֵהן  ַהּגֹוִים.  ֶאל  ּפֹוִנים  ָאנּו  ִהֵּנה  עֹוָלם,  ְלַחֵּיי  ְראּוִיים  ְלִבְלִּתי 

ִצָּונּו ֲאדָׂני:
  ’ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור ּגֹוִים, 

ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ.’
ָהיּו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָהָאדֹון,  ְּדַבר  ֶאת  ְוִהְללּו  ָׂשְמחּו  ְּכָׁשְמָעם  48 ַהּגֹוִים 

ְמֻיָעִדים ְלַחֵּיי עֹוָלם ֶהֱאִמינּו.
ַהְּיהּוִדים  ָראֵׁשי  50 ֲאָבל  ָהֵאזֹור.  ְּבָכל  ְוָנפֹוץ  ָהַלְך  ָהָאדֹון  49 ְדַבר 

ִנְכַּבֵּדי  ְוֶאת  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַהְיֵראֹות  ַהִּנְכָּבדֹות  ַהָּנִׁשים  ֶאת  ֵהִסיתּו 
ֵמֱאזֹוָרם.  ְוֵגְרׁשּו אֹוָתם  ּוַבר־ַנָּבא  ָׁשאּול  ֶנֶגד  ְרִדיָפה  ְועֹוְררּו  ָהִעיר, 
ְלִאיקֹוְניֹון;  ְוָהְלכּו  ַרְגֵליֶהם  ֲאַבק  ֶאת  ְלֶעְבָרם  ִנֲערּו  51 ַהְּׁשַנִים 

52 ְואּוָלם ַהַּתְלִמיִדים ָמְלאּו ִׂשְמָחה ְורּוַח ַהּקֶׂדׁש.
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באיקוניון, בליסטרה ובדרבי

 ְּבִאיקֹוְניֹון ִנְכְנסּו ַיְחָּדיו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִדְּברּו ְּבאֶׂפן ָּכֶזה ֶׁשַעם יד 
ַרב ִמן ַהְּיהּוִדים ּוִמן ַהְּיָוִנים ֶהֱאִמינּו. 2 ֲאָבל ֵאֶּלה ִמן ַהְּיהּוִדים 
3 ַהְּׁשַנִים  ָהַאִחים.  ֶנֶגד  ַהּגֹוִים  ְּבֵלב  ִׂשְנָאה  עֹוְררּו  ְלַהֲאִמין  ֶׁשֵּסְרבּו 
ָיְׁשבּו ָׁשם ְזַמן ַרב ְוִדְּברּו ְּבאֶׂמץ ֵלב ַעל ָהָאדֹון, ְוָהָאדֹון ֵהִעיד ְלִאּׁשּור 
ְּדַבר ַחְסּדֹו ַּבֲעׂשֹותֹו אֹותֹות ּומֹוְפִתים ַדְרָּכם. 4 ָאז ִהְתַּפְּלגּו ּתֹוָׁשֵבי 
ָהִעיר; ֵאֶּלה ַאֲחֵרי ְקבּוַצת ַהְּיהּוִדים ְוֵאֶּלה ַאֲחֵרי ַהְּׁשִליִחים. 5 גֹוִים 
ִויהּוִדים, ַיַחד ִעם ָהעֹוְמִדים ְּברׂאָׁשם, ָקמּו ֲעֵליֶהם ְלִהְתַעֵּלל ָּבֶהם 
ִליָקאֹוְנָיה,  ָעֵרי  ֶאל  ְוִנְמְלטּו  ָּבֶזה  ִהְבִחינּו  ֵהם  6 ַאְך  אֹוָתם,  ְוִלְסקׂל 
8 ְּבִליְסְטָרה  ַהְּבׂשֹוָרה.  ֶאת  7 ּוִבְּׂשרּו ָׁשם  ְוַהְּסִביָבה,  ְוֶדְרִּבי  ִליְסְטָרה 
ִמָּיָמיו.  ָהַלְך  ֶׁשֹּלא  ִאּמֹו  ִמֶּבֶטן  ִּפֵּסַח  ַרְגַלִים,  ְרֵפה  ֶאָחד  ִאיׁש  ָיַׁשב 
לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְוָרָאה  ָׁשאּול  ּבֹו  ְּכֶׁשִהִּביט  ְמַדֵּבר.  ָׁשאּול  ֶאת  ָׁשַמע  9 הּוא 

ֱאמּוָנה ְלֵהָרֵפא, 10 ָאַמר ְּבקֹול ָּגדֹול: ”קּום ַעל ַרְגֶליָך ְוִהְזַּדֵּקף!” הּוא 
ִזֵּנק ְוִהְתַהֵּלְך. 11 ִּכְראֹות ֲהמֹון ָהָעם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל ָׁשאּול ָנְׂשאּו 
ִּבְדמּות  ֵאֵלינּו  ָיְרדּו  ”ָהֵאִלים  ַהִּליָקאֹוִנית:  ַּבָּלׁשֹון  ְוָאְמרּו  קֹוָלם 
ָהָיה  ִּכי  ֶהְרֶמס,  ָקְראּו  ּוְלָׁשאּול  ֵזאּוס  ָקְראּו  12 ּוְלַבר־ַנָּבא  ֲאָנִׁשים”, 
ֵהִביא  ָהִעיר,  ִלְפֵני  ֶׁשֵהיָכלֹו  ֵזאּוס,  ֶׁשל  13 ַהּכֵׂהן  ַהְמַדְּבִרים.  רׂאׁש 
ַוֲהמֹון  הּוא  ָקְרָּבנֹות  ְלַהְקִריב  ְוָרָצה  ַהְּׁשָעִרים  ֶאל  ַוֲעָטרֹות  ָּפִרים 
14 ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמעּו זׂאת ָׁשאּול ּוַבר־ַנָּבא ַהְּׁשִליִחים, ָקְרעּו ֶאת  ָהָעם. 
ַאֶּתם  ָלָּמה  15 ”ֲאָנִׁשים,  ְוָצֲעקּו:  ֶהָהמֹון  ֶאל ּתֹוְך  ָרצּו  ֵהם  ִּבְגֵדיֶהם. 
ֶאת  ָלֶכם  ּוְמַבְּׂשִרים  ְּכמֹוֶכם,  ֱאנֹוׁש  ְּבֵני  ֲאַנְחנּו  ַּגם  זׂאת?  עֹוִׂשים 
ֲאֶׁשר  ַחִּיים  ֵלאֹלִהים  ָהֵאֶּלה  ַהֲהָבִלים  ִמן  ֶׁשִּתְפנּו  ְּכֵדי  ַהְּבׂשֹוָרה 
ָעָׂשה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם, 16 ַוֲאֶׁשר 
ַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים ִהִּניַח ְלָכל ַהּגֹוִים ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכיֶהם. 17 ּוְבָכל זׂאת 
ִמן  ֶּגֶׁשם  ָלנּו  ְּבִתּתֹו  ַהּטֹוִבים,  ְּבַמֲעָׂשיו  ַעְצמֹו  ַעל  ְלָהִעיד  ָחַדל  ֹלא 
ַהָּׁשַמִים ְועֹונֹות ּפֹוִרּיֹות, ּוְבַמְּלאֹו ֶאת ִלּבֹוֵתינּו ָמזֹון ְוִׂשְמָחה.” 18 ְוַגם 
ְלַהְקִריב  ָהָעם  ֵמֲהמֹון  ָמְנעּו  ְּבקִׁׂשי  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְּבָאְמָרם 

ָלֶהם ָקְרָּבן.
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19 ְיהּוִדים ֵמַאְנִטּיֹוְכָיה ּוֵמִאיקֹוְניֹון ָּבאּו ְלָׁשם. ֵהם ֵהִסיתּו ֶאת ֲהמֹון 

ָהָעם ְוָרְגמּו ֶאת ָׁשאּול ַּבֲאָבִנים. ְלַאַחר ִמֵּכן ָּגְררּו אֹותֹו ֶאל ִמחּוץ 
ָלִעיר ְּבָחְׁשָבם אֹותֹו ְלֵמת. 20 ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ִהִּקיפּוהּו ַהַּתְלִמיִדים ָקם 

ְוָהַלְך ָהִעיָרה. ְלָמֳחָרת ָיָצא ִעם ַּבר־ַנָּבא ֶאל ֶּדְרִּבי.
חזרה לאנטיוכיה אשר בסוריה

21 ֵהם ִּבְּׂשרּו ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ָּבִעיר ַהִהיא ְוַאֲחֵרי ֶׁשֶהֱעִמידּו ַּתְלִמיִדים 

ַרִּבים ָחְזרּו ֶאל ִליְסְטָרה ְוִאיקֹוְניֹון ְוַאְנִטּיֹוְכָיה; 22 ָׁשם ִחְּזקּו ֶאת ֵלב 
ִּכי ”ֶּדֶרְך ָצרֹות  ַלֲעמׂד ָּבֱאמּוָנה,  ָּבֶהם ְלהֹוִסיף  ְוֵהִאיצּו  ַהַּתְלִמיִדים 
ָלֶהם  ִמּנּו  ְקִהָּלה  23 ְּבָכל  ֱאֹלִהים.”  ְלַמְלכּות  ְלִהָּכֵנס  ָעֵלינּו  ַרּבֹות 
ֲאֶׁשר  ָהָאדֹון  ְּבַיד  אֹוָתם  ִהְפִקידּו  ְוָצמּו  ֶׁשִהְתַּפְּללּו  ּוְלַאַחר  ְזֵקִנים 

ֶהֱאִמינּו ּבֹו.
24 ֵהם ָעְברּו ֶּדֶרְך ִּפיִסיְדָיה ּוָבאּו ֶאל ַּפְמִפיְלָיה, 25 ְוַאֲחֵרי ֶׁשִהְׁשִמיעּו 

ְלַאְנִטּיֹוְכָיה,  ִהְפִליגּו  26 ִמָּׁשם  ַאַּטְלָיה.  ֶאל  ָיְרדּו  ְּבֶּפְרִּגי  ַהָּדָבר  ֶאת 
ֶאל ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ֻהְפְקדּו ֶּבָעָבר ְלֶחֶסד ֱאֹלִהים ְלֵׁשם ָהֲעבֹוָדה ֲאֶׁשר 

ִהְׁשִלימּו.
ָּכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ֱאֹלִהים  ְוִסְּפרּו ֶאת  ַהְּקִהָּלה  ִּכְּנסּו ֶאת  27 ְּכֶׁשִהִּגיעּו 

ָיִמים ֹלא  28 ְוָׁשם ָׁשהּו  ְוִכי ָּפַתח ַלּגֹוִים ֶאת ַׁשַער ָהֱאמּוָנה.  ִעָּמֶהם 
ְמַעִּטים ִעם ַהַּתְלִמיִדים.

הכינוס בירושלים

ֹלא טו  ֶׁשִאם  ָהַאִחים  ֶאת  ְוִלְּמדּו  ִמיהּוָדה  ָיְרדּו  ֲאָנִׁשים   ַּכָּמה 
ִיּמֹולּו ְּכַדת מֶׁׂשה ֹלא יּוְכלּו ְלִהָּוַׁשע. 2 ְלָׁשאּול ּוְלַבר־ַנָּבא ָהיּו 
ִּדין ּוְדָבִרים ֹלא ְמַעִּטים ִעָּמֶהם, ָלֵכן ֻהְחַלט ֶׁשָׁשאּול ּוַבר־ַנָּבא ְועֹוד 
ַּכָּמה ֵמֶהם ַיֲעלּו ִלירּוָׁשַלִים ֶאל ַהְּׁשִליִחים ְוַהְּזֵקִנים ְּבנֹוֵגַע ַלְּׁשֵאָלה 

ַהּזׂאת.
3 ֵהם ֻׁשְּלחּו ְלַדְרָּכם ַעל־ְיֵדי ַהְּקִהָּלה ּוְכֶׁשָעְברּו ְּבֵפיִניְקָיה ּוְבׁשֹוְמרֹון 

ָהַאִחים.  ְלָכל  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ְוָגְרמּו  ַהּגֹוִים  ְּתׁשּוַבת  ַעל  ִסְּפרּו 
4 ְּבַהִּגיָעם ִלירּוָׁשַלִים ִנְתַקְּבלּו ַעל־ְיֵדי ַהְּקִהָּלה ְוַהְּׁשִליִחים ְוַהְּזֵקִנים, 

ְוִסְּפרּו ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ֱאֹלִהים ִעָּמֶהם. 5 ַאְך ַמֲאִמיִנים ֲאָחִדים 
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טו 16‑17: עמוס ט 11‑12   

ְוָאְמרּו ֶׁשָּצִריְך ָלמּול אֹוָתם ּוְלַצּוֹוָתם ִלְׁשמׂר  ִמַּכת ַהְּפרּוִׁשים ָקמּו 
ֶאת ּתֹוַרת מֶׁׂשה.

6 ִהְתַּכְּנסּו ַהְּׁשִליִחים ְוַהְּזֵקִנים ְלַעֵּין ַּבָּדָבר ַהֶּזה. 7 ַאֲחֵרי ִוּכּוַח ְמֻמָּׁשְך 

ִמָּיִמים  ִּכי  יֹוְדִעים  ַאֶּתם  ַאִחים,  ”ֲאָנִׁשים  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵּכיָפא  ָקם 
ֶאת  ַהּגֹוִים  ִיְׁשְמעּו  ֶׁשִּמִּפי  ְּכֵדי  ִמֵּביֵניֶכם  ֱאֹלִהים  ְּבָחַרִני  ִראׁשֹוִנים 
ְּדַבר ַהְּבׂשֹוָרה ְוַיֲאִמינּו. 8 ֵואֹלִהים ַהּיֹוֵדַע ֶאת ַהְּלָבבֹות ֵהִעיד ֲעֵליֶהם 
ְּבִתּתֹו ָלֶהם ֶאת רּוַח ַהּקֶׂדׁש ְּכֵׁשם ֶׁשְּנָתָנּה ַּגם ָלנּו. 9 הּוא ֹלא ִהְבִּדיל 
10 ְוַעָּתה  ְלָבָבם.  ֶאת  ִטֵהר  ָהֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ִּכי  ְלֵביָנם,  ֵּביֵנינּו  ְּכָלל 
ַמּדּוַע ְּתַנּסּו ֶאת ֱאֹלִהים ָלִׂשים עׂל ַעל ַצְּואֵרי ַהַּתְלִמיִדים, עׂל ֲאֶׁשר 
ַּגם ֲאבֹוֵתינּו ְוַגם ֲאַנְחנּו ֹלא ָיכְׂלנּו ָלֵׂשאת? 11 ַאְּדַרָּבא, ָאנּו ַמֲאִמיִנים 

ֶׁשְּבֶחֶסד ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח נֹוַׁשְענּו, ָּכמֹונּו ְּכמֹוֶהם.”
12 ָּכל ַהֶּנֱאָסִפים ָׁשְתקּו ְוִהּטּו אֶׂזן ְלַבר־ַנָּבא ּוְלָׁשאּול ֲאֶׁשר ִסְּפרּו ֵאּלּו 

13 ְּכֶׁשָּגְמרּו  ַהּגֹוִים.  ְּבֶקֶרב  ַעל־ָיָדם  ֱאֹלִהים  ָעָׂשה  ּומֹוְפִתים  אֹותֹות 
14 ִׁשְמעֹון  ֵאַלי.  ִׁשְמעּו  ַאִחים,  ”ֲאָנִׁשים  ְוָאַמר:  ַיֲעקׂב  ֵהִגיב  ְלַסֵּפר 
ִסֵּפר ֵּכיַצד ָלִראׁשֹוָנה ָּפַקד ֱאֹלִהים ֶאת ַהּגֹוִים ָלַקַחת ִמִּקְרָּבם ַעם 

ִלְׁשמֹו. 15 ְוָלזׂאת ַמְסִּכיִמים ִּדְבֵרי ַהְּנִביִאים, ַּכָּכתּוב:
’ַאֲחֵרי ֵכן ָאׁשּוב   ְוָאִקים ֶאת־ֻסַּכת ָּדִויד ַהּׂנֶפֶלת  16 

ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה,
ְלַמַען ִיְדְרׁשּו ֶאת יהוה ְׁשֵאִרית ָאָדם  17 

ְוָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ֲעֵליֶהם.
ְנֻאם יהוה עֹוֶׂשה ָכל ֵאֶּלה

ַהּנֹוָדִעים ֵמעֹוָלם.’  18 
ַהּגֹוִים  ִמן  ֲאָנִׁשים  אֹוָתם  ַעל  ְלַהְקׁשֹות  ֶׁשֹּלא  ּפֹוֵסק  ֲאִני  ֵּכן  19 ַעל 

ִמֻּטְמאֹות  ְלִהָּמַנע  ֲאֵליֶהם  ִלְכּתׂב  20 ֶאָּלא  ֱאֹלִהים,  ֶאל  ָּׁשִבים  ֲאֶׁשר 
ֱאִליִלים ּוִמְּזנּות, ִמְּבַׂשר ַהֶּנֱחָנק ּוִמן ַהָּדם. 21 ֲהֵרי ְלמֶׁׂשה ֵיׁש ִמּדֹורֹות 
ָוִעיר, ּוִמֵּדי ַׁשָּבת הּוא  ְקדּוִמים ֲאָנִׁשים ַהַּמְכִריִזים אֹותֹו ְּבָכל ִעיר 

ִנְקָרא ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת.”
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המכתב אל הקהילות שבקרב הגויים

22 ִנְתַקֵּבל ַעל ַּדַעת ַהְּׁשִליִחים ְוַהְּזֵקִנים ְוָכל ַהְּקִהָּלה ִלְׁשֹלַח ֲאָנִׁשים 

ֶאת   — ּוַבר־ַנָּבא  ָׁשאּול  ִעם  ַיַחד  ַאְנִטיֹוְכָיה,  ֶאל  ִמִּקְרָּבם  ֶׁשִּנְבֲחרּו 
ְיהּוָדה, ַהְמֻכֶּנה ַּבר־ַׁשָּבא, ְוֶאת ִׁשיָלא ֲאֶׁשר ָהיּו ִמן ַהַּמְנִהיִגים ְּבֶקֶרב 

ָהַאִחים. 23 ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהֶּזה ָמְסרּו ְּבָיָדם:
”ַהְּׁשִליִחים ְוִזְקֵני ָהַאִחים ּדֹוְרִׁשים ִּבְׁשלֹום ָהַאִחים ֶׁשִּמֶּקֶרב ַהּגֹוִים 
ֲאָחִדים  ִּכי  ְוָׁשַמְענּו  24 הֹוִאיל  ּוְבִקיִליְקָיה.  ּוְבסּוְרָיה  ְּבַאְנִטּיֹוְכָיה 
ֵמִאָּתנּו ָּפֲעלּו ִמְּבִלי ֶׁשִּצִּוינּו אֹוָתם ּוִבְלְּבלּו ֶאְתֶכם ְּבִדְבֵריֶהם ְוֵהִביכּו 
ֲאֵליֶכם  ִלְׁשֹלַח  ֶאָחד  ֶּפה  ַּדְעֵּתנּו  ַעל  25 ִנְתַקֵּבל  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ֶאת 
ֲאָנִׁשים ִנְבָחִרים ַיַחד ִעם ֲחִביֵבינּו ַּבר־ַנָּבא ְוָׁשאּול, 26 ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר 
ָׁשַלְחנּו  27 ָלֵכן  ַהָּמִׁשיַח.  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ֵׁשם  ְלַמַען  ַנְפָׁשם  ֶאת  ָמְסרּו 
ַיִּגידּו ְּבמֹו ִפיֶהם ֶאת אֹוָתם ַהְּדָבִרים.  ֶאת ְיהּוָדה ְוֶאת ִׁשיָלא ְוֵהם 
ַמֲעָמָסה  ׁשּום  ֲעֵליֶכם  ְלַהִּטיל  ֶׁשֹּלא  ְוָלנּו  ַהּקֶׂדׁש  ְלרּוַח  28 ִנְרֶאה 

נֹוֶסֶפת ִמְּלַבד ַהְּדָבִרים ַהְּנחּוִצים ָהֵאֶּלה: 29 ְלִהָּמַנע ִמִּזְבֵחי ֱאִליִלים 
ֵּתיִטיבּו  ֵמֵאֶּלה  ִּתָּׁשְמרּו  ִאם  ַהְּזנּות.  ּוִמן  ַהֶּנֱחָנק  ִמְּבַׂשר  ּוִמָּדם, 

ַלֲעׂשֹות. ָׁשלֹום ָלֶכם.”
30 ָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו ְלַדְרָּכם. ֵהם ָיְרדּו ֶאל ַאְנִטיֹוְכָיה, ִּכְּנסּו ֶאת ָהָעם 

ִנְתַמְּלאּו  ָהִאֶּגֶרת  ֶאת  ָהַאִחים  31 ְּכֶׁשָּקְראּו  ָהִאֶּגֶרת.  ֶאת  ּוָמְסרּו 
עֹוְדדּו  ְנִביִאים,  ַּגם  ֶׁשָהיּו  ְוִׁשיָלא,  32 ִויהּוָדה  ָהִעּדּוד.  ַעל  ִׂשְמָחה 
ְמֻסָּים  ְזַמן  ָׁשם  ָׁשהּו  33 ֵהם  אֹוָתם.  ְוִחְּזקּו  ַרּבֹות  ְּבִמִּלים  אֹוָתם 
35 ָׁשאּול  ׁשֹוְלֵחיֶהם.  ֶאל  ְּבָׁשלֹום  ָהַאִחים  אֹוָתם  ִׁשְּלחּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי 
ּוַבר־ַנָּבא ִנְׁשֲארּו ְּבַאְנִטּיֹוְכָיה, ְוַיַחד ִעם ַרִּבים ֲאֵחִרים ִלְּמדּו ּוִבְּׂשרּו 

ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים.
שאול ובר־נבא נפרדים

36 ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים ָאַמר ָׁשאּול ְלַבר־ַנָּבא: ”ּבֹוא ַנֲחזׂר ּוְנַבֵּקר ֶאת 

ָהַאִחים ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ֶׁשִהְׁשַמְענּו ָּבּה ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים, ְוִנְרֶאה ַמה 
ַּמָּצָבם.” 37 ַּבר־ַנָּבא ָרָצה ָלַקַחת ִאָּתם ַּגם ֶאת יֹוָחָנן ַהְמֻכֶּנה ַמְרקֹוס, 
ֵמֶהם  ֶׁשָּפַרׁש  ֶזה  ֶאת  ִאָּתם  ָלַקַחת  ָרצּוי  ֶׁשֹּלא  ָחַׁשב  ָׁשאּול  38 ַאְך 
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ְּבַּפְמִפיְלָיה ְוֹלא ִנְתַלָּוה ֲאֵליֶהם ָלֲעבֹוָדה. 39 ָהִריב ָהָיה ָחִריף ַעד ְּכֵדי 
ָּכְך ֶׁשִּנְתָּפְרדּו ֶזה ִמֶּזה. ָלַקח ַּבר־ַנָּבא ֶאת ַמְרקֹוס ְוִהְפִליג ְלַקְפִריִסין, 
40 ְוָׁשאּול ָּבַחר ֶאת ִׁשיָלא ְוָיָצא ְלַדְרּכֹו ְלַאַחר ֶׁשָהַאִחים ִהְפִקידּוהּו 

ְלֶחֶסד יהוה. 41 הּוא ָעַבר ְּבסּוְרָיה ּוְבִקיִליְקָיה ְוִחֵּזק ֶאת ַהְּקִהּלֹות.
טימותיאוס נלוה אל שאול ושילא

ֶאָחד, טז  ַּתְלִמיד  ָׁשם  ָהָיה  ִליְסְטָרה.  ְוֶאל  ֶּדְרִּבי  ֶאל  ָּבא   הּוא 
ְיָוִני,  ּוְלָאב  ַמֲאִמיָנה  ְיהּוִדָּיה  ְלִאָּׁשה  ֶּבן  ְׁשמֹו,  ִטימֹוֵתיאֹוס 
3 ִאּתֹו  ּוְבִאיקֹוְניֹון.  ְּבִליְסְטָרה  ֲאֶׁשר  ָהַאִחים  ֵּבין  לֹו  טֹוב  2 ְוֵׁשם 

ֶׁשָהיּו  ַהְּיהּוִדים  ּוִבְגַלל  אֹותֹו  ָלַקח  הּוא  ַלֶּדֶרְך.  ָלֵצאת  ָׁשאּול  ָרָצה 
ְיָוִני. 4 ֵהם ָעְברּו  ַּבְּמקֹומֹות ָהֵהם ָמל אֹותֹו, ֶׁשֵּכן ַהּכׂל ָיְדעּו ֶׁשָאִביו 
ַהְּׁשִליִחים  ֶׁשָּפְסקּו  ַהֲהָלכֹות  ִלְׁשמׂר ֶאת  ֶׁשֵּיׁש  ָלֶהם  ּוָמְסרּו  ֶּבָעִרים 
ּוִמְסַּפר  ָּבֱאמּוָנה  ַהְּקִהּלֹות  ִהְתַחְּזקּו  5 ָאז  ִּבירּוָׁשַלִים.  ְוַהְּזֵקִנים 

ַהַּמֲאִמיִנים ָּגַדל ִמּיֹום ְליֹום.
החזון בטרואס

אֹוָתם  ָמְנָעה  ַהּקֶׂדׁש  רּוַח  ִּכי  ְוָגַלְטָיה,  ְפִריְגָיה  ְּבֵאזֹור  ָעְברּו  6 ֵהם 

ִנּסּו  ִמיִסָיה  ֶאל  7 ְּכֶׁשָּבאּו  ְּבַאְסָיה.  ֱאֹלִהים  ְּדַבר  ֶאת  ִמְּלַהְׁשִמיַע 
ָלֶלֶכת ֶאל ִּביִתיְנָיה, ַאְך רּוַח ֵיׁשּוַע ֹלא ִהִּניָחה ָלֶהם. 8 ְלִפיָכְך ָעְברּו 
ָׁשאּול:  ֶאל  ָחזֹון  ִנְרָאה  9 ַּבַּלְיָלה  ְטרֹוַאס.  ֶאל  ְוָיְרדּו  ִמיִסָיה  ְלַיד 
ִנְרָאה עֹוֵמד ּוְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו, ’ֲעבׂר ֶאל ָמֵקדֹוְנָיה  ִאיׁש ָמֵקדֹוִני ֶאָחד 
ֶאל  ָלֵצאת  ִהְׁשַּתַּדְלנּו  ֶהָחזֹון  ֶאת  ֶׁשָרָאה  ְלַאַחר  10 ִמָּיד  ָלנּו.’  ַוֲעזׂר 

ָמֵקדֹוְנָיה, ִּכי ֵהַבּנּו ֶׁשֱאֹלִהים קֹוֵרא ָלנּו ְלַבֵּׂשר ָלֶהם ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה.
בפיליפי: לידיה מקבלת את האמונה

ּוְלָמֳחָרת  ָסמֹוְתַרְקָיה,  ֶאל  ָיָׁשר  ְּבָנִתיב  ְוַׁשְטנּו  ִמְּטרֹוַאס  11 ִהְפַלְגנּו 

ֶאל ַנּפֹוִליס; 12 ִמָּׁשם ֶאל ִפיִליִּפי, ִעיר ַּבֶחֶבל ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָמֵקדֹוְנָיה 
ַהַּׁשָּבת  13 ְּביֹום  ָיִמים.  ַּכָּמה  ָהִיינּו  ַהּזׂאת  ָּבִעיר  רֹוִמית.  ּומֹוָׁשָבה 
ֶׁשֲחַׁשְבנּוהּו  ָמקֹום  ֶאל  ָנָהר,  ְׂשַפת  ֶאל  ָהִעיר  ַׁשַער  ֶּדֶרְך  ָיָצאנּו 
ִלְמקֹום ְּתִפָּלה, ְוָיַׁשְבנּו ְוִדַּבְרנּו ֶאל ַהָּנִׁשים ַהֶּנֱאָספֹות. 14 ָהְיָתה ָׁשם 
ָהִעיר  ִמן  ַאְרָּגָמן  ְׁשָמּה, מֹוֶכֶרת  ִליְדָיה  ֱאֹלִהים,  ִיְרַאת  ַאַחת  ִאָּׁשה 
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ִּתיָאִטיָרה. ִהיא ָׁשְמָעה ְוָהָאדֹון ָּפַתח ֶאת ִלָּבּה ְלַהְקִׁשיב ֶאל ִּדְבֵרי 
”ִאם  ְּבַבָּקָׁשה:  ָּפְנָתה  ֵּביָתּה,  ּוְבֵני  ִהיא  ֶׁשִּנְטְּבָלה  15 ַאֲחֵרי  ָׁשאּול. 
ְרִאיֶתם אֹוִתי ֶנֱאָמָנה ָלָאדֹון, ּבֹואּו ָנא ְלֵביִתי ְלִהְתַאְכֵסן ּבֹו.” ְוִהיא 

ִׁשְכְנָעה אֹוָתנּו.
המאסר בפיליפי

16 ְּכֶׁשָהַלְכנּו ַּפַעם ִלְמקֹום ַהְּתִפָּלה ָּפַגְׁשנּו ַנֲעָרה ַאַחת ֲאחּוַזת רּוַח 

ַנֲעָרה  17 אֹוָתּה  ֶהָעִתיד.  ְּבִנחּוׁש  ַלֲאדֹוֶניָה  ַרב  הֹון  ֶׁשָעְׂשָתה  ִנחּוׁש, 
ֵאל  ַעְבֵדי  ָהֵאֶּלה  ”ָהֲאָנִׁשים  ְוָקְרָאה:  ְוַאֲחֵרינּו  ָׁשאּול  ַאֲחֵרי  ָהְלָכה 
ָיִמים ַרִּבים.  ֶעְליֹון ְוֵהם ַמְכִריִזים ָלֶכם ֶּדֶרְך ְיׁשּוָעה!” 18 ָּכְך ָעְׂשָתה 
”ֲאִני  ְוָאַמר:  ָהרּוַח  ֶאל  ָּפָנה  ָׁשאּול,  ֶאת  ְמאׂד  ִהְטִריד  ֶׁשֶּזה  ֵמַאַחר 
ְמַצֶּוה ָעַלִיְך ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ְצִאי ִמֶּמָּנה!” ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָיְצָאה 
ְרָוִחים,  ַלֲעׂשֹות  ִּתְקָוָתם  ָאְבָדה  ִּכי  ַהַּנֲעָרה  ֲאדֹוֵני  19 ָראּו  ָהרּוַח. 
ָּתְפסּו ֶאת ָׁשאּול ְוֶאת ִׁשיָלא ְוָסֲחבּו אֹוָתם ֶאל ִּכַּכר ָהִעיר ְלַהֲעִמיָדם 
ִלְפֵני ַהִּׁשְלטֹונֹות. 20 ְּכֶׁשֵהִביאּו אֹוָתם ֶאל ַהָּׂשִרים ָאְמרּו: ”ָהֲאָנִׁשים 
21 ּוְמַלְּמִדים  ֵהם,  ְיהּוִדים  ְּבִעיֵרנּו.  ַאְנְּדָרָלמּוְסָיה  ְמעֹוְרִרים  ָהֵאֶּלה 
רֹוִמים  ֶׁשֵּכן  ַלֲעׂשֹוָתם,  ָלנּו  ְוָאסּור  ְלַקְּבָלם  ָלנּו  ֶׁשָאסּור  ִמְנָהִגים 
ָקְרעּו ֶאת  ְוַהָּׂשִרים  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ֶהָהמֹון  ֲעֵליֶהם  22 ָאז ָקם  ֲאַנְחנּו.” 
ִּבְגֵדיֶהם ֵמֲעֵליֶהם ְוִצּוּו ְלַהְלקֹוָתם. 23 ַאֲחֵרי ֶׁשִהְלקּו אֹוָתם ַמְלקֹות 
ַרּבֹות ִהְׁשִליכּו אֹוָתם ַלֶּכֶלא ְוִצּוּו ַעל ַהּסֹוֵהר ְלָׁשְמָרם ֵהיֵטב. 24 ִעם 
ַרְגֵליֶהם  ְוֶאת  ַהְּפִניִמי  ַהֶּכֶלא  ֶאל  אֹוָתם  ִהְׁשִליְך  ַהְּפֻקָּדה  ַקָּבַלת 

ַּבַּסד. ָסַגר 
ִׁשיֵרי  ְוָׁשרּו  ִהְתַּפְּללּו  ְוִׁשיָלא  ֶׁשָׁשאּול  ְּבָׁשָעה  ַהַּלְיָלה,  25 ַּבֲחצֹות 

ַהֵּלל ֵלאֹלִהים ְוָהֲאִסיִרים ַמְקִׁשיִבים ָלֶהם, 26 ָהְיָתה ִּפְתאֹום ְרִעיַדת 
ּוְבַבת  ִהְזַּדְעְזעּו,  ַהּסַׂהר  ֵּבית  ֶׁשְּיסֹודֹות  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ֲחָזָקה  ֲאָדָמה 
ַאַחת ִנְפְּתחּו ָּכל ַהְּדָלתֹות ְוָכל ַהַּׁשְרְׁשרֹות ִנְּתקּו. 27 ַהּסֹוֵהר ִהְתעֹוֵרר 
ִמְּׁשָנתֹו ּוְכֶׁשָרָאה ִּכי ַּדְלתֹות ַהֶּכֶלא ְּפתּוחֹות ָׁשַלף ֶאת ַחְרּבֹו ְוָעַמד 
ַלֲהרׂג ֶאת ַעְצמֹו, ְּבָחְׁשבֹו ֶׁשָהֲאִסיִרים ָּבְרחּו. 28 ַאְך ָׁשאּול ָקָרא ְּבקֹול 

ָּגדֹול ְוָאַמר: ”ַאל ַּתֲעֶׂשה ׁשּום ַרע ְלַעְצְמָך; ֻּכָּלנּו ּפׂה!”
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29 ַהּסֹוֵהר ִּבֵּקׁש ֶׁשַּיֲעלּו אֹור ּוִמֵהר ְּפִניָמה, ּוִבְרָעָדה ָנַפל ְלַרְגֵלי ָׁשאּול 

ְוִׁשיָלא. 30 ַּכֲאֶׁשר הֹוִציא אֹוָתם ָאַמר: ”ַרּבֹוַתי, ֶמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי 
ְלִהָּוַׁשע?”

ֵּביְתָך.”  ּוְבֵני  ַאָּתה  ְוִתָּוַׁשע  ֵיׁשּוַע  ָּבָאדֹון  ”ַהֲאֵמן  ְוָאְמרּו:  31 ֵהִׁשיבּו 

ְּבֵביתֹו.  ִאּתֹו  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ּוְלָכל  ָהָאדֹון,  ְדַבר  ֶאת  לֹו  ִהְׁשִמיעּו  32 ֵהם 

ּוִמָּיד  ַחּבּורֹוֵתיֶהם,  ֶאת  ְוָרַחץ  אֹוָתם  ָלַקח  ַלְיָלה  ְׁשַעת  33 ְּבאֹוָתּה 

ִנְטַּבל הּוא ְוָכל ְּבֵני ֵּביתֹו. 34 הּוא ֶהֱעָלה אֹוָתם ֶאל ֵּביתֹו, ָעַרְך ֻׁשְלָחן 
ִלְפֵניֶהם ְוָׂשַמח ְמאׂד ִעם ָּכל ְּבֵני ֵּביתֹו ִּכי ֶהֱאִמין ֵּבאֹלִהים.

ֶאת  ”ַׁשְחֵרר  ַלּסֹוֵהר:  ַהָּׂשִרים ֶאת ַהּׁשֹוְטִרים לֹוַמר  ָׁשְלחּו  35 ַּבּבֶׂקר 

ְלָׁשאּול:  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַהּסֹוֵהר  36 ָאַמר  ָהֵהם”.  ָהֲאָנִׁשים 
ַעְכָׁשו ּוְלכּו ְלָׁשלֹום.”  ֵּכן ְצאּו  ְלַׁשְחֵרר ֶאְתֶכם. ַעל  ”ַהָּׂשִרים ָׁשְלחּו 
37 ַאְך ָׁשאּול ָאַמר ָלֶהם: ”ִהְלקּו אֹוָתנּו ְּבֻפְמֵּבי ְּבֹלא ִמְׁשָּפט, ַאף ִּכי 

ְוַעְכָׁשו ֵהם רֹוִצים  ַלֶּכֶלא  ֲאַנְחנּו; ִהְׁשִליכּו אֹוָתנּו  ֶאְזָרִחים רֹוִמִיּים 
ְלָגֵרׁש אֹוָתנּו ַּבֲחַׁשאי?! ֹלא ָוֹלא! ֶׁשָּיבֹואּו ְּבַעְצָמם ְויֹוִציאּו אֹוָתנּו!”
ַהָּללּו  ְוַכֲאֶׁשר  ַלָּׂשִרים,  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַהּׁשֹוְטִרים  38 ָמְסרּו 

ְוִדְּברּו  ַהָּׂשִרים  39 ָּבאּו  ִלְפחׂד.  ֵהֵחּלּו  רֹוִמִּיים  ֶאְזָרִחים  ֶׁשֵהם  ָׁשְמעּו 
ָהִעיר.  ִמן  ָלֵצאת  ֵמֶהם  ּוִבְקׁשּו  הֹוִציאּו אֹוָתם  ֵכן  ַאֲחֵרי  ִלָּבם;  ַעל 
ִליְדָיה, ּוְלַאַחר ֶׁשָראּו ֶאת  ָיְצאּו ִמן ַהֶּכֶלא ּוָבאּו ְלֵביָתּה ֶׁשל  40 ֵהם 

ָהַאִחים ְועֹוְדדּו אֹוָתם ָהְלכּו ְלַדְרָּכם.
בתסלוניקי

ְוִהִּגיעּו ֶאל ֶּתָּסלֹוִניִקי, יז  ְוַאּפֹולֹוְנָיה  ַאְמִפיּפֹוִליס  ֶּדֶרְך  ָעְברּו   ֵהם 
ֲאֵליֶהם  ָׁשאּול  ִנְכַנס  2 ְּכִמְנָהגֹו  ְּכֶנֶסת.  ֵּבית  ּבֹו  ֶׁשָהָיה  ָמקֹום 
ַמְסִּביר  3 ְּכֶׁשהּוא  ַהְּכתּוִבים  ִמּתֹוְך  ִלְפֵניֶהם  ָּדַרׁש  ַׁשָּבתֹות  ְוָׁשלֹוׁש 
ּומֹוִכיַח ִּכי ַהָּמִׁשיַח ָהָיה ָצִריְך ִלְסּבׂל ְוָלקּום ִמן ַהֵּמִתים, ְוִכי ”ֵיׁשּוַע 

ֶזה ֶׁשֲאִני ַמְכִריז ָלֶכם — הּוא ַהָּמִׁשיַח.”
ְיָוִנים  ְוֵכן ַּגם ַהְרֵּבה  ְוִׁשיָלא,  ְוִנְסְּפחּו ֶאל ָׁשאּול  4 ִמְּקָצָתם ֶהֱאִמינּו 

ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ְוָנִׁשים ִנְכָּבדֹות ֹלא ְמַעט. 5 ֲאָבל ָהיּו ְיהּוִדים ֶׁשִּנְתַמְּלאּו 
ִקְנָאה. ֵהם ִלְּקטּו ַּכָּמה ַאְנֵׁשי ְּבִלַּיַעל ִמן ַהּׁשּוק, ּוְלַאַחר ֶׁשִהְקִהילּו 
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ֲאַסְפסּוף עֹוְררּו ְמהּוָמה ָּבִעיר ְוִהְתִקיפּו ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל ָיסֹון ְלַחֵּפׂש 
6 ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָמְצאּו אֹוָתם ָסֲחבּו  ִלְפֵני ָהָעם.  ְוַלֲהִביָאם  ֶאת ַהְּׁשַנִים 
ֶאת ָיסֹון ִעם ַּכָּמה ַאִחים ֶאל ָראֵׁשי ָהִעיר ְוָצֲעקּו: ”ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהְפכּו 
ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ָּבאּו ַּגם ְלָכאן 7 ְוָיסֹון ֵאַרח אֹוָתם ְּבֵביתֹו. ָּכל ֵאֶּלה 

ּפֹוֲעִלים ֶנֶגד ֻחֵּקי ַהֵּקיָסר ְּבָאְמָרם ֶׁשֵּיׁש ֶמֶלְך ַאֵחר — ֵיׁשּוַע.”
8 ָּכְך ִהְסִעירּו ֶאת ָהָעם ְוֶאת ָראֵׁשי ָהִעיר ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו זׂאת, 9 ְוַהָּללּו 

ָלְקחּו ַעְרבּות ִמָּיסֹון ּוֵמַהְּׁשָאר ְוִׁשְחְררּו אֹוָתם.
בבראה

ְלֵּבֵרָאה,  ִׁשיָלא  ְוֶאת  ָׁשאּול  ֶאת  ְלַׁשֵּלַח  ָהַאִחים  ִמֲהרּו  10 ַּבַּלְיָלה 

ָהיּו  ֵּבֵרָאה  11 ְיהּוֵדי  ַהְּכֶנֶסת.  ְלֵבית  ִנְכְנסּו  ְלָׁשם  ִהִּגיעּו  ּוְכֶׁשֵאֶּלה 
ֲאִציֵלי־רּוַח יֹוֵתר ִמן ַהְּיהּוִדים ֶׁשְּבֶתָּסלֹוִניִקי ְוִקְּבלּו ֶאת ַהָּדָבר ְּבָכל 
ָאֵכן  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ִאם  ַּבְּכתּוִבים  יֹום  יֹום  ּבֹוְדִקים  ְּכֶׁשֵהם  ֵלב 
ָנִׁשים  ֵהן  ְיָוִנים ֹלא ְמַעִּטים,  ְוֵכן ַּגם  ַרִּבים ֵמֶהם  12 ָאז ֶהֱאִמינּו  ָּכְך. 
ִנְכָּבדֹות ְוֵהן ְּגָבִרים. 13 ְּכֶׁשּנֹוַדע ְלאֹוָתם ְיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבֶתָּסלֹוִניִקי ִּכי 
ַּגם ְּבֵּבֵרָאה ַמְׁשִמיַע ָׁשאּול ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים, ָּבאּו ַּגם ְלָׁשם ְועֹוְררּו 
ְוֵהִסיתּו ֶאת ֲהמֹון ָהָעם. 14 ִמָּיד ִׁשְּלחּו ָהַאִחים ֶאת ָׁשאּול ְּכֵדי ֶׁשֵּיֵלְך 
ָׁשאּול  ֶׁשל  15 ְמַלָּויו  ָׁשם.  ִנְׁשֲארּו  ְוִטימֹוֵתיאֹוס  ִׁשיָלא  ַאְך  ַהָּים,  ַעד 
הֹוִבילּו אֹותֹו ַעד ַאּתּוָנה ּוִמָּׁשם ָהְלכּו ְלַדְרָּכם ְלַאַחר ֶׁשָּמַסר ָלֶהם 

הֹוָרָאה ִּבְׁשִביל ִׁשיָלא ְוִטימֹוֵתיאֹוס — ֶׁשָּיבֹואּו ֵאָליו ִּבְמֵהָרה.
באתונה

16 ַּכֲאֶׁשר ָׁשאּול ִחָּכה ָלֶהם ְּבַאּתּוָנה ָרָאה ֶאת ָהִעיר ְמֵלָאה ֱאִליִלים 

ְורּוחֹו ִנְסֲעָרה ְּבִקְרּבֹו. 17 הּוא ִּדֵּבר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִעם ַהְּיהּוִדים ְוִעם 
ִיְרֵאי ָהֱאֹלִהים, ּוִמֵּדי יֹום ְּביֹום ִּדֵּבר ְּבִכַּכר ָהִעיר ִעם ַהִּמְזַּדְּמִנים ְלָׁשם. 
18 ַּגם ַּכָּמה ִפילֹוסֹוִפים ִמן ָהַאְסּכֹוָלה ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ּוִמן ָהַאְסּכֹוָלה 

ַהֶּזה  ַהַּפְטְּפָטן  רֹוֶצה  ”ָמה  ֶׁשָאְמרּו:  ֵיׁש  ִאּתֹו.  ִהְתַוְּכחּו  ַהְּסטֹוִאית 
לֹוַמר?” ַוֲאֵחִרים ָאְמרּו: ”ִנְרֶאה ֶׁשהּוא ַמְכִריז ַעל ֵאִלים ָזִרים”, ֶׁשֵּכן 
ִּבֵּׂשר ַעל ֵיׁשּוַע ְוַעל ַהְּתִחָּיה. 19 ֵהם ָלְקחּו אֹותֹו ֶוֱהִביאּוהּו ֶאל ִּגְבַעת 
ַהּמֹוָעָצה, ָהַאְריֹוָּפגֹוס, ְוָאְמרּו: ”ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ָמה ַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה 
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ַהּזׂאת ֶׁשַאָּתה ַמִּטיף? 20 ִּכי ְּדָבִרים מּוָזִרים ַאָּתה ַמְׁשִמיַע ְּבָאְזֵנינּו. 
ָּכל  ַהִהיא  21 ָּבֵעת  ָהֵאֶּלה.”  ַהְּדָבִרים  ַּכָּוַנת  ַמה  ָלַדַעת  ְרצֹוֵננּו  ָלֵכן 
ֶאָּלא  ַהָּפנּוי  ְזָמָנם  ֶאת  ִּבּלּו  ֹלא  ָּבּה  ַהָּגִרים  ְוַהָּזִרים  ַאּתּוָנה  ַאְנֵׁשי 

ְּבִסּפּור ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים אֹו ִּבְׁשִמיָעָתם.
ְּבָכל  ַאּתּוָנה,  ”ַאְנֵׁשי  ְוָאַמר:  ָהַאְריֹוָּפגֹוס  ְּבֶאְמַצע  ָׁשאּול  22 ָעַמד 

ָעַבְרִּתי  ַּכֲאֶׁשר  23 ִּכי  ְמאׂד,  ַאֶּתם  ֱאֹלהּות  ֶׁשִּיְרֵאי  ֲאִני  רֹוֶאה  ָדָבר 
ְוִהְתּבֹוַנְנִּתי ְּבָקְדֵׁשיֶכם ָמָצאִתי ַּגם ִמְזֵּבַח ֶׁשָּכתּוב ָעָליו, ’ְלֵאל ִּבְלִּתי 
נֹוָדע’. ּוְבֵכן, ֶאת ֶזה ֶׁשַאֶּתם עֹוְבִדים ִמְּבִלי ָלַדַעת אֹותֹו, אֹותֹו ֲאִני 
הּוא  ּבֹו.  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  24 ָהֵאל  ָלֶכם:  ַמְכִריז 
ָיַדִים;  ַמֲעֵׂשה  ְּבֵהיָכלֹות  ׁשֹוֵכן  הּוא  ְוֵאין  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ֲאדֹון 
ָּדָבר,  ְלֵאיֶזה  ָזקּוק  ְּכִאּלּו הּוא  ְמָׁשְרתֹות אֹותֹו  ָאָדם  ְיֵדי  ֵאין  25 ַּגם 

ֶאָחד הּוא  26 ֵמָאָדם  ָּדָבר.  ְוָכל  ּוְנָׁשָמה  ַחִּיים  נֹוֵתן  ַלּכׂל הּוא  ֶׁשֲהֵרי 
ְוָיַעד  ָהָאֶרץ,  ָּכל  ְּפֵני  ַעל  ְלהֹוִׁשיָבם  ָאָדם  ְּבֵני  ַעְמֵמי  ָּכל  ֶאת  ָיַצר 
ְיַחְּפׂשּו ֶאת  27 ְלַמַען   — ְּגבּולֹות מֹוָׁשָבם  ְוָקַבע ֶאת  ְזַמִּנים ְקבּוִעים 
ָהֱאֹלִהים; אּוַלי ְיַגְּׁשׁשּו ַאֲחָריו ְוִיְמְצאּו אֹותֹו, ַאף ֶׁשֵאינֹו ָרחֹוק ִמָּכל 
ֶאָחד ֵמִאָּתנּו. 28 ֵהן ּבֹו ֲאַנְחנּו ַחִּיים ּוִמְתנֹוֲעִעים ְוַקָּיִמים, ְּכמֹו ֶׁשַּגם 
ִּבְהיֹוֵתנּו  29 ָלֵכן  ֶצֱאָצָאיו.  ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם  ָאְמרּו  ִמְּמׁשֹוְרֵריֶכם  ֲאָחִדים 
ְלָזָהב  ּדֹוָמה  ֶׁשָהֱאֹלהּות  ַלֲחׁשׂב  ְצִריִכים  ָאנּו  ֵאין  ֱאֹלִהים  ֶצֱאָצֵאי 
30 ֱאֹלִהים  ְּפִסיֵלי ֳאָמנּות ּוְפִרי ַמֲחֶׁשֶבת ָאָדם.  ְלֶאֶבן,  ְלֶכֶסף אֹו  אֹו 
ָאְמָנם ִהְתַעֵּלם ֵמִעּתֹות ַהַּבֲערּות, ַאְך ָּכֵעת הּוא ְמַצֶּוה ַעל ָּכל ְּבֵני 
ָאָדם ְּבָכל ָמקֹום ַלֲחזׂר ִּבְתׁשּוָבה, 31 ֶׁשֵּכן ָיַעד יֹום ִלְׁשּפׂט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק 
ִמן  אֹותֹו  ַּבֲהִקימֹו  ַלּכׂל  הֹוָכָחה  ְוִהְמִציא  ִמָּנה,  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ַעל־ְיֵדי 

ַהֵּמִתים.”
ָאְמרּו:  ַוֲאֵחִרים  ִלְגְלגּו  ֲאָחִדים  ֵמִתים,  ְּתִחַּית  ַעל  ָׁשְמעּו  32 ַּכֲאֶׁשר 

ִמּתֹוָכם.  ָׁשאּול  ָיָצא  33 ָאז  ַּפַעם.”  עֹוד  ֶזה  ְּבִעְנָין  אֹוְתָך  ”ִנְׁשַמע 
ִּדיֹוִניְסיֹוס,  ִּבְכָלָלם  ְוֶהֱאִמינּו;  ֵאָליו  ִהְצָטְרפּו  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  34 ֲאָבל 

ִמן ַהּׁשֹוְפִטים ֶׁשל ָהַאְריֹוָּפגֹוס, ְוִאָּׁשה ַאַחת, ָּדָמִריס ְׁשָמּה, ַוֲאֵחִרים 
ִעָּמֶהם.
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בקורינתוס

2 ָׁשם יח  קֹוִריְנּתֹוס.  ֶאל  ּוָבא  ֵמַאּתּוָנה  ָׁשאּול  ָיָצא  ֵכן   ַאֲחֵרי 
ִמְּכָבר  ֶׁשֹּלא  ְׁשמֹו,  ֲעִקיַלס  ּפֹוְנטֹוס,  ְיִליד  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ָמָצא 
ַעל  ִצָּוה  ֶׁשְּקלֹוְדיֹוס  ִמּׁשּום  ִאְׁשּתֹו,  ְּפִריְסִקיָלה  ִעם  ֵמִאיַטְלָיה  ָּבא 
ָּכל ַהְּיהּוִדים ַלֲעזׂב ֶאת רֹוָמא. 3 הּוא ָּבא ֲאֵליֶהם ּוֵמַאַחר ֶׁשָהָיה לֹו 
4 ּוִמֵּדי  ִאָּתם.  ְוָעַבד  ֶאְצָלם  ִהְתּגֹוֵרר  אָׂהִלים,  ֲעִׂשַּית  ִמְקצֹוַע,  אֹותֹו 

ַׁשָּבת ִּדֵּבר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִׁשְכֵנַע ֵהן ְיהּוִדים ְוֵהן ְיָוִנים.
ְלַגְמֵרי  ִהְתַמֵּסר  ָׁשאּול  ִמָּמֵקדֹוְנָיה,  ְוִטימֹוֵתיאֹוס  ִׁשיָלא  5 ְּכֶׁשָּבאּו 

6 ֵּכיָון  ֵיׁשּוַע.  הּוא  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ַלְּיהּוִדים  ְוֵהִעיד  ַהְּבׂשֹוָרה  ִלְדַבר 
ְּברׂאְׁשֶכם.  ”ַּדְמֶכם  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ְּבָגָדיו  ֶאת  ִנֵער  ְוִגְּדפּו  ֶׁשִהְתַנְּגדּו 
ִאיׁש  ְלֵביתֹו ֶׁשל  ְוִנְכַנס  ִמָּׁשם  7 ָהַלְך  ַלּגֹוִים.”  ֵאֵלְך  ֵמַעָּתה  ָנִקי.  ֲאִני 
ַהְּכֶנֶסת.  ְלֵבית  ָסמּוְך  ּוֵביתֹו  ְׁשמֹו,  יּוְסטֹוס  ִטיְטיֹוס  ֱאֹלִהים,  ְיֵרא 
ֵּביתֹו,  ְּבֵני  ְוָכל  ָּבָאדֹון הּוא  ֶהֱאִמין  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  8 ְקִריְסּפֹוס, רׂאׁש 

ְוִנְטְּבלּו.  ֶהֱאִמינּו  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְּכָׁשְמָעם  ַרִּבים  קֹוִריְנִּתים  ְוַגם 
9 ְּבַלְיָלה ֶאָחד ָאַמר ָהָאדֹון ֶאל ָׁשאּול ְּבָחזֹון: ”ַאל ִּתיָרא. ַּדֵּבר, ַאל 

ֶּתֱחֶׁשה, 10 ִּכי ִאְּתָך ֲאִני. ִאיׁש ֹלא ִיְפַּגע ְּבָך ְוֹלא ָיֵרַע ְלָך, ִּכי ַעם ַרב ִלי 
ָּבִעיר ַהּזׂאת.” 11 ְוָׁשאּול ָיַׁשב ָׁשם ָׁשָנה ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְוָהָיה ְמַלֵּמד 

ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים.
ַעל  ַיְחָּדיו  ַהְּיהּוִדים  ָחְברּו  ָאָכָיה,  ְמִדיַנת  ְנִציב  ָהָיה  ַּגִּלּיֹון  12 ַּכֲאֶׁשר 

ֵמִסית  ַהֶּזה  ”ָהִאיׁש  13 ָאְמרּו:  ַהִּמְׁשָּפט.  ֵּכס  ִלְפֵני  ֶוֱהִביאּוהּו  ָׁשאּול 
ָׁשאּול  14 ְּכֶׁשִהְתַּכֵּון  ַּכחֹוק.”  ֶׁשֹּלא  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַלֲעבׂד  ָאָדם  ְּבֵני 
ָּכאן  ָהָיה  ִאּלּו  ”ְיהּוִדים,  ַהְּיהּוִדים:  ֶאל  ַּגִּליֹון  ָאַמר  ְלַדֵּבר  ְלַהְתִחיל 
ֵאיֶזה ֶּפַׁשע אֹו ַמֲעֵׂשה ְנָבָלה, ֲאַזי, ְלִפי ׁשּוַרת ַהִהָּגיֹון, ָהִייִתי ְמַקֵּבל 
ְוַעל ֵׁשמֹות  15 ֲאָבל ִאם ֵאֶּלה ְׁשֵאלֹות ַעל ִמִּלים  ְּבַסְבָלנּות.  ֶאְתֶכם 
ִלְהיֹות ׁשֹוֵפט  רֹוֶצה  ֵאיֶּנִני  ֲאִני  ִעְנַיְנֶכם.  ֶזה   — ֶׁשָלֶכם  ַהּתֹוָרה  ְוַעל 
17 ָּתְפסּו  ַהִּמְׁשָּפט.  ֵּכס  ִמִּלְפֵני  ִׁשַּלח אֹוָתם  16 ָאז  ָּכֵאֶּלה.”  ְּבִעְנָיִנים 
ֻּכָּלם ֶאת סֹוְסֵּתִניס, רׂאׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִהּכּוהּו ִלְפֵני ֵּכס ַהִּמְׁשָּפט, 

ַאְך ְלַגִּלּיֹון ֹלא ָהָיה ִאְכַּפת.

 18.1 - 17
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¤ יח 22: לירושלים ‑ ירושלים איננה נזכרת כאן, אלא שהפעל ”עלה” רומז על עליה לירושלים.    

חזרה לאנטיוכיה

ֵמָהַאִחים  ִנְפַרד  ֵכן  ַאֲחֵרי  ַרִּבים.  ָיִמים  עֹוד  ָׁשם  ָׁשָהה  18 ָׁשאּול 

ֶׁשָּגַזז  ְלַאַחר  ַוֲעִקיַלס,  ְּפִריְסִקיָלה  ִעם  ַיַחד  ְלסּוְרָיה  ְּבַדְרּכֹו  ְוִהְפִליג 
ְלֶאֶפסֹוס  ָּבאּו  19 ֵהם  ֶׁשָּנַדר.  ֵנֶדר  ִּבְגַלל  ְּבֶקְנְּכֶרָאה  רׂאׁשֹו  ְׂשַער  ֶאת 
ְוָׁשם ָעַזב ֶאת ְּפִריְסִקיָלה ַוֲעִקיַלס. הּוא ִנְכַנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִדֵּבר 
ִעם ַהְּיהּוִדים. 20 ְּכֶׁשִּבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ְלִהָּׁשֵאר ְזַמן ַרב יֹוֵתר ֹלא ִהְסִּכים, 
21 ֶאָּלא ִנְפַרד ֵמֶהם ְוָאַמר: עֹוד ָאׁשּוב ֲאֵליֶכם, ִאם ִיְרֶצה ֱאֹלִהים.” 

הּוא ִהְפִליג ֵמֶאֶפסֹוס 22 ּוְלַאַחר ֶׁשִהִּגיַע ְלֵקיַסְרָיה ָעָלה    ¤ִלירּוָׁשַלִים 
ָׁשם  23 ָׁשָהה  ְלַאְנִטּיֹוְכָיה,  ָיַרד  ֵכן  ַאֲחֵרי  ַהְּקִהָּלה.  ִלְׁשלֹום  ְוָׁשַאל 
ְזַמן ָמה ְוָיָצא ְוָעַבר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְּבֵאזֹור ָּגַלְטָיה ּוְבֵאזֹור ְפִריְגָיה 

ְּכֶׁשהּוא ְמַחֵּזק ֶאת ַהַּתְלִמיִדים.
אפולוס באפסוס ובקורינתוס

ַאּפֹולֹוס,  ּוְׁשמֹו  ֲאֶלְּכַסְנְּדִרָיה  ְיִליד  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ִהִּגיַע  ֶאֶפסֹוס  24 ֶאל 

ּוְברּוַח  ָהָאדֹון,  ְּבֶדֶרְך  ָהָיה  25 ְמֻלָּמד  ַּבִּמְקָרא.  ְוָגדֹול  ִאיׁש־ְּדָבִרים 
ִנְלֶהֶבת ִּדֵּבר ְוִלֵּמד ֵהיֵטב ַעל־אֹודֹות ֵיׁשּוַע, ַאְך ָיַדע ַרק ַעל ְטִביַלת 
ָׁשְמעּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ֵלב  ְּבאֶׂמץ  ְלַדֵּבר  ֵהֵחל  26 הּוא  יֹוָחָנן. 
אֹותֹו ְּפִריְסִקיָלה ַוֲעִקיַלס ָלְקחּו אֹותֹו ֲאֵליֶהם ְוִהְסִּבירּו לֹו ֶאת ֶּדֶרְך 
ֱאֹלִהים ְּבֶיֶתר ִּדּיּוק. 27 ַּכֲאֶׁשר ָרָצה ָלֶלֶכת ְלָאָכָיה עֹוְדדּוהּו ָהַאִחים 
ְוָכְתבּו ַלַּתְלִמיִדים ְלַקֵּבל אֹותֹו. הּוא ִהִּגיַע ְלָׁשם ְוהֹודֹות ַלֶחֶסד ָעַזר 
ַהְרֵּבה ַלַּמֲאִמיִנים, 28 ִּכי ְּבֻפְמֵּבי ּוְבתֶׂקף הֹוִכיַח ַלְּיהּוִדים ְוֶהְרָאה ַעל־

ְיֵדי ַהְּכתּוִבים ֶׁשַהָּמִׁשיַח הּוא ֵיׁשּוַע.
שאול באפסוס

ַּבֲאזֹוִרים יט  ָׁשאּול  ָעַבר  ְּבקֹוִריְנּתֹוס  ָהָיה  ֶׁשַאּפֹולֹוס   ְּבֵעת 
ַּתְלִמיִדים  ַּכָּמה  ָמָצא  הּוא  ֶאֶפסֹוס.  ֶאל  ְוִהִּגיַע  ָהֶעְליֹוִנים 
2 ְוָׁשַאל אֹוָתם: ”ַהִאם ִקַּבְלֶּתם ֶאת רּוַח ַהּקֶׂדׁש ַּכֲאֶׁשר ֶהֱאַמְנֶּתם?”

ֵהִׁשיבּו לֹו: ”ַאף ֹלא ָׁשַמְענּו ֶׁשֵיׁש רּוַח ַהּׂקֶדׁש.”
 3 ָׁשַאל: ”ִאם ֵּכן, ֵאיזֹו ְטִביָלה ִנְטַּבְלֶּתם?”
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ָאְמרּו: ”ְטִביַלת יֹוָחָנן.”
ָלָעם  ְּבָאְמרֹו  ְּתׁשּוָבה,  ֶׁשל  ְטִביָלה  ִהְטִּביל  ”יֹוָחָנן  ָׁשאּול:  4 ָאַמר 

ֶׁשַּיֲאִמינּו ְּבֶזה ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחָריו, ְּכלֹוַמר, ְּבֵיׁשּוַע.”
ָיָדיו  ֶאת  6 ְּכֶׁשָּסַמך ָׁשאּול  ֵיׁשּוַע.  ָהָאדֹון  ְלֵׁשם  ְוִנְטְּבלּו  ָׁשְמעּו  5 ֵהם 

ְוִהְתַנְּבאּו.  ִּבְלׁשֹונֹות  ִּדְּברּו  ְוָאז  ֲעֵליֶהם  ַהּקֶׂדׁש  רּוַח  ָּבָאה  ֲעֵליֶהם, 
7 ֻּכָּלם ָהיּו ִּכְׁשֵנים־ָעָׂשר ִאיׁש.

8 הּוא ִנְכַנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִדֵּבר ְּבאֶׂמץ ֵלב. ְּבֶמֶׁשְך ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים 

ְוֵסְרבּו  ְלָבָבם  ֶׁשִהְקׁשּו  9 ֵיׁש  ֱאֹלִהים.  ַמְלכּות  ְּבִעְנַין  ְוִׁשְכֵנַע  ָטַען 
ְלַהֲאִמין, ְוִדְּברּו ָרעֹות ַעל ַהֶּדֶרְך ַהִהיא ְּבָאְזֵני ַהָּקָהל. ָלֵכן ָּפַרׁש ֵמֶהם 
ַהִּמְדָרׁש  ְּבאּוָלם  ִּדֵּבר  יֹום  ְויֹום  ַהַּתְלִמיִדים,  ֶאת  ִמּתֹוָכם  ְּבַהְבִּדילֹו 
ַאְסָיה  ֶׁשָּכל ּתֹוָׁשֵבי  ַעד  ְׁשָנַתִים  ְּבֶמֶׁשְך  ָהָיה  ֶזה  10 ָּכְך  ִטיָרנֹוס.  ֶׁשל 

ַהְּיהּוִדים ְוַהְּיָוִנים ָׁשְמעּו ֶאת ְּדַבר ָהָאדֹון.
בני סקווה

11 ֵואֹלִהים ָעָׂשה ְּגבּורֹות ִּבְלִּתי ְרִגילֹות ַעל־ְיֵדי ָׁשאּול, 12 ַעד ְּכֵדי ָּכְך 

ֶׁשחֹוִלים ִנְרְּפאּו ִמַּמֲחלֹוֵתיֶהם ְוָהרּוחֹות ָהָרעֹות ָיְצאּו ֵמֶהם ַּכֲאֶׁשר 
13 ַּגם ַּכָּמה  הּוְבאּו ֲאֵליֶהם ִמְטָּפחֹות אֹו ִסָּנִרים ֶׁשָּנְגעּו ְּבעֹור ּגּופֹו. 
ְיהּוִדים ְמׁשֹוְטִטים ֶׁשָעְסקּו ְּבֵגרּוׁש ֵׁשִדים ִנּסּו ְלַבֵּטא ֶאת ֵׁשם ָהָאדֹון 
ֵיׁשּוַע ַעל ֲאחּוֵזי רּוחֹות ָרעֹות ְּבָאְמָרם: ”ֲאִני ַמְׁשִּביַע ֶאְתֶכן ְּבֵיׁשּוַע 
ֶׁשל  ָּבָניו  ִׁשְבַעת  ָהיּו  זׂאת  14 ָהעֹוִׂשים  ָעָליו!”  ַמְכִריז  ָׁשאּול  ֲאֶׁשר 
ְסֵקָוה, ּכֵׂהן ָּגדֹול ְיהּוִדי. 15 ֵהִׁשיָבה ָהרּוַח ָהָרָעה ְוָאְמָרה ָלֶהם: ”ֶאת 
ֵיׁשּוַע ֲאִני ַמִּכיָרה ּוִמיהּו ָׁשאּול ֲאִני יֹוַדַעת, ַאְך ִמי ַאֶּתם?” 16 ִהְתַנֵּפל 
ֲעֵליֶהם ָהִאיׁש ַּבַעל ָהרּוַח ָהָרָעה ּוְבָחְזָקה ַרָּבה ָּגַבר ֲעֵליֶהם, ַעד ִּכי 
ָּבְרחּו ִמן ַהַּבִית ַההּוא ֲעֻרִּמים ּוְפצּוִעים. 17 ַּכֲאֶׁשר נֹוַדע ַהָּדָבר ְלָכל 
ְוִנְתַּגֵּדל ֵׁשם  ָנַפל ַּפַחד ַעל ֻּכָלם  ְוַהְּיָוִנים ּתֹוָׁשֵבי ֶאֶפסֹוס,  ַהְּיהּוִדים 
ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע. 18 ַרִּבים ֵמאֹוָתם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ָהֱאמּוָנה ָּבאּו 
ְלִהְתַוּדֹות ְוִסְּפרּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם. 19 ַרִּבים ֶׁשָעְסקּו ְּבִכּׁשּוף ָאְספּו ֶאת 
ִסְפֵריֶהם ְוָׂשְרפּו אֹוָתם ְלֵעיֵני ּכׂל. ִחְּׁשבּו ּוָמְצאּו ֶׁשְּמִחיָרם ֲחִמִּׁשים 

ֶאֶלף ַמְטְּבעֹות ֶּכֶסף. 20 ִּבְגבּוָרה ָּכזׂאת ִׂשְגֵׂשג ְוָגַבר ְּדַבר ָהָאדֹון.
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המהומה באפסוס

21 ַּכֲאֶׁשר ָּכל ֶזה ִנְגַמר, ָעָלה ְּבַדְעּתֹו ֶׁשל ָׁשאּול ַלֲעבׂר ֶּדֶרְך ָמֵקדֹוְנָיה 

ָׁשם  ֶׁשֶאְהֶיה  ”ַאֲחֵרי  ָאַמר:  ְירּוָׁשַלִים.  ֶאל  ְּבַדְרּכֹו  ּוְלַהְמִׁשיְך  ְוָאָכָיה 
ִמן  ְׁשַנִים  ָמֵקדֹוְנָיה  ֶאל  ָׁשַלח  22 הּוא  רֹוָמא.”  ֶאת  ַּגם  ִלְראֹות  ָעַלי 
ַעְצמֹו  ְוהּוא  ֱאַרְסטֹוס,  ְוֶאת  ִטימֹוֵתיאֹוס  ֶאת  אֹותֹו,  ַהְמָׁשְרִתים 

ָׁשָהה ְזַמן ְמֻסָּים ְּבַאְסָיה.
ָהָאדֹון,  ֶּדֶרְך  ַעל־אֹודֹות  ְקַטָּנה  ֹלא  ְמהּוָמה  ָהְיָתה  ַהִהיא  23 ָּבֵעת 

ֶּכֶסף  ַּתְבִנּיֹות  עֹוֶׂשה  ֶׁשָהָיה  ְׁשמֹו,  ֶּדֶמְטִריֹוס  ֶאָחד,  צֹוֵרף  24 ִּבְגַלל 

25 הּוא  ַלּפֹוֲעִלים.  ְמֻבָּטל  ֹלא  ֶרַוח  ּוַמְמִציא  ַאְרֶטִמיס  ֵהיַכל  ֶׁשל 
ְוָאַמר:  ְמָלאָכה  ַהִּמְקצֹוַע ָהעֹוְבִדים ְּבאֹוָתּה  ַּבֲעֵלי  ִּכֵּנס אֹוָתם ִעם 
”ֲחֵבִרים, ַאֶּתם יֹוְדִעים ִּכי ֵמַהְּמָלאָכה ַהּזׂאת ֵיׁש ָלנּו ֶרַוח. 26 ְוַאֶּתם 
רֹוִאים ְוׁשֹוְמִעים ֶׁשֹּלא ַרק ְּבֶאֶפסֹוס ֶאָּלא ִּכְמַעט ְּבָכל ַאְסָיה ָׁשאּול 
ֵאיָנם  ָיַדִים  ַמֲעֵׂשי  ֶׁשֵאִלים  ְּבָאְמרֹו  ַרב  ָהמֹון  ְוִהִּדיַח  ִׁשְכֵנַע  ַהֶּזה 
ֵאִלים. 27 ֲאָבל ֹלא ַרק ְמַלאְכֵּתנּו זׂאת ֲעלּוָלה ִלְהיֹות ְלבּוז, ֶאָּלא ַּגם 
ְוִהיא  ְלֶאֶפס,  ְלֵהָחֵׁשב  ָעלּול  ַאְרֶטִמיס  ַהְּגדֹוָלה  ָהֵאָלה  ֶׁשל  ַהֵהיָכל 
ֲאֶׁשר ָּכל ַאְסָיה ְוָכל ָהעֹוָלם עֹוְבִדים אֹוָתּה ַּגם ַּתְפִסיד ֶאת ְּגֻדָּלָתּה.”
ַאְרֶטִמיס  ”ְּגדֹוָלה  ְוָצֲעקּו:  ַזַעם  ִנְתַמְּלאּו  ְּדָבָריו  ֶאת  28 ְּכָׁשְמָעם 

ָרצּו  ְוַהּתֹוָׁשִבים  ָהִעיר  ְּבָכל  ִהְתַּפְּׁשָטה  29 ְמהּוָמה  ָהֶאֶפִסים!”  ֶׁשל 
ְוֶאת  ָּגיֹוס  ֶאת  סֹוֲחִבים  ְּכֶׁשֵהם  ָהַאְמִפיֵתיַאְטרֹון  ֶאל  ֶאָחד  ְּכִאיׁש 
30 ָׁשאּול  ַלַּמָּסע.  ָׁשאּול  ֶׁשל  ֲחֵבָריו  ַהָּמֵקדֹוִנים  ְׁשֵני  ֲאִריְסַטְרכֹוס, 
31 ַּגם  ִהִּניחּו לֹו.  ַהַּתְלִמיִדים ֹלא  ַאְך  ֶהָהמֹון,  ְלִהָּכֵנס ֶאל ּתֹוְך  ָרָצה 
ֶׁשֹּלא  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ֵאָליו  ָׁשְלחּו  ֲחֵבָריו  ֶׁשָהיּו  ַאְסָיה  ֵמָראֵׁשי  ַּכָּמה 
ִיָּכֵנס ָלַאְמִפיֵתיַאְטרֹון. 32 ֵּביְנַתִים ָצֲעקּו ֵאֶּלה ָּדָבר ֶאָחד ְוֵאֶּלה ָּדָבר 
ַאֵחר, ִּכי ַהָּקָהל ָהָיה ָנבֹוְך ְוֻרָּבם ֹלא ָיְדעּו ָלָּמה ִהְתַאְּספּו. 33 ֲאָנִׁשים 
ַהְּיהּוִדים  ַעּמֹו  ֶׁשְּבֵני  ְלַאַחר  ַלֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ַמֶּׁשהּו  ִהְסִּבירּו  ֶהָהמֹון  ִמן 
ֶלָהמֹון  ְלַהְׁשִמיַע  ְוָרָצה  ָידֹו  ֶאת  ֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ֵהִניף  ָקִדיָמה.  ְּדָחקּוהּו 
ֶאָחד  ְּבקֹול  ֻּכָּלם  ָרֲעמּו  ְיהּוִדי  ֶׁשהּוא  ְּכֶׁשִהְבִחינּו  34 ַאְך  ֲהַגָּנה,  ְּדַבר 
ּוְבֶמֶׁשְך ְׁשָעַתִים ָצֲעקּו: ”ְּגדֹוָלה ַאְרֶטִמיס ֶׁשל ָהֶאֶפִסים!” 35 ִהְׁשִקיט 
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ַמְזִּכיר ָהִעיר ֶאת ָהָעם ְוָאַמר: ”ַאְנֵׁשי ֶאֶפסֹוס, ִמי ִמְּבֵני ָאָדם ֵאינֹו 
ְוַעל  ַהְּגדֹוָלה  ַאְרֶטִמיס  ֵהיַכל  ַעל  ֻמְפֶקֶדת  ֶאֶפסֹוס  ֶׁשָהִעיר  יֹוֵדַע 
ֲעֵליֶכם  זׂאת,  ְלַהְכִחיׁש  ֶׁשֵאין  36 ֵמַאַחר  ַהָּׁשַמִים?  ִמן  ֶׁשָּנַפל  ַצְלָמּה 
ְלֵהָרַגע ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר ִנְמָהר. 37 ִהֵּנה ֲהֵבאֶתם ֶאת ָהֲאָנִׁשים 
ָהֵאֶּלה, ֶׁשֵאיָנם ׁשֹוְדֵדי ִמְקָּדִׁשים ַאף ֹלא ְמַחְּלִלים ֶאת ֵׁשם ָהֵאָלה 
ֶנֶגד  ָּדָבר  ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ְוָלֻאָּמִנים  ְלֶדֶמְטִריֹוס  ֵיׁש  ִאם  38 ָלֵכן,  ֶׁשָּלֶכם. 
ִמיֶׁשהּו, ֵיׁש ָּבֵּתי ִמְׁשָּפט ְוֵיׁש ׁשֹוְפִטים; ֶׁשִּיְטֲענּו ֶזה ֶנֶגד ֶזה. 39 ֲאָבל 
40 ֲהֵרי  ֻחִּקית.  ַּבֲאֵסָפה  ֶׁשֵּיָחֵרץ  ֲאַזי  נֹוָסף,  ַמֶּׁשהּו  ַאֶּתם  ִאם רֹוִצים 
ְלֹלא  ְמהּוָמה  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ִּבְמהּוַמת  ָמֳאָׁשִמים  ִלְהיֹות  ָאנּו  ֲעלּוִלים 
41 הּוא  ׁשּום ִסָּבה, ְוֹלא נּוַכל ָלֵתת ִנּמּוק ַעל ַהִהְתַקֲהלּות ַהּזׂאת.” 

ָאַמר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּקָהל.
מסע למקדוניה וליוון

 ַאֲחֵרי ֶׁשָּפְסָקה ַהְּמהּוָמה ָקָרא ָׁשאּול ַלַּתְלִמיִדים ְועֹוֵדד אֹוָתם. כ 
ֶׁשָעַבר  2 ְלַאַחר  ָמֵקדֹוְנָיה.  ֶאל  ְלַדְרּכֹו  ְוָיָצא  ֵמֶהם  ִנְפַרד  הּוא 
ַּבֲאזֹוִרים ָהֵהם ְועֹוֵדד ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ְּבִדְבֵרי ִעּדּוד ַרִּבים, ָּבא ְלָיָון 
ִהְתַנְּכלּו  ְלסּוְרָיה  ְלַהְפִליג  ְּכֶׁשָעַמד  ֳחָדִׁשים.  ְׁשלֹוָׁשה  ָׁשם  3 ְוָיַׁשב 

ְיהּוֵדי ַהָּמקֹום ְלָהֵרַע לֹו, ְלִפיָכְך ֶהְחִליט ָלׁשּוב ֶּדֶרְך ָמֵקדֹוְנָיה. 4 ִנְלוּו 
ְוֵסקּוְנדֹוס  ֲאִריְסַטְרכֹוס  ֵּבֵרָאה,  ִאיׁש  ֶּבן־ִּפירֹוס  סֹוַּפְטרֹוס  ֵאָליו 
ּוְטרֹוִפימֹוס  ְוִטיִכיקֹוס  ִטימֹוֵתיאֹוס,  ַהֶּדְרִּבי,  ָּגיֹוס  ַהֶּתָּסלֹוִניִקים, 
6 ֲאַנְחנּו  ִּבְטרֹוַאס.  ָלנּו  ְוִחּכּו  ְלָפֵנינּו  ָהְלכּו  5 ַהָּללּו  ַאְסָיה.  ַאְנֵׁשי 
ִלְטרֹוַאס  ֲאֵליֶהם  ּוָבאנּו  ַהַּמּצֹות  ַחג  ְיֵמי  ַאֲחֵרי  ִמִפיִליִּפי  ִהְפַלְגנּו 

ַּכֲעבֹור ֲחִמָּׁשה ָיִמים. ָׁשם ִנְׁשַאְרנּו ִׁשְבָעה ָיִמים.
ביקור בטרואס ומשם למיליטוס

ָלֵצאת  ֶׁשָעַמד  ָׁשאּול,  ֶלֶחם.  ִלְבצַׂע  ֶנֱאַסְפנּו  ַּבָּׁשבּוַע  7 ָּבִראׁשֹון 

ְלָמֳחָרת, ִּדֵּבר ֲאֵליֶהם ְוֶהֱאִריְך ֶאת ְּדָברֹו ַעד ֲחצֹות. 8 ְמנֹורֹות ַרּבֹות 
ַעל  ָיַׁשב  ְׁשמֹו,  ֶאְוִטיכֹוס  ֶאָחד,  9 ּוָבחּור  ָּבּה.  ֶׁשֶּנֱאַסְפנּו  ָּבֲעִלָּיה  ָהיּו 
ֶאֶדן ַהַחּלֹון ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵקַע ְּבַתְרֵּדָמה ֲעֻמָּקה. ְּכֶׁשֶהֱאִריְך ָׁשאּול ֶאת 
ְלַמָּטה.  ַהְּׁשִליִׁשית  ַהּקֹוָמה  ִמן  ְוָנַפל  ַהַּתְרֵדָמה  ָעָליו  ָּגְבָרה  ְּדָברֹו 
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ָיַרד, ָּגַהר ָעָליו ּוְבַחְּבקֹו אֹותֹו  ֵהם ֵהִרימּו אֹותֹו ֵמת. 10 ֲאָבל ָׁשאּול 
ָאַמר: ”ַאל ִּתָּבֲהלּו, ִנְׁשָמתֹו ּבֹו.” 11 הּוא ָעָלה, ָּבַצע ֶאת ַהֶּלֶחם ְוָאַכל. 
ְלַדְרּכֹו.  ָיָצא  ַהּבֶׂקר,  אֹור  ַעד  ֲאֻרָּכה,  ָׁשָעה  ִאָּתם  ֶׁשּׂשֹוַחח  ְלַאַחר 

12 ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת ַהָּצִעיר ַחי ְוִהְתַנֲחמּו ְמאׂד.

13 ֲאַנְחנּו ִהְקַּדְמנּו ַלֲעלֹות ָלֳאִנָּיה ְוִהְפַלְגנּו ֶאל ַאּסֹוס ְּכֵדי ָלַקַחת ָׁשם 

ַהַּיָּבָׁשה.  ְּבֶדֶרְך  ְלָׁשם  ְלַהִּגיַע  ֶׁשִהְתַּכֵּון  ָקַבע, ִמּׁשּום  ָּכְך  ֶאת ָׁשאּול; 
ִמיִטיִליִני.  ֶאל  ּוָבאנּו  אֹותֹו  ָלַקְחנּו  ְּבַאּסֹוס  אֹוָתנּו  ָּפַגׁש  14 ַּכֲאֶׁשר 

15 ִמָּׁשם ִהְפַלְגנּו ְוִהַּגְענּו ְלָמֳחָרת ֶאל מּול ִּכיֹוס. יֹום ַאֲחֵרי ֵכן ָעַבְרנּו 

ֶאל ָסמֹוס ּוְלָמֳחָרת ָּבאנּו ֶאל ִמיִליטֹוס, 16 ִּכי ָׁשאּול ֶהְחִליט ַלֲעבׂר 
ַּבָּים ַעל־ְּפֵני ֶאֶפסֹוס ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ִלְׁשהֹות ְּבַאְסָיה; זׂאת ִמְּפֵני 

ֶׁשִּמֵהר ְּבַדְרּכֹו — אּוַלי יּוַכל ִלְהיֹות ִּבירּוָׁשַלִים ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות.
דברו של שאול אל זקני קהילת אפסוס

18 ַּכֲאֶׁשר  ַהְּקִהָּלה.  ִזְקֵני  ְוָקָרא ֶאת  17 ִמִּמיִליטֹוס ָׁשַלח ֶאל ֶאֶפסֹוס 

ָּבאּו ֵאָליו ָאַמר ָלֶהם: ”ַאֶּתם יֹוְדִעים ֵּכיַצד ָהִייִתי ִאְּתֶכם ְּבָכל ֵעת 
ָהָאדֹון  ֶאת  19 ָעַבְדִּתי  ְּבַאְסָיה.  ָּדְרָכה  ֶׁשַרְגִלי  ָהִראׁשֹון  ַהּיֹום  ְלִמן 
ִמֵּבין  נֹוְכִלים  ִּבְגַלל  ָעַלי  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ּוְבַמּסֹות  ּוִבְדָמעֹות  ֲעָנָוה  ְּבָכל 
ּוִמְּלַלֵּמד  מֹוִעיל  ָּדָבר  ָּכל  ָלֶכם  ִמְּלהֹוִדיַע  ִנְרַּתְעִּתי  20 ֹלא  ַהְּיהּוִדים. 
ֶאְתֶכם ָּבַרִּבים ּוְבָכל ַּבִית ּוַבִית, 21 ְּבָהִעיִדי ַּגם ַּבְּיהּוִדים ְוַגם ַּבְּיָוִנים 
ַלֲחזׂר ִּבְתׁשּוָבה ֶאל ֱאֹלִהים ּוְלַהֲאִמין ַּבֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע. 22 ְוַעְכָׁשו ִהְנִני 
23 ְלַבד  ִלי ָׁשם,  ִּיְקֶרה  יֹוֵדַע ַמה  ְוֵאיִני  ָּברּוַח  ָּכבּול  ִלירּוָׁשַלִים  הֹוֵלְך 
ֶׁשְּכָבִלים  ְואֹוֶמֶרת  ָוִעיר  ִעיר  ְּבָכל  ִלי  ַמְצִהיָרה  ַהּקֶׂדׁש  ֶׁשרּוַח  ִמֶּזה 
ּוִבְלַבד  ִעָּקר  ָּכל  ִלי  ְיָקִרים  ֵאיָנם  ַחַּיי  24 אּוָלם  ִלי.  ְמַצִּפים  ְוָצרֹות 
ָהָאדֹון  ֵמֵאת  ִקַּבְלִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֵּׁשרּות  ְוֶאת  ְמרּוָצִתי  ֶאת  ֶׁשַאְׁשִלים 

ֵיׁשּוַע — ְלָהִעיד ַעל ְּבׂשֹוַרת ֶחֶסד ֱאֹלִהים.
25 ְוָכֵעת ֲאִני יֹוֵדַע ִּכי ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם, ֲאֶׁשר ֵּביֵניֶכם ִהְתַהַּלְכִּתי ְוִהְכַרְזִּתי 

ֵמִעיד  ֲאִני  26 ָלֵכן  ָּפַני.  ֶאת  ִלְראֹות  ַהַּמְלכּות, ֹלא ּתֹוִסיפּו עֹוד  ֶאת 
ָּבֶכם ַהּיֹום ַהֶּזה ֶׁשָּנִקי ֲאִני ִמַּדם ֻּכְּלֶכם, 27 ִּכי ֹלא ִנְרַּתְעִּתי ִמְּלהֹוִדיַע 
ָלֶכם ֶאת ֲעַצת ֱאֹלִהים ֻּכָּלּה. 28 ַהְׁשִּגיחּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוַעל ָּכל ָהֵעֶדר 
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ֲאֶׁשר רּוַח ַהּקֶׂדׁש ָׂשָמה ֶאְתֶכם ְלַמְנִהיִגים ְּבתֹוכֹו, ִלְרעֹות ֶאת ְקִהַּלת 
ָיבֹואּו  ֵצאִתי  ֶׁשַאֲחֵרי  יֹוֵדַע  29 ֲאִני  ֶׁשּלֹו.  ְּבָדמֹו  ָקָנה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים 
30 ּוִמִקְרְּבֶכם  ָהֵעֶדר,  ַעל  ָיחּוסּו  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַעִּזים  ְזֵאִבים  ְּבתֹוְכֶכם 
ָיקּומּו ֲאָנִׁשים ּדֹוְבֵרי ַּתְהּפּוכֹות ְלַהּטֹות ַאֲחֵריֶהם ֶאת ַהַּתְלִמיִדים. 
31 ַעל ֵּכן ִעְמדּו ַעל ַהִּמְׁשָמר. ִזְכרּו ִּכי ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים, יֹוָמם ָוַלְיָלה, ֹלא 

ַמְפִקיד  ֲאִני  32 ְוַעְכָׁשו  ִּבְדָמעֹות.  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְלהֹוִכיַח  ָחַדְלִּתי 
ֶאְתֶכם ִּביֵדי ֱאֹלִהים ּוְדַבר ַחְסּדֹו; לֹו ַהּכַׂח ִלְבנֹות ֶאְתֶכם ְוָלֵתת ָלֶכם 
ַנֲחָלה ְּבֶקֶרב ָּכל ַהְמֻקָּדִׁשים. 33 ֹלא ָחַמְדִּתי ֶאת ַּכְסּפֹו ֶׁשל ִאיׁש, ַּגם 
ֹלא ֶאת ְזָהבֹו אֹו ְלבּוׁשֹו. 34 ַאֶּתם ַעְצְמֶכם יֹוְדִעים ֶׁשָּיַדי ֵאֶּלה ֵׁשְרתּו 
ְּבַעד ְצָרַכי ּוְבַעד ָצְרֵכי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאִּתי. 35 ַּבּכׂל ֶהְרֵאיִתי ָלֶכם ִּכי 
ָהָאדֹון  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְוִלְזּכׂר  ַּבַחָּלִׁשים  ִלְתמְׂך  ֵיׁש  ָּכְך  ֲעֵמִלים  ִּבְהיֹוֵתנּו 

ֵיׁשּוַע, ֶׁשֲהֵרי הּוא ָאַמר ’טֹוב ָלֵתת ִמָּלַקַחת’.”
ִעם  ְוִהְתַּפֵּלל  ִּבְרָּכיו  ַעל  ָּכַרע  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֶׁשָאַמר  36 ַאֲחֵרי 

ֻּכָּלם. 37 ַהּכׂל ָּבכּו ְּבִכי ַרב, ָנְפלּו ַעל ַצְּואֵרי ָׁשאּול ְוָנְׁשקּו לֹו, 38 ּוְביֹוֵתר 
ָּפָניו.  ֶאת  ִלְראֹות  יֹוִסיפּו עֹוד  ֶׁשֹּלא   — ֶׁשָאַמר  ַהָּדָבר  ַעל  ִהְתַעְּצבּו 

ַאֲחֵרי ֵכן ִלּוּוהּו ֶאל ָהֳאִנָּיה.
המסע לירושלים

קֹוס. כא  ֶאל  ָּבאנּו  ָיָׁשר  ּוְבָנִתיב  ִהְפַלְגנּו  ֵמֶהם  ֶׁשִּנְפַרְדנּו   ְלַאַחר 
ָמָצאנּו  2 ָׁשם  ָּפָטָרה.  ֶאל  ּוִמָּׁשם  רֹודֹוס  ֶאל  ָּבאנּו  ְלָמֳחָרת 
ֳאִנָּיה ֶׁשְּמַגָּמָתּה ֵפיִניְקָיה. ִנְכַנְסנּו ָלֳאִנָּיה ְוִהְפַלְגנּו. 3 ַּבֶּדֶרְך ָרִאינּו ֶאת 
ַקְפִריִסין ְוָעַבְרנּו ַעל ָּפֶניָה ְּכֶׁשִהיא ִמְּׂשמׂאֵלנּו. ִהְמַׁשְכנּו ַּבַּמָּסע ֶאל 
4 ָמָצאנּו  ָהֳאִנָּיה.  ִמְטַען  ֶאת  ָּפְרקּו  ָׁשם  ִּכי  צֹור,  ֶאל  ְוִהַּגְענּו  סּוְרָיה 
ַעל־ִּפי  ְלָׁשאּול  ָאְמרּו  ַהָּללּו  ָיִמים.  ִׁשְבָעה  ָׁשם  ְוָיַׁשְבנּו  ַּתְלִמיִדים 
ְלַדְרֵּכנּו  ָיָצאנּו  ַהָּיִמים  ַּתּמּו  5 ַּכֲאֶׁשר  ִלירּוָׁשַלִים.  ַיֲעֶלה  ֶׁשֹּלא  ָהרּוַח 
ַּבחֹוף  ָלִעיר.  ַעד ִמחּוץ  ְוַיְלֵדיֶהם  ְנֵׁשיֶהם  ִעם  ִלּוּו אֹוָתנּו  ֻּכָּלם  ְוֵהם 
ְלָׁשלֹום  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ֶׁשֵּבַרְכנּו  6 ַאֲחֵרי  ְוִהְתַּפַּלְלנּו.  ִּבְרֵּכינּו  ַעל  ָּכַרְענּו 

ְוִנְכַנְסנּו ָלֳאִנָּיה, ֵהם ָׁשבּו ִאיׁש ִאיׁש ְלֵביתֹו.
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¤ כא 19: דרכו ‑ או: על־ידי שרותו   

ָהַאִחים  ֶאת  ָׁשַאְלנּו  ְלַעּכֹו.  ִהַּגְענּו  ִמּצֹור  ַהַּמָּסע  ֶאת  7 ְּכֶׁשִּסַּיְמנּו 

ּוָבאנּו  ַלֶּדֶרְך  ָיָצאנּו  8 ְלָמֳחָרת  ֶאָחד.  יֹום  ֶאְצָלם  ְוָיַׁשְבנּו  ִלְׁשלֹוָמם 
ְלֵקיַסְרָיה. ָׁשם ִנְכַנְסנּו ְלֵביתֹו ֶׁשל ִפיִליּפֹוס ַהְמַבֵּׂשר, ֶׁשָהָיה ֶאָחד ִמן 
ַהִּׁשְבָעה, ְוַגְרנּו ֶאְצלֹו. 9 ָהיּו לֹו ַאְרַּבע ָּבנֹות ְּבתּולֹות ֶׁשָהיּו ִמְתַנְּבאֹות. 
ָנִביא ֶאָחד ִמיהּוָדה, ֲאָגבֹוס ְׁשמֹו.  ָיַרד  ַרִּבים  ָיִמים  10 ְּכֶׁשָהִיינּו ָׁשם 

11 הּוא ִנְכַנס ֵאֵלינּו, ָלַקח ֶאת ֲחגֹוָרתֹו ֶׁשל ָׁשאּול ּוְלַאַחר ֶׁשָּקַׁשר ֶאת 

לֹו  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ַהּקֶׂדׁש:  רּוַח  אֹוֶמֶרת  ”ּכׂה  ָאַמר:  ֶׁשּלֹו  ְוָיָדיו  ַרְגָליו 
ְוַיְסִּגירּוהּו  ַהֲחגֹוָרה ַהּזׂאת, ָּכָכה ִיְקְׁשרּו אֹותֹו ַהְּיהּוִדים ִּבירּוָׁשַלִים 

ִּביֵדי ַהּגֹוִים.”
12 ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו זׂאת ִהְפַצְרנּו ּבֹו, ֲאַנְחנּו ְוַגם ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום, ֶׁשֹּלא 

ָלָּמה  עֹוִׂשים?  ַאֶּתם  ”ָמה  ֵהִׁשיב:  ָׁשאּול  13 ַאְך  ִלירּוָׁשַלִים.  ַיֲעֶלה 
ִלִּבי? ֲהֵריִני מּוָכן ֹלא ַרק ְלֵהָאֵסר ֶאָּלא  ַאֶּתם ּבֹוִכים ּוְמִמִּסים ֶאת 

ַּגם ָלמּות ִּבירּוָׁשַלִים ַעל ֵׁשם ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע.”
ֲאדָׂני  ”ְרצֹון  ְוָאַמְרנּו  ּבֹו  ְלַהְפִציר  ָחַדְלנּו  ָלנּו  ָׁשַמע  ְוֹלא  14 הֹוִאיל 

ֵיָעֶׂשה.”
15 ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ָאַרְזנּו ֶאת ֲחָפֵצינּו ְוָעִלינּו ִלירּוָׁשַלִים. 16 ָהְלכּו 

ֶאל  אֹוָתנּו  ֵהִביאּו  ֵהם  ִמֵּקיַסְרָיה.  ֲאָחִדים  ַּתְלִמיִדים  ַּגם  ִאָּתנּו 
ַקְפִריָסִאי ֶאָחד, ַּתְלִמיד ָוִתיק ּוְׁשמֹו ְמָנסֹון, ְּכֵדי ְלִהְתַאְכֵסן ֶאְצלֹו.

שאול אצל יעקב

18 ָׁשאּול  ְּבִׂשְמָחה.  ָהַאִחים  אֹוָתנּו  ִקְּבלּו  ִלירּוָׁשַלִים  17 ְּכֶׁשָּבאנּו 

ִנְכַנס ִאָּתנּו ְלָמֳחָרת ֶאל ַיֲעקׂב, ְוָכל ַהְּזֵקִנים ָנְכחּו ָׁשם. 19 הּוא ָׁשַאל 
ַהּגֹוִים    ¤ַּדְרּכֹו.  ְּבֶקֶרב  ֱאֹלִהים  ֶּׁשָעָׂשה  ַמה  ְּבֵפרּוט  ְוִסֵּפר  ִלְׁשלֹוָמם 
20 ֵהם ָׁשְמעּו ְוִׁשְּבחּו ֶאת ֱאֹלִהים. ְלַאַחר ִמֵּכן ָאְמרּו: ”ַאָּתה רֹוֶאה, 

ְוֻכָּלם ַקָּנִאים ַלּתֹוָרה!  ִנְהיּו ַמֲאִמיִנים  ָאִחינּו, ַּכָּמה ִרְבבֹות ְיהּוִדים 
ְּבֶקֶרב  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת  ְמַלֵּמד  ֶׁשַאָּתה  ָעֶליָך  ָׁשְמעּו  21 ְוֵהם 

ַהּגֹוִים ַלֲעזׂב ֶאת מֶׁׂשה, ְּבָאְמְרָך ָלֶהם ֶׁשֹּלא ָלמּול ֶאת ַהְיָלִדים ְוֹלא 
ִיְׁשְמעּו  ָסֵפק  ְלֹלא  ַלֲעׂשֹות?  ַמה  22 ּוְבֵכן  ַהִּמְנָהִגים.  ַעל־ִּפי  ִלְנהׂג 
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ֶׁשָּבאָת. 23 ָלֵכן ֲעֵׂשה ֶאת ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ְלָך: ֵיׁש ָלנּו ַאְרָּבָעה 
ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֵנֶדר ֲעֵליֶהם. 24 ַקח אֹוָתם, ִהָּטֵהר ִאָּתם ְוַׁשֵּלם ַּבֲעָדם 
ָעֶליָך  ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ֶׁשַהְּדָבִרים  ֵיְדעּו  ְוַהּכׂל  רׂאָׁשם  ֶׁשְּיַגְּלחּו ֶאת  ְּכֵדי 
25 ּוְבנֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ְּבַעְצְמָך  ַאָּתה  ַּגם  ִּכי  ְנכֹוִנים,  ֵאיָנם 
ְלִהָּׁשֵמר  ֶׁשֲעֵליֶהם  ּוָפַסְקנּו  ָּכַתְבנּו  ַמֲאִמיִנים  ִנְהיּו  ֲאֶׁשר  ַלּגֹוִים 

ִמִּזְבֵחי ֱאִליִלים, ִמָּדם, ִמְּבַׂשר ַהֶּנֱחָנק ּוִמְּזנּות.”
26 ְלָמֳחָרת ָלַקח ָׁשאּול ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוִנְטַהר ִאָּתם. הּוא ִנְכַנס ְלֵבית 

ָּכל  ְּבַעד  ָקְרָּבן  ְוֻיְקַרב  ַהָּטֳהָרה  ְיֵמי  ֻיְׁשְלמּו  ָמַתי  ְלהֹוִדיַע  ַהִּמְקָּדׁש 
ֶאָחד ֵמֶהם.

שאול נעצר בבית המקדש

ְּבֵבית  ֵמַאְסָיה  ְיהּוִדים  ָראּוהּו  ַהָּיִמים  ִׁשְבַעת  ִלְמֹלאת  27 ָסמּוְך 

ַהִּמְקָּדׁש. ֵהם ֵהִסיתּו ֶאת ָּכל ֶהָהמֹון, ָּתְפסּו אֹותֹו 28 ְוָצֲעקּו: ”ַאְנֵׁשי 
ָמקֹום  ְּבָכל  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ֶאת  ַהְמַלֵּמד  ָהִאיׁש  ֶזהּו  ִעְזרּו!  ִיְׂשָרֵאל, 
ֶנֶגד ָהָעם ַהֶּזה ְוֶנֶגד ַהּתֹוָרה ְוַהָּמקֹום ַהֶּזה, ַוֲאִפּלּו ְיָוִנים ִהְכִניס ֶאל 
ֶׁשּקֶׂדם  ִמּׁשּום  29 זׂאת  ַהֶּזה.”  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּמקֹום  ֶאת  ְוִחֵּלל  ַהִּמְקָּדׁש 
ָלֵכן ָראּו ֶאת ְטרֹוִפימֹוס ָהֶאֶפִסי ִאּתֹו ָּבִעיר, ְוָחְׁשבּו ֶׁשָׁשאּול ִהְכִניס 

אֹותֹו ֶאל ַהִּמְקָּדׁש.
ְוָסֲחבּו  ָׁשאּול  ֶאת  ָאֲחזּו  ַיַחד,  ָרצּו  ָהֲאָנִׁשים  ָרְגָׁשה.  ָהִעיר  30 ָּכל 

ַלֲהרׂג  ִנּסּו  31 ֵהם  ַהְּדָלתֹות.  ִנְסְּגרּו  ּוִמָּיד  ַלִּמְקָּדׁש  ִמחּוץ  ֶאל  אֹותֹו 
אֹותֹו, ְוִהֵּנה ִהִּגיָעה ְיִדיָעה ֶאל ְמַפֵּקד ַהְּגדּוד ֶׁשָּכל ְירּוָׁשַלִים ֲאחּוַזת 
ְמהּוָמה. 32 ִמָּיד ָלַקח ִאּתֹו ַחָּיִלים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות ְוָרץ ֲאֵליֶהם. ִּכְראֹוָתם 
33 ִנַּגׁש ַׂשר  ֶאת ַׂשר ָהֶאֶלף ְוֶאת ַהַחָּיִלים ָחְדלּו ְלַהּכֹות ֶאת ָׁשאּול. 
ְוָׁשַאל  ַׁשְרְׁשרֹות  ִּבְׁשֵּתי  אֹותֹו  ִלְכּבׂל  ִצָּוה  הּוא  ּבֹו.  ְוֶהֱחִזיק  ָהֶאֶלף 
ִמיהּו ּוֶמה ָעָׂשה. 34 ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ִמן ֶהָהמֹון ָצֲעקּו ָּדָבר ֶאָחד ַוֲאֵחִרים 
ָצֲעקּו ָּדָבר ַאֵחר. ִּבְגַלל ַהְּמהּוָמה ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלָבֵרר ְּבַוָּדאּות ָמה 
ֶאל  ָׁשאּול  ִהִּגיַע  35 ַּכֲאֶׁשר  ַהְּמצּוָדה.  ֶאל  ַלֲהִביאֹו  ִצָּוה  ָלֵכן  ָהִעְנָין, 
ַהַּמְדֵרגֹות ָנְׂשאּו אֹותֹו ַהַחָּיִלים ִּבְגַלל ַלַחץ ֶהָהמֹון, 36 ִּכי ֲהמֹון ָהָעם 

ָהַלְך ַאֲחָריו ְוָצַעק: ”ַחֵּסל אֹותֹו!”
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שאול נושא את דברו אל העם

37 ְּכֶׁשָעְמדּו ְלַהְכִניס ֶאת ָׁשאּול ַלְּמצּוָדה, ָאַמר ֶאל ַׂשר ָהֶאֶלף: ”ַהִאם 

ֻמָּתר ִלי לֹוַמר ְלָך ַמֶּׁשהּו?”
38 ַהִאם ֹלא ַאָּתה ַהִּמְצִרי ֲאֶׁשר  ְיָוִנית?  ֵהִגיב ַהְמַפֵּקד: ”ַאָּתה יֹוֵדַע 
ִלְפֵני ְזַמן ָמה ֵהִפיַח ֶמֶרד ְוִהְנִהיג ֶאת ַאְרַּבַעת ַאְלֵפי ַהִּסיָקִרִּיים ֶאל 
ֲאֶׁשר  ִמַּטְרסֹוס  ֲאִני  ְיהּוִדי  ”ִאיׁש  ְוָאַמר:  ָׁשאּול  39 ֵהִׁשיב  ַהִּמְדָּבר?” 
ְּבִקיִליְקָיה, ֶאְזָרח ֶׁשל ִעיר ֹלא ְנחּוָתה. ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך, ֵּתן ִלי ְלַדֵּבר 

ֶאל ָהָעם.”
40 הּוא ִהְרָׁשה לֹו. ָעַמד ָׁשאּול ַעל ַהַּמְדֵרגֹות ְוֵהִניף ֶאת ָידֹו ֶאל ָהָעם. 

ַּכֲאֶׁשר ִהְׂשָּתֵרר ֶׁשֶקט ֻמְחָלט ָנָׂשא ְּדָברֹו ַּבָּׂשָפה ָהִעְבִרית ְוָאַמר:

 ”ֲאָנִׁשים ַאִחים ְוָאבֹות, ִׁשְמעּו ָנא ָּכֵעת ֶאת ְּדַבר ִהְצַטְּדקּוִתי כב 
ַּבָּׂשָפה  ֲאֵליֶהם  ְמַדֵּבר  אֹותֹו  ָׁשְמעּו  2 ַּכֲאֶׁשר   — ִלְפֵניֶכם” 
3 ”ִאיׁש   — ִהְמִׁשיְך  ְוהּוא  יֹוֵתר,  ֲעֻמָּקה  ְׁשִתיָקָתם  ָהְיָתה  ָהִעְבִרית 
ְיהּוִדי ֲאִני, ְיִליד ַטְרסֹוס ֲאֶׁשר ְּבִקיִליְקָיה, ֲאָבל ֻּגַּדְלִּתי ָּבִעיר ַהּזׂאת 
ְלַרְגֵלי ַּגְמִליֵאל. ֻחַּנְכִּתי ַעל־ִּפי ִּדְקּדּוֵקי ּתֹוַרת ֲאבֹוֵתינּו ְוָהִייִתי ַקַּנאי 
ָמֶות.  ַעד  ַהּזׂאת  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  4 ָרַדְפִּתי  ַהּיֹום.  ֻּכְּלֶכם  ְּכמֹו  ֵלאֹלִהים 
ָּכַבְלִּתי ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְוִהְסַּגְרִּתי אֹוָתם ְלָבֵּתי ֶּכֶלא, 5 ָּדָבר ֶׁשַּגם ַהּכֵׂהן 
ַהָּגדֹול ָיִעיד ָעַלי ְוָכל ַהַּסְנֶהְדִרין; ֵמֶהם ַּגם ִקַּבְלִּתי ִאְּגרֹות ֶאל ַאֵחינּו, 
ִּבְכָבִלים  ְוַלֲהִביָאם  ָׁשם  ַהִּנְמָצִאים  ֶאת  ַלֲעצׂר  ְלַדֶּמֶׂשק  ְוָהַלְכִּתי 
ְלַדֶּמֶׂשק,  ְוִהְתָקַרְבִּתי  ְּכֶׁשָהַלְכִּתי  6 ְוִהֵּנה  ֶׁשֵּיָעְנׁשּו.  ְּכֵדי  ִלירּוָׁשַלִים 
ִמן  ָּגדֹול  אֹור  ְסִביִבי  ָנַגּה  ִּפְתאֹום  ְלֶפַתע  ְּבֵעֶרְך,  ַהָּצֳהַרִים  ִּבְׁשַעת 
ָׁשאּול,  ’ָׁשאּול,  ֵאַלי,  אֹוֵמר  קֹול  ְוָׁשַמְעִּתי  ַאְרָצה  7 ָנַפְלִּתי  ַהָּׁשַמִים. 
ָלָּמה ַאָּתה רֹוֵדף אֹוִתי?’ 8 ָׁשַאְלִּתי, ’ִמי ַאָּתה, ֲאדֹוִני?’ ֵהִׁשיב ְוָאַמר 
ִאִּתי  ֶׁשָהיּו  9 ָהֲאָנִׁשים  רֹוֵדף.’  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ִמַּנְּצַרת  ֵיׁשּוַע  ’ֲאִני  ֵאַלי, 
ֵאַלי.  ַהְמַדֵּבר  ֶׁשל  קֹולֹו  ֶאת  ָׁשְמעּו  ֹלא  ַאְך  ָהאֹור,  ֶאת  ָראּו  ָאְמָנם 
ֵלְך  ’קּום,  ֵאַלי,  ָאַמר  ְוָהָאדֹון  ֲאדֹוִני?’  ַלֲעׂשֹות,  ָעַלי  ’ֶמה  10 ָאַמְרִּתי, 

ֶאל ַּדֶּמֶׂשק ְוָׁשם ֵיָאֵמר ְלָך ָּכל ֲאֶׁשר ֻיַעד ְלָך ַלֲעׂשֹות.’ 11 ֵמַאַחר ֶׁשֹּלא 
ָיכְׂלִּתי ִלְראֹות ִמְּפֵני ַהּזַׂהר ֶׁשל אֹותֹו ָהאֹור, ָּבאִתי ְלַדֶּמֶׂשק ְּכֶׁשְּמַלַּוי 
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ַעל־ִּפי  ָחִסיד  ִאיׁש  ְׁשמֹו,  ֲחַנְנָיה  ֶאָחד,  12 ִאיׁש  ַּבָּיד.  מֹוִביִלים אֹוִתי 
ַהּתֹוָרה ְוֵׁשם טֹוב לֹו ְּבֶקֶרב ָּכל ַהּתֹוָׁשִבים ַהְּיהּוִדים, 13 ָּבא ֵאַלי ְוָעַמד 
ְלָיִדי. ָאַמר ֵאַלי, ’ָׁשאּול ָאִחי, ְרֵאה ׁשּוב!’ ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָרִאיִתי אֹותֹו. 
14 הֹוִסיף ְוָאַמר, ’ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָּבַחר ְּבָך ָלַדַעת ֶאת ְרצֹונֹו ְוִלְראֹות 

ֶאת ַהַּצִדיק ְוִלְׁשמַׂע קֹול ִמִּפיו, 15 ִּכי ִּתְהֶיה לֹו ְלֵעד ֶאל ָּכל ְּבֵני ָאָדם 
ַעל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָרִאיָת ְוָׁשַמְעָּת. 16 ְוַעְכָׁשו ָלָּמה ַאָּתה ִמְתַמְהֵמַּה? 

קּום, ִהָּטֵבל ְוִהְתַרֵחץ ֵמֲחָטֶאיָך ְּבָקְרֲאָך ִּבְׁשמֹו.’
17 ַּכֲאֶׁשר ָחַזְרִּתי ִלירּוָׁשַלִים ְוִהְתַּפַּלְלִּתי ַּבִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ָעַלי ַיד־יהוה 

ֹלא  ִּכי  ִמירּוָׁשַלִים,  ַמֵהר  ְוֵצא  ’ִהְזָּדֵרז  ֵאַלי,  אֹוֵמר  אֹותֹו  18 ְוָרִאיִתי 

יֹוְדִעים  ֵהם  ֲהֵרי  ’ֲאדֹוִני,  ָאַמְרִּתי,  19 ַוֲאִני  ָעַלי.’  ֵעדּוְתָך  ֶאת  ְיַקְּבלּו 
ֶׁשֲאִני ִהְׁשַלְכִּתי ֶאת ַהַּמֲאִמיִנים ְּבָך ַלֶּכֶלא ְוִהְלֵקיִתים ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת; 
20 ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּפְך ַּדם ְסֵטָפנֹוס ֵעְדָך — ַאף ֲאִני ָעַמְדִּתי ָׁשם ְּבַהְסָּכָמה 

ֵאַלי,  ָאַמר  21 ַאְך הּוא  ַהְּבָגִדים ֶׁשל הֹוְרָגיו.’  ְוָׁשַמְרִּתי ֶאת  ַלַּמֲעֶׂשה 
’ֵלְך, ִּכי ֲאִני ֶאְׁשַלח אֹוְתָך ַהְרֵחק — ֶאל ַהּגֹוִים.’ ”

שאול מוכנס למצודה

”ָהֵסר  ְוָקְראּו:  קֹוָלם  ֵהִרימּו  ְוָאז  ֵאָליו  ִהְקִׁשיבּו  ַהֶּזה  ַלָּדָבר  22 ַעד 

ָצֲעקּו,  23 ֵהם  ִלְחיֹות!”  ָראּוי  ֹלא  הּוא  ֶׁשָּכֶזה!  ֶאָחד  ָהֲאָדָמה  ֵמַעל 
ַׂשר  ִצָּוה  24 ִּבְתגּוָבה  ָּבֲאִויר.  ָעָפר  ְוֵהִטילּו  ִּבְגֵדיֶהם  ֶאת  ִהְׁשִליכּו 
ָהֶאֶלף ַלֲהִביאֹו ֶאל ּתֹוְך ַהְּמצּוָדה ְוהֹוָרה ַלֲחקׂר אֹותֹו ְּבַמְלקֹות ְּכֵדי 
ְלָבֵרר ַמּדּוַע ָצֲעקּו ָעָליו ָּכְך. 25 ֲאָבל ְּבֵעת ֶׁשָּקְׁשרּו אֹותֹו ִּבְרצּועֹות 
ָאַמר ָׁשאּול ֶאל ַׂשר ַהֵּמָאה ָהעֹוֵמד ְלָידֹו: ”ַהִאם ֻמָּתר ָלֶכם ְלַהְלקֹות 
ֶאְזָרח רֹוִמי ְּבֹלא ִמְׁשָּפט?” 26 ָׁשַמע ַׂשר ַהֵּמָאה, ָהַלְך ֶאל ַׂשר ָהֶאֶלף 
ְוָאַמר לֹו: ”ָמה ַאָּתה עֹוֵמד ַלֲעׂשֹות? ֲהֵרי ָהִאיׁש ַהֶּזה רֹוִמי!” 27 ָּבא 

ַׂשר ָהֶאֶלף ְוָאַמר ֵאָליו: ”ַהֵּגד ִלי, ַהִאם ַאָּתה רֹוִמי?”
ֵהִׁשיב ָׁשאּול: ”ֵּכן.”

28 ָאַמר ַׂשר ָהֶאֶלף: ”ֲאִני ְּבֶכֶסף ַרב ָקִניִתי ֶאת ָהֶאְזָרחּות ַהּזׂאת.”
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כג 5: שמות כב 27   

ִמֶּמּנּו  ִהְרּפּו  ֶרַגע  29 ְּבאֹותֹו  ָׁשאּול.  ָאַמר  ָּבּה”,  נֹוַלְדִּתי  ֲאִני  ”ֲאָבל 
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָעְמדּו ַלֲחקׂר אֹותֹו; ֲאִפּלּו ַׂשר ָהֶאֶלף ָּפַחד ְּכֶׁשּנֹוַכח ִּכי 

הּוא רֹוִמי ְוִכי ָּכַבל אֹותֹו.
שאול לפני הסנהדרין

ַעּמֹו,  ְּבֵני  ֶהֱאִׁשימּוהּו  ַמּדּוַע  ְנכֹוָנה  ָלַדַעת  ֶׁשָרָצה  ֵּכיָון  30 ְלָמֳחָרת, 

ִהִּתיר ֶאת ְּכָבָליו ְוִצָּוה ַעל ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוָכל ַהַּסְנֶהְדִרין ְלִהְתַאֵּסף. 
הּוא ֵהִביא ֶאת ָׁשאּול ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵניֶהם.

ְּבַמְצּפּון כג  ֲאִני  ַאִחים,  ”ֲאָנִׁשים  ְוָאַמר:  ַּבַּסְנֶהְדִרין   ִהִּביט ָׁשאּול 
ָנִקי ְלַגְמֵרי ִהְתַהַּלְכִּתי ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.” 2 ָאז ִצָּוה 
ֲחַנְנָיה ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול ַעל ָהעֹוְמִדים ְלָידֹו ְלַהּכֹותֹו ַעל ִּפיו. 3 ָאַמר לֹו 
ַאָּתה  ֶׁשְּכמֹוְתָך!  ְמֻטָּיח  ִקיר  ְלַהּכֹות אֹוְתָך,  ”ָעִתיד ֱאֹלִהים  ָׁשאּול: 
יֹוֵׁשב ִלְׁשּפׂט אֹוִתי ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה ּוְמַצֶּוה ְלַהּכֹוֵתִני ֶׁשֹּלא ַּכּתֹוָרה?”
4 ָאְמרּו ָהעֹוְמִדים ְלָידֹו: ”ֶאת ַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול ֵלאֹלִהים ַאָּתה ְמָחֵרף!”

ָּכתּוב  ֵהן  ַהָּגדֹול;  ַהּכֵׂהן  ֶׁשהּוא  ָיַדְעִּתי  ֹלא  ”ַאַחי,  ָׁשאּול:  5 ֵהִׁשיב 

  ’ָנִׂשיא ְבַעְּמָך ֹלא ָתאׂר.’ ”
ִהְכִריז  ְּפרּוִׁשים  ְוֵחֶלק  ֵמֶהם ְצדֹוִקים  ֵחֶלק  ִּכי  ָיַדע  ְוָׁשאּול  6 הֹוִאיל 

ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין: ”ֲאָנִׁשים ַאִחים, ָּפרּוׁש ֶּבן־ָּפרּוׁש ָאנִׂכי ְוַעל ַהִּתְקָוה 
ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים ֲאִני ִנְׁשָּפט!” 7 ַּכֲאֶׁשר ָאַמר זׂאת ֵהֵחָּלה ִהְתַנְּצחּות 
ַהְּצדֹוִקים  8 ִּכי  ִלְׁשַנִים,  ִנְתַּפֵלג  ְוַהָּקָהל  ַלְּצדֹוִקים  ַהְּפרּוִׁשים  ֵּבין 
ַהְּפרּוִׁשים מֹוִדים  ְוֵאין רּוַח, ַאְך  ַמְלָאְך  ְוֵאין  ְּתִחָּיה  ֶׁשֵאין  אֹוְמִרים 
ִמַּכת  ֲאָחִדים  סֹוְפִרים  ָקמּו  ְוָאז  ְּגדֹוָלה  ֲהֻמָּלה  9 ָהְיָתה  ֵאֶּלה.  ְבָכל 
ַהְּפרּוִׁשים ְוָטֲענּו ְּבתֶׂקף: ֵאין ָאנּו מֹוְצִאים ׁשּום ַרע ָּבִאיׁש ַהֶּזה. ְוִאם 
10 ַהִהְתַנְּצחּות  ֵּבאֹלִהים[.”  ִנָּלֵחם  ]ַאל  ַמְלָאְך  אֹו  ֵאָליו  ִּדְּבָרה  רּוַח 
ָּגְבָרה ְמאׂד ְוַׂשר ָהֶאֶלף ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ְיַׁשְּסעּו ֶאת ָׁשאּול. ְלִפיָכְך ִצָּוה 

ַעל ַהַחָּיִלים ָלֶרֶדת ְוַלֲחטׂף אֹותֹו ִמּתֹוָכם ְוַלֲהִביאֹו ֶאל ַהְּמצּוָדה.
ֶׁשֲהִעידֹוָת  ְּכמֹו  ”ִהְתַחֵּזק!  ְוָאַמר:  ָׁשאּול  ַעל  ָהָאדֹון  ִנַּצב  11 ַּבַּלְיָלה 

ָעַלי ִּבירּוָׁשַלִים ָּכְך ָעֶליָך ְלָהִעיד ַּגם ְּברֹוָמא.”
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התנכלות להמית את שאול

יׂאְכלּו  ֶׁשֹּלא  ִּבְׁשבּוָעה  ֲעֵליֶהם  ְוִקְּבלּו  ַיַחד  ְיהּוִדים  ָחְברּו  12 ַּבּבֶׂקר 

ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  13 ִמְסַּפר  ָׁשאּול.  ֶאת  ַיַהְרגּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ִיְׁשּתּו  ְוֹלא 
ַּבְּמִזָּמה ַהּזׂאת ָעָלה ַעל ַאְרָּבִעים. 14 ֵהם ָּבאּו ֶאל ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוֶאל 
ַעד  ְמאּוָמה  ִלְטעׂם  ֶׁשֹּלא  ְׁשבּוָעה  ָעֵלינּו  ”ִקַּבְלנּו  ְוָאְמרּו:  ַהְּזֵקִנים 
ָהֶאֶלף  ְלַׂשר  ַהִּגידּו  ְוַהַּסְנֶהְדִרין  ַאֶּתם  15 ְוַעְכָׁשו  ָׁשאּול.  ֶאת  ֶׁשַּנֲהרׂג 
ֶׁשּיֹוִריד אֹותֹו ֲאֵליֶכם, ְּכִאּלּו ֶׁשַּכָּוַנְתֶכם ְלָבֵרר ְּבֶיֶתר ִּדּיּוק ֶאת ִעְנָינֹו, 

ַוֲאַנְחנּו מּוָכִנים ַלֲהרׂג אֹותֹו ִלְפֵני ֶׁשַיִּגיַע.”
16 ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶּבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ָׁשאּול ַעל־ְּדַבר ַהַּמֲאָרב ָהַלְך ְוִנְכַנס 

ַלְּמצּוָדה ְוהֹוִדיַע ְלָׁשאּול. 17 ָקָרא ָׁשאּול ְלֶאָחד ִמָּׂשֵרי ַהֵּמאֹות ְוָאַמר: 
”ָהֵבא ָנא ֶאת ַהָּבחּור ַהֶּזה ֶאל ַׂשר ָהֶאֶלף, ִּכי ֵיׁש לֹו ָּדָבר ְלהֹוִדיעֹו.” 
ִלי  ְוָאַמר: ”ָהָאִסיר ָׁשאּול ָקָרא  18 הּוא ֵהִביא אֹותֹו ֶאל ַׂשר ָהֶאֶלף 

ָּדָבר  ֵאיֶזה  לֹו  ֵיׁש  ִּכי  ַהֶּזה,  ַהָּבחּור  ֶאת  ֵאֶליָך  ְלָהִביא  ִמֶּמִּני  ּוִבֵּקׁש 
ְוָׁשַאל:  ַהִּצָּדה  אֹותֹו  הֹוִביל  ְּבָידֹו,  ָהֶאֶלף  ַׂשר  19 ֶהֱחִזיק  ְלָך.”  לֹוַמר 
”ַמה ֵּיׁש ְלָך ְלהֹוִדיַע ִלי?” 20 ֵהִׁשיב ַהָּבחּור: ”ָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים נֹוֲעצּו 
ְּכִאּלּו  ַהַּסְנֶהְדִרין  ֶאל  ָׁשאּול  ֶאת  ָמָחר  ְלהֹוִריד  ִמְּמָך  ְלַבֵּקׁש  ַיְחָּדיו 
ִּתְׁשַמע  ָנא  ַאל  21 ָלֵכן  ִּדּיּוק.  ְּבֶיֶתר  ִעְנָינֹו  ֶאת  ַלֲחקׂר  ִמְתַּכְּוִנים  ֵהם 
ָלֶהם, ִּכי יֹוֵתר ֵמַאְרָּבִעים ִאיׁש ֵמֶהם אֹוְרִבים לֹו. ַהָּללּו ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם 
ֵהם  ְוָכֵעת  אֹותֹו  ֶׁשַּיַהְרגּו  ַעד  ִלְׁשּתֹות  ְוֹלא  ֶלֱאכׂל  ֶׁשֹּלא  ִּבְׁשבּוָעה 

מּוָכִנים ְּבִצִּפָּיה ְלַהְבָטָחה ִמְּמָך.”
ְלִאיׁש  ַּתִּגיד  ”ַאל  ָעָליו:  ְּבַצּוֹותֹו  ַהָּבחּור  ֶאת  ָהֶאֶלף  ַׂשר  22 ִׁשַּלח 

ֶׁשהֹוַדְעָּת ִלי ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה!”
שאול מועבר לקיסריה

ְּכֵדי  ַחָּיִלים  ָמאַתִים  ”ָהִכינּו  ְוָאַמר:  ֵמאֹות  ָׂשֵרי  ִלְׁשֵני  ָקָרא  23 הּוא 

ֶׁשֵּיְצאּו ְּבָׁשָעה ֵּתַׁשע ַּבַּלְיָלה ְוֵיְלכּו ְלֵקיַסְרָיה, ְוֵכן ַּגם ִׁשְבִעים ָּפָרִׁשים 
ּוָמאַתִים נֹוְׂשֵאי ִּכידֹון, 24 ּוְתנּו ְּבֵהמֹות ְלַהְרִּכיב ֶאת ָׁשאּול ְוַלֲהִביאֹו 
ַהָּלׁשֹון:  ְּבֶזה  ִאֶּגֶרת  ָּכַתב  ֵכן  25 ְּכמֹו  ַהָּנִציב.”  ֶפִליְקס  ֶאל  ְּבָׁשלֹום 
26 ”ְקלֹוְדיֹוס ִליִסיַאס ֶאל הֹוד ַמֲעָלתֹו ַהָּנִציב ֶפִליְקס — ָׁשלֹום. 27 ֶאת 
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ָהִאיׁש ַהֶּזה ָּתַפס ָהמֹון ְיהּוִדי ְוָעַמד ַלֲהרׂג אֹותֹו. ָּבאִתי ִעם ַהַחָּיִלים 
ָלַדַעת  ְוָחַפְצִּתי  28 הֹוִאיל  רֹוִמי.  ֶׁשהּוא  ִלי  ְּבִהָּוַדע  אֹותֹו  ְוִחַּלְצִּתי 
29 ּוָמָצאִתי  ֶׁשָּלֶהם  ַהַּסְנֶהְדִרין  ֶאל  הֹוַרְדִּתיו  אֹותֹו,  ֶהֱאִׁשימּו  ַמּדּוַע 
ָהְיָתה ׁשּום  ַהּנֹוְגִעים ְלתֹוָרָתם, ַאְך ֹלא  ְּבִעְנָיִנים  ֶׁשֶהֱאִׁשימּו אֹותֹו 
ַאְׁשָמה ֶׁשְּתַחֵּיב ָמֶות אֹו ַמֲאָסר. 30 ַּכֲאֶׁשר ֻהַּגד ִלי ִּכי ִנְרֶקֶמת ְמִּזָּמה 
ֶנֶגד ָהִאיׁש, ְׁשַלְחִּתיו ֵאֶליָך ִמָּיד ְוַגם ִצִּויִתי ַעל ַמֲאִׁשיָמיו לֹוַמר ְלָפֶניָך 

ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָלֶהם לֹוַמר ָעָליו. ֱהֵיה ָׁשלֹום.”
31 ַעל־ִּפי ַהְּפֻקָּדה ֶׁשֻּצּוּו ָלְקחּו ַהַחָּיִלים ֶאת ָׁשאּול ֶוֱהִביאּוהּו ַּבַּלְיָלה 

ְוָחְזרּו  ִאּתֹו  ְלַהְמִׁשיְך  ַלָּפָרִׁשים  ִהִּניחּו  32 ְלָמֳחָרת  ְלַאְנִטיַּפְטִריס. 
ַלְּמצּוָדה. 33 ֵאֶּלה ָּבאּו ְלֵקיַסְרָיה, ָמְסרּו ֶאת ָהִאֶּגֶרת ַלָּנִציב ְוֶהֱעִמידּו 
ֵאזֹור  ֵמֵאיֶזה  ְוָׁשַאל  ָהִאֶּגֶרת  ֶאת  ָקָרא  34 ַהָּנִציב  ְלָפָניו.  ָׁשאּול  ֶאת 
אֹוְתָך  35 ”ֶאְׁשַמע  ָאַמר:  ִמִּקיִליְקָיה  ֶׁשהּוא  ְּכָׁשְמעֹו  הּוא.  ִמְמָׁשל 
ַּכֲאֶׁשר ַּגם ַמֲאִׁשיֶמיָך ָיבֹואּו ֵהָּנה”, ְוִצָּוה ְלַהֲחִזיקֹו ְּבַאְרמֹון הֹוְרדֹוס.

שאול ומאשימיו לפני הנציב

ַּכָּמה כד  ִעם  ַהָּגדֹול  ַהּכֵׂהן  ֲחַנְנָיה  ָיַרד  ָיִמים  ֲחִמָּׁשה   ַּכֲעבׂר 
ַלָּנִציב  ְוהֹוִדיעּו  ְׁשמֹו,  ֶטְרטּולֹוס  ֶאָחד,  ּוַבַעל־ְּדָבִרים  ְזֵקִנים 
ֶטְרטּולֹוס  ֵהֵחל  ְלָׁשאּול  ֶׁשָּקְראּו  2 ְלַאַחר  ָׁשאּול.  ֶנֶגד  ַטֲעָנָתם  ֶאת 
ִהַּׂשְגנּו  ְלַמְכִּביר  ָׁשלֹום  ֶפִליְקס,  ַמֲעָלְתָך,  3 ”הֹוד  ְוָאַמר:  ַּבְּתִביָעה 
ֵעת  ְּבָכל  ְּבַהְׁשָּגָחְתָך.  ַהֶּזה  ָהָעם  ְלַמַען  ַנֲעׂשּו  ְוִתּקּוִנים  ְלָך  הֹודֹות 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  4 ֲאָבל  ּוְבָכל ָמקֹום ֲאַנְחנּו ְמַקְּדִמים זׂאת ִּבְמלֹוא ּתֹוָדה. 
אֹוִסיף ִלְהיֹות ְלָך ְלטַׂרח, ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמָך ִלְׁשמַׂע אֹוָתנּו ְּבֶחְמָלְתָך 
ְמעֹוֵרר  ַמֵּגָפה;  ִּבְבִחיַנת  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ֶאת  5 ָמָצאנּו  ִּבְקָצָרה.  ּוְנַדֵּבר 
ְמהּומֹות ְּבֶקֶרב ָּכל ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ָהעֹוָלם ּוַמְנִהיג ֶׁשל ַּכת ַהָּנְצִרים. 
6 ַּגם ִנָּסה ְלַחֵּלל ֶאת ַהִּמְקָּדׁש, ַאְך ָּתַפְסנּו אֹותֹו. 8 ִאם ַּתֲחקׂר אֹותֹו 

ַמֲאִׁשיִמים  ֲאַנְחנּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ַמה  ְּבַעְצְמָך  ָלַדַעת  ּתּוַכל 
ֶׁשָּכְך  ְּבָאְמָרם  ִאּתֹו,  ִהְסִּכימּו  ָׁשם  ָהעֹוְמִדים  ַהְּיהּוִדים  9 ַּגם  אֹותֹו.” 

ֵהם ַהְּדָבִרים.

 23.28 - 24.9

HNTquote.indb   286 27/10/2010   14:31:58



מעשי השליחים 287

ָׁשִנים  ִּכי  יֹוֵדַע  ”ֲאִני  ֵהִׁשיב:  ְוָׁשאּול  ְלַדֵּבר  ְלָׁשאּול  ַהָּנִציב  10 ָרַמז 

ַעל  ֵמֵגן  ֲאִני  ְּבִבָּטחֹון  ָלֵכן  ַהּזׂאת,  ָהֻאָּמה  ַאָּתה ַהּׁשֹוֵפט ֶׁשל  ַרּבֹות 
ָעְברּו  ֶׁשֹּלא  ְלִהָּוַכח  ַאָּתה  11 ָיכֹול  ְלִעְנָיִני.  ֶּׁשּנֹוֵגַע  ַמה  ְבָכל  ַעְצִמי 
ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ִלירּוָׁשַלִים  ֶׁשָעִליִתי  ֵמָאז  יֹום  ִמְּׁשֵנים־ָעָׂשר  יֹוֵתר 
ּגֹוֵרם  אֹו  ִאיׁש  ִעם  ִמְתַוֵּכַח  ְמָצאּוִני  ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית  12 ְוֹלא  ַלאדָׂני, 
ֵאיָנם  13 ַּגם  ָּבִעיר.  ְוֹלא  ְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ֹלא  ַאף  ָהמֹון,  ְלִהְתָּפְרעּות 
ְיכֹוִלים ְלָהִביא ְלָך ְרָאָיה ַלְּדָבִרים ֶׁשֵהם טֹוֲעִנים ֶנְגִּדי ָּכֵעת. 14 ֲאָבל 
ֶאת ֶזה ֲאִני מֹוֶדה ְלָפֶניָך: ַּבֶּדֶרְך ַהִּנְקֵראת ְּבִפיֶהם ’ַּכת’ עֹוֵבד ֲאִני ֶאת 
ִלי  15 ְוֵיׁש  ּוַבְּנִביִאים;  ְּבָכל ַהָּכתּוב ַּבּתֹוָרה  ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוַמֲאִמין 
ִּתְקָוה ֵּבאֹלִהים ֶׁשִּתְהֶיה ְּתִחָּיה ֵהן ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ְוֵהן ֶׁשל ָהְרָׁשִעים, 
ָּדָבר ֶׁשַּגם ֵהם ְמַחִּכים לֹו. 16 ָלֵכן ֲאִני ַּגם ִמְתַאֵּמץ ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ַמְצּפּון 
ַרּבֹות  ָׁשִנים  ַאֲחֵרי  17 ְוִהֵּנה  ֵעת.  ְבָכל  ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ָנִקי 
18 ּוַבֲהִביִאי ֶאת ֵאֶּלה  ָקְרָּבנֹות,  ַּגם  ְוֵכן  ְלַעִּמי  ְנָדבֹות  ְלָהִביא  ָּבאִתי 
ֶּבָהמֹון  ֹלא  ָּכרּוְך  ָהִייִתי  ֹלא  ֶׁשִּנְטַהְרִּתי;  ְלַאַחר  ַּבִּמְקָּדׁש  ְמָצאּוִני 
ְוֹלא ִּבְמהּוָמה. 19 ֲאָבל ָהיּו ַּכָּמה ְיהּוִדים ֵמַאְסָיה ְוַהָּללּו ָהיּו ְצִריִכים 
ֶׁשַּיִּגידּו  20 אֹו  ֶנְגִּדי.  ַמֶּׁשהּו  ָלֶהם  ֵיׁש  ִאם  ּוְלַהֲאִׁשיֵמִני  ְלָפֶניָך  ַלֲעמׂד 
ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָּכאן, ֵאיֶזה ָעֶול ָמְצאּו ִּבי ַּכֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ִלְפֵני ַהַּסְנֶהְדִרין 
— 21 ִמְּלַבד ַהַהְכָרָזה ָהַאַחת ַהּזׂאת ֶׁשִהְכַרְזִּתי ְּבָעְמִדי ֵּביֵניֶהם: ’ַעל 

ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ֲאִני ִנְׁשָּפט ַהּיֹום ִלְפֵניֶכם.’ ”
22 ֶפִליְקס, ֶׁשָהְיָתה לֹו ְיִדיָעה ְּברּוָרה ַעל אֹוָתּה ֶּדֶרְך, ָּדָחה ֶאת ַהִּדּיּון 

ְּבִעְנָיָנם ְּבָאְמרֹו: ”ַּכֲאֶׁשר ֵיֵרד ֵאַלי ִליִסיַאס ַׂשר ָהֶאֶלף ַאְחִליט ְּבנֹוֵגַע 
ְלִעְנַיְנֶכם.” 23 הּוא ִצָּוה ַעל ַׂשר ַהֵּמָאה ָלִׂשים ַעל ָׁשאּול ִמְׁשָמר, ַאְך 

ְלָהֵקל ָעָליו ְוֹלא ִלְמנַׂע ִאיׁש ֵמֲאָנָׁשיו ִמְּלָׁשֵרת אֹותֹו.
שאול במאסר

ֶׁשָהְיָתה  ִאְׁשּתֹו,  ְּדרּוִסיָלה  ִעם  ֶפִליְקס  ָּבא  ָיִמים  ַּכָּמה  24 ַאֲחֵרי 

ָהֱאמּוָנה  ַעל־ְּדַבר  ְוָׁשַמע אֹותֹו  ְלָׁשאּול  ִלְקרׂא  ָׁשַלח  ְיהּוִדָּיה. הּוא 
ַהִּדין  ְוַעל  ַהֵּיֶצר  ִּכּבּוׁש  ְוַעל  ַהֶּצֶדק  ַעל  25 ְּכֶׁשִּדֵּבר  ֵיׁשּוַע.  ַּבָּמִׁשיַח 
ֶהָעִתיד ָלבֹוא, ָּפַחד ֶפִליְקס ְוָאַמר: ”ֵלְך ְלֵעת ַעָּתה, ֲאָבל ְּכֶׁשֶאְמָצא 

 24.10 - 25
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ִלי ְּפַנאי ֶאְקָרא ְלָך.” 26 ְּבָאְמרֹו זׂאת ַּגם ִקָּוה ֶׁשָׁשאּול ִיֵּתן לֹו ֶּכֶסף; 
ָלֵכן ָקָרא לֹו ְּפָעִמים ַרּבֹות ְוׂשֹוַחח ִאּתֹו.

27 ַאֲחֵרי ְׁשָנַתִים ָיַרׁש ּפֹוְרְקיֹוס ֶפְסטֹוס ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל ֶפִליְקס. ָרָצה 

ֶפִליְקס ְלַהְראֹות ֶחֶסד ְלָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים ְוָעַזב ֶאת ָׁשאּול ַּבַּמֲאָסר.
פנייה אל כס־משפט הקיסר

 ֶפְסטֹוס ִהִּגיַע ַלְּמִדיָנה ּוְלַאַחר ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ָעָלה ִמֵּקיַסְרָיה כה 
ִלירּוָׁשַלִים. 2 ָׁשם הֹוִדיעּו לֹו ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים 
ֶאת ִעְנָיָנם ֶנֶגד ָׁשאּול. 3 ֵהם ִהְפִצירּו ּבֹו ּוִבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעָּמֶהם 
ֶחֶסד ְוִיְׁשַלח ַלֲהִביאֹו ִלירּוָׁשַלִים, ֶׁשֵּכן ֵהם ִהְתַנְּכלּו לֹו ְלָהְרגֹו ַּבֶּדֶרְך. 
ָלֵצאת  ַוֲאִני עֹוֵמד  ְּבֵקיַסְרָיה  ָעצּור  ”ָׁשאּול  ְוָאַמר:  ֶפְסטֹוס  4 ֵהִׁשיב 

ֵיׁש  ְוִאם  ֶׁשָּבֶכם;  ַהַּסְמכּות  ַּבֲעֵלי  ִאִּתי  ָנא  ֵיְרדּו  5 ָלֵכן  ְּבָקרֹוב.  ְלָׁשם 
ָעוֹון ָּבִאיׁש, ֶׁשִּיְטֲענּו ֶנְגּדֹו.”

6 הּוא ָׁשָהה ָׁשם ֹלא יֹוֵתר ִמְּׁשמֹוָנה אֹו ֲעָׂשָרה ָיִמים. ְלַאַחר ִמֵּכן ָיַרד 

ְלֵקיַסְרָיה ּוְלָמֳחָרת ָיַׁשב ַעל ֵּכס ַהִּמְׁשָּפט ְוִצָּוה ְלָהִביא ֶאת ָׁשאּול. 
ְוֶהֱאִׁשימּו  ִמירּוָׁשַלִים,  ֶׁשָּיְרדּו  ַהְּיהּוִדים  ְסִביבֹו  ִנְּצבּו  ָּבא  7 ַּכֲאֶׁשר 

אֹותֹו ַּבֲאָׁשמֹות ַרּבֹות ְוָקׁשֹות ֲאֶׁשר ֹלא ָיְכלּו ְלהֹוִכיַח אֹוָתן. 8 ֵהֵגן 
ַהְּיהּוִדים,  ְלֻחֵּקי  ִּבְמאּוָמה  ָחָטאִתי  ”ֹלא  ְוָאַמר:  ַעְצמֹו  ַעל  ָׁשאּול 
ַאף ֹלא ַלִּמְקָּדׁש ְוֹלא ַלֵּקיָסר.” 9 ַאְך ֶפְסטֹוס, ְּבֶחְפצֹו ְלַהְראֹות ֶחֶסד 
ְלָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים, ָּפָנה ֶאל ָׁשאּול ְוָׁשַאל: ”ַהִאם ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעלֹות 

ִלירּוָׁשַלִים ּוְלִהָּׁשֵפט ָׁשם ְלָפַני ַעל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה?”
10 ָעָנה ָׁשאּול: ”ִלְפֵני ֵּכס ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשל ַהֵּקיָסר ֲאִני עֹוֵמד ְוָׁשם ָעַלי 

ְלִהָּׁשֵפט. ֹלא ָעִׂשיִתי ָעֶול ְלַאף ְיהּוִדי, ְוזׂאת ַּגם ַאָּתה יֹוֵדַע ֵהיֵטב. 
ְמָסֵרב  ֵאיֶנִּני  ָמֶות  ַהְמַחֵּיב  ָּדָבר  ְוָעִׂשיִתי  ָעֶול  ָּגַרְמִּתי  ָאְמָנם  11 ִאם 

ָלמּות. ֲאָבל ִאם ֵאין ְמאּוָמה ְּבַמה ֶּׁשֵאֶּלה ַמֲאִׁשיִמים אֹוִתי, ִאיׁש ֹלא 
יּוַכל ְלַהְסִּגיֵרִני ְּבָיָדם. ֶאל ַהֵּקיָסר ֲאִני ּפֹוֶנה!”

12 נֹוַעץ ֶפְסטֹוס ִעם ַהּיֹוֲעִצים ְוֵהִׁשיב: ”ָּפִניָת ֶאל ַהֵּקיָסר, ֶאל ַהֵּקיָסר 

ֵּתֵלְך.”

 24.26 - 25.12
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שאול לפני המלך אגריפס

ְלֵקיַסְרָיה  ּוֶבְרִניָקה  ַהֶּמֶלְך  ַאְגִריַּפס  ָּבאּו  ֵכן  ַאֲחֵרי  ִמְסָּפר  13 ָיִמים 

ְלָבֵרְך ֶאת ֶפְסטֹוס. 14 ִּכְרבֹות ְיֵמי ְׁשִהָּיָתם ָׁשם ִסֵּפר ֶפְסטֹוס ַלֶּמֶלְך 
ַעל־אֹודֹות ָׁשאּול ְוָאַמר: ”ֵיׁש ִאיׁש ֶאָחד ֲאֶׁשר ֶפִליְקס ִהְׁשִאיר אֹותֹו 
ַּבַּמֲאָסר. 15 ַּכֲאֶׁשר ָהִייִתי ִּבירּוָׁשַלִים הֹוִדיעּו ִלי ָראֵׁשי ַהּכֲׂהִנים ְוִזְקֵני 
ַהְּיהּוִדים ַעל־אֹודֹוָתיו ּוִבְקׁשּו ֶאת ַהְרָׁשָעתֹו. 16 ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶׁשֵאין 
ָהרֹוִמים נֹוֲהִגים ְלַהְסִּגיר ָאָדם ֶנֱאָׁשם ְּבֶטֶרם ַיֲעמׂד מּול ַהַּמֲאִׁשיִמים 
ְוִתָּנֵתן לֹו ֶאְפָׁשרּות ְלָהֵגן ַעל ַעְצמֹו ִמְּפֵני ַהַהֲאָׁשָמה. 17 ָלֵכן ְּכֶׁשָּבאּו 
ַיַחד ֵהָּנה ֹלא ִהְתַמְהַמְהִּתי, ּוְלָמֳחָרת ָיַׁשְבִּתי ַעל ֵּכס ַהִּמְׁשָּפט ְוִצִּויִתי 
ְלָהִביא ֶאת ָהִאיׁש. 18 ָאז ָעְמדּו ַמֲאִׁשיָמיו ְוֹלא ֵהִביאּו ֶנְגּדֹו ָּדָבר ִמן 
ַהְּדָבִרים ָהָרִעים ֶׁשָחַׁשְדִּתי. 19 ַאְך ָהיּו ָלֶהם ַּכָּמה ִחּלּוֵקי ֵּדעֹות ִאּתֹו 
ַעל ַהָּדת ֶׁשָּלֶהם ְוַעל ֵאיֶזה ֵיׁשּוַע ֶׁשֵּמת, ֲאֶׁשר ָׁשאּול ָטַען ֶׁשהּוא ַחי. 
20 ֲאִני ֹלא ִהְתַמֵּצאִתי ַּבֲחִקיַרת ָהִעְנָיִנים ָהֵאֶּלה ְוָׁשַאְלִּתי ִאם הּוא 

21 ַאְך  ָהֵאֶּלה.  ַהְּדָבִרים  ַעל  ָׁשם  ּוְלִהָּׁשֵפט  ִלירּוָׁשַלִים  ַלֲעלֹות  רֹוֶצה 
הֹוִאיל ְוָׁשאּול ִעְרֵער ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְמרּוהּו ַעד ְלַהְחָלַטת ַהֵּקיָסר, ִצִּויִתי 

ִלְׁשמׂר אֹותֹו ַעד ֲאֶׁשר ֶאְׁשַלח אֹותֹו ֶאל הֹוד ַמְלכּותֹו.”
22 ָאַמר ַאְגִריַּפס ֶאל ֶפְסטֹוס: ”ַּגם ֲאִני ָחַפְצִתי ִלְׁשמַׂע ֶאת ָהִאיׁש.”

ַאְגִריַּפס  ָּבאּו  23 ְלָמֳחָרת  אֹותֹו.”  ִּתְׁשַמע  ”ָמָחר  ֶפְסטֹוס:  ֵהִׁשיב 
ָהִעיר,  ְוִנְכַּבֵּדי  ָהֶאֶלף  ָׂשֵרי  ִעם  ָלאּוָלם  ְוִנְכְנסּו  ָהָדר  ְּברׂב  ּוֶבְרִניָקה 
ּוֶפְסטֹוס ִצָּוה ְלָהִביא ֶאת ָׁשאּול. 24 ָאַמר ֶפְסטֹוס: ”ַאְגִריַּפס ַהֶּמֶלְך 
ְוָכל ָהֲאָנִׁשים ַהִּנְמָצִאים ִאָּתנּו, ַאֶּתם רֹוִאים ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה ֲאֶׁשר 
ְוָצֲעקּו  ּפׂה,  ְוַגם  ִּבירּוָׁשַלִים  ַּגם  ַהְּיהּוִדים,  ְקַהל  ָּכל  ֵאַלי  ָּפנּו  ִּבְגָללֹו 
ָּדָבר  ׁשּום  ָעָׂשה  ֹלא  ִּכי  נֹוַכְחִּתי  25 ֲאִני  עֹוד.  ִלְחיֹות  ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו 
ֶהְחַלְטִּתי  ַהֵּקיָסר  ִלְפֵני  ְלִהָּׁשֵפט  ֶׁשִּבֵּקׁש  ִמֵּכיָון  ַאְך  ָמֶות,  ַהְמַחֵּיב 
ִלְׁשֹלַח אֹותֹו, 26 ֲאָבל ֵאין ִלי ׁשּום ָּדָבר ָּברּור ִלְכּתׂב ָעָליו ַלֲאדֹוֵננּו. 
ְּכֵדי  ַאְגִריַּפס,  ַהֶּמֶלְך  ְלָפֶניָך,  ּוְבִיחּוד  ִלְפֵניֶכם  אֹותֹו  ֵהֵבאִתי  ָלֵכן 
ֶׁשֵּיָחֵקר ְוִיְהֶיה ִלי ַמה ִּלְכּתׂב, 27 ֶׁשֲהֵרי ֹלא ִמְתַקֵּבל ַעל ַּדְעִּתי ִלְׁשֹלַח 

ָאִסיר ְּבִלי ְלהֹוִדיַע ַּגם ֶאת ָהֲאָׁשמֹות ַהְמֻיָחסֹות לֹו.”
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ַעְצְמָך.” כו  ַעל  ְזכּות  ְלַלֵּמד  ְלָך  ”ִנָּתן  ָׁשאּול:  ֶאל  ַאְגִריַּפס   ָאַמר 
2 ”ַהֶּמֶלְך  ַעְצמֹו:  ַעל  ְלָהֵגן  ְוֵהֵחל  ָידֹו  ֶאת  ָׁשאּול  הֹוִׁשיט 
ַעְצִמי  ַעל  ֵמֵגן  ֶׁשֲאִני  ַעל  ִלְמֻאָּׁשר  ַעְצִמי  ֶאת  ֲאִני  חֹוֵׁשב  ַאְגִריַּפס, 
אֹוִתי,  ַמֲאִׁשיִמים  ֲאָחִדים  ֶּׁשְּיהּוִדים  ַמה  ָּכל  ְּבִעְנַין  ַהּיֹום  ְלָפֶניָך 
ֶׁשְּבֶקֶרב  ְוַהְּׁשֵאלֹות  ַהִּמְנָהִגים  ְּבָכל  ָּבִקי  ֶׁשַאָּתה  ִמּׁשּום  3 ְּבִיחּוד 

ַהְּיהּוִדים. ְלִפיָכְך ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמָך ִלְׁשמַׂע אֹוִתי ְּבאֶׂרְך־רּוַח. 4 ּוְבֵכן, 
ָּכל ַהְּיהּוִדים יֹוְדִעים ֶאת ַּדְרֵכי ַחַּיי ִמְּתקּוַפת ְנעּוַרי, ֵמֵראִׁשית ְיֵמי 
ִאם ֵיאֹותּו   — 5 ֵהם ִהִּכירּוִני ִמְּתִחָּלה  ַעִּמי ִּבירּוָׁשַלִים.  ְּבֶקֶרב  ְמגּוַרי 
ְלָהִעיד — ְויֹוְדִעים ֶׁשָחִייִתי ְּכָפרּוׁש ַעל־ִּפי ַהַּכת ָהֲאדּוָקה ְּביֹוֵתר ֶׁשל 
6 ְוַעְכָׁשו ֲאִני עֹוֵמד ְלִמְׁשָּפט ַעל ִּתְקַות ַהַהְבָטָחה ֶׁשִהְבִטיַח  ָּדֵתנּו. 
ְמַקִּוים  ְׁשָבֵטינּו  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ֲאֶׁשר  7 ַהְבָטָחה  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ֱאֹלִהים 
ְלַהִּגיַע ְלַהְגָׁשָמָתּה ְּבָעְבָדם ֶאת ֱאֹלִהים ִּבְדֵבקּות יֹוָמם ָוַלְיָלה. ַעל־
ְּדַבר ַהִּתְקָוה ַהּזׂאת, ַהֶּמֶלְך ַאְגִריַּפס, ֵיׁש ְיהּוִדים ַהַּמֲאִׁשיִמים אֹוִתי. 
8 ַמּדּוַע ַּתְחְׁשבּו ְלָדָבר ֹלא ֵיָאֵמן ֶׁשֱאֹלִהים ְמַחֶּיה ֵמִתים? 9 ָאֵכן ֲאִני 

ֵיׁשּוַע  ֵׁשם  ֶנֶגד  ַרִּבים  ְּדָבִרים  ַלֲעׂשֹות  ֵמחֹוָבִתי  ִּכי  ָחַׁשְבִּתי  ַעְצִמי 
ִמַּנְּצַרת, 10 ַמה ֶּׁשַּגם ָעִׂשיִתי ִּבירּוָׁשַלִים. ְקדֹוִׁשים ַרִּבים ָּכָלאִתי ְּבָבֵּתי 
ְוַכֲאֶׁשר  ַהּכֲׂהִנים,  ָראֵׁשי  ֵמֵאת  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַהַּסְמכּות  ַעל־ִּפי  ֶּכֶלא, 
ָּבֵּתי  ְּבָכל  ַרּבֹות,  11 ְּפָעִמים  ַהְמַחְּיִבים.  ִהְצַּבְעִּתי ִעם  ַלהֹוֵרג  הּוְצאּו 
ּוְבֶׁשֶצף  ְׁשמֹו,  ֶאת  ְלַגֵּדף  ָּבֶהם  ְוָדַחְקִּתי  אֹוָתם  ֶהֱעַנְׁשִּתי  ַהְּכֶנֶסת, 

ַזְעִמי ֲעֵליֶהם ָרַדְפִּתי אֹוָתם ֲאִפּלּו ַעד ָעִרים ִמחּוץ ָלָאֶרץ.
ָראֵׁשי  ִמַּטַעם  ּוְרׁשּות  ַסְמכּות  ִעם  ְלַדֶּמֶׂשק  ָּכְך  ְלֵׁשם  12 ָהַלְכִּתי 

ַהּכֲׂהִנים. 13 ְוִהֵּנה, ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך, ִּבְהיֹוִתי ַּבֶּדֶרְך, ַּבָּצֳהַרִים, ָרִאיִתי אֹור 
ְוַלהֹוְלִכים  ִלי  ָסִביב  נֹוֵגַּה  ִמּזַׂהר ַהֶּׁשֶמׁש,  יֹוֵתר  ַמְבִריק  ַהָּׁשַמִים,  ִמן 
ַּבָּלׁשֹון  ֵאַלי  אֹוֵמר  קֹול  ָׁשַמְעִּתי  ַוֲאִני  ַאְרָצה  ָנַפְלנּו  14 ֻּכָּלנּו  ִאִּתי. 
ִלְבעׂט  ְלָך  ָקֶׁשה  ַאָּתה רֹוֵדף אֹוִתי?  ָלָּמה  ’ָׁשאּול, ָׁשאּול,  ָהִעְבִרית, 
ַּבָּדְרָבנֹות.’ 15 ָׁשַאְלִּתי, ’ִמי ַאָּתה, ֲאדֹוִני?’ ְוָהָאדֹון ֵהִׁשיב, ’ֲאִני ֵיׁשּוַע 
ִנְרֵאיִתי  ָּכְך  ְלֵׁשם  ִּכי  ַרְגֶליָך,  ַעל  ַוֲעמׂד  קּום  16 ֲאָבל  רֹוֵדף.  ֶׁשַאָּתה 
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אֹוִתי  ֶׁשָרִאיָת  ֶזה  ְּדַבר  ַעל  ּוְלֵעד  ִלְמָׁשֵרת  אֹוְתָך  ְלַמּנֹות   — ֵאֶליָך 
ְוַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּלְׁשָמם ֵאָרֶאה ֵאֶליָך, 17 ְּבַהִּציִלי אֹוְתָך ִמן ָהָעם ּוִמן 
ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֹוֵלַח אֹוְתָך ֲאֵליֶהם 18 ִלְפקַׂח ֶאת ֵעיֵניֶהם, ְלָהִׁשיב 
ַעל־ ֶׁשְּיַקְּבלּו  ְּכֵדי  ֵלאֹלִהים  ַהָּׂשָטן  ּוִמִּׁשְלטֹון  ְלאֹור  ֵמחֶׁׂשְך  אֹוָתם 
ְיֵדי ֱאמּוָנה ִּבי ְסִליַחת ֲחָטִאים ְוַנֲחָלה ְּבֶקֶרב ַהְמֻקָּדִׁשים.’ 19 ַעל ֵּכן, 
ַהֶּמֶלְך ַאְגִריַּפס, ֹלא ִהְתַנַּגְדִּתי ְלַצֵּית ַלַּמְרֶאה ִמן ַהָּׁשַמִים, 20 ִּכי ִאם 
ִהַּגְדִּתי ְּתִחָּלה ְלַאְנֵׁשי ַדֶּמֶׂשק, ְוֵכן ַּגם ִּבירּוָׁשַלִים ּוְבָכל ֶאֶרץ ְיהּוָדה 
ְוַגם ַלּגֹוִים — ַלֲחזׂר ִּבְתׁשּוָבה ְוִלְפנֹות ֶאל ֱאֹלִהים ַּבֲעׂשֹוָתם ַמֲעִׂשים 
ְראּוִיים ִלְתׁשּוָבה. 21 ִּבְגַלל ֶזה ְּתָפסּוִני ְיהּוִדים ַּבִּמְקָּדׁש ְוִנּסּו ַלֲהרׂג 
אֹוִתי. 22 ּוִבְהיֹות ָהֱאֹלִהים ְּבֶעְזִרי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ֲהֵריִני עֹוֵמד ּוֵמִעיד 
ִלְפֵני ְקַטִּנים ּוְגדֹוִלים ְוֵאיֶנִּני אֹוֵמר ָּדָבר ִמְּלַבד ַהְּדָבִרים ֶׁשַהְּנִביִאים 
ִיְהֶיה  ִיְסּבׂל,  23 ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ִלְקרֹות:  ֵהם  ֲעִתיִדים  ִּכי  ָאְמרּו  ּומֶׁׂשה 

ִראׁשֹון ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים ִויַבֵּׂשר אֹור ָלָעם ְוַלּגֹוִים.”
ָרם:  ְּבקֹול  ֶפְסטֹוס  ָאַמר  ַלֲהַגָּנתֹו,  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  24 ְּכֶׁשָאַמר 

”ַאָּתה ִמְׁשַּתֵּגַע, ָׁשאּול! ַהִּלּמּוד ָהַרב ֵמִביא אֹוְתָך ִליֵדי ִׁשָּגעֹון.”
25 ֵהִׁשיב ָׁשאּול: ”ֵאיֶנִּני ִמְׁשַּתֵּגַע, הֹוד ַמֲעָלתֹו ֶפְסטֹוס, ֶאָּלא ְּדָבִרים 

ֶׁשל ֱאֶמת ְוֶׁשל ַטַעם ֲאִני ַמְׁשִמיַע. 26 ֲהֵרי ַהֶּמֶלְך יֹוֵדַע ֶאת ָהִעְנָיִנים 
ָהֵאֶּלה ַוֲאִני ְמַדֵּבר ֵאָליו ְּבִבָּטחֹון, ֶׁשֵּכן ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשֹּלא ֶנְעָלם ִמֶּמּנּו 
ָּדָבר ִמן ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִּכי ֹלא ְּבֶקֶרן ָזִוית ֶנֶעְׂשָתה זׂאת. 27 ַהֶּמֶלְך 

ַאְגִריַּפס, ֲהַמֲאִמין ַאָּתה ַּבְּנִביִאים? ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ַמֲאִמין!”
ִלְהיֹות  אֹוִתי  ְמַׁשְכֵנַע  ְוַאָּתה  ְמַעט  ”עֹוד  ְלָׁשאּול:  ַאְגִריַּפס  28 ָעָנה 

ְמִׁשיִחי!”
ֵלאֹלִהים  ְּתִפָּלִתי  ַהְרֵּבה,  עֹוד  ְוִאם  ְמַעט  עֹוד  ”ִאם  ָׁשאּול:  29 ָאַמר 

ֶׁשֹּלא ַרק ַאָּתה ֶאָּלא ַּגם ָּכל ַהּׁשֹוְמִעים אֹוִתי ַהּיֹום, ִיְהיּו ָּכמֹוִני — ַרק 
ְּבִלי ַהְּכָבִלים ָהֵאֶּלה.”

31 ַאֲחֵרי  ִאָּתם.  ְוַהּיֹוְׁשִבים  ֶּבְרִניָקה  ַּגם  ְוֵכן  ָקמּו  ְוַהָּנִציב  30 ַהֶּמֶלְך 

ָּדָבר  ָעָׂשה ׁשּום  ַהֶּזה ֹלא  ”ָהִאיׁש  ְוָאְמרּו:  ֶזה  ֶאל  ֶזה  ִּדְּברּו  ֵצאָתם 
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292 מעשי השליחים 

ַהֶּזה  ”ָהִאיׁש  ְלֶפְסטֹוס:  ַאְגִריַּפס  32 ָאַמר  ַמֲאָסר.”  אֹו  ָמֶות  ַהְמַחֵּיב 
ָהָיה ָיכֹול ְלִהְׁשַּתְחֵרר לּוֵלא ָּפָנה ֶאל ַהֵּקיָסר.”

המסע לרומא

ַּכָּמה כז  ִעם  ָׁשאּול  ֶאת  ָמְסרּו  ְלִאיַטְלָיה  ֶׁשַּנְפִליג  ֻהְחַלט   ַּכֲאֶׁשר 
ֲאִסיִרים ֲאֵחִרים ִליֵדי ַׂשר ֵמָאה ִמן ַהְּגדּוד ַהֵּקיָסִרי, יּוְליֹוס ְׁשמֹו. 
2 ִנְכַנְסנּו ָלֳאִנָּיה ַאְדָרִמיִטית, ֶׁשָעְמָדה ִלְנסַׂע ִלְמקֹומֹות ֲאֶׁשר ְלאֶׂרְך 

חֹוף ַאְסָיה, ְוִהְפַלְגנּו. ִאָּתנּו ָהָיה ֲאִריְסַטְרכֹוס, ָמֵקדֹוִני ִמֶּתָּסלֹוִניִקי. 
3 ְלָמֳחָרת ִהַּגְענּו ְלִצידֹון. יּוְליֹוס ָנַהג ִּבְנִדיבּות ִעם ָׁשאּול ְוִהְרָׁשה לֹו 

ַעל־ַיד  ְוַׁשְטנּו  ִהְפַלְגנּו  4 ִמָּׁשם  ֵמֶעְזָרָתם.  ְוֵלָהנֹות  ֲחֵבָריו  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ְלִקיִליְקָיה  ַּבָּים ֶׁשִּמּמּול  5 ָעַבְרנּו  ַהֶּנְגִּדּיֹות.  ִּבְגַלל ָהרּוחֹות  ַקְפִריִסין 
ָׁשם  ָמָצא  ַהֵּמָאה  6 ַׂשר  ְּבִליְקָיה.  ֲאֶׁשר  ִמיָרה  ֶאל  ּוָבאנּו  ְוַּפְמִפיְלָיה 
ֳאִנָּיה ֵמֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיה ֶׁשְּמַגַּמת ָּפֶניָה ְלִאיַטְלָיה ְוֶהֱעִביר אֹוָתנּו ֵאֶליָה. 
ְקִנידֹוס.  מּול  ֶאל  ַרב  ְּבקִׁׂשי  ְוִהַּגְענּו  ְּבִאִּטּיּות  ָיִמים  ַּכָּמה  7 ַׁשְטנּו 

ֵמַאַחר ֶׁשָהרּוַח ַהּנֹוֶׁשֶבת ִהְפִריָעה ָלנּו, ַׁשְטנּו ַעל־ַיד ְּכֵרִתים ְוָעַבְרנּו 
ְלָמקֹום  ְוִהַּגְענּו  ַרב  ְּבקִׁׂשי  ָלִאי  ָסמּוְך  8 ַׁשְטנּו  ַסְלמֹוִני.  ֵּכף  ַעל־ְּפֵני 

ֶאָחד ֶׁשִּנְקָרא ַהַּמֲעָגִנים ַהּטֹוִבים, ָקרֹוב ָלִעיר ָלָסָיה.
יֹום  ֲאִפּלּו  ֶׁשֵּכן  ְמֻסָּכן,  ָהָיה  ְּכָבר  ְוַהַּׁשִיט  ִנָּכר  ְזַמן  ֶׁשָעַבר  9 ִמֵּכיָון 

ֲאִני  ”ֲאָנִׁשים,  10 ְּבָאְמרֹו:  ִהְזִהיר אֹוָתם ָׁשאּול  ָעַבר,  ְּכָבר  ַהִּכּפּוִרים 
ְוָלֳאִנָּיה,  ַלִּמְטָען  ַרק  ֹלא  ַרב  ָאְבָדן  ִעם  ֵנֶזק  ָצפּוי  ֶׁשַּלַּמָּסע  רֹוֶאה 
ֶאָּלא ַּגם ְלַחֵּיינּו.” 11 ַאְך ַׂשר ַהֵּמָאה ֶהֱאִמין יֹוֵתר ְלַרב ַהחֹוֵבל ּוְלַבַעל 
ָהֳאִנָּיה ֵמֲאֶׁשר ְלִדְבֵרי ָׁשאּול. 12 הֹוִאיל ְוַהָּנֵמל ֹלא ִהְתִאים ַלֲעִגיַנת 
ְלֶפִניְקס  ְלַהִּגיַע  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּבִתְקָוה  ִמָּׁשם,  ְלַהְפִליג  ָהרׂב  ִהִּציַע  חֶׂרף 
ָׁשם  ְוִלְׁשהֹות   — ַמֲעָרב  ְוִלְצפֹון  ַמֲעָרב  ִלְדרֹום  ַהּפֹוֶנה  ְּכֵרִתי  ָנֵמל   —

ַּבחֶׂרף.
תלאות בים

ַמְּטָרָתם;  ֶׁשַּיִּׂשיגּו ֶאת  ָחְׁשבּו  ְוֵהם  ַהָּדרֹום  ִמן  ָנְׁשָבה  ִאִּטית  13 רּוַח 

14 ְלַאַחר  ְּכֵרִתים.  חֹוף  ְלאֶׂרְך  ַלַּיָּבָׁשה  ָסמּוְך  ְוָׁשטּו  עֶׂגן  ֵהִרימּו  ָלֵכן 
ַהִּנְקֵראת  ִמְזָרִחית  ְצפֹוִנית  סּוָפה  רּוַח  ָהִאי  ִמן  ָנְׁשָבה  ָקָצר  ְזַמן 
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ָהרּוַח,  ֶנֶגד  ָלׁשּוט  ָיְכָלה  ְוֹלא  ִנְלְּכָדה  ֶׁשָהֳאִנָּיה  15 ֵּכיָון  ֵאיָרִקילֹון. 
ְׁשמֹו,  קֹוָדה  ֶאָחד,  ִאי  ַעל־ַיד  ָעַבְרנּו  16 ַּכֲאֶׁשר  ְוִנְסַחְפנּו.  ִנְכַנְענּו 
ֶהֱעלּו  17 ֵהם  ַהִּנְגֶרֶרת.  ַהִּסיָרה  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּלט  ַרב  ְּבַמֲאָמץ  ִהְצַלְחנּו 
אֹוָתּה ַלִּסּפּון ְוִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּבֲחָבִלים ַלֲחִגיַרת ַּדְפנֹות ָהֳאִנָּיה; ּוֵמַאַחר 
ַהִּמְפָרׂש  ֶאת  ִהְנִמיכּו  ִסיְרִטיס,  חֹולֹות  ֶאל  ִיָּסֲחפּו  ֶׁשָּמא  ֶׁשָּפֲחדּו 
ַעל־ ְּבָחְזָקה  ְמֻטְלָטִלים  ִּבְהיֹוֵתנּו  18 ְלָמֳחָרת,  ֶזה.  ְּבאֶׂפן  ְוִנְסֲחפּו 
ְיֵדי ַהְּסָעָרה, ֵהֵקּלּו ִמַּמָּׂשא ָהֳאִנָּיה. 19 ַאֲחֵרי יֹום נֹוָסף ִהְׁשִליכּו ְּבמֹו 
ְיֵדיֶהם ֶאת ִצּיּוד ָהֳאִנָּיה. 20 הֹוִאיל ְוָיִמים ַרִּבים ֹלא הֹוִפיעּו ַהֶּׁשֶמׁש 

ְוַהּכֹוָכִבים ְוִהְתחֹוְלָלה ְסָעָרה ֲחָזָקה, ָאְפָסה ָּכל ִּתְקָוה ֶׁשִּנָּנֵצל.
21 ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְמְנעּו ְזַמן ַרב ֵמאֶׂכל, ָעַמד ָׁשאּול ֵּביֵניֶהם ְוָאַמר: ”ּוְבֵכן, 

ּוְלַהִּגיַע  ִמְּכֵרִתים  ְלַהְפִליג  ְוֹלא  ְּבקֹוִלי  ִלְׁשמַׂע  ָצִריְך  ָהָיה  ֲחֵבִרים, 
ִּכי  ְלִהְתעֹוֵדד,  ָלֶכם  ַמִּציַע  ֲאִני  22 ְוַעְכָׁשו  ַהֶּזה.  ְוָהָאְבָדן  ַהֵּנֶזק  ִליֵדי 
ֹלא ּתׂאַבד ׁשּום ֶנֶפׁש ִמֶּכם; ַרק ָהֳאִנָּיה ּתׂאַבד; 23 ִּכי ַּבַּלְיָלה ִנַּצב ָעַלי 
24 ְוָאַמר,   — ֲאִני עֹוֵבד  ַׁשָּיְך ְואֹותֹו  ֲאִני  ַמְלַאְך ֶׁשל ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר לֹו 
’ַאל ִּתְפַחד, ָׁשאּול, ַאָּתה ָצִריְך ַלֲעמׂד ִלְפֵני ַהֵּקיָסר, ְוִהֵּנה ָהֱאֹלִהים 
ְּבַחְסּדֹו ָחַנן ְלָך ֶאת ָּכל ַהַּמְפִליִגים ִאְּתָך.’ 25 ּוְבֵכן, ֲחֵבִרים, ִהְתעֹוְדדּו! 
ָעֵלינּו  26 ֲאָבל  ִיְהֶיה.  ֵּכן  ִלי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶׁשְּכמֹו  ֵּבאֹלִהים  ּבֹוֵטַח  ֲאִני 

ְלִהָּסֵחף ֶאל ֵאיֶזה ִאי.”
ַּבָּים  ָוֵהָּנה  ֵהָּנה  ְּכֶׁשִּנְסַחְפנּו  ָהַאְרָּבָעה־ָעָׂשר,  ַהַּלְיָלה  27 ַּבֲחצֹות 

28 ֵהם  ֶאֶרץ.  ְלֵאיזֹו  ִמְתָקְרִבים  ֶׁשָאנּו  ַהַּמָּלִחים  ָסְברּו  ָהַאְדִרָּיִטי, 
הֹוִרידּו ֲאָנְך ּוָמְצאּו ֶׁשָהעֶׂמק ְׁשלֹוִׁשים ְוִׁשְבָעה ֶמְטִרים. ַאֲחֵרי ֶמְרָחק 
ְמַעט ָמְדדּו ֵׁשִנית ּוָמְצאּו ֶעְׂשִרים ְוִׁשְבָעה ֶמְטִרים. 29 הֹוִאיל ְוָחְׁשׁשּו 
ַהַּצד  ִמן  ֳעָגִנים  ַאְרָּבָעה  ֵהִטילּו  ְסָלִעים,  ֲאזֹוֵרי  ֶאל  ִנָּסֵחף  ֶׁשָּמא 
ַהַּמָּלִחים  30 ְּכֶׁשִּנּסּו  ַהּיֹום.  ֶׁשָּיִאיר  ְוִהְתַּפְּללּו  ָהֳאִנָּיה  ֶׁשל  ָהֲאחֹוִרי 
ִלְברַׂח ִמן ָהֳאִנָּיה ְוִהְתִחילּו ְלהֹוִריד ֶאת ַהִּסיָרה ֶאל ַהָּים ַּבֲאַמְתָלה 
ֶׁשֵהם ִמְתַּכְּוִנים ִלְמׁשְׂך ֳעָגִנים ֵמַחְרטֹום ָהֳאִנָּיה, 31 ָאַמר ָׁשאּול ְלַׂשר 
ַאֶּתם  ּתּוְכלּו  ֹלא  ָּבֳאִנָּיה  ִיָּׁשֲארּו  ֹלא  ֵאֶּלה  ”ִאם  ְוַלַחָּיִלים:  ַהֵּמָאה 

ְלִהָּנֵצל.” 32 ָאז ָחְתכּו ַהַחָּיִלים ֶאת ַחְבֵלי ַהִּסיָרה ְוִהִּניחּו ָלּה ִלּפׂל.

 27.15 - 32

HNTquote.indb   293 27/10/2010   14:31:59



294 מעשי השליחים 

33 עֹוד ִלְפֵני אֹור ַהּבֶׂקר ִּבֵּקׁש ָׁשאּול ִמָּכל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשּיׂאְכלּו, ְּבָאְמרֹו: 

”ַהּיֹום ְּכָבר ַהּיֹום ָהַאְרָּבָעה־ָעָׂשר ֶׁשַאֶּתם ַמְמִׁשיִכים ּוְמַחִּכים ְּבֹלא 
ֶלֱאכׂל ְּכלּום. 34 ָלֵכן ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ֶלֱאכׂל, ִּכי ֶזה ָנחּוץ ְלַהָּצַלְתֶכם, 
ֶׁשָאַמר  35 ְלַאַחר  ִמֶּכם.”  ִאיׁש  ֶׁשל  ֵמרׂאׁשֹו  ַׂשֲעָרה  ּתׂאַבד  ֹלא  ֶׁשֵּכן 
ֶלֱאכׂל.  ְוֵהֵחל  ָּבַצע  ֻּכָּלם,  ְלֵעיֵני  ֵלאֹלִהים  הֹוָדה  ֶלֶחם,  ָלַקח  זׂאת 
36 ַהּכׂל ִהְתעֹוְדדּו ְוַגם ֵהם ָאְכלּו. 37 ְּבַסְך ַהּכׂל ָהִיינּו ָמאַתִים ְוִׁשְבִעים 

ָהֳאִנָּיה  ֵמַעל  ֵהֵּקלּו  ָלׂשַׂבע  ֶׁשָאְכלּו  38 ַאֲחֵרי  ָּבֳאִנָּיה.  ְנָפׁשֹות  ָוֵׁשׁש 
ַּבֲהִטיָלם ֶאת ַהִחָּטה ַלָּים.

היחלצות מן האניה

39 ְּכֶׁשֵהִאיר ַהּיֹום ֹלא ִהִּכירּו ֶאת ָהָאֶרץ, ַאְך ִהְבִחינּו ְּבִמְפָרץ ִעם חֹוף 

ִנְּתקּו  40 ֵהם  ָהֳאִנָּיה ְלָׁשם, ִאם ֶאְפָׁשר.  ְלַהִּסיַע ֶאת  ְוֶהְחִליטּו  חֹוִלי 
ֶאת  ִהִּתירּו  זׂאת  ִעם  ַיַחד  ַּבָּים.  אֹוָתם  ְוָעְזבּו  ָהֳעָגִנים  ִקְׁשֵרי  ֶאת 
ַהֲחָבִלים ֶׁשל ַהֲהָגִאים, ָּפְרׂשּו ֶאת ַהִּמְפָרׂש ַהִּקְדִמי ֶאל ָהרּוַח ְוִכְּונּו 
ְוֶהֱעלּו ֶאת  ְזָרִמים  41 ָאז ִהִּגיעּו ְלָמקֹום ֵּבין  ֶאת ָהֳאִנָּיה ֶאל ַהחֹוף. 
ֲאָבל  ִּבְמקֹומֹו,  ָקבּוַע  ְוִנְׁשַאר  ִנְתַקע  ַהַחְרטֹום  ִׂשְרטֹון.  ַעל  ָהֳאִנָּיה 

ַהַּיְרָכַתִים ִנְׁשְּברּו ֵמָעְצַמת ַהַּגִּלים.
42 ַּכָּוַנת ַהַחָּיִלים ָהְיָתה ַלֲהרׂג ֶאת ָהֲאִסיִרים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְׂשֶחה ִאיׁש 

ֵמֶהם ְוִיָּמֵלט. 43 ַאְך ַׂשר ַהֵּמָאה ָרָצה ְלַהִּציל ֶאת ָׁשאּול ְוֵהִניא אֹוָתם 
ְוַיִּגיעּו  ִראׁשֹוִנים  ִיְקְּפצּו  ִלְׂשחֹות  ֶׁשַהּיֹוְדִעים  ִצָּוה  הּוא  ִמַּכָּוָנָתם. 
ֶאל ַהַּיָּבָׁשה, 44 ְוַהֶּיֶתר, ֶׁשַּיֲעׂשּו זׂאת ֶחְלָקם ַעל ְקָרִׁשים ְוֶחְלָקם ַעל 

ֲחָפִצים ִמן ָהֳאִנָּיה. ְּבֶדֶרְך זׂאת ֶנְחְלצּו ֻּכָּלם ֶאל ַהַּיָּבָׁשה.
השהייה במלטה

 ַאֲחֵרי ֶׁשִּנַּצְלנּו ִהְתָּבֵרר ָלנּו ִּכי ֵׁשם ָהִאי ַמְלָטה. 2 ַהּתֹוָׁשִבים, כח 
ֶׁשֹּלא ָהיּו ְיָוִנים, ָנֲהגּו ָּבנּו ִּבְנִדיבּות ִּבְלִּתי ְרִגיָלה, ִּכי ִהְדִליקּו 
ֵאׁש ִּבְגַלל ַהֶּגֶׁשם ַהּיֹוֵרד ְוַהּקׂר ְוִקְּבלּו ֶאת ֻּכָּלנּו. 3 ָׁשאּול ָאַסף ְמלֹוא 
ָיָדיו ִׁשְבֵרי ֲעָנִפים ּוְכֶׁשָּׂשם אֹוָתם ַעל ָהֵאׁש ָיָצא ִמּתֹוָכם ֶצַפע, ִּבְגַלל 
ָידֹו  ַעל  ְּתלּוָיה  ַהַחָּיה  ֶאת  ַהּתֹוָׁשִבים  4 ָראּו  ָידֹו.  ֶאל  ְוִנְצַמד  ַהחׂם, 
ְוָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה: ”ֵאין ָסֵפק ֶׁשָהִאיׁש ַהֶּזה רֹוֵצַח. ִנַּצל ִמן ַהָּים, ַאְך 
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ַהֶּצֶדק ֹלא ִהִּניַח לֹו ִלְחיֹות.” 5 ֲאָבל ָׁשאּול ִנֵער ֶאת ַהַחָּיה ֶאל ּתֹוְך 
ָהֵאׁש ְוֹלא ִנַּזק ְּכָלל. 6 ֵהם ִצּפּו ֶׁשּגּופֹו ִיְתַנֵּפַח אֹו ֶׁשִּיּפׂל ֵמת ִּפְתאֹום. 
ִחּכּו ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ְוָראּו ֶׁשֹּלא ָקָרה לֹו ׁשּום ַרע; ִׁשּנּו ַּדְעָּתם ְוָאְמרּו 

ֶׁשהּוא ֵאל.
ְׁשמֹו.  ּפֹוְּבִליֹוס  ָהִאי,  רׂאׁש  ֶׁשל  ְׂשדֹוָתיו  ָהיּו  ָמקֹום  ְלאֹותֹו  7 ָסמּוְך 

הּוא ִקֵּבל אֹוָתנּו ְוֵאַרח אֹוָתנּו ִּביִדידּות ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים. 8 אֹוָתּה ֵעת 
ָׁשאּול  ְוִדיֶזְנֶטְרָיה.  ֵמחׂם  סֹוֵבל  ְּכֶׁשהּוא  ּפֹוְּבִליֹוס  ֶׁשל  ָאִביו  ָׁשַכב 
ִנְכַנס ֵאָליו, ִהְתַּפֵּלל ְוָסַמְך ָיָדיו ָעָליו ְוִרֵּפא אֹותֹו. 9 ַאֲחֵרי ֵכן ָּבאּו ַּגם 
ֶיֶתר ַהחֹוִלים ֲאֶׁשר ָּבִאי ְוִנְרְּפאּו. 10 ֵהם ִּכְּבדּו אֹוָתנּו ְּבֶמֱחוֹות ָּכבֹוד 

ַרּבֹות ּוְכֶׁשָעַמְדנּו ְלַהְפִליג ָנְתנּו ָלנּו ֶאת ָהַאְסָּפָקה ַהְּנחּוָצה.
ממלטה לרומא

11 ַאֲחֵרי ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁשים ָעִלינּו ַעל ֳאִנָּיה ֲאֶלְּכַסְנְּדִרית נֹוֵׂשאת ֵסֶמל 

ְּבִסיָרקּוז  12 ָיַרְדנּו  ָּבִאי.  ַהחֶׂרף  ָּכל  ֶׁשִהְמִּתיָנה  ַהְּתאֹוִמים,  ָהֵאִלים 
ְוִנְׁשַאְרנּו ָׁשם ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים. 13 ִמָּׁשם ַׁשְטנּו ָהְלָאה ְוִהַּגְענּו ְלֶרְגיּום. 
יֹום ֶאָחד ַאֲחֵרי ֵכן ָנְׁשָבה רּוַח ְּדרֹוִמית ּוְלָמֳחָרת ָּבאנּו ֶאל ּפֹוְטיֹוִלי. 
ָּכְך  ָיִמים.  ִׁשְבָעה  ֶאְצָלם  ְלִהָּׁשֵאר  ְוִנְתַּבַּקְׁשנּו  ַאִחים  ָׁשם  14 ָמָצאנּו 

ִלְקָראֵתנּו  ְוָיְצאּו  ָעֵלינּו  ָׁשְמעּו  ָׁשם  ֲאֶׁשר  15 ָהַאִחים  ְלרֹוָמא.  ָּבאנּו 
ַעד ְלִכַּכר ַאִּפיֹוס ּוְׁשֹלֶׁשת ַהֻּפְנָּדִקים. ְּכֶׁשָרָאה אֹוָתם ָׁשאּול, הֹוָדה 

ֵלאֹלִהים ְוִהְתעֹוֵדד.
שאול ברומא

16 ָּבאנּו ְלרֹוָמא ְוָׁשם ֻהַּתר ְלָׁשאּול ְלִהְתּגֹוֵרר ְלַבּדֹו ִעם ַחָּיל ֶׁשָּׁשַמר 

ַהְּיהּוִדים.  ָראֵׁשי  ֶאת  ָׁשאּול  ִהְזִמין  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  17 ַאֲחֵרי  ָעַליו. 
ָעִׂשיִתי  ֹלא  ֲאִני  ַאִחים,  ”ֲאָנִׁשים  ָלֶהם:  ָאַמר  ַיַחד  ִהְתַּכְּנסּו  ַּכֲאֶׁשר 
ָּדָבר ֶנֶגד ָהָעם אֹו ֶנֶגד ִמְנֲהֵגי ֲאבֹוֵתינּו ּוְבָכל זׂאת ִנְמַסְרִּתי ְּכָאִסיר 
ָמְצאּו  ּוְכֶׁשֹּלא  אֹוִתי  ָחְקרּו  18 ַהָּללּו  ָהרֹוָמִאים.  ִליֵדי  ִמירּוָׁשַלִים 
ַהְּיהּוִדים  ָראֵׁשי  19 ֲאָבל  ְלַׁשְחְרֵרִני.  ִהְתַּכְּונּו  ָמֶות  ַאְׁשַמת  ׁשּום  ִּבי 
ִהְתַנְּגדּו ְוָלֵכן ֶנֱאַלְצִּתי ִלְפנֹות ֶאל ַהֵּקיָסר — ֹלא ֶׁשֵּיׁש ִלי ֵאיֶזה ָּדָבר 
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כח 26‑27: ישע’ ו 9‑10   

ְלַהֲאִׁשים ּבֹו ֶאת ַעִּמי. 20 ִמּׁשּום ָּכְך ִּבַּקְׁשִּתי ִלְראֹות ֶאְתֶכם ּוְלַדֵּבר 
ִעָּמֶכם, ִּכי ִּבְגַלל ִּתְקַות ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ָאסּור ַּבֶּכֶבל ַהֶּזה.”

21 ֵהִׁשיבּו ְוָאְמרּו לֹו: ”ֹלא ִקַּבְלנּו ִאְּגרֹות ַעל־אֹודֹוֶתיָך ֵמֶאֶרץ ְיהּוָדה, 

ָעֶליָך.  ַרע  ַמֶּׁשהּו  ִּדֵּבר  אֹו  ְוהֹוִדיַע  ָהַאִחים  ִמן  ִאיׁש  ִהִּגיַע  ֹלא  ַאף 
ֶׁשְּבָכל  ָלנּו  ָידּוַע  ִּכי  ֵּדעֹוֶתיָך,  ַמה  ִמִּפיָך  ֶׁשִּנְׁשַמע  ָהָראּוי  ִמן  22 ֲאָבל 

ָמקֹום ִמְתַנְּגִדים ַלַּכת ַהּזׂאת.”
ֶאל  יֹוֵתר  עֹוד  ַרִּבים  ָּבאּו  ֶׁשִּנְקַּבע  ּוַבּיֹום  מֹוֵעד  ִאּתֹו  ָקְבעּו  23 ֵהם 

ֶאת  ָלֶהם  ְוִהְסִּביר  ָהֶעֶרב  ַעד  ֵמַהּבֶׂקר  ֵהִעיד  הּוא  ְמגּוָריו.  ְמקֹום 
ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים, ְוהֹוִכיַח ָלֶהם ַעל־אֹודֹות ֵיׁשּוַע ִמּתֹוַרת מֶׁׂשה ּוִמן 
ַהְּנִביִאים. 24 ֵיׁש ֶׁשִהְׁשַּתְכְנעּו ִמְּדָבָריו ְוֵיׁש ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמינּו. 25 ֵהם ֹלא 
ִהְסִּכימּו ִאיׁש ִעם ֵרֵעהּו ְוָהְלכּו ְלַדְרָּכם ְלַאַחר ֶׁשָׁשאּול ָאַמר ָלֶהם: 

”ֵהיֵטב ִּדְּבָרה רּוַח ַהּקֶׂדׁש ַלֲאבֹוֵתיֶכם ְּבִפי ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֵלאמׂר:
’ֵלְך ְוָאַמְרָּת ָלָעם ַהֶּזה:  26 
  ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ְוַאל־ָּתִבינּו

ּוְראּו ָראֹו ְוַאל־ֵּתָדעּו;
ַהְׁשֵמן ֵלב־ָהָעם ַהֶּזה  27 

ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד ְוֵעיָניו ָהַׁשע;
ֶּפן־ִיְרֶאה ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְׁשָמע

ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו.’
28 ָלֵכן ֶׁשְּיֵהא ָידּוַע ָלֶכם ִּכי ֶאל ַהּגֹוִים ִנְׁשְלָחה ְּתׁשּוַעת ֱאֹלִהים ְוֵהם 

ִיְׁשְמעּו.”
ָּכל  ֶאת  ְוִקֵּבל  לֹו,  ֶׁשָּׂשַכר  ְּבִדיָרה  ְּתִמימֹות  ְׁשָנַתִים  ָיַׁשב  30 ָׁשאּול 

ַהָּבִאים ֵאָליו. 31 הּוא ִהְכִריז ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ְוִלֵּמד ַעל־אֹודֹות 
ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ְּבִלי ָּכל ַּפַחד ּוְבֵאין ַמְפִריַע. 

 28.20 - 31

HNTquote.indb   296 27/10/2010   14:31:59



מבוא

ָׁשִליַח א  ִלְהיֹות  ִנְקָרא  ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע,  ַהָּמִׁשיַח  ֶעֶבד  ָׁשאּול,   ֵמֵאת 
ְוֻיַחד ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים, 2 ְּבׂשֹוָרה ֶׁשֱאֹלִהים ִהְבִטיַח ִמֶּקֶדם ְּבִפי 
ֲאדֹוֵננּו,  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ְּבנֹו,  3 ַעל־אֹודֹות  ַהּקֶׂדׁש,  ְּבִכְתֵבי  ְנִביָאיו 
ֶׁשְּלִפי ַהָּבָׂשר מֹוָצאֹו ִמֶּזַרע ָּדִוד 4 ּוְלִפי רּוַח ַהּקֶׂדׁש ֻהְפַּגן ֶׁשהּוא ֶּבן־
ֱאֹלִהים ִּבְגבּוָרה ִּבְתִחָּיתֹו ִמן ַהֵּמִתים. 5 ַּדְרּכֹו ִקַּבְלנּו ֶחֶסד ּוְׁשִליחּות 
ְלָהִביא ִליֵדי ִצּיּות ֶׁשָּבֱאמּוָנה ְּבָכל ָהֻאּמֹות ְלַמַען ְׁשמֹו; 6 ֵּביֵניֶהם ַּגם 

ַאֶּתם ְקרּוֵאי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
ְקדֹוִׁשים:  ִלְהיֹות  ַהִּנְקָרִאים  ְּברֹוָמא  ֱאֹלִהים  ֲאהּוֵבי  ָּכל  ֶאל  7 ּוְבֵכן, 

ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ָלֶכם ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ְּבֶאְמָצעּות  ֻּכְּלֶכם  ַעל  ֵלאֹלַהי  מֹוֶדה  ֲאִני  8 ֵראִׁשית, 

ִמּׁשּום ֶׁשְּדַבר ֱאמּוַנְתֶכם ִנְׁשַמע ְּבָכל ָהעֹוָלם. 9 ְוָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֲאִני 
עֹוֵבד אֹותֹו ְּברּוִחי ְּבַהְכִריִזי ֶאת ְּבׂשֹוַרת ְּבנֹו, הּוא ֵעִדי ְלָכְך ֶׁשֲאִני 
ַמְזִּכיר ֶאְתֶכם ְלֹלא ֶהֶרף ִּבְתִפּלֹוַתי, 10 ּוְמַבֵּקׁש ֲאִני ָּתִמיד ִּכי ַאְצִליַח 
11 ֶׁשֵּכן  ֱאֹלִהים,  ִיְרֶצה  ִאם  ֲאֵליֶכם,  ָלבֹוא  ֶׁשהּוא  אֶׂפן  ְּבֵאיֶזה  ַּפַעם 
ֲאִני ִנְכָסף ִלְראֹוְתֶכם ְּכֵדי ַלֲחֹלק ִעָּמֶכם ַמָּתָנה רּוָחִנית ְלִחּזּוְקֶכם; 
12 ְּכלֹוַמר, ֶׁשִּנְתעֹוֵדד ַיְחָּדיו ָּבֱאמּוָנה ַהְמֻׁשֶּתֶפת ָלֶכם ְוַגם ִלי. 13 ֵאיֶנִּני 

רֹוֶצה ֶׁשֵּיָעֵלם ִמֶּכם, ַאַחי, ֶׁשְּפָעִמים ַרּבֹות ִהְתַּכַּוְנִּתי ָלבֹוא ֲאֵליֶכם, 
ֶיֶתר ַהּגֹוִים, ַאְך ַעד  ְּכֵדי ֶׁשַּגם ְּבִקְרְּבֶכם אּוַכל ַלֲעׂשֹות ְּפִרי ִּכְבֶקֶרב 
ִלְבֵני ַעִּמים ֲאֵחִרים,  ְוַגם  ַלְּיָוִנים  ֲאִני  14 ַחָּיב  ִנְמַנע ִמֶּמִּני ָלבֹוא.  ּכׂה 
ֶאת  ְלַבֵּׂשר  ִּבְרצֹוִני  ָּכְך  15 ִמּׁשּום  ַּתְרּבּות.  ְלַחְסֵרי  ְוַגם  ַּתְרּבּות  ִלְבֵני 

ַהְּבׂשֹוָרה ַּגם ָלֶכם ַהִּנְמָצִאים ְּברֹוָמא.

אגרת שאול אל הרומים
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א 17: חבק’ ב 4   

כוח הבשורה

ֶׁשֲהֵרי ִהיא ּכַׂח ָהֱאֹלִהים ְלהֹוִׁשיַע  ַהָּמִׁשיַח,  ִּבְבׂשֹוַרת  16 ֵאיֶנִּני ּבֹוׁש 

ְוַגם ֶאת ַהֹּלא־ְיהּוִדי;  ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשַּמֲאִמין, ֶאת ַהְּיהּוִדי ָּבִראׁשֹוָנה 
17 ִּכי ָּבּה ִצְדַקת ָהֱאֹלִהים ִמְתַּגֵּלית ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ְלַתְכִלית ֱאמּוָנה, 

ַּכָּכתּוב:   ”ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה.”
ההתכחשות לאמת ותוצאותיה

ְוִרְׁשָעָתם  ִנְגֶלה ִמן ַהָּׁשַמִים ַעל ָּכל ַעְוָלָתם  18 ְוָאְמָנם ַזַעם ֱאֹלִהים 

ֶּׁשּנֹוַדע  ַמה  19 ִּכי  ָהֱאֶמת;  ֶאת  ְּבִרְׁשָעָתם  ַהְמַעְּכִבים  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשל 
ַעל ֱאֹלִהים ָּגלּוי ְּבִקְרָּבם, ֶׁשֲהֵרי ֱאֹלִהים ִּגָּלה ָלֶהם. 20 ֲהֹלא ַעְצמּותֹו 
ְּבִריַאת  ֵמָאז  ְּבֵברּור  ִנְרֵאית  ֵואֹלהּותֹו,  ַהִּנְצִחי  ּכׂחֹו  ִהיא  ַהֶּנְעֶלֶמת, 
ָהעֹוָלם ִּבְהיֹוָתּה ִנְתֶּפֶסת ַּבֵּׂשֶכל ְּבֶאְמָצעּות ַהְּדָבִרים ֶׁשִּנְבְראּו. ָלֵכן 
ֵאין ָלֶהם ַּבֶּמה ְלִהְצַטֵּדק, 21 ֶׁשֲהֵרי ַלְמרֹות ֶׁשּיֹוְדִעים ֵהם ֶאת ֱאֹלִהים 
ִנְתְּפסּו  ֶאָּלא  לֹו,  הֹודּו  ֹלא  ַאף  ֵלאֹלִהים,  ָּכָראּוי  אֹותֹו  ִּכְּבדּו  ֹלא 
ִלְהיֹות  ִהְתַיְּמרּו  22 ֵהם  ָהֱאִויִלי.  ִלָּבם  ְוִנַּטְמֵטם  ֶהֶבל  ְלַמֲחֶׁשֶבת 
ֲחָכִמים, ַאְך ִנְהיּו ִלְכִסיִלים 23 ְוֵהִמירּו ֶאת ְּכבֹודֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים ִּבְלִּתי 
חֹוֵלף ִּבְדמּות ַצְלמֹו ֶׁשל ָאָדם ֶּבן־ֲחלֹוף ּוִבְדמּות ַצְלֵמי עֹופֹות, ַחּיֹות 
ְלַחֵּלל  ִלָּבם,  ִּביֵדי ַּתֲאוֹות  ְלֻטְמָאה  ְמָסָרם ֱאֹלִהים  24 ָלֵכן  ּוְרָמִׂשים. 
ֶאת ּגּוָפם ֵּביָנם ְלֵבין ַעְצָמם — 25 ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהִמירּו ֶאת ֱאֶמת ָהֱאֹלִהים 
ַהְמבָׂרְך  ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ִּבְמקֹום  ַהִּנְבָרא  ֶאת  ְוָעְבדּו  ְוִכְּבדּו  ַּבֶּׁשֶקר 
ְּבזּויֹות,  ִלְתׁשּוקֹות  ֱאֹלִהים  ִהְסִּגיָרם  ָּכְך  26 ִמּׁשּום  ָאֵמן.  ְלעֹוָלִמים. 
ִטְבִעִּיים.  ְּבִבְלִּתי  ִטְבִעִּיים  ְיָחִסים  ֶהֱחִליפּו  ְנֵׁשיֶהם  ֲאִפּלּו  ִּכי  ַעד 
27 ְוֵכן ַּגם ַהְּגָבִרים ָנְטׁשּו ֶאת ַהְיָחִסים ַהִּטְבִעִּיים ִעם ַהָּנִׁשים ּוָבֲערּו 

ְּבַתֲאָוה ֶזה ֶאל ֶזה; ְּגָבִרים ָעׂשּו ּתֹוֵעָבה ִּבְגָבִרים ְוִקְּבלּו ְּבגּוָפם ֵהם 
ֶאת ַהְּגמּול ָהָראּוי ַלְּסִטָּיה ֶׁשָּלֶהם. 28 ְוֵכיָון ֶׁשֹּלא ָחְׁשבּו ְלָנכֹון ְלַהִּכיר 
ֵּבאֹלִהים, ִהְסִּגיָרם ֱאֹלִהים ַלֲהַלְך־רּוַח ְמֻגֶּנה, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּדָבִרים 
ַחְמָדנּות,  ֶרַׁשע,  ַעְוָלה,  ְּבָכל  ֵהם  ְמֵלִאים  29 ָאֵכן  ֲהגּוִנים.  ֶׁשֵאיָנם 
רַׂע; ְמֵלֵאי ִקְנָאה, ֶרַצח, ְמִריָבה, ִמְרָמה, ְמִזָּמה. 30 הֹוְלֵכי ָרִכיל ֵהם, 
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חֹוְרֵׁשי  ַרְבְרָבִנים,  ֵּגִאים,  ֲחצּוִפים,  ֱאֹלִהים,  ׂשֹוְנֵאי  ִּדָּבה,  מֹוִציֵאי 
ָרָעה, ַמְמִרים ִּפי הֹוִרים, 31 ַחְסֵרי ֲהָבָנה, ִּבְלִּתי ֶנֱאָמִנים, ְקׁשּוֵחי ֵלב, 
ַאְכָזִרים. 32 ֵהם יֹוְדִעים ֶאת ֻחַּקת ֱאֹלִהים, ֲאֶׁשר ְלִפיָה עֹוֵׂשי ַמֲעִׂשים 
ָּכֵאֶּלה ְראּוִיים ְלִמיָתה, ַאְך ֹלא זׂאת ִּבְלַבד ֶׁשֵהם עֹוִׂשים אֹוָתם, ֵהם 

ַּגם ּתֹוְמִכים ְּבעֹוֵׂשיֶהם.
משפט הצדק של אלהים

 ַעל ֵּכן ַאָּתה, ֶּבן־ָאָדם ַהחֹוֵרץ ִמְׁשָּפט, ֵאין ְלָך ַּבֶּמה ְלִהְצַטֵּדק, ב 
ַמְרִׁשיַע ֶאת  ְּבָׁשְפְטָך ֶאת ַהּזּוַלת ַאָּתה  ִּכי  ִמי ֶׁשִּתְהֶיה,  ְוִתְהֶיה 
2 ֲאַנְחנּו  ְּדָבִרים.  אֹוָתם  עֹוֶׂשה  ִמְׁשָּפט  ַהחֹוֵרץ  ַאָּתה  ֶׁשֵּכן  ַעְצְמָך, 
ְּדָבִרים  ָהעֹוִׂשים  ֶאת  ָהֱאֶמת  ַעל־ִּפי  ׁשֹוֵפט  ֶׁשֱאֹלִהים  יֹוְדִעים 
ְּדָבִרים  ָהעֹוִׂשים  ַעל  ִמְׁשָּפט  ַהחֹוֵרץ  ֶּבן־ָאָדם,  3 ְוַאָּתה,  ָּכֵאֶּלה. 
ִמִּמְׁשַּפט  ִּתָּמֵלט  ִּכי  ַאָּתה  ַהחֹוֵׁשב  אֹוָתם,  עֹוֶׂשה  ּוְבַעְצְמָך  ָּכֵאֶּלה 
ֱאֹלִהים? 4 אֹו ֶׁשָּמא ַאָּתה ְמַזְלֵזל ְּבֶׁשַפע טּובֹו ְואֶׂרְך רּוחֹו ְוַסְבָלנּותֹו, 
ִלְתׁשּוָבה?  אֹוְתָך  ַמְדִריְך  ֱאֹלִהים  ֶׁשל  ֶזה  טּובֹו  ִּכי  ֵמִבין  ְוֵאיְנָך 
ַזַעם  ְלָך  צֹוֵבר  ַאָּתה  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחזׂר  ְלָבְבָך  ּוְבֵסרּוב  5 ְּבַעְקָׁשנּוְתָך 

ְליֹום ַזַעם, ַּבּיֹום ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ִמְׁשַּפט־ַהֶּצֶדק ֶׁשל ֱאֹלִהים, 6 ֲאֶׁשר ְיַׁשֵּלם 
ָלֲאָנִׁשים ַהַּמְתִמיִדים ַלֲעׂשֹות ֶאת  7 ַחֵּיי עֹוָלם  ְּכַמֲעָׂשיו:  ְלָכל ִאיׁש 
ֵחָמה  8 ַאְך  ְוָהַאְלָמֶות,  ְוַהָּכבֹוד  ַהִּתְפֶאֶרת  ֶאת  ּוְמַבְקִׁשים  ַהּטֹוב 
9 ָצָרה  ָלַעְוָלה;  ֶאָּלא  ָלֱאֶמת  ִנְׁשָמִעים  ֵאיָנם  ֲאֶׁשר  ַלּסֹוְרִרים  ְוַזַעם 
ּוְמצּוָקה ַעל ֶנֶפׁש ָּכל ָאָדם ָהעֹוֶׂשה ַרע, ַעל ַהְּיהּוִדי ָּבִראׁשֹוָנה ְוַגם 
ֶאת  ָהעֹוֶׂשה  ְלָכל  ְוָׁשלֹום  ְוָכבֹוד  ִּתְפֶאֶרת  10 ַאְך  ַהֹּלא־ְיהּוִדי;  ַעל 
ַמּׂשֹוא  ֵאין  11 ִּכי  ְיהּוִדי;  ֶׁשֵאינֹו  ְלִמי  ְוַגם  ָּבִראׁשֹוָנה  ַלְּיהּוִדי  ַהּטֹוב, 
יׂאְבדּו  ַּגם  ּתֹוָרה  ְּבִלי  ָחְטאּו  ֲאֶׁשר  ָּכל  12 ֶׁשֵּכן  ָהֱאֹלִהים,  ִעם  ָּפִנים 
ְּבִלי ּתֹוָרה, ְוָכל ֲאֶׁשר ָחְטאּו ְוֵיׁש ָלֶהם ּתֹוָרה, ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה ִיָּׁשְפטּו. 
ַהְמַקְּיִמים  ֶאָּלא  ֱאֹלִהים,  ִלְפֵני  ַצִּדיִקים  ַהּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵעי  ֹלא  13 ֲהֵרי 

ְוֵהם  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  14 ּגֹוִים   — ֻיְצְּדקּו  ֲאֶׁשר  ֵהם  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
ְּכָדָבר מּוָבן ֵמֵאָליו, ֵהם ּתֹוָרה ְלַעְצָמם  ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה  ְמַקְּיִמים ֶאת 
ְּבִלָּבם,  ָּכתּוב  ַהּתֹוָרה  ֶׁשּפַׂעל  ַמְרִאים  15 ֵהם  ָלֶהם ּתֹוָרה.  ֶׁשֵאין  ַאף 
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ב 21  ‑22: שמות כ 15     ג 4: תהל’ נא 6   

ֶׁשֵּכן ַמְצּפּוָנם ֵמִעיד ָּבֶהם ּוַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם ְמַחְּיבֹות אֹו ְמַזּכֹות אֹוָתם 
ֵיׁשּוַע  ַעל־ְיֵדי  ָאָדם  ְּבֵני  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת  ֱאֹלִהים  ֶׁשִּיְׁשּפׂט  16 ַּבּיֹום   —

ַהָּמִׁשיַח, ִּכְדַבר ְּבׂשֹוָרִתי.
היהודים והתורה

ּוִמְתַהֵּלל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ִנְׁשָען  ְוַאָּתה  ְיהּוִדי  ִנְקָרא  ַאָּתה  ִאם  17 ֲאָבל 

ַהּטֹוִבים,  ַּבְּדָבִרים  ּוַמְבִחין  ְרצֹונֹו  ֶאת  יֹוֵדַע  18 ְוַאָּתה  ֵּבאֹלִהים, 
מֹוֵרה  ַאָּתה  ִּכי  ּוָבטּוַח  ָסמּוְך  19 ְוַאָּתה  ַּבּתֹוָרה,  ְמֻחָּנְך  ִמְהיֹוְתָך 
ּוְמַלֵּמד  ַלְּפָתִאים  20 ַמְדִריְך  ַּבחֶׁׂשְך,  ַלְּׁשרּוִיים  אֹור  ָלִעְוִרים,  ֶדֶרְך 
ָלעֹוָלִלים, ּוְלָך ִּבּטּוי ַהַּדַעת ְוָהֱאֶמת ֶׁשַּבּתֹוָרה — 21 ַהִאם ֹלא ְּתַלֵּמד 
ֶאת ַעְצְמָך, ַאָּתה ַהְמַלֵּמד ֲאֵחִרים? ַאָּתה ַהַּמְכִריז   ֹלא ִּתְגנׂב, ֲהִתְגנׂב 
ַהְמַתֵעב  ַאָּתה  ַאָּתה?  ֲהִתְנַאף  ִּתְנַאף,  ֹלא  ָהאֹוֵמר  22 ַאָּתה  ַאָּתה? 
ֶאת ָהֱאִליִלים, ֲהִתְבזׂז ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶהם? 23 ַאָּתה ַהִּמְתָּגֶאה ַּבּתֹוָרה, 
ַהְתַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ֱאֹלִהים ַּבֲהִפיְרָך ֶאת ַהּתֹוָרה? 24 ֲהֵרי, ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב, 
ִאם  ַלִּמיָלה  ֵעֶרְך  ֵיׁש  25 ָאְמָנם  ִּבְגַלְלֶכם.  ַּבּגֹוִים  ְמֻחָּלל  ֱאֹלִהים  ֵׁשם 
ִמיָלְתָך  ֵמֵפר ֶאת ַהּתֹוָרה,  ַאָּתה  ַאְך ִאם  ְמַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה,  ַאָּתה 
ַהִאם ֹלא  ַהּתֹוָרה,  ִּדיֵני  ֶאת  ָעֵרל  ִיְׁשמׂר  ִאם  26 ָלֵכן  ְלָעְרָלה.  ִנְהֵיית 
ֵּתָחֵׁשב לֹו ָעְרָלתֹו ְלִמיָלה? 27 ְוֶהָעֵרל ִמְּבִחיָנה ּגּוָפִנית, ַהְמַקֵּים ֶאת 
ְוַאָּתה  ְוַהִּמיָלה  ַהְּכתּוִבים  ְלָך  ֶׁשֲהֵרי  ִמְׁשָּפט,  ָעֶליָך  ַיֲחרׂץ  ַהּתֹוָרה, 
ְיהּוִדי,  ְיהּוִדי הּוא  ַעִין  ַמְרִאית  ַעל־ִּפי  28 ֵהן ֹלא  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ֵמֵפר 
ְוֹלא ַמה ֶּׁשרֹוִאים ַּבּגּוף הּוא ִמיָלה. 29 ְיהּוִדי הּוא ֶזה ֶׁשְּבתֹוְך ּתֹוכֹו 
הּוא ְיהּוִדי ּוִמיָלה ִהיא זֹו ֶׁשַּבֵּלב, ְלִפי ָהרּוַח ְוֹלא ְלִפי אֹות ְּכתּוָבה; 

ִׁשְבחֹו ֵאינֹו ָּבא ִמְּבֵני ָאָדם, ִּכי ִאם ֵמֱאֹלִהים.

 ִאם ֵּכן, ַמהּו ִיְתרֹונֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי אֹו ָמה ַהּתֹוֶעֶלת ֲאֶׁשר ַּבִּמיָלה? ג 
ִּדְבֵרי  ֻהְפְקדּו  ִּביֵדיֶהם  ּכׂל,  ֵראִׁשית  ַהְּבִחינֹות;  ִמָּכל  2 ַהְרֵּבה, 

ֱאֹלִהים. 3 ְוִאם ֵיׁש ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמינּו, ֲאַזי ָמה? ַהִאם ְיַבֵּטל חֶׂסר ֱאמּוָנָתם 
ֶאת ֶנֱאָמנּותֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים? 4 ָחִליָלה! ָצִריְך ֶׁשֻּיַּכר ִּכי ָהֱאֹלִהים ֶנֱאָמן 
ְבָׁשְפֶטָך.”  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך,  ִּתְצַּדק  ַּכָּכתּוב:   ”ְלַמַען  ּכֹוֵזב,  ָאָדם  ְוָכל 
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ג 10  ‑12: תהל’ יד 1‑3; נג 2‑4     ג 13: תהל’ ה 10; קמ 4   ג 14: תהל’ י 7   
ג 15  ‑17: ישע’ נט 7‑8     ג 18: תהל’ לו 2   

ּנׂאַמר?  ַמה  ֱאֹלִהים,  ֶׁשל  ַהֶּצֶדק  ֶאת  ַמְפִּגיָנה  ִרְׁשָעֵתנּו  ִאם  5 ֲאָבל 

ִמְּנֻקַּדת  ְמַדֵּבר  ַוֲאִני   — ַזֲעמֹו  ֶאת  ַהּׁשֹוֵפְך  ֵּבאֹלִהים  ָעֶול  ֵיׁש  ַהִאם 
ַמָּבטֹו ֶׁשל ָהָאָדם — 6 ַחס ְוָחִליָלה! ֶׁשִאם ֵּכן, ֵאיְך ִיְׁשּפׂט ֱאֹלִהים ֶאת 
ָהעֹוָלם? 7 ַאְך ִאם ִּבְגַלל ִמְרָמִתי ְמַׂשְגֶׂשֶגת ֱאֶמת ָהֱאֹלִהים ִלְתִהָּלתֹו, 
ַמּדּוַע עֹוד ֶאָּׁשֵפט ְּכחֹוֵטא? 8 ּוַמּדּוַע ֹלא ”ַנֲעֶׂשה ֶאת ָהַרע ְּכֵדי ֶׁשֵּיֵצא 
ָאֵכן  אֹוְמִרים?  ָאנּו  ָּכְך  ִּכי  ְוטֹוֲעִנים  ָעֵלינּו  ֶׁשַּמֲעִליִלים  ְּכִפי  טֹוב”, 

ִמְׁשַּפט ֶצֶדק ֶנֱחַרץ ֲעֵליֶהם.
כל בני אדם חטאו

ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ֹלא;  ּוְכָלל  ְּכָלל  ֹלא,  ֵמֲאֵחִרים?  ָאנּו  ֲהטֹוִבים  9 ּוְבֵכן, 

ַלֵחְטא,  ֻּכָּלם  ְּכֶאָחד ְמֻׁשְעָּבִדים  ְוַהּגֹוִים  ַהְּיהּוִדים  ִּכי  ְלֵעיל  הֹוַכְחנּו 
10 ַּכָּכתּוב:

  ”ֵאין ַצִּדיק, ֵאין ַּגם ֶאָחד.
ֵאין ַמְׂשִּכיל, ֵאין ּׂדֵרׁש ֶאת־ֱאֹלִהים.  11 

ַהּׂכל ָסר, ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו;  12 
ֵאין ׂעֵׂשה־טֹוב, ֵאין ַּגם־ֶאָחד.

 13   ֶקֶבר־ָּפתּוַח ְּגׂרָנם, ְלׁשֹוָנם ַיֲחִליקּון, 
ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו;

ֲאֶׁשר   ָאָלה ִּפיֶהם ָמֵלא ּוְמׂררֹות.  14 
 15   ַרְגֵליֶהם ְיַמֲהרּו ִלְׁשּׂפְך ָּדם.

ׁׂשד ָוֶׁשֶבר ִּבְמִסּלֹוָתם,  16 
ְוֶדֶרְך ָׁשלֹום ֹלא ָיָדעּו.  17 

 18   ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם.”
19 ָאנּו יֹוְדִעים ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת, ִהיא אֹוֶמֶרת ַלֲאָנִׁשים 

ָהעֹוָלם  ְוָכל  ְלִאיׁש  ֶּפה  ִּפְתחֹון  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַלּתֹוָרה,  ַהְּכפּוִפים 
ִיָּמֵצא ָאֵׁשם ִלְפֵני ֱאֹלִהים. 20 זׂאת ִמְּפֵני ֶׁשְּבַמֲעֵׂשי ַהּתֹוָרה ֹלא ִיְצַּדק 

ְלָפָניו ָּכל ָּבָׂשר, ִּכי ַהּתֹוָרה ַרק ְמִביָאה ִליֵדי ַהָּכַרת ֵחְטא.
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¤ ג 25: אשר…‑ או: אשר האלהים שם אותו לְַכּפֶֹרת על־ידי אמונה בדמו.    ¤ ד 1: מה 

 השיג…‑ או: מה מצא אברהם אבינו על־פי הבשר?   
ד 3: ברא’ טו 6   

אלהים מצדיק את האדם על־ידי האמונה

ֶׁשַהּתֹוָרה  ְצָדָקה  ּתֹוָרה,  ְּבִלי  ָהֱאֹלִהים  ִצְדַקת  ִנְגְלָתה  ָּכֵעת  21 ַאְך 

ְוַהְּנִביִאים ְמִעיִדים ָעֶליָה. 22 ְוִהיא ְצָדָקה ֶׁשל ָהֱאֹלִהים, ְּבֶאְמָצעּות 
ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּמֲאִמיִנים;  ָּכל  ְוַעל  ָּכל  ֶאל  ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ֱאמּוַנת 
ֵהם  24 ַאְך  ֵהָּמה.  ֱאֹלִהים  ְּכבֹוד  ּוְמֻחְּסֵרי  ָחְטאּו  ַהּכׂל  23 ִּכי  ֶהְבֵּדל, 
25    ¤ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע,  ֶׁשַּבָּמִׁשיַח  ַלְּפדּות  ְּבִחָּנם, הֹודֹות  ְּבַחְסּדֹו,  ֻמְצָּדִקים 
ָהֱאֹלִהים ָׂשם אֹותֹו ְלַכָּפָרה ְּבָדמֹו, ַּכָּפָרה ַעל־ְיסֹוד ֱאמּוָנה. ָּכל ֶזה 
ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶאת ַהְּצָדָקה ֶׁשל ֱאֹלִהים ְּבָכְך ֶׁשְּבאֶׂרְך רּוחֹו ָּפַסח ַעל 
ַצִּדיק  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה:  ַּבְּזַמן  ִצְדָקתֹו  ֶאת  26 ּוְלַהְראֹות  ֶהָעָבר,  ֲחָטֵאי 

ּוַמְצִּדיק ֶאת ֶּבן ֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע.
ְלֵאיזֹו  הֹודֹות  ָמקֹום.  ָלּה  ֵאין  ֹלא,  ְלַגֲאָוה?  ָמקֹום  ֲהֵיׁש  ֵּכן,  27 ִאם 

ּתֹוָרה? ֶׁשל ַהַּמֲעִׂשים? ֹלא, הֹודֹות ְלתֹוָרה ֶׁשל ֱאמּוָנה. 28 ְוָאְמָנם ָאנּו 
קֹוְבִעים ֶׁשָהָאָדם ֻמְצָּדק ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ְלֹלא ְּתלּות ְּבַמֲעֵׂשי ַהּתֹוָרה. 
29 אֹו ֶׁשָּמא הּוא ֱאֹלֵהי ַהְּיהּוִדים ִּבְלַבד? ַהֵאין הּוא ַּגם ֱאֹלֵהי ַהּגֹוִים? 

ֶאת  ַהַּמְצִּדיק  ֶאָחד הּוא  ֱאֹלִהים  30 ֶׁשֵּכן  ַהּגֹוִים הּוא,  ֱאֹלֵהי  ַּגם  ֵּכן, 
ַהִּנּמֹוִלים ַעל־ְיסֹוד ֱאמּוָנה, ְוֶאת ָהֲעֵרִלים ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה. 31 ַהִאם 
ְוָחִליָלה!  ַחס  ָהֱאמּוָנה?  ַעל־ְיֵדי  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵאפֹוא  ְמַבְּטִלים  ָאנּו 

ַאְּדַרָּבא, ָאנּו נֹוְתִנים ּתֶׂקף ַלּתֹוָרה.
אברהם נצדק באמונה

 ּוְבֵכן, ַמה ּנׂאַמר ַעל ַאְבָרָהם ָאִבינּו,    ¤ַמה ִהִּׂשיג ִּבְזכּות ַמֲעָׂשיו ד 
ִּכי ָאז ֵיׁש לֹו  ִּבְגַלל ַמֲעִׂשים,  2 ִאם ָאְמָנם ֻהְצַּדק ַאְבָרָהם  הּוא? 
ַּבֶּמה ְלִהְתָּפֵאר, ַאְך ֹלא ִלְפֵני ֱאֹלִהים. 3 ָמה אֹוֵמר ַהָּכתּוב?   ”ְוֶהֱאִמן 
ֵאינֹו  עֹוֵבד  ֶׁשל  ְׂשָכרֹו  4 ַוֲהֵרי  ְצָדָקה.”  ּלֹו  ַוַּיְחְׁשֶבָה  ַּביהוה  ַאְבָרָהם 
ֶנְחָׁשב לֹו ְּכֶחֶסד, ֶאָּלא ְּכחֹוב ַהַּמִּגיַע לֹו. 5 ֲאָבל ֶזה ֶׁשֵאינֹו עֹוֵבד, ֶאָּלא 
ַמֲאִמין ַּבַּמְצִּדיק ֶאת ַהחֹוֵטא, ֱאמּוָנתֹו ֶנְחֶׁשֶבת לֹו ִלְצָדָקה. 6 ָּכְך ַּגם 
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¤ ד 14: שכן…‑ או: שכן אם מתוך התורה היורשים,    

ד 7  ‑8: תהל’ לב 1‑2     ד 17  ‑18: ברא’ יז 5     

ָּדִוד ַמִּביַע ֶאת ָאְׁשרֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֱאֹלִהים ַיְחׁשׂב לֹו ְצָדָקה ְּבִלי 
ְּתלּות ְּבַמֲעִׂשים:

 7   ”ַאְׁשֵרי־ְנׂשּוי ֶּפַׁשע, ְּכסּוי ֲחָטָאה.
ַאְׁשֵרי־ָאָדם ֹלא ַיְחׁׂשב יהוה לֹו ָעׂון.”  8 

9 ַהִאם ָהאֶׁׂשר ַהֶּזה ַרק ַלִּנּמֹוִלים, אֹו ַּגם ָלֲעֵרִלים? ַוֲהֵרי ָאנּו אֹוְמִרים 

לֹו?  ֶנְחְׁשָבה  10 ָמַתי  ְצָדָקה.  לֹו  ֶנְחְׁשָבה  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ֱאמּוָנתֹו  ִּכי 
ִאם  ִּכי  ִנּמֹול,  ִּבְהיֹותֹו  ֹלא   — ָעֵרל?  ְּכֶׁשָהָיה  אֹו  ִנּמֹול  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר 
ִּבְהיֹותֹו ָעֵרל. 11 הּוא ִקֵּבל ֶאת אֹות ַהִּמיָלה ְּכחֹוָתם ַלְּצָדָקה ֶׁשָּזָכה 
ַהַּמֲאִמיִנים  ְלָכל  ָאב  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ָעֵרל,  ְּבעֹוֶדּנּו  ָהֱאמּוָנה  ִּבְגַלל  ָּבּה 
ַלִּנּמֹוִלים,  12 ְוָאב  ְצָדָקה,  ָלֶהם  ַּגם  ֵּתָחֵׁשב  ְלַמַען  ִנּמֹוִלים,  ַהִּבְלִּתי 
ְלאֹוָתם ֶׁשֵאיָנם ִנּמֹוִלים ִּבְלַבד ֶאָּלא ַּגם הֹוְלִכים ְּבִעְּקבֹות ָהֱאמּוָנה 

ֶׁשָהְיָתה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבֶטֶרם ִנּמֹול.
ההבטחה והאמונה

13 ֲהֵרי ַהַהְבָטָחה ִּכי ִייַרׁש ֶאת ָהעֹוָלם ֹלא ִנְּתָנה ְלַאְבָרָהם אֹו ְלַזְרעֹו 

ַעל־ְסַמְך ּתֹוָרה, ֶאָּלא ַעל־ְסַמְך ְצָדָקה ֶׁשִהִּׂשיג ֶּבֱאמּוָנה, 14    ¤ֶׁשֵּכן ִאם 
ַמֲחִזיֵקי ַהּתֹוָרה ֵהם ַהּיֹוְרִׁשים, ֲאַזי ָהֱאמּוָנה ִהיא ַלָּׁשְוא ְוַהַהְבָטָחה 
ֵאין  ּתֹוָרה  ֶׁשֵאין  ּוְבָמקֹום  ַזַעם,  ְמִביָאה  15 ַהּתֹוָרה  ּתֶׂקף.  ַחְסַרת 
ֲעֵבָרה ַעל ַהּתֹוָרה. 16 ָלֵכן ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה, ְּכֵדי ֶׁשָּכל ֶזה ִיְהֶיה ְּבֶחֶסד 
ְוַהַהְבָטָחה ָּתחּול ַעל ָּכל ַהֶּצֱאָצִאים, ֹלא ַרק ַעל ְּבֵני ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא 
ַּגם ַעל ְּבֵני ֱאמּוַנת ַאְבָרָהם, ֶׁשהּוא ָאב ְלֻכָּלנּו — 17 ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב:   ”ִּכי 
ַאב־ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיָך” — ְלֵעיֵני ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ּבֹו ֶהֱאִמין, ָהֱאֹלִהים 
ְּבִנְמָצא.  ֵאיָנם  ְּבעֹוד  ְּדָבִרים  ְּבֵׁשם  ְוַהּקֹוֵרא  ַהֵּמִתים  ֶאת  ַהְמַחֶּיה 
18 ּוְבֵאין ִסָּבה ְלִתְקָוה הּוא ֶהֱאִמין ְוִקָּוה ִּכי ִיְהֶיה ְלַאב־ֲהמֹון ּגֹוִים, 

ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: ”ּכׂה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך.” 19 ֱאמּוָנתֹו ֹלא ִנְתרֹוְפָפה ַּגם ַּכֲאֶׁשר 
ִּבְהיֹותֹו ְּכֶבן ֵמָאה ָׁשִנים ָחַׁשב ַעל ְּתִׁשיׁשּות ּגּופֹו ְוַעל ֲעָקרּות ָׂשָרה. 
ֶאָּלא  ֱאֹלִהים,  ְּבַהְבָטַחת  ִּפְקֵּפק  ְוֹלא  ֵמֱאמּוָנה  ָחַדל  ֹלא  20 הּוא 
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ְוָנַתן ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים, 21 ִּבְהיֹותֹו ָּבטּוַח ַלֲחלּוִטין  ִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנתֹו 
ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ִהְבִטיַח יּוַכל ַּגם ְלַקֵּים. 22 ָלֵכן ֶנְחְׁשָבה לֹו זׂאת ִלְצָדָקה. 
23 ְוֹלא ְלַמֲענֹו ִּבְלַבד ִנְכַּתב ֶׁשֶּנְחְׁשָבה לֹו, 24 ִּכי ִאם ַּגם ְלַמֲעֵננּו; ְוִהיא 

ֲעִתיָדה ְלֵהָחֵׁשב ָלנּו — ַהַּמֲאִמיִנים ְּבִמי ֶׁשֵהִקים ֶאת ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו 
ִמן ַהֵּמִתים, 25 הּוא ֲאֶׁשר ִנְמַסר ַלָּמֶות ִמְּפֵני ֲחָטֵאינּו ְוהּוַקם ִלְתִחָּיה 

ִמְּפֵני ֶׁשֻהְצַּדְקנּו.
תוצאות ההצדקה

ִעם ה  ָׁשלֹום  ָלנּו  ֵיׁש  ֱאמּוָנה  ַעל־ְסַמְך  ֵׁשֻהְצַּדְקנּו  ְלַאַחר  ֵּכן   ַעל 
ֱאֹלִהים הֹודֹות ַלֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח. 2 ַּדְרּכֹו ֵיׁש ָלנּו ַּגם ִּגיָׁשה, 
ְּבֶאְמָצעּות ֱאמּוָנה, ַלֶחֶסד ַהֶּזה ֶׁשָאנּו עֹוְמִדים ּבֹו, ְוָאנּו ִמְתַהְּלִלים 
ַּבִּתְקָוה ֶאל ְּכבֹוד ֱאֹלִהים. 3 ַאְך ֹלא זׂאת ִּבְלַבד; ֲאַנְחנּו ִמְתַהְּלִלים 
ַסְבָלנּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ַהָּצָרה  ִּכי  ָאנּו  יֹוְדִעים  ֶׁשֵּכן  ַּבָּצרֹות,  ַּגם 
ִּתְקָוה.  ִליֵדי  ַּבִּנָּסיֹון  ַוֲעִמיָדה  ְּבִנָּסיֹון,  ֲעִמיָדה  ִליֵדי  4 ְוַהַּסְבָלנּות 

5 ְוַהִּתְקָוה ֵאיָנּה ַמְכִזיָבה, ִּכי ַאֲהַבת ֱאֹלִהים הּוְצָקה ְלתֹוְך ִלֵּבנּו ַעל־

ְיֵדי רּוַח ַהּקֶׂדׁש ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו. 6 ִהֵּנה ְּבעֹוד ֶׁשָהִיינּו ַחְסֵרי אֹוִנים, ְּבַהִּגיַע 
ַהָּׁשָעה ֵמת ַהָּמִׁשיַח ְּבַעד ָהְרָׁשִעים. 7 ַוֲהֵרי ֹלא ִּבְמֵהָרה ָימּות ִמיֶׁשהּו 
ְּבַעד ָאָדם ַצִּדיק, ִאם ִּכי ְּבַעד ָהִאיׁש ַהּטֹוב אּוַלי ָיֵעז ִמיֶׁשהּו ָלמּות. 
8 אּוָלם ֱאֹלִהים ְמַגֶּלה ֶאת ַאֲהָבתֹו ֵאֵלינּו ְּבָכְך ֶׁשַהָּמִׁשיַח ֵמת ַּבֲעֵדנּו 

ַּכֲאֶׁשר עֹוד ָהִיינּו ֲאָנִׁשים חֹוְטִאים. 9 ְוָכֵעת, ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ֻהְצַּדְקנּו 
ִּבְזַמן  10 ֶׁשֵּכן ִאם  ַהַּזַעם;  ִמן  ַעל־ָידֹו  ֶׁשִּנָּוַׁשע  ּוְבַוַּדאי  ְּבַוַּדאי  ְּבָדמֹו, 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ְּבנֹו,  ְּבמֹות  ֵלאֹלִהים  ִנְרֵצינּו  ֶׁשָהִיינּו אֹוְיִבים 
ִנָּוַׁשע ְּבַחֵּיי ְּבנֹו ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ִנְרֵצינּו. 11 ְוֹלא זׂאת ִּבְלַבד, ֲאַנְחנּו ַּגם 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ַלֲאדֹוֵננּו  ֵּבאֹלִהים הֹודֹות  ִמְתַהְּלִלים 

ִקַּבְלנּו ַעָּתה ֶאת ָהִרּצּוי.
אדם הראשון והמשיח

ְוֵעֶקב  ָלעֹוָלם,  ַהֵחְטא  ָּבא  ֶאָחד  ָאָדם  ֶׁשַעל־ְיֵדי  ְּכֵׁשם  12 ְלִפיָכְך, 

ֶׁשֻּכָּלם  ִמּׁשּום  ָאָדם  ְּבֵני  ְלָכל  ַהָּמֶות  ָעַבר  ָּכְך  ַהָּמֶות,  ָּבא  ַהֵחְטא 
ֶׁשֵאין  ֶאָּלא  ָּבעֹוָלם,  ַהֵחְטא  ָהָיה  ַהּתֹוָרה  ִלְפֵני  עֹוד  13 ֲהֵרי  ָחְטאּו. 
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הּוא ֶנְחָׁשב ְּבֵאין ּתֹוָרה. 14 ְּבָכל זׂאת ָׁשַלט ַהָּמֶות ֵמָאָדם ְוַעד מֶׁׂשה 
ַּגם ַעל ֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָחְטאּו ַּבֲעֵבָרה ּדֹוָמה ָלֲעֵבָרה ֶׁשל ָאָדם, ֲאֶׁשר הּוא 

ְּדמּות ַמְקִּביָלה ָלֶאָחד ֶׁשָהָיה ָעִתיד ָלבֹוא.
ִּבְגַלל  ִאם  ֶׁשֵּכן  ַהֶחֶסד;  ַמְּתַנת  ַּכֲהֵרי  ָהֲעֵבָרה  ֲהֵרי  ֹלא  15 אּוָלם 

ָהֲעֵבָרה ֶׁשל ֶאָחד ֵמתּו ָהַרִּבים, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה, ְּבֶחֶסד ָהָאָדם 
ָהֶאָחד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ָׁשְפעּו ָלַרִּבים ֶחֶסד ֱאֹלִהים ּוַמְּתָנתֹו. 16 ְוֵאין 
ַאַחת  ֲעֵבָרה  ֵעֶקב  ַהִּמְׁשָּפט  ִּכי  ֶׁשָחָטא;  ָהֶאָחד  ְּכַמֲעֵׂשה  ַהַּמָּתָנה 
ָיָצא ְלַהְרָׁשָעה, ֲאָבל ְלַאַחר ֲעֵברֹות ַרּבֹות ַמְּתַנת ַהֶחֶסד ִהיא ִזּכּוי; 
ֶׁשֵּכן  ָּכל  ַהָּמֶות,  ָמַלְך  ֶאָחד  ָאָדם  ֶׁשל  ֲעֵבָרה  ַעל־ְיֵדי  ִאם  17 ֶׁשֲהֵרי 

ַּבַחִּיים  ִיְמְלכּו  ַהְּצָדָקה  ַמְּתַנת  ְוֶאת  ַהֶחֶסד  ֶׁשַפע  ֶאת  ַהְמַקְּבִלים 
ִהיא  ַאַחת  ֶׁשֲעֵבָרה  ְּכֵׁשם  18 ּוְבֵכן,  ַהָּמִׁשיַח.  ֵיׁשּוַע  ָהֶאָחד  ִּבְגַלל 
ֶׁשל  ִזּכּוי  הּוא  ֶאָחד  ְצָדָקה  ַמֲעֵׂשה  ַּגם  ֵּכן  ָאָדם,  ְּבֵני  ְלָכל  ַהְרָׁשָעה 
19 ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשִּבְגַלל ִאי־ִצּיּותֹו ֶׁשל ָאָדם ֶאָחד  ְּבֵני ָאָדם;  ְלָכל  ַחִּיים 
ַנֲעׂשּו ָהַרִּבים ְלחֹוְטִאים, ֵּכן ַּגם ִּבְגַלל ִצּיּותֹו ֶׁשל ָהֶאָחד ֵיָעׂשּו ָהַרִּבים 
ְלַצִּדיִקים. 20 ַהּתֹוָרה ָּבָאה ּוְבָכְך ַרּבּו ָהֲעֵברֹות. ֲאָבל ֵהיָכן ֶׁשִהְתַרָּבה 
ַהֵחְטא, ַהֶחֶסד ָׁשַפע עֹוד יֹוֵתר. 21 ְוָכְך ְּכֵׁשם ֶׁשַהֵחְטא ָמַׁשל ַּבָּמֶות, 
ֵּכן ַּגם ִיְמׁשׂל ַהֶחֶסד ְּבֶאְמָצעּות ְצָדָקה, ְוַהּתֹוָצָאה — ַחֵּיי עֹוָלם ַעל־

ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֹוֵננּו.
איחוד עם המשיח במותו ובתחייתו

2 ַחס ו  ַהֶחֶסד?  ֶׁשִּיְרֶּבה  ְּכֵדי  ַּבֵחְטא  ֲהַנְמִׁשיְך  ּנׂאַמר?  ַמה  ֵּכן,   ִאם 
ּבֹו?  ְוִנְחֶיה  ַנְמִׁשיְך  ֵאיְך  ַהֵחְטא,  ְלַגֵּבי  ֶׁשַּמְתנּו  ָאנּו  ְוָחִליָלה! 
ְלמֹותֹו  ֵיׁשּוַע,  ַלָּמִׁשיַח  ִנְטַּבְלנּו  ֲאֶׁשר  ֻּכָּלנּו  ִּכי  יֹוְדִעים  3 ַהֵאיְנֶכם 

ֲאַנְחנּו  ַּגם  ֶׁשִּנְתַהֵּלְך  ְּכֵדי  ַלָּמֶות  ַּבְּטִביָלה  ִאּתֹו  4 ִנְקַּבְרנּו  ִנְטַּבְלנּו? 
ְּכבֹודֹו  ַעל־ְיֵדי  ַהֵּמִתים  ִמן  ֶׁשַהָּמִׁשיַח הּוַקם  ְּכֵׁשם  ֲחָדִׁשים,  ְּבַחִּיים 
ַּגם  ָּכְך  ְלמֹותֹו,  ּדֹוֶמה  ְּבָמֶות  ִאּתֹו  ִהְתַאַחְדנּו  ִאם  5 ֶׁשֵּכן  ָהָאב;  ֶׁשל 
ִנְתַאֵחד ִאּתֹו ִּבְתִחָּיתֹו. 6 זׂאת ָאנּו יֹוְדִעים: ָהָאָדם ַהָּיָׁשן ֲאֶׁשר ָּבנּו 
ִנְצַלב ִאּתֹו ְּכֵדי ֶׁשֵּיָהֵרס ּגּוף ַהֵחְטא ְוֹלא ִנְהֶיה עֹוד ֲעָבִדים ַלֵחְטא; 
ַהָּמִׁשיַח,  ִעם  ַמְתנּו  ִאם  8 ֲאָבל  ַהֵחְטא.  ִמן  ְמֻׁשְחָרר  ַהֵּמת  7 ֶׁשֲהֵרי 
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ַמֲאִמיִנים ָאנּו ִּכי ַּגם ִנְחֶיה ִעּמֹו. 9 ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ִּכי ַהָּמִׁשיַח, ְלַאַחר 
ּבֹו.  ִלְׁשֹלט  יֹוִסיף  ֹלא  ַהָּמֶות  עֹוד;  ָימּות  ֹלא  ַהֵּמִתים,  ִמן  ֶׁשָּקם 
10 ֲהֵרי ְּבמֹותֹו ֵמת ַאַחת ּוְלָתִמיד ְלַגֵּבי ַהֵחְטא, ַאְך ִּבְחיֹותֹו הּוא ַחי 

ְלַגֵּבי  ֵמִתים  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ִחְׁשבּו  ַאֶּתם  ַּגם  זׂאת  11 ְּבֶדֶרְך  ֵלאֹלִהים. 
ַהֵחְטא, ַאְך ַחִּיים ֵלאֹלִהים ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע.

ֶאְתֶכם  ַיְכִניַע  ְוַאל  ֶּבן ַהְּתמּוָתה  ְּבגּוְפֶכם  ַהֵחְטא  ִיְמׁשׂל  12 ָלֵכן, ַאל 

ֶרַׁשע,  ְּכֵכִלים ֶׁשל  ַלֵחְטא  ֵאיְבֵריֶכם  13 ְוַאל ִּתְמְסרּו ֶאת  ְלַתֲאוֹוָתיו. 
ִמן  ֶׁשהּוְקמּו  ַחִּיים  ַּכֲאָנִׁשים  ֵלאֹלִהים  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ִמְסרּו  ֶאָּלא 
ַהֵּמִתים, ְוֶאת ֵאיְבֵריֶכם ִּתְמְסרּו ֵלאֹלִהים ְּכֵכִלים ֶׁשל ֶצֶדק. 14 ַהֵחְטא 

ֹלא ִיְׁשֹלט ָּבֶכם, ִּכי ֵאיְנֶכם ַּתַחת ַיד ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ַּתַחת ַיד ַהֶחֶסד.
עבדים לצדקה

ֶאָּלא  ַהּתֹוָרה  ַיד  ַּתַחת  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ֶנֱחָטא  ַהִאם  ָמה?  15 ּוְבֵכן 

ַאֶּתם  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  יֹוְדִעים  16 ַהֵאיְנֶכם  ְוָחִליָלה!  ַחס  ַהֶחֶסד?  ַיד  ַּתַחת 
מֹוְסִרים ֶאת ַעְצְמֶכם ַּכֲעָבִדים ְלִמיֶׁשהּו ְּכֵדי ְלַצֵּית לֹו, ֲעָבִדים ַאֶּתם 
ַלִּצּיּות  אֹו  ָמֶות,  ֶאל  ַהּמֹוִליְך  ַלֵחְטא  אֹו   — ְמַצְּיִתים  ֶׁשַאֶּתם  ְלִמי 
17 ַאְך ּתֹוָדה ֵלאֹלִהים ַעל ֶׁשַאֶּתם, ֲאֶׁשר קֶׂדם  ַהּמֹוִליְך ֱאֵלי ְצָדָקה. 
ָלֵכן ֱהִייֶתם ֲעָבִדים ַלֵחְטא, ִנְׁשַמְעֶּתם ְּבָכל ֵלב ְלֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר 
ֲעָבִדים  ַנֲעֵׂשיֶתם  ַהֵחְטא  ִמן  ֶׁשֻּׁשְחַרְרֶּתם  18 ּוְלַאַחר  ָּבּה.  ֻחַּנְכֶּתם 
ַלְּצָדָקה. 19 ֲאִני ְמַדֵּבר ְּבֻדְגָמאֹות ֱאנֹוִׁשּיֹות ִּבְגַלל ֻחְלַׁשְתֶכם, ֻחְלַׁשת 
ֵאיְבֵריֶכם  ֶאת  ְמַסְרֶּתם  ְוֶרַׁשע  ְלֻטְמָאה  ֶׁשַּכֲעָבִדים  ְּכמֹו  ָוָדם.  ָּבָׂשר 
ְלַתְכִלית ֶׁשל ֶרַׁשע, ֵּכן ַעָּתה ַּכֲעָבִדים ַלְּצָדָקה ִמְסרּו ֶאת ֵאיְבֵריֶכם 
ְלַתְכִלית ֶׁשל ְקֻדָּׁשה. 20 ֲהֵרי ְּבֵעת ֶׁשֱהִייֶתם ֲעָבִדים ַלֵחְטא ָחְפִׁשים 
ֱהִייֶתם ִמן ַהְּצָדָקה. 21 ְואּוָלם ֵאיֶזה ְּפִרי ָהָיה ָלֶכם ָאז ֵמאֹוָתם ְּדָבִרים 
ֶׁשַאֶּתם ִמְתַּבְּיִׁשים ָּבֶהם ַעְכָׁשו? ֲהֹלא ַהָּמֶות הּוא ּתֹוָצָאָתם. 22 ֲאָבל 
ָּכֵעת, ְּכֶׁשַאֶּתם ְמֻׁשְחָרִרים ֵמַהֵחְטא ּוְמֻׁשְעָּבִדים ֵלאֹלִהים, ֵיׁש ָלֶכם 
ְׂשַכר  23 ִּכי  עֹוָלם;  ַחֵּיי  ִהיא  ְוַהּתֹוָצָאה  ְקֻדָּׁשה,  ִליֵדי  ַהֵּמִביא  ְּפִרי 
ַהֵחְטא הּוא ָמֶות, ֲאָבל ַמְּתָנתֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים ִהיא ַחֵּיי עֹוָלם ַּבָּמִׁשיַח 

ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו.
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ז 7: שמות כ 17; דבר’ ה 21   

דוגמה מדין הנישואים

יֹוְדֵעי ּתֹוָרה ז  ֶאל  ְמַדֵּבר  ֲאִני  ַוֲהֵרי   — יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  ַהִאם   ַאַחי, 
2 ָהִאָּׁשה  ַחי?  ְזַמן ֶׁשהּוא  ָּכל  ָהָאָדם  ַעל  ֵיׁש ָמרּות  ִּכי ַלּתֹוָרה   —
ַהְּנׂשּוָאה ְקׁשּוָרה ְלַבֲעָלּה ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ָּכל עֹוד הּוא ַחי, ַאְך ִאם 
ָימּות ַּבֲעָלּה ְּפטּוָרה ִהיא ֵמחׂק ַהּתֹוָרה ַהּקֹוֵׁשר אֹוָתּה ְלַבֲעָלּה. 3 ָלֵכן 
ַאְך  נֹוֶאֶפת.  ִּתָּקֵרא  ִהיא  ַחי,  ַּבֲעָלּה  ְּבעֹוד  ַאֵחר  ְלִאיׁש  ִּתָּנֵׂשא  ִאם 
ַאֵחר  ְלִאיׁש  ּוְבִהָּנְׂשָאּה  ִהיא ֵמאֹותֹו חׂק  ְּפטּוָרה  ַּבֲעָלּה,  ָימּות  ִאם 
ֵאין ִהיא נֹוֶאֶפת. 4 ֵּכן ַּגם ַאֶּתם, ַאַחי, ַמֶּתם ְלַגֵּבי ַהּתֹוָרה ְּבגּופֹו ֶׁשל 
ַהָּמִׁשיַח, ְּבאֶׂפן ֶׁשַּנֲעֵׂשיֶתם ַׁשָּיִכים ְלַאֵחר, ָלֶזה ֶׁשהּוַקם ִמן ַהֵּמִתים, 
ְּכֵדי ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְּפִרי ֵלאֹלִהים. 5 ֲהֵרי ַּכֲאֶׁשר ָהִיינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ַלְּבָׂשִרּיּות, 
ַּתֲאוֹות ַהֵחְטא ֶׁשֵּנעֹורּו ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ָּפֲעלּו ְּבֵאיָבֵרינּו ַלֲעׂשֹות ְּפִרי 
ַהּגֹוֵרם ְלָמֶות. 6 ֲאָבל ָּכֵעת, ְלַאַחר ֶׁשַּמְתנּו ְלַגֵּבי ַמה ֶּׁשָּכַבל אֹוָתנּו, 
ְוֹלא  ָהרּוַח  ְּבַחְדׁשּות  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַלֲעבׂד  ְּכֵדי  ַהּתֹוָרה  ִמן  ֻׁשְחַרְרנּו 

ְּביֶׁׂשן ֶׁשל אֹות ְּכתּוָבה.
התורה והחטא

7 ִאם ֵּכן, ַמה ּנׂאַמר? ַהִאם ַהּתֹוָרה ִהיא ְּבֶחְזַקת ֵחְטא? ַחס ְוָחִליָלה! 

ַאְך ֹלא ָהִייִתי יֹוֵדַע ַמהּו ֵחְטא ִאּלּוֵלי ַהּתֹוָרה; ֲהֵרי ֹלא ָהִייִתי ַמִּכיר 
ִנֵּצל  8 ַהֵחְטא  ַהּתֹוָרה   ”ֹלא־ַתְחמׂד”.  ָאְמָרה  ֹלא  ִאּלּו  ַהַּתֲאָוה  ֶאת 
ֶאת ָהִאּסּור ֶׁשַּבִּדֵּבר ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ְּבִקְרִּבי ָּכל ִמיֵני ַּתֲאוֹות, ֶׁשֵּכן ְּבִלי 
ּתֹוָרה ַהֵחְטא ֵמת. 9 ֶּבָעָבר ֲאִני ָהִייִתי ַחי ְּבִלי ּתֹוָרה, ַאְך ְּכֶׁשהֹוִפיַע 
ֶׁשָהָיה  ַהִּדֵּבר,  ִּכי  ּוָמָצאִתי  ַמִּתי.  10 ַוֲאִני  ְלַחִּיים  ַהֵחְטא  ֵנעֹור  ַהִּדֵּבר 
ִהְתָעה  ַהִּדֵּבר,  ֶאת  ְּבַנְּצלֹו  ַהֵחְטא,  11 ֶׁשֵּכן  ָמֶות;  ּגֹוֵרם  ְלַחִּיים,  ֶּדֶרְך 
ְוַהִּדֵּבר  ְקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  12 ּוְבֵכן  אֹוִתי.  ֵהִמית  ּוְבֶאְמָצעּותֹו  אֹוִתי 
הּוא ָקדֹוׁש ְוָיָׁשר ְוטֹוב. 13 ֲהִיָּתֵכן, ִמָּכאן, ֶׁשָּדָבר טֹוב ָּגַרם ִלי ָמֶות? 
ִלי  ָּגַרם  ֵיָרֶאה ֶׁשהּוא ֵחְטא,  ְלַמַען  ָּפִנים ֹלא! אּוָלם ַהֵחְטא,  ְּבׁשּום 
ַהֵחְטא  ֻיְבַלט  ַהִּדֵּבר  ֶׁשַעל־ְיֵדי  ְּכֵדי  טֹוב  ַמֶּׁשהּו  ְּבֶאְמָצעּות  ָמֶות 

ִּבְמֹלא ֻחְמָרתֹו.
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14 ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא רּוָחִנית, ַאְך ֲאִני ִהְנִני ָּבָׂשר ָוָדם ּוָמכּור 

ָחֵפץ  ֶּׁשֲאִני  ִּכי ֹלא ֶאת ַמה  ַמֲעַׂשי,  ֵמִבין ֶאת  ֵאיֶנִּני  15 ָאֵכן  ַלֵחְטא. 
ֲאִני עֹוֶׂשה, ֶאָּלא ַּדְוָקא ֶאת ַמה ֶּׁשָּׂשנּוא ָעַלי ֲאִני עֹוֶׂשה. 16 ְוִאם ֲאִני 

עֹוֶׂשה ֶאת ַמה ֶּׁשֵאיֶנִּני ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות, ֲאִני מֹוֶדה ֶׁשַהּתֹוָרה טֹוָבה.
ַהּׁשֹוֵכן  ַהֵחְטא  ֶאָּלא  ַהַּמֲעֶׂשה,  ֶאת  עֹוֶׂשה  ֲאִני  עֹוד  ֶׁשֹּלא  17 ִמָּכאן 

ִּבי, 18 ֶׁשֲהֵרי ֲאִני יֹוֵדַע ִּכי ִּבי, ְּכלֹוַמר ִּבְבָׂשִרי, ֹלא ׁשֹוֵכן ַהּטֹוב. ָאְמָנם 
ֵאיֶנִּני  19 ִּכי  ָיכֹול;  ֵאיֶנִּני  ַהּטֹוב  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַאְך  ָיכֹול,  ֲאִני  ִלְרצֹות 
עֹוֶׂשה ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשֲאִני ָחֵפץ ּבֹו, ֶאָּלא ֶאת ָהַרע ֶׁשֵאיֶנִּני ָחֵפץ ּבֹו — 
ֲהֵרי  ִלְרצֹוִני,  ֶּׁשְּבִנּגּוד  ֲאִני עֹוֶׂשה ֶאת ַמה  20 ְוִאם  ֲאִני עֹוֶׂשה.  אֹותֹו 
ֶׁשֹּלא עֹוד ֲאִני עֹוֶׂשה אֹותֹו, ֶאָּלא ַהֵחְטא ַהּׁשֹוֵכן ִּבי. 21 ְלִפיָכְך ֲאִני 
מֹוֵצא ֶאת ַהחׂק ַהֶּזה: ְרצֹוִני ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב, ֶאָּלא ֶׁשָהַרע עֹוֵמד 
ְלָפַני. 22 ָּבָאָדם ַהְּפִניִמי ֶׁשִּבי ֲאִני ָׂשֵמַח ְּבתֹוַרת ֱאֹלִהים, 23 ַאְך ְּבֵאיָבַרי 
ֲאִני רֹוֶאה חׂק ַאֵחר, ְוהּוא ִנְלָחם ֶנֶגד ַהחׂק ֶׁשְּבִׂשְכִלי ּוְמַׁשְעֵּבד אֹוִתי 
ִמי  ֶׁשְּכמֹוִתי,  ֻאְמָלל  ָאָדם  ִלי,  24 אֹוי  ְּבֵאיָבַרי.  ַהּׂשֹוֵרר  ַהֵחְטא  ְלחׂק 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ַעל  25 ּתֹוָדה ֵלאֹלִהים  ֶׁשַהָּמֶות ּבֹו?  ֶזה  ִמּגּוף  ַיִּציֵלִני 
ֲאִני  ִּבְבָׂשִרי  ַאְך  ֱאֹלִהים,  ְלתֹוַרת  ֶעֶבד  ֲאִני  ְּבִׂשְכִלי  ּוְבֵכן,  ֲאדֹוֵננּו! 

ְמֻׁשְעָּבד ְלחׂק ַהֵחְטא.
חיים לפי רוח אלהים

 ָלֵכן ֵאין ַעְכָׁשו ׁשּום ַהְרָׁשָעה ַעל ֵאֶּלה ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, ח 
2 ִּכי חׂק רּוַח ַהַחִּיים ֶׁשַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ִׁשְחֵרר אֹוִתי ֵמחׂק ַהֵחְטא 

ָיְכָלה  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  ַלֲעׂשֹות,  ַהּתֹוָרה  ָיְכָלה  ֶּׁשֹּלא  ַמה  3 ֶׁשֵּכן  ְוַהָּמֶות; 
ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהָּבָׂשר, זׂאת ָעָׂשה ֱאֹלִהים: הּוא ָׁשַלח ֶאת ְּבנֹו ָלבּוׁש 
ִּדינֹו  ְוָחַרץ ֶאת  ָקְרָּבן ַעל ֵחְטא,  ָּבָׂשר ִּבְדמּות ְּבַׂשר ַהֵחְטא, ִלְהיֹות 
ֶׁשל ַהֵחְטא ַּבָּבָׂשר, 4 ְּכֵדי ֶׁשֻחַּקת ַהּתֹוָרה ִּתְתַקֵּים ָּבנּו, ַהִּמְתַהְּלִכים 
ֹלא ְלִפי ַהָּבָׂשר ֶאָּלא ְלִפי ָהרּוַח. 5 ֲאָנִׁשים ֶׁשַחִּיים ְלִפי ַהָּבָׂשר הֹוִגים 
ְּבַמה ֶּׁשַׁשָּיְך ַלָּבָׂשר, ַאְך ֲאָנִׁשים ֶׁשַחִּיים ְלִפי ָהרּוַח הֹוִגים ְּבַמה ֶּׁשַּׁשָּיְך 
ַחִּיים  ֵהן  ָהרּוַח  ַמְחְׁשבֹות  ֲאָבל  ֵהן,  ָמֶות  ַהָּבָׂשר  6 ַמְחְׁשבֹות  ָלרּוַח. 
ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנן  7 ֶׁשֲהֵרי ַמְחְׁשבֹות ַהָּבָׂשר עֹוְינֹות ֶאת ֱאֹלִהים  ְוָׁשלֹום; 
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ִנְכָנעֹות ְלתֹוַרת ֱאֹלִהים, ַאף ֵאיָנן ְיכֹולֹות ְלִהָּכַנע. 8 ְוַהְּכפּוִפים ַלָּבָׂשר 
ְּכפּוִפים  ֵאיְנֶכם  ַאֶּתם  9 ַאְך  ֵלאֹלִהים.  ְרצּוִיים  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם 
ַלָּבָׂשר, ִּכי ִאם ָלרּוַח, ִאם ָאְמָנם רּוַח ֱאֹלִהים ׁשֹוֶכֶנת ָּבֶכם. ּוִמי ֶׁשֵאין 
ְּבִקְרְּבֶכם,  ַהָּמִׁשיַח  ִאם  10 ֲאָבל  ַלָּמִׁשיַח.  ַׁשָּיְך  ֵאינֹו  ַהָּמִׁשיַח  רּוַח  לֹו 
ִמְּפֵני  ַחִּיים  ִהיא  ָהרּוַח  ַאְך  ַהֵחְטא,  ֵעֶקב  ֵמת  ָאְמָנם  ַהּגּוף  ֲאַזי 
ֶׁשֻהְצַּדְקֶּתם. 11 ְוִאם רּוחֹו ֶׁשל ַהֵּמִקים ֶאת ֵיׁשּוַע ִמן ַהֵּמִתים ׁשֹוֶכֶנת 
ְּבִקְרְּבֶכם, ֶזה ֶׁשֵהִקים ֶאת ַהָּמִׁשיַח ִמן ַהֵּמִתים ְיַחֶּיה ַּגם ֶאת ּגּוְפֶכם 

ֶּבן ַהְּתמּוָתה ַעל־ְיֵדי רּוחֹו ַהּׁשֹוֶכֶנת ְּבִקְרְּבֶכם.
12 ָלֵכן, ַאַחי, ַחָּיִבים ֲאַנְחנּו, ַאְך ֹלא ַלָּבָׁשר ַחָּיִבים ָאנּו ֶׁשִּנְחֶיה ַעל־

ִּפיו. 13 ִאם ִּתְחיּו ְלִפי ַהָּבָׂשר, ָּתמּותּו. ַאְך ִאם ַעל־ְיֵדי ָהרּוַח ָּתִמיתּו 
ַמְדִריָכה אֹוָתם,  ֱאֹלִהים  רּוַח  ֲאֶׁשר  14 ָּכל  ִּתְחיּו.  ַהּגּוף,  ַמַעְלֵלי  ֶאת 
ַלֲחזׂר ֶאל  15 ֲהֵרי ֹלא ִקַּבְלֶּתם רּוַח ֶׁשל ַעְבדּות  ָּבִנים ֵהם ֵלאֹלִהים. 
זׂאת  ּוְברּוַח  ָּבִנים,  ֶׁשל  ַמֲעָמד  ַהַּמְקָנה  רּוַח  ִקַּבְלֶּתם  ֶאָּלא  ַהַּפַחד, 
ָאנּו קֹוְרִאים ”ַאָּבא, ָאִבינּו”. 16 ָהרּוַח ַעְצָמּה ְמִעיָדה ַיַחד ִעם רּוֵחנּו 
ַנֲחַלת  יֹוְרֵׁשי  יֹוְרִׁשים:  ֲאַזי  ָּבִנים,  17 ְוִאם  ָאנּו.  ֵלאֹלִהים  ֶׁשָּבִנים 
ֱאֹלִהים ְוַגם יֹוְרִׁשים ַהֻּׁשָּתִפים ַלָּמִׁשיַח, ֶׁשֵּכן סֹוְבִלים ָאנּו ִעּמֹו ְּכֵדי 

ֶׁשַּגם ִנְזֶּכה ְלָכבֹוד ִעּמֹו.
הכבוד העתיד להתגלות

18 ֲאִני ָסבּור ֶׁשִּסְבלֹות ַהְּזַמן ַהֶּזה ֵאיָנם ְׁשקּוִלים ְּכֶנֶגד ַהָּכבֹוד ֶהָעִתיד 

ַהָּבִנים־ ְלִהְתַּגּלּות  ְּבִכּסּוִפים  ְמַצָּפה  ַהְּבִריָאה  19 ָּכל  ָּבנּו.  ְלִהָּגלֹות 
ֵלאֹלִהים. 20 ֵהן ַהְּבִריָאה — ֹלא ֵמְרצֹוָנּה ֶאָּלא ַעל־ְיֵדי ַהַּמְכִניַע אֹוָתּה 
— ֻהְכְנָעה ַלֶהֶבל ְּבִתְקָוה 21 ֶׁשַּגם ַהְּבִריָאה ַעְצָמּה ְּתֻׁשְחַרר ִמִּׁשְעּבּוד 
יֹוְדִעים  22 ָאנּו  ַהָּבִנים־ֵלאֹלִהים.  ֶׁשל  ְוַהָּכבֹוד  ַהֵחרּות  ֶאל  ַהִּכָּליֹון 
ֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה ֶנֱאַנַחת ְוסֹוֶבֶלת ִּכְבִציֵרי ֵלָדה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. 23 ְוֹלא 
זׂאת ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ֲאַנְחנּו, ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִּבּכּוֵרי ָהרּוַח, ֶנֱאָנִחים ְּבַנְפֵׁשנּו 
ַּבִּתְקָוה  24 ֶׁשֵּכן  ּגּוֵפנּו,  ִלְפדּות   — ְלָבִנים  ִאּמּוֵצנּו  ְלִמּמּוׁש  ּוְמַצִּפים 
ַמּדּוַע  ִּכי  ִּתְקָוה,  ֵאיָנּה  ָלֵעיַנִים  ֶׁשִּנְרֶאה  ְלָדָבר  ִּתְקָוה  ַאְך  נֹוַׁשְענּו. 
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ח 36: תהל’ מד 23   

ְיַקֶּוה ָאָדם ְלַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶאה? 25 ֲאָבל ִאם ָאנּו ְמַקִּוים ְלָדָבר ֶׁשֵאיֶנּנּו 
רֹוִאים, ְמַצִּפים ָאנּו לֹו ְּבַסְבָלנּות.

26 ְוֵכן ַּגם ָהרּוַח עֹוֶזֶרת ָלנּו ְּבֻחְלׁשֹוֵתינּו, ִּכי ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ְלִהְתַּפֵּלל 

ֲעֻמּקֹות  ַּבֲאָנחֹות  ַּבֲעֵדנּו  ַמְפִּגיָעה  ַעְצָמּה  ָהרּוַח  ְואּוָלם  ָּכָראּוי. 
ִמִּמִּלים. 27 ְוַהּבֹוֵחן ְלָבבֹות יֹוֵדַע ֶאת ַמְחְׁשבֹות ָהרּוַח, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא 
יֹוְדִעים  28 ָאנּו  ֱאֹלִהים.  ִלְרצֹון  ְּבֶהְתֵאם  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּבַעד  ַמְפִּגיָעה 
ַיַחד ְלטֹוַבת אֹוֲהָביו,  ִּכי ֱאֹלִהים ּגֹוֵרם ְלָכְך ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים חֹוְבִרים 
ַהְּקרּוִאים ַעל־ִּפי ָּתְכִניתֹו; 29 ֶׁשֵּכן ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשִהִּכיר ִמֶּקֶדם, אֹוָתם 
ַרִּבים.  ֵּבין ַאִחים  ַהְּבכֹור  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ְּבנֹו,  ְלֶצֶלם  ְלִהַּדּמֹות  ָיַעד  ַּגם 
30 ְוֶאת ֵאֶּלה ֶׁשָּיַעד, ָלֶהם ַּגם ָקָרא; ְוֶאת ַהְּקרּוִאים ַּגם ִהְצִּדיק; ְוֶאת 

ַהֻּמְצָּדִקים ַאף ֵּפֵאר ִּבְכבֹודֹו.
ביטחון באהבת האלהים

31 ִאם ֵּכן ַמה ּנׂאַמר ַעל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה? ִאם ֱאֹלִהים ִאָּתנּו, ִמי ַיֲעמׂד 

ֶנְגֵּדנּו? 32 הּוא ֲאֶׁשר ֹלא ָחַׂשְך ֶאת ְּבנֹו ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא ָמַסר אֹותֹו ְּבַעד 
ְּבִחיֵרי  ֶנֶגד  ִיְטַען  33 ִמי  ַהּכׂל?  ֶאת  ִאּתֹו  ָלנּו  ַיֲעִניק  ֹלא  ַהִאם  ֻּכָּלנּו, 
ֱאֹלִהים? ֲהֵרי ֱאֹלִהים הּוא ַהַּמְצִּדיק! 34 ִמי ַהַּמְרִׁשיַע? ַהִאם ַהָּמִׁשיַח 
ִנְמָצא  ְוהּוא  ִלְתִחָּיה,  ָקם  ִאם  ִּכי  ִּבְלַבד  זֹו  ְוֹלא  ֵמת,  ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע 
ִליִמין ֱאֹלִהים ּוַמְפִּגיַע ַּבֲעֵדנּו? 35 ִמי ַיְפִריֵדנּו ֵמַאֲהַבת ַהָּמִׁשיַח? ַהִאם 
ָצָרה אֹו ְמצּוָקה, ְרִדיפֹות אֹו ָרָעב, ַהִאם ֵעירׂם אֹו ַסָּכָנה אֹו ֶחֶרב? 

ֶנְחַׁשְבנּו ְּכצׂאן ִטְבָחה.” 36 ַּכָּכתּוב:   ”ִּכי־ָעֶליָך הַׂרְגנּו ָכל־ַהּיֹום, 

37 ְּבַרם ְּבָכל ֵאֶּלה, ְּבֶעְזַרת ָהאֹוֵהב אֹוָתנּו, ֲאַנְחנּו יֹוֵתר ִמְּמַנְּצִחים. 

38 ַוֲאִני ָּבטּוַח ִּכי ֹלא ַהָּמֶות ְוֹלא ַהַחִּיים, ֹלא ַמְלָאִכים ְוֹלא ַׁשִּליִטים, 

39 ֹלא  ֹלא ְּדָבִרים ֶׁשַּבהֶׂוה ְוֹלא ְּדָבִרים ֶׁשֲעִתיִדים ָלבֹוא, ֹלא ּכׂחֹות, 
ְלַהְפִריֵדנּו  יּוְכלּו  ֹלא  ַאֵחר  ְיצּור  ׁשּום  ְוֹלא  ַמֲעַמִּקים  ְוֹלא  ְּגָבִהים 

ֵמַאֲהַבת ֱאֹלִהים ֶׁשַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו.
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ישראל ובחירת אלהים

ִעָּמִדי ט  ֵמִעיד  ַמְצּפּוִני  ְמַׁשֵּקר;  ֵאיֶנִּני  ַּבָּמִׁשיַח,  ְמַדֵּבר,  ֲאִני   ֱאֶמת 
ָהִייִתי  ִּכי  3 ַעד  ָּתִמיד,  ּדֹוֵאב  ְוִלִּבי  ַצֲעִרי  2 ָּגדֹול  ַהּקֶׂדׁש:  ְּברּוַח 
ַעְצִמי  ַעִּמי,  ְּבֵני  ֶׁשֵהם  ַאַחי,  ְלַמַען  ַהָּמִׁשיַח  ִמן  ְמֻנֶּדה  ִלְהיֹות  מּוָכן 
ּוְבָׂשִרי, 4 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; ֲאֶׁשר ָלֶהם ַמֲעַמד ַהָּבִנים, ַהָּכבֹוד, ַהְּבִריתֹות, 
ּוֵמֶהם,  ָהָאבֹות,  5 ָלֶהם  ְוַהַהְבָטחֹות;  ַהּקֶׂדׁש  ֲעבֹוַדת  ַהּתֹוָרה,  ַמַּתן 
ִמַּצד ִיחּוסֹו ָהֱאנֹוִׁשי, ַהָּמִׁשיַח ֶׁשהּוא ֵמַעל ּכׂל, ֵאל ְמבָׂרְך ְלעֹוָלִמים. 

ָאֵמן.
ִמִּיְׂשָרֵאל  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֹלא  ֲהֵרי  ֵריָקם.  ָׁשב  ֱאֹלִהים  ְּדַבר  ְּכִאּלּו  6 ֹלא 

ָּבִנים,  ַהּכׂל  ַאְבָרָהם  ֶצֱאָצֵאי  ֱהיֹוָתם  ִמּׁשּום  ֹלא  7 ַּגם  ֵהם.  ִיְׂשָרֵאל 
ֵהם  ַהָּבָׂשר  ְּבֵני  ֹלא  8 ְּכלֹוַמר,  ָזַרע.”  ְלָך  ִיָּקֵרא  —   ”ְּבִיְצָחק  ֶאָּלא 
ְּדַבר  ֶזה  9 ֵהן  ַלֶּזַרע.  ֶנְחָׁשִבים  ַהַהְבָטָחה  ְּבֵני  ֶאָּלא  ֵלאֹלִהים,  ָּבִנים 
זֹו  10 ְוֹלא  ֵבן.”  ּוְלָׂשָרה  ַחָּיה  ָּכֵעת  ֵאֶליָך  ַהַהְבָטָחה:   ”ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב 
ָאִבינּו,  ְלִיְצָחק  ֶאָחד,  ְלִאיׁש  ָהָרה  ִּבְהיֹוָתּה  ִרְבָקה  ַּגם  ֶאָּלא  ִּבְלַבד, 
ָלּה   ”ְוַרב  ֶנֱאַמר  ַרע  אֹו  טֹוב  ָעׂשּו  ּוְבֶטֶרם  ָּבֶניָה  נֹוְלדּו  11‑12 ְּבֶטֶרם 

ַיֲעבׂד ָצִעיר”, ְּכֵדי ֶׁשִּתּכֹון ָּתְכִנית ֱאֹלִהים ַהֻּמְׁשֶּתֶתת ַעל ְּבִחיָרה, ֹלא 
ִמּתֹוְך ַמֲעִׂשים ֶאָּלא ְלִפי ְקִריָאתֹו ֶׁשל ַהּקֹוֵרא — 13 ַּכָּכתּוב:   ”ָואַׂהב 

ֶאת־ַיֲעקׂב, ְוֶאת־ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי.”
ְוָחִליָלה!  ַחס  ֱאֹלִהים?  ֵאֶצל  ִאי־ֶצֶדק  ֲהֵיׁש  ּנׂאַמר?  ַמה  ֵּכן  14 ִאם 

ְוִרַחְמִּתי ֶאת־ ָאחׂן,  ְלמֶׁׂשה הּוא אֹוֵמר:   ”ְוַחּנִׂתי ֶאת־ֲאֶׁשר  15 ֲהֵרי 

אֹו  ָהרֹוֶצה  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְּבָיָדיו  ֶזה  ֵאין  16 ְלִפיָכְך  ֲאַרֵחם.”  ֲאֶׁשר 
ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  17 ְוָאֵכן  ַהְמַרֵחם.  ֱאֹלִהים  ִּביֵדי  ִאם  ִּכי  ַהִּמְתַאֵּמץ, 
ְלַפְרעׂה:   ”ַּבֲעבּור זׂאת ֶהֱעַמְדִּתיָך, ַּבֲעבּור ַהְראְׂתָך ֶאת ּכִׂחי, ּוְלַמַען 
רֹוֶצה,  ֶׁשהּוא  ִמי  ַעל  ְמַרֵחם  הּוא  18 ּוְבֵכן  ְּבָכל־ָהָאֶרץ.”  ְׁשִמי  ַסֵּפר 

ּוַמְקֶׁשה ֶאת ֵלב ִמי ֶׁשהּוא רֹוֶצה.
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ט 26: הושע ב 1   ט 27  ‑28: ישע’ י 22‑23     ט 29: ישע’ א 9   ט 33: ישע’ כח 16; ח 14   

זעם אלהים ורחמיו

ַיֲעמׂד  ִמי  ִלי: ”ַמּדּוַע הּוא עֹוד ַמֲאִׁשים, ֶׁשֲהֵרי  19 ֲאַזי ַאָּתה ּתׂאַמר 

ֱאֹלִהים?  ִעם  ִּתְתַוֵּכַח  ִּכי  ֶּבן־ָאָדם,  ַאָּתה,  ִמי  20 ַאְך  ְרצֹונֹו?”  ֶנֶגד 
ַהִאם יׂאַמר ַמֲעֶׂשה ְלעֹוֵׂשהּו ”ַמּדּוַע ָּכָכה ֲעִׂשיָתִני?” 21 ַהִאם ֵמאֹותֹו 
ְלִׁשּמּוׁש  ַאֵחר  ּוְכִלי  ְלָכבֹוד,  ֶאָחד  ְּכִלי  ִליצׂר  ַרַּׁשאי  יֹוֵצר  ֵאין  חֶׂמר 
ֶׁשֵאין ּבֹו ָּכבֹוד? 22 ּוָמה ִאם ֱאֹלִהים, ַאף ִּכי ָחֵפץ ְלַהְראֹות ֶאת ַזְעמֹו 
ּוְלַגּלֹות ֶאת ּכׂחֹו, ָסַבל ְּבאֶׂרְך רּוַח ַרב ְּכֵלי ַזַעם מּוָכִנים ְלֶהֶרס, 23 ְּכֵדי 
ְלַגּלֹות ֶאת עֶׁׂשר ְּכבֹודֹו ִּבְכֵלי ֲחִניָנה ֶׁשֵּמרׂאׁש ֵהִכין אֹוָתם ְלָכבֹוד? 
— 24 ְּכלֹוַמר, אֹוָתנּו ֲאֶׁשר ַּגם ָקָרא ֹלא ַרק ִמֶּקֶרב ַהְּיהּוִדים ֶאָּלא ַּגם 

ִמֶּקֶרב ַהּגֹוִים, 25 ְּכמֹו ֶׁשהּוא אֹוֵמר ַּגם ְּבהֹוֵׁשַע:
”ֶאְקָרא ְלֹלא־ַעִּמי ַעִּמי, ּוְלֹלא־ֻרָחָמה ֻרָחָמה.

 26   ְוָהָיה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר־ֵיָאֵמר ָלֶהם ֹלא־ַעִּמי ַאֶּתם, 
ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני ֵאל־ָחי.”

ִויַׁשְעָיהּו ַמְכִריז ַעל ִיְׂשָרֵאל:  27 
  ”ִּכי ִאם־ִיְהֶיה ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים, 

ְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו.
ִּכי־ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ֲאׂדָני ׂעֶׂשה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ.”  28 

ְוֵכן ָאַמר ְיַׁשְעָיהּו ׂקֶדם ָלֵכן:  29 
  ”לּוֵלי יהוה ְצָבאֹות הֹוִתיר ָלנּו ָׂשִריד
ִּכְמָעט ִּכְסׂדם ָהִיינּו ַלֲעׂמָרה ָּדִמינּו.”

ישראל והבשורה

ֲאָבל  ְצָדָקה,  ִהִּׂשיגּו  ְצָדָקה  ָרְדפּו  ֶׁשֹּלא  ּגֹוִים  ּנׂאַמר?  ַמה  ֵּכן  30 ִאם 

ְצָדָקה ֶׁשַעל־ְיסֹוד ֱאמּוָנה. 31 ִיְׂשָרֵאל, ְלֻעַּמת זׂאת, ָחְתרּו ְלתֹוָרה ֶׁשל 
ְצָדָקה, ַאְך ְלתֹוָרה זֹו ֹלא ִהִּגיעּו. 32 ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִּבְקׁשּוָה ִמּתֹוְך 
33 ַּכָּכתּוב:  ַהֶּנֶגף,  ְּבֶאֶבן  ִנְכְׁשלּו  ֵהם  ַמֲעִׂשים.  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ֱאמּוָנה, 

ֵיבֹוׁש.” ְוַהַּמֲאִמין ּבֹו ֹלא  ֶנֶגף ְוצּור ִמְכׁשֹול,  ְּבִצּיֹון ֶאֶבן  ִיַּסד    ”ִהְנִני 
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¤ י 4: תכלית ‑ המלה היוונית ”תלוס” אפשר לתרגמה גם ”סוף” או ”מטרה”.    

¤ י 11: נ”מ: המאמין לא יחיש )ישעיה כח 16(.    ¤ י 15: נ”מ: רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר 

 טוב )ישעיה נב 7(.
י 5: ויק’ יח 5   י 8: דבר’ ל 14   י 13: יואל ג 5      י 16: ישע’ נג 1   י 18: תהל’ יט 5   י 19: דבר’ לג 21   

ֵמִעיד י  2 ֲאִני  ֶׁשִּיָּוְׁשעּו.   — ֵלאֹלִהים  ּוְתִפָּלִתי  ִלִּבי  ִמְׁשֶאֶלת   ַאַחי, 
ִעָּמּה  ֶׁשֵאין  ִקְנָאה  ֲאָבל  ֵלאֹלִהים,  ִקְנָאה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֲעֵליֶהם 
ְלָהִקים  ְוִנּסּו  ָהֱאֹלִהים  ִצְדַקת  ֶאת  ָיְדעּו  ֶׁשֹּלא  ֵמַאַחר  3 ִּכי  ַּדַעת; 
ְצָדָקה ִמֶּׁשָּלֶהם, ֹלא ִנְכְנעּו ַלְּצָדָקה ֶׁשל ֱאֹלִהים. 4 ֲהֵרי ַהָּמִׁשיַח הּוא 

ַּתְכִלית   ¤ ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשֻּיְצַּדק ָּכל ִמי ֶׁשַּמֲאִמין.
5 מֶׁׂשה ָאְמָנם ָּכַתב ַעל ַהְּצָדָקה ֶׁשִּמּתֹוְך ַהּתֹוָרה   ”ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָׂתם 

ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם.” 6 ַאְך ָּכְך אֹוֶמֶרת ַהְּצָדָקה ֶׁשִּמּתֹוְך ֱאמּוָנה: ”ַאל־
ּתׂאַמר ִּבְלָבְבָך ִמי ַיֲעֶלה ַהָּׁשַמְיָמה?” זׂאת, ְּכֵדי ְלהֹוִריד ֶאת ַהָּמִׁשיַח. 
7 אֹו ”ִמי ֵיֵרד ַלְּתהֹום?” זׂאת, ְּכֵדי ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהָּמִׁשיַח ִמן ַהֵּמִתים. 

8 ֲאָבל ַמה ִהיא אֹוֶמֶרת?   ”ִּכי־ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר, ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך.” ֶזהּו 

ְּדַבר ָהֱאמּוָנה ֶׁשָאנּו ְמַבְּׂשִרים. 9 ְוִאם ַאָּתה מֹוֶדה ְּבִפיָך ֶׁשֵּיׁשּוַע הּוא 
ָהָאדֹון ּוַמֲאִמין ִּבְלָבְבָך ֶׁשֱאֹלִהים ֵהִקים אֹותֹו ִמן ַהֵּמִתים — ִּתָּוַׁשע. 
11 ְוַהָּכתּוב  ְוִיָּוַׁשע.  יֹוֶדה  ּוְבִפיו  ְוֻיְצַּדק,  ִאיׁש  ַמֲאִמין  ְּבִלּבֹו  10 ֲהֵרי 

ְיהּוִדי  ֵּבין  ָּבֶזה  ֶהְבֵּדל  12 ֵאין  ֵיבֹוׁש.”  ֹלא  ּבֹו  ”ָּכל    ¤ַהַּמֲאִמין  אֹוֵמר: 
ַהּקֹוְרִאים  ְלָכל  הּוא  ֶחֶסד  ְוַרב  ְלֻכָּלם  ֶאָחד  ָאדֹון  ִּכי  ְלֹלא־ְיהּוִדי, 

ֵאָליו, 13 ֶׁשֵּכן   ”ּכׂל ֲאֶׁשר־ִיְקָרא ְּבֵׁשם יהוה ִיָּמֵלט.”
14 ַאְך ֵּכיַצד ִיְקְראּו ֶאל ִמי ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמינּו ּבֹו? ְוֵכיַצד ַיֲאִמינּו ָּבֶזה ֲאֶׁשר 

ֹלא ָׁשְמעּו אֹותֹו? ְוֵכיַצד ִיְׁשְמעּו ְּבֵאין ְמַבֵּׂשר? 15 ֵּכיַצד ְיַבְּׂשרּו ִאם ֹלא 
ִיָּׁשְלחּו? ֵהן ָּכתּוב: ”ַמה־ָּנאוּו    ¤ַרְגֵלי ְמַבְּׂשֵרי טֹוב!” 16 ֲאָבל ֹלא ַהּכׂל 
ִצְּיתּו ַלְּבׂשֹוָרה, ֶׁשֵּכן ְיַׁשְעָיהּו אֹוֵמר: ”ֲאדָׂני,   ִמי ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּו?” 
ְּדַבר  ְּבַהְכָרַזת   — ְוַהְּׁשִמיָעה  ִּבְׁשִמיָעה  ָּבָאה  ָהֱאמּוָנה  17 ְלִפיָכְך 

ְּבַוַּדאי ֶׁשֵּכן, ֲהֹלא   ”ְּבָכל־ 18 ׁשֹוֵאל ֲאִני, ַהִאם ֹלא ָׁשְמעּו?  ַהָּמִׁשיַח. 
ַהִאם  ֲאִני,  19 ְועֹוד ׁשֹוֵאל  ִמֵּליֶהם!”  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום,  ָיָצא  ָהָאֶרץ 
ַאְקִניֲאֶכם ְּבֹלא ָעם,  ְּכָבר ָאַמר:   ”ֲאִני  ֲהֵרי מֶׁׂשה  ָיַדע?  ִיְׂשָרֵאל ֹלא 
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י 20  ‑21: ישע’ סה 1‑2     יא 3  ‑4: מל”א יט 10, 14, 18     יא 9  ‑10: תהל’ סט 23‑24     

ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיְסֶכם”. 20 ִויַׁשְעָיהּו ֵמֵעז לֹוַמר:   ”ִנְדַרְׁשִּתי ְללֹוא ָׁשָאלּו 
ָיַדי ָּכל־ ִנְמֵצאִתי ְלֹלא ִבְקֻׁשִני.” 21 ְוהּוא אֹוֵמר ְלִיְׂשָרֵאל: ”ֵּפַרְׂשִּתי 

ַהּיֹום ֶאל־ַעם סֹוֵרר ּומֹוֶרה.”
ישועת ישראל וישועת הגויים

 ִאם ֵּכן, ֲאִני ׁשֹוֵאל, ַהִאם ָנַטׁש ֱאֹלִהים ֶאת ַעּמֹו? ְּבׁשּום ָּפִנים יא 
ּוִמֵּׁשֶבט  ַאְבָרָהם  ִמֶּזַרע  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶּבן  ֲאִני  ַּגם  ֲהֵרי  ֹלא! 
ְוִכי  ִמֶּקֶדם.  ָיַדע  ֶׁשהּוא  ָהָעם  ַעּמֹו,  ֶאת  ָנַטׁש  ֹלא  2 ֱאֹלִהים  ִּבְנָיִמין. 
ַעל  ִהְתלֹוֵנן  ֵּכיַצד  ֵאִלָּיהּו,  ַעל  ַהָּכתּוב  אֹוֵמר  ָמה  יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם 
ְוֶאת־ִמְזְּבחֶׂתיָך  ָהְרגּו  3 ”ֲאדָׂני,   ֶאת־ְנִביֶאיָך  ֱאֹלִהים?  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל 
ָמה  4 ַאְך  ְלַקְחָּתּה.”  ֶאת־ַנְפִׁשי  ַוְיַבְקׁשּו  ְלַבִּדי,  ֲאִני  ָוִאָּוֵתר  ָהָרסּו; 
אֹוֵמר לֹו ְּדַבר ֱאֹלִהים? ”ִהְׁשַאְרִּתי ִלי ְבִיְׂשָרֵאל ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ֲאֶׁשר 
ֹלא־ָכְרעּו ַלַּבַעל.” 5 ֵּכן ַּגם ְּבָיֵמינּו ִנְׁשֲאָרה ְׁשֵאִרית ַעל־ִּפי ְּבִחיָרה ֶׁשל 
ַהֶחֶסד  ַאֶחֶרת  ַמֲעִׂשים;  ִמּתֹוְך  עֹוד  ֶׁשֹּלא  ֲהֵרי  ְּבֶחֶסד,  6 ְוִאם  ֶחֶסד. 

ָחֵדל ִלְהיֹות ֶחֶסד.
7 ּוְבֵכן ָמה? ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִהִּׂשיג ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו, ֲאָבל ַהִּנְבָחִרים ִהִּׂשיגּו; 

ְוַהְּׁשָאר ִהְקׁשּו ְלָבָבם, 8 ַּכָּכתּוב: ”ָנַתן ָלֶהם ָהֱאֹלִהים רּוַח ַּתְרֵּדָמה, 
9 ְוָּדִוד  ַהֶּזה.”  ַהּיֹום  ַעד  ִלְׁשמַׂע  ֹלא  ְוָאְזַנִים  ִלְראֹות  ֹלא  ֵעיַנִים 
ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים  ּוְלֶרֶׁשת  ְלָפח  ִלְפֵניֶהם  אֹוֵמר:   ”ְיִהי־ֻׁשְלָחָנם 

10 ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות, ּוָמְתֵניֶהם ָּתִמיד ַהְמַעד.”

11 ַעל ֵּכן ׁשֹוֵאל ֲאִני, ַהִאם ָמֲעדּו ְּכֵדי ֶׁשִּיְּפלּו ְלֹלא קּום? ַחס ְוָחִליָלה! 

ֶאָּלא ֶׁשִּבְמִעיָדָתם ַהְיׁשּוָעה ַלּגֹוִים, ְלַהְקִניא אֹוָתם. 12 ְוִאם ְמִעיָדָתם 
ִהיא עֶׁׂשר ָלעֹוָלם ְוֶהְפֵסָדם הּוא עֶׁׂשר ַלּגֹוִים, ְׁשֵלמּוָתם — ַעל ַאַחת 

ַּכָּמה ְוַכָּמה!
ֲאִני  ְמַכֵּבד  ַלּגֹוִים  ָׁשִליַח  ֲאִני  ִּבְהיֹוִתי  ְמַדֵּבר;  ֲאִני  ַהּגֹוִים  13 ֲאֵליֶכם 

ֶאת ֵׁשרּוִתי, 14 ְּבִתְקָוה ְלעֹוֵרר ִקְנָאה ִּבְבֵני ַעִּמי ּוְלהֹוִׁשיַע ַּכָּמה ֵמֶהם. 
15 ֲהֵרי ִאם ַהָּדָחָתם ִהיא ִרּצּוי ִּבְׁשִביל ָהעֹוָלם, ַמה ִּתְהֶיה ֲהָׁשָבָתם 
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¤ יא 26: נ”מ: ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב )ישעיה נט 20(.   

ִאם ֹלא ְּתקּוָמה ִמָּמֶות ֱאֵלי ַחִּיים? 16 ִאם ְּתרּוַמת ָהִעָּסה קֶׂדׁש, ֵּכן 
ַּגם ָּכל ַהָּבֵצק! ְוִאם ַהּׁשֶׂרׁש קֶׂדׁש, ֵּכן ַּגם ָהֲעָנִפים.

ֻהְרַּכְבָּת  ֵזית־ָּבר,  ְוַאָּתה,  ַהַּזִית,  ֵמֵעץ  ֲעָנִפים  ַּכָּמה  ִנְכְרתּו  17 ְוִאם 

ַעל  ִּתְתַנֵּׂשא  ַאל  18 ֲאַזי  ּוִבְלַׁשּדֹו,  ָהֵעץ  ְּבׁשֶׂרׁש  ְוֻׁשַּתְפָּת  ִּבְמקֹוָמם 
ָהֲעָנִפים. ִאם ִּתְתַנֵּׂשא, ַּדע ְלָך ֶׁשֹּלא ַאָּתה נֹוֵׂשא ֶאת ַהּׁשֶׂרׁש, ֶאָּלא 
ַהּׁשֶׂרׁש נֹוֵׂשא אֹוְתָך. 19 ַאָּתה ּתׂאַמר: ”ָהֲעָנִפים ִנְכְרתּו ְּכֵדי ֶׁשֻאְרַּכב 
ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ַאָּתה  ַאְך  ִנְכְרתּו,  ִאי־ֱאמּוָנה  ִּבְגַלל  20 ָיֶפה!  ֲאִני.” 
ַמֲחִזיק ַמֲעָמד. ַאל ִּתְתָּגֶאה ֶאָּלא ִהָּמֵלא ִיְרָאה, 21 ֶׁשֲהֵרי ִאם ֹלא ָחס 
ֱאֹלִהים ַעל ָהֲעָנִפים ַהְּמקֹוִרִּיים, ַּגם ָעֶליָך ֹלא ָיחּוס. 22 ָלֵכן ִׂשים ֵלב 
ְלטּובֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים ּוְלֻחְמָרתֹו: ֵמַחד ִּגיָסא ֻחְמָרה ְּכַלֵּפי ַהִּנְכָׁשִלים; 
ֵמִאיָדְך ִּגיָסא, טּובֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים ָעֶליָך ִאם ַּתֲעמׂד ְּבטּובֹו, ָוֹלא — ַּגם 
ֵהם,  ַּגם  ֻיְרְּכבּו  ֱאמּוָנָתם  ְּבחֶׂסר  ַיְמִׁשיכּו  ֹלא  23 ְוִאם  ִּתָּכֵרת.  ַאָּתה 
ִנְכַרָּת  ַאָּתה  ִאם  24 ֲהֵרי  ּוְלַהְרִּכיָבם.  ְלַהֲחִזיָרם  ָיכֹול  ֱאֹלִהים  ֶׁשֵּכן 
ַזִית טֹוב, ָּכל  ֻהְרַּכְבָּת ַעל ֵעץ  ַלֶּטַבע  ּוְבִנּגּוד  ַזִית ָּבר ִמִּטְבעֹו,  ֵמֵעץ 
ֶׁשֵּכן ֵאֶּלה, ַהְּמקֹוִרִּיים, ֻיְרְּכבּו ַעל ֵעץ ַהַּזִית ֶׁשָּלֶהם! 25 ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶנִּני 
רֹוֶצה ֶׁשֵּיָעֵלם ִמֶּכם ָהָרז ַהֶּזה, ֶּפן ִּתְהיּו ֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב 
ָאֲחָזה ְּבִמַּדת ָמה ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֲאֶׁשר ִיָּכֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים. 26 ְוָכְך 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִיָּוַׁשע, ְּכמֹו    ¤ֶׁשָּכתּוב:
”ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקׂב 27 ַוֲאִני זׂאת ְּבִריִתי אֹוָתם, ִּכי 

ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.”
ְּבַמה  ֲאָבל  ִּבְגַלְלֶכם,  אֹוְיִבים  ֵהם  ַלְּבׂשֹוָרה  ֶּׁשּנֹוֵגַע  ְּבַמה  28 ָאְמָנם 

ֶּׁשּנֹוֵגַע ַלְּבִחיָרה ֲאהּוִבים ֵהם ִּבְגַלל ָהָאבֹות, 29 ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָהֱאֹלִהים 
ֹלא  ֶּבָעָבר  ֶׁשַאֶּתם  30 ּוְכֵׁשם  ְּבִחיָרתֹו.  ְוַעל  ַמְּתנֹוָתיו  ַעל  ִמְתָחֵרט 
31 ֵּכן ַּגם ֵאֶּלה  ִצַּיֶּתם ֵלאֹלִהים, ַאְך ָּכֵעת ֻרַחְמֶּתם ַאַּגב ִאי־ִצּיּוָתם, 
ֹלא ִצְּיתּו ָּכֵעת, ְוָכְך ָּבַרֲחִמים ֲאֶׁשר ֻהְׁשְּפעּו ֲעֵליֶכם ְיֻרֲחמּו ַּגם ֵהם 
ָּכֵעת; 32 ִּכי ֱאֹלִהים ָּכָלא ֶאת ַהּכׂל ְּבִאי־ִצּיּות ְּכֵדי ֶׁשְּיַרֵחם ַעל ַהּכׂל.
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יא 34: ישע’ מ 13   

ֵחֶקר  ֵאין  ְוַדְעּתֹו!  ָחְכָמתֹו  עֶׂמק  ָמה  ָהֱאֹלִהים,  עֶׁׂשר  עֶׂמק  33 ָמה 

יהוה  ֶאת־רּוַח  34 ִּכי   ”ִמי־ִתֵּכן  ְּדָרָכיו,  ֶאת  ַמִּׂשיג  ְוֵאין  ְלִמְׁשָּפָטיו 
ְוִאיׁש ֲעָצתֹו יֹוִדיֶעּנּו?” 35 ּוִמי ִהְקִּדים ָלֵתת לֹו ָּדָבר ִויֻׁשַּלם לֹו? 36 ֲהֵרי 

ַהּכׂל ִמֶּמּנּו, ַהּכׂל ַּדְרּכֹו, ְוַהּכׂל ֵאָליו. לֹו ַהָּכבֹוד ְלעֹוָלִמים! ָאֵמן.
חיים חדשים

 ּוְבֵכן, ַאַחי, ִּבְגַלל ַרֲחֵמי ֱאֹלִהים ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ֶׁשִּתְמְסרּו ֶאת יב 
ּגּוְפֶכם ָקְרָּבן ַחי, ָקדֹוׁש ְוָרצּוי ֵלאֹלִהים; ָּכְך ַּתַעְבדּוהּו ֲעבֹוָדה 
ֶׁשַּבֵּלב. 2 ְוַאל ִּתַּדּמּו ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ִּכי ִאם ִהְׁשַּתּנּו ַעל־ְיֵדי ִהְתַחְּדׁשּות 
ְוָהָרצּוי  ַהּטֹוב  ַמהּו  ֱאֹלִהים,  ְרצֹון  ַמהּו  ֶׁשַּתְבִחינּו  ְּכֵדי  ַהַּדַעת 
ְוַהֻּמְׁשָלם ְּבֵעיָניו. 3 ַעל־ְסַמְך ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנַּתן ִלי, ֲהֵריִני אֹוֵמר ְלָכל 
ְליֹוֵתר ִמֶּׁשָראּוי לֹו ַלְחׁשׂב,  ַיְחׁשׂב ֶאת ַעְצמֹו  ֶאָחד ִמֶּכם: ִאיׁש ַאל 
ֱאֹלִהים.  לֹו  ֶׁשֶהֱעִניק  ָהֱאמּוָנה  ְּכִמַּדת  ְּבַהֲעָרָכתֹו,  ָצנּוַע  ְיֵהא  ֶאָּלא 
4 ְּכֵׁשם ֶׁשְּבגּוף ֶאָחד ֵיׁש ָלנּו ֵאיָבִרים ַרִּבים ְוֹלא ְלָכל ָהֵאיָבִרים אֹותֹו 

ַּתְפִקיד, 5 ָּכְך ֲאַנְחנּו ָהַרִּבים ְמַהִּוים ּגּוף ֶאָחד ַּבָּמִׁשיַח ְוָכל ֶאָחד ֵאיָבר 
ַלֲחֵברֹו. 6 ְוֵיׁש ָלנּו ַמָּתנֹות ׁשֹונֹות, ְלִפי ַהֶחֶסד ַהִּנָּתן ָלנּו: ִאם ְנבּוָאה 
ֲהֵריִהי ְּכִמַּדת ָהֱאמּוָנה; 7 ִאם ְלִאיׁש ֵׁשרּות, ְיָׁשֵרת; ִאם הּוא מֹוֶרה, 
ְיַלֵּמד; 8 ִמי ֶׁשַּמְּתָנתֹו ָהִעּדּוד, ְיעֹוֵדד; ַהּנֹוֵתן ִיֵּתן ְּבתֹום ֵלב; ַהַּמְנִהיג 
ִּבְמאֹור  זׂאת  ַיֲעֶׂשה  ֶחֶסד  ְוַהּגֹוֵמל  ִּבְׁשִקיָדה;  ַּתְפִקידֹו  ֶאת  ְיַמֵּלא 

ָּפִנים.
9 ְּתֵהא ַאֲהַבְתֶכם ְלֹלא ַהֲעָמַדת ָּפִנים. ִׂשְנאּו ֶאת ָהַרע ְוִדְבקּו ַּבּטֹוב. 

ִלְנהׂג ָּכבֹוד  ַהְקִּדימּו  ֵּכָנה.  ְּבַאֲהַבת ַאִחים  ֵרֵעהּו  10 ֶאֱהבּו ִאיׁש ֶאת 

ֶאת  ְוָׁשְרתּו  רּוַח  ִנְלֲהֵבי  ֱהיּו  ִּתְתַעְּצלּו.  ְוַאל  11 ִׁשְקדּו  ְּבֵרֵעהּו.  ִאיׁש 
ָהָאדֹון. 12 ִּגילּו ַּבִּתְקָוה. ֱהיּו ַסְבָלִנים ְּבָצָרה. ַהְתִמידּו ִּבְתִפָּלה. 13 ְּתנּו 
14 ָּבְרכּו  אֹוְרִחים.  ְלַהְכִניס  ְוַׁשֲאפּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ְלָצְרֵכי  ֶחְלְקֶכם  ֶאת 
ּוְבכּו  ַהְּׂשֵמִחים  ִעם  15 ִׂשְמחּו  ְּתַקְּללּו.  ְוַאל  ָּבְרכּו  רֹוְדֵפיֶכם,  ֶאת 
ִעם ַהּבֹוִכים. 16 ֱהיּו ְּתִמיֵמי ֵדִעים ֶזה ִעם ֶזה. ַאל ְּתַהְּלכּו ִּבְגדֹולֹות 
17 ַאל  ְּבֵעיֵניֶכם.  ֲחָכִמים  ֵמֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים. ַאל ִּתְהיּו  ְוַאל ִּתָּבְדלּו 
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יב 19: דבר’ לב 35   יב 20: משלי כה 21  ‑22     יג 9: שמות כ 13  ‑17; דבר’ ה 17‑21; ויק’ יט 18     

ְּתַׁשְּלמּו ְלִאיׁש ָרָעה ַּתַחת ָרָעה. ַּבְּקׁשּו ֶאת ַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ָּכל ְּבֵני ָאָדם. 
18 ַעד ַּכָּמה ֶׁשַהָּדָבר ְּבֶיְדֶכם ֲחיּו ְּבָׁשלֹום ִעם ָּכל ָאָדם. 19 ַיִּקיַרי, ַאל 

ִּתְתַנְּקמּו ֶאָּלא ַהִּניחּו ַלַּזַעם, ִּכי ָּכתּוב   ”ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם ָאַמר יהוה”. 
20 ֲאָבל   ”ִאם־ָרֵעב ׂשַׂנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ָלֶחם, ְוִאם־ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִים; 

ִּכי ֶגָחִלים ַאָּתה חֶׂתה ַעל־רׂאׁשֹו.” 21 ַאל ַּתִּניַח ָלַרע ְלִהְתַּגֵּבר ָעֶליָך, 
ֶאָּלא ִהְתַּגֵּבר ַעל ָהַרע ַּבּטֹוב.

התנהגות אזרחית

 ָּכל ָאָדם ִיָּכַנע ְלָרֻׁשּיֹות ַהִּׁשְלטֹון, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ִׁשְלטֹון ֶאָּלא ִמַּטַעם יג 
ֱאֹלִהים, ְוַהִּׁשְלטֹונֹות ַהּנֹוְכִחִּיים ִנְקְּבעּו ִמַּטַעם ֱאֹלִהים. 2 ְלִפיָכְך 
ָּכל ַהִּמְתקֹוֵמם ֶנֶגד ַהִּׁשְלטֹון ִמְתַנֵּגד ְלַצו ֱאֹלִהים, ְוַהִּמְתַנְּגִדים ָיִביאּו 
ַעל ַעְצָמם ִמְׁשָּפט. 3 ֲהֵרי ֵאין ַּפַחד ַהַּׁשִּליִטים ַעל עֹוֵׂשה ַהּטֹוב, ֶאָּלא 
ַהִּׁשְלטֹונֹות?  ִמן  ִלְפחׂד  ֶׁשֹּלא  רֹוֶצה  ַאָּתה  ַהִאם  ָהַרע.  עֹוֵׂשה  ַעל 
ְמָׁשְרֵתי  ֵהם  4 ַהִּׁשְלטֹונֹות  ֵמֶהם.  ְלֶׁשַבח  ְוִתְזֶּכה  ַהּטֹוב  ֶאת  ֲעֵׂשה 
ֱאֹלִהים ְלטֹוָבְתָך. ַאְך ִאם ַּתֲעֶׂשה ֶאת ָהַרע, ָעֶליָך ִלְפחׂד; ֶׁשֲהֵרי ֹלא 
ְוִלְׁשּפְׂך  ִלְנקׂם  ְמָׁשְרֵתי ֱאֹלִהים ֵהם  ִּכי  ַּבֶחֶרב,  ַמֲחִזיִקים  ְלִחָּנם ֵהם 
ַזַעם ַעל עֹוֵׂשי ָהַרע. 5 ָלֵכן ָעֶליָך ְלִהָּכַנע ֹלא ַרק ִּבְגַלל ַהַּזַעם, ֶאָּלא ַּגם 
ִּבְגַלל ַהַּמְצּפּון. 6 ְוָלֵכן ַאֶּתם ַּגם ְמַׁשְּלִמים ִמִּסים, ִּכי ְמָׁשְרֵתי ֱאֹלִהים 
ֵהם ַהּׁשֹוְקִדים ַעל ִמּלּוי ַּתְפִקיָדם ֶזה. 7 ְּתנּו ְלָכל ָאָדם ַמה ֶּׁשַּמִּגיַע לֹו: 
ַמס ְלִמי ֶׁשַעל ַהַּמס; ֶמֶכס ְלִמי ֶׁשַעל ַהֶּמֶכס; ִיְרָאה ְלִמי ֶׁשָראּוי ִלירׂא 

ִמֶּמּנּו; ָּכבֹוד ְלִמי ֶׁשַּמִּגיַע לֹו ָּכבֹוד.
8 ַאל ִּתְהיּו ַחָּיִבים ָּדָבר ְלִאיׁש ִמְּלַבד ַאֲהַבת ַהּזּוַלת, ִּכי ָהאֹוֵהב ֶאת 

ַהּזּוַלת ִקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה. 9 ֵהן ַהִּמְצוֹות   ”ֹלא ִתְנַאף”, ”ֹלא ִתְרַצח”, 
ַּבַּמֲאָמר  ְּכלּולֹות  ַאֶחֶרת,  ִמְצָוה  ְוָכל  ַתְחמׂד”,  ”ֹלא  ִתְגנׂב”,  ”ֹלא 
ָלֵכן  ַלּזּוַלת,  ָרָעה  ּגֹוֶרֶמת  ֵאיָנּה  10 ָהַאֲהָבה  ָּכמֹוָך.”  ְלֵרֲעָך  ”ְוָאַהְבָּת 

ָהַאֲהָבה ִהיא ִקּיּום ַהּתֹוָרה ִּבְמלֹוָאּה.
11 נֹוָסף ַעל ָּכְך, ְידּוִעים ָלֶכם ַהְּזַמִּנים, ַהְינּו ֶׁשָּכֵעת ַהָּׁשָעה ְלִהְתעֹוֵרר 

ַּבּיֹום  ִמֶּׁשָהְיָתה  יֹוֵתר  ַעְכָׁשו  ְקרֹוָבה  ְיׁשּוָעֵתנּו  ִּכי  ַהֵּׁשָנה,  ִמן 
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יד 11: ישע’ מה 23   

ָנִסיָרה  ֵּכן  ַעל  ָקֵרב.  ְוַהּיֹום  חֹוֵלף  12 ַהַּלְיָלה  ְלַהֲאִמין.  ֶׁשִהְתַחְלנּו 
ַּבּיֹום  13 ּוְכמֹו  ָהאֹור.  ִׁשְריֹון  ֶאת  ְוִנְלַּבׁש  ַהחֶׁׂשְך  ַמֲעֵׂשי  ֶאת  ֵמָעֵלינּו 
ִנְתַנֵהג ָנא ַּכָּיאּות, ֹלא ְּבהֹוְללּות ּוְבִׁשְכרּות, ֹלא ְּבִזָּמה ּוְפִריצּות, ֹלא 
ְּבִריב ְוִקְנָאה, 14 ִּכי ִאם ִלְבׁשּו ֶאת ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ְוַאל ִּתְדֲאגּו 

ַלּגּוף ִּבְמַגָּמה ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ַהַּתֲאוֹות.
התנהגות כלפי אחים באמונה

ֵּדעֹות. יד  ַעל  ִוּכּוִחים  ְלֵׁשם  ֹלא  ַאְך  ָּבֱאמּוָנה,  ַהַחָּלׁש  ֶאת   ַקְּבלּו 
אֹוֵכל  ַחָּלׁש,  ֶׁשהּוא  ַאֵחר,  ַהּכׂל;  ֶלֱאכׂל  ֶׁשֻּמָּתר  ַמֲאִמין  2 ֶאָחד 

ַמֲאָכִלים ִצְמִחִּיים. 3 ַאל ָיבּוז ָהאֹוֵכל ְלֶזה ֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל, ְוֶזה ֶׁשֵאינֹו 
אֹוֵכל ַאל ַיֲחרׂץ ִמְׁשָּפט ַעל ָהאֹוֵכל, ֶׁשֵּכן ֱאֹלִהים ִקֵּבל אֹותֹו ְּבָרצֹון. 
4 ִמי ַאָּתה ִּכי ִּתְׁשּפׂט ֶאת ַעְבּדֹו ֶׁשל ַאֵחר? ֲהֵרי ְּבֵעיֵני ֲאדֹוָניו הּוא 

ַלֲעמׂד.  לֹו  ַלֲעזׂר  ָיכֹול  ָהָאדֹון  ִּכי  ַיֲעמׂד,  הּוא  ַאְך  נֹוֵפל.  אֹו  עֹוֵמד 
ְוֵיׁש ֶׁשַּמְחִׁשיב ָּכל  5 ֵיׁש ָאָדם ַהַּמְחִׁשיב יֹום ֶאָחד יֹוֵתר ִמּיֹום ַאֵחר, 

ַהּיֹום  ֶאת  ֶׁשַּמְחִׁשיב  6 ִמי  ְּבַדְעּתֹו.  ָּבטּוַח  ָאָדם  ָּכל  ְיֵהא  ְויֹום.  יֹום 
ַמְחִׁשיב אֹותֹו ְלֵׁשם יהוה. ָהאֹוֵכל אֹוֵכל ְלֵׁשם יהוה, ֶׁשֵּכן הּוא מֹוֶדה 
ֵלאֹלִהים. ְוֶזה ֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל, ְלֵׁשם יהוה ֵאינֹו אֹוֵכל ְוַגם הּוא מֹוֶדה 
ְוִאיׁש ֵאינֹו  ַחָּייו ְלֵׁשם ַעְצמֹו  7 ִאיׁש ֵמִאָּתנּו ֵאינֹו ַחי ֶאת  ֵלאֹלִהים. 
ְּכֶׁשָאנּו  ַחִּיים.  ָאנּו  ָהָאדֹון  ְלֵׁשם  ַחִּיים,  8 ְּכֶׁשָאנּו  ַעְצמֹו.  ְלֵׁשם  ֵמת 
ֶׁשֵּמִתים,  ֵּבין  ֶׁשַחִּיים  ֵּבין  ְלִפיָכְך,  ֵמִתים.  ָאנּו  ָהָאדֹון  ְלֵׁשם  ֵמִתים, 
ְּכֵדי  ְלַחִּיים  ׁשּוב  ְוָקם  ֵמת  ַהָּמִׁשיַח  9 ֶׁשֲהֵרי  ַׁשָּיִכים;  ָאנּו  ָלָאדֹון 
ֶׁשִּיְהֶיה ָאדֹון ַּגם ַלֵּמִתים ַּגם ַלַחִּיים. 10 ּוַמּדּוַע ַאָּתה חֹוֵרץ ִמְׁשָּפט ַעל 
ָאִחיָך? ַמּדּוַע ַאָּתה ָּבז ְלָאִחיָך? ֲהֵרי ֻּכָּלנּו ַנֲעמׂד ִלְפֵני ֵּכס ַהִּמְׁשָּפט 
ֶׁשל ֱאֹלִהים; 11 ֲהֹלא ָּכתּוב:   ”ַחי־ֲאִני, ְנֻאם־יהוה, ִּכי־ִלי ִּתְכַרע ָּכל־
ִּדין  ִיֵּתן  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ָּכל  12 ּוְבֵכן  ְוָכל־ָלׁשֹון ּתֹוֶדה ֵלאֹלִהים.”  ֶּבֶרְך 

ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ַעְצמֹו ִלְפֵני ֱאֹלִהים.
ִיְהֶיה ִׁשּפּוְטֶכם:  ֶׁשֶּזה  ֶאָּלא  ֵרֵעהּו,  ִנְׁשּפׂט עֹוד ִאיׁש ֶאת  13 ָלֵכן ַאל 

ְוַגם  ֲאִני,  14 יֹוֵדַע  ָאִחיו.  ִלְפֵני  ִמְכׁשֹול  אֹו  ֶנֶגף  ֶאֶבן  ִאיׁש  ִיֵּתן  ֶׁשֹּלא 
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טו 3: תהל’ סט 10   

ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ֶאָּלא  ֲאִני ָּבָאדֹון ֵיׁשּוַע, ֶׁשּׁשּום ָּדָבר ֵאינֹו ָטֵמא  ָּבטּוַח 
ֶׁשְּלָך  ַהַּמֲאָכל  ִּבְגַלל  15 ִאם  ְלָטֵמא.  אֹותֹו  ֶׁשחֹוֵׁשב  ְלִמי  הּוא  ָטֵמא 
ִנְגָרם ַצַער ְלָאִחיָך, ֲהֵרי ֶׁשֵאיְנָך ִמְתַהֵּלְך עֹוד ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ַאֲהָבה. ַאל ָנא 
ַּתֲהרׂס ְּבַמֲאָכְלָך ָאָדם ֶׁשַהָּמִׁשיַח ֵמת ַּבֲעדֹו. 16 ּוְבֵכן, ֶׁשֹּלא ֵיֵצא ֵׁשם 
ַרע ְלַמה ֶּׁשּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם; 17 ִּכי ַמְלכּות ֱאֹלִהים ֵאיָנּה ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, 
ֶאָּלא ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ְוִׂשְמָחה ְּברּוַח ַהּקֶׂדׁש. 18 ִמי ֶׁשְּמָׁשֵרת ֶאת ַהָּמִׁשיַח 
ְּבֶדֶרְך זֹו, ָרצּוי הּוא ֵלאֹלִהים ּוְמֻקָּבל ַעל ַהְּבִרּיֹות. 19 ָלֵכן ַנְחּתׂר ָנא 
ֶאל ְּדָבִרים ֶׁשְּמִביִאים ִליֵדי ָׁשלֹום, ְוֶאל ְּדָבִרים ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם ִיְבֶנה 
ַמֲאָכל.  ִּבְגַלל  ֱאֹלִהים  ְמֶלאֶכת  ֶאת  ַּתֲהרׂס  20 ַאל  ֵרֵעהּו.  ֶאת  ִאיׁש 
ְוָהֲאִכיָלה ִהיא  ָאְמָנם ַהּכׂל ָטהֹור, ַאְך ַרע ַהַּמֲעֶׂשה ְּכֶׁשָאָדם אֹוֵכל 
ְלִמְכׁשֹול. 21 מּוָטב ֶׁשֹּלא ֶלֱאכׂל ָּבָׂשר ְוֹלא ִלְׁשּתֹות ַיִין ּוְלִהָּמַנע ִמָּכל 
ָּבּה  ֲחֵיה  ֱאמּוָנה,  ְלָך  22 ֵיׁש  ָאִחיָך.  ֶאת  ְלַהְכִׁשיל  ְּכֵדי  ּבֹו  ֶּׁשֵּיׁש  ַמה 
ְּבַעְצְמָך ִלְפֵני ֱאֹלִהים. ַאְׁשֵרי ָהָאָדם ֶׁשֵאינֹו ַמְרִׁשיַע ֶאת ַעְצמֹו ְּבַמה 
ִמּתֹוְך  ֹלא  ִּכי  ָאֵׁשם,   — ָסֵפק  ּוְבִלּבֹו  ָהאֹוֵכל  23 ַאְך  לֹו.  ּבֹוֵרר  ֶּׁשהּוא 

ֱאמּוָנה ָּפַעל. ְוָכל ַמה ֶּׁשֵאינֹו ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ֵחְטא הּוא.

ְוֹלא טו  ַהַחָּלִׁשים  ֻחְלׁשֹות  ֶאת  ָלֵׂשאת  ַחָּיִבים  ַהֲחָזִקים   ֲאַנְחנּו 
ְלַבֵּקׁש ֲהָנָאה ְלַעְצֵמנּו. 2 ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִיְדַאג ְלטֹוַבת ֵרֵעהּו 
ְּכֵדי ֶׁשֵרֵעהּו ִיָּבֶנה, 3 ֶׁשֵּכן ַּגם ַהָּמִׁשיַח ֹלא ִּבֵּקׁש ֲהָנָאה ְלַעְצמֹו, ֶאָּלא 
ַּכָּכתּוב:   ”ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך ָנְפלּו ָעָלי.” 4 ַוֲהֵרי ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְכַּתב ִמֶּקֶדם, 
ִנְכַּתב ְלַהְדָרָכֵתנּו, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָלנּו ִּתְקָוה ִמּתֹוְך ַהַּסְבָלנּות ְוַהֶּנָחָמה 
ֵּדִעים  ְּתִמיֵמי  ְוִתְהיּו  ִיֵּתן  ְוַהֶּנָחָמה  ַהַּסְבָלנּות  5 ֵואֹלֵהי  ֶׁשַּבְּכתּוִבים. 
ֶאָחד  ּוְבֶפה  ֶאָחד  ֶׁשְּבֵלב  6 ְּכֵדי  ֵיׁשּוַע,  ַהָּמִׁשיַח  ִּכְרצֹון  ֶזה  ִעם  ֶזה 

ְּתַהְּללּו ֶאת ֱאֹלִהים, ֲאִבי ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
אֹוָתנּו  ִקֵּבל  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשַּגם  ְּכֵׁשם  ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  ַקְּבלּו  ֵּכן  7 ַעל 

ִלְכבֹוד ֱאֹלִהים. 8 ַוֲאִני אֹוֵמר ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָהָיה ִלְמָׁשֵרת ַהִּנּמֹוִלים ִּבְגַלל 
ֶנֱאָמנּות ֱאֹלִהים, ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהַהְבָטחֹות ֶׁשִּנְּתנּו ָלָאבֹות, 9 ּוְכֵדי 

ֶׁשַהּגֹוִים ְיַהְּללּו ֶאת ֱאֹלִהים ַעל ַרֲחָמיו, ַּכָּכתּוב:
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טו 9: תהל’ יח 50; שמ”ב כב 50   טו 10: דבר’ לב 43   טו 11: תהל’ קיז 1   טו 12: ישע’ יא 10   
טו 21: ישע’ נב 15   

  ”ַעל־ֵּכן אֹוְדָך יהוה ַּבּגֹוִים ּוְלִׁשְמָך ֲאַזֵּמר.”
10 ְועֹוד הּוא אֹוֵמר:

  ”ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו”
11 ְועֹוד:

  ”ַהְללּו־ֶאת יהוה ָּכל־ּגֹוִים, ַׁשְּבחּוהּו ָּכל־ָהֻאִּמים.”
12 ִויַׁשְעָיהּו אֹוֵמר:

  ”ְוָהָיה ׁׂשֶרׁש ִיַׁשי ֲאֶׁשר ׂעֵמד ְלֵנס ַעִּמים, ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדׂרׁשּו.”
13 ֵואֹלֵהי ַהִּתְקָוה ְיַמֵּלא ֶאְתֶכם ָּכל ִׂשְמָחה ְוָׁשלֹום ֶּבֱאמּוַנְתֶכם, ְּכֵדי 

ֶׁשִּתְגֶאה ָּבֶכם ַהִּתְקָוה ְּבכַׂח רּוַח ַהּקֶׂדׁש.
סיכום תפקידו של השליח ותכניותיו לעתיד

14 ֲאִני ָּבטּוַח, ַאַחי, ֶׁשַאֶּתם ׁשֹוְפִעים טּוב, ְמֵלִאים ָּכל ַּדַעת ְויֹוְדִעים 

ָוָׁשם  ּפׂה  ָלֶכם  ָּכַתְבִּתי  זׂאת  15 ְּבָכל  ֵרֵעהּו.  ֶאת  ִאיׁש  ְלהֹוִכיַח  ַּגם 
ַעל־ְסַמְך  ְוזׂאת  ִזְכרֹוְנֶכם,  ֶאת  ֶׁשְּמעֹוֵרר  ְּכִמי  ְלַמַּדי,  ַרָּבה  ְּבֶהָעָזה 
ַהֶחֶסד ַהָּנתּון ִלי ֵמֵאת ֱאֹלִהים 16 ִלְהיֹות ְמָׁשֵרת־קֶׂדׁש ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח 
ִיְהיּו  ֶׁשַהּגֹוִים  ְּכֵדי  ֱאֹלִהים,  ִּבְבׂשֹוַרת  ּוְלַכֵהן  ַהּגֹוִים  ִּבְׁשִביל  ֵיׁשּוַע 
ְלִמְנָחה ְרצּוָיה, ְמֻקֶּדֶׁשת ְּברּוַח ַהּקֶׂדׁש. 17 ָלֵכן, הֹודֹות ַלָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע 
ְלַדֵּבר  ָאֵעז  18 ְוֹלא  ַהַּׁשָּיִכים ֵלאֹלִהים  ִּבְדָבִרים  ְלִהְתָּגאֹות  ֲאִני  ָיכֹול 
ִּבְלִּתי ִאם ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָעָׂשה ַּדְרִּכי ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהּגֹוִים 
ִליֵדי ִצּיּות, ְוזׂאת ַעל־ְיֵדי ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה, 19 ְּבכַׂח אֹותֹות ּומֹוְפִתים, 
ַהָּמִׁשיַח  ְּבׂשֹוַרת  ֶאת  ְלַבֵּׂשר  ֶׁשִהְסַּפְקִּתי  ְּבאֶׂפן  ַהּקֶׂדׁש,  רּוַח  ּוְבכַׂח 
ְלַבֵּׂשר  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  20 ְוָאְמָנם  ִאּלּוִריקֹון.  ַעד  ּוְסִביבֹוֶתיָה  ִמירּוָׁשַלִים 
ִּבְמקֹומֹות ֶׁשֶּטֶרם ִהְׁשִמיעּו ָּבֶהם ֶאת ֵׁשם ַהָּמִׁשיַח, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶאְבֶנה 

ַעל ְיסֹוד ֶׁשל ֲאֵחִרים, 21 ֶאָּלא ַּכָּכתּוב:
  ”ֲאֶׁשר ֹלא־ֻסַּפר ָלֶהם ָראּו, 

ַוֲאֶׁשר ֹלא־ָׁשְמעּו ִהְתּבֹוָננּו.”
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ָּכֵעת,  23 ֲאָבל  ֲאֵליֶכם.  ָלבֹוא  ִמֶּמִּני  ִנְמַנע  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ַּגם  22 ָלֵכן 

ַרּבֹות  ְוָׁשִנים  ָהֵאֶּלה,  ָּבֲאזֹוִרים  ִלְפֻעָּלה  ָמקֹום  ִלי עֹוד  ְוֵאין  הֹוִאיל 
ָאסּור  ִלְסָפַרד  ֶׁשְּבַדְרִּכי  ְמַקֶּוה  24 ֲאִני  ֲאֵליֶכם,  ָלבֹוא  ֲאִני  ִמְׁשּתֹוֵקק 
ְלֶהְמֵׁשְך  ְּתַׁשְּלחּוִני  ֶאְצְלֶכם  ִקְמָעה  ֶׁשֵאָהֶנה  ּוְלַאַחר  ִלְראֹוְתֶכם, 
26 ִּכי  ְלֶעְזַרת ַהְּקדֹוִׁשים,  ֲאִני עֹוֶלה ִלירּוָׁשַלִים  25 אּוָלם ָּכֵעת  ַּדְרִּכי. 
ָמֵקדֹוְנָיה ְוָאָכָיה ָראּו ְלָנכֹון ִלְתרׂם ְּתרּוָמה ַלֲעִנֵּיי ַהְּקדֹוִׁשים. 27 ֵהם 
ֻׁשְּתפּו  ַהּגֹוִים  ִאם  ֶׁשֵּכן  ְּכַלֵּפיֶהם;  חֹוָבָתם  ְוזֹוִהי  ְלָנכֹון  זׂאת  ָראּו 
ַּבְּדָבִרים ָהרּוָחִנִּיים ֶׁשָּלֶהם, ֲעֵליֶהם ַּגם ְלַסֵּיַע ָלֶהם ִּבְדָבִרים ָחְמִרִּיים. 
28 ָלֵכן ְלַאַחר ֶׁשַאְׁשִלים זׂאת ְוֶאְמסׂר ָלֶהם ַּבֲחִתיָמִתי ֶאת ַהְּתרּוָמה 

ַהּזׂאת, ָאסּור ֲאֵליֶכם ְּבַדְרִּכי ִלְסָפַרד. 29 ֲאִני ָּבטּוַח ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאבֹוא 
ֲאֵליֶכם, ָאבֹוא ִּבְמלֹוא ִּבְרַּכת ַהָּמִׁשיַח.

ּוְלַמַען  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ְלַמַען  ַאַחי,  ִמֶּכם,  ְמַבֵּקׁש  30 ַוֲאִני 

31 ְּכֵדי  ַּבֲעִדי,  ֵלאֹלִהים  ִּבְתִפּלֹות  ִאִּתי  ַיַחד  ְלֵהָאֵבק  ָהרּוַח,  ַאֲהַבת 
ֶׁשֶאָּנֵצל ִמיֵדי ַהּסֹוְרִרים ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ְוֵׁשרּוִתי ְלַמַען ְירּוָׁשַלִים ִיְהֶיה 
ִּכְרצֹון  ְּבִׂשְמָחה,  ֲאֵליֶכם  ֶׁשָאבֹוא  32 ּוְכֵדי  ַהְּקדֹוִׁשים,  ְּבֵעיֵני  ְלָרצֹון 

ֱאֹלִהים, ְוָאנּוַח ְּבֶחְבַרְתֶכם. 33 ֱאֹלֵהי ַהָּׁשלֹום ִעם ֻּכְּלֶכם. ָאֵמן.
דרישות שלום

ַהְּקִהָּלה טז  ַׁשָּמִׁשית  ֶפִּבי,  ֲאחֹוֵתנּו  ַעל  ִלְפֵניֶכם  ַמְמִליץ   ֲאִני 
ְוִעְזרּו  ַּכָּיֶאה ַלְּקדֹוִׁשים,  2 ַקְּבלּו ָנא אֹוָתּה ָּבָאדֹון,  ְּבֶקְנְּכֶרָאה. 
ִלי.  ְוַגם  ְלַרִּבים  ֵעֶזר  ָהְיָתה  ָאֵכן  ִּכי  ָלֶכם;  ֶׁשִּתְזַּדֵקק  ָּדָבר  ְּבָכל  ָלּה 
ֵיׁשּוַע,  ַּבָּמִׁשיַח  ַלֲעבֹוָדה  ֲחֵבַרי  ַוֲעִקיַלס  ְּפִריְסִקיָלה  ִּבְׁשלֹום  3 ִּדְרׁשּו 

4 ֲאֶׁשר ִסְּכנּו ֶאת רׂאָׁשם ְּבַעד ַנְפִׁשי, ְוֹלא ַרק ֲאִני ַמִּכיר ָלֶהם טֹוָבה, 

ֶׁשְּבֵביָתם.  ַלְּקִהָּלה  ָׁשלֹום  5 ּוְדִריַׁשת  ַהּגֹוִים.  ְקִהּלֹות  ָּכל  ַּגם  ֶאָּלא 
ִּבְמחֹוז  ַלָּמִׁשיַח  ִראׁשֹון  ְּפִרי  ֶׁשָהָיה  ַיִּקיִרי,  ֶאֵּפיֶנטֹוס  ִּבְׁשלֹום  ִּדְרׁשּו 
7 ִּדְרׁשּו  ִּבְׁשִביְלֶכם.  ַרּבֹות  ֶׁשָעְמָלה  ִמְרָים,  ִּבְׁשלֹום  6 ִּדְרׁשּו  ַאְסָיה. 
ִּבְׁשלֹום ַאְנְּדרֹוִניקֹוס ְויּוְנָיס, ְּבֵני־ַעִּמי ֶׁשָהיּו ִאִּתי ַּבַּמֲאָסר; ִנְכָּבִדים 
ָׁשלֹום  8 ְּדִריַׁשת  ְלָפַני.  ַּבָּמִׁשיַח  ָהיּו  ְוַגם  ַהְּׁשִליִחים  ְּבֶקֶרב  ֵהם 
ֲחֵבֵרנּו  ְלאּוְרָּבנֹוס  ָׁשלֹום  9 ְּדִריַׁשת  ָּבָאדֹון.  ַיִּקיִרי  ְלַאְמְּפִליָאטֹוס 
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ְלַאֶּפִּליס  ָׁשלֹום  10 ְּדִריַׁשת  ַיִּקיִרי.  ּוְלִאיְסָטִכיס  ַּבָּמִׁשיַח,  ַלֲעבֹוָדה 
ָׁשלֹום  11 ְּדִריַׁשת  ֲאִריְסטֹוּבּולֹוס.  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ְוִלְבֵני  ַּבָּמִׁשיַח  ַהָּבחּון 
ְלהֹורֹוְדיֹון ֶּבן־ַעִּמי ְוִלְבֵני ֵּביתֹו ֶׁשל ַנְרִקיסֹוס ֲאֶׁשר ָּבָאדֹון. 12 ְּדִריַׁשת 
ַהֲחִביָבה  ּוְלֶּפְרִסיס  ָּבָאדֹון,  ָהֲעֵמלֹות  ּוְטִריפֹוָסה  ִלְטִריֵפיָנה  ָׁשלֹום 
ָּבָאדֹון,  ַהִּנְבָחר  ְלרּופֹוס  ָׁשלֹום  13 ְּדִריַׁשת  ָּבָאדֹון.  ַרּבֹות  ֶׁשָעְמָלה 
ִלְפֵליגֹון,  ַלֲאִסיְנְקִריטֹוס,  ָׁשלֹום  14 ְּדִריַׁשת  ִלי.  ְּכֵאם  ֶׁשִהיא  ּוְלִאּמֹו 
ָׁשלֹום  15 ְדִריַׁשת  ִאָּתם.  ֲאֶׁשר  ְוָלַאִחים  ְוֶהְרַמס  ְלַּפְטרֹוַּבס  ְלֶהְרֵמס, 
ַהְּקדֹוִׁשים  ְוָכל  ְלאֹוִליְמַּפס  ַוֲאחֹותֹו,  ְלִנֶרַאס  ְויּוְלָיה,  ְלִפילֹולֹוגֹוס 
ָּכל  ְקדֹוָׁשה.  ִּבְנִׁשיָקה  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ְלָׁשלֹום  16 ָּבְרכּו  ִאָּתם.  ֲאֶׁשר 

ְקִהּלֹות ַהָּמִׁשיַח ּדֹוְרׁשֹות ִּבְׁשלֹוְמֶכם.
ּוִמן  ַמֲחלֹוקֹות  ַהְמעֹוְרִרים  ִמן  ִהָּׁשְמרּו  ַאַחי:  ִמֶּכם,  ְמַבֵּקׁש  17 ַוֲאִני 

ֵמֶהם.  ְוִהְתַרֲחקּו  ֶׁשֻּלַּמְדֶּתם,  ַלִּלּמּוד  ְּבִנּגּוד  ַהּפֹוֲעִלים  ַהַּמְכִׁשיִלים, 
ֶאת  ֶאָּלא  ַהָּמִׁשיַח,  ֲאדֹוֵננּו  ֶאת  ְמָׁשְרִתים  ֵאיָנם  ָּכֵאֶּלה  18 ֲאָנִׁשים 

ׁשֹוָלל  מֹוִליִכים  ֵהם  ָיִפים  ּוְבִדּבּוִרים  נַׂעם  ּוְבִאְמֵרי  ֶׁשָּלֶהם,  ַהֶּכֶרס 
ַלּכׂל,  נֹוַדע  ִצּיּוְתֶכם  ִּכי  ֲעֵליֶכם,  ֲאִני  19 ָׂשֵמַח  ַהְּתִמיִמים.  ֵלב  ֶאת 
20 ֵואֹלֵהי  ָהַרע.  ְלַגֵּבי  ּוְתִמיִמים  ַלּטֹוב  ֲחָכִמים  ֶׁשִּתְהיּו  ְרצֹוִני  ֲאָבל 
ַהָּׁשלֹום ַיְכִריַע ִּבְמֵהָרה ֶאת ַהָּׂשָטן ַּתַחת ַרְגֵליֶכם. ֶחֶסד ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע 

ַהָּמִׁשיַח ִעָּמֶכם.
ְוסֹוִסיַּפְטרֹוס  ְוָיסֹון  לּוְקיֹוס  ְוַגם  ַלֲעבֹוָדה,  ֲחֵבִרי  21 ִטימֹוֵתיאֹוס, 

ְּבֵני־ַעִּמי ּדֹוְרִׁשים ִּבְׁשלֹוְמֶכם. 22 ֲאִני ֶטְרְטיֹוס, ַהּכֹוֵתב ֶאת ָהִאֶּגֶרת 
ָּכל  ְוֶאת  אֹוִתי  ַהְמָאֵרַח  23 ָּגיֹוס  ָּבָאדֹון.  ִּבְׁשלֹוְמֶכם  ׁשֹוֵאל  ַהּזׂאת, 
ָאִחינּו  ּוְקַוְרטֹוס  ָהִעיר  ִּגְזַּבר  ֶאַרְסטֹוס  ִּבְׁשלֹוְמֶכם.  ּדֹוֵרׁש  ַהְּקִהָּלה 

ּדֹוְרִׁשים ִּבְׁשלֹוְמֶכם.
ֵיׁשּוַע  ְוַהְכָרַזת  ְּבׂשֹוָרִתי  ְלִפי  ֶאְתֶכם  ְלַחֵּזק  ָיכֹול  ֲאֶׁשר  25 ְוהּוא 

26 ַאְך  עֹוָלם,  ְּבִעּתֹות  ָּכמּוס  ֶׁשָהָיה  ָהָרז  ִהְתַּגּלּות  ְלִפי   — ַהָּמִׁשיַח 
ָּכֵעת, ִּבְפֻקַּדת ֱאֹלֵהי עֹוָלם, ִנְתַּגָּלה ַעל־ְיֵדי ְּכתּוִבים ְנבּוִאִּיים ּוֻפְרַסם 
ְלָכל ַהּגֹוִים ְּכֵדי ַלֲהִביָאם ִליֵדי ִצּיּות ֶׁשָּבֱאמּוָנה — 27 ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר 
לֹו ְלַבּדֹו ַהָחְכָמה, לֹו ַהָּכבֹוד ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן. 
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 ֵמֵאת ָׁשאּול, ֶׁשִּנְקָרא ִלְהיֹות ְׁשִליַח ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ִּבְרצֹון ֱאֹלִהים, א 
ֶׁשְּבקֹוִריְנּתֹוס,  ֱאֹלִהים  ְקִהַּלת  2 ֶאל  ָאִחינּו,  סֹוְסֵּתִניס  ּוֵמֵאת 
ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֻקְּדׁשּו ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ְוִנְקְראּו ִלְהיֹות ְקדֹוִׁשים ַיַחד ִעם 
 — ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ְּבֵׁשם  ּוָמקֹום  ָמקֹום  ְּבָכל  ַהּקֹוְרִאים  ָּכל 
ֲאדֹוֵננּו ַּכֲאדֹוָנם: 3 ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ָלֶכם ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוָהָאדֹון 

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
עושר במשיח

4 ֲאִני מֹוֶדה ֵלאֹלַהי ְּבָכל ֵעת ַּבֲעבּוְרֶכם ַעל ֶחֶסד ֱאֹלִהים ֶׁשִּנַּתן ָלֶכם 

ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, 5 ִּכי ּבֹו ַנֲעֵׂשיֶתם ֲעִׁשיִרים ַּבּכׂל, ְּבָכל אֶׂמר ּוְבָכל ַּדַעת; 
ֲחֵסִרים  ֶׁשֵאיְנֶכם  7 ְּבאֶׂפן  ְּבִקְרְּבֶכם,  ּתֶׂקף  ִקְּבָלה  ַהָּמִׁשיַח  6 ְוֵעדּות 

ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ְלִהְתַּגּלּות  ְּבִצִּפַּיְתֶכם  רּוָחִנית  ַמָּתָנה  ׁשּום 
8 ֲאֶׁשר ַּגם ְיַחֵּזק ֶאְתֶכם ַעד ֵקץ ְלַמַען ִּתְהיּו ְנִקִּיים ִמָּכל ַאְׁשָמה ְּביֹום 

ֶאְתֶכם  ָקָרא  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  הּוא  9 ֶנֱאָמן  ַהָּמִׁשיַח.  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו 
ְלֶחְבַרת ְּבנֹו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֹוֵננּו.

השליח מבקש למנוע פילוגים בקהילה

10 ַאַחי, ֲאִני ַמְפִציר ָּבֶכם ְּבֵׁשם ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶׁשִּתְהיּו ֻּכְּלֶכם 

ְּתִמיֵמי ֵדִעים ְּבמֹוָצא ִּפיֶכם ְוֶׁשֹּלא ִיְהיּו ִּפּלּוִגים ֵּביֵניֶכם, ֶאָּלא ִעְמדּו 
ְמֻאָחִדים ְלַגְמֵרי ְּבאֹוָתּה ַמֲחָׁשָבה ּוְבאֹוָתּה ֵּדָעה. 11 ַאַחי, ִנְמַסר ִלי 
ֵמֵאת ְּבֵני ִמְׁשַּפַחת ְּכלֹוָאה ֶׁשֵּיׁש ְמִריבֹות ֵּביֵניֶכם. 12 ֲאִני ִמְתַּכֵּון ְלָכְך 
ְלַאּפֹולֹוס”,  ”ֲאִני  אֹו  ְלָׁשאּול”,  ַׁשָּיְך  ”ֲאִני  אֹוֵמר:  ִמֶּכם  ֶאָחד  ֶׁשָּכל 

אגרת שאול הראשונה 
אל הקורינתים
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”ֲאִני ֶׁשל ֵּכיָפא”, ”ַוֲאִני ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח”. 13 ּוְבֵכן, ַהִאם ַהָּמִׁשיַח ִהְתַּפֵּלג? 
ַהִאם ָׁשאּול ִנְצַלב ַּבַעְדֶכם? אֹו ְלֵׁשם ָׁשאּול ִנְטַּבְלֶּתם? 14 ּתֹוָדה ָלֵאל 
ֶׁשֹּלא ִהְטַּבְלִּתי ִאיׁש ִמֶּכם זּוַלת ְקִריְסּפֹוס ְוָגיֹוס, 15 ֶּפן יׂאַמר ִמיֶׁשהּו 
ִּכי ִלְׁשִמי ִנְטַּבְלֶּתם. 16 ָאְמָנם ִהְטַּבְלִּתי ַּגם ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו ֶׁשל ְסֶטָפַנס. 
ִמְּלַבד ֵאֶּלה, ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִאם ִהְטַּבְלִּתי ִאיׁש; 17 ִּכי ַהָּמִׁשיַח ֹלא ְׁשָלַחִני 
ְלַהְטִּביל, ֶאָּלא ְלַבֵּׂשר ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה — ֹלא ְּבָחְכַמת ִמִּלים, ֶּפן ִיְהֶיה 

ָלִריק ְצַלב ַהָּמִׁשיַח.
צלב המשיח וחכמת אלהים

ַהּנֹוָׁשִעים  ָלנּו  ַאְך  ָהאֹוְבִדים,  ְּבֵעיֵני  ִסְכלּות  הּוא  ַהְּצָלב  ְּדַבר  18 ֵהן 

ֲחָכִמים  ָחְכַמת  ”ֲאַאֵּבד  ָּכתּוב:  19 ֶׁשֲהֵרי  ֱאֹלִהים,  ְּגבּוַרת  הּוא 
ַאֵּיה  ַּבּתֹוָרה?  ַהָּבִקי  ַאֵּיה  ֶהָחָכם?  20 ַאֵּיה  ַאְסִּתיר.”  ְנבֹוִנים  ּוִביַנת 
ַהִּמְתַּפְלֵמס ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה? ַהִאם ֹלא ָׂשם ָהֱאֹלִהים ֶאת ָחְכַמת 
ָהעֹוָלם ְלִאֶּוֶלת? 21 ּוֵמַאַחר ֶׁשְּבָחְכַמת ָהֱאֹלִהים ֹלא ִהְׂשִּכיל ָהעֹוָלם 
ָלַדַעת ֶאת ֱאֹלִהים ְּבֶאְמָצעּות ָחְכָמה, ָרָאה ֱאֹלִהים ְלָנכֹון ְלהֹוִׁשיַע 
ֶאת ַהַּמֲאִמיִנים ַעל־ְיֵדי ַהְכָרָזה ֶׁשֶּנְחֶׁשֶבת ְלִסְכלּות. 22 ִהֵּנה ַהְּיהּוִדים 
ְמַבְקִׁשים אֹותֹות ְוַהְּיָוִנים ְמַחְּפִׂשים ָחְכָמה, 23 ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַמְכִריִזים 
24 אּוָלם  ַהְּיָוִנים.  ְּבֵעיֵני  ְוִסְכלּות  ַלְּיהּוִדים  ֶנֶגף  ֶאֶבן  ָצלּוב,  ָמִׁשיַח 
ֶׁשהּוא  ָמִׁשיַח   — ַהְּיָוִנים  ִמֶּקֶרב  ֵהן  ַהְּיהּוִדים  ִמֶּקֶרב  ֵהן  ַלִּנְקָרִאים 
ְּגבּוַרת ֱאֹלִהים ְוָחְכַמת ֱאֹלִהים. 25 ֵהן ”ִסְכלּות” ֱאֹלִהים ֲחָכָמה ִמְּבֵני 

ָאָדם, ְו”ֻחְלַׁשת” ֱאֹלִהים ֲחָזָקה ִמְּבֵני ָאָדם.
26 ַאַחי, ְראּו ִמי ַאֶּתם ֶׁשִּנְקֵראֶתם: ֹלא ַרִּבים ִמֶּכם ֲחָכִמים ִמְּבִחיַנת 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֹלא ַרִּבים ֲחָזִקים ְוֹלא ַרִּבים ָרֵמי ַיַחׂש. 27 ֲאָבל ֱאֹלִהים 
ּוַבַחָּלִׁשים  ַהֲחָכִמים,  ֶאת  ְלַבֵּיׁש  ְּכֵדי  ָּבעֹוָלם  ֲאֶׁשר  ַּבְּכִסיִלים  ָּבַחר 
ָּבעֹוָלם  ֲאֶׁשר  28 ַּבְּנחּוִתים  ַהֲחָזִקים;  ֶאת  ְלַבֵּיׁש  ְּכֵדי  ָּבעֹוָלם  ֲאֶׁשר 
ְּכֵדי  ְּכֶאֶפס,  ַּבְּדָבִרים ֶׁשֵהם  ּוַבֶּנְחָׁשִבים ִלְפחּוֵתי ֵעֶרְך ָּבַחר ֱאֹלִהים, 
ִיְתַהֵּלל  ֹלא  29 ְלַמַען  ַהַּקָּיִמים,  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְלֶאֶפס  ַעד  ְלַהְׁשִּפיל 
ִאיׁש ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים. 30 ֲאָבל ִמֶּמּנּו ַקָּיִמים ַאֶּתם ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר 
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¤ ב 1: רז: נ”א: עדות   ¤ ב 6: המבגרים ‑ או: המושלמים   ¤ ב 13: כשאנו…‑ או: כשאנו מלמדים 

דברים רוחניים לאנשים רוחניים.   

31 ְּכֵדי  ְוִלְפדּות,  ִלְקֻדָּׁשה  ִלְצָדָקה,  ֱאֹלִהים,  ֵמֵאת  ְלָחְכָמה  ָלנּו  ָהָיה 
ֶׁשַהִּמְתַהֵּלל ִיְתַהֵּלל ַּביהוה, ְּכמֹו ֶׁשַּגם ָּכתּוב.

 ַוֲאִני, ַאַחי, ְּכֶׁשָּבאִתי ְלהֹוִדיַע ָלֶכם ֶאת    ¤ָרז ֱאֹלִהים, ֹלא ָּבאִתי ב 
ֲאֵליֶכם ְּבִמִּלים ָרמֹות אֹו ְּברֹוְממּות ָחְכָמה. 2 ֶהְחַלְטִּתי ָאז ֶׁשֹּלא 
3 ַוֲאִני  ָצלּוב.   — ְוהּוא  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  זּוַלת  ְּבִקְרְּבֶכם  ָּדָבר  ָלַדַעת 
ְוַהָּטָפִתי  4 ִּדּבּוִרי  ֶאְצְלֶכם.  ָהִייִתי  ַרָּבה  ּוִבְרָעָדה  ּוְבַפַחד  ְּבֻחְלָׁשה 
ֹלא ֻלּוּו ְּבִפּתּוֵיי ִמִּלים ֶׁשל ָחְכָמה ֱאנֹוִׁשית, ֶאָּלא ְּבהֹוָכָחה ֶׁשל רּוַח 
ּוְגבּוָרה, 5 ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתָּסֵמְך ֱאמּוַנְתֶכם ַעל ָחְכַמת ְּבֵני ָאָדם ֶאָּלא ַעל 

ְּגבּוַרת ֱאֹלִהים.
ָהעֹוָלם  ָחְכַמת  ֹלא  ַאְך  ַהְמֻבָּגִרים,    ¤  ֵּבין  ָחְכָמה  ּדֹוְבִרים  6 ֲאַנְחנּו 

ַהֶּזה, ַּגם ֹלא ָחְכַמת ַׁשִּליֵטי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּבִאים ֶאל ִקָּצם. 7 ֲאַנְחנּו 
ְּגנּוָזה  ֶׁשָהְיָתה  ַהָחְכָמה  ַהִּנְסֶּתֶרת,  ֱאֹלִהים  ָחְכַמת  ֶאת  ּדֹוְבִרים 
ַוֲאֶׁשר ִלְפֵני ָהעֹוָלִמים ְיָעָדּה ֱאֹלִהים ְלִתְפַאְרֵּתנּו, — 8 ְוִאיׁש ִמַּׁשִּליֵטי 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֹלא ְיָדָעּה, ֶׁשֵּכן ִאּלּו ְיָדעּוָה ֹלא ָהיּו צֹוְלִבים ֶאת ֲאדֹון 

ַהָּכבֹוד 9 ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב:
”ֲאֶׁשר ַעִין ֹלא ָרָאָתה

ְוׂאֶזן ֹלא ָׁשְמָעה
ְוֹלא ָעָלה ַעל ֵלב ִאיׁש

ּׂכל ֲאֶׁשר ֵהִכין ָהֱאֹלִהים ְלאֹוֲהָביו.”
ָהֱאֹלִהים,  ֲעֻמּקֹות  ֶאת  ֲאִפּלּו  ַעל־ְיֵדי רּוחֹו  ֱאֹלִהים  ִּגָּלה  ָלנּו  10 ַאְך 

ִמּׁשּום ֶׁשָהרּוַח חֹוֶקֶרת ַהּכׂל. 11 ִמי ִמְּבֵני ָאָדם יֹוֵדַע ֶאת ֲאֶׁשר ָּבָאָדם, 
זּוָלִתי רּוַח ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו? ֵּכן ַּגם ֶאת ֲאֶׁשר ֵּבאֹלִהים ֵאין יֹוֵדַע 
ֶאָּלא  ִקַּבְלנּו ֶאת רּוַח ָהעֹוָלם,  12 ַוֲאַנְחנּו ֹלא  ָהֱאֹלִהים.  זּוָלִתי רּוַח 
ֶאת ָהרּוַח ֲאֶׁשר ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים, ְּכֵדי ֶׁשֵּנַדע ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשֱאֹלִהים 
ֶׁשָחְכַמת  ְּבִמִּלים  ֹלא  ַמִּביִעים  ֲאַנְחנּו  13 ְואֹוָתם  ְּבַחְסּדֹו.  ָלנּו  נֹוֵתן 
ְמָפְרִׁשים  ְמַלֶּמֶדת,    ¤ְּכֶׁשָאנּו  ֶׁשָהרּוַח  ְּבִמִּלים  ֶאָּלא  ְמַלֶּמֶדת,  ֱאנֹוׁש 
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¤ ב 14: באופן ‑ או: במישור   

ב 16: ישע’ מ 13   

ֵאינֹו  ַהַּנְפִׁשי  ָהָאָדם  14 ַאְך  רּוָחִנּיֹות.  ְּבַהְגָּדרֹות  רּוָחִנִּיים  ְּדָבִרים 
ְמַקֵּבל ֶאת ִּדְבֵרי רּוַח ֱאֹלִהים, ֶׁשֵּכן ִסְכלּות ֵהם ְּבֵעיָניו; ַּגם ֵאין הּוא 
15 ְלֻעַּמת  רּוָחִני.  ִנְבָחִנים    ¤ְּבאֶׂפן  ֶׁשֵהם  ִמּׁשּום  אֹוָתם,  ָלַדַעת  ָיכֹול 
זׂאת ָהָאָדם ָהרּוָחִני ּבֹוֵחן ֶאת ַהּכׂל ְוִאיׁש ֹלא ִיְבַחן אֹותֹו; 16 ִּכי   ”ִמי־
ִתֵּכן ֶאת־רּוַח יהוה ְוִאיׁש ֲעָצתֹו יֹוִדיֶעּנּו?”, ַאְך ֲאַנְחנּו ֵיׁש ָלנּו רּוַח 

ַהָּמִׁשיַח.
משרתי אלהים

 ַוֲאִני, ַאַחי, ֹלא ָיכְׂלִּתי ְלַדֵּבר ֲאֵליֶכם ְּכֶאל ֲאָנִׁשים רּוָחִנִּיים, ֶאָּלא ג 
ֵהַזְנִּתי  2 ֶּבָחָלב  ַּבָּמִׁשיַח.  ִּתינֹוקֹות  ְּכֶאל  ִּבְלִּתי־רּוָחִנִּיים,  ְּכֶאל 
ֶאְתֶכם, ֹלא ְּבַמֲאָכל, ִּכי עֹוד ֹלא ְיָכְלֶּתם ֶלֱאכׂל. ֲאָבל ַּגם ָּכֵעת ֵאיְנֶכם 
ִקְנָאה  ְּבִקְרְּבֶכם  ּוֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש  ִּבְלִּתי־רּוָחִנִּיים.  3 ִּכי עֹוְדֶכם  ְיכֹוִלים, 
ָהֲאָנִׁשים?  ְּכמֹו  ּוִמְתַנֲהִגים  ִּבְלִּתי־רּוָחִנִּיים  ַאֶּתם  ַהֵאין  ּוְמִריָבה, 
”ֲאִני  ְוַאֵחר אֹוֵמר  ְלָׁשאּול”  ַׁשָּיְך  ”ֲאִני  ִמיֶׁשהּו אֹוֵמר  ַּכֲאֶׁשר  4 ֲהֹלא 

ְלַאּפֹולֹוס”, ַהֵאין ַאֶּתם ְּכָכל ָהָאָדם? 5 ִמי הּוא ֵאפֹוא ַאּפֹולֹוס? ּוִמי 
ְוִאיׁש  ָלֱאמּוָנה!  ָּבאֶתם  ְּבֶאְמָצעּוָתם  ֲאֶׁשר  ְמָׁשְרִתים  ָׁשאּול?  הּוא 
ֲאָבל  ִהְׁשָקה,  ַאּפֹולֹוס  ָנַטְעִּתי,  6 ֲאִני  ָהָאדֹון:  לֹו  ֶׁשָחַלק  ְּכִפי  ִאיׁש 
ָהֱאֹלִהים ִהְצִמיַח. 7 ְלִפיָכְך ֹלא ַהּנֹוֵטַע ָחׁשּוב, ַאף ֹלא ַהַּמְׁשֶקה, ֶאָּלא 
ֶאָחד  ְוָכל  ָהְך,  ַהְינּו  ֵהם  ְוַהַּמְׁשֶקה  8 ַהּנֹוֵטַע  ַהַּמְצִמיַח.   — ָהֱאֹלִהים 
ְיַקֵּבל ֶאת ְׂשָכרֹו ְּכִפי ֲעָמלֹו; 9 ֶׁשֵּכן ֲאַנְחנּו עֹוְבִדים ַיַחד ִעם ֱאֹלִהים 

ְוַאֶּתם ְׂשֵדה ֱאֹלִהים, ִּבְנַין ֱאֹלִהים.
10 ְּכִפי ֶחֶסד ֱאֹלִהים ֶׁשִּנַּתן ִלי ִהַּנְחִּתי ְיסֹוד ְּכַבַּנאי ָחָכם ְוַאֵחר ּבֹוֶנה 

יּוַכל  ֹלא  ִאיׁש  11 ִּכי  ּבֹוֶנה,  הּוא  ֵּכיַצד  ֶאָחד  ָּכל  ַיְׁשִּגיַח  ֲאָבל  ָעָליו. 
ְלַהִּניַח ְיסֹוד ַאֵחר זּוָלִתי ַהְיסֹוד ֶׁשֻהַּנח, ְוהּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח. 12 ְוָכל 
ִאיׁש, ִאם ִיְבֶנה ַעל ַהְיסֹוד ַהֶּזה ָזָהב אֹו ֶּכֶסף אֹו ֲאָבִנים ְיָקרֹות אֹו 
ֵעץ אֹו ָחִציר אֹו ַקׁש — 13 ַמֲעֵׂשהּו ִיְתָּבֵרר, ֶׁשֵּכן ַהּיֹום יֹוִציאֹו ָלאֹור, 
ִמְּפֵני ֶׁשָּבֵאׁש ִיְתַּגֶּלה; ְוָהֵאׁש ִּתְבַחן ֶאת ַמֲעֵׂשהּו ֶׁשל ָּכל ִאיׁש ָוִאיׁש. 
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ג 19: איוב ה 13   ג 20: תהל’ צד 11   

ִיָּׂשֵרף  15 ִאם  ְיַקֵּבל ָהִאיׁש ֶאת ְׂשָכרֹו.  ֶׁשָּבָנה,  ַהַּמֲעֶׂשה  ַיֲעמׂד  14 ִאם 

ַמֲעֵׂשהּו — ַיְפִסיד; הּוא ַעְצמֹו ִיָּוַׁשע, ַאְך זׂאת ְּכאּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש.
ֱאֹלִהים  רּוַח  ְוִכי  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים  ֵהיַכל  ִּכי  יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  16 ַהִאם 

ֱאֹלִהים  ֱאֹלִהים,  ֵהיַכל  ֶאת  ִאיׁש  ַיְׁשִחית  17 ִאם  ְּבִקְרְּבֶכם?  ׁשֹוֶכֶנת 
ַיְׁשִחית אֹותֹו; ִּכי ֵהיַכל ָהֱאֹלִהים ָקדֹוׁש, ְוַאֶּתם ֵהיָכלֹו.

ָחָכם  ִמֶּכם ָסבּור ֶׁשהּוא  ִמיֶׁשהּו  ַעְצמֹו. ִאם  ַיְטֶעה ֶאת  18 ִאיׁש ַאל 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְיֵהא ָנא ִלְכִסיל ְלַמַען ֶיְחַּכם; 19 ִּכי ָחְכַמת ָהעֹוָלם ַהֶּזה 
ְּבָעְרָמם.”  ֲחָכִמים  ָּכתּוב:   ”ֹלֵכד  ֶׁשֲהֵרי  ֱאֹלִהים,  ְּבֵעיֵני  ִסְכלּות  ִהיא 
ַאל  ֵּכן,  21 ַעל  ָהֶבל.”  ִּכי־ֵהָּמה  ָאָדם,  ַמְחְׁשבֹות  יֵׂדַע  20 ְועֹוד:   ”יהוה 

ִיְתַהֵּלל ִאיׁש ִּבְבֵני ָאָדם. ֲהֵרי ַהּכׂל ֶׁשָּלֶכם: 22 ָׁשאּול, ַאּפֹולֹוס, ֵּכיָפא, 
ַהּכׂל   — ֶׁשֶּבָעִתיד  ְּדָבִרים  ֶׁשָּבהֶׂוה,  ְּדָבִרים  ַהָּמֶות,  ַהַחִּיים,  ָהעֹוָלם, 

ֶׁשָּלֶכם; 23 ְוַאֶּתם ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח, ְוַהָּמִׁשיַח הּוא ֶׁשל ֱאֹלִהים.
שליחי המשיח

 ּוְבֵכן ָצִריְך ֶׁשַהְּבִרּיֹות ִיְראּו אֹוָתנּו ִּכְמָׁשְרֵתי ַהָּמִׁשיַח ּוְכֻמְפָקִדים ד 
ְלִהָּמֵצא  ִנְדָרׁש  ַהֻּמְפָקִדים  ִמן  2 ְואּוָלם  ֱאֹלִהים.  סֹודֹות  ַעל 
ְלִהָּׁשֵפט ַעל־ְיֵדיֶכם אֹו  ָּדָבר ְּפחּות ֵעֶרְך הּוא  ִדיִדי  3 ְלַגֵּבי  ֶנֱאָמִנים. 
ְלִהָּׁשֵפט ְּביֹום ִּדין ֱאנֹוִׁשי. ֲאִני ַאף ֹלא ָּדן ֶאת ַעְצִמי, 4 ִּכי ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע 
ָּדָבר ֶנֶגד ַעְצִמי. ֲאָבל ֹלא ְּבָכְך ֲאִני יֹוֵצא ַזַּכאי; ָהָאדֹון הּוא ַהּׁשֹוֵפט 
אֹוִתי. 5 ָלֵכן ַאל ִּתְׁשְּפטּו ָּדָבר ְּבֶטֶרם ֵעת, ַעד ִּכי ָיבֹוא ָהָאדֹון ֲאֶׁשר 
ַּגם יֹוִציא ָלאֹור ֶאת ַּתֲעלּומֹות ַהחֶׁׂשְך ְוַגם ְיַגֶּלה ֶאת ַמְחְׁשבֹות ַהֵּלב. 

ָאז ִּתָּנֵתן ַהְּתִהָּלה ְלָכל ִאיׁש ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים.
ַאּפֹולֹוס  ְוַעל  ַעְצִמי  ַעל  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֲהִסּבֹוִתי  6 ַאַחי, 

ִמן  ַלֲחרׂג  ֶׁשֹּלא  ָלנּו  ַהּנֹוַגַעת  ֵמַהֻּדְגָמה  ִּתְלְמדּו  ְלַמַען  ִּבְׁשִביְלֶכם, 
7 ֶׁשֵּכן  ַאֵחר;  ֶׁשל  ִּבְׁשמֹו  ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש  ִיְתַנֵּׂשא  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהָּכתּוב, 
ִמי ַמְקֶנה ְלָך ִיחּוד? ּוַמה ֵּיׁש ְלָך ֶׁשֹּלא ִקַּבְלָּת? ְוִאם ָאְמָנם ִקַּבְלָּת, 
ַאֶּתם  ְׂשֵבִעים!  ְּכָבר  8 ַאֶּתם  ִקַּבְלָּת?  ֶׁשֹּלא  ְּכִאּלּו  ִּתְתָּגֶאה  ַמּדּוַע 
ֶּבֱאֶמת  ֶׁשְּמַלְכֶּתם  ַהְלַואי  מֹוְלִכים!  ַאֶּתם  ִּבְלָעֵדינּו  ֲעִׁשיִרים!  ְּכָבר 
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ָסבּור  ֲאִני  ַהְּׁשִליִחים,  ָלנּו  9 ֲאֶׁשר  ִאְּתֶכם.  ִנְמֹלְך  ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי 
ֶׁשֱאֹלִהים ִהִּציב אֹוָתנּו ַאֲחרֹוִנים, ְּכִנּדֹוִנים ְלָמֶות; ִּכי ָהִיינּו ְלַמֲחֶזה 
ָלעֹוָלם, ֵהן ְלַמְלָאִכים ֵהן ִלְבֵני ָאָדם. 10 ָאנּו ְּכִסיִלים ִּבְגַלל ַהָּמִׁשיַח, 
ַאְך ַאֶּתם ֲחָכִמים ַּבָּמִׁשיַח! ֲאַנְחנּו ַחָּלִׁשים, ַאְך ַאֶּתם ֲחָזִקים! ַאֶּתם 
ִנְכָּבִדים, ַאְך ֲאַנְחנּו ִנְקִלים! 11 ַעד ֶעֶצם ַהָּׁשָעה ַהּזׂאת ֲאַנְחנּו ְרֵעִבים 
ַּבֲעַמל  12 ִויֵגִעים  ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום  ְוָנִדים  ּוֻמִּכים  ֲעֻרִּמים  ּוְצֵמִאים, 
ָיֵדינּו. ְמַגְּדִפים אֹוָתנּו — ֲאַנְחנּו ְמָבְרִכים; רֹוְדִפים אֹוָתנּו — ֲאַנְחנּו 
ִּכְסִחי  ִעּדּוד;  ִמּלֹות  ְּבִפינּו  ַאְך  אֹוָתנּו,  13 ְמָחְרִפים  זׂאת;  נֹוְׂשִאים 

ָהעֹוָלם ָהִיינּו, ְמאּוִסים ַלּכׂל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה.
ֶאָּלא  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ּכֹוֵתב  ֲאִני  ֶאְתֶכם  ְלַבֵּיׁש  ְּכֵדי  14 ֹלא 

ֲעֶׂשֶרת  ָלֶכם  ֵיׁש  ִאם  ַּגם  15 ֲהֹלא  ָהֲאהּוִבים.  ִּכיָלַדי  ֶאְתֶכם  ְלַהְזִהיר 
ַעל־ְיֵדי  ֲאִני,  ִּכי  ַרִּבים;  ָאבֹות  ָלֶכם  ֵאין  ַּבָּמִׁשיַח,  ְמַחְּנִכים  ֲאָלִפים 
ִמֶּכם  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  16 ָלֵכן  ֵיׁשּוַע.  ַּבָּמִׁשיַח  ֶאְתֶכם  הֹוַלְדִּתי  ַהְּבׂשֹוָרה, 
ְלִהְתַנֵהג ָּכמֹוִני. 17 ִמּׁשּום ָּכְך ָׁשַלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֶאת ִטימֹוֵתיאֹוס ְּבִני 
ְּכִפי  ַּבָּמִׁשיַח,  ְּדָרַכי  ֶאת  ָלֶכם  ַיְזִּכיר  הּוא  ָּבָאדֹון.  ְוַהֶּנֱאָמן  ָהָאהּוב 

ֶׁשֲאִני ְמַלֵּמד ְּבָכל ְקִהָּלה ּוְקִהָּלה ְּבָכל ָמקֹום.
ֲאֵליֶכם.  ָאבֹוא  ֹלא  ְּכִאּלּו  ּוְלִהְתַנֵהג  ְלִהְתַנֵּׂשא  ֵהֵחּלּו  ֲאֶׁשר  18 ֵיׁש 

ְוֶאְרֶאה  ָהָאדֹון,  ִיְרֶצה  ִאם  ְּבָקרֹוב,  ֲאֵליֶכם  ָאבֹוא  ֲאִני  19 אּוָלם 

ַמְלכּות  20 ֶׁשֵּכן  ּכָׂחם;  ֶאת  ֶאָּלא  ַהִּמְתַנְּׂשִאים,  ֶׁשל  ִּדּבּוָרם  ֶאת  ֹלא 
רֹוִצים?  ַאֶּתם  21 ָמה  ַהּפַׂעל.  ְּבכַׂח  ִאם  ִּכי  ְּבִדּבּור  ֵאיָנּה  ָהֱאֹלִהים 

ֶׁשָאבֹוא ֲאֵליֶכם ְּבֵׁשֶבט מּוָסר, אֹו ְּבַאֲהָבה ְוַעְנַות רּוַח?
השליח מוכיח על חטא

ָּכמֹוָה ה  ֵאין  ֲאֶׁשר  ּוְזנּות  ְּבִקְרְּבֶכם,  ְזנּות  ֶׁשֵּיׁש  ִנְׁשָמע  ּכׂל   ְּבָאְזֵני 
2 ְוַאֶּתם עֹוד  ָאִביו.  ֵאֶׁשת  ָלַקח לֹו ֶאת  ִאיׁש  ַהּגֹוִים:  ֵּבין  ֲאִפּלּו 
ֻּיְרַחק  ַהֶּזה  ַהַּמֲעֶׁשה  ֶׁשעֹוֵׂשה  ְּכֵדי  ְלִהְתַאֵּבל  ִּבְמקֹום  ִמְתָּגִאים 
נֹוֵכַח  )ַאְך  ְּבגּוִפי  ִמֵּביֵניֶכם  ֶנְעָּדר  ֲאִני  ִּכי  ַאף  3 ַוֲאִני,  ִמִּקְרְּבֶכם! 
ְּברּוִחי(, ְּכָבר ָׁשַפְטִּתי ֶאת עֹוֵׂשה ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ְּכִאּלּו ָהִייִתי ִאְּתֶכם: 
ְּגבּוַרת  ִעם  ֵּביֵניֶכם  ְורּוִחי  ִּתְתַאְּספּו  ַּכֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע,  ָהָאדֹון  4 ְּבֵׁשם 
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ְּכֵדי  ַהּגּוף  ְלָאְבָדן  ַלָּׂשָטן  ָהִאיׁש ַההּוא  5 ִּתְמְסרּו ֶאת  ֵיׁשּוַע,  ֲאדֹוֵננּו 
ֶׁשרּוחֹו ִּתָּוַׁשע ְּביֹום ָהָאדֹון.

6 ִהְתָּפֲארּוְתֶכם ֵאיֶנָּנה הֹוֶלֶמת. ַהִאם ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֶׁשְּמַעט ְׂשאֹור 

ִּתְהיּו  ְלַמַען  ַהָּיָׁשן  ַהְּׂשאֹור  ֶאת  7 ַּבֲערּו  ָהִעָּסה?  ָּכל  ֶאת  ַמְחִמיץ 
ִעָּסה ֲחָדָׁשה. ֲהֹלא ַאֶּתם ְּכַמּצֹות, ֶׁשֲהֵרי ִנְזַּבח ֵׂשה ַהֶּפַסח ֶׁשָּלנּו — 
ְוָהֶרַׁשע,  ָהרַׂע  ִּבְׂשאֹור  ְוֹלא  ָיָׁשן  ִּבְׂשאֹור  ֹלא  ָנחָּׂגה  8 ָלֵכן  ַהָּמִׁשיַח. 

ֶאָּלא ְּבַמּצֹות ַהּתׂם ְוָהֱאֶמת.
ִמְתַּכֵּון  10 ֵאיֶנִּני  זֹוִנים.  ִעם  ְלִהְתָעֵרב  ֶׁשֹּלא  ָּבִאֶּגֶרת  ָלֶכם  9 ָּכַתְבִּתי 

ַלּזֹוִנים ְּבֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה, אֹו ַלַחְמָדִנים, ַלחֹוְמִסים ְועֹוְבֵדי ֱאִליִלים, 
ָלֶכם  ָּכַתְבִּתי  11 ֲאָבל  ָהעֹוָלם.  ִמן  ָלֵצאת  ַחָּיִבים  ֱהִייֶתם  ָאז  ֶׁשֵּכן 
ֶאת  חֹוֵמד  אֹו  זֹוֶנה  ְוהּוא  ”ָאח”  ֶׁשִּנְקָרא  ִמי  ִעם  ְלִהְתָעֵרב  ֶׁשֹּלא 
ֲאֶׁשר ַלּזּוַלת, אֹו עֹוֵבד ֱאִליִלים אֹו ְמַגֵּדף אֹו סֹוֵבא אֹו חֹוֵמס; ַאף 
ַאל ָּתֵסּבּו ֶלֱאכׂל ִעם ִאיׁש ָּכֶזה; 12 ִּכי ַמה ִּלי ִלְׁשּפׂט ֶאת ֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
13 ֵאֶּלה ֲאֶׁשר  ֵאיְנֶכם ׁשֹוְפִטים ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשְּבִקְרְּבֶכם?  ַּבחּוץ? ַהִאם 

ַּבחּוץ ֱאֹלִהים ִיְׁשְּפֵטם. ַאֶּתם ַּבֲערּו ֶאת ָהַרע ִמִּקְרְּבֶכם.
תביעות משפטיות בין המאמינים

 ַהִאם ֵמֵעז ִאיׁש ִמֶּכם, ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּדָבר ֶנֶגד ֵרֵעהּו, ְלָהִביא ֶאת ִמְׁשָּפטֹו ו 
יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  2 ַהִאם  ַהְּקדֹוִׁשים?  ִלְפֵני  ְוֹלא  ָהְרָׁשִעים  ִלְפֵני 
ֶׁשַהְּקדֹוִׁשים ִיְׁשְּפטּו ֶאת ָהעֹוָלם? ְוִאם ֶאת ָהעֹוָלם ִּתְׁשְּפטּו, ֵּכיַצד 
ֵאיְנֶכם  3 ַהִאם  ְּביֹוֵתר?  ַהְּפעּוִטים  ָּבִעְנָיִנים  ִלְׁשּפׂט  ְמֻסָּגִלים  ֵאיְנֶכם 
ְלַחֵּיי  ַהַּׁשָּיִכים  ְּדָבִרים  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ַמְלָאִכים?  ִנְׁשּפׂט  ֶׁשֲאַנְחנּו  יֹוְדִעים 
יֹום יֹום! 4 ְוִהֵּנה ְּכֶׁשֵּיׁש ֵּביֵניֶכם ִעְנָיִנים ֶׁשל ַחֵּיי יֹום יֹום, ַּדְוָקא ֶאת 
ַהִּנְקִלים ְּבֵעיֵני ַהְּקִהָּלה ַאֶּתם מֹוִׁשיִבים ְלׁשֹוְפִטים. 5 ֲאִני אֹוֵמר זׂאת 
ְלָבְׁשְּתֶכם. ְוִכי ֵאין ָּבֶכם ׁשּום ָחָכם ֶׁשָּיכֹול ִלְׁשּפׂט ֵּבין ִאיׁש ְלָאִחיו? 
ַמֲאִמיִנים!  ִּבְלִּתי  ִלְפֵני  ְוזׂאת  ָאִחיו,  ִעם  ִנְׁשָּפט  ָאח  זׂאת  6 ִּבְמקֹום 

7 ִּבְכָלל, ְּבֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשַאֶּתם ּתֹוְבִעים ֶזה ֶאת ֶזה ְלִמְׁשָּפט, ְּכָבר 

ְּתַבְּכרּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ְמֻקָּפִחים?  ִלְהיֹות  ְּתַבְּכרּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ִהְפַסְדֶּתם. 
ְועֹוְׁשִקים,  ָעֶול  עֹוִׂשים  ְּבַעְצְמֶכם  ַאֶּתם  8 ְואּוָלם  ֶנֱעָׁשִקים?  ִלְהיֹות 
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ו 16: ברא’ ב 24   

ִּכי עֹוֵׂשי  יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  ֶׁשָּמא  9 אֹו  זׂאת!  ַאֶּתם עֹוִׂשים  ְוַלֲאֵחיֶכם 
ְוֹלא  זֹוִנים  ֹלא  ִּתְטעּו;  ַאל  ָהֱאֹלִהים?  ַמְלכּות  ֶאת  ִייְרׁשּו  ֹלא  ָעֶול 
עֹוְבֵדי ֱאִליִלים, ֹלא ְמָנֲאִפים ְוֹלא עֹוֵׂשי ִזָּמה ְוֹלא יֹוְדֵעי ִמְׁשַּכב ָזָכר, 
10 ֹלא ַּגָּנִבים ְוֹלא ַחְמָדִנים, ֹלא סֹוְבִאים ְוֹלא ְמַגְּדִפים ְוֹלא חֹוְמִסים 

11 ְוָכֵאֶּלה ָהיּו ַּכָּמה ִמֶּכם, ֲאָבל ַאֶּתם  ִייְרׁשּו ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים. 
ֵיׁשּוַע  ָהָאדֹון  ְּבֵׁשם  ֻהְצַּדְקֶּתם  ַאֶּתם  ֻקַּדְׁשֶּתם,  ַאֶּתם  ֻרַחְצֶּתם, 

ַהָּמִׁשיַח ּוְברּוַח ֱאֹלֵהינּו.
הגוף הוא לכבוד אלהים

12 ַהּכׂל ֻמָּתר ִלי, ֲאָבל ֹלא ַהּכׂל מֹוִעיל. ַהּכׂל ֻמָּתר ִלי, ַאְך ֹלא ֶאְׁשַּתְעֵּבד 

ְלׁשּום ָּדָבר. 13 ַהַּמֲאָכל הּוא ִּבְׁשִביל ַהֶּכֶרס ְוַהֶּכֶרס ִּבְׁשִביל ַהַּמֲאָכל, 
ִּבְׁשִביל  ֵאינֹו  ַהּגּוף  ֲאָבל  ֶזה.  ֶאת  ְוַגם  ֶזה  ֶאת  ַּגם  ְיַכֶּלה  ֵואֹלִהים 
ַהְּזנּות, ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ָהָאדֹון, ְוָהָאדֹון ִּבְׁשִביל ַהּגּוף. 14 ֵואֹלִהים ֵהִקים 

ִלְתִחָּיה ֶאת ֲאדֹוֵננּו ּוִבְגבּוָרתֹו ָיִקים ַּגם אֹוָתנּו.
15 ַהִאם ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֶׁשּגּוֵפיֶכם ֵהם ֵאיְבֵרי ַהָּמִׁשיַח? ְלִפיָכְך, ַהִאם 

ֶאַּקח ֶאת ֵאיְבֵרי ַהָּמִׁשיַח ְוֶאֱעֶׂשה אֹוָתם ְלֵאיְבֵרי זֹוָנה? ַחס ְוָחִליָלה! 
ֶׁשֲהֵרי  ֶאָחד?  ְלגּוף  ִעָּמּה  ִנְהֶיה  ְּבזֹוָנה  ַהָּדֵבק  ִּכי  יֹוְדִעים  16 ַהֵאיְנֶכם 

ֶנֱאַמר:   ”ְוָהיּו ְׁשֵניֶהם ְלָבָׂשר ֶאָחד.” 17 ֲאָבל ַהָּדֵבק ָּבָאדֹון, רּוַח ַאַחת 
הּוא ִאּתֹו. 18 ִהְתַרֲחקּו ִמן ַהְּזנּות. ָּכל ֵחְטא ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה הּוא ִמחּוץ 
ִּכי  יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  19 ַהִאם  ֶׁשּלֹו.  ְלגּופֹו  חֹוֵטא  ַהּזֹוֶנה  ֲאָבל  ְלגּופֹו, 
ּגּוְפֶכם הּוא ֵהיָכל ֶׁשל רּוַח ַהּקֶׂדׁש ַהּׁשֹוֶכֶנת ְּבתֹוְכֶכם, ֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם 
אֹוָתּה ֵמֵאת ֱאֹלִהים, ְוִכי ֵאיְנֶכם ַׁשָּיִכים ְלַעְצְמֶכם? 20 ֲהֹלא ִּבְמִחיר 

ִנְקֵניֶתם, ָלֵכן ַּכְּבדּו ֶאת ֱאֹלִהים ְּבגּוְפֶכם.
תשובות בענין הנישואים

ֵמִאָּׁשה’, ז  ְלִהָּמַנע  ְלִאיׁש  לֹו  ’טֹוב  ֵאַלי:  ֶּׁשְּכַתְבֶּתם  ַמה   ְלִעְנַין 
ִיְהֶיה  ִאָּׁשה  ְוָכל  ִאָּׁשה  לֹו  ִיָּׂשא  ִאיׁש  ָּכל   — ַהְּזנּות  ִמּׁשּום  2 ַאְך 

ָלּה ַּבַעל. 3 ָהִאיׁש ְיַקֵּים ֶאת חֹוָבתֹו ְלִאְׁשּתֹו, ְוֵכן ַּגם ָהִאָּׁשה ְּתַקֵּים 
ִּבְרׁשּות  ֶאָּלא  ִּבְרׁשּוָתּה  ּגּוָפּה  ֵאין  4 ָהִאָּׁשה  ְלַבְעָלּה.  חֹוָבָתּה  ֶאת 

 6.9 - 7.4

HNTquote.indb   330 27/10/2010   14:32:05



הראשונה אל הקורינתים 331

ַּבְעָלּה; ֵּכן ַּגם ָהִאיׁש, ֵאין ּגּופֹו ִּבְרׁשּותֹו ֶאָּלא ִּבְרׁשּות ִאְׁשּתֹו. 5 ַאל 
ִּתְמְנעּו ֶאת ַעְצְמֶכם ֶזה ִמֶּזה ִּבְלִּתי ִאם ִמּתֹוְך ַהְסָּכָמה ִלְזַמן ְמֻסָּים 
ְּכֵדי ְלִהְתַּפּנֹות ִלְתִפָּלה. ַאֲחֵרי ֵכן ׁשּובּו ְוִהְתַאֲחדּו, ֶּפן ְיַנֶּסה ֶאְתֶכם 
ְיָכְלְּתֶכם ְלַרֵּסן ֶאת ַהֵּיֶצר. 6 זׂאת ֲאִני אֹוֵמר ְּבֶדֶרְך  ַהָּׂשָטן ִּבְגַלל ִאי 
ֶׁשל ְרׁשּות ְוֹלא ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ְּפֻקָּדה. 7 ִמי ִיֵּתן ְוָכל ָהֲאָנִׁשים ִיְהיּו ָּכמֹוִני, 

ֶאָּלא ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ַמְּתָנתֹו ֶׁשּלֹו ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים, ֶזה ְּבכׂה ְוֶזה ְּבכׂה.
8 ְוֶאל ַהְּפנּוִיים ְוָהַאְלָמנֹות אַׂמר: ְּכַדאי ָלֶהם ְלִהָּׁשֵאר ָּכמֹוִני. 9 ֲאָבל 

ָלֵׂשאת  מּוָטב  ֶׁשִּיְתַחְּתנּו;   — ִיְצָרם  ֶאת  ִלְכּבׁש  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ִאם 
ִאָּׁשה ִמִּלְבעׂר ְּבַתֲאָוה. 10 ְוַעל ַהְּנׂשּוִאים ֲאִני ְמַצֶּוה, ְוֹלא ֲאִני ִּכי ִאם 
ֶׁשִּתָּׁשֵאר  ִנְפְרָדה,  ִאם  11 ַאְך   — ִמַּבְעָלּה  ִאָּׁשה  ִּתָּפֵרד  ֶׁשֹּלא  ָהָאדֹון, 
12 ֶאל  ִאְׁשּתֹו.  ִאיׁש ֶאת  ַיֲעזׂב  ְוַאל   — ַּבְעָלּה  ִעם  ִּתְתַּפֵּיס  ְּפנּוָיה אֹו 
ִּבְלִּתי  ְלִאיׁש ַמֲאִמין ֵיׁש ִאָּׁשה  ֲאִני אֹוֵמר, ְוֹלא ָהָאדֹון: ִאם  ַהְּׁשָאר 
ַמֲאִמיָנה ְוִהיא רֹוָצה ְלִהָּׁשֵאר ִאּתֹו, ַאל ַיֲעזׂב אֹוָתּה. 13 ְוִאָּׁשה ֶׁשֵּיׁש 
ִהיא  ַּתֲעזׂב  ַאל  ִאָּתּה,  ְלִהָּׁשֵאר  ָחֵפץ  ְוהּוא  ַמֲאִמין  ִּבְלִּתי  ַּבַעל  ָלּה 
אֹותֹו, 14 ִּכי ַהַּבַעל ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמֲאִמין ְמֻקָּדׁש ְּבִאְׁשּתֹו, ְוָהִאָּׁשה ֶׁשֵאיֶנָּנה 
ַמֲאִמיָנה ְמֻקֶּדֶׁשת ְּבַבְעָלּה; ִאם ֹלא ֵכן, ְּבֵניֶכם ְטֵמִאים, ְוִאּלּו ַעָּתה 
ֶׁשִּיָּפֵרד לֹו. ַּגם  ִנְפָרד,  ַמֲאִמין  15 ֲאָבל ִאם ֶזה ֶׁשֵאיֶנּנּו  ְקדֹוִׁשים ֵהם. 
ֲהֵרי  ָּכֵאֶּלה;  ְּבִמְקִרים  ְמֻׁשְעָּבִדים  ֵאיָנם  ַהַּמֲאִמיָנה  ַּגם  ַהַּמֲאִמין 
ִאם  ִאָּׁשה,  ַאְּת,  יֹוַדַעת  16 ְּכלּום  ָהֱאֹלִהים.  אֹוָתנּו  ָקָרא  ְלָׁשלֹום 
ּתֹוִׁשיִעי ֶאת ַּבְעֵלְך? אֹו ְּכלּום יֹוֵדַע ַאָּתה, ַהַּבַעל, ִאם ּתֹוִׁשיַע ֶאת 

ִאְׁשְּתָך?
דברים שאין צורך לשנות

ַמָּצבֹו  ְלִפי  ָהָאדֹון,  לֹו  ֶּׁשָחַלק  ַמה  ְלִפי  ַחָּייו  ֶאת  ִיְחֶיה  ִאיׁש  17 ָּכל 

ַּכֲאֶׁשר ָקָרא לֹו ָהֱאֹלִהים. ָּכְך ֲאִני ְמַצֶּוה ְּבָכל ַהְּקִהּלֹות. 18 ִאם ִנְקָרא 
ְּכֶׁשהּוא  ִנְקָרא  ִאם  ָעְרָלה.  לֹו  ִיְמׁשְׂך  ַאל  ִנּמֹול,  ֱהיֹותֹו  ְּבֵעת  ָהִאיׁש 
ָעֵרל, ַאל ִיּמֹול. 19 ֹלא ַהִּמיָלה ֲחׁשּוָבה, ַאף ֹלא ָהָעְרָלה, ֶאָּלא ְׁשִמיַרת 
21 ִאם  ִנְקָרא.  ֶׁשּבֹו  ַּבַּמֲעָמד  ִאיׁש  ָּכל  20 ִיָּׁשֵאר  ָהֱאֹלִהים.  ִמְצוֹות 
ָלֵצאת  ִּביָכְלְּתָך  ִאם  ֲאָבל  ִּתְדַאג.  ַאל  ֶעֶבד,  ֱהיֹוְתָך  ְּבֵעת  ִנְקֵראָת 
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ָהָאדֹון,  ִמַּטַעם  ֶׁשִּנְקָרא  ֶעֶבד  22 ֲהֵרי  זׂאת.  ַנֵּצל  ַאְּדַרָּבא,  ַלָחְפִׁשי, 
ֶּבן־חֹוִרין הּוא ָלָאדֹון; ֵּכן ִמי ֶׁשִּנְקָרא ִּבְהיֹותֹו ֶּבן־חֹוִרין, ֶעֶבד הּוא 
ַלָּמִׁשיַח. 23 ִּבְמִחיר ִנְקֵניֶתם; ַאל ִּתְׁשַּתְעְּבדּו ִלְבֵני ָאָדם. 24 ַאַחי, ִאיׁש 

ִאיׁש ַּבַּמֲעָמד ֶׁשִּנְקָרא ּבֹו, ּבֹו ַיֲעמׂד ִלְפֵני ֱאֹלִהים.
בענין הלא־נשואות והאלמנות

ֲאַחֶּוה  ֲאָבל  ָהָאדֹון,  ֵמֵאת  ִמְצָוה  ִלי  ֵאין  ַהְּבתּולֹות  25 ַעל־אֹודֹות 

ָסבּור  26 ֲאִני  ֶנֱאָמן.  ִלְהיֹות  ָהָאדֹון,  ְּבַרֲחֵמי  ֶׁשָּזָכה,  ִמי  ְּבתֹור  ַּדְעִּתי 
27 ִאם ַאָּתה  ָּכְך:  ְלִהָּׁשֵאר  ְלִאיׁש  ַהּנֹוְכִחית מּוָטב  ֶׁשִּמְּפֵני ַהְּמצּוָקה 
ָקׁשּור  ֵאיְנָך  ִאם  ַהֶּקֶׁשר;  ֶאת  ְלַהִּתיר  ְּתַבֵּקׁש  ַאל  ְלִאָּׁשה,  ָקׁשּור 
ְלִאָּׁשה, ַאל ְּתַבֵּקׁש ְלָך ִאָּׁשה. 28 ַאְך ִאם ִּתַּקח ְלָך ִאָּׁשה ֵאיְנָך חֹוֵטא. 
ָצרֹות  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהיּו  ֶאָּלא  חֹוֵטאת,  ֵאיֶנָּנה  ִּתָּנֵׂשא  ִאם  ְוַהְּבתּוָלה 
ִּבְבָׂשָרם ַוֲאִני ָחס ֲעֵליֶכם. 29 ְוזׂאת אַׂמר ָלֶכם, ַאַחי: ַהְּזַמן ּדֹוֵחק. ַעל 
ֵּכן ִיְהיּו ֵאֶּלה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָנִׁשים ְּכִאּלּו ֵאין ָלֶהם; 30 ִיְהיּו ַהּבֹוִכים ְּכִאּלּו 
ֵאיָנם ּבֹוִכים; ַהְּׂשֵמִחים ְּכִאּלּו ֵאיָנם ְׂשֵמִחים; ַהּקֹוִנים ְּכִאּלּו ֵאיָנם 
ִמֶּמּנּו,  ֶנֱהִנים  ֵאיָנם  ְּכִאּלּו  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִמן  31 ְוַהֶּנֱהִנים  ִקְנָין;  ַּבֲעֵלי 
ִּכי ָחלֹוף ַּתֲחֹלף צּוַרת ָהעֹוָלם ַהֶּזה. 32 ְרצֹוִני ִלְמנַׂע ְּדָאָגה ִמֶּכם. ִמי 
ָהָאדֹון.  ְּבֵעיֵני  ִייַטב  ֵאיְך  ָלָאדֹון,  ֲאֶׁשר  ַלְּדָבִרים  ּדֹוֵאג  ָנׂשּוי  ֶׁשֵאינֹו 
33 ֲאָבל ִמי ֶׁשָּנׂשּוי ּדֹוֵאג ַלְּדָבִרים ָהַאְרִצִּיים, ֵאיְך ִייַטב ְּבֵעיֵני ָהִאָּׁשה, 

ַהְּבתּוָלה,  אֹו  ְנׂשּוָאה,  ֶׁשֵאיָנּה  ְוָהִאָּׁשה  ְמֻפֶּלֶגת.  ִלּבֹו  34    ¤ּוְתׂשּוַמת 

ְוֵהן  ַּבּגּוף  ֵהן  ְקדֹוָׁשה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכֵדי  ָלָאדֹון  ֲאֶׁשר  ַלְּדָבִרים  ּדֹוֶאֶגת 
ָּברּוַח. ֲאָבל ַהְּנׂשּוָאה ּדֹוֶאֶגת ַלְּדָבִרים ָהַאְרִצִּיים, ֵּכיַצד ִּתיַטב ְּבֵעיֵני 
ַּבְעָלּה. 35 זׂאת ֲאִני אֹוֵמר ְלטֹוַבְתֶכם, ֹלא ְּכֵדי ְלַהְכִּביד ֲעֵליֶכם, ֶאָּלא 

ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַנֲהגּו ַּכָּיאּות ְוִתְתַמְּסרּו ָלָאדֹון ְּבֵאין ַמְפִריַע.
36 ִמי ֶׁשָּסבּור ִּכי ֵאינֹו נֹוֵהג ַּכּׁשּוָרה ִּבְבתּוָלתֹו ִאם ַיַעְברּו ָעֶליָה ְיֵמי 

ְנעּוֶריָה, ְוֶׁשַהָּדָבר הּוא ִּבְלִּתי ִנְמָנע, ַיֲעֶׂשה ִּכְרצֹונֹו. ֶׁשִּיְתַחְּתנּו; ֵאין 
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¤ ז 37, 38: מאחר שהמילה היוונית ”גמיזון”, בפסוק 38, פירושה הן לשאת אשה והן להשיאה, 

אפשר שמדובר כאן בבת בתולה. לכן ניתן לתרגם גם כך: 37 אבל איש איתן בדעתו, שאיננו דחוק 
והוא שולט על רצונו… 38 לפיכך, המשיא את בתולתו טוב עושה, וזה שאינו משיא אותה ייטיב…   

¤ ח 6: למענו ‑ או: אליו   

37    ¤ֲאָבל ִאיׁש ֵאיָתן ְּבַדְעּתֹו, ֶׁשֵאינֹו ָׁשרּוי ְּבצֶׂרְך ְוהּוא  הּוא חֹוֵטא. 
טֹוב   — ְּבתּוָלתֹו  ֶאת  ִלְׁשמׂר  ִּבְלָבבֹו  ֶהְחִליט  ִאם  ְרצֹונֹו,  ַעל  ׁשֹוֵלט 
ַיֲעֶׂשה. 38 ְלִפיָכְך, ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ְּבתּוָלתֹו טֹוב הּוא עֹוֶׂשה; ְוֶזה ֶׁשֵאינֹו 

נֹוֵׂשא אֹוָתּה ֵייִטיב עֹוד יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות.
ַהַּבַעל,  ָימּות  ְוִאם  ַחי.  ֶׁשהּוא  ְזַמן  ָּכל  ְלַבְעָלּה  ְקׁשּוָרה  39 ָהִאָּׁשה 

ָּבָאדֹון.  ִיְהֶיה  ֶׁשֶּזה  ּוִבְלַבד  ֶׁשִּתְרֶצה  ְלִמי  ְלִהָּנֵׂשא  ִהיא  ַרָּׁשִאית 
ַּדְעִּתי,  זֹו  ְּפנּוָיה;  ִּתָּׁשֵאר  ִאם  יֹוֵתר  ְמֻאֶּׁשֶרת  ִּתְהֶיה  ִהיא  40 ְואּוָלם 

ְוחֹוְׁשַבִני ֶׁשַּגם ִּבי רּוַח ֱאֹלִהים.
בעניין אכילת זבחי אלילים

 ְּבִעְנַין ִזְבֵחי ֱאִליִלים, ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשְּלֻכָּלנּו ַּדַעת. ַּדַעת ְמִביָאה ח 
2 ִמי ֶׁשָּסבּור ִּכי הּוא יֹוֵדַע ְּדַבר  ַּגֲאָוה, ַאְך ָהַאֲהָבה ּבֹוָנה.  ִליֵדי 
ֶאת  ֶׁשאֹוֵהב  ִמי  3 ֲאָבל  ָלַדַעת.  ֶׁשָּצִריְך  ְּכִפי  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֲעַדִין  ָמה, 
ִזְבֵחי ֱאִליִלים,  4 ּוְבֵכן ְּבנֹוֵגַע ַלֲאִכיַלת  ֱאֹלִהים, הּוא ָידּוַע ֵלאֹלִהים. 
ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ִּכי ֵאין ַמָּמׁשּות ֶלֱאִליל ָּבעֹוָלם ְוִכי ֵאין ֱאֹלִהים ֶאָּלא 
 — ָּבָאֶרץ,  ְוִאם  ַּבָּׁשַמִים  ”ֵאִלים”, ִאם  ַהְּקרּוִיים  ֵיׁש  5 ְוַגם ִאם  ֶאָחד. 
ְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ֵאִלים ַרִּבים ַוֲאדֹוִנים ַרִּבים — 6 ֲהֵרי ָלנּו ֵיׁש ֱאֹלִהים ֶאָחד, 
ָהָאב ֲאֶׁשר ַהּכׂל ִמֶּמּנּו ַוֲאַנְחנּו    ¤ְלַמֲענֹו; ְוָאדֹון ֶאָחד, ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, 

ֲאֶׁשר ַהּכׂל ַּדְרּכֹו ְוַדְרּכֹו ֲאַנְחנּו ִמְתַקְּיִמים.
ֶלֱאִליל  ְרִגיִלים  ֶׁשֲעַדִין  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  זׂאת.  יֹוְדִעים  ַהּכׂל  ֹלא  7 ַאְך 

ֶׁשַּמְצּפּוָנם  ּוֵמַאַחר  ֶלֱאִליל,  ֶזַבח  ְּכִאּלּו הּוא  ַהַּמֲאָכל  ֶאת  ְואֹוְכִלים 
ַחָּלׁש ֲהֵרי ֶׁשהּוא ִנְטָמא. 8 אּוָלם ַהַּמֲאָכל ֹלא ְיָקֵרב אֹוָתנּו ֵלאֹלִהים. 
ִאם ֹלא נׂאַכל ֹלא ַנְפִסיד, ְוִאם נׂאַכל ֹלא ַנִּׂשיג ִיְתרֹון. 9 ֲאָבל ִהָּזֲהרּו 
ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ְרׁשּוְתֶכם זֹו ִמְכׁשֹול ַלַחָּלִׁשים; 10 ֶׁשֵּכן ִאם ִיְראּו אֹוְתָך, 
ַאָּתה ֲאֶׁשר ְלָך ַהַּדַעת, ֵמֵסב ְּבֵבית ֱאִליִלים, ְּכלּום ֹלא ְיעֹוֵדד ַהָּדָבר 
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ט 9: דבר’ כה 4   

ַהַּדַעת  11 ּוִבְגַלל  ֱאִליִלים?  ִזְבֵחי  ֶלֱאכׂל  ַהַחָּלׁש  ַהַּמְצּפּון  ַּבַעל  ֶאת 
ֶׁשְּלָך ֵיָהֵרס ָהָאח ַהַחָּלׁש ֶׁשְּלַמֲענֹו ֵמת ַהָּמִׁשיַח. 12 ִאם ָּכְך ֶּתֶחְטאּו 
חֹוְטִאים.  ַאֶּתם  ַלָּמִׁשיַח   — ַהַחָּלׁש  ְּבַמְצּפּוָנם  ְוִתְפְּגעּו  ַלֲאֵחיֶכם 
13 ָלֵכן ִאם ַמֲאָכל הּוא ִמְכׁשֹול ְלָאִחי, ֹלא אַׂכל ָּבָׂשר ְלעֹוָלם ְלַמַען 

ֹלא ַאְכִׁשיל ֶאת ָאִחי.
מה מותר לשליח

ָרִאיִתי ֶאת ט  ֹלא  ַהִאם  ָׁשִליַח?  ֵאיֶנִּני  ַהִאם  ָחְפִׁשי?  ֵאיֶנִּני   ַהִאם 
ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו? ַהִאם ַאֶּתם ֵאיְנֶכם ָּפֳעִלי ָּבָאדֹון? 2 ִאם ַלֲאֵחִרים 
ְׁשִליחּוִתי  חֹוַתם  ֶׁשֲהֵרי  ָׁשִליַח,  ֶׁשֲאִני  ְּבַוַּדאי  ָלֶכם  ָׁשִליַח,  ֵאיֶנִּני 
4 ַהֵאין  זׂאת:  ִהיא  ִּבּקֶׂרת  ָעַלי  ַלּמֹוְתִחים  3 ְּתׁשּוָבִתי  ָּבָאדֹון.  ַאֶּתם 
ָלנּו ְרׁשּות ֶלֱאכׂל ְוִלְׁשּתֹות? 5 ַהֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלהֹוִביל ִאָּתנּו ִאָּׁשה 
ַרק  6 אֹו  ּוְלֵכיָפא?  ָהָאדֹון  ַלֲאֵחי  ַהְּׁשִליִחים,  ְלֶיֶתר  ְּכמֹו  ַמֲאִמיָנה, 
ֲאִני ּוַבר־ַנָּבא ֵאין ָלנּו ְרׁשּות ִלְהיֹות ְּפטּוִרים ֵמֲעבֹוָדה? 7 ִמי ְמָׁשֵרת 
ַּבָּצָבא ּוְמַׁשֵּלם ֶאת ַּכְלָּכָלתֹו ֶׁשּלֹו? ִמי נֹוֵטַע ֶּכֶרם ְוֵאינֹו אֹוֵכל ִמִּפְריֹו? 
ֲאִני אֹוֵמר  8 ְוִכי  ָהֵעֶדר?  ֶהָחָלב ֶׁשל  ִמן  ְוֵאינֹו ׁשֹוֶתה  ֵעֶדר  ִמי רֹוֶעה 
אֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה  ַּגם  ַהֵאין  ָאָדם?  ְּבֵני  ַעל־ִּפי  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת 
זׂאת? 9 ֲהֵרי ְּבתֹוַרת מֶׁׂשה ָּכתּוב:   ”ֹלא־ַתְחסׂם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו.” ַהִאם 
ַלְּׁשָוִרים ּדֹוֵאג ֱאֹלִהים? 10 אֹו ֶׁשִּבְכָלל ְלַמֲעֵננּו הּוא אֹוֵמר זׂאת? ָאֵכן 
ְלַמֲעֵננּו ֶזה ִנְכַּתב, ְּכֵדי ֶׁשַהחֹוֵרׁש ַיֲחרׁׂש ְּבִתְקָוה ְוַהָּדׁש ָידּוׁש ְּבִתְקָוה 
ְרבּוָתא  ָמה  רּוָחִנִּיים,  ְּדָבִרים  ָלֶכם  ָזַרְענּו  11 ִאם  ַּבְיבּול.  ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ֵחֶלק  ֵיׁש  ַלֲאֵחִרים  12 ְוִאם  ִמֶּכם?  ָחְמִרִּיים  ְּדָבִרים  ִנְקצׂר  ִאם  ְּבָכְך 

ַּבְּזכּות ֲעֵליֶכם, ֲהֹלא ָּכל ֶׁשֵּכן ָלנּו?
ְלַמַען  ַהּכׂל  ָאנּו  ֶאָּלא סֹוְבִלים  ַהּזׂאת,  ַהְּזכּות  ֶאת  ִנַּצְלנּו  ֲאָבל ֹלא 
ִּכי  יֹוְדִעים  13 ַהֵאיְנֶכם  ַהָּמִׁשיַח.  ִלְבׂשֹוַרת  ִמְכׁשֹול  ׁשּום  ָנִׂשים  ֹלא 
ָהעֹוְבִדים ַּבּקֶׂדׁש ַּפְרָנָסָתם ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְמָׁשְרֵתי ַהִּמְזֵּבַח נֹוְטִלים 
ֶאת  ֶׁשַהַּמְכִריִזים  ָהָאדֹון,  ִּתֵּקן  ַּגם  14 ָּכְך  ַהִּמְזֵּבַח?  ִמן  ֶחְלָקם  ֶאת 
ַהְּבׂשֹוָרה ִיְחיּו ִמן ַהְּבׂשֹוָרה. 15 ְּבַרם ֲאִני ֹלא ִנַּצְלִּתי ָּדָבר ִמן ַהְּדָבִרים 
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ָלמּות  ִלי  מּוָטב  ָּכְך.  ִיְהֶיה  ֶׁשִּלי  ְּכֵדי  זׂאת  ָּכַתְבִּתי  ֹלא  ַאף  ָהֵאֶּלה, 
ְוֶׁשֹּלא ָיִׂשים ִאיׁש ֶאת ְּתִהָּלִתי זֹו ָלִריק; 16 ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֲאִני ְמַבֵּׂשר ֶאת 
ַהְּבׂשֹוָרה ֵאין ִלי ַמה ְּלִהְתַהֵּלל, ֶׁשֵּכן חֹוָבה ֻמֶּטֶלת ָעַלי ְואֹוי ִלי ִאם 
ֹלא ֲאַבֵּׂשר. 17 ִאם ֵמְרצֹוִני ֲאִני עֹוֶׂשה זׂאת, ַמִּגיַע ִלי ָׂשָכר. ֲאָבל ִאם 
ֹלא ֵמְרצֹוִני, ֲהֵרי ֶׁשַּתְפִקיד ֻהְפַקד ְּבָיִדי; 18 ָמה ֵאפֹוא ְׂשָכִרי? — ָּבֶזה 
ְלַנֵּצל  ִמְּבִלי  ְמִחיר  ְּבֹלא  ּוַמִּציַע אֹוָתּה  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ְמַבֵּׂשר  ֶׁשֲאִני 

ֶאת ַהְּזכּות ֶׁשֵּיׁש ִלי ַּבְּבׂשֹוָרה!
19 ַאף ִּכי ֵאיֶנִּני ְמֻׁשְעָּבד ְלִאיׁש ִׁשְעַּבְדִּתי ֶאת ַעְצִמי ַלּכׂל ְּכֵדי ִלְרּכׁׂש 

ְיהּוִדים;  ְלַהִּׂשיג  ְּכֵדי  ִּכיהּוִדי  ֲאִני  ַהְיהּוִדים  20 ְלַמַען  ָהַרִּבים.  ֶאת 
ְלַמַען ַהְּכפּוִפים ַלּתֹוָרה ֲאִני ְּכמֹו ָּכפּוף ַלּתֹוָרה — ֲהַגם ֶׁשֵאיֶנִּני ָּכפּוף 
ֶׁשֵאין  ֵאֶּלה  21 ְלַמַען  ַלּתֹוָרה;  ַהְּכפּוִפים  ֶאת  ְלַהִּׂשיג  ְּכֵדי   — ַלּתֹוָרה 
ּתֹוַרת  ְּבֹלא  עֹוֵמד  ֶׁשֵאיֶנִּני  ַאף   — ּתֹוָרה  ְּבִלי  ְּכמֹו  ֲאִני  ּתֹוָרה  ָלֶהם 
ֱאֹלִהים ִּבְהיֹוִתי ָּכפּוף ְלתֹוַרת ַהָּמִׁשיַח — ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשֵאין 
ָלֶהם ּתֹוָרה; 22 ְלַמַען ַהַחָּלִׁשים ֲאִני ַחָּלׁש ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהַחָּלִׁשים; 
ֶאת  23 ַאְך  ֵמֶהם.  ַּכָּמה  ְלָפחֹות  ֶׁשאֹוִׁשיַע  ְּכֵדי  ַהּכׂל  ְלַמַען  ַהּכׂל  ֲאִני 

ַהּכׂל ֲאִני עֹוֶׂשה ַּבֲעבּור ַהְּבׂשֹוָרה ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ֵחֶלק ָּבּה.
ֻּכָּלם,  ָרִצים  ָאְמָנם  ְּבִאְצַטְדיֹון  ֶׁשָהָרִצים  יֹוְדִעים  ֵאיְנֶכם  24 ַהִאם 

ַּתִּׂשיגּוהּו.  ְלַמַען  ְלָכְך, רּוצּו  ְּבדֹוֶמה  ַהְּפָרס?  ֶאת  ְמַקֵּבל  ֶאָחד  ֲאָבל 
25 ָּכל ִמְתָחֶרה נֹוֵהג ְלִהָּנֵזר ְּבָכל ַהְּתחּוִמים; ַהָּללּו — ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֵזר 

נֹוֵבל, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֵזר ֶׁשֹּלא ִיּבׂל. 26 ָלֵכן ֲאִני ָרץ ֹלא ְּכִמי 
ֶׁשְּמַגֵּׁשׁש ַּבֲאֵפָלה, ַוֲאִני ֶנֱאָבק ֹלא ְּכִמי ֶׁשַּמֶּכה ָּבֲאִויר, 27 ֶאָּלא נֹוֵהג 
ֲאִני ִּבְקִׁשיחּות ִעם ּגּוִפי ּוְמַׁשְעְּבדֹו, ֶׁשָּמא ְלַאַחר ֶׁשַאִּטיף ַלֲאֵחִרים, 

ֲאִני ַעְצִמי ֶאָּמֵצא ָּפסּול.
אזהרה על עבודת אלילים

 ַאַחי, ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ֶׁשֵּיָעֵלם ִמֶּכם ֶׁשֲאבֹוֵתינּו ֻּכָּלם ָהיּו ַּתַחת ֶהָעָנן, י 
ְוֻכָּלם ָעְברּו ְּבתֹוְך ַהָּים, 2 ְוֻכָּלם ִנְטְּבלּו ְלמֶׁׂשה ֶּבָעָנן ּוַבָּים. 3 ֻּכָּלם 
ִּכי  רּוָחִני,  ַמְׁשֶקה  אֹותֹו  ָׁשתּו  4 ְוֻכָּלם  רּוָחִני,  ַמֲאָכל  אֹותֹו  ָאְכלּו 
5 ֲאָבל  ַהָּמִׁשיַח.  ְוַהּצּור הּוא  ִעָּמֶהם  ִמן ַהּצּור ָהרּוָחִני ַההֹוֵלְך  ָׁשתּו 
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י 7: שמות לב 6   

ֻּדְגָמה  ָהָיה  ֶזה  6 ָּכל  ַּבִּמְדָּבר.  הּוְמתּו  ְוֵהם  ֱאֹלִהים  ָרָצה  ֹלא  ְּבֻרָּבם 
ָלנּו, ְלַמַען ֹלא ִנְתַאֶּוה ְלָרעֹות ְּכֵׁשם ֶׁשִהְתַאּוּו ֵהם. 7 ַאל ִּתְהיּו עֹוְבֵדי 
ֱאִליִלים ְּכֵׁשם ֶׁשָהיּו ַּכָּמה ֵמֶהם, ַּכָּכתּוב:   ”ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאכׂל ְוָׁשתֹו 
ֶאָחד  ּוְביֹום  ֵמֶהם  ַּכָּמה  ֶׁשָּזנּו  ְּכֵׁשם  ִנְזֶנה  ַאל  8 ַּגם  ְלַצֵחק.”  ַוָּיֻקמּו 
ֶׁשִּנּסּוהּו  ְּכֵׁשם  יהוה  ֶאת  ְנַנֶּסה  9 ְוַאל  ֶאֶלף.  ּוְׁשלֹוָׁשה  ֶעְׂשִרים  ָנְפלּו 
ְּכֵׁשם  ִּתְתלֹוְננּו  ַאל  10 ַאף  ַהְּנָחִׁשים.  ַעל־ְיֵדי  ְוהּוְמתּו  ֵמֶהם  ֲאָנִׁשים 
ֶׁשִהְתלֹוְננּו ַּכָּמה ֵמֶהם ּוֵמתּו ִּביֵדי ַהַּמְלָאָך ַהַּמְׁשִחית. 11 ַמה ֶּׁשָּקָרה 
ָלֶהם ָהָיה ֶלַקח ְלֻדְגָמה ְוֶזה ִנְכַּתב ְּכֵדי ְלַהְזִהיר אֹוָתנּו, ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר 
ִקֵּצי ָהעֹוָלִמים ִהִּגיעּו ֵאֵלינּו. 12 ָלֵכן ִמי ֶׁשחֹוֵׁשב ִּכי ֲעִמיָדתֹו ֵאיָתָנה, 
ִיָּזֵהר ֶּפן ִיּפׂל. 13 ׁשּום ִנָּסיֹון ֹלא ָּבא ֲעֵליֶכם ִמְּלַבד ִנָּסיֹון ֱאנֹוִׁשי ָרִגיל. 
ֶנֱאָמן הּוא ָהֱאֹלִהים ְוֹלא ַיִּניַח ָלֶכם ְלִהְתַנּסֹות ְלַמְעָלה ִמיָכְלְּתֶכם, 

ֶאָּלא ִעם ַהִּנָּסיֹון ָיִכין ַּגם ֶאת ֶּדֶרְך ַהּמֹוָצא ְּכֵדי ֶׁשּתּוְכלּו ַלֲעמׂד ּבֹו.
14 ַעל ֵּכן, ֲחִביַבי, ִּתְבְרחּו ֵמֲעבֹוַדת ֱאִליִלים. 15 ְּכֶאל ֲאָנִׁשים ְנבֹוִנים 

ֶׁשָאנּו  ַהְּבָרָכה  16 ּכֹוס  אֹוֵמר:  ֶּׁשֲאִני  ַמה  ַאֶּתם  ִׁשְפטּו  ְמַדֵּבר;  ֲאִני 
ְמָבְרִכים ָעֶליָה, ַהֵאין ִהיא ִהְתַחְּברּות ְלַדם ַהָּמִׁשיַח? ַהֶּלֶחם ֶׁשָאנּו 
ֶׁשַהֶּלֶחם  17 ִמּׁשּום  ַהָּמִׁשיַח?  ְלגּוף  ִהְתַחְּברּות  הּוא  ַהֵאין  ּבֹוְצִעים, 
ֶאָחד, ֲאַנְחנּו ָהַרִּבים ּגּוף ֶאָחד; ֶׁשֵּכן ֻּכָּלנּו ִמְׁשַּתְּתִפים ַּבֶּלֶחם ָהֶאָחד. 
ַהָּקְרָּבנֹות  ִמן  ָהאֹוְכִלים  ֵאין  ַהִאם   . ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ָנא  18 ְראּו 

ְּבִזְבֵחי  ַמָּמׁש  ֶׁשֵּיׁש   — אֹוֵמר  ֲאִני  ָמה  19 ּוְבֵכן  ַּבִּמְזֵּבַח?  ֻׁשָּתִפים 
ַמְקִריִבים,  ֶּׁשַהּגֹוִים  20 ֹלא! ֶאָּלא ַמה  ָּבֱאִליל?  ֱאִליִלים? ֶׁשֵּיׁש ַמָּמׁש 
ְלֵׁשִדים ֵהם ַמְקִריִבים ְוֹלא ֵלאֹלִהים; ְוֵאיֶנִּני רֹוֶצה ֶׁשִּתְהיּו ֻׁשָּתִפים 
ַהֵּׁשִדים;  ּוִמּכֹוס  ָהָאדֹון  ִמּכֹוס  ִלְׁשּתֹות  ְיכֹוִלים  21 ֵאיְנֶכם  ַלֵּׁשִדים. 
ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבֻׁשְלַחן ָהָאדֹון ּוְבֻׁשְלַחן ַהֵּׁשִדים. 22 ַהִאם 

ָנֵעז ְלעֹוֵרר ֶאת ִקְנַאת ָהָאדֹון? ְּכלּום ֲחָזִקים ֲאַנְחנּו ִמֶּמּנּו?
ּבֹוֶנה.  ַהּכׂל  ֹלא  ַאְך  ֻמָּתר,  ַהּכׂל  מֹוִעיל;  ַהּכׂל  ֹלא  ַאְך  ֻמָּתר,  23 ַהּכׂל 

24 ִאיׁש ַאל ְיַבֵּקׁש ֶאת טֹוַבת ַעְצמֹו ֶאָּלא ֶאת טֹוַבת זּוָלתֹו. 25 ִאְכלּו 

26 ִּכי  ַמְצּפּון,  ֶׁשל  ְׁשֵאָלה  ִּתְׁשֲאלּו ׁשּום  ְוַאל  ֶּׁשִּנְמָּכר ַּבּׁשּוק  ַמה  ָּכל 
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י 26: תהל’ כד 1   

  ַליהוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה. 27 ִאם ַיְזִמיְנֶכם ִאיׁש ִּבְלִּתי ַמֲאִמין ּוְרצֹוְנֶכם 
ְׁשֵאָלה  ׁשּום  ִּתְׁשֲאלּו  ְוַאל  ָלֶכם  ֶּׁשֻּיַּגׁש  ַמה  ָּכל  ִאְכלּו  ֵאָליו,  ָלֶלֶכת 
ֶׁשל ַמְצּפּון. 28 ֲאָבל ִאם ִמיֶׁשהּו יׂאַמר ָלֶכם: ”ֶזה ִנְזַּבח ֶלֱאִליל”, ַאל 
ּתׂאְכלּו ְלַמַען ָהִאיׁש ֶׁשהֹוִדיַע ָלֶכם ּוְלַמַען ַהַּמְצּפּון. 29 ַמְצּפּון, ֲאִני 
אֹוֵמר — ֹלא ֶזה ֶׁשְּלָך ֶאָּלא ֶׁשל ָהַאֵחר, ֶׁשֵּכן ָלָּמה ֶׁשִּתָּׁשֵפט ֵחרּוִתי 
ַעל־ְיֵדי ַמְצּפּונֹו ֶׁשל ַאֵחר? 30 ִאם ֲאִני ְמָבֵרְך ְואֹוֵכל ָלָּמה ֶׁשְּיֻדַּבר ִּבי 
ָרעֹות ִּבְגַלל ַמה ֶּׁשֲאִני ְמָבֵרְך ָעָליו? 31 ּוְבֵכן ִאם ּתׂאְכלּו אֹו ִּתְׁשּתּו, 
אֹו ָּכל ַמה ֶּׁשַּתֲעׂשּו — ֲעׂשּו ֶאת ַהּכׂל ְלַמַען ְּכבֹוד ֱאֹלִהים. 32 ַאל ִּתְהיּו 
ִמְכׁשֹול ֹלא ַלְּיהּוִדים ְוֹלא ַלּגֹוִים ְוֹלא ִלְקִהַּלת ֱאֹלִהים, 33 ְּכֶדֶרְך ֶׁשַּגם 
ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ָרצּוי ְלֻכָּלם ְּבָכל ָּדָבר ְוֵאיֶנִּני ְמַבֵּקׁש ֶאת טֹוָבִתי 

ֲאִני, ֶאָּלא ֶאת טֹוַבת ָהַרִּבים ְלַמַען ִיָּוְׁשעּו.

 ְלכּו ְּבִעְּקבֹוַתי, ְּכֵׁשם ֶׁשַּגם ֲאִני הֹוֵלְך ְּבִעְּקבֹות ַהָּמִׁשיַח.יא 
כיסוי ראש בתפילה

ָּדָבר  ְּבָכל  אֹוִתי  זֹוְכִרים  ֶׁשַאֶּתם  ַעל  ֶאְתֶכם  ֲאִני  ְמַׁשֵּבַח  2 ַאַחי, 

ָּכל  רׂאׁש  ִּכי  ֶׁשֵּתְדעּו  3 ְרצֹוִני  ָלֶכם.  ֶׁשָּמַסְרִּתי  ַּבָּמסֶׂרת  ּוַמֲחִזיִקים 
ִאיׁש הּוא ַהָּמִׁשיַח, ְורׂאׁש ָהִאָּׁשה הּוא ָהִאיׁש, ְורׂאׁש ַהָּמִׁשיַח הּוא 
ֱאֹלִהים. 4 ָּכל ִאיׁש ַהִמְתַּפֵּלל אֹו ִמְתַנֵּבא ְורׂאׁשֹו ְמֻכֶּסה, ְמַבֶּזה הּוא 
ֶאת רׂאׁשֹו. 5 ְוָכל ִאָּׁשה ַהִּמְתַּפֶּלֶלת אֹו ִמְתַנֵּבאת ְּבִגּלּוי רׂאׁש, ְמַבָּזה 
ֶאת רׂאָׁשּה; ֶׁשֵּכן ָּכמֹוָה ְּכִמי ֶׁשֻּגַּלח ְׂשַער רׂאָׁשּה. 6 ִאם רׂאׁש ָהִאָּׁשה 
ֵאינֹו ְמֻכֶּסה, ֲאַזי ַּגם ָראּוי ֶׁשִּיָּגֵזז ְׂשַער רׂאָׁשּה. ֲאָבל ִאם ּבּוָׁשה ִהיא 
ְלִאָּׁשה ִלְגזׂז אֹו ְלַגֵּלַח ֶאת ְׂשָעָרּה, ֶׁשִּתְתַּכֶּסה. 7 ָהִאיׁש ָאְמָנם ֵאינֹו 
ִמְהיֹותֹו ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּוְכבֹודֹו, ַאְך ָהִאָּׁשה  ַחָּיב ְלַכּסֹות ֶאת רׂאׁשֹו, 
ִמן  ָהִאָּׁשה  ֶאָּלא  ָהִאָּׁשה,  ִמן  ָהִאיׁש  ֵאין  8 ִּכי  ָהִאיׁש;  ְּכבֹוד  ִהיא 
ְלַמַען  ִּכי ִאם ָהִאָּׁשה  ָהִאָּׁשה,  ְלַמַען  ִנְבָרא  9 ַּגם, ָהִאיׁש ֹלא  ָהִאיׁש; 
ִמְּפֵני  ָהִאָּׁשה  רׂאׁש  ַעל  ָמרּות  ֶׁשִּתְהֶיה  חֹוָבה  ָּכְך  10 ִמּׁשּום  ָהִאיׁש. 
ְוֵאין  ָּבִאיׁש  ְּתלּות  ְּבִלי  ָהִאָּׁשה  ֵאין  ָּבָאדֹון  11 ְואּוָלם  ַהַּמְלָאִכים. 
ַּגם  ֵּכן  ָהִאיׁש  ִמן  ֶׁשָהִאָּׁשה  ְּכֵׁשם  12 ִּכי  ָּבִאָּׁשה,  ְּתלּות  ְּבִלי  ָהִאיׁש 
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13 ִׁשְפטּו ַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם:  ְוַהּכׂל ֵמֱאֹלִהים.  ָהִאיׁש נֹוַלד ִמן ָהִאָּׁשה, 
ֲהָיֶאה ְלִאָּׁשה ְלִהְתַּפֵּלל ֵלאֹלִהים ְּבִגּלּוי רׂאׁש? 14 ְּכלּום ַהֶּטַבע ַעְצמֹו 
ֵאינֹו ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם ֶׁשִאם ָלִאיׁש ֵׂשָער ָארְׂך ֲהֵרי ֶזה ִלְבזּותֹו? 15 ֲאָבל 
ָהִאָּׁשה ִאם ֵיׁש ָלּה ֵׂשָער ָארְׂך ֲהֵרי ֶזה ְלָכבֹוד ָלּה, ִּכי ִנַּתן ָלּה ַהֵּׂשָער 
ִלְכסּות. 16 ְוִאם ִמיֶׁשהּו ִמְתַּכֵּון ְלִהְתַוֵּכַח, ָלנּו ֵאין ִמְנָהג ָּכֶזה, ַאף ֹלא 

ִלְקִהּלֹות ֱאֹלִהים.
בעניין סעודת האדון

ֵאיְנֶכם  ֶׁשֵּכן  ְמַׁשֵּבַח ֶאְתֶכם,  ֵאיֶנִּני  ָהֵאֶּלה  17 ְּבָמְסִרי ֶאת ָההֹוָראֹות 

ֶנֱאָסִפים ַיַחד ְלטֹוָבה ֶאָּלא ְלָרָעה. 18 ֵראִׁשית ּכׂל, ָׁשַמְעִּתי ִּכי ְּבֵעת 
ְּבִמַּדת  ֵּביֵניֶכם.  ַמֲחלֹוקֹות  ִמְתַּגְּלעֹות  ִּבְקִהָּלה  ִמְתַאְּסִפים  ֶׁשַאֶּתם 
ְלַמַען  ֵּביֵניֶכם  ִּפּלּוִגים  ֶׁשִּיְהיּו  ָצִריְך  19 ֶׁשֵּכן  ָּבֶזה,  ַמֲאִמין  ֲאִני  ָמה 
ִיָּוַדע ִמי ֵהם ַהֶּנֱאָמִנים ֵּביֵניֶכם. 20 ְוִהֵּנה ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ֶנֱאָסִפים ַיַחד 
ָּכל  21 ִּכי  ָהָאדֹון,  ְסעּוַדת  ֶאת  ֶלֱאכׂל  ְּכֵדי  זׂאת  ֵאין  ֶאָחד,  ְלָמקֹום 
ֶאָחד ַמְקִּדים ֶלֱאכׂל ֶאת ֲארּוָחתֹו, ְוַהּתֹוָצָאה — ֶזה ָרֵעב ְוֶזה ִׁשּכֹור. 
ָּבִזים  ֶׁשָּמא  אֹו  ָּבֶהם?  ְוִלְׁשּתֹות  ֶלֱאכׂל  ָּבִּתים  ָלֶכם  ֵאין  22 ַהָאְמָנם 

ַאֶּתם ִלְקִהַּלת ֱאֹלִהים ּוְמַבְּיִׁשים ֶאת ִמי ֶׁשֵאין לֹו? ָמה אַׂמר ָלֶכם? 
ֲאַׁשֵּבַח ֶאְתֶכם? ַעל זׂאת ֹלא ֲאַׁשֵּבַח. 23 ָאֵכן ֲאִני ִקַּבְלִּתי ֵמֵאת ָהָאדֹון 
ֶאת ֲאֶׁשר ַּגם ָמַסְרִּתי ָלֶכם: ֶׁשָהָאדֹון ֵיׁשּוַע, ַּבַּלְיָלה ֶׁשֻהְסַּגר ּבֹו, ָלַקח 
ַּבַעְדֶכם,  ַהִּנְבָצע  ּגּוִפי  ”ֶזה  ְוָאַמר:  אֹותֹו  ָּבַצע  24 ֵּבֵרְך,  ַהֶּלֶחם,  ֶאת 
זׂאת ֲעׂשּו ְלִזְכִרי.” 25 ֵּכן ַּגם ָלַקח ֶאת ַהּכֹוס ְלַאַחר ַהְּסעּוָדה ְוָאַמר: 
”ַהּכֹוס ַהּזׂאת ִהיא ַהְּבִרית ַהֲחָדָׁשה ְּבָדִמי, זׂאת ֲעׂשּו ְלִזְכִרי ְּבָכל ֵעת 
ֶׁשִּתְׁשּתּו.” 26 ֵהן ְּבָכל ֵעת ֶׁשַאֶּתם אֹוְכִלים ֶאת ַהֶּלֶחם ַהֶּזה ְוׁשֹוִתים 

ִמן ַהּכֹוס ַהּזׂאת, ַאֶּתם ַמְזִּכיִרים ֶאת מֹות ֲאדֹוֵננּו, ַעד ֶׁשָּיבֹוא.
27 ָלֵכן ִמי ֶׁשאֹוֵכל ֵמַהֶּלֶחם ַהֶּזה אֹו ׁשֹוֶתה ִמּכֹוס ָהָאדֹון ֶׁשֹּלא ָּכָראּוי, 

ִיְהֶיה ָאֵׁשם ְלַגֵּבי ּגּוף ָהָאדֹון ְוָדמֹו. 28 ִיְבַחן ָנא ִאיׁש ֶאת ַעְצמֹו ְוָכְך 
יׂאַכל ִמן ַהֶּלֶחם ְוִיְׁשֶּתה ִמן ַהּכֹוס; 29 ִּכי ָהאֹוֵכל ְוַהּׁשֹוֶתה ִמְּבִלי ִלְנהׂג 
ַהְבָחָנה ְּבגּוף ָהָאדֹון, אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ִּדין ְלַעְצמֹו. 30 ִמִּסָּבה זׂאת ַרִּבים 
ִנְבַחן ֶאת ַעְצֵמנּו ֹלא  31 ִאם  ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ֵמתּו.  ִמֶּכם ַחָּלִׁשים ְוחֹוִלים 
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ְּכֵדי  32 ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָהָאדֹון ׁשֹוֵפט אֹוָתנּו הּוא ְמַיֵּסר אֹוָתנּו  ִנָּׁשֵפט. 
ֶׁשֹּלא ֻנְרַׁשע ִעם ָהעֹוָלם. 33 ַעל ֵּכן, ַאַחי, ַהְמִּתינּו ֶזה ָלֶזה ְּכֶׁשַאֶּתם 
ֵּתָאְספּו  ֹלא  ְלַמַען  ַּבַּבִית,  יׂאַכל  ֶׁשָרֵעב  34 ִמי  ֶלֱאכׂל.  ֶנֱאָסִפים 

ְלִמְׁשָּפט. ְוֶאת ֶיֶתר ַהְּדָבִרים ֲאַסֵּדר ְּבבֹוִאי.
מתנות רוחניות

ִמֶּכם יב  ֶׁשֵּיָעֵלם  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני  ַאַחי,  ָהרּוָחִנּיֹות,  ַהַּמָּתנֹות   ְּבִעְנַין 
ָּדָבר. 2 ַאֶּתם יֹוְדִעים ִּכי ְּבֵעת ֱהיֹוְתֶכם עֹוְבֵדי ֱאִליִלים ִנַּדְחֶּתם 
ֵאין ִאיׁש  ָלֶכם:  ֲאִני מֹוִדיַע  3 ּוְבֵכן  ִאְּלִמים.  ֱאִליִלים  ְוִנְמַׁשְכֶּתם ֶאל 
ְמַדֵּבר ְּבַהְׁשָרַאת רּוַח ֱאֹלִהים ְואֹוֵמר ”ֵיׁשּוַע ֵחֶרם הּוא!”; ְוֵאין ִאיׁש 

ָיכֹול לֹוַמר ”ֵיׁשּוַע הּוא ָהָאדֹון” ֶאָּלא ְּברּוַח ַהּקֶׂדׁש.
5 ֵיׁש  רּוַח;  אֹוָתּה  ִהיא  ָהרּוַח  ֲאָבל  ׁשֹונֹות,  ַמָּתנֹות  ֵיׁש  4 ָאְמָנם 

ַאְך אֹותֹו  ְּפֻעּלֹות ׁשֹונֹות,  6 ְוֵיׁש  ָאדֹון;  ַאְך אֹותֹו  ַּתְפִקיִדים ׁשֹוִנים, 
ִהְתַּגּלּות ָהרּוַח  ִנֶּתֶנת  7 ּוְלָכל ִאיׁש  ַּבּכׂל.  ַהּכׂל  ֱאֹלִהים הּוא ַהּפֹוֵעל 
ְּדַבר  ִנָּתן  ָלֶזה  ָחְכָמה;  ְּדַבר  ָהרּוַח  ַעל־ְיֵדי  ִנָּתן  8 ָלֶזה  ְלהֹוִעיל.  ְּכֵדי 
רּוַח;  ַעל־ְיֵדי אֹוָתּה  ֱאמּוָנה  ִנֶּתֶנת  9 ָלֶזה  רּוַח;  ַעל־ִּפי אֹוָתּה  ַּדַעת 
ָלֶזה ַמְּתנֹות ָהִרּפּוי ַעל־ְיֵדי אֹוָתּה רּוַח; 10 ָלֶזה ְיכֶׂלת ַלֲעׂשֹות ִנִּסים, 
ְוָלֶזה  ְלׁשֹונֹות  ִמיֵני  ָלֶזה  ָהרּוחֹות,  ֵּבין  ַהְבָחָנה  ָלֶזה  ְנבּוָאה,  ָלֶזה 
ֵּפרּוׁש ְלׁשֹונֹות; 11 ְוֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ּפֹוֶעֶלת אֹוָתּה רּוַח ַאַחת 

ַהחֹוֶלֶקת ִּכְרצֹוָנּה ְלָכל ִאיׁש ָוִאיׁש.
גוף אחד ואיברים רבים

ַהּגּוף  ֵאיְבֵרי  ְוָכל  לֹו,  ַרִּבים  ְוֵאיָבִרים  ֶאָחד  הּוא  ֶׁשַהּגּוף  12 ְּכֵׁשם 

ֵהם ּגּוף ֶאָחד ַאף ִּכי ַרִּבים ֵהם, ֵּכן ַּגם ַהָּמִׁשיַח. 13 ֲהֵרי ְּברּוַח ַאַחת 
ֻהְטַּבְלנּו ֻּכָּלנּו ְלגּוף ֶאָחד, ְיהּוִדים ִּכיָוִנים, ֲעָבִדים ִּכְבֵני חֹוִרין, ְוֻכָּלנּו 
ֻהְׁשֵקינּו רּוַח ַאַחת. 14 ְוָאֵכן ֵאין ַהּגּוף ֵאיָבר ֶאָחד ֶאָּלא ַרִּבים. 15 ִאם 
ָּכְך  ַהִאם ִמּׁשּום  ַלּגּוף”,  ַׁשֶּיֶכת  ֵאיֶנִּני  ָלֵכן  ָיד,  ”ֵאיֶנִּני  ָהֶרֶגל:  ּתׂאַמר 
ֵאיָנּה ַׁשֶּיֶכת ַלּגּוף? 16 ְוִאם ּתׂאַמר ָהאֶׂזן: ”ֵאיֶנִּני ַעִין, ָלֵכן ֵאיֶנִּני ַׁשֶּיֶכת 
ִיְהֶיה  ֻּכּלֹו  ַהּגּוף  17 ִאם  ַלּגּוף?  ַׁשֶּיֶכת  ֵאיָנּה  ָּכְך  ִמּׁשּום  ַהִאם  ַלּגּוף”, 
ַעִין, ֵּכיַצד ִּתְהֶיה ְׁשִמיָעה? ְוִאם ֻּכּלֹו ִיְהֶיה ֵאיָבר ְׁשִמיָעה, ֵּכיַצד יּוַכל 
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ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַּבּגּוף,  ָהֵאיָבִרים  ֶאת  ָׂשם  ֱאֹלִהים  18 ֲאָבל  ְלָהִריַח? 
ֵמֶהם ַעל־ִּפי ְרצֹון ֱאֹלִהים. 19 ְוִאּלּו ָהיּו ֻּכָּלם ֵאיָבר ֶאָחד, ֵאיפׂה ַהּגּוף? 
לֹוַמר  ּתּוַכל  ֹלא  21 ָהַעִין  ֶאָחד.  ּגּוף  ַאְך  ַרִּבים,  ֵאיָבִרים  ֵיׁש  20 ְוִהֵּנה 

ֶאל ַהָּיד: ”ֵאין ִלי צֶׂרְך ָּבְך”; ַּגם ָהרׂאׁש ֹלא יּוַכל לֹוַמר ֶאל ָהַרְגַלִים: 
”ֵאין ִלי צֶׂרְך ָּבֶכן”. 22 ַאְּדַרָּבא, ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ֶׁשִּלְכאֹוָרה ַחָּלִׁשים יֹוֵתר, 
ֵהם ַהְּנחּוִצים יֹוֵתר; 23 ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ַהִּנְרִאים ָלנּו ִנְקִלים, אֹוָתם ָאנּו 
עֹוְטִרים ְּבֶיֶתר ָּכבֹוד; ְוָהֵאיָבִרים ֶׁשֵהם ְלבֶׁׂשת ָלנּו זֹוִכים ְלֶיֶתר ָּכבֹוד. 
24 ְלֻעַּמת זׂאת, ֵאיָבֵרינּו ַהֲהגּוִנים ֵאיָנם ְזקּוִקים ָלֶזה. ֱאֹלִהים ִהְרִּכיב 

ֶאת ַהּגּוף ְּבאֶׂפן ֶׁשָּנַתן ָּכבֹוד ַרב יֹוֵתר ְלֵאיָבִרים ְנטּוֵלי ָּכבֹוד, 25 ְלַמַען 
26 ְוִאם  ָלֶזה;  ֶזה  ָהֵאיָבִרים  ֶׁשִּיְדֲאגּו  ֶאָּלא  ַּבּגּוף  ַמֲחֹלֶקת  ִּתְהֶיה  ֹלא 
ִיְכַאב ֵאיָבר ֶאָחד, ָּכל ָהֵאיָבִרים ִיְסְּבלּו ִאּתֹו; ְוִאם ְיֻכַּבד ֵאיָבר ֶאָחד, 

ָּכל ָהֵאיָבִרים ִיְׂשְמחּו ִאּתֹו.
27 ַאֶּתם ּגּוף ַהָּמִׁשיַח ְוֵאיָבָריו, ִאיׁש ִאיׁש ְלִפי ֶחְלקֹו. 28 ּוֵמֶהם ֵהִקים 

ְׁשִליִׁשית  ְנִביִאים,  ֵׁשִנית  ְׁשִליִחים,  ֵראִׁשית   — ַּבְּקִהָּלה  ֱאֹלִהים 
מֹוִרים, ַאֲחֵרי ֵכן עֹוֵׂשי ִנִּסים, ַאֲחֵרי ֵכן ַמְּתנֹות ָהִרּפּוי, ֶעְזָרה ַלּזּוַלת, 
ַהְנָהָגה, ּוִמיֵני ְלׁשֹונֹות. 29 ַהִאם ֻּכָּלם ְׁשִליִחים? ַהִאם ֻּכָּלם ְנִביִאים? 
ֻּכָּלם מֹוִרים? ֻּכָּלם עֹוֵׂשי ִנִּסים? 30 ַהִאם ְלֻכָּלם ַמְּתנֹות ָהִרּפּוי? ַהִאם 
ֻּכָּלם ְמַדְּבִרים ִּבְלׁשֹונֹות? ֻּכָּלם ְמָבֲאֵרי ְלׁשֹונֹות? 31 ּוְבֵכן ִהְׁשּתֹוְקקּו 
ַלַּמָּתנֹות ַהֲחׁשּובֹות יֹוֵתר; ִעם זׂאת ַאְרֶאה ָלֶכם ֶּדֶרְך ַנֲעָלה ְּביֹוֵתר:

אהבה

 ִאם ִּבְלׁשֹונֹות ְּבֵני ָאָדם ּוַמְלָאִכים ֲאַדֵּבר ְוֵאין ִּבי ַאֲהָבה, ֲהֵריִני יג 
ַמַּתת  ִלי  ִּתְהֶיה  2 ִאם  רֹוֲעִׁשים.  ִּכְמִצְלַּתִים  אֹו  הֹוָמה  ִּכְנחֶׁׂשת 
ָּכל  ִּבי  ִּתְהֶיה  ְוִאם  ַהַּדַעת;  ָּכל  ְוַאִּׂשיג  ַהּסֹודֹות  ָּכל  ְוֵאַדע  ַהְּנבּוָאה 
ָהֱאמּוָנה ַעד ְלַהְעִּתיק ָהִרים ִמְּמקֹוָמם, ְוֵאין ִּבי ַאֲהָבה, ֲהֵריִני ְּכַאִין 

ּוְכֶאֶפס.
3 ִאם ֲאַחֵּלק ֶאת ָּכל ְרכּוִׁשי ִלְצָדָקה ְוַגם ֶאֵּתן ֶאת ּגּוִפי ִלְׂשֵרָפה ְוֵאין 

ִּבי ַאֲהָבה — ֹלא יֹוִעיל ִלי ָּדָבר. 4 ָהַאֲהָבה ַסְבָלִנית ּוְנִדיָבה; ָהַאֲהָבה 
ֵאיָנּה ְמַקֵּנאת; ָהַאֲהָבה ֹלא ִּתְתָּפֵאר ְוֹלא ִּתְתַנֵּׂשא; 5 ִהיא ֹלא ִּתְנַהג 
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ָרָעה.  ַּתֲחׁשׂב  ְוֹלא  ִּתְרַּגז  ֹלא  ַעְצָמּה,  טֹוַבת  ִּתְדרׁׂש  ֹלא  ְּבַגּסּות, 
6 ָהַאֲהָבה ֹלא ִּתְׂשַמח ָּבַעְוָלה, ִּכי ָּבֱאֶמת ִׂשְמָחָתּה. 7 ִהיא ְּתַכֶּסה ַעל 

ַהּכׂל, ַּתֲאִמין ַּבּכׂל, ְּתַקֶּוה ַלּכׂל ְוִתְסּבׂל ֶאת ַהּכׂל.
ְלׁשֹונֹות  ִּתָּבַטְלָנה,  ְנבּואֹות  ַאְך  ְלעֹוָלם,  ִּתּמֹוט  ֹלא  8 ָהַאֲהָבה 

ֶחְלִקי  ּוְבאַׂרח  ְיִדיָעֵתנּו  ִהיא  ֶחְלִקית  9 ִּכי  ִּתָּבֵטל;  ַּדַעת  ֶּתְחַּדְלָנה, 
ִמְתַנְּבִאים ָאנּו, 10 ַאְך ְּבבֹוא ַהֻּמְׁשָלם ְיֻבַּטל ַהֶחְלִקי. 11 ִּבְהיֹוִתי ֶיֶלד 
ַׂשְמִּתי  ְלִאיׁש  ְּכֶׁשָהִייִתי  ְּכֶיֶלד.  ָחַׁשְבִּתי  ְּכֶיֶלד,  ֵהַבְנִּתי  ְּכֶיֶלד,  ִּדַּבְרִּתי 
ֵקץ ְלִדְבֵרי ַהַּיְלדּות. 12 ַעְכָׁשו רֹוִאים ָאנּו ְּבַמְרָאה, ִּבְמֻעְרָּפל, ֲאָבל ָאז 
— ָּפִנים ֶאל ָּפִנים. ַעְכָׁשו ְיִדיָעִתי ֶחְלִקית, ֲאָבל ָאז ַאִּכיר ְּכֶדֶרְך ֶׁשַּגם 
ֲאִני ֻמָּכר. 13 ַאְך ָּכֵעת עֹוְמדֹות ָׁשֹלׁש ֵאֶּלה: ֱאמּוָנה, ִּתְקָוה, ַאֲהָבה; 

ְוַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּבֶהן — ַאֲהָבה.
לשונות ונבואות

 ִרְדפּו ַאֲהָבה ְוִהְׁשּתֹוְקקּו ְלַמָּתנֹות רּוָחִנּיֹות, ּוְבִעָּקר ֶׁשִּתְתַנְּבאּו. יד 
ִאיׁש  ֵלאֹלִהים;  ֶאָּלא  ַלֲאָנִׁשים  ְמַדֵּבר  ֵאינֹו  ְּבָלׁשֹון  2 ַהְמַדֵּבר 

ַהִּמְתַנֵּבא  3 ֲאָבל  סֹודֹות.  ְמַבֵּטא  הּוא  ְּברּוַח  ִּכי  אֹותֹו,  ֵמִבין  ֵאיֶנּנּו 
ּוְלַנֵחם.  ְלעֹוֵדד  ִלְבנֹות,  ֶׁשַּתְכִליָתם  ְּדָבִרים  ַלֲאָנִׁשים  ַמְׁשִמיַע 
ַהְּקִהָּלה.  ֶאת  ּבֹוֶנה  ַהִּמְתַנֵּבא  ַעְצמֹו;  ֶאת  ּבֹוֶנה  ְּבָלׁשֹון  4 ַהְמַדֵּבר 

ַהִּמְתַנֵּבא  ֶׁשִּתְתַנְּבאּו.  ָעִדיף  ַאְך  ִּבְלׁשֹונֹות,  ְּתַדְּברּו  ֶׁשֻּכְּלֶכם  5 ְרצֹוִני 

ָּגדֹול ִמן ַהְמַדֵּבר ִּבְלׁשֹונֹות, זּוָלִתי ִאם ְיָפֵרׁש ָהַאֲחרֹון ֶאת ְּדָבָריו ְּכֵדי 
ֶׁשַהְּקִהָּלה ִּתָּבֶנה.

6 ְוַעָּתה, ַאַחי, ִאם ָאבֹוא ֲאֵליֶכם ַוֲאַדֵּבר ִּבְלׁשֹונֹות, ָמה אֹוִעיל ָלֶכם 

אֹו  ְנבּוָאה  ְּדַבר  ַּדַעת,  ְּדַבר  אֹו  ִהְתַּגּלּות  ְּדַבר  ָלֶכם  ַאִּגיד  ֹלא  ִאם 
ְּדַבר הֹוָרָאה? 7 ֲאִפּלּו ֵּכִלים ּדֹוְמִמים ֶׁשִּנָּתן ְלָהִפיק ֵמֶהם קֹול, ְּכגֹון 
ָחִליל אֹו ִּכּנֹור, ִאם ֹלא ַיְׁשִמיעּו ִׁשּנּוֵיי ְצִליִלים, ֵּכיַצד ֻּתַּכר ַהְּנִעיָמה 
ִּבְלִּתי  קֹול  ַּתְׁשִמיַע  ַהֲחצֹוְצָרה  8 ְוִאם  ְּבִכּנֹור?  אֹו  ְּבָחִליל  ַהְמֻנֶּגֶנת 
ְּדָבִרים  ַּתְׁשִמיעּו  ֹלא  ִאם  ַאֶּתם,  ַּגם  9 ֵּכן  ַלְּקָרב?  ִיְתּכֹוֵנן  ִמי  ָּברּור, 
ֶאל  ְמַדְּבִרים  ִּתְהיּו  ֲהֵרי  ֶּׁשֶּנֱאַמר?  ַמה  יּוַבן  ֵּכיַצד  ַּבָּלׁשֹון,  ְּברּוִרים 
ֶׁשֵאינֹו  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוֵאין  ָּבעֹוָלם  ִמיֵני ַהּקֹולֹות  10 ַרִּבים ֵהם  ָהֲאִויר! 
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יד 21: ישע’ כח 11  ‑12     

ַמִּביַע ַמֶּׁשהּו. 11 ְלִפיָכְך ִאם ֵאיֶנִּני ֵמִבין ֶאת ַהּתֶׂכן ֶׁשל ַהּקֹול, ֶאְהֶיה 
ַאֶּתם,  ַּגם  12 ֵּכן  ְּבֵעיַני.  לֹוֵעז  ִיְהֶיה  ְוַהְמַדֵּבר  ַהְמַדֵּבר  ְּבֵעיֵני  לֹוֵעז 
ֱהיֹות ְוַאֶּתם ְלהּוִטים ַאֲחֵרי ַמָּתנֹות רּוָחִנּיֹות, ַּבְּקׁשּו ְלַהֲעִׁשיר ְּבַמה 

ֶּׁשּבֹוֶנה ֶאת ַהְּקִהָּלה.
ֲאִני  14 ִאם  ְּדָבָריו.  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ֶׁשּיּוַכל  ִיְתַּפֵּלל  ְּבָלׁשֹון  ַהְמַדֵּבר  13 ָלֵכן 

ִמְתַּפֵּלל ְּבָלׁשֹון רּוִחי ִמְתַּפֶּלֶלת, ֲאָבל ִׂשְכִלי ֵאיֶנּנּו עֹוֶׂשה ְּפִרי. 15 ִאם 
ֵּכן ַמה ַּלֲעׂשֹות? ֶאְתַּפֵּלל ְּבֶאְמָצעּות ָהרּוַח ְוֶאְתַּפֵּלל ַּגם ְּבֶאְמָצעּות 
ַהֵּׂשֶכל;  ְּבֶאְמָצעּות  ַּגם  ְוָאִׁשיר  ָהרּוַח  ְּבֶאְמָצעּות  ָאִׁשיר  ַהֵּׂשֶכל; 
16 ֶׁשֵּכן ִאם ְּתָבֵרְך ְּברּוַח, ֵּכיַצד יׂאַמר ”ָאֵמן” ַעל הֹוָדָיְתָך ִמי ֶׁשִּנְמֶנה 

17 ַאָּתה  ֲהֵרי ֵאין הּוא יֹוֵדַע ָמה ַאָּתה אֹוֵמר!  ִעם ַהִּבְלִּתי ְמִביִנים? 
מֹוֶדה  18 ֲאִני  ִנְבֶנה.  ֵאיֶנּנּו  ֵרֲעָך  ַאְך  ָּכָראּוי,  ּתֹוָדה  ַמְׁשִמיַע  ָאְמָנם 
ֵלאֹלִהים ֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר ִּבְלׁשֹונֹות יֹוֵתר ִמֻּכְּלֶכם. 19 ְּבַרם ַּבְּקִהָּלה ֲאִני 
 — ֲאֵחִרים  ַּגם  ְלַלֵּמד  ְּכֵדי  ִׂשְכִלי  ְּבֶעְזַרת  ִמִּלים  ָחֵמׁש  ַמֲעִדיף לֹוַמר 

ֵמֲאֶׁשר ְלַהְׁשִמיַע ִרְבבֹות ִמִּלים ְּבָלׁשֹון.
ְּבִעְנְיֵני ִרְׁשעּות, ַאְך  ְיָלִדים  ֱהיּו  ַּבֲחִׁשיָבה;  ְיָלִדים  ִּתְהיּו  20 ַאַחי, ַאל 

ּוְבָלׁשֹון  ָׂשָפה  ְּבַלֲעֵגי  ָּכתּוב:   ”ִּכי  21 ַּבּתֹוָרה  ְמֻבָּגִרים.  ֱהיּו  ַּבֲחִׁשיָבה 
ַאֶחֶרת ְיַדֵּבר ֶאל־ָהָעם ַהֶּזה ְוֹלא ָאבּוא ְׁשמֹוַע.” 22 ְלִפיָכְך ַהְּלׁשֹונֹות 
ֵאיֶנָּנה  ְוַהְּנבּוָאה  ַמֲאִמיִנים.  ַלִּבְלִּתי  ֶאָּלא  ַלַּמֲאִמיִנים,  אֹות  ֵאיָנן 
ַלִּבְלִּתי ַמֲאִמיִנים, ֶאָּלא ַלַּמֲאִמיִנים. 23 ְוִהֵּנה ִאם ִּתְתַּכֵּנס ָּכל ַהְּקִהָּלה 
ָּבִעְנָין, אֹו  ְוִיָּכְנסּו ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאין ָלֶהם ֻמָּׂשג  ְיַדְּברּו ִּבְלׁשֹונֹות,  ְוֻכָּלם 
ֲאָנִׁשים ִּבְלִּתי ַמֲאִמיִנים, ְּכלּום ֹלא יׂאְמרּו ֶׁשַאֶּתם ְמֻׁשָּגִעים? 24 ֲאָבל 
ִאם ַהּכׂל ִמְתַנְּבִאים ְוִיָּכֵנס ִאיׁש ִּבְלִּתי ַמֲאִמין, אֹו ִמי ֶׁשֵאין לֹו ֻמָּׂשג 
ִעְנָין, ֲאַזי יּוַכח ַעל־ְיֵדי ֻּכָּלם ְוִיּדֹון ַעל־ְיֵדי ֻּכָּלם: 25 ִסְתֵרי ִלּבֹו ִיָּגלּו  ָּבְ
ְוהּוא ִיּפׂל ַעל ָּפָניו ְּבִהְׁשַּתֲחָוָיה ֵלאֹלִהים ְוַיְכִריז ִּכי ָאֵכן ֵיׁש ֱאֹלִהים 

ְּבִקְרְּבֶכם.
ֵיׁש  ְלֶאָחד  ַיְחָּדיו,  ִנְקָהִלים  ַאֶּתם  ַּכֲאֶׁשר  ַאַחי?  ַּתֲעׂשּו,  ַמה  26 ּוְבֵכן 

ְוָלֶזה  ָלׁשֹון  ָלֶזה  ִהְתַּגּלּות,  ָלֶזה  ְּדַבר־הֹוָרָאה,  ֵיׁש  ְלַאֵחר  ִמְזמֹור, 
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ְיַדְּברּו  ְּבָלׁשֹון,  ְמַדְּבִרים  27 ִאם  ִּתָּבנּו.  ְלַמַען  ַהּכׂל  ָנא  ְיֵהא  ֵּפרּוׁש; 
ְׁשַנִים אֹו ְׁשלֹוָׁשה, ֹלא יֹוֵתר; ֶזה ַאַחר ֶזה ְיַדְּברּו ְוֶאָחד ְיָפֵרׁש. 28 ַאְך 
ִאם ֵאין ְמָפֵרׁש, ַיֲחִריׁשּו ַּבְּקִהָּלה ִויַדְּברּו ְלַעְצָמם ְוֵלאֹלִהים. 29 ֲאֶׁשר 
ִּדְבֵריֶהם.  ֶאת  ִיְבֲחנּו  ְוַהְּׁשָאר  ְיַדְּברּו  ְׁשלֹוָׁשה  אֹו  ְׁשַנִים  ַלְּנִביִאים, 
30 ִאם ִיָּגֶלה ָּדָבר ְלַאַחד ַהּיֹוְׁשִבים ָׁשם ַיֲחִריׁש ָהִראׁשֹון, 31 ִּכי ֻּכְּלֶכם 

ְיכֹוִלים ְלִהְתַנֵּבא ֶזה ַאַחר ֶזה ְּבאֶׂפן ֶׁשַהּכׂל ִיְלְמדּו ְוַהּכׂל ִיְתעֹוְדדּו. 
32 ְורּוחֹות ַהְּנִביִאים ְּכפּופֹות ַלְּנִביִאים, 33 ֶׁשֲהֵרי ֱאֹלִהים ֵאינֹו ֱאֹלֵהי 

ְמהּוָמה ֶאָּלא ֱאֹלֵהי ַהָּׁשלֹום.
ֵאין  ַּבְּקִהּלֹות;  ֶּתֱחֶׁשיָנה  34 ַהָּנִׁשים  ַהְּקדֹוִׁשים,  ְקִהּלֹות  ְּבָכל  ַּכָּנהּוג 
ָלֶהן ְרׁשּות ְלַדֵּבר, ֶאָּלא ִּתָּכַנְעָנה ְלָמרּות, ְּכמֹו ֶׁשַּגם ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת. 
35 ְוִאם ְרצֹוָנן ִלְלמׂד ָּדָבר, ִּתְׁשַאְלָנה ֶאת ַּבֲעֵליֶהן ַּבַּבִית, ִּכי ֹלא ָיֶאה 

ֶׁשִאָּׁשה ְּתַדֵּבר ַּבְּקִהָּלה.
36 ַהִאם ִמֶּכם ָיָצא ְּדַבר ֱאֹלִהים? ְוִכי ַרק ֲאֵליֶכם ִהִּגיַע? 37 ָּכל ַהחֹוֵׁשב 

ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ָנִביא אֹו ִאיׁש רּוָחִני, ֶׁשַּיִּכיר ִּכי ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי 
ֻיַּכר ּבֹו.  38 ְוִאם ִמיֶׁשהּו ֵאינֹו ַמִּכיר, ֹלא  ֲאֵליֶכם ִמְצוֹות ָהָאדֹון ֵהם. 
ִּבְלׁשֹונֹות,  ִּדּבּור  ִּתְמְנעּו  ְוַאל  ְלִהְתַנֵּבא  ִהְׁשּתֹוְקקּו  ַאַחי,  39 ּוְבֵכן, 

40 ֲאָבל ֵיָעֶׂשה ָנא ַהּכׂל ְּבאֶׂפן ָראּוי ּוְבֵסֶדר.

תחיית המשיח

 ַאַחי, ֲאִני ַמְזִּכיר ָלֶכם ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ֶׁשִהְׁשַמְעִּתי ָלֶכם, ְּבׂשֹוָרה טו 
ֲאֶׁשר ַּגם ִקַּבְלֶּתם אֹוָתּה ְוַגם עֹוְמִדים ַאֶּתם ָּבּה; 2 ְּבֶאְמָצעּוָתּה 
ַאֶּתם ַּגם נֹוָׁשִעים, ִאם ַמֲחִזיִקים ַאֶּתם ַּבָּדָבר ֶׁשִּבַּׂשְרִּתי ָלֶכם — ֶׁשִאם 
ּוָבִראׁשֹוָנה  ָּברׂאׁש  ָלֶכם  3 ָמַסְרִּתי  ֱאמּוַנְתֶכם.  ָהְיָתה  ַלָּׁשְוא  ֵכן,  ֹלא 
ַהְּכתּוִבים;  ְלִפי  ֲחָטֵאינּו,  ְּבַעד  ֵמת  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ִקַּבְלִּתי,  ֶּׁשַּגם  ַמה 
ֶאל  5 ְוִנְרָאה  ַהְּכתּוִבים;  ְלִפי  ַהְּׁשִליִׁשי,  ַּבּיֹום  ִלְתִחָּיה  ְוָקם  4 ִנְקַּבר 

ַאַחת  ְּבַבת  ִנְרָאה  ֵכן  6 ַאֲחֵרי  ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר.  ֶאל  ָּכְך  ְוַאַחר  ֵּכיָפא 
ֶאל יֹוֵתר ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות ַאִחים, ֲאֶׁשר ֻרָּבם עֹוָדם ַּבַחִּיים ּוִמְקָצָתם 
ַהְּׁשִליִחים.  ָּכל  ִמֵּכן ֶאל  ּוְלַאַחר  ַיֲעקׂב  ִנְרָאה ֶאל  ָּכְך  7 ַאַחר  ֵמִתים. 
9 ֶׁשֵּכן  ֲאִני;  ְּכֵנֶפל  ֲאֶׁשר  ָהַאֲחרֹון,  ֲאִני,  ֵאַלי,  ַּגם  ִנְרָאה  ֻּכָּלם  8 ַאֲחֵרי 
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ֲאִני ַהָּפחּות ַּבְּׁשִליִחים ְוֵאיֶנִּני ָראּוי ְלִהָּקֵרא ָׁשִליַח ִמּׁשּום ֶׁשָרַדְפִּתי 
ֶאת ְקִהַּלת ֱאֹלִהים. 10 ֲאָבל ְּבֶחֶסד ֱאֹלִהים ֲהֵריִני ַמה ֶּׁשֲאִני ְוַחְסּדֹו 
ָעַלי ֹלא ָהָיה ָלִריק. ַאְּדַרָּבא, ָעַמְלִּתי יֹוֵתר ִמֻּכָּלם, ַאְך ֹלא ֲאִני ֶאָּלא 
ֶחֶסד ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִאִּתי. 11 ַעל ָּכל ָּפִנים, ֵּבין ֶׁשֲאִני ֵּבין ֶׁשֵהם, ָּכְך ָאנּו 

ְמַבְּׂשִרים ְוָכְך ֶהֱאַמְנֶּתם.
תחיית המתים

ַּכָּמה  אֹוְמִרים  ֵאיְך  ַהֵּמִתים,  ִמן  ָקם  ַהָּמִׁשיַח  ִּכי  ֻמְכָרז  ִאם  12 ּוְבֵכן 

ִמֶּכם ֶׁשֵאין ְּתִחַּית ֵמִתים? 13 ִאם ֵאין ְּתִחַּית ֵמִתים, ַּגם ַהָּמִׁשיַח ֹלא 
ֶהֶבל.  ֱאמּוַנְתֶכם  ְוַגם  ֶהֶבל  ַהְכָרָזֵתנּו  ָקם,  ֹלא  ַהָּמִׁשיַח  14 ְוִאם  ָקם. 
ִּכי  ֱאֹלִהים  ַעל  ַהִעידֹונּו  ֶׁשֵּכן  ֶׁשֶקר ֵלאֹלִהים,  ֵעֵדי  ִנָּמֵצא  ַּגם  15 ְוָאז 

ֵאין  ָאְמָנם  ִאם  ֱהִקימֹו  ֹלא  ְוהּוא   — ִלְתִחָּיה  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ֵהִקים 
ַּגם  ִלְתִחָּיה,  ָקִמים  ַהֵּמִתים  ֵאין  16 ְוִאם  ִלְתִחָּיה;  ָקִמים  ַהֵּמִתים 
ַלָּׁשְוא  ִלְתִחָּיה,  ָקם  ֹלא  ַהָּמִׁשיַח  17 ְוִאם  ִלְתִחָּיה.  ָקם  ֹלא  ַהָּמִׁשיַח 
ֱאמּוַנְתֶכם ַוֲעַדִין ְׁשרּוִיים ַאֶּתם ַּבֲחָטֵאיֶכם. 18 ְוָאז ַּגם ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר 
ֵמתּו ִּבְהיֹוָתם ַׁשָּיִכים ַלָּמִׁשיַח — ֲאבּוִדים ֵהם. 19 ִאם ֲאַנְחנּו ּתֹוִלים 
ִמָּכל  ָאנּו  ֻאְמָלִלים  ֲאַזי  ֵאֶּלה,  ַחִּיים  ְלַמַען  ְוַרק  ַאְך  ַּבָּמִׁשיַח  ִּתְקָוה 

ָאָדם.
20 ֲאָבל ָּכֵעת ַהָּמִׁשיַח ָקם ִמן ַהֵּמִתים, ִּבּכּוֵרי ָּכל ְיֵׁשֵני ָעָפר. 21 ּוֵמַאַחר 

ָאָדם;  ַעל־ְיֵדי  ִהיא  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית  ַּגם  ָאָדם,  ַעל־ְיֵדי  ָּבא  ֶׁשַהָּמֶות 
23 ַאְך  ָיְחיּו.  ַהּכׂל  ַּבָּמִׁשיח  ַּגם  ָּכְך  ֵמִתים,  ַהּכׂל  ֶׁשְּבָאָדם  ְּכמֹו  22 ֶׁשֵּכן 

ָּכל ֶאָחד ְּכִסְדרֹו: ָהִראׁשֹון הּוא ַהָּמִׁשיַח; ַאֲחֵרי ֵכן, ְּבבֹואֹו, ַהַּׁשָּיִכים 
ַלָּמִׁשיַח. 24 ַאֲחֵרי ֵכן ַהֵּקץ, ַּכֲאֶׁשר ִיְמסׂר ֵלאֹלִהים ָהָאב ֶאת ַהַּמְלכּות 
ִלְמֹלְך  ָעָליו  25 ִּכי  ְוִׁשְלטֹון;  ַסְמכּות  ְוָכל  ִמְמָׁשל  ָּכל  ֶׁשְּיַבֵּטל  ְלַאַחר 
ַעד ִּכי ָיִׁשית ֶאת ָּכל אֹוְיָביו ַּתַחת ַרְגָליו. 26 ָהאֹוֵיב ָהַאֲחרֹון ֶׁשְּיֻמַּגר 
הּוא ַהָּמֶות, 27 ֶׁשֵּכן ָהֱאֹלִהים ָׁשת ַהּכׂל ַּתַחת ַרְגָליו. ּוְבָאְמרֹו ֶׁשַהּכׂל 
ַּבְּכָלל ַהֶּזה.  ֵאיֶנּנּו  ִּכי ַהָּׁשת ֶאת ַהּכׂל ַּתְחָּתיו  הּוַׁשת ַּתְחָּתיו, ָּברּור 
ְלִמי  ָּכפּוף  ִיְהֶיה  ַעְצמֹו  ַהֵּבן  ַּגם  ָאז  ַּתְחָּתיו,  יּוַׁשת  ַהּכׂל  28 ְוַכֲאֶׁשר 

ֶׁשָּׁשת ַּתְחָּתיו ֶאת ַהּכׂל, ְלַמַען ִיְהֶיה ָהֱאֹלִהים ַהּכׂל ַּבּכׂל.
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טו 32: ישע’ כב 13   טו 45: ברא’ ב 7   

ִאם  ַהֵּמִתים?  ְּבַעד  ֶׁשִּנְטָּבִלים  ָהֲאָנִׁשים  ַּיֲעׂשּו  ַמה  ֵכן,  ֹלא  29 ִאם 

ַּבֲעָדם?  ִנְטָּבִלים  ֵהם  ָלָּמה  ִלְתִחָּיה,  ָקִמים  ַהֵּמִתים  ֵאין  ָאְמָנם 
ִנְׁשָּבע  ֲאִני  31 ַאַחי,  ָׁשָעה?  ָׁשָעה  ְּבַסָּכָנה  ְנתּוִנים  ֲאַנְחנּו  30 ְוָלָּמה 

ֵמת.  ֲאִני  יֹום  יֹום  ִּכי  ֲאדֹוֵננּו,  ֵיׁשּוַע  ַּבָּמִׁשיַח  ָּבֶכם  ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ַּבַּגֲאָוה 
ָמה  ָרעֹות,  ַחּיֹות  ִעם  ְּבֶאֶפסֹוס  ֶנֱאַבְקִּתי  ָאָדם  ְּבֵני  ְּכֶדֶרְך  32 ִאם 

נׂאַכל  ָהָבה  ֵמִתים,  ְּתקּוַמת  ֵאין  ִאם  ִמֶּזה?  ִלי  ֶׁשִּתְצַמח  ַהּתֹוֶעֶלת 
ְוִנְׁשֶּתה,   ִּכי ָמָחר ָנמּות! 33 ַאל ִּתְטעּו: ֶחְבַרת ֲאָנִׁשים ָרִעים ַּתְׁשִחית 
ֶׁשֵאין  ַּכָּמה  ֵיׁש  ִּכי  ֶּתֶחְטאּו,  ְוַאל  ַלֶּצֶדק  34 ִהְתַּפְּכחּו  ִמּדֹות טֹובֹות. 

ָּבֶהם ַּדַעת ֱאֹלִהים; ְלָבְׁשְּתֶכם ֲאִני אֹוֵמר זׂאת.
הגוף החדש

35 ”ֲאָבל ֵאיְך ָיקּומּו ַהֵּמִתים?” ִיְׁשַאל ֶאָחד, ”ְּבֵאיֶזה ּגּוף ֵהם ָיבֹואּו?” 

36 ַאָּתה ַהָּסָכל, ֵהן ַמה ֶּׁשִּתְזַרע ֹלא ִיְחֶיה ֶאָּלא ִאם ָימּות. 37 ַּכֲאֶׁשר 

ֶׁשל  ָערֹום  ַּגְרִּגיר  ֶאָּלא  ֶׁשִּיְתַהֶּוה,  ַהּגּוף  ֶאת  זֹוֵרַע  ֵאיְנָך  זֹוֵרַע  ַאָּתה 
ּוְלָכל  ֱאֹלִהים,  ִּכְרצֹון  ּגּוף  לֹו  נֹוֵתן  38 ֵואֹלִהים  ַאֵחר.  ֶזַרע  ִחָּטה, אֹו 
ָלָאָדם  ַהָּבָׂשר;  אֹותֹו  הּוא  ָּבָׂשר  ָּכל  39 ֹלא  הּוא.  ּגּופֹו  ֶאת  ֶזַרע 
ַאֵחר.  ְוַלָּדִגים  ַאֵחר  ָּבָׂשר  ָלעֹופֹות  ַאֵחר,  ָּבָׂשר  ַלַחּיֹות  ִמֶּׁשלֹו,  ָּבָׂשר 
40 ֵיׁש ּגּוִפים ְׁשֵמיִמִּיים ְוגּוִפים ַאְרִצִּיים, ַאְך ׁשֹוֶנה הּוא ֲהַדר ַהּגּוִפים 

ֲאָבל  ִמֶּׁשָּלּה,  ָהָדר  41 ַלֶּׁשֶמׁש  ָהַאְרִצִּיים.  ַהּגּוִפים  ֵמֲהַדר  ַהְּׁשֵמיִמִּיים 
ַאֵחר הּוא ֲהַדר ַהָּיֵרַח ְוַאֵחר הּוא ֲהַדר ַהּכֹוָכִבים, ֶׁשֲהֵרי ּכֹוָכב ִמּכֹוָכב 
ׁשֹוֶנה ַּבֲהָדרֹו. 42 ֵּכן ַּגם ְּתִחַּית ַהֵּמִתים: ַמה ֶּׁשִּנְזַרע ְּבַמָּצב ֶׁשל ִּכָּליֹון 
ָיקּום ְּבִאי ִּכָּליֹון; 43 ִנְזַרע ְּבָקלֹון ְוָיקּום ְּבָכבֹוד; ִנְזַרע ְּבֻחְלָׁשה ְוָיקּום 
ִּבְגבּוָרה; 44 ִנְזַרע ּגּוף ַנְפִׁשי ְוָיקּום ּגּוף רּוָחִני. ִאם ֵיׁש ּגּוף ַנְפִׁשי ֵיׁש ַּגם 
ּגּוף רּוָחִני. 45 ְוֵכן ָּכתּוב ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון:   ”ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה”, 
ָהִראׁשֹון,  הּוא  ָהרּוָחִני  46 ֹלא  ְמַחָּיה.  ְלרּוַח   — ָהַאֲחרֹון  ָאָדם  ֲאָבל 
ִמן  ָעָפר  הּוא  ָהִראׁשֹון  47 ָהָאָדם  ָהרּוָחִני.  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ַהַּנְפִׁשי,  ֶאָּלא 
ֵּכן  ָעָפר  ֶׁשהּוא  48 ָּכֶאָחד  הּוא.  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ַהֵּׁשִני  ָהָאָדם  ָהֲאָדָמה; 
ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ַּגם  ֵּכן  ְׁשֵמיִמי  ֶׁשהּוא  ָּכֶאָחד  ֵהם;  ָעָפר  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ַּגם 
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טו 54: ישע’ כה 8   

ְׁשֵמיִמִּיים ֵהם. 49 ּוְכמֹו ֶׁשָּלַבְׁשנּו ֶאת ַצְלמֹו ֶׁשל ָהַאְרִצי ִנְלַּבׁש ַּגם ֶאת 
ֶצֶלם ַהְּׁשֵמיִמי.

ַמְלכּות  ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָוָדם  ָּבָׂשר  ַאַחי:  זׂאת,  50 אַׂמר 

ָלֶכם:  ַאִּגיד  ָרז  51 ִהֵּנה  ַאל־ִּכָּליֹון.  יֹוֵרׁש  ַהִּכָּליֹון  ֵאין  ַּגם  ָהֱאֹלִהים; 
ַּבּׁשֹוָפר  ַעִין  ּוְכֶהֶרף  ֶרַגע  52 ִּבן  ִנְׁשַּתֶּנה  ֻּכָּלנּו  ֲאָבל  ָנמּות,  ֻּכָּלנּו  ֹלא 
ַוֲאַנְחנּו  ִּכָּליֹון  ְּבִלי  ָיקּומּו  ְוַהֵּמִתים  ְּבׁשֹוָפר  ִיָּתַקע  ֶׁשֵּכן  ָהַאֲחרֹון, 
ְוֶזה  ִיְלַּבׁש ַאל־ִּכָּליֹון  ְלִכָּליֹון  ַהָּכפּוף  ִמן ָהָראּוי ֶׁשֶּזה  53 ִּכי  ִנְׁשַּתֶּנה; 
ִיְלַּבׁש ַאל־ ְלִכָּליֹון  ַהָּכפּוף  54 ְוַכֲאֶׁשר  ַאְלָמֶות.  ִיְלַּבׁש  ַלָּמֶות  ַהָּכפּוף 
ִּכָּליֹון ְוַהָּכפּוף ַלָּמֶות ִיְלַּבׁש ַאְלָמֶות, ָאז ִיְתַקֵּים ְּדַבר ַהָּכתּוב:   ”ֻּבַּלע 
56 עֶׂקץ  ָמֶות?”  ִנְצחֹוְנָך  ַאֵּיה  ָמֶות?  ָעְקְצָך  55 ”ַאֵּיה  ָלֶנַצח.”  ַהָּמֶות 
ּתֹוָדה  57 ֲאָבל  ַהּתֹוָרה.  ִמן  ָּבא  ָּתְקּפֹו  ְוַהֵחְטא  ַהֵחְטא,  הּוא  ַהָּמֶות 
ַהָּמִׁשיַח.  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ַעל־ְיֵדי  ַהִּנָּצחֹון  ֶאת  ָלנּו  ַהּנֹוֵתן  ֵלאֹלִהים 
ָּתִמיד  ֱהיּו  ַיִּציִבים;  ִוְהיּו  ֵהיֵטב  ִעְמדּו  ָהֲאהּוִבים,  ַאַחי  ֵּכן,  58 ַעל 

ָלִריק  ֵאיֶנּנּו  ֶׁשֲעַמְלֶכם  ִּביִדיָעה  ָהָאדֹון,  ֶׁשל  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ּפַׂעל  ֲעִתיֵרי 
ָּבָאדֹון.

התרומה לקהילת ירושלים

ֶׁשהֹוֵריִתי טז  ְּכִפי  ַהְּקדֹוִׁשים,  ְלֶעְזַרת  ַהְּתרּומֹות  ִאּסּוף   ְּבִעְנַין 
ַלְּקִהּלֹות ְּבָגַלְטָיה ֵּכן ֲעׂשּו ַּגם ַאֶּתם. 2 ִמֵּדי ִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע ַיִּניַח 
ְוִיְׁשְמֶרָה ֶאְצלֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ָּכל ֶאָחד ִמֶּכם ְּתרּוָמה ְּכִפי ֶׁשָידֹו ַמֶּׂשֶגת 
ַיְתִחילּו ְּבִאּסּוף ַהְּתרּומֹות ְּבֵעת ּבֹוִאי. 3 ְוַכֲאֶׁשר ָאבֹוא ֶאְׁשַלח ֶאת 
ָהֲאָנִׁשים ַהּטֹוִבים ְּבֵעיֵניֶכם ִעם ִאְּגרֹות ְּבָיָדם ְלָהִביא ֶאת ְּתרּוַמְתֶכם 

ִלירּוָׁשַלִים. 4 ִאם ִיָּמֵצא ְלָנכֹון ֶׁשַּגם ֲאִני ֵאֵלְך, ֵיְלכּו ִאִּתי.
תכניותיו של שאול

ֶּדֶרְך  עֹוֵבר  ֲאִני  ִּכי  ְּבָמֵקדֹוְנָיה,  ֶׁשֶאֱעבׂר  ַאֲחֵרי  ֲאֵליֶכם  5 ָאבֹוא 

ַהחֶׂרף,  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ֲאִפּלּו  אּוַלי  ֶאְצְלֶכם,  ֶאְׁשֶהה  6 אּוַלי  ָמֵקדֹוְנָיה. 
ִלְראֹות  ָחֵפץ  7 ֵאיֶנִּני  ָלֶלֶכת.  ֶׁשָעַלי  ְלֵהיָכן  ְּתַׁשְּלחּוִני  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ֶאְתֶכם ָּכֵעת ְּכעֹוֵבר אַׂרח; ֲאִני ְמַקֶּוה ִלְהיֹות ְזַמן ָמה ֶאְצְלֶכם, ִאם 
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¤ טז 22: מרנא תא ‑ ביטוי בארמית שפירושו ”אדוננו בוא!”. נוסח אחר: מרן אתא   אדוננו בא.   

ִיְרֶצה ָהָאדֹון. 8 ֲאָבל ֶאְתַעֵּכב ְּבֶאֶפסֹוס ַעד ַחג ַהָּׁשבּועֹות, 9 ִּכי ִנְפַּתח 
ִלי ֶּפַתח ָרָחב ִלְפֻעָּלה ּפֹוִרָּיה, ְוַרִּבים ַהִּמְתַנְּגִדים.

ֲחָׁשׁשֹות,  ְּבֹלא  ִעָּמֶכם  ֶׁשֵּיֵׁשב  ְלָכְך  ַּדֲאגּו  ָיבֹוא,  ִטימֹוֵתיאֹוס  10 ִאם 

ֶׁשֵּכן הּוא ָעסּוק ַּבֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ָהָאדֹון ָּכמֹוִני. 11 ִאיׁש ַאל ָיֵקל רׂאׁש 
לֹו  ְמַחֶּכה  ֲאִני  ִּכי  ֵאַלי,  ָלבֹוא  ְּבָׁשלֹום  אֹותֹו  ַׁשְּלחּו  ֶאָּלא  ְּכֶנְגּדֹו, 

ְוָלַאִחים ֲאֶׁשר ִאּתֹו.
ִעם  ֲאֵליֶכם  ֶׁשָּיבֹוא  ַהְרֵּבה  ּבֹו  ִהְפַצְרִּתי  ַאּפֹולֹוס,  ְלָאִחינּו  12 ְּבנֹוֵגַע 

ַּכֲאֶׁשר  ָיבֹוא  הּוא  ַעָּתה.  ָלבֹוא  ָרָצה  ֹלא  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ַאְך  ָהַאִחים, 
ִּתְהֶיה לֹו ִהְזַּדְּמנּות.

הוראות אחרונות

ֲעׂשּו  ַמֲעֵׂשיֶכם  ָּכל  14 ֶאת  ְוִאְמצּו.  ִחְזקּו  ָּבֱאמּוָנה,  ִעְמדּו  13 ִׁשְקדּו, 

ְּבַאֲהָבה.
15 ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם, ַאַחי: ַאֶּתם ַמִּכיִרים ֶאת ִמְׁשַּפַחת ְסֶטָפַנס; ֲהֵרי 

ְלָׁשֵרת ֶאת  ַעְצָמם  ַעל  ִקְּבלּו  ְוַאף  ְּבָאָכָיה  ַהַּמֲאִמיִנים  ֵהם ִראׁשֹוֵני 
ַהְּקדֹוִׁשים. 16 ָלֵכן ַּגם ַאֶּתם ִהָּׁשְמעּו ַלֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ּוְלָכל ִמי ֶׁשעֹוֵבד 
ּופֹוְרטּוָנטֹוס  ְסֶטָפַנס  ֶׁשל  ּבֹוָאם  ַעל  ֲאִני  17 ָׂשֵמַח  ִעָּמֶהם.  ְוָעֵמל 
ַוֲאַכְיקֹוס, ִּכי ֵהם ָהיּו ִלי ְלִפּצּוי ַעל ֶחְסרֹוְנֶכם 18 ְוִהְרִּגיעּו ֶאת רּוִחי 

ְוֶאת רּוֲחֶכם. ָלֵכן ֱהיּו מֹוִקיִרים ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה.
19 ַהְּקִהּלֹות ֲאֶׁשר ְּבַאְסָיה ּדֹוְרׁשֹות ִּבְׁשלֹוְמֶכם. ֲעִקיַלס ּוְפִריְסִקיָלה 

ָּבָאדֹון.  ַרב  ָׁשלֹום  ִּבְרַּכת  ָלֶכם  מֹוְסִרים  ְּבֵביָתם  ֲאֶׁשר  ַהְּקִהָּלה  ִעם 
ֵרֵעהּו  ָּבְרכּו ְלָׁשלֹום ִאיׁש ֶאת  ֻּכָּלם ּדֹוְרִׁשים ִּבְׁשלֹוְמֶכם.  20 ָהַאִחים 

ִּבְנִׁשיָקה ְקדֹוָׁשה.
ֶׁשֵאיֶנּנּו  22 ִמי  ָיִדי.  ִּבְכַתב  ָׁשלֹום  ִּבְרַּכת  ָלֶכם  ׁשֹוֵלַח  ָׁשאּול  21 ֲאִני 

ֵיׁשּוַע  ָהָאדֹון  ָתא!   23¤  ֶחֶסד  ָמָרָנא  ִיְהֶיה!  ֵחֶרם  ָהָאדֹון,  ֶאת  אֹוֵהב 
ִעָּמֶכם. 24 ַאֲהָבִתי ֶאל ֻּכְּלֶכם ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע. 
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 ֵמֵאת ָׁשאּול, ְׁשִליַח ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ַעל־ִּפי ְרצֹון ֱאֹלִהים, ּוֵמֵאת א 
ָהָאח ִטימֹוֵתיאֹוס, ֶאל ְקִהַּלת ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ְּבקֹוִריְנּתֹוס ּוְלָכל 
ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ְּבָאָכָיה: 2 ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ָלֶכם ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו 

ְוָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
נחמה לסובלים

ֵואֹלֵהי  ָהַרֲחִמים  ַאב  ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ֲאִבי  ָהֱאֹלִהים  3 ָּברּוְך 

4 ַהְמַנֵחם אֹוָתנּו ְּבָכל ָצרֹוֵתינּו ְּבאֶׂפן ֶׁשּנּוַכל ְלַנֵחם ֶאת  ֶנָחָמה,  ָּכל 
ַהְּלחּוִצים ְּבָכל ָצָרה ֶׁשִהיא — ַּבֶּנָחָמה ֶׁשֻּנַחְמנּו ָאנּו ֵמֵאת ֱאֹלִהים; 
5 ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשּׁשֹוְפִעים ָּבנּו ִסְבלֹות ַהָּמִׁשיַח, ֵּכן ַּגם ׁשֹוַפַעת ֶנָחָמֵתנּו 

ֶנָחַמְתֶכם  ְלַמַען  ֶזה  ֲהֵרי  סֹוְבִלים,  ֲאַנְחנּו  6 ְוִאם  ַהָּמִׁשיַח.  ַעל־ְיֵדי 
ְּכֵדי  ֶנָחַמְתֶכם,  ְלַמַען  ֶזה  ֲהֵרי  ְמֻנָחִמים,  ֲאַנְחנּו  ִאם  ִויׁשּוַעְתֶכם; 
סֹוְבִלים.  ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם  ַהָּצרֹות  ְּבאֹוָתן  ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק  ֶׁשּתּוְכלּו 
ֶׁשַאֶּתם  ְּכֵׁשם  ִּכי  ְּבָיְדֵענּו  ִהיא,  ֵאיָתָנה  ַעל־אֹודֹוֵתיֶכם  7 ְוִתְקָוֵתנּו 

ֻׁשָּתִפים ַלָּצרֹות, ֵּכן ַּגם ֻׁשָּתִפים ַאֶּתם ַלֶּנָחָמה.
ָעֵלינּו  ֶׁשָעְבָרה  ַהָּצָרה  ְּדַבר  ִמֶּכם  ֶׁשֵּיָעֵלם  רֹוִצים  ֵאיֶנּנּו  8 ַאִחים, 

ֵמַחֵּיינּו.  ֲאִפּלּו  ֶׁשּנֹוַאְׁשנּו  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ְנׂשׂא,  ְלֹלא  ִנְלַחְצנּו  ְּבַאְסָיה; 
9 ְּפַסק ִּדין ָמֶות ִקֵּנן ְּבתֹוֵכנּו, ְוזׂאת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִנְבַטח ְּבַעְצֵמנּו, ֶאָּלא 

ֵּבאֹלִהים ַהְמַחֶּיה ֶאת ַהֵּמִתים; 10 הּוא ִהִּציָלנּו ִמָּמֶות ָחמּור ָּכל ָּכְך 
ְועֹוד ָיׁשּוב ְוַיִּציֵלנּו; ּבֹו ָאנּו ּתֹוִלים ִּתְקָוֵתנּו ִּכי יֹוִסיף ְלַהִּציֵלנּו. 11 ַּגם 
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ַאֶּתם ִהְׁשַּתְּתפּו ַּבְּתִפָּלה ַּבֲעֵדנּו, ְּכֵדי ֶׁשַרִּבים יֹודּו ִּבְגָלֵלנּו ַעל ַמְּתַנת 
ַהֶחֶסד ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו ִּבְזכּות ַרִּבים.

התנהגות שאול כלפי הקורינתים

ּוְבִעָּקר  ָּבעֹוָלם,  ִהְתַנַהְגנּו  ִּכי  ַמְצּפּוֵננּו  ֵעדּות  ַּגֲאָוֵתנּו:  ִהיא  12 זׂאת 

ֶאָּלא  ָּבָׂשר־ָוָדם,  ְּבָחְכַמת  ֹלא   — ֱאֹלִהים  ּוְביֶׁׂשר  ִּבְקֻדָּׁשה  ְּכַלֵּפיֶכם, 
13 ֵאיֶנּנּו ּכֹוְתִבים ָלֶכם ְּדָבִרים ׁשֹוִנים ִמַּמה ֶּׁשַאֶּתם  ְּבֶחֶסד ֱאֹלִהים. 
14 ְּכמֹו  ַלֲחלּוִטין,  ָּבנּו  ֶׁשַּתִּכירּו  ְמַקֶּוה  ַוֲאִני  ַמִּכיִרים.  ְוַגם  קֹוְרִאים 
ַאֶּתם  ֶׁשַּגם  ְּכֵׁשם  ְּתִהַּלְתֶכם  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֶחְלִקי,  ְּבאֶׂפן  ִהַּכְרֶּתם  ֶׁשַּגם 

ְּתִהָּלֵתנּו ְּביֹום ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע.
ִּתְהֶיה  ְלַמַען  ֲאֵליֶכם,  ּכׂל  קֶׂדם  ָלבֹוא  ָרִציִתי  ֶזה  ִּבָּטחֹון  15 ִמּתֹוְך 

ֶאל  ַּדְרִּכי  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך  16 ּוִמֶּכם  ְׁשִנָּיה,  ַּפַעם  ֶחֶסד  ִּבְרַּכת  ֲעֵליֶכם 
ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶׁשְּתַׁשְּלחּוִני ְלֶאֶרץ  ָמֵקדֹוְנָיה, ּוִמָּמֵקדֹוְנָיה ַלֲחזׂר ֲאֵליֶכם, 
ֶּׁשֲאִני  ַּדַעת? ּוַמה  ְּבַקּלּות  ָנַהְגִּתי  ָּכְך, ְּכלּום  17 ְּכֶׁשֶהְחַלְטִּתי  ְיהּוָדה. 
ְּבאֶׂפן  ַמְחִליט,  ֲאִני  ָּבָׂשר־ָוָדם  ַמֲחֶׁשֶבת  ַעל־ִּפי  ַהִאם  ַמְחִליט, 
ֶׁשאּוַכל ְלַהֲחִזיק ְּב”ֵּכן ֵּכן” ְו”ֹלא ֹלא”, ְּבַבת ַאַחת? 18 ֶנֱאָמן ָהֱאֹלִהים 
ַהָּמִׁשיַח  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  19 ֶׁשֲהֵרי  ְוֹלא”,  ”ֵּכן  ֵאיֶנּנּו  ֲאֵליֶכם  ֶׁשְּדָבֵרנּו 
ֵיׁשּוַע, ֶׁשֲאִני ְוִסיְלָונֹוס ְוִטימֹוֵתיאֹוס ִהְכַרְזנּו ָעָליו ְּבִקְרְּבֶכם, ֹלא ָהָיה 
”ֵּכן ְוֹלא”, ֶאָּלא ”ֵּכן” ָהָיה ּבֹו; 20 ִּכי ָּכל ַהְבָטחֹות ֱאֹלִהים ”ֵּכן” ֵהן ּבֹו. 
ָלֵכן ָה”ָאֵמן” ֶׁשָאנּו נֹוְתִנים ּבֹו ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים ַּגם הּוא ְּבֶאְמָצעּותֹו. 
21 ֵואֹלִהים הּוא ַהְמכֹוֵנן אֹוָתנּו ִעָּמֶכם ַּבָּמִׁשיַח. הּוא ָמַׁשח אֹוָתנּו, 

ָהֵעָרבֹון  ֶאת  ְּבִלֵּבנּו  ְוָׂשם  ְּבחֹוָתמֹו  אֹוָתנּו  ָחַתם  ַּגם  ֲאֶׁשר  22 ְוהּוא 

ֶׁשל ָהרּוַח.
23 ֲאִני קֹוֵרא ֵלאלִׂהים ְלָהִעיד ָעַלי, ֶׁשַחְסִּתי ֲעֵליֶכם ְוָלֵכן ֹלא ָּבאִתי 

ֶאָּלא  ֱאמּוַנְתֶכם,  ַעל  ָאנּו  ֶׁשֲאדֹוִנים  24 ֹלא  ְלקֹוִריְנּתֹוס.  ַּפַעם  עֹוד 
ּפֹוֲעִלים ָאנּו ִאְּתֶכם ְלַמַען ִׂשְמַחְתֶכם, ֶׁשֵּכן ָּבֱאמּוָנה ַאֶּתם ַיִּציִבים.

 ָּגַמְרִּתי אֶׂמר ְּבִלִּבי ֶׁשֹּלא ָאבֹוא עֹוד ְלַצֵער ֶאְתֶכם; 2 ֶׁשֲהֵרי ִאם ב 
ַצַער?  לֹו  ֶׁשָּגַרְמִּתי  ִמי  ִמְּלַבד  אֹוִתי  ְיַׂשַּמח  ִמי  ֶאְתֶכם,  ֲאַצֵער 
3 ָּכַתְבִּתי ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְּכֵדי ֶׁשְּבבֹוִאי ֹלא ְיַצֲערּוִני ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָצִריְך 
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ִׂשְמַחת  ִהיא  ֶׁשִּׂשְמָחִתי  ְּבֻכְּלֶכם  ֲאִני  ּובֹוֵטַח  ָּבֶהם,  ִלְׂשמַׂח  ָהִייִתי 
ּוִבְדָמעֹות  ֵלב  ְוָעְגַמת  ַרָּבה  ְמצּוָקה  ִמּתֹוְך  ָלֶכם  4 ָּכַתְבִּתי  ֻּכְּלֶכם. 
ַאֲהָבִתי  ַרָּבה  ָמה  ֶׁשֵּתְדעּו  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ֶאְתֶכם,  ְלַצֵער  ְּכֵדי  ַרּבֹות, ֹלא 
ֶאת  ֶאָּלא  ִצֵער,  אֹוִתי  ֹלא  ֲהֵרי  ַצַער,  ָּגַרם  ִמיֶׁשהּו  5 ְוִאם  ֲאֵליֶכם. 
ֻּכְּלֶכם — ְלָפחֹות ְּבִמַּדת ָמה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהְגִזים. 6 ַּדי לֹו ְלִאיׁש ָּכֶזה 
לֹו  ֶׁשִּתְסְלחּו  ָעִדיף  ְלֶהֶפְך,  7 ּוְבֵכן,  ָהַרִּבים.  ֵמֵאת  ַהּזׂאת  ַהּתֹוֵכָחה 
ּוְתַנֲחמּוהּו, ְלַמַען ֹלא ִיְתמֹוֵטט ָהִאיׁש ֵמרׂב ַצַער. 8 ַעל ֵּכן ֲאִני ְמַבֵּקׁש 
ִמֶּכם ֶׁשּתֹוִכיחּו לֹו ֶאת ַאֲהַבְתֶכם. 9 ְלֵׁשם ָּכְך ַּגם ָּכַתְבִּתי, ְלִהָּוַכח ִאם 
ֵאיֶזה  ַעל  לֹו  ִּתְסְלחּו  ֲאֶׁשר  10 ְוִאיׁש  ַהְּדָבִרים.  ְּבָכל  ַאֶּתם  ְמַצְּיִתים 
ָּדָבר, ַּגם ֲאִני ֶאְסַלח לֹו; ִּכי ַּגם ַמה ֶּׁשֲאִני ָסַלְחִּתי, ִאם ָסַלְחִּתי ַעל 
ְּדַבר ָמה, ֲהֵרי ָסַלְחִּתי ְלַמַעְנֶכם ְלנַׂכח ַהָּמִׁשיַח, 11 ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲעִרים 

ָעֵלינּו ַהָּׂשָטן, ֶׁשֵּכן ְמִזּמֹוָתיו ֹלא ֶנֶעְלמּו ֵמִאָּתנּו.
הניצחון בעזרת אלהים

12 ַּכֲאֶׁשר ָּבאִתי ִלְטרֹוַאס ְלַבֵּׂשר ֶאת ְּבׂשֹוַרת ַהָּמִׁשיַח ַּגם ִנְפַּתח ִלי 

ֶּפַתח ִמַּטַעם ָהָאדֹון, 13 ַאְך ֹלא ָהָיה ָמנֹוַח ְלרּוִחי ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָמָצאִתי 
14 ֲאָבל  ָמֵקדֹוְנָיה.  ֶאל  ְוָיָצאִתי  ֵמֶהם  ִנְפַרְדִּתי  ָאז  ָאִחי.  ִטיטֹוס  ֶאת 
ַּבָּמִׁשיַח ּוֵמִפיץ ַעל־ ִנָּצחֹון  ְּבַמַּסע  ּתֹוָדה ֵלאֹלִהים ַהּמֹוִביל אֹוָתנּו 
ִניחֹוַח ַהָּמִׁשיַח  15 ֲהֹלא  ִניחֹוַח ַּדַעת ֱאֹלִהים ְּבָכל ָמקֹום.  ָיֵדינּו ֶאת 
16 ָלַאֲחרֹוִנים  ָהאֹוְבִדים;  ּוְבֶקֶרב  ַהּנֹוָׁשִעים  ְּבֶקֶרב  ֵלאֹלִהים,  ֲאַנְחנּו 
ֵריַח ֶׁשל ָמֶות ֱאֵלי ָמֶות, ָלִראׁשֹוִנים ֵריַח ֶׁשל ַחִּיים ֱאֵלי ַחִּיים. ּוִמי 
ִּבְדַבר  ִמְסָחר  ָהעֹוִׂשים  ָהַרִּבים  ְּכמֹו  ָאנּו  ֵאין  17 ֲהֵרי  ְלָכְך?  ָהָראּוי 
ֱאֹלִהים, ֶאָּלא ְלֶנֶגד ֵעיֵני ֱאֹלִהים, ְּביֶׁׂשר ֵלב ּוִמַּטַעם ֱאֹלִהים, ַּבָּמִׁשיַח 

ָאנּו ְמַדְּבִרים.
משרתי הברית החדשה

ָאנּו, ג  ְזקּוִקים  ֶׁשָּמא  אֹו  ַעְצֵמנּו?  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  ׁשּוב  ַנְתִחיל   ַהִאם 
2 ֲהֵרי ַאֶּתם ִאַּגְרֵּתנּו  ַּכֲאֵחִרים, ְלִאְּגרֹות ֶׁשַבח ֲאֵליֶכם אֹו ִמֶּכם? 
3 רֹוִאים  אֹוָתּה.  ְוקֹוֵרא  אֹוָתּה  ַמִּכיר  ָאָדם  ְוָכל  ְּבִלֵּבנּו,  ַהְּכתּוָבה 
ְּבֵברּור ֶׁשַאֶּתם ִאֶּגֶרת ַהָּמִׁשיַח ַהֶּנֱעֶזֶרת ַעל־ָיֵדינּו — ְּכתּוָבה ֹלא ִּבְדיֹו, 
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¤ ג 18: רואים ‑ או: משקפים   

ֶאָּלא ְּברּוַח ֱאֹלִהים ַחִּיים, ֹלא ַעל לּוחֹות ֶאֶבן, ֶאָּלא ַעל לּוחֹות ֶׁשל 
ֵלב ָּבָׂשר.

4 ּוִבְגַלל ַהָּמִׁשיַח ֵיׁש ָלנּו ִּבָּטחֹון ָּכֶזה ֵּבאֹלִהים. 5 ֹלא ֶׁשֲאַנְחנּו ְּבַעְצֵמנּו 

ֻמְכָׁשִרים ְּבאֶׂפן ֶׁשַּנְחׁשׂב ְּכִאּלּו ַמֶּׁשהּו נֹוֵבַע ֵמַעְצֵמנּו, ֶאָּלא ֶׁשָּכְׁשֵרנּו 
ָּבא ֵמֵאת ֱאֹלִהים. 6 הּוא ִהְכִׁשיר אֹוָתנּו ִלְהיֹות ְמָׁשְרִתים ֶׁשל ְּבִרית 
ֲחָדָׁשה, ֹלא ֶׁשל אֹות ְּכתּוָבה, ֶאָּלא ֶׁשל ָהרּוַח; ֶׁשֵּכן ָהאֹות ְמִמיָתה, 

ֲאָבל ָהרּוַח ְמַחָּיה.
7 ְוִאם ֵׁשרּות ֶׁשל ִמְׁשַטר ַהָּמֶות, ֶהָחקּוק אֹוִתּיֹות ְּבֶאֶבן, ִנְמָלא ָּכבֹוד 

ִזיו  ָיְכלּו ְלַהִּביט ֶאל ְּפֵני מֶׁׂשה ִּבְגַלל  ִיְׂשָרֵאל ֹלא  ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשְּבֵני 
ַעל  ָּכבֹוד  ִיָּמֵלא  ֹלא  ָהרּוַח  ִמְׁשַטר  ֶׁשל  ֵׁשרּות  8 ַהִאם  ַהחֹוֵלף,  ָּפָניו 
ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה? 9 ֲהֵרי ִאם ֵׁשרּות ַהַהְרָׁשָעה לֹוֵבׁש ָּכבֹוד, ָּכל ֶׁשֵּכן 
ַמְרֶּבה ְלִהְתַעּלֹות ְּבָכבֹוד ֵׁשרּות ַהַהְצָּדָקה! 10 ֵהן ֲאִפּלּו ַמה ֶּׁשָּלַבׁש 
ַמה  11 ְוִאם  יֹוֵתר.  ַהַּנֲעֶלה  ַהָּכבֹוד  ִּבְגַלל  ְלַאִין  ָהָיה  ְּכבֹודֹו  ָּכבֹוד, 

ֶּׁשָּבֵטל ָלַבׁש ָּכבֹוד, ַהִּבְלִּתי חֹוֵלף ִנְכָּבד ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה!
ְּכמֶׁׂשה  ָאנּו  13 ְוֵאין  ָלנּו.  עׂז  ֶיֶתר  ָּכזׂאת,  ִּתְקָוה  ָלנּו  ִּבְהיֹות  12 ָלֵכן 

ֶׁשָּׂשם ַמְסֶוה ַעל ָּפָניו ְּכֵדי ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִיְתּבֹוְננּו ֶאל ֵקץ ַהָּדָבר 
ְּבָקְרָאם  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ַעד  ִּכי  ָקהּו,  ִלּבֹוֵתיֶהם  14 ְּבַרם  ַהִּמְתַּבֵּטל. 
ַּבָּמִׁשיַח  ֶׁשֵּכן  ְמֻסָּלק,  ִּבְלִּתי  ַהַּמְסֶוה  אֹותֹו  ִנְׁשָאר  ַהְיָׁשָנה  ַּבְּבִרית 
ִּדְבֵרי  ֶאת  קֹוְרִאים  ֵהם  ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  15 ַעד  ִמְתַּבֵּטל.  הּוא 
יהוה  ֶאל  ִלָּבם  ִיְפֶנה  ַּכֲאֶׁשר  16 ַאְך  ִלָּבם.  ַעל  ֻמָּנח  ַהַּמְסֶוה  מֶׁׂשה, 
ַהֵחרּות.  ָׁשם  יהוה  רּוַח  ּוַבֲאֶׁשר  ָהרּוַח  17 יהוה הּוא  ַהַּמְסֶוה.  יּוַסר 
18 ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֻּכָּלנּו ְּבָפִנים ְמֻגִּלים רֹוִאים   ¤ ְּבַמְרָאה ֶאת ְּכבֹוד יהוה 

ְוֶנְהָּפִכים ְלאֹותֹו ֶצֶלם, ִמָּכבֹוד ֶאל ָּכבֹוד, ְּכמֹו ִמַּיד יהוה — ָהרּוַח.
אוצר רוחני בכלי חרס

ָאנּו ד  ֵאין  ָלֵכן  ֻרַחְמנּו.  ֶׁשַּגם  ְּכִפי  ְּבָיֵדינּו  ֻהְפַקד  ַהֶּזה   ַהֵּׁשרּות 
ָאנּו  ֵאין  ַהְּמִביִׁשים;  ַהֵּסֶתר  ִמַּמֲעֵׂשי  ָיֵדינּו  2 ִסַּלְקנּו  ִמְתָיֲאִׁשים. 
ֶאָּלא  ֱאֹלִהים,  ְּדַבר  ֶאת  ְמַסְּלִפים  ְוֵאיֶנּנּו  ִמְרָמה  ְּבַדְרֵכי  הֹוְלִכים 
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ד 13: תהל’ קטז 10   

ְמַגִּלים ָאנּו ֶאת ָהֱאֶמת ּוְבָכְך ָאנּו ַמְמִליִצים ַעל ַעְצֵמנּו ִלְפֵני ַמְצּפּונֹו 
ֶׁשל ָּכל ָאָדם ְלֶנֶגד ֵעיֵני ֱאֹלִהים. 3 ַאְך ִאם ִנְסֶּתֶרת ְּבׂשֹוָרֵתנּו, ִנְסֶּתֶרת 
ַהִּבְלִּתי  ֶׁשל  ִׂשְכָלם  ֶאת  ִעֵּור  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  4 ֵאל  ָלאֹוְבִדים.  ִהיא 
ַמֲאִמיִנים ְלַבל ִיְזַרח ֲעֵליֶהם אֹור ַהְּבׂשֹוָרה ֶׁשל ְּכבֹוד ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר 
ַעל  ֶאָּלא  ַמְכִריִזים,  ָאנּו  ַעְצֵמנּו  ַעל  ֹלא  5 ֲהֵרי  ָהֱאֹלִהים.  ֶצֶלם  הּוא 
ְוִאּלּו ַעל ַעְצֵמנּו ְּכַעל ַעְבֵדיֶכם ְלַמַען ֵיׁשּוַע.  ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ְּכָאדֹון, 
6 ָהֱאֹלִהים ָהאֹוֵמר ”יֹוַפע אֹור ֵמחֶׁׂשְך” הּוא ִהִּגיַּה אֹור ְּבִלֵּבנּו ְלָהִאיר 

ַּדַעת ַעל־אֹודֹות ְּכבֹוד ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ְּבָפָניו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח.
ַהִּנְׂשָּגב  ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכַׂח  ְּכֵדי  ִּבְכֵלי ֶחֶרס,  ָלנּו  7 ְּבַרם ָהאֹוָצר ַהֶּזה ָנתּון 

ַאְך  ֵעֶבר,  ִמָּכל  ֲאַנְחנּו  8 ִנְלָחִצים  ָאנּו.  ִמָּיֵדינּו  ְוֹלא  ֱאֹלִהים  ֵמֵאת 
ֵאיֶנּנּו ְרצּוִצים; ְנבֹוִכים, ַאְך ֹלא נֹוֲאִׁשים; 9 ִנְרָּדִפים, ַאְך ֹלא ְנטּוִׁשים; 
ֻמְׁשָלִכים ַאְרָצה, ַאְך ֹלא ִנְׁשָמִדים. 10 ְוָתִמיד נֹוְׂשִאים ָאנּו ַּבּגּוף ֶאת 
מֹות ֵיׁשּוַע, ְּכֵדי ֶׁשַּגם ַחֵּיי ֵיׁשּוַע ִיְתַּגּלּו ְּבגּוֵפנּו; 11 ִּכי ֲאַנְחנּו ַהַחִּיים 
ִיְתַּגּלּו  ֵיׁשּוַע  ַחֵּיי  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ֵיׁשּוַע,  ַּבֲעבּור  ַלָּמֶות  ָּתִמיד  ִנְמָסִרים 

ִּבְבָׂשֵרנּו ֶּבן־ַהְּתמּוָתה. 12 ְלִפיָכְך ָּבנּו ּפֹוֵעל ַהָּמֶות , ּוָבֶכם — ַהַחִּיים.
13 ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו אֹוָתּה רּוַח ֶׁשל ֱאמּוָנה, ַּכָּכתּוב   ”ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר”, 

ְוָאְמָנם ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ְוָלֵכן ַּגם ְמַדְּבִרים; 14 ְּבָיְדֵענּו ִּכי הּוא ֲאֶׁשר 
ֵהִקים ִלְתִחָּיה ֶאת ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע, ָיִקים ַּגם אֹוָתנּו ִעם ֵיׁשּוַע ְוַיִּציֵגנּו 
ִעָּמֶכם. 15 ָאֵכן ַהּכׂל ְלַמַעְנֶכם, ְוָכְך ְּבֶׁשל ַהֶחֶסד ֶׁשָּׁשַפע ִּבְגַלל ָהַרִּבים 

ִּתְרֶּבה ַההֹוָדָיה ִלְכבֹוד ֱאֹלִהים.
המשכן הארצי לעומת הבית אשר מן השמים

16 ָלֵכן ֵאין ָאנּו ִמְתָיֲאִׁשים, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָאָדם ַהִחיצֹוִני ֶׁשָּלנּו הֹוֵלְך 

ַהַּקָּלה  ָצָרֵתנּו  17 ֵהן  ַהְּפִניִמי ֶׁשָּלנּו ִמְתַחֵּדׁש יֹום יֹום.  ּוָבֶלה, ָהָאָדם 
18 ְוֵאין  ְמאׂד.  ַעד  ְוַרב  ָּגדֹול  עֹוָלִמים  ְּכבֹוד  ָלנּו  ְמִכיָנה  ָהֶרַגע  ֶׁשל 
ָאנּו צֹוִפים ֶאל ַהְּדָבִרים ַהִּנְרִאים, ֶאָּלא ֶאל ֲאֶׁשר ֵאיָנם ִנְרִאים; ִּכי 

ַהְּדָבִרים ַהִּנְרִאים ְלָׁשָעה ֵהם, ֲאָבל ַהִּבְלִּתי ִנְרִאים — ְלעֹוָלִמים.

 4.3 - 18

HNTquote.indb   352 27/10/2010   14:32:09



השניה אל הקורינתים 353

 

¤ ה 16: ראות אנושית ‑ מילולית: על־פי בשר   

 ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשִאם ֵיָהֵרס ֵּבית ִמְׁשָּכֵננּו ָהַאְרִצי, ֵיׁש ָלנּו ִּבְנָין ֵמֵאת ה 
ֱאֹלִהים, ַּבִית ֶׁשֵאינֹו ַמֲעֵׂשה ָיַדִים ְוהּוא ַּבָּׁשַמִים ְלעֹוָלִמים. 2 ֵהן 
ָּבֶזה, ְּבִמְׁשָּכֵננּו ָהַאְרִצי, ֶנֱאָנִחים ָאנּו ְוַעִּזים ִּכּסּוֵפינּו ִלְלּבׁׂש ַּגם ֶאת 
ְוֹלא  ְלבּוִׁשים  עֹוד  ִנָּמֵצא  ָאְמָנם  3 ִאם   — ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֲאֶׁשר  ֵּביֵתנּו 
ִמּכֶׂבד  ָאנּו  ֶנֱאָנִחים  ָּכֵעת,  ְּבִמְׁשָּכֵננּו  ִּבְהיֹוֵתנּו  ַּגם  4 ִּכי   — ֲעֻרִּמים 
ַהַּמָּׂשא; ֶׁשֲהֵרי ֵאיֶנּנּו ֲחֵפִצים ְלִהְתַּפֵּׁשט, ֶאָּלא ְלהֹוִסיף ְלבּוׁש ְּבאֶׂפן 
ֵהִכין  ֲאֶׁשר  הּוא  5 ֵואֹלִהים  ַהַחִּיים.  ַעל־ְיֵדי  ִיָּבַלע  ַלָּמֶות  ֶׁשַהָּכפּוף 

אֹוָתנּו ְלָכְך ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ֵעְרבֹון ָהרּוַח.
ַּבּגּוף  ְּבִהָּמְצֵאנּו  ִּכי  ְויֹוְדִעים  ֵעת  ְּבָכל  ָאנּו  ִּבָּטחֹון  ְמֵלֵאי  ֵּכן  6 ַעל 

ְרחֹוִקים ָאנּו ִמן ָהָאדֹון, 7 ֶׁשֵּכן ַעל־ִּפי ֱאמּוָנה ֲאַנְחנּו ִמְתַהְּלִכים ְוֹלא 
ַעל־ִּפי ַמְרֵאה ֵעיַנִים. 8 ְואּוָלם ְמֵלֵאי ִּבָּטחֹון ָאנּו ּוַמְעִּדיִפים ָלֵצאת 
ָאנּו  ׁשֹוֲאִפים  ַּגם  9 ָלֵכן  ָהָאדֹון.  ֶאל  ַהַּבְיָתה  ְוָלבֹוא  ַהּגּוף  ִמִּמְׁשַּכן 
ִלְהיֹות ְרצּוִיים ְלָפָניו, ֵּבין ֶׁשָאנּו ְּבִמְׁשָּכֵננּו ֵּבין ֶׁשָאנּו ִמחּוָצה לֹו, 10 ִּכי 
ֻּכָּלנּו ַחָּיִבים ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ֵּכס ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח, ְלַמַען ְיַקֵּבל 
ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשָעָׂשה ְּבֵעת ֱהיֹותֹו ַּבּגּוף, ִאם טֹוב ְוִאם ַרע.

שירות הריצוי

ְּכֵדי  ָאָדם  ְּבֵני  ֵלב  ַעל  ְמַדְּבִרים  ֲאַנְחנּו  ֲאדָׂני  ִיְרַאת  ַהָּכַרת  11 ִמּתֹוְך 

ַּגם  ְּגלּוִיים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְמַקֶּוה  ַוֲאִני  ֵלאֹלִהים,  ָאנּו  ְּגלּוִיים  ְלַׁשְכְנָעם. 
ְלֵעיֵני ַמְצּפּוְנֶכם. 12 ֵאין ָאנּו ׁשּוב ְמַׁשְּבִחים ֶאת ַעְצֵמנּו ִלְפֵניֶכם, ֶאָּלא 
ְּלַהִּציב  ַמה  ָלֶכם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ָּבנּו,  ְלִהְתָּגאֹות  ִסָּבה  ְּבֶיְדֶכם  נֹוְתִנים 
13 ְוִאם  ֶּׁשַּבֵּלב.  ְּבַמה  ְוֹלא  ָּפִנים  ְּבַמְרֵאה  ַהִּמְתָּגִאים  ָהֲאָנִׁשים  ֶנֶגד 
ָיָצאנּו ִמַּדְעֵּתנּו, ֲהֵרי ֶזה ְלַמַען ֱאֹלִהים; ְוִאם ְמֻפָּכִחים ָאנּו, ֲהֵרי ֶזה 
ְלַמַעְנֶכם; 14 ֶׁשֵּכן ַאֲהַבת ַהָּמִׁשיַח ּדֹוֶחֶקת ָּבנּו, ְּבַהִּכיֵרנּו ֶׁשֶאָחד ֵמת 
ְּבַעד ַהּכׂל, ָלֵכן ַהּכׂל ֵמתּו. 15 ּוְבַעד ַהּכׂל הּוא ֵמת, ְּכֵדי ֶׁשֵאֶּלה ַהַחִּיים 
ְוָקם ַּבֲעָדם.  ְלַמַען ֶזה ֲאֶׁשר ֵמת  ְלַמַען ַעְצָמם, ֶאָּלא  ִיְחיּו עֹוד  ֹלא 
16 ַעל ֵּכן ֵמַעָּתה ֵאין ָאנּו ַמִּכיִרים ִאיׁש ַעל־ִּפי ְראּות ֱאנֹוִׁשית;   ¤ ְוַגם 

ֵאיֶנּנּו  ָּכֵעת  ֲהֵרי  ֱאנֹוִׁשית,  ְראּות  ַעל־ִּפי  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ִהַּכְרנּו  ִאם 
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ו 2: ישע’ מט 8   

ַּבָּמִׁשיַח הּוא  ֶׁשִּנְמָצא  ִמי  ֵּכן  17 ַעל  ָּכֶזה.  ְּבאֶׂפן  ַמִּכיִרים אֹותֹו עֹוד 
ֵמֵאת  18 ְוַהּכׂל  ֲחָדׁשֹות.  ִנְהיּו  ִהֵּנה  ָעְברּו;  ַהְיָׁשנֹות  ֲחָדָׁשה.  ְּבִריָאה 
ָהֱאֹלִהים ֶׁשִרָּצה אֹוָתנּו ֵאָליו ַעל־ְיֵדי ַהָּמִׁשיַח, ּוָמַסר ָלנּו ֶאת ֵׁשרּות 
ָהִרּצּוי. 19 ְּכלֹוַמר: ֱאֹלִהים ָהָיה ַּבָּמִׁשיַח ְמַרֶּצה ֶאת ָהעֹוָלם ֶאל ַעְצמֹו 
ִמְּבִלי ַלְחׁשׂב ָלֶהם ֶאת ֲעוֹונֹוֵתיֶהם, ְוהּוא ָׂשם ָּבנּו ֶאת ְּדַבר ָהִרּצּוי. 
20 ָלֵכן ַׁשְגִריֵרי ַהָּמִׁשיַח ָאנּו ֵואֹלִהים ְּכמֹו ַמְפִציר ְּבֶאְמָצעּוֵתנּו. ּוְבֵכן 

ַמְפִציִרים ָאנּו ְּבֵׁשם ַהָּמִׁשיַח: ִהְתַרּצּו ָנא ֵלאֹלִהים! 21 ֶאת ֶזה ֲאֶׁשר 
ֹלא ָיַדע ַחָּטאת ָעָׂשה ְלַחָּטאת ַּבֲעֵדנּו, ְּכֵדי ֶׁשָאנּו ִנְלַּבׁש ֶאת ַהְּצָדָקה 

ֶׁשל ֱאֹלִהים ּבֹו.

ָנא ו  ַאל  ִמֶּכם:  ְמַבְקִׁשים  ַּגם  ָאנּו  ְלָפֳעלֹו,  ֻׁשָּתִפים  ֶׁשֲאַנְחנּו   ֵּכיָון 
ָרצֹון  אֹוֵמר:   ”ְּבֵעת  הּוא  2 ֵהן  ֱאֹלִהים.  ֶחֶסד  ֶאת  ָלִריק  ְּתַקְּבלּו 
ַעָּתה  ִהֵּנה  ָרצֹון,  ֵעת  ַעָּתה  ִהֵּנה  ֲעַזְרִּתיָך.”  ְיׁשּוָעה  ּוְביֹום  ֲעִניִתיָך 
יֹום ְיׁשּוָעה. 3 ֵאין ָאנּו ָׂשִמים ִמְכׁשֹול ְּבׁשּום ָּדָבר, ֶּפן ִיְהֶיה ֵׁשרּוֵתנּו 
ִּכְמָׁשְרֵתי  ַעְצֵמנּו  ַמִּציִגים ֶאת  ֲאַנְחנּו  ָּדָבר  ְּבָכל  4 ַאְּדַרָּבא,  ְלִׁשְמָצה. 
ֱאֹלִהים: ְּברׂב ַסְבָלנּות, ְּבָצרֹות, ְּבַמְחסֹור, ִּבְמצּוקֹות, ְּבַמּכֹות, 5 ְּבָבֵּתי 
6 ְּבָטֳהָרה,  ְּבצֹומֹות,  ֵׁשָנה,  ְלֹלא  ְּבֵלילֹות  ְּבָעָמל,  ִּבְמהּומֹות,  ֶּכֶלא, 
ֲאִמִּתית,  ְּבַאֲהָבה  ַהּקֶׂדׁש,  ְּברּוַח  ֵלב,  ִּבְנִדיבּות  רּוַח,  ְּבאֶׂרְך  ְּבַדַעת, 
7 ְּבִדּבּור ֱאֶמת, ִּבְגבּוַרת ֱאֹלִהים, ְּבֶנֶׁשק ַהֶּצֶדק ֶׁשִּביִמיֵננּו ּוִבְׂשמׂאֵלנּו, 

ָאנּו  ַאְך  ַמְתִעים,  ְּכִאּלּו  טֹוב;  ּוְבֵׁשם  ַרע  ְּבֵׁשם  ּוְבָקלֹון,  8 ְּבָכבֹוד 

ְוִהֵּנה ָאנּו  ְּכֵמִתים  ֻמָּכִרים;  ֻמָּכִרים, ַאְך ָאנּו  ִּבְלִּתי  9 ְּכִאּלּו  ֶנֱאָמִנים; 
ָּתִמיד;  ְׂשֵמִחים  ַאְך  10 ְּכֶנֱעָצִבים,  מּוָמִתים;  ְוֹלא  ְּכֶנֱעָנִׁשים  ַחִּיים; 
ָלנּו  ֵיׁש  זׂאת  ְוִעם  ּכׂל  ְּכַחְסֵרי  ָהַרִּבים;  ֶאת  ַמֲעִׁשיִרים  ַאְך  ַּכֲעִנִּיים, 

ַהּכׂל.
11 קֹוִריְנִּתים, ִּדַּבְרנּו ֲאֵליֶכם ְּבֵכנּות ְוָנַהְגנּו ְּברַׂחב ֵלב. 12 ֹלא ַצר ָלֶכם 

ַהָּמקֹום ִּבְלָבֵבנּו; ִּבְלַבְבֶכם ַצר ַהָּמקֹום. 13 ָהִׁשיבּו ֶאת אֹותֹו ַהְּגמּול 
— ְּכֶאל ָּבַני ֲאִני ְמַדֵּבר — ְוִהְתַנֲהגּו ְּברַׂחב ֵלב ַּגם ַאֶּתם.
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ו 16: ויק’ כו 12; יחז’ לז 27   ו 17: ישע’ נב 11   

היכל אלהים חיים

ֻׁשָּתפּות  ֵאיזֹו  ִּכי  ַמֲאִמיִנים;  ַהִּבְלִּתי  ִעם  ֶאָחד  ְלעׂל  ֵּתָרְתמּו  14 ַאל 

ִלְצָדָקה ִעם ַעְוָלה? ּוָמה ֵרעּות ֵיׁש ְלאֹור ִעם חֶׁׂשְך? 15 ַמה ַהְסָּכָמה 
ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ִעם  ְלַמֲאִמין  ֵחֶלק  ַמה  אֹו  ְּבִלַּיַעל?  ִעם  ַלָּמִׁשיַח  ֵיׁש 
ֲאַנְחנּו  ֵהן  ֱאִליִלים?  ִעם  ֱאֹלִהים  ְלֵהיַכל  ֵיׁש  ֶּקֶׁשר  16 ּוַמה  ַמֲאִמין? 

ֵהיַכל ֱאֹלִהים ַחִּיים, ְּכִפי ֶׁשָאַמר ֱאֹלִהים:
  ”ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם”; ”ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוֲכֶכם”;

”ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהָמה ִיְהיּו ִלי ְלָעם.”
ַעל ֵּכן ”ְצאּו ִמּתֹוָכם ְוִהָּברּו, ְנֻאם יהוה,  17 

  ְוָטֵמא ַאל־ִּתָּגעּו”; ַוֲאִני ֲאַקֵּבל ֶאְתֶכם.
ְוָהִייִתי ָלֶכם ְלָאב ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְלָבִנים ּוְלָבנֹות,  18 

ְנֻאם יהוה ְצָבאֹות.

ַעְצֵמנּו ז  ֶאת  ְנַטֵהר  ָהֵאֶּלה,  ַהַהְבָטחֹות  ָלנּו  ִּבְהיֹות  ֲחִביַבי,   ָלֵכן, 
ִמָּכל ֻטְמַאת ּגּוף ְורּוַח ְוַנְׁשִלים ְקֻדָּׁשֵתנּו ְּבִיְרַאת ֱאֹלִהים.

שמחה על מעשה התשובה

2 ַהְרִחיבּו ָלנּו ְלַבְבֶכם; ֹלא ָעִׂשינּו ָעֶול ְלִאיׁש, ֹלא ָּגַרְמנּו ֵנֶזק ְלִאיׁש, 

ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ְלַהְרִׁשיַע,  ַּכָּוָנה  ִמּתֹוְך  ְמַדֵּבר  3 ֵאיֶנִּני  ִאיׁש.  ִרִּמינּו  ֹלא 
ָּבֶכם.  ִּבְטחֹוִני  4 ַרב  ַלָּמֶות.  ַּגם  ַלַחִּיים  ַּגם  ְּבִלֵּבנּו,  ֶׁשַאֶּתם  ָאַמְרִּתי 
ְּגדֹוָלה ַּגֲאָוִתי ָּבֶכם. ָמֵלאִתי ֶנָחָמה ַוֲאִני ׁשֹוֵפַע ִׂשְמָחה ְּבָכל ָצָרֵתנּו.

5 ֵהן ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָּבאנּו ְלָמֵקדֹוְנָיה ֹלא ָהָיה ָמנֹוַח ְלגּוֵפנּו, ֶאָּלא ָצרֹות 

ִמָּכל ֵעֶבר, ַמֲאָבִקים ִמחּוץ ַוֲחָׁשׁשֹות ִמַּבִית. 6 ֲאָבל ֱאֹלִהים, ַהְמַנֵחם 
ֶאת ַהִּנְדָּכִאים, ִנֵחם אֹוָתנּו ְּבבֹואֹו ֶׁשל ִטיטֹוס. 7 ְוֹלא ְּבבֹואֹו ִּבְלַבד, 
ִּכּסּוֵפיֶכם,  ַעל  ָלנּו  ִסֵּפר  ֶׁשֵּכן  ָּבֶכם;  ֻנַחם  ֶׁשהּוא  ַּבֶּנָחָמה  ַּגם  ֶאָּלא 
ַעל רׂב ַצַעְרֶכם, ַעל ַהִּקְנָאה ֶׁשַאֶּתם ְמַקְּנִאים ִלי, ְוָלֵכן ָׂשַמְחִּתי עֹוד 
יֹוֵתר. 8 ֵהן ַּגם ִאם ֶהֱעַצְבִּתי ֶאְתֶכם ְּבִאַּגְרִּתי, ֵאיֶנִּני ִמְתָחֵרט. ַּגם ִאם 
ִהְתָחַרְטִּתי — ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשָהִאֶּגֶרת ַהִהיא ֶהֱעִציָבה ֶאְתֶכם, ַאף ִּכי ַרק 
ִלְזַמן ָמה — 9 ָּכֵעת ֲאִני ָׂשֵמַח ֹלא ַעל ֶׁשֶּנֱעַצְבֶּתם, ֶאָּלא ַעל ֶׁשָהֶעֶצב 
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ַהֶּזה ֵהִביא ֶאְתֶכם ִליֵדי ְּתׁשּוָבה; ִּכי ֶנֱעַצְבֶּתם ִּכְרצֹון ֱאֹלִהים, ְּבאֶׂפן 
ִּכְרצֹון  ֶׁשהּוא  ָהֶעֶצב  10 ֵהן  ַעל־ָיֵדינּו.  ֵנֶזק  ׁשּום  ָלֶכם  ִנְגַרם  ֶׁשֹּלא 
ֱאֹלִהים ְמעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה ֲאֶׁשר ּתֹוָצָאָתּה ְיׁשּוָעה, ְוַעל ֶעֶצב ָּכֶזה ֵאין 
עֹוֵרר  ָמה  11 ְראּו  ָמֶות.  ּגֹוֵרם  ָהעֹוָלם  ְּכֶדֶרְך  ָהֶעֶצב  ֲאָבל  ְלִהְצַטֵער. 
ָחִריצּות,  ָּבֶכם  עֹוֵרר  הּוא  ֱאֹלִהים!  ִּכְרצֹון  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ָהֶעֶצב  ָּבֶכם 
ַלֲעִׂשַּית  ְנכֹונּות  ִקְנָאה,  ִּכּסּוִפים,  ִיְרָאה,  ִהְתַלֲהטּות,  ִהְתַנְּצלּות, 
ִּדין. ִמָּכל ַהְּבִחינֹות הֹוַכְחֶּתם ֶׁשֵאין ָּבֶכם ּדִׂפי ָּבִעְנָין ַההּוא. 12 ּוְבֵכן, 
ָהָרָעה  ֶאת  ֶׁשָעָׂשה  ֶזה  ְלַמַען  ָּכַתְבִּתי  ֹלא  ֲאֵליֶכם,  ְּכֶׁשָּכַתְבִּתי  ַּגם 
ְוֹלא ְלַמַען ֶזה ֶׁשָּסַבל ֶאת ָהָרָעה, ֶאָּלא ְלַמַען ִּתָּוְכחּו ָלַדַעת ְלנַׂכח 
יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ֲאָבל  ֻנַחְמנּו.  13 ָלֵכן  ָלנּו.  ְמִסירּוְתֶכם  ַמִהי  ָהֱאֹלִהים 
ַנַחת  לֹו  ְּגַרְמֶּתם  ֻּכְּלֶכם  ֶׁשֵּכן  ִטיטֹוס,  ְּבִׂשְמַחת  ָׂשַמְחנּו  ִמֶּׁשֻּנַחְמנּו 
רּוַח. 14 ִאם ְּבִמַּדת ָמה ִהְתָּגֵאיִתי ָּבֶכם ְלָפָניו, ֹלא ִהְתַאְכַזְבִּתי — ֶאָּלא 
ִלְפֵני  ִהְתָּגאּוֵתנּו  ִּדְבֵרי  ַּגם  ֵּכן  ֱאֶמת,  ֲאֵליֶכם  ִּדַּבְרנּו  ֶׁשָּתִמיד  ְּכֵׁשם 
ִטיטֹוס הּוְכחּו ֶּכֱאֶמת. 15 הּוא רֹוֵחׁש ָלֶכם ַאֲהָבה ַרָּבה ַעד ְמאׂד, ִּכי 
זֹוֵכר הּוא ֶאת ַהִּצּיּות ֶׁשל ֻּכְּלֶכם ְּכֶׁשִּקַּבְלֶּתם אֹותֹו ְּבִיְרָאה ּוַבֲחָרָדה. 

16 ֲאִני ָׂשֵמַח ֶׁשְּבָכל ָּדָבר ֲאִני ָּבטּוַח ָּבֶכם.

מתן תרומות בנדיבות

ִּבְקִהּלֹות ח  ֶׁשָהֳאַצל  ֱאֹלִהים  ֶחֶסד  ַעל  ָלֶכם  ְנַסֵּפר  ַאַחי,   ְוַעָּתה, 
ָמֵקדֹוְנָיה: 2 ְּפָעִמים ַרּבֹות ָעְמדּו ְּבִמְבַחן ַהָּצרֹות, ּוִמּתֹוְך ִׁשְפַעת 
ִׂשְמָחָתם ְועֶׂמק ֲעִנּיּוָתם ָּגָאה עֶׁׂשר ְנִדיבּוָתם. 3 ֲהֵריִני ֵמִעיד ִּכי ִנְּדבּו 
ְּכִפי ְיָכְלָּתם, ְויֹוֵתר ִמְּכִפי ְיָכְלָּתם, 4 ּוְבַהְפָצרֹות ַרּבֹות ִּבְקׁשּו ֵמִאָּתנּו 
ֶאת ַהְּזכּות ְלִהְׁשַּתֵּתף ָּבֶעְזָרה ַלְּקדֹוִׁשים. 5 ְוֹלא ְּכִפי ֶׁשִּצִּפינּו, ֶאָּלא 
ֱאֹלִהים.  ִּכְרצֹון  ָלנּו,  ָּכְך  ְוַאַחר  ָלָאדֹון  ַעְצָמם  ֶאת  ִהְקִּדיׁשּו  קֶׂדם 
6 ַעל ֵּכן ִּבַּקְׁשנּו ִמִּטיטֹוס, ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשִהְקִּדים ְוִהְתִחיל, ֵּכן ַּגם ַיְׁשִלים 

ְּבִקְרְּבֶכם ֶאת ַמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד ַהֶּזה. 7 ּוְכֵׁשם ֶׁשַאֶּתם ׁשֹוְפִעים ַּבּכׂל — 
ֶּבֱאמּוָנה, ְּבַהָּטָפה, ְּבַדַעת, ְּבָכל ְׁשִקיָדה, ּוָבַאֲהָבה ֲאֶׁשר עֹוַרְרנּו ָּבֶכם 

— ִׁשְפעּו ַּגם ַּבֶחֶסד ַהֶּזה.
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ח 15: שמות טז 18   

ֶׁשל  ָחִריצּוָתם  ֶׁשַעל־ְיֵדי  ֶאָּלא  ְּפֻקָּדה,  ֶׁשל  ְּבֶדֶרְך  ְמַדֵּבר  8 ֵאיֶנִּני 

ֲאֵחִרים ֲאִני ּבֹוֵחן ַּגם ֶאת ֲאִמּתּות ַאֲהַבְתֶכם. 9 ֵהן יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶאת 
ַנֲעָׂשה  ָעִׁשיר  ֶׁשִּבְהיֹותֹו  ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ֶׁשל  ַהֶחֶסד  ַמֲעֵׂשה 
ֲאִני  10 ְמַחֶּוה  ֲעִנּיּותֹו.  ַעל־ְיֵדי  ַאֶּתם  ֶׁשַּתֲעִׁשירּו  ְּכֵדי  ְלַמַעְנֶכם,  ָעִני 
ֶאת ַּדְעִּתי ְּבִעְנָין ֶזה, ֶׁשֵּכן ַהָּדָבר יֹוִעיל ָלֶכם, ַאֶּתם ֲאֶׁשר ִלְפֵני ָׁשָנה 
ִהְקַּדְמֶּתם ְוִהְתַחְלֶּתם ֹלא ַרק ַלֲעׂשֹות ֶאָּלא ַּגם ִלְרצֹות. 11 ֲאָבל ָּכֵעת 
ַהְׁשִלימּו ַּגם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ַהְׁשָלַמת ַהַּמֲעֶׂשה ִמּתֹוְך ַמה 
ַקֶּיֶמת  12 ֶׁשֲהֵרי ִאם  ְּכִפי ֶׁשָהְיָתה ַהְּנכֹונּות ִלְרצֹות;  ֶיְדֶכם,  ֶּׁשַּמֶּׂשֶגת 
ֶּׁשֵאין  ַמה  ְלִפי  ֹלא  ִאיׁש,  ְּבַיד  ֶּׁשֵּיׁש  ַמה  ְלִפי  ִהיא  ְרצּוָיה  ַהְּנכֹונּות, 
ֶאָּלא  ַמְחסֹור,  ְוָלֶכם  ְרָוָחה  ַלֲאֵחִרים  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכֵדי  ֶזה  13 ֵאין  ְּבָידֹו. 
ְלֵׁשם ַהִּׁשְויֹון. 14 ָּכֵעת ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּלֶכם ְיַמֵּלא ֶאת ַמְחסֹוָרם, ְּכֵדי ֶׁשְּבֵעת 
ַהּצֶׂרְך ְיַמֵּלא ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּלֶהם ֶאת ַמְחסֹוְרֶכם ַאֶּתם, ְוָכְך ְיֻקַּים ַהִּׁשְויֹון, 

15 ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב:   ”ְוֹלא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט ֹלא ֶהְחִסיר.”

16 ּתֹוָדה ֵלאֹלִהים ַהּנֹוֵתן ְּבֵלב ִטיטֹוס ֶאת אֹוָתּה ָחִריצּות ְלַמַעְנֶכם; 

ֲאֵליֶכם  ָהַלְך  ַהְיֵתָרה  ָחִריצּותֹו  ּוִמּתֹוְך  ַלַּבָּקָׁשה  ָׁשַמע  ָאֵכן  17 ִּכי 

ֵמָרצֹון. 18 ַיַחד ִאּתֹו ָׁשַלְחנּו ֶאת ָהָאח ֲאֶׁשר ֵׁשם טֹוב לֹו ְּבָכל ַהְּקִהּלֹות 
ַעל ֶחְלקֹו ְּבַהְכָרַזת ַהְּבׂשֹוָרה. 19 ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַהְּקִהּלֹות ָּבֲחרּו ּבֹו 
ִלְהיֹות ֲחֵבֵרנּו ַלַּמָּסע ַּבֲהָבַאת ַהְּתרּוָמה ַהּזׂאת, ֵׁשרּות ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים 
ִמָּלֵתת  ִנְׁשָמִרים  20 ַוֲאַנְחנּו  ָאנּו.  ְנכֹונּוֵתנּו  ִמּתֹוְך  ָהָאדֹון  ִלְכבֹוד 
ְלִאיׁש ִּפְתחֹון ֶּפה ֶנְגֵּדנּו ַעל־ְּדַבר ַהְּתרּומֹות ָהַרּבֹות ֶׁשָאנּו ֻמְפָקִדים 
ֲעֵליֶהן; 21 ֶׁשֵּכן נֹוְתִנים ָאנּו ַּדְעֵּתנּו ִלְנהׂג ְּביֶׁׂשר ֹלא ַרק ִלְפֵני ָהָאדֹון, 
ְּפָעִמים  ֲאֶׁשר  ָאִחינּו  22 ָׁשַלְחנּו ִאָּתם ֶאת  ָאָדם.  ְּבֵני  ִלְפֵני  ַּגם  ֶאָּלא 
ַרָּבה  ָחִריצּותֹו  ְוַעָּתה  ָחִריצּותֹו,  ָלנּו  ַרִּבים הּוְכָחה  ּוִבְדָבִרים  ַרּבֹות 
ְלִטיטֹוס,  23 ֲאֶׁשר  ָּבֶכם.  נֹוֵתן  ֶׁשהּוא  ָהַרב  ָהֵאמּון  ִּבְגַלל  יֹוֵתר  עֹוד 
ַהְּקִהּלֹות  ְׁשִליֵחי  ְלַאֵחינּו,  ֲאֶׁשר  ְלַמַעְנֶכם.  ִאִּתי  ְועֹוֵבד  ֻׁשָּתִפי הּוא 
ָלֶהם ֶאת  ַהְראּו  ַהְּקִהּלֹות,  ְלֵעיֵני  ֵּכן,  24 ַעל  ַהָּמִׁשיַח.  ְלִתְפֶאֶרת  ֵהם 

ַאֲהַבְתֶכם ְוהֹוִכיחּו ֶאת ִצְדַקת ַּגֲאָוֵתנּו ָּבֶכם.
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ט 9: תהל’ קיב 9   ט 10: ישע’ נה 10   

עזרה לקדושים

ֲאֵליֶכם; ט  ִלְכּתׂב  ָצִריְך  ֵאיֶנִּני  ַהְּקדֹוִׁשים  ְלַמַען  ַלֵּׁשרּות   ְּבנֹוֵגַע 
ָּבֶכם  ִמְתָּגֶאה  ֲאִני  ִּבְגָלָלּה  ֲאֶׁשר  ְנכֹונּוְתֶכם,  ֲאִני ֶאת  יֹוֵדַע  2 ִּכי 

ִלְפֵני ַאְנֵׁשי ָמֵקדֹוְנָיה, ְּבָאְמִרי ֶׁשָאָכָיה ָהְיָתה ְנכֹוָנה ְּכָבר ִלְפֵני ָׁשָנה; 
ָהַאִחים  ָׁשַלְחִּתי ֶאת  3 ֲאָבל  ֻרָּבם.  ַהַּלַהט ֶׁשָּלֶכם עֹוֵרר ֶאת  ְוָאְמָנם 
ִמּתֹוְך ַּכָּוָנה ֶׁשַּגֲאָוֵתנּו ָּבֶכם ֹלא ִּתְהֶיה ָלִריק ָּבִעְנָין ַהֶּזה ּוְכֵדי ֶׁשִּתְהיּו 
ִמָּמֵקדֹוְנָיה  ֲאָנִׁשים  ִעִּמי  ָיבֹואּו  ִאם  4 ֲהֹלא  ֶׁשָאַמְרִּתי.  ְּכִפי  מּוָכִנים 
ְוִיְמְצאּו ֶׁשֵאיְנֶכם מּוָכִנים, ֲאַזי ֲאַנְחנּו — ֶׁשֹּלא לֹוַמר ַאֶּתם — ֵנבֹוׁש 
ַּבִּבָּטחֹון ַהֶּזה. 5 ַעל ֵּכן ָמָצאִתי ְלָנחּוץ ְלַבֵּקׁש ֵמָהַאִחים ִּכי ַיְקִּדימּו 
ָלבֹוא ֲאֵליֶכם ִויַסְּדרּו ֶאת ִעְנַין ַהְּתרּוָמה ֶׁשִהְבַטְחֶּתם, ְלַמַען ִּתְהֶיה 
מּוָכָנה ִמּתֹוְך ְנִדיבּות ְוֹלא ִמּתֹוְך ַקְמָצנּות. 6 ֵהן ַהּזֹוֵרַע ְּבִצְמצּום ִיְקצׂר 
ְּבִצְמצּום, ְוַהּזֹוֵרַע ִּבְנִדיבּות ִיְקצׂר ְּבֶׁשַפע. 7 ָּכל ִאיׁש ְּכִפי ֶׁשִּיְּדֶבּנּו ִלּבֹו 
אֹוֵהב  ְּבִׂשְמָחה  ַהּנֹוֵתן  ֶאת  ֶׁשֲהֵרי  ֶהְכֵרַח,  אֹו  ַצַער  ִמּתֹוְך  ֹלא  ִיֵּתן, 
ֱאֹלִהים. 8 ֵואֹלִהים ָיכֹול ְלַהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶכם ָּכל ֶחֶסד, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם 
ָּתִמיד ֵּדי ָצְרְּכֶכם ְּבָכל ָּדָבר, ְוהֹוֵתר ְלָכל ַמֲעֶׂשה טֹוב, 9 ַּכָּכתּוב:   ”ִּפַּזר 
ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים, ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד.” 10 ְוַהּנֹוֵתן   ֶזַרע ַלּזֹוֵרַע ְוֶלֶחם 
ָלאֵׂכל, ִיֵּתן ָלֶכם ֶזַרע ְּבֶׁשַפע ְוַיְרֶּבה ְּפִרי ִצְדַקְתֶכם, 11 ְוַתֲעִׁשירּו ְּבָכל 
12 ֶׁשֵּכן ֲעִׂשַּית  ִּבְגָלֵלנּו,  ְנִדיבּות ֶׁשָּתִביא ִליֵדי הֹוָדָיה ֵלאֹלִהים  ַּדְרֵכי 
ַהֵּׁשרּות ַהֶּזה ֹלא ַרק ְּתַמֵּלא ֶאת ַמְחסֹור ַהְּקדֹוִׁשים, ֶאָּלא ַּגם ְּתעֹוֵרר 
הֹוָדָיה ַרָּבה ֵלאֹלִהים. 13 ִּבְגַלל ַהֵּׁשרּות ַהֶּזה ֶׁשָעַמד ַּבִּמְבָחן ְיַׁשְּבחּו 
ְוַעל  ָּבּה,  ְוהֹוָדַאְתֶכם  ַהָּמִׁשיַח  ִלְבׂשֹוַרת  ִצּיּוְתֶכם  ַעל  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ִּכּסּוִפים  ִמּתֹוְך  14 ְוֵהם  ְוַלּכׂל.  ָלֶהם  ָּבֶעְזָרה  ַהְּנִדיָבה  ִהְׁשַּתְּתפּוְתֶכם 
ְּבִקְרְּבֶכם.  ֶׁשָּׁשַפע  ֱאֹלִהים  ְלֶחֶסד  הֹודֹות  ַּבַעְדֶכם  ִיְתַּפְּללּו  ֲאֵליֶכם 

15 ֵלאֹלִהים ַהּתֹוָדה ַעל ַמְּתָנתֹו ָהֲעצּוָמה ִמַּסֵּפר.

השליח מגן על מעמדו

ֲאִני י   — ּוְבַעְנָותֹו  ַהָּמִׁשיַח  ְּבנַׂעם  ָּבֶכם  ַמְפִציר  ָׁשאּול,  ַעְצִמי,   ֲאִני 
נֹוָעז  ִמְּפֵניֶכם  ְּבֵהָעְדִרי  ַאְך  ָאנִׂכי,  ָחלּוׁש  ִלְפֵניֶכם  ְּבָעְמִדי  ֲאֶׁשר 
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ִלְנהׂג  ֶאְצָטֵרְך  ֹלא  ֶאְצְלֶכם  ֶׁשִּבְהיֹוִתי  ֲאִני  2 ְמַבֵּקׁש  ְּכַלֵּפיֶכם.  ֲאִני 
ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ֶנֶגד  ּבֹו  ָלֵצאת  ִמְתַּכֵּון  ֶׁשֲאִני  ִּבָּטחֹון  ְּבאֹותֹו  ְּבעׂז, 
3 ָאְמָנם  ָוָדם.  ָּבָׂשר  ַמֲחֶׁשֶבת  ַעל־ִּפי  ְלִמְתַנֲהִגים  אֹוָתנּו  ַהחֹוְׁשִבים 
ַחִּיים ָאנּו ְּכָבָׂשר ָוָדם, ַאְך ֵאין ָאנּו ִנְלָחִמים ְּכֶדֶרְך ָּבָׂשר ָוָדם; 4 ֶׁשֵּכן 
ֱאֹלִהים  ָעְצַמת  ֶאָּלא  ָוָדם,  ִמָּבָׂשר  ֵאיָנּה  ָעְצָמָתם  ִמְלַחְמֵּתנּו  ְּכֵלי 
ָרם  ָּדָבר  ְוָכל  ַּתְחּבּולֹות  ְממֹוְטִטים  5 ֲאַנְחנּו  ִמְבָצִרים.  ַלֲהרׂס  ָּבֶהם 
ִצּיּות  ְלֵׁשם  ַמֲחָׁשָבה  ָּכל  ּוַמְכִניִעים  ֱאֹלִהים,  ַּדַעת  ֶנֶגד  ֶׁשִּמְתַנֵּׂשא 
ַלָּמִׁשיַח, 6 ּומּוָכִנים ְלַהֲעִניׁש ַעל ָּכל ֲהָפַרת ִמְׁשַמַעת, ַּכֲאֶׁשר ֻּתְׁשַלם 

ִמְׁשַמְעְּתֶכם ַאֶּתם.
7 ְלִפי ַמְרֶאה ִחיצֹוִני ּבֹוֲחִנים ַאֶּתם ֶאת ַהְּדָבִרים! ִאם ִמיֶׁשהּו ָּבטּוַח 

ְּכֵׁשם  זׂאת:  ַעל  ַּדְעּתֹו  ְוִיֵּתן  ָנא  ַיֲחזׂר  ַלָּמִׁשיַח,  ַׁשָּיְך  ֶׁשהּוא  ְּבַעְצמֹו 
ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך ַלָּמִׁשיַח, ֵּכן ַּגם ֲאַנְחנּו. 8 ְוַגם ִאם ֶאְתָּגֶאה ְקָצת יֹוֵתר ִמַּדי 
ַּבַּסְמכּות ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ָהָאדֹון ִלְבנֹות ְוֹלא ַלֲהרׂס, ֹלא ֵאבֹוׁש. 9 ֵאין 
ַּכָּוָנִתי ְלֵהָראֹות ִּכְמַאֵּים ֲעֵליֶכם ְּבִאְּגרֹות. 10 ֵיׁש אֹוְמִרים: ”ִאְּגרֹוָתיו 
ָאְמָנם ַמְרִׁשימֹות ְוַתִּקיפֹות, ַאְך ְּבָעְמדֹו ְלָפֵנינּו ְּבגּופֹו ֲהֵריהּו ַחָּלׁש 
ּוְדָברֹו ֲחַסר־ֵעֶרְך.” 11 ָהאֹוֵמר ָּכְך ֵיַדע ָנא ֶאת זׂאת: ְּכֶדֶרְך ֶׁשֲאַנְחנּו 
ְּבֵעת  ְּבַמֲעֶׂשה  ַּגם  ֲאַנְחנּו  ֵּכן  ֵהָעְדֵרנּו,  ְּבֵעת  ִאְּגרֹות  ַעל־ְיֵדי  ְּבאֶׂמר 

נֹוְכחּוֵתנּו.
12 ֵאין ָאנּו ְמִעִּזים ִלְכֹלל ַעְצֵמנּו ִעם ַּכָּמה ֵמאֹוָתם ֲאָנִׁשים ַהְמַׁשְּבִחים 

ֶאת ַעְצָמם, ַּגם ֹלא ָנֵעז ְלַהְׁשוֹות ַעְצֵמנּו ֲאֵליֶהם. ַהָּללּו מֹוְדִדים ֶאת 
ַעְצָמם  ֶאת  ּוַמְׁשִוים  ְלַעְצָמם  ִמָּדה  ְקֵני  ְמַׁשְּמִׁשים  ְּכֶׁשֵהם  ַעְצָמם 
ִמן  יֹוֵתר  ִנְתָּגֶאה  ֹלא  13 ֲאַנְחנּו  ִּביָנה.  ַחְסֵרי  ֶאָּלא  ְוֵאיָנם  ְלַעְצָמם, 
ֱאֹלִהים,  ָלנּו  ֶׁשִהְקָצה  ַהְּתחּום  ֶאת  ַההֹוֶלֶמת  ַּבִּמָּדה  ֶאָּלא  ַהִּמָּדה, 
ְּתחּום ַהַּמִּגיַע ַּגם ָעֵדיֶכם. 14 ֵאין ָאנּו ַמִּסיִגים ְּגבּול, ְּכִאּלּו ֹלא ִהַּגְענּו 
ָעֵדיֶכם; ֶׁשֲהֵרי ַּגם ֲאֵליֶכם ִהַּגְענּו ִעם ְּבׂשֹוַרת ַהָּמִׁשיַח. 15 ֵאין ַּגֲאָוֵתנּו 
חֹוֶרֶגת ִמן ַהִּמָּדה ְּבאֶׂפן ֶׁשִּנְתָּגֶאה ַּבֲעָמָלם ֶׁשל ֲאֵחִרים. ֲאָבל ְמַקִּוים 
ָאנּו ִּכי ִּבְגדׂל ֱאמּוַנְתֶכם ִנְגַּדל ְּבִקְרְּבֶכם ִּבְמלֹוא ַהִּמָּדה ַהְּנתּוָנה ָלנּו, 
ֶלֱאזֹוְרֶכם,  ֵמֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ִּבְמקֹומֹות  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ְלַבֵּׂשר  ְּכֵדי  16 ַעד 
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ְוֹלא ִנְתָּגֶאה ְּבַמה ֶּׁשְּכָבר ַנֲעָׂשה ִּבְתחּוָמם ֶׁשל ֲאֵחִרים. 17 ”ַהִּמְתַהֵּלל 
ִמי  ֶאָּלא  ְמֵהיָמן,  ַעְצמֹו  ֶאת  ַהְמַׁשֵּבַח  ֹלא  18 ִּכי  ַּביהוה”;  ִיְתַהֵּלל 

ֶׁשיהוה ְמַׁשְּבחֹו.
שליחי שקר

 ִמי ִיֵּתן ְוִתְסְּבלּוִני ַעל ִאֶּוֶלת־ָמה! ְואּוָלם ַאֶּתם סֹוְבִלים אֹוִתי. יא 
ְלִאיׁש  ֶאְתֶכם  ֶהֱאַרְׂשִּתי  ִּכי  ֱאֹלִהים,  ִקְנַאת  ָלֶכם  ֲאִני  2 ְמַקֵּנא 

ְלָפָניו. 3 ַאְך חֹוְׁשַׁשִני  ְּכֵדי ְלַהִּציְגֶכם ְּבתּוָלה ְטהֹוָרה  ֶאָחד, ַלָּמִׁשיַח, 
ֶׁשֵאַרע  ְּכמֹו  ֶׁשַּבָּמִׁשיַח,  ַהַּפְׁשטּות  ִמן  ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם  ֻּתַּדְחָנה  ֶׁשָּמא 
4 ֶׁשֵּכן ִאם ָּבא ִמיֶׁשהּו  ְלַחָּוה ַּכֲאֶׁשר ִהִּדיַח אֹוָתּה ַהָּנָחׁש ְּבָעְרָמתֹו; 
רּוַח  ְּבַקֶּבְלֶכם  אֹו  ִהְכַרְזנּו,  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַאֵחר  ֵיׁשּוַע  ַעל  ָלֶכם  ּוַמְכִריז 
ׁשֹוָנה ִמּזֹו ֶׁשִּנְּתָנה ָלֶכם, אֹו ְּבׂשֹוָרה ׁשֹוָנה ִמּזֹו ֶׁשִּקַּבְלֶּתם, ֲאַזי ַאֶּתם 

סֹוְבִלים אֹותֹו ֵהיֵטב.
5 ְסבּוַרִני ֶׁשֵאיֶנִּני נֹוֵפל ִּבְמאּוָמה ֵמאֹוָתם ְׁשִליִחים ְמֻעִּלים. 6 ְוַגם ִאם 

ֶהְרֵאינּו  ָּדָבר,  ְּבָכל  ַּבּכׂל,  ֶאָּלא  ְּבַדַעת,  ַּבַער  ֵאיֶנִּני  ְּבִדּבּור  ֲאִני  ַּבַער 
ָלֶכם ֶאת זׂאת.

7 ִהְׁשַּפְלִּתי ֶאת ַעְצִמי ְּכֵדי ְלרֹוֵמם ֶאְתֶכם ְּבַבְּׂשִרי ָלֶכם ֶאת ְּבׂשֹוַרת 

ֱאֹלִהים ְּבִחָּנם; ַהִאם ֵחְטא ָעִׂשיִתי ְּבָכְך? 8 ִמְקִהּלֹות ֲאֵחרֹות ָנַטְלִּתי, 
ֶאְצְלֶכם  ָהִייִתי  9 ְוַכֲאֶׁשר  ֶאְתֶכם.  ְלָׁשֵרת  ְּכֵדי  ָׂשָכר  ָלַקְחִּתי  ֵמֶהם 
ְוָחַסר ִלי ְּדַבר ָמה, ֹלא ָהִייִתי ְלַמֲעָמָסה ַעל ִאיׁש, ִּכי ָהַאִחים ֶׁשָּבאּו 
ִמָּמֵקדֹוְנָיה ָנְתנּו ִלי ֵּדי ָצְרִּכי. ּוְבָכל ָּדָבר ִנְׁשַמְרִּתי ֶׁשֹּלא ֶאְהֶיה ְלַמָּׂשא 
ֲעֵליֶכם, ְוֵכן ַאְמִׁשיְך ְוֶאָּׁשֵמר. 10 ְּכֵׁשם ֶׁשֱאֶמת ַהָּמִׁשיַח ִּבי, ֵּכן ַהַּגֲאָוה 
ִמּׁשּום  ַהִאם  11 ּוַמּדּוַע?  ָאָכָיה.  ִּבְגִלילֹות  ִמֶּמִּני  ִּתָּׁשֵלל  ֹלא  ַהּזׂאת 

ֶׁשֵאיֶנִּני אֹוֵהב ֶאְתֶכם? ָהֱאֹלִהים יֹוֵדַע!
ִעָּלה  ְלָהִסיר  ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות  ַּגם אֹוִסיף  ֲאִני עֹוֶׂשה  ֲאֶׁשר  ֶאת  12 ֲאָבל 

ִמיֵדי ַהְמַבְקִׁשים ִעָּלה ְלִהְׁשַּתּוֹות ָלנּו ַּבָּדָבר ֶׁשֵהם ִמְתָּגִאים ּבֹו. 13 ֲהֵרי 
ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה ְׁשִליֵחי ֶׁשֶקר ֵהם, ּפֹוֲעֵלי ְרִמָּיה ַהִּמְתַחְּפִׂשים ִלְׁשִליֵחי 
ַהָּמִׁשיַח. 14 ְוֵאין ִלְתמַּׂה ַעל ָּכְך, ֶׁשֲהֵרי ַהָּׂשָטן ַעְצמֹו ִמְתַחֵּפׂש ְלַמְלַאְך 
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אֹור. 15 ַעל ֵּכן ֵאין ְרבּוָתא ְּבָכְך ֶׁשַּגם ְמָׁשְרָתיו ִמְתַחְּפִׂשים ִלְמָׁשְרֵתי 
ַהֶּצֶדק; סֹוָפם ִיְהֶיה ְּכִפי ַמַעְלֵליֶהם.

סבלותיו של שאול השליח

16 ֲאִני חֹוֵזר ְואֹוֵמר: ַאל ַיְחְׁשֵבִני ִאיׁש ִלְכִסיל. ֲאָבל ִאם ָאֵכן ָּכֶזה ֲאִני 

ְּבֵעיֵניֶכם, ִּכְכִסיל ַקְּבלּו אֹוִתי, ְּכֵדי ֶׁשַּגם ֲאִני ֶאְתָּגֶאה ִקְמָעה. 17 ְּבַדְּבִרי 
ָּכְך ֹלא ְּכֶדֶרְך ָהָאדֹון ֲאִני ְמַדֵּבר, ֶאָּלא ְּכמֹו ֶּבֱאִוילּות, ְּבִבְטחֹון ַהַּגֲאָוה 
ַּגם  ֶאְתָּגֶאה  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ְּכֶדֶרְך  ִמְתָּגִאים  ֶׁשַרִּבים  18 ּוֵמַאַחר  ַהּזׂאת. 
ֲאִני; 19 ֶׁשֲהֵרי ְּבִׂשְמָחה ַאֶּתם סֹוְבִלים ֶאת ָהֱאִויִלים, ַאֶּתם ַהֲחָכִמים! 
20 ִאם ִמיֶׁשהּו ְמַׁשְעֵּבד ֶאְתֶכם, ְמַכְרֵסם ָּבֶכם, עֹוֵׁשק ֶאְתֶכם, ִמְתַנֵּׂשא 

ֲעֵליֶכם אֹו סֹוֵטר ָלֶכם ַעל ַהָּפִנים — ַאֶּתם סֹוְבִלים זׂאת. 21 ִּבְתחּוַׁשת 
ּבּוָׁשה ֲאִני אֹוֵמר זׂאת, ְּכִאּלּו ָהִיינּו ֲאַנְחנּו ַחָּלִׁשים.

ְואּוָלם ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשָּיֵעז ִאיׁש — ַוֲאִני ְמַדֵּבר ֶּבֱאִוילּות — ַאְרִהיב עׂז ַּגם 
ֲאִני. 22 ִעְבִרים ֵהם? ֵּכן ַּגם ֲאִני. ִיְׂשְרֵאִלים ֵהם? ֵּכן ַּגם ֲאִני. ֶצֱאָצֵאי 
ֲאַדֵּבר  ֶּכֱאִויל   — ֵהם?  ַהָּמִׁשיַח  23 ְמָׁשְרֵתי  ֲאִני.  ַּגם  ֵּכן  ַאְבָרָהם? 
יֹוֵתר;  ֲאִני  ֶּכֶלא,  ְּבָבֵּתי  ֵמֶהם;  יֹוֵתר  ֲאִני  ְּבָעָמל,  יֹוֵתר;  עֹוד  ֲאִני   —
ְּבַמְלקֹות, ֲאִני ַהְרֵּבה יֹוֵתר; ְּבַסָּכַנת ָמֶות — ְּפָעִמים ַרּבֹות. 24 ָחֵמׁש 
ְּפָעִמים  25 ָׁשלׁׂש  ַאַחת.  ָחֵסר  ַאְרָּבִעים  ַהְּיהּוִדים  ִהְלקּוִני  ְּפָעִמים 
ְּפָעִמים  ָׁשלׁׂש  ַּבֲאָבִנים;  ִנְרַּגְמִּתי  ַאַחת  ַּפַעם  ְּבׁשֹוִטים;  ֻהְלֵקיִתי 
26 ִנְתַנֵּסיִתי  ְיָמָמה.  ְּבֶמֶׁשְך  ַּבַּמִים  ָׁשִהיִתי  ּוַפַעם  ְסִפיָנִתי,  ִנְטְרָפה 
ׁשֹוְדִדים,  ִמְּפֵני  ְּבַסָּכנֹות  ְנָהרֹות,  ְּפֵני  ַעל  ְּבַסָּכנֹות  ַרִּבים,  ְּבַמָּסעֹות 
ּוַבִּמְדָּבר  ָּבִעיר  ְּבַסָּכנֹות  ַהּגֹוִים,  ִמן  ְּבַסָּכנֹות  ַעִּמי,  ִמְּבֵני  ְּבַסָּכנֹות 
ּוַבָּים, ְּבַסָּכנֹות ְּבֶקֶרב ֲאֵחי ֶׁשֶקר; 27 ְּבָעָמל ּוִבְתָלָאה, ְּבֵלילֹות ַרִּבים 
ְלֹלא ֵׁשָנה, ְּבָרָעב ּוְבָצָמא, ְּבצֹומֹות ַהְרֵּבה, ְּבקׂר ּוְבֵעירׂם; 28 ּוִמְּלַבד 
ַהְּקִהּלֹות.  ְלָכל  ַהְּדָאָגה  יֹום,  יֹום  ָעַלי  ַהָּבא  ַהּטַׂרח  ֲאֵחִרים,  ְּדָבִרים 

29 ִמי ֶיֱחַלׁש ַוֲאִני ֹלא ֶאֱחַלׁש ִעּמֹו? ִמי ִיָּכֵׁשל ְוִלִּבי ֵאינֹו ּבֹוֵער?

ְלֻחְלָׁשִתי.  ַהּנֹוְגִעים  ִּבְדָבִרים  ֶאְתָּגֶאה  ְלִהְתָּגאֹות,  ָהָראּוי  ִמן  30 ִאם 

31 ָהֱאֹלִהים ַוֲאִבי ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע, הּוא ַהְמבָׂרְך ְלעֹוָלִמים, יֹוֵדַע ֶׁשֵאיֶנִּני 

ְמַׁשֵּקר. 32 ְּבַדֶּמֶׂשק ִהִּציב ַהּמֹוֵׁשל ִמַּטַעם ַהֶּמֶלְך ֲאֵרַטס ְׁשִמיָרה ַעל 
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ָהִעיר ְּכֵדי ְלָתְפֵׂשִני, 33 ֶאָּלא ֶׁשהֹוִרידּוִני ְּבַסל ֶּדֶרְך ַחּלֹון ֲאֶׁשר ַּבחֹוָמה 
ְוִנְמַלְטִּתי ִמָּיָדיו.

חזיונות והתגלויות

ֶאְפֶנה יב  ַאְך  מֹוִעיל,  ָּבֶזה  ֵאין  ָאְמָנם  ְלִהְתָּגאֹות;  ֶנֱאָלץ   ֲאִני 
ִאיׁש  ַמִּכיר  2 ֲאִני  ָהָאדֹון.  ֵמֵאת  ֲאֶׁשר  ּוְלִהְתַּגֻּלּיֹות  ְלֶחְזיֹונֹות 
ַּבָּמִׁשיַח, ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַאְרַּבע־ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ִנְלַקח ֶאל ָהָרִקיַע ַהְּׁשִליִׁשי; 
ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִאם ְּבגּופֹו אֹו ִמחּוץ ְלגּופֹו, ָהֱאֹלִהים יֹוֵדַע. 3 ֲאִני ַמִּכיר 
ִאיׁש ָּכֶזה — ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִאם ְּבגּופֹו אֹו ִמחּוץ ְלגּופֹו, ָהֱאֹלִהים יֹוֵדַע — 
4 ֲאֶׁשר ִנְלַקח ֶאל ַּגן ֵעֶדן ְוָׁשַמע ִמִּלים ֶׁשֵאין ְלַבְּטָאן, ֶׁשָאסּור ְלָאָדם 

זּוָלִתי  ֶאְתָּגֶאה,  ֹלא  ַעְצִמי  ִּבי  ַאְך  ֶאְתָּגֶאה,  ָּכֶזה  5 ְּבִאיׁש  ְלַמְּלָלן. 
ְּבֻחְלׁשֹוַתי. 6 ַּגם ִאם ֶאְרֶצה ְלִהְתָּגאֹות ֹלא ֶאְהֶיה ְּבֶחְזַקת ְּכִסיל, ֶׁשֵּכן 
ֲאַדֵּבר ֱאֶמת. ֲאָבל ִנְמָנע ֲאִני, ֶּפן ַיְחְׁשבּוִני ְליֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשרֹוִאים ִּבי 
אֹו ׁשֹוְמִעים ִמֶּמִּני. 7 ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ֶאְתַנֵּׂשא ִּבְגַלל ַהִהְתַּגֻּלּיֹות ַהַּנֲעלֹות, 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְלַהּכֹוֵתִני   — ַהָּׂשָטן  ֶׁשל  ַמְלָאכֹו   — ִּבְבָׂשִרי  קֹוץ  ִלי  ִנַּתן 
ַלֲהִסירֹו  ָהָאדֹון  ֶאל  ְּפָעִמים  ָׁשלׁׂש  ִהְתַחַּנְנִּתי  זׂאת  8 ַעל  ֶאְתַנֵּׂשא. 
ִמֶּמִּני. 9 ַאְך הּוא ָאַמר ִלי: ”ַּדי ְלָך ַחְסִּדי, ִּכי ַּבֻחְלָׁשה ֻּתְׁשַלם ְּגבּוָרִתי.” 
ַעל ֵּכן ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ֶאְתָּגֶאה ְּבֻחְלׁשֹוַתי, ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשֶרה ָעַלי ְּגבּוַרת 
ִּבְמצּוקֹות  ַּבֲחָרפֹות,  ְּבֻחְלׁשֹות,  ֲאִני  ְמֻרֶּצה  ָּכְך  10 ִמּׁשּום  ַהָּמִׁשיַח. 
ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַהָּמִׁשיַח;  ְלַמַען  ָעַלי  ַהָּבאֹות  ּוְבָצרֹות  ִּבְרִדיפֹות  ַמְחסֹור, 

ֲאִני ַחָּלׁש, ַּדְוָקא ָאז ָחָזק ֲאִני.
דאגתו של השליח לקורינתים

ֶׁשֲאַקֵּבל  ָהָיה  ָהָראּוי  ִמן  ֵהן  ִאַּלְצֶּתם אֹוִתי.  ִנְהֵייִתי! ַאֶּתם  11 ְּכִסיל 

ֶאת ִׁשְבִחי ִמֶּכם, ִּכי ֵאיֶנִּני נֹוֵפל ְּבׁשּום ָּדָבר ִמן ַהְּׁשִליִחים ַהְמֻעִּלים, 
ַנֲעׂשּו  ַהָּׁשִליַח  ֶׁשל  ַהֶהֵּכר  12 ֲהֵרי אֹותֹות  ָאנִׂכי.  ּוְכֶאֶפס  ֶׁשְּכַאִין  ַאף 
ְּבִקְרְּבֶכם ִּבְמלֹוא ַסְבָלנּות, ְּבאֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים ּוִבְגבּורֹות. 13 ּוְבַמה 
ִּנְגַרְעֶּתם ְלֻעַּמת ְׁשָאר ַהְּקִהּלֹות, זּוָלִתי ָּבֶזה ֶׁשֲאִני ַעְצִמי ֹלא ָהִייִתי 
ָלֶכם ְלַמֲעָמָסה? ִסְלחּו ָנא ִלי ֶאת ָהָעֶול ַהֶּזה! 14 ֲהֵריִני מּוָכן ָלבֹוא 
ֲאֵליֶכם ַּפַעם ְׁשִליִׁשית; ְוֹלא ֶאְהֶיה ְלטַׂרח ֲעֵליֶכם, ֶׁשֵּכן ֵאיֶנִּני ְמַבֵּקׁש 
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יג 1: דבר’ יט 15   

ֶלֱאצׂר  ַחָּיִבים  ֵאיָנם  ַהָּבִנים  ֲהֹלא  ֶאְתֶכם.  ֶאָּלא  ָלֶכם,  ֲאֶׁשר  ֶאת 
אֹוָצרֹות ְלהֹוֵריֶהם, ֶאָּלא ַההֹוִרים ִלְבֵניֶהם. 15 ַוֲאִני ְּבִׂשְמָחה ֶאֵּתן ַּגם 
ֲאִני אֹוֵהב  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם. ִאם  ְלַמַען  ְוַגם ֶאת ַעְצִמי  ִלי  ֶאת ַמה ֶּׁשֵּיׁש 

ֶאְתֶכם ְּבִמָּדה ְיֵתָרה, ֲהתׂאֲהבּו אֹוִתי ְּבִמָּדה ְּפחּוָתה?
16 ֵּכן, ֲאִני ֹלא ָהִייִתי ְלַמֲעָמָסה ֲעֵליֶכם, ַאְך הֹוִאיל ַוֲאִני ִאיׁש ַעְרמּוִמי 

ַעל־ְיֵדי  ֶאְתֶכם  הֹוֵניִתי  ַהִאם  ִלי,  17 ַהִּגידּו  ְּבָעְרָמה!  ֶאְתֶכם  ָלַכְדִּתי 
ִאיׁש ֵמָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלְחִּתי ֲאֵליֶכם? 18 ִּבַּקְׁשִּתי ִמִּטיטֹוס ְוָׁשַלְחִּתי 
ִאּתֹו ֶאת ָהָאח. ַהִאם ִטיטֹוס הֹוָנה ֶאְתֶכם? ַהִאם ֹלא ִהְתַהַּלְכנּו ְלִפי 

אֹוָתּה רּוַח? ַהִאם ֹלא ְּבאֹוָתּה ֶּדֶרְך?
ִלְפֵניֶכם.  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְמִגִּנים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַאֶּתם  ְסבּוִרים  ִמְּכָבר  19 ֶזה 

ְּכֵדי  ֲחִביַבי,  ְוַהּכׂל,  ְמַדְּבִרים;  ֲאַנְחנּו  ַּבָּמִׁשיַח,  ֱאֹלִהים,  ִלְפֵני  ּוְבֵכן 
ְוַאֶּתם  ִּכְלָבִבי,  ֶאְתֶכם  ֶאְמָצא  ֹלא  ֶׁשְּבבֹוִאי  ֲאִני  20 חֹוֵׁשׁש  ֶׁשִּתָּבנּו. 
ֹלא ִּתְמְצאּוִני ִּכְלַבְבֶכם; ֶׁשָּמא ֶאְמָצא ְמִריָבה, ִקְנָאה, רֶׂגז, ַּתֲחרּות, 
ִּדָּבה ָרָעה, ְרִכילּות, ְיִהירּות ְוַאְנְּדָרָלמּוְסָיה. 21 ְוֶׁשָּמא ְּבׁשּוִבי ֲאֵליֶכם 
ַיְׁשִּפיֵלִני ֱאֹלַהי ֶאְצְלֶכם, ְוֶאְתַאֵּבל ַעל ַרִּבים ֲאֶׁשר ָחְטאּו ְּכָבר ְוֹלא 

ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ַעל ַהֻּטְמָאה ְוַהְּזנּות ְוַהִּזָּמה ֶׁשָעׂשּו.
אזהרות אחרונות

 זֹו ַהַּפַעם ַהְּׁשִליִׁשית ָאבֹוא ֲאֵליֶכם.   ”ַעל־ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל־יג 
ִּפי ְׁשֹלָׁשה־ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר.” 2 ִּבְהיֹוִתי ֶאְצְלֶכם ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה 
ְלאֹוָתם  ְואֹוֵמר  ַמְקִּדים  ֲאִני  ִעָּמֶכם,  ְּכֶׁשֵאיֶנִּני  ְוַעָּתה,  ָאַמְרִּתי,  ְּכָבר 
ֶׁשִאם ָאבֹוא ׁשּוב, ֹלא   — ַהְּׁשָאר  ּוְלָכל  ֶּבָעָבר,  ָחְטאּו  ֲאֶׁשר  ֲאָנִׁשים 
ָאחּוס; 3 ֶׁשֵּכן ְמַבְקִׁשים ַאֶּתם ְלִהָּוַכח ִאם ַהָּמִׁשיַח ְמַדֵּבר ִּבי, ַהָּמִׁשיַח 
ִנְצַלב  ִּכי  4 ְוַאף  ְּבִקְרְּבֶכם.  ָחָזק  ִאם  ִּכי  ִלְפֵניֶכם  ַחָּלׁש  ֵאינֹו  ֲאֶׁשר 
ְּכֶׁשָהָיה ַחָּלׁש, הּוא ַחי ִּבְגבּוַרת ֱאֹלִהים. ָאְמָנם ַּגם ֲאַנְחנּו ַחָּלִׁשים 

ּבֹו, ַאְך ִנְחֶיה ִאּתֹו ִּבְגבּוַרת ֱאֹלִהים ַהְמֻכֶּוֶנת ֲאֵליֶכם.
5 ַנּסּו ֶאת ַעְצְמֶכם ִאם עֹוְמִדים ַאֶּתם ָּבֱאמּוָנה, ַּבֲחנּו ֶאת ַעְצְמֶכם; 

אֹו ֶׁשָּמא ַאֶּתם ַעְצְמֶכם ֵאיְנֶכם ַמְבִחיִנים ֶׁשָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ְּבִקְרְּבֶכם? 
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— ִאם ָאְמָנם ֹלא ִנְכַׁשְלֶּתם ַאֶּתם ַּבִּמְבָחן. 6 ֲאָבל ְמַקֶּוה ֲאִני ֶׁשַּתִּכירּו 
ַּתֲעׂשּו  ֶׁשֹּלא  ֵלאֹלִהים  ִמְתַּפְּלִלים  7 ַוֲאַנְחנּו  ִנְכַׁשְלנּו.  ֹלא  ֲאַנְחנּו  ִּכי 
ׁשּום ַרע, ֹלא ְּכֵדי ֶׁשֲאַנְחנּו ֵנָרֶאה ְמֵהיָמִנים, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשַאֶּתם ַּתֲעׂשּו 
ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֵאין  8 ֲהֵרי  ְמֵהיָמִנים.  ְּכִבְלִּתי  ִנְהֶיה  ַוֲאַנְחנּו  ַהּטֹוב  ֶאת 
ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה ֶנֶגד ָהֱאֶמת, ֶאָּלא ְּבַעד ָהֱאֶמת. 9 ָאנּו ְׂשֵמִחים ַּכֲאֶׁשר 
ֲאַנְחנּו ַחָּלִׁשים ְוַאֶּתם ֲחָזִקים; ְוזֹוִהי ַּגם ְּתִפָּלֵתנּו — ֶׁשָּתבֹואּו ִליֵדי 
ִּתּקּון. 10 ַעל ֵּכן ָּכַתְבִּתי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּבְהיֹוִתי ָרחֹוק ִמֶּכם, ְּכֵדי 
ֶׁשִּבְהיֹוִתי ֶאְצְלֶכם ֹלא ֶאְצָטֵרְך ִלְנהׂג ְּבֻחְמָרה ַעל־ִּפי ַהַּסְמכּות ֶׁשָּנַתן 

ִלי ָהָאדֹון — ִלְבנֹות ְוֹלא ַלֲהרׂס.
ֵלב  ֱהיּו  ְוִהְתעֹוְדדּו.  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ַּתְּקנּו  ִׂשְמחּו.  ַאַחי,  ָּדָבר,  11 סֹוף 

12 ָּבְרכּו  ִעָּמֶכם.  ִיְהֶיה  ְוַהָּׁשלֹום  ָהַאֲהָבה  ֵואֹלֵהי  ְּבָׁשלֹום,  ֲחיּו  ֶאָחד, 
ְלָׁשלֹום ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ִּבְנִׁשיָקה ְקדֹוָׁשה.

13 ָּכל ַהְּקדֹוִׁשים ּדֹוְרִׁשים ִּבְׁשלֹוְמֶכם. 14 ֶחֶסד ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 

ְוַאֲהַבת ָהֱאֹלִהים ְוִהְתַחְּברּות ְּברּוח ַהּקֶׂדׁש ִעם ֻּכְּלֶכם! 

 13.6 - 14
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ִנְתַמָּנה א  ְּבֵני ָאָדם ַאף ֹלא  ָׁשִליַח ֶׁשֵאינֹו ִמַּטַעם   —  ֵמֵאת ָׁשאּול 
ָהָאב  ֵואֹלִהים  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ַעל־ְיֵדי  ֶאָּלא  ָאָדם,  ַעל־ְיֵדי 
ֶׁשֱהִקימֹו ִמן ַהֵּמִתים — 2 ּוֵמֵאת ָּכל ָהַאִחים ֲאֶׁשר ִאִּתי, ֶאל ְקִהּלֹות 
ֲאדֹוֵננּו  ּוֵמֵאת  ָאִבינּו  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ָלֶכם  ְוָׁשלֹום  3 ֶחֶסד  ָּגַלְטָיה: 
ִמן  ְלַחְּלֵצנּו  ְּכֵדי  ֲחָטֵאינּו  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  4 ֶׁשָּנַתן  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע 
ָהעֹוָלם ָהָרע ַהֶּזה, ִּכְרצֹון ֱאֹלִהים ָאִבינּו. 5 ֵלאֹלִהים ַהָּכבֹוד ְלעֹוְלֵמי 

עֹוָלִמים. ָאֵמן.
בשורת אחה

ֶאְתֶכם  ֶׁשָּקָרא  ִמִּמי  ָסִרים  ַאֶּתם  ַמֵהר  ָּכְך  ֶׁשָּכל  ֲאִני  6 ִמְתַּפֵּלא 

ֶאָּלא  ַאֶחֶרת,  7    ¤ְוֵאין  ַאֶחֶרת.  ֶאל ְּבׂשֹוָרה  ְועֹוְבִרים  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֶחֶסד 
ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ַהְמַבְלְּבִלים ֶאְתֶכם ַוֲחֵפִצים ְלַעֵּות ֶאת ְּבׂשֹוַרת 
ַהָּמִׁשיַח. 8 ַאְך ִאם ִמיֶׁשהּו, ֲאִפּלּו ֲאַנְחנּו אֹו ַמְלָאְך ִמן ַהָּׁשַמִים, ְיַבֵּׂשר 
ָלֶכם ְּבׂשֹוָרה ׁשֹוָנה ִמּזֹו ֶׁשִּבַּׂשְרנּו ָלֶכם, ֵחֶרם ִיְהֶיה! 9 ֲאִני חֹוֵזר ְואֹוֵמר 
ַמה ֶּׁשָאַמְרנּו קֶׂדם ָלֵכן: ִאם ִמיֶׁשהּו ַיְׁשִמיַע ָלֶכם ְּבׂשֹוָרה ׁשֹוָנה ִמּזֹו 

ֶׁשִּקַּבְלֶּתם, ֵחֶרם ִיְהֶיה!
ַהִאם  ֱאֹלִהים?  ֶאל  אֹו  ָּכֵעת,  ִמְתַרֶּצה  ֲאִני  ָאָדם  ְּבֵני  ֶאל  10 ַהִאם 

ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ֲעַדִין  ִאּלּו  ָאָדם?  ְּבֵני  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ִלְמצׂא  ֲאִני  ִמְׁשַּתֵּדל 
ִלְמצׂא ֵחן ְּבֵעיֵני ְּבֵני ָאָדם, ֹלא ָהִייִתי ֶעֶבד ַהָּמִׁשיַח.

אגרת שאול אל הגלטים
 

 

¤ א 7: ואין ‑ או: ואיננה   
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366 אל הגלטים 

כיצד היה שאול לשליח

11 ֲהֵריִני מֹוִדיַע ָלֶכם, ַאַחי, ִּכי ַהְּבׂשֹוָרה ֶׁשִּבַּׂשְרִּתי ֵאיָנּה ְלִפי ַמֲחֶׁשֶבת 

ֶאָּלא  אֹוָתּה,  ִלְּמדּוִני  ֹלא  ַאף  ֵמָאָדם  ִקַּבְלִּתיָה  ֹלא  12 ֶׁשֵּכן  ָאָדם, 
ִקַּבְלִּתיָה ְּבִהְתַּגּלּות ֶׁשל ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.

ִנְמָרצֹות  ֶׁשָרַדְפִּתי  ַּבַּיֲהדּות,  ֶּבָעָבר  ִהְתַנֲהגּוִתי  ַעל  ְׁשַמְעֶּתם  13 ֲהֵרי 

ַעל  ַּבַּיֲהדּות  14 ְוִהְתַעֵּליִתי  ַׁשּמֹות  ָּבּה  ְוָעִׂשיִתי  ֱאֹלִהים  ְקִהַּלת  ֶאת 
ְלָמסֹורֹות  ַהְיֵתָרה  ִקְנָאִתי  ִמּׁשּום  ְּבַעִּמי,  ֲאֶׁשר  ִּגיִלי  ִמְּבֵני  ַרִּבים 
ּוְקָרַאִני  ִאִּמי  ֵמֶרֶחם  ֶׁשִהְקִּדיַׁשִני  ֱאֹלִהים,  ַּכֲאֶׁשר  15 ֲאָבל  ֲאבֹוַתי. 
ְּבַחְסּדֹו, ָרָצה 16 ְלַגּלֹות ִּבי ֶאת ְּבנֹו ְּכֵדי ֶׁשֲאַבְּׂשֶרּנּו ַּבּגֹוִים, ֹלא נֹוַעְצִּתי 
ָאז ִעם ָּבָׂשר ָוָדם, 17 ַּגם ֹלא ָעִליִתי ִלירּוָׁשַלִים ֶאל ִמי ֶׁשָהיּו ְׁשִליִחים 

ְלָפַני, ֶאָּלא ָיָצאִתי ַלֲעָרב ְוַאַחר ָּכְך ָחַזְרִּתי ְלַדֶּמֶׂשק.
ְוָׁשִהיִתי  ֵּכיָפא  ִלְראֹות ֶאת  ִלירּוָׁשַלִים  ָעִליִתי  ָׁשִנים  18 ַאֲחֵרי ָׁשֹלׁש 

ֶאת  ֶאָּלא  ָרִאיִתי,  ֹלא  ַאֵחר  19 ָׁשִליַח  ָיִמים.  ֲחִמָּׁשה־ָעָׂשר  ֶאְצלֹו 
ֱאֹלִהים  ֲאֵליֶכם,  ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב  ַלְּדָבִרים  20 ַוֲאֶׁשר  ֲאדֹוֵננּו.  ֲאִחי  ַיֲעקׂב 
ֵעד ֶׁשֵאיֶנִּני ְמַׁשֵּקר. 21 ַאֲחֵרי ֵכן ָּבאִתי ֶאל ְּגִלילֹות סּוְרָיה ְוִקיִליְקָיה. 
22 ֲאָבל ֹלא ָהִייִתי ֻמָּכר ְּבאֶׂפן ִאיִׁשי ִּבְקִהּלֹות ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה. 

ַעְכָׁשו  ַמִּטיף  ֶּבָעָבר,  ָרַדף אֹוָתנּו  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ”ִּכי  ַרק ָׁשְמעּו  23 ֵהם 

24 ְוִהְּללּו ֶאת ֱאֹלִהים  ֶּבָעָבר ָעָׂשה ָּבּה ַׁשּמֹות,”  ֶאת ָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר 
ַּבֲעבּוִרי.

שליחותו של שאול מוכרת על־ידי השליחים

ִעם ב  ַיַחד  ִלירּוָׁשַלִים  ׁשּוב  ָעִליִתי  ָׁשִנים  ַאְרַּבע־ֶעְׂשֵרה   ַאֲחֵרי 
ַעל־ִּפי  ְלָׁשם  2 ָעִליִתי  ִאִּתי.  ָלַקְחִּתי  ִטיטֹוס  ֶאת  ְוַגם  ַּבר־ַנָּבא, 
ְמַבֵּׂשר  ֶׁשֲאִני  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ִלְפֵניֶהם  ְוִהַּצְגִּתי  ֶׁשִּקַּבְלִּתי,  ִהְתַּגּלּות 
ַּבּגֹוִים; ִהַּצְגִּתיָה ִלְפֵני ַהֲחׁשּוִבים ֶׁשָּבֶהם ִּבְפִגיָׁשה ְמֻיֶחֶדת, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ֶׁשָהָיה  ִטיטֹוס  3 ֲאִפּלּו  ָרץ.  ְועֹוֶדִּני  ַרְצִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֵּמרֹוץ  ִיְהֶיה  ַלָּׁשְוא 
ִאִּתי, ַעל ַאף ֱהיֹותֹו ְיָוִני, ֹלא ֻהְכַרח ְלִהּמֹול 4 ִּבְגַלל אֹוָתם ֲאֵחי ֶׁשֶקר 
ֶׁשִהְסַּתְּננּו ַּבֲחַׁשאי ְּכֵדי ִלְבֹלׁש ַאַחר ַהֵחרּות ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע; 

 1.11 - 2.4
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¤ ב 7: כיפא ‑ במקור פטרוס    

ָּכל ַּכָּוָנָתם ָהְיָתה ְלַׁשְעֵּבד אֹוָתנּו, 5 ַאְך ֹלא ִנְכַנְענּו ָלֶהם ַאף ְלֶרַגע, 
ְוזׂאת ְלַמַען ַּתֲעמׂד ְּבִקְרְּבֶכם ֱאֶמת ַהְּבׂשֹוָרה.

6 ְּבַרם — ָהֲאָנִׁשים ַהֶּנְחָׁשִבים ַלֲחׁשּוִבים — ְּבֵעיַני ֹלא קֹוֵבַע ֶמה ָהָיה 

ַמֲעָמָדם ָאז, ֶׁשֲהֵרי ֱאֹלִהים ֵאיֶנּנּו נֹוֵׂשא ְּפֵני ִאיׁש — ֹלא הֹוִסיפּו ִלי 
ָּדָבר. 7 ַאְּדַרָּבא, ֵהם ִהִּכירּו ֶׁשְּבָיִדי ֻהְפְקָדה ַהְּבׂשֹוָרה ֲאֶׁשר ָלֲעֵרִלים 
ִמי  8 ֲהֵרי  ַלִּנּמֹוִלים.  ֲאֶׁשר  ַהְּבׂשֹוָרה  ֻהְפְקָדה  ֶׁשִּביֵדי    ¤ֵּכיָפא  ְּכֵׁשם 
ֶׁשעֹוֵרר ֶאת ֵּכיָפא ִלְׁשִליחּות ֶאל ַהִּנּמֹוִלים עֹוֵרר ַּגם אֹוִתי ֶאל ַהּגֹוִים. 
9 ְוַכֲאֶׁשר ַיֲעקׂב, ֵּכיָפא ְויֹוָחָנן, ַהֶּנְחָׁשִבים ְלַעּמּוֵדי ָּתֶוְך, ִהִּכירּו ַּבֶחֶסד 

ֶׁשִּנָּתן ִלי, ֵהם הֹוִׁשיטּו ִלי ּוְלַבר־ַנָּבא ֶאת ַיד ְיִמיָנם ְלאֹות ִׁשּתּוף — 
ֶׁשָאנּו ֵנֵלְך ַלּגֹוִים ְוֵהם ַלִּנּמֹוִלים, 10 ּוִבְלַבד ֶׁשִּנְזּכׂר ֶאת ָהֲעִנִּיים. ְוָאֵכן 

ֶאת זׂאת ָׁשַקְדִּתי ַלֲעׂשֹות.
היהודים והגויים נצדקים מתוך אמונה

ְּדַבר  ּבֹו  ֶׁשִּנְמָצא  ִמְּפֵני  ֶנְגּדֹו  ִהְתַיַּצְבִּתי  ְלַאְנִטיֹוְכָיה  ֵּכיָפא  11 ְּכֶׁשָּבא 

ַאְׁשָמה. 12 ְּבֶטֶרם ָּבאּו ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵמֵאת ַיֲעקׂב הּוא ָסַעד ַיַחד ִעם 
ִּבְגַלל ַּפְחּדֹו  ָהַאִחים ִמן ַהּגֹוִים, ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ַהָּללּו ָנסֹוג ֵמֶהם 
ִמן ָהַאִחים ַהִּנּמֹוִלים. 13 ְוֶיֶתר ָהַאִחים ַהְּיהּוִדים ִּכֲחׁשּו ָּכמֹוהּו, ַעד 
ֶׁשֲאִפּלּו ַּבר־ַנָּבא ִנְגַרר ַאֲחֵריֶהם ְּבַכֲחָׁשם. 14 ִּבְראֹוִתי ִּכי ֵהם סֹוִטים 
ַאָּתה  ”ִאם  ַהּנֹוְכִחים:  ָּכל  ְלֵעיֵני  ְלֵכיָפא  ָאַמְרִּתי  ַהְּבׂשֹוָרה,  ֵמֱאֶמת 
ִלְחיֹות  ַהּגֹוִים  ְּתַאֵּלץ ֶאת  ִּכיהּוִדי, ַמּדּוַע  ְוֹלא  ְּכגֹוי  ִמְתַנֵהג  ַהְּיהּוִדי 

ִּכיהּוִדים?
15 ָאנּו ְיהּוִדים ְּבֵני ְיהּוִדים, ֹלא ’ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ִמן ַהּגֹוִים’. 16 ְוֵכיָון 

ֶאָּלא  ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ְּבִקּיּום  ִנְצָּדק  ֵאינֹו  ָהָאָדם  ִּכי  ָאנּו  ֶׁשּיֹוְדִעים 
ְלַמַען  ֵיׁשּוַע,  ַּבָּמִׁשיַח  ֲאַנְחנּו  ַּגם  ֶהֱאַמּנּו  ֵיׁשּוַע,  ַהָּמִׁשיַח  ֶּבֱאמּוַנת 
ֻנְצַּדק ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ַּבָּמִׁשיַח ְוֹלא ְּבִקּיּום ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן ְּבִקּיּום 
ֶׁשֲאַנְחנּו  ְּבָׁשָעה  ִאם  17 ֲאָבל  ָּבָׂשר.  ָּכל  ֻיְצַּדק  ֹלא  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות 
חֹוְטִאים,  ֲאָנִׁשים  ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם  ִיָּמֵצא  ַּבָּמִׁשיַח  ְלִהָּצֵדק  ְמַבְקִׁשים 
18 ֶׁשֲהֵרי  ְוָחִליָלה!  ַחס  ַלֵחְטא?  ְמָׁשֵרת  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ִמֶּזה  נֹוֵבַע  ַהִאם 
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ג 11: חבק’ ב 4   ג 13: דבר’ כא 23   

ַעְצִמי  ַעל  ֵמִעיד  ֲאִני  ְּבָכְך  ֶּׁשָהַרְסִּתי,  ַמה  ֶאת  ׁשּוב  ּבֹוֶנה  ֲאִני  ִאם 
ְלַגֵּבי ַהּתֹוָרה ִּבְגַלל ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשֶאְחֶיה  ֶׁשֲאִני ֲעַבְרָין. 19 ֲאִני ַמִּתי 
ַהָּמִׁשיַח  ֶאָּלא  ַחי,  ֲאִני  עֹוד  ְוֹלא  ִנְצַלְבִּתי  ַהָּמִׁשיַח  20 ִעם  ֵלאֹלִהים. 
ַחי ִּבי. ַהַחִּיים ֶׁשֲאִני ַחי ַעְכָׁשו ַּבָּבָׂשר, ֲאִני ַחי אֹוָתם ֶּבֱאמּוַנת ֶּבן־
ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָאֵהַבִני ּוָמַסר ַעְצמֹו ַּבֲעִדי. 21 ֵאיֶנִּני ְמַבֵּטל ֶאת ֶחֶסד 
ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה,  ַעל־ְיֵדי  ְלִהָּצֵדק  ֶאְפָׁשר  ִאם  ֲהֹלא  ֱאֹלִהים. 

ֵמת ַלָּׁשְוא.”
התורה לעומת אמונה

ֶׁשהֹוִדיעּוֶכם ג  ַאֲחֵרי  ֵעיֵניֶכם  ֶאת  ִאֵחז  ִמי  ְּכִסיִלים!  ָּגָלִטים   הֹוי 
ֲאִני  רֹוֶצה  ֶאָחד  2 ָּדָבר  ִנְצַלב?  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשֵּיׁשּוַע  ְּבֵפרּוׁש 
ֶׁשּתֹוִדיעּוִני: ַהִאם ְּבֶׁשל ִקּיּום ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ִקַּבְלֶּתם ֶאת ָהרּוַח, אֹו 
ְּבֶׁשל ְׁשִמיָעה ֶׁשָּבֱאמּוָנה? 3 ַהִאם ְּכִסיִלים ַאֶּתם ָּכל ָּכְך? ַהִאם ְלַאַחר 
4 ַהִאם  ַהָּבָׂשר?  ַעל־ְיֵדי  ִלְׁשֵלמּות  ָּכֵעת  ַּתִּגיעּו  ָּברּוַח  ֶׁשִהְתַחְלֶּתם 
ַלָּׁשְוא ִהְתַנֵּסיֶתם ִּבְדָבִרים ַרִּבים ָּכל ָּכְך? ַהֻאְמָנם ַלָּׁשְוא? 5 ַהַּמֲאִציל 
ֲעֵליֶכם ֶאת ָהרּוַח ְועֹוֶׂשה ְּבִקְרְּבֶכם ִנְפָלאֹות, ַהִאם הּוא עֹוֶׂשה זׂאת 
6 ְּכמֹו   — ֶׁשָּבֱאמּוָנה?  ְׁשִמיָעה  ְּבֶׁשל  ַהּתֹוָרה, אֹו  ִמְצוֹות  ִקּיּום  ְּבֶׁשל 

ֶׁשַאְבָרָהם ֶהֱאִמין ֵּבאֹלִהים ְוֶנְחְׁשָבה לֹו ְצָדָקה.
ְּבָיְדעֹו  8 ְוַהָּכתּוב,  ַאְבָרָהם.  ְּבֵני  ֵהם  ָהֱאמּוָנה  ְּבֵני  ִּכי  ְּדעּו  7 ּוְבֵכן 

ֵמרׂאׁש ֶׁשֱאֹלִהים ַיְצִּדיק ֶאת ַהּגֹוִים ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה, ִהְקִּדים ְלַבֵּׂשר 
ָּבֱאמּוָנה  ֶׁשַהַּמֲחִזיִקים  9 ִמָּכאן  ַהּגֹוִים.”  ָּכל  ְבָך  ”ְוִנְבְרכּו  ְלַאְבָרָהם: 
ִמְצוֹות  10 ַהִּנְׁשָעִנים ַעל ִקּיּום  ַהַּמֲאִמין.  ַאְבָרָהם  ַיַחד ִעם  ְמבָׂרִכים 
ַהּתֹוָרה ְנתּוִנים ַּתַחת ְקָלָלה, ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב, ”ָארּור ָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ָיִקים 
11 ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות אֹוָתם.”  ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ַהְּכתּוִבים  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֶאת 
ָּברּור הּוא ֶׁשִאיׁש ֹלא ֻיְצַּדק ִלְפֵני ֱאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן   ַצִּדיק 
ִנְזֶקֶקת ֶלֱאמּוָנה, ֶאָּלא ֶׁשַּיֲעֶׂשה  12 ְוַהּתֹוָרה ֵאיֶנָּנה  ִיְחֶיה.  ֶּבֱאמּוָנתֹו 
ָהָאָדם ֶאת ְּדָבֶריָה ָוַחי ָּבֶהם. 13 ַהָּמִׁשיַח ָּפָדה אֹוָתנּו ִמִּקְלַלת ַהּתֹוָרה 
ֱאֹלִהים  אֹוֵמר,   ”ִקְלַלת  ַהָּכתּוב  ֶׁשֵּכן   — ַּבֲעֵדנּו  ִלְקָלָלה  ֶׁשָהָיה  ְּבָכְך 
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ֶאל  ַאְבָרָהם  ִּבְרַּכת  ַּתִּגיַע  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשְּבֵיׁשּוַע  14 ְּכֵדי  ַעל־ֵעץ”,  ָּתלּוי 
ַהּגֹוִים, ְלַמַען ִנְנַחל ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ֶאת ָהרּוַח ַהֻּמְבַטַחת.

התורה וההבטחה

15 ַאַחי, ֲאַדֵּבר ִמְּנֻקַּדת ְראּות ֱאנֹוִׁשית, ֲאִפּלּו ַצָּוָאה ֶׁשל ָאָדם, ְלַאַחר 

16 ְוִהֵּנה  ָעֶליָה.  ְלהֹוִסיף  ְלַבְּטָלּה אֹו  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִאיׁש  ֶׁשִּקְּבָלה ּתֶׂקף, 
ַהַהְבָטחֹות ֶנֶאְמרּו ְלַאְבָרָהם, ּוְלַזְרעֹו. ֹלא ֶנֱאַמר ”ִלְזָרֶעיָך”, ְּכמֹו ַעל 
ַרִּבים, ֶאָּלא ”ְלַזְרֲעָך”, ְּכמֹו ַעל ָיִחיד, ְוהּוא ַהָּמִׁשיַח. 17 ֲהֵריִני אֹוֵמר 
זׂאת: ְּבִרית ֲאֶׁשר ֱאֹלִהים ָּכַרת ִמֶּקֶדם, ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ַאֲחֵרי ַאְרַּבע 
ֵמאֹות ּוְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה ֹלא ּתּוַכל ְלָהֵפר אֹוָתּה ּוְלַבֵּטל ֶאת ַהַהְבָטָחה; 
18 ֶׁשֲהֵרי ִאם ַהַּנֲחָלה ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה, ֲאַזי ֵאיֶנָּנה ְמֻבֶּסֶסת עֹוד ַעל 

ַהַּנֲחָלה.  ֶאת  ְלַאְבָרָהם  ֱאֹלִהים  ֶהֱעִניק  ְּבַהְבָטָחה  ֲאָבל  ַהַהְבָטָחה. 
ִּכי  ַעד  ָהֲעֵברֹות,  ִּבְגַלל  נֹוְסָפה  ִהיא  ַהּתֹוָרה?  ָמה  ְלֵׁשם  ֵּכן  19 ִאם 

ָיבֹוא ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר לֹו ְמֻכֶּוֶנת ַהַהְבָטָחה. ַהּתֹוָרה ִנְמְסָרה ְּבֶאְמָצעּות 
ַמְלָאִכים ִּביֵדי ְמַתֵּוְך. 20 ַהְמַתֵּוְך ֵאיֶנּנּו ֶׁשל ֶאָחד ֶוֱאֹלִהים הּוא ֶאָחד.

עבדים לעומת בנים

ָחִליָלה!  ֱאֹלִהים?  ַהְבָטחֹות  ֶאת  נֹוֶגֶדת  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמָּכאן  21 ַהִאם 

ָהָיה  ֶּבֱאֶמת  ָאז  ִּכי  ַחִּיים,  ָלֵתת  ֶׁשִּביָכְלָּתּה  ּתֹוָרה  ִנְּתָנה  ִאּלּו  ֶׁשֵּכן 
ַהּכׂל  ֶאת  ִהְסִּגיר  ַהִּמְקָרא  22 ֲאָבל  ַהּתֹוָרה.  ַעל־ְיֵדי  ְלִהָּצֵדק  ֶאְפָׁשר 
ְּבַיד ַהֵחְטא, ְּכֵדי ֶׁשַעל ְסַמְך ֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִּתָּנֵתן ַהַהְבָטָחה 

ַלַּמֲאִמיִנים.
ָהִיינּו  ְּכלּוִאים  ַהּתֹוָרה,  ַיד  ַּתַחת  ִנְׁשַמְרנּו  ָהֱאמּוָנה  ּבֹוא  23 ִלְפֵני 

ִלְקַראת ָהֱאמּוָנה ָהֲעִתיָדה ְלִהָּגלֹות. 24 ְלִפיָכְך ָהְיָתה ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶנת 
ַהַּמְדִריָכה אֹוָתנּו ֶאל ַהָּמִׁשיַח, ְלַמַען ֻנְצַּדק ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה. 25 ֲאָבל 

ְלַאַחר ּבֹוא ָהֱאמּוָנה ֵאיֶנּנּו ְנתּוִנים עֹוד ְלָמרּות ָהאֹוֶמֶנת.
26 ֻּכְלֶכם ָּבִנים־ֵלאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע; 27 ִּכי ֻּכְּלֶכם 

ֲאֶׁשר ִנְטַּבְלֶּתם ַלָּמִׁשיַח ְלַבְׁשֶּתם ֶאת ַהָּמִׁשיַח; 28 ֵאין ְיהּוִדי ַאף ֹלא 
ּגֹוי, ֵאין ֶעֶבד ַאף ֹלא ֶּבן חֹוִרין, ֹלא ָזָכר ַאף ֹלא ְנֵקָבה, ִמּׁשּום ֶׁשֻּכְּלֶכם 
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ֶאָחד ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע. 29 ְוִאם ַאֶּתם ַׁשָּיִכים ַלָּמִׁשיַח, ֲאַזי ֶזַרע ַאְבָרָהם 
ַאֶּתם ְויֹוְרִׁשים ַעל־ִּפי ַהַהְבָטָחה.

 ֲהֵריִני אֹוֵמר זׂאת: ָּכל עֹוד ַהּיֹוֵרׁש ַקִּטין ֵאין הּוא ׁשֹוֶנה ֵמֶעֶבד, ד 
ֶׁשל  ְלָמרּות  ָנתּון  הּוא  2 ְואּוָלם  ַהַּנֲחָלה.  ָּכל  ֲאדֹון  הּוא  ִּכי  ַאף 
ֶאִּפְטרֹוְּפִסים ַוֲאָנִׁשים ַהֻּמְפָקִדים ַעל ַהַּבִית ַעד ַלּמֹוֵעד ֶׁשָּקַבע ָאִביו. 
3 ֵּכן ַּגם ֲאַנְחנּו, ְּבֵעת ֱהיֹוֵתנּו ַקִּטיִנים — ָהִיינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ִליסֹודֹות 

ְילּוד  ְּבנֹו,  ֶאת  ֱאֹלִהים  ָׁשַלח  ָהֵעת  ָמְלָאה  ַּכֲאֶׁשר  4 ֲאָבל  ָהעֹוָלם. 
ֶׁשְּנַקֵּבל  ְּכֵדי  ַלּתֹוָרה  ַהְּכפּוִפים  ֶאת  5 ִלְפדֹות  ַלּתֹוָרה,  ְוָכפּוף  ִאָּׁשה 
ֶאת ַמֲעַמד ַהָּבִנים. 6 ְוֵכיָון ֶׁשַאֶּתם ָּבִנים, ֱאֹלִהים ָנַתן ִּבְלַבְבֶכם ֶאת 
רּוַח ְּבנֹו ַהּקֹוֵראת ”ַאָּבא, ָאִבינּו”. 7 ְלִפיָכך ֵאיְנָך ֶעֶבד עֹוד, ִּכי ִאם ֵּבן; 

ְוִאם ֵּבן, ֲאַזי ַּגם יֹוֵרׁש ִמַּטַעם ֱאֹלִהים.
דאגתו של שאול לגלטים

8 ֶּבָעָבר, ְּבֵעת ֶׁשֹּלא ְיַדְעֶּתם ֶאת ֱאֹלִהים, ֲעַבְדֶּתם ֶאת ִמי ֶׁשְּבַמהּוָתם 

ֵאיָנם ֱאֹלִהים. 9 ֲאָבל ָּכֵעת, ְּכֶׁשַאֶּתם יֹוְדִעים ֶאת ֱאֹלִהים — אֹו ְלֶיֶתר 
ַלְיסֹודֹות  ַאֶּתם  ֶזה חֹוְזִרים  ֵּכיַצד   — ֶאְתֶכם  יֹוֵדַע  ְּכֶׁשֱאֹלִהים  ִּדּיּוק, 
ַאֶּתם  10 ִהֵּנה  ֵמָחָדׁש?  ְלָעְבָדם  ֶׁשִּבְרצֹוְנֶכם  ְוָהֲעלּוִבים  ַהַחָּלִׁשים 
ַלָּׁשְוא  ִּכי  11 חֹוְׁשַׁשִני  ְוָׁשִנים.  מֹוֲעִדים  ָוֳחָדִׁשים;  ָיִמים  ְמַכְּבִדים 

ָעַמְלִּתי ָּבֶכם.
ִמֶּכם!  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ַאַחי!  ְּכמֹוֶכם,  ִנְהֵייִתי  ֲאִני  ַּגם  ִּכי  ָּכמֹוִני,  12 ֱהיּו 

ֻחְלַׁשת  ֶׁשל  ֶׁשִּבְנִסּבֹות  יֹוְדִעים  13 ַאֶּתם  ַרע.  ׁשּום  ִלי  ֲעִׂשיֶתם  ֹלא 
ַּבִּנָּסיֹון  ְּבַחְלֶתם  14 ְוֹלא  ַּבְּתִחָּלה,  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ָלֶכם  ִּבַּׂשְרִּתי  ַהּגּוף 
ֶׁשָּבא ֲעֵליֶכם ְּבֶׁשל ּגּוִפי, ַאף ֹלא ֵהַגְבֶּתם ְּבבּוז, ֶאָּלא ִקַּבְלֶּתם אֹוִתי 
ַעָּתה?  ֶחְדַוְתֶכם  ֵאיפׂה  ֵּכן  15 ִאם  ֵיׁשּוַע.  ַּכָּמִׁשיַח  ֱאֹלִהים,  ְּכַמְלַאְך 
ֵעיֵניֶכם  ֶאת  עֹוְקִרים  ֱהִייֶתם  ְיָכְלֶּתם  ֶׁשִאּלּו  ֲעֵליֶכם  ֵמִעיד  ֲהֵריִני 
ְּכֵדי ְלִתָּתן ִלי. 16 ְוַעָּתה ַהִאם ָהַפְכִּתי ָלֶכם ְלאֹוֵיב ְּבָאְמִרי ָלֶכם ֶאת 
ְרצֹוָנם  ְלטֹוָבה;  ֶׁשֹּלא  ָלֶכם  ְמַקְּנִאים  ַהָּללּו  17 ָהֲאָנִׁשים  ָהֱאֶמת? 
ְלַהְרִחיק ֶאְתֶכם ְּכֵדי ֶׁשַאֶּתם ְּתַקְּנאּו ָלֶהם. 18 טֹוב ַהָּדָבר ִאם ָּתִמיד 
ְמַקְּנִאים ְלטֹוָבה, ְוֹלא ַרק ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֶהה ֶאְצְלֶכם. 19 ְיָלַדי, ׁשּוב ָנתּון 
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¤ ד 30: נ”מ: גרש האמה הזאת ואת־בנה, כי לא יירש בן־האמה הזאת עם־בני עם־יצחק 

 )בראשית כא 10(  
ד 27: ישע’ נד 1   ד 30: ברא’ כא 10  

ֲאִני ְּבֶחְבֵלי ֵלָדה ֲעֵליֶכם ַעד ֲאֶׁשר ִיּכֹון ַהָּמִׁשיַח ָּבֶכם. 20 ְרצֹוִני ִלְהיֹות 
ִעָּמֶכם ַעְכָׁשו ּוְלַׁשּנֹות ֶאת ִניַמת קֹוִלי, ֶׁשֵּכן ֲאִני ָנבֹוך ְּבנֹוֵגַע ֲאֵליֶכם.

שתי הבריתות

21 ִאְמרּו ִלי, ַאֶּתם ָהרֹוִצים ִלְהיֹות ְּכפּוִפים ַלּתֹוָרה, ַהֵאיְנֶכם ׁשֹוְמִעים 

ִמן  ָהֶאָחד  ָּבִנים,  ְׁשֵני  ָהיּו  ֶׁשְּלַאְבָרָהם  ָּכתּוב  22 ֲהֹלא  ַהּתֹוָרה?  ֶאת 
ָהָאָמה ְוַהֵּׁשִני ֵמָהִאָּׁשה ַהָחְפִׁשָּיה. 23 ַאְך ֵּבן ָהָאָמה נֹוַלד ְלִפי ַהָּבָׂשר, 
24 ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵהם ָמָׁשל  ְוִאילּו ֵּבן ַהָחְפִׁשָּיה ַעל־ִּפי ַהַהְבָטָחה. 
ְוִהיא ָהָגר.  ִלְׁשֵּתי ַהְּבִריתֹות. ָהַאַחת ֵמַהר ִסיַני, ַהּיֹוֶלֶדת ְלַעְבדּות, 
25 ָהָגר ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהר ִסיַני ֶׁשַּבֲעָרב ּוַמְקִּביָלה ִלירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָיֵמינּו, 

ִּכי ִהיא ְּבַעְבדּות ִעם ָּבֶניָה. 26 ֲאָבל ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה ַּבת חֹוִרין 
ִהיא, ְוִהיא ֵאם ָלנּו; 27 ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב:

  ”ָרִני ֲעָקָרה ֹלא ָיָלָדה, 
ִּפְצִחי ִרָּנה ְוַצֲהִלי ֹלא־ָחָלה, 

ִּכי־ַרִּבים ְּבֵני־ׁשֹוֵמָמה ִמְּבֵני ְבעּוָלה.”
ָרַדף  ֶׁשָאז  29 ּוְכֵׁשם  ְּכִיְצָחק.  ַהַהְבָטָחה  ְּבֵני  ַאֶּתם  ַאַחי,  28 ְוַאֶּתם, 

ַעְכָׁשו.  ַּגם  ֵּכן  ָהרּוַח,  ְלִפי  ֶׁשּנֹוָלד  ַהֵּבן  ֶאת  ַהָּבָׂשר  ְלִפי  ֶׁשּנֹוָלד  ַהֵּבן 
ִייַרׁש  ִּכי ֹלא  ְוֶאת־ְּבָנּה,  ָהָאָמה  ַהָּכתּוב?   ”ָּגֵרׁש   ¤  ָמה אֹוֵמר  30 ֲאָבל 

ֵּבן־ָהָאָמה ִעם־ֵּבן ַהָחְפִׁשָּיה.” 31 ְלִפיָכְך, ַאַחי, ֵאין ָאנּו ְּבֵני ָהָאָמה, 
ֶאָּלא ְּבֵני ַהָחְפִׁשָּיה.

חרותו של המאמין במשיח

 ַהָּמִׁשיַח ִׁשְחֵרר אֹוָתנּו ֱאֵלי ֵחרּות, ָלֵכן ִעְמדּו ְוַאל ִּתָּכְנעּו ׁשּוב ה 
ְלעׂל ָהַעְבדּות. 2 ֲאִני, ָׁשאּול, אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשִאם ִּתּמֹולּו, ֹלא יֹוִעיל 
ָלֶכם ַהָּמִׁשיַח. 3 ֲאִני חֹוֵזר ּוֵמִעיד ְּבָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיּמֹול, ִּכי חֹוָבה ָעָליו 
ִלְׁשמׂר ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה. 4 ַאֶּתם ַהְמַבְקִׁשים ְלִהָּצֵדק ַּבּתֹוָרה ֻנַּתְקֶּתם 
ִמן ַהָּמִׁשיַח, ִנְׁשַמְטֶּתם ִמן ַהֶחֶסד. 5 ַוֲאַנְחנּו, ְּברּוַח, ַעל־ְיסֹוד ֱאמּוָנה, 

 4.20 - 5.5

HNTquote.indb   371 27/10/2010   14:32:12



372 אל הגלטים 

 

ה 14: ויק’ יט 18   

ְמַיֲחִלים ַלִּתְקָוה, ְּפִרי ַהְצָּדָקֵתנּו; 6 ֶׁשֵּכן ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֵאין ֲחִׁשיבּות 
ֹלא ַלִּמיָלה ְוֹלא ָלָעְרָלה, ֶאָּלא ָלֱאמּוָנה ַהּפֹוֶעֶלת ְּבֶדֶרְך ַאֲהָבה.

7 ְמרּוַצְתֶכם ָהְיָתה טֹוָבה; ִמי ֵהִניא ֶאְתֶכם ִמְּלַצֵּית ָלֱאֶמת? 8 ִּפּתּוי 

ֶזה ֵאינֹו ֵמֵאת ַהּקֹוֵרא ֶאְתֶכם. 9 ְמַעט ְׂשאֹור ַמֲחִמיץ ֶאת ָּכל ַהָּבֵצק. 
ׁשּום  ִלְּבֶכם  ַעל  ַּתֲעֶלה  ֶׁשֹּלא  ֲאֵליֶכם  ְּבנֹוֵגַע  ָּבֲאדֹון  ּבֹוֵטַח  10 ֲאִני 

ִיְהֶיה ָהִאיׁש ִמי  ַמֲחָׁשָבה ָזָרה. ּוִמי ֶׁשעֹוֵכר ֶאְתֶכם ִיָּׂשא ֶאת ֲעוֹונֹו, 
ֶזה  ַמּדּוַע  ַהִּמיָלה,  ְּבַעד  ַמִּטיף  ֲעַדִין  ֲאִני  ִאם  ַאַחי,  11 ַוֲאִני,  ֶׁשִּיְהֶיה. 
מֹוִסיִפים ִלְרדׂף אֹוִתי? ִאּלּו ִהַּטְפִּתי ָּכְך, ָהָיה ִמְתַּבֵּטל ִמְכׁשֹול ַהְּצָלב. 

12 ִמי ִיֵּתן ְוִיָּכְרתּו ַהַּמְתִעים ֶאְתֶכם!

ִּביֵדי  ֶאְמָצִעי  ַהֵחרּות  ְּתֵהא  ֶׁשֹּלא  ַרק  ִנְקֵראֶתם,  ְלֵחרּות  13 ַאַחי, 

ַהּתֹוָרה  ָּכל  14 ֲהֵרי  ְּבַאֲהָבה.  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ָׁשְרתּו  ֶאָּלא  ַהָּבָׂשר, 
ַאֶּתם  ִאם  15 ַאְך  ָּכמֹוָך.”  ְלֵרֲעָך  —   ”ְוָאַהְבָּת  ֶאָחד  ְּבַמֲאָמר  ְּכלּוָלה 

נֹוְׁשִכים ְוטֹוְרִפים ֶזה ֶאת ֶזה, ִּכי ָאז ִּתָּׁשְמדּו ִאיׁש ְּבַיד ֵרֵעהּו.
פרי הרוח ומעללי הבשר

16 אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם; ִהְתַהְּלכּו ְּבֶדֶרְך ָהרּוַח ְוֹלא ְּתַמְּלאּו ֶאת ַּתֲאוֹות 

ִמְתַנֶּגֶדת  ְוָהרּוַח  ָלרּוַח,  ֶּׁשְּבִנּגּוד  ְלַמה  ִמְתַאֶּוה  ַהָּבָׂשר  17 ִּכי  ַהָּבָׂשר; 
ַלָּבָׂשר; ְׁשֵניֶהם ִמְתַנְּגִדים ֶזה ָלֶזה ְוָלֵכן ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ֵאיְנֶכם  ֲאַזי  ֶאְתֶכם,  ַמְנִהיָגה  ָהרּוַח  ִאם  18 ֲאָבל  ֶּׁשִּבְרצֹוְנֶכם.  ַמה 
ּוְזנּות,  ִנאּוף  ֵהם:  ְוֵאֶּלה  ְּגלּוִיים  ַהָּבָׂשר  19 ַמֲעֵׂשי  ַלּתֹוָרה.  ְּכפּוִפים 
ַעִין,  ָצרּות  ָמדֹון,  ִׂשְנָאה,  ִּכּׁשּוף,  ֱאִליִלים,  20 ֲעבֹוַדת  ִזָּמה,  ֻטְמָאה, 
ַּכַעס, ְמִריָבה, ַמֲחלֹוקֹות, ִּכּתֹות, 21 ִקְנָאה, ִׁשְכרּות, הֹוְללּות ְוַכּדֹוֶמה. 
אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם ֵמרׂאׁש ַמה ֶּׁשְּכָבר ָאַמְרִּתי: עֹוֵׂשי ַמֲעִׂשים ָּכֵאֶּלה ֹלא 

ִייְרׁשּו ֶאת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים.
רּוַח,  אֶׂרְך  ָׁשלֹום,  ִׂשְמָחה,  ַאֲהָבה,  הּוא  ָהרּוַח  ְּפִרי  זׂאת,  22 ְלֻעַּמת 

ְנִדיבּות, טּוב ֵלב, ֶנֱאָמנּות, 23 ֲעָנָוה, ִרּסּון ַעְצִמי — ַעל ִמּדֹות ָּכֵאֶּלה 
ֵאין ּתֹוָרה ָחָלה. 24 ָהֲאָנִׁשים ַהַּׁשָּיִכים ַלָּמִׁשיַח ָצְלבּו ֶאת ְּבָׂשָרם ִעם 
ְּתׁשּוקֹוָתיו ְוַתֲאוֹוָתיו. 25 ִאם ַחֵּיינּו ִמן ָהרּוַח, ָהָבה ַּגם ִנְתַהֵּלְך ַעל־
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ּוְמַקְּנִאים  ַהִּמְתָּגִרים  ָׁשְוא,  ְּכבֹוד  ִנְהֶיה ׁשֹוֲאֵפי  ָנא  26 ַאל  ָהרּוַח.  ִּפי 
ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו.

תורת המשיח

ָהֲאָנִׁשים ו  ַאֶּתם  ֲעֵבָרה,  ְּבֵאיזֹו  ִמֶּכם  ִאיׁש  ִיָּכֵׁשל  ִאם   ַאַחי, 
ָהרּוָחִנִּיים ָּתִקימּו אֹותֹו ְּברּוַח ֶׁשל ֲעָנָוה; ְוִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא ַּגם 
ְּתַקְּימּו ֶאת  ְוָכְך  ֵרֵעהּו  ַמֲעֶמֶסת  2 ְׂשאּו ִאיׁש ֶאת  ִנָּסיֹון.  ִליֵדי  ַאָּתה 
3 ִאם ָאָדם חֹוֵׁשב ֶאת ַעְצמֹו ְלַמֶּׁשהּו ְּבעֹוד ֶׁשֵאינֹו  ּתֹוַרת ַהָּמִׁשיַח. 
ְוָאז  ַמֲעָׂשיו  ֶאת  ֶאָחד  ָּכל  4 ִיְבַחן  ַעְצמֹו.  ֶאת  ַמְׁשֶלה  ֲהֵריהּו  ְּכלּום, 
ַהִּסָּבה ִלְתִהָּלתֹו ִּתְהֶיה ּבֹו ַעְצמֹו ְּבִלי ְּתלּות ַּבזּוַלת, 5 ֶׁשֵּכן ָּכל ֶאָחד 
ְלַׁשֵּתף  ָצִריְך  ֱאֹלִהים  ְּדַבר  ֶאת  ֶׁשּלֹוֵמד  6 ִמי  ֶׁשּלֹו.  ַהֵּנֶטל  ֶאת  ִיָּׂשא 
ְּבָכל ַהְּדָבִרים ַהטֹוִבים ֶאת ִמי ֶׁשְּמַלֵּמד אֹותֹו. 7 ַאל ִּתְטעּו, ֵּבאֹלִהים 
ֶׁשּזֹוֵרַע  8 ִמי  ִיְקצׂר.  ַּגם  זׂאת  ֶאת  זֹוֵרַע,  ֶּׁשָאָדם  ַמה  ִּכי  ְלָהֵתל;  ֵאין 
ִּבְׂשֵדה ְּבָׂשרֹו, ִמן ַהָּבָׂשר ִיְקצׂר ִּכָּליֹון. ֲאָבל ַהּזֹוֵרַע ִּבְׂשֵדה ָהרּוַח, ִמן 
ָהרּוַח ִיְקצׂר ַחֵּיי עֹוָלם. 9 ַאל ָנא ִיְרּפּו ָיֵדינּו ֵמֲעׂשֹות טֹוב; ְּבבֹוא ָהֵעת 
ִנְקצׂר, ִאם ֹלא ִנְרֶּפה. 10 ָלֵכן ְּבעֹוד ֵיׁש ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות, ִנְגמׂל טֹוב ְלָכל 

ָאָדם, ּוְבִיחּוד ִלְבֵני ֱאמּוָנֵתנּו.
צלב המשיח והבריאה החדשה

11 ְראּו ְּבֵאּלּו אֹוִתּיֹות ְּגדֹולֹות ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם ְּבמֹו ָיִדי! 12 ָהֲאָנִׁשים 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ַרק  ְלִהּמֹול  ֶאְתֶכם  ַמְכִריִחים  ַּבָּבָׂשר  ְלִהְתַהֵּדר  ַהֲחֵפִצים 
ֵיָרְדפּו ַעל ְצַלב ַהָּמִׁשיַח. 13 ֲהֵרי ֲאִפּלּו ַהִּנּמֹוִלים ַעְצָמם ֵאיָנם ׁשֹוְמִרים 
ִּבְבַׂשְרֶכם.  ִיְתַהְּללּו  ְלַמַען  ֶׁשִּתּמֹולּו  ֵהם  רֹוִצים  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה,  ֶאת 
14 ַוֲאִני ָחִליָלה ִלי ֵמִהְתַהֵּלל ִּבְלִּתי ִאם ִּבְצַלב ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, 

ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ָהעֹוָלם ָצלּוב ִלי ַוֲאִני ָצלּוב ָלעֹוָלם; 15 ִּכי ֹלא ַהִּמיָלה 
ְלִפי  16 ָּכל ַהּנֹוֲהִגים  ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה.  ָהָעְרָלה, ֶאָּלא  ֲחׁשּוָבה ַאף ֹלא 

ְּכָלל ֶזה, ָׁשלֹום ְוַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַהַּׁשָּיִכים ֵלאֹלִהים.
ֲאִני  ֵיׁשּוַע  ַצְּלקֹות  ֶאת  ֶׁשֵּכן  ִאיׁש,  יֹוִגיֵעִני  ָנא  ַאל  ְוֵאיָלְך  17 ֵמַעָּתה 

נֹוֵׂשא ְּבגּוִפי.
 18 ַאַחי, ֶחֶסד ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִעם רּוֲחֶכם. ָאֵמן. 
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 ֵמֵאת ָׁשאּול, ְׁשִליַח ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ִּבְרצֹון ֱאֹלִהים, ֶאל ַהְּקדֹוִׁשים א 
ֲאֶׁשר ]ְּבֶאֶפסֹוס[, ַהַּמֲאִמיִנים ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע: 2 ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ָלֶכם 

ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
ברכות רוחניות במשיח

3 ָּברּוְך ָהֱאֹלִהים ֲאִבי ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ֲאֶׁשר ֵּבֵרְך אֹוָתנּו ְּבָכל 

ְּבֶטֶרם  ּבֹו  אֹוָתנּו  ֶׁשָּבַחר  4 ְּכֵׁשם  ַּבָּמִׁשיַח,  ַּבָּׁשַמִים,  רּוָחִנית  ְּבָרָכה 
ָיַעד  5 הּוא  ְּבַאֲהָבה.  ְלָפָניו  ּדִׂפי  ּוְבִלי  ְקדֹוִׁשים  ִלְהיֹות  ֵּתֵבל,  ִהָּוֵסד 
ְרצֹונֹו,  ְּכֵחֶפץ  ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ַעל־ְיֵדי  ְלָבִנים  לֹו  ִלְהיֹות  אֹוָתנּו 
6 ִלְתִהַּלת ָּכבֹוד ַעל ַחְסּדֹו ֲאֶׁשר ֶהֱעִניק ָלנּו ַּבֲאהּובֹו, 7 ֶׁשְּבָדמֹו ֵיׁש ָלנּו 

ַהֶחֶסד  8 ֶאת  ָהֱאֹלִהים.  ֶחֶסד  עֶׁׂשר  ְּכִפי  ַהֲחָטִאים  ְסִליַחת  ַהְּפדּות, 
ֶאת  ָלנּו  9 ְוהֹוִדיַע  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ִּבְמלֹוא  ָעֵלינּו  ִהְׁשִּפיַע  הּוא  ַהֶּזה 
סֹוד ְרצֹונֹו ְּכִפי ֶחְפצֹו, ֶאת ַהָּתְכִנית ֶׁשִהְקִּדים ְוָעַרְך ּבֹו — 10 ַהָּתְכִנית 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים  ַמה  ֶאת  ָהִעִּתים,  ִּבְמֹלאת  ַּבָּמִׁשיַח  ַהּכׂל  ֶאת  ְלַקֵּבץ 
ְלִפי  ִנְבַחְרנּו ֵמרׂאׁש  ִּכי  ַנֲחָלה,  ָלנּו  11 ּובֹו נֹוֲעָדה  ְוֶאת ַמה ֶּׁשָּבָאֶרץ. 
ָּתְכִניתֹו ֶׁשל ַהּפֹוֵעל ַּבּכׂל ְּבֶהְתֵאם ְלַמֲחֶׁשֶבת ְרצֹונֹו, 12 ְּכֵדי ֶׁשִּנְהֶיה 
ַנֲחַלְתֶכם  13 ּובֹו  ַלָּמִׁשיַח.  ְלַקּוֹות  ַהַּמְקִּדיִמים  ָאנּו  ְּכבֹודֹו,  ִלְתִהַּלת 
ַּגם ַאֶּתם; ֶׁשֵּכן ְּבָׁשְמֲעֶכם ֶאת ְּדַבר ָהֱאֶמת, ֶאת ְּבׂשֹוַרת ְיׁשּוַעְתֶכם, 
ּוְבַהֲאִמיְנֶכם ּבֹו, ֶנְחַּתְמֶּתם ַּגם ַאֶּתם ְּברּוַח ַהַהְבָטָחה, רּוַח ַהּקֶׂדׁש, 

14 ֲאֶׁשר ִהיא ֵעָרבֹון ְלַנֲחָלֵתנּו ַעד ִלְפִדַּית ַהִּקְנָין, ִלְתִהַּלת ְּכבֹודֹו.

תפילתו של השליח

15 ִמּׁשּום ָּכְך ַּגם ֲאִני, ְלַאַחר ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ַעל ֱאמּוַנְתֶכם ָּבָאדֹון ֵיׁשּוַע 

ֲעֵליֶכם  ְלהֹודֹות  ָחֵדל  16 ֵאיֶנִּני  ַהְּקדֹוִׁשים,  ְלָכל  ַאֲהַבְתֶכם  ְוַעל 
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ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ֶׁשֱאֹלֵהי  17 ְּכֵדי  ִּבְתִפּלֹוַתי,  ֶאְתֶכם  ּוְלַהְזִּכיר 
ָלַדַעת  ֶׁשֵּתיִטיבּו  ְוִהְתַּגּלּות  ָחְכָמה  ָלֶכם רּוַח ֶׁשל  ִיֵּתן  ַהָּכבֹוד,  ֲאִבי 
אֹותֹו, 18 ְוָיִאיר ֵעיֵני ְלַבְבֶכם ָלַדַעת ַמִהי ַהִּתְקָוה ַהְּצפּוָנה ִּבְקִריָאתֹו, 
ְּגֻדַּלת  ַּנֲעָלה  19 ּוַמה  ַהְּקדֹוִׁשים,  ְּבֶקֶרב  ַנֲחָלתֹו  ָּכבֹוד  ֲעִתיַרת  ָמה 
ֶהָעצּום  ּכׂחֹו  ּפַׂעל  ְּכִמַּדת  ַהַּמֲאִמיִנים,  ָעֵלינּו,  ַהּׁשֹוַפַעת  ְּגבּוָרתֹו 
20 ֲאֶׁשר ָּפַעל ַּבָּמִׁשיַח ַּבֲהִקימֹו אֹותֹו ִמֵּבין ַהֵּמִתים ּוְבהֹוִׁשיבֹו אֹותֹו 

ִליִמינֹו ַּבָּׁשַמִים, 21 ֵמַעל ְלָכל ֶמְמָׁשָלה ְוִׁשְלטֹון, ְּגבּוָרה ּוִמְׂשָרה, ְוָכל 
ֵׁשם ִנְקָרא — ֹלא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 22 ְוֶאת 
23 ְוִהיא  ּכׂל;  ַעל  ְלרׂאׁש  ַלְּקִהָּלה  ְוָנַתן אֹותֹו  ַרְגָליו  ַּתַחת  ָׁשת  ַהּכׂל 

ּגּופֹו, ְמלֹואֹו ֶׁשל ַהְמַמֵּלא ֶאת ַהּכׂל ַּבּכׂל.
מן המוות אל החיים

2 ֶּבָעָבר ב  ַוֲחָטֵאיֶכם,  ְּבִפְׁשֵעיֶכם  ֵמִתים  ֶׁשֱהִייֶתם  ַאֶּתם   ַּגם 
לֹו  ֲאֶׁשר  ַהַּׂשר  ִּכְרצֹון  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ִעַּדן  ְלִפי  ָּבֶהם  ִהְתַהַּלְכֶּתם 
ַהִּׁשְלטֹון ִּבְסֵפיַרת ַהֵּביַנִים ְוהּוא ָהרּוַח ַהּפֹוֶעֶלת ַעָּתה ִּבְבֵני ַהֶּמִרי. 
3 ְוַגם ֲאַנְחנּו ֻּכָּלנּו ָהִיינּו ְמעָׂרִבים ִעָּמֶהם ֶּבָעָבר; ָעַסְקנּו ְּבַתֲאוֹוֵתינּו 

ַהְּבָׂשִרּיֹות, ִמֵּלאנּו ֶאת ְּתׁשּוקֹות ַהּגּוף ְוֶאת ַּדַחף ַהַּמֲחָׁשבֹות, ְוָהִיינּו 
ַרֲחִמים  ַהָּמֵלא  ֱאֹלִהים  4 ֲאָבל  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּכְׁשָאר  ַזַעם  ְּבֵני  ִמִּטְבֵענּו 
ָאַהב אֹוָתנּו, ּוְבַאֲהָבתֹו ָהַרָּבה, 5 ַאף ִּכי ֵמִתים ָהִיינּו ִּבְפָׁשֵעינּו, ֶהֱחָינּו 
ִעם ַהָּמִׁשיַח — ֵהן ַּבֶחֶסד נֹוַׁשְעֶּתם! — 6 ְוֵהִקים אֹוָתנּו ִעּמֹו ְוהֹוִׁשיָבנּו 
ִעּמֹו ַּבָּׁשַמִים, ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, 7 ְּכֵדי ְלַהְראֹות ָּבעֹוָלִמים ַהָּבִאים ֶאת 
ַּבֶחֶסד  8 ֵהן  ֵיׁשּוַע.  ַּבָּמִׁשיַח  ָעֵלינּו  ֶׁשָּגַמל  ַּבּטֹוָבה  ַחְסּדֹו  עֶׁׂשר  ֶׁשַפע 
נֹוַׁשְעֶּתם ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה; ְוזׂאת ֹלא ִמֶּיְדֶכם, ִּכי ִאם ַמְּתַנת ֱאֹלִהים 
10 ֶׁשֲהֵרי  ִאיׁש;  ִיְתָּגֶאה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִמַּמֲעִׂשים,  נֹוֵבַע  ֶזה  9 ֵאין  ִהיא. 
ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ֱאֹלִהים ֲאַנְחנּו, ְּברּוִאים ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ְלַמֲעִׂשים טֹוִבים 

ֲאֶׁשר ֱאֹלִהים ֵהִכיָנם ִמֶּקֶדם ְלַמַען ִנְחֶיה ָּבֶהם.
אחדות במשיח

11 ַעל ֵּכן ִזְכרּו ַאֶּתם ֶמה ָהָיה ֶּבָעָבר, ַאֶּתם, ַהּגֹוִים ִמְּבִחיָנה ּגּוָפִנית, 

ַהִּנְקָרִאים ”ֲעֵרִלים” ְּבִפי ַהִּנְקָרִאים ”ִנּמֹוִלים”, ֲאֶׁשר ִמיָלָתם ַּבָּבָׂשר 
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ָיַדִים ִהיא. 12 ְּבאֹוָתּה ֵעת ֱהִייֶתם ְּבִלי ָמִׁשיַח, ָזִרים ַלֲעַדת  ּוַמֲעֵׂשה 
ּוְלֹלא ֱאֹלִהים  ִּתְקָוה  ְמֻחְּסֵרי  ַהַהְבָטָחה,  ִלְבִריתֹות  ְוָנְכִרים  ִיְׂשָרֵאל 
ָּבעֹוָלם. 13 ֲאָבל ָּכֵעת, ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, ַאֶּתם ָהְרחֹוִקים ֶּבָעָבר, ִנְהֵייֶתם 
ֶאת  ָעָׂשה  הּוא  ְׁשלֹוֵמנּו;  הּוא  14 ֵהן  ַהָּמִׁשיַח.  ַּדם  ַעל־ְיֵדי  ְקרֹוִבים 
ַהְּׁשַנִים ְלֶאָחד ְוָהַרס ִּבְבָׂשרֹו ֶאת ְמִחַּצת ָהֵאיָבה. 15 הּוא ִּבֵּטל ֶאת 
ּתֹוַרת ַהִּמְצוֹות ֶׁשַּבֻחִּקים, ְּכֵדי ִלְברׂא ּבֹו ַעְצמֹו ֶאת ַהְּׁשַנִים ְלָאָדם 
ֶאת  ְיַרֶּצה  ֶאָחד  ֶׁשְּבגּוף  16 ּוְכֵדי  ָׁשלֹום,  ַלֲעׂשֹות  ּוְבָכְך  ֶאָחד  ָחָדׁש 
ְׁשֵניֶהם ֵלאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ַהְּצָלב, ַּבֲהִמיתֹו ּבֹו ֶאת ָהֵאיָבה. 17 הּוא ָּבא 
ְוָלנּו  ָלֶכם  ֵיׁש  18 ַּדְרּכֹו  ַלְּקרֹוִבים.  ְוַגם  ָהְרחֹוִקים  ָלֶכם  ָׁשלֹום,  ּוִבֵּׂשר 
ָזִרים אֹו ּתֹוָׁשִבים  ֵאיְנֶכם עֹוד  19 ָלֵכן  ָהָאב.  ֶאל  ַאַחת  ְּברּוַח  ִּגיָׁשה 
20 ְּבנּוִיים  ְּבֵני ִעיָרם ֶׁשל ַהְּקדֹוִׁשים ּוְבֵני ֵּבית ֱאֹלִהים;  ָנְכִרים, ֶאָּלא 
ֶאֶבן  הּוא  ַעְצמֹו  ֵיׁשּוַע  ְוַהָּמִׁשיַח  ְוַהְּנִביִאים,  ַהְּׁשִליִחים  ְיסֹוד  ַעל 
ַהִּפָּנה. 21 ּבֹו ָּכל ַהִּבְנָין ְמֻחָּבר ַיַחד ְוָגֵדל ִלְהיֹות ֵהיַכל קֶׂדׁש ַליהוה; 

22 ּובֹו ַּגם ַאֶּתם ִנְבִנים ַיְחָּדיו ִלְהיֹות ִמְׁשַּכן ֱאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ָהרּוַח.

שרותו של שאול לגויים

ַהּגֹוִים… ג  ַּבֲעבּוְרֶכם  ֵיׁשּוַע  ַהָּמִׁשיַח  ֲאִסיר  ֲאִני, ָּׁשאּול,  ָּכך   ִמּׁשּום 
2 ִאם ָאְמָנם ְׁשַמְעֶּתם ַעל ַהַּתְפִקיד ַהּנֹוֵגַע ְלֶחֶסד ֱאֹלִהים ֶׁשִּנַּתן 

ְלֵעיל  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ְּכִפי  ָהָרז,  ִלי  ִנְגָלה  ֶּבָחזֹון  3 ְוֵכיַצד  ְלַמַעְנֶכם,  ִלי 
ְּבַכָּמה ִמִּלים. 4 ְּכֶׁשִּתְקְראּו ּתּוְכלּו ִלְראֹות ֶאת ֲהָבָנִתי ְּבַרז ַהָּמִׁשיַח, 
ֶׁשִּנְגָלה  ְּכמֹו  ָאָדם,  ִלְבֵני  נֹוַדע  ֹלא  ַהּקֹוְדִמים  ַּבּדֹורֹות  ֲאֶׁשר  5 ָהָרז 

ַהּגֹוִים  6 ֶׁשִּיְהיּו   — ָהרּוַח  ְּבֶדֶרְך  ַהְּקדֹוִׁשים,  ְוִלְנִביָאיו  ִלְׁשִליָחיו  ָּכֵעת 
ַעל־ְיֵדי  ֵיׁשּוַע  ַּבָּמִׁשיַח  ַהַהְבָטָחה  ְוֻׁשָּתֵפי  ּגּוף  ֻׁשָּתֵפי  ַנֲחָלה,  ֻׁשָּתֵפי 
ַהֶחֶסד  ַמְּתַנת  ִמּתֶׂקף  ִלְמָׁשֵרת  ָהִייִתי  זׂאת  7 ְוִלְבׂשֹוָרה  ַהְּבׂשֹוָרה; 
ֶׁשֱאֹלִהים ָנַתן ִלי ְּכִפי ְּפֻעַּלת ּכׂחֹו. 8 ִלי, ַהָּקָטן ִמָּכל ַהְּקדֹוִׁשים, ָנַתן 
ֵחֶקר,  ְלֵאין  ֶהָעצּום  ַהָּמִׁשיַח,  עֶׁׂשר  ֶאת  ַלּגֹוִים  ְלַבֵׂשר  ַהֶּזה  ַהֶחֶסד 
9 ּוְלָהִאיר ֵעיֵני ּכׂל ָלַדַעת ַמִהי ָּתְכִנית ָהָרז ֲאֶׁשר ָהָיה ָצפּון ֵמעֹוָלִמים 

ֵּבאֹלִהים ּבֹוֵרא ַהּכׂל. 10 ְוָכְך ְּבֶאְמָצעּות ַהְּקִהָּלה ִּתָּוַדע ַעָּתה ָלָרֻׁשּיֹות 
ָּתְכִנית  11 ַעל־ִּפי  ָהֲעִתיָרה,  ֱאֹלִהים  ָחְכַמת  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ְוַלֶּמְמָׁשלֹות 
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¤ ד 8: נ”מ: עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם )תהילים סח 19(. הנוסח למעלה 

מקביל לתרגום יונתן.    

ָהעֹוָלִמים ֶׁשָעָׂשה ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו, 12 ֲאֶׁשר ּבֹו ָלנּו עׂז ְוִגיָׁשה 
ְּבטּוָחה ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנתֹו. 13 ָלֵכן ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶׁשֹּלא ִּתּפׂל רּוֲחֶכם ִּבְגַלל 

ָצרֹוַתי ַהָּבאֹות ָעַלי ְלַמַעְנֶכם, ֲאֶׁשר ְלָכבֹוד ֵהן ָלֶכם.
הכרת אהבתו של המשיח

14 ִמּׁשּום ָּכְך ּכֹוֵרַע ֲאִני ַעל ִּבְרַּכי ִלְפֵני ָהָאב 15 ֲאֶׁשר ָקָרא ֵׁשם ְלָכל 

ְּכבֹודֹו,  עֶׁׂשר  ְּכִפי  ּכַׂח,  ָלֶכם  16 ֶׁשִּיֵּתן  ּוָבָאֶרץ;  ַּבָּׁשַמִים  ִמְׁשָּפָחה 
ְלִהְתַחֵּזק ַעל־ְיֵדי רּוחֹו ָּבָאָדם ַהְּפִניִמי ֶׁשָּלֶכם, 17 ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשּכׂן ַהָּמִׁשיַח 
ִּבְלַבְבֶכם ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ְוִתְהיּו ֻמְׁשָרִׁשים ּוְמֻיָּסִדים ְּבַאֲהָבה; 18 ָּכְך 
ְוַהּגַׂבה  ְוָהאֶׂרְך  ָהרַׂחב  ָמה  ַהְּקדֹוִׁשים  ָּכל  ִעם  ַיַחד  ְלָהִבין  ּתּוְכלּו 
ְלַמַען  ִמַּדַעת,  ַהִּנְׂשָּגָבה  ַהָּמִׁשיַח  ַאֲהַבת  ֶאת  19 ְוָלַדַעת  ְוָהעֶׂמק, 

ִּתָּמְלאּו ְּבָכל ְמלֹוא ָהֱאֹלִהים.
20 ְולֹו ֲאֶׁשר ָיכֹול ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ִמָּכל ַמה ֶּׁשָאנּו ְמַבְקִׁשים אֹו ִמַּמה 

ַּבְּקִהָּלה  ַהָּכבֹוד  21 לֹו  ָּבנּו,  ַהּפֹוֵעל  ּכׂחֹו  ְּכִפי  ַּדְעֵּתנּו,  ַעל  ֶּׁשעֹוֶלה 
ּוַבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, ְּבָכל ַהּדֹורֹות ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָאֵמן.

אחדות הגוף

 ְלִפיָכְך ֲאִני, ָהָאִסיר ְלַמַען ָהָאדֹון, ַמְפִציר ָּבֶכם ְלִהְתַנֵהג ַּכָּיֶאה ד 
רּוַח,  ּוְנִמיכּות  ֲעָנָוה  ְּבָכל  2 ִהְתַנֲהגּו  ֵאָליו.  ֶׁשִּנְקֵראֶתם  ַלִּיעּוד 
ֶאת  ִלְׁשמׂר  3 ִׁשְקדּו  ְּבַאֲהָבה.  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ִסְבלּו  ַאַּפִים.  ּוְבאֶׂרְך 
ַאְחדּות ָהרּוַח ְּבֶקֶׁשר ֶׁשל ָׁשלֹום. 4 ִהֵּנה: ּגּוף ֶאָחד ְורּוַח ַאַחת, ְּכֵׁשם 
ֶאָחד,  5 ָאדֹון  ָהַאַחת;  ִיעּוְדֶכם  ִּתְקַות  ֶאל  ִנְקֵראֶתם  ַאֶּתם  ֶׁשַּגם 
6 ֵאל ְוָאב ֶאָחד ַלּכׂל, הּוא ֲאֶׁשר ֵמַעל  ֱאמּוָנה ַאַחת, ְטִביָלה ַאַחת, 

ּכׂל, ּפֹוֵעל ַּבּכׂל, ּוְבתֹוְך ַהּכׂל.
ֶׁשֶהֱעִניק  ַהִּמָּדה  ְּכִפי  ֶחֶסד  ָהֳעַנק  ֵמִאָּתנּו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  7 ֲאָבל 

ַמָּתנֹות  ַוִּיֵּתן  ֶׁשִבי,  ָׁשָבה  ַלָּמרֹום,  ”ָעָלה   ¤  ֶנֱאַמר:  8 ָלֵכן  ַהָּמִׁשיַח.  לֹו 
ֶאל  ְוָיַרד  ִהְקִּדים  ֶׁשַּגם  ֹלא  ִאם  ֵּפרּוָׁשּה  ַמה  9 ”ָעָלה”  ָאָדם.”  ִלְבֵני 
ַּתְחִּתּיֹות ָאֶרץ. 10 ַהּיֹוֵרד הּוא ֲאֶׁשר ַּגם ָעָלה ֶאל ֵמַעל ָּכל ַהָּׁשַמִים, 
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ְלַמַען ְיַמֵּלא ֶאת ַהּכׂל. 11 ְוהּוא ָנַתן ֶאת ֵאֶּלה ִלְהיֹות ְׁשִליִחים, ֶאת 
ֵאֶּלה ְנִביִאים, ֶאת ֵאֶּלה ְמַבְּׂשִרים, ְוֶאת ֵאֶּלה רֹוִעים ּומֹוִרים, 12 ְּכֵדי 
ְלַהְכִׁשיר ֶאת ַהְּקדֹוִׁשים ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשרּות, ִלְבִנַּית ּגּוף ַהָּמִׁשיַח, 13 ַעד 
ֶּבן־ָהֱאֹלִהים,  ְיִדיַעת  ְוַאְחדּות  ָהֱאמּוָנה  ַאְחדּות  ֶאל  ֻּכָּלנּו  ַנִּגיַע  ִּכי 
ֶאל ָהָאָדם ַהָּׁשֵלם, ֶאל ִׁשעּור קֹוָמתֹו ַהָּמֵלא ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח. 14 ְוָכְך ֹלא 
ִנְהֶיה עֹוד ְיָלִדים ִנָּדִפים ּוִמַּטְלְטִלים ְּברּוַח ֶׁשל ָּכל ּתֹוָרה ַהּמּוֶפֶצת 
ַעל־ְיֵדי ְּבֵני ָאָדם ְּבָעְרָמה ּוְבַתְרִמית ְּכֵדי ְלַהְטעֹות, 15 ֶאָּלא ְנַדֵּבר ֶאת 
ָהרׂאׁש,  הּוא  ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח,  ֱאֵלי  ָּדָבר  ְּבָכל  ְוִנְגַּדל  ְּבַאֲהָבה  ָהֱאֶמת 
ְמַסֵּיַע,  ֶקֶׁשר  ָּכל  ְּבֶאְמָצעּות  ּוִמְתַחֵּבר  ָמְרָּכב  ַהּגּוף  ָּכל  16 ְוַעל־ָיָדיו 

ְּבֶהְתֵאם ַלְּפֻעָּלה ַהְמֻיֶעֶדת ְלָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְגַּדל ַהּגּוף ְוִיָּבֶנה 
ְּבַאֲהָבה.

החיים החדשים

17 ִהֵּנה זׂאת ֲאִני אֹוֵמר ּוַמְכִריז ִמַּטַעם ָהָאדֹון: ַאל ֵּתְלכּו עֹוד ַּכּגֹוִים 

ֱאֹלִהים  ְלַחֵּיי  ָזִרים  ֵהם,  ַּדַעת  18 ֲחׂשּוֵכי  ִׂשְכָלם.  ְּבַהְבֵלי  ַההֹוְלִכים 
ְּבַתֲאָוה  ִהְתַמְּכרּו  ֶׁשִהְתַנְּונּו  19 ְוֵכיָון  ִלָּבם;  ּוְקִׁשי  ַּבֲערּוָתם  ִּבְגַלל 
ְלַמְדֶּתם  זׂאת  ְּבֶדֶרְך  20 ֲאָבל ַאֶּתם ֹלא  ֻטְמָאה.  ַמֲעֵׂשה  ּוְלָכל  ְלִזָּמה 
ֶאת ַהָּמִׁשיַח, 21 ִאם ָאְמָנם ְׁשַמְעֶּתם אֹותֹו ְוֻלַּמְדֶּתם ּבֹו ֶאת ָהֱאֶמת 
ֲאֶׁשר  ַהָּיָׁשן  ָהָאָדם  ֶאת  ִלְפׁשׂט  22 ֶׁשֲעֵליֶכם   — ְּבֵיׁשּוַע  ֶׁשִהיא  ְּכִפי 
ִהְתַנֲהגּוְתֶכם ָהִראׁשֹוָנה ְּכרּוָכה ִעּמֹו ְוהּוא ִנְׁשָחת ְּבַתֲאוֹות ַמְתעֹות, 
ָהָאָדם  ֶאת  24 ְוִלְלּבׁׂש  ְּבִׂשְכְלֶכם,  רּוָחִנית  ִהְתַחְּדׁשּות  23 ּוְלִהְתַחֵּדׁש 

ֶהָחָדׁש ַהִּנְבָרא ִּכְדמּות ֱאֹלִהים ִּבְצָדָקה ּוְקֻדָּׁשה ֶׁשל ֱאֶמת.
ֵאיָבִרים  ִּכי  ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ֱאֶמת  ַהֶּׁשֶקר   ְוַדְּברּו  ֶאת  ָהִסירּו  ֵּכן  25 ַעל 

ְוַאל־ֶּתֱחָטאּו; ַאל ִּתְׁשַקע ַהֶּׁשֶמׁש ַעל  26   ִרְגזּו  ְלֵרֵעהּו.  ֲאַנְחנּו ִאיׁש 
ִּכי  ִלְגנׂב,  יֹוִסיף  ַאל  28 ַהּגֹוֵנב  ַלָּׂשָטן.  ָמקֹום  ִּתְּתנּו  27 ְוַאל  ַּכַעְסֶכם, 
ֶׁשָּׁשרּוי  ְלִמי  ָלֵתת  ֶׁשיּוַכל  ְּכֵדי  ַהּטֹוב  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ּוְבָיָדיו  ַיֲעמׂל  ִאם 
ָּדָבר ֶׁשהּוא טֹוב  ֶאָּלא  ִנּבּול,  ְּדַבר  ָּכל  ִמִּפיֶכם  ֵיֵצא  29 ַאל  ְּבַמְחסֹור. 
ְּבִעּתֹו ְוֵיׁש ּבֹו ְּכֵדי ִלְבנֹות, ְלַמַען ַיְׁשִּפיַע נַׂעם ַעל ַהּׁשֹוְמִעים. 30 ְוַאל 
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ַּתֲעִציבּו ֶאת רּוַח ַהּקֶׂדׁש ֲאֶׁשר ֶנְחַּתְמֶּתם ָּבּה ְליֹום ַהְּגֻאָּלה. 31 ָהִסירּו 
32 ֱהיּו  ִרְׁשָעה.  ְוָכל  ְוִגּדּוף  ּוְצָעָקה  ְוַכַעס  ְוֵחָמה  ְמִרירּות  ָּכל  ִמֶּכם 
ְּכֵׁשם  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְוִסְלחּו  ַרֲחִמים  ְמֵלֵאי  ֱהיּו  ְלֵרֵעהּו;  ִאיׁש  טֹוִבים 

ֶׁשֱאֹלִהים ָסַלח ָלֶכם ַּבָּמִׁשיַח.
חיים על־פי האור

ְּבַאֲהָבה ה  2 ְוִהְתַהְּלכּו  ֲאהּוִבים,  ְּכָבִנים  ֱאֹלִהים  ְּבַדְרֵכי  ְלכּו   ּוְבֵכן 
ַּבֲעֵדנּו  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוָמַסר  אֹוָתנּו  ָאַהב  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשַּגם  ְּכֵׁשם 
ַאף ֹלא  ַלְּקדֹוִׁשים,  3 ְוַכָּיֶאה  ִניחֹוַח.  ְלֵריַח  ֵלאֹלִהים,  ְוָקְרָּבן  ְּכִמְנָחה 
ַּתֲעלּו ַעל ַּדל ִׂשְפֵתיֶכם ַמֲעֵׂשי ְזנּות ְוָכל ֻטְמָאה אֹו ַּתַאְוָתנּות; 4 ַּגם 
ֹלא ִנּבּול ֶּפה ְוִׂשיַחת ִסְכלּות אֹו ִהְתלֹוְצצּות, ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ָיִאים, 
ֶאָּלא קֹול ּתֹוָדה. 5 זׂאת ֲעֵליֶכם ָלַדַעת: ָּכל זֹוֶנה אֹו ָטֵמא אֹו ַּבַעל 
ַּתֲאוֹות, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא עֹוֵבד ֱאִליִלים, ֵאין לֹו ַנֲחָלה ְּבַמְלכּות ַהָּמִׁשיַח 
ַהְּדָבִרים  ִּבְגַלל  ֶהֶבל.  ְּבִדּבּוֵרי  ִאיׁש  ֶאְתֶכם  ַיְתֶעה  6 ַאל  ְוָהֱאֹלִהים. 
ֻׁשָּתִפים  ִּתְהיּו  ַאל  ֵּכן  7 ַעל  ַהֶּמִרי.  ְּבֵני  ַעל  ֱאֹלִהים  ַזַעם  ָּבא  ַהָּללּו 
ָלֶהם. 8 ֶּבָעָבר ֱהִייֶתם חֶׁׂשְך, ַאְך ַעְכָׁשו אֹור ַאֶּתם ָּבָאדֹון. ִהְתַנֲהגּו ָנא 
ִּכְבֵני ָהאֹור, 9 ִּכי ְּפִרי ָהאֹור הּוא ָּכל טּוב ְוָכל ְצָדָקה ֶוֱאֶמת. 10 ַּבֲחנּו 
ַהחֶׁׂשְך,  ְּבַמֲעֵׂשי  ִּתְׁשַּתְּתפּו  11 ַאל  ָהָאדֹון.  ְּבֵעיֵני  ָרצּוי  ָמה  ְוִהָּוְכחּו 
ֲאֶׁשר ֲעָקִרים ֵהם ֻּכָּלם, ֶאָּלא הֹוֵכַח ּתֹוִכיחּו ֶאת עֹוֵׂשיֶהם. 12 ֲהֵרי ַמה 
ַמה  ָּכל  13 ֲאָבל  ְּבִמִּלים.  ְלַבֵּטא  ֲאִפּלּו  ֶחְרָּפה  ַּבֵּסֶתר,  עֹוִׂשים  ֶּׁשֵהם 
ֶּׁשּמּוַכח ַעל־ְיֵדי ָהאֹור ִנְרֶאה ְּבֵברּור, ֶׁשֲהֵרי ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְרֶאה ְּבֵברּור 
הּוא אֹור. 14 ַעל ֵּכן ֶנֱאַמר: ”עּוָרה ַהָּיֵׁשן ְוקּוָמה ִמן ַהֵּמִתים, ְוָיִאיר ְלָך 
ַהָּמִׁשיַח.” 15 ְוַעָּתה ִׂשימּו ִלְּבֶכם ְלִהְתַהֵּלְך ִּבְזִהירּות — ֹלא ִּכְכִסיִלים, 
ֶאָּלא ַּכֲחָכִמים 16 ַהְמַנְּצִלים ָּכל ִהְזַּדְּמנּות, ֶׁשֵּכן ַהָּיִמים ָרִעים. 17 ָלֵכן 
ָהָאדֹון.  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  ָמה  ָלַדַעת  ָהִבינּו  ֶאָּלא  ַדַעת,  ַחְסֵרי  ִּתְהיּו  ַאל 
ִהָּמְלאּו  ֶאָּלא  ְּפִריצּות,  ִליֵדי  ֵמִביא  ֶזה  ֶׁשֵּכן  ִמַּיִין,  ִּתְׁשַּתְּכרּו  18 ַאל 

רּוָחִנּיֹות.  ְוִׁשירֹות  ְוִתְׁשָּבחֹות  ְּתִהּלֹות  ֵּביֵניֶכם  19 ְוַהְׁשִמיעּו  ְּברּוַח 
ֵלאֹלִהים  ַהּכׂל  ַעל  הֹודּו  ֵעת  20 ּוְבָכל  ִּבְלַבְבֶכם,  ַלאדָׂני  ְוַזְּמרּו  ִׁשירּו 

ָאִבינּו ְּבֵׁשם ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
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ה 31: ברא’ ב 24   ו 2  ‑3: שמות כ 12; דבר’ ה 16     

יחסים בין הבריות במשפחה ובחברה

ִהָּכַנְעָנה  22 ַהָּנִׁשים,  ַהָּמִׁשיַח.  ִיְרַאת  ִמּתֹוְך  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  21 ִהָּכְנעּו 

ְלַבֲעֵליֶכן ְּכמֹו ַלֲאדֹוֵננּו, 23 ִּכי ָהִאיׁש הּוא רׂאׁש ָהִאָּׁשה ְּכִפי ֶׁשַהָּמִׁשיַח 
הּוא רׂאׁש ַהְּקִהָּלה — ַהּמֹוִׁשיַע ֶׁשל ַהּגּוף. 24 ּוְכֵׁשם ֶׁשַהְּקִהָּלה ִנְכַנַעת 
25 ָהֲאָנִׁשים,  ָּדָבר.  ְּבָכל  ְלַבֲעֵליֶהן  ִּתָּכַנְעָנה  ַהָּנִׁשים  ַּגם  ֵּכן  ַלָּמִׁשיַח, 
ּוָמַסר  ַהְּקִהָּלה  ֶאת  ָאַהב  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשַּגם  ְּכֵׁשם  ְנֵׁשיֶכם  ֶאת  ֶאֱהבּו 
ַמִים,  ְרִחיַצת  ַעל־ְיֵדי  ּוְלַטֲהָרּה  ְלַקְּדָׁשּה  26 ְּכֵדי  ַּבֲעָדּה  ַעְצמֹו  ֶאת 
ְמפֶׂאֶרת  ְּכֶׁשִהיא  ַהְּקִהָּלה  ֶאת  ְלָפָניו  ַיֲעִמיד  27 ְלַמַען  ְּבַהְצָהָרה, 
ּוְלֹלא  ְקדֹוָׁשה  ִּתְהֶיה  ְלַמַען  ְוַכּדֹוֶמה,  ְוֶקֶמט  ֶּכֶתם  ְלֹלא  ְּבָכבֹוד, 
ֶאת  ְּכַאֲהָבָתם  ְנֵׁשיֶהם  ֶאת  ֶלֱאהׂב  ָהֲאָנִׁשים  ַּגם  ַחָּיִבים  28 ֵּכן  ּדִׂפי. 
29 ֵהן ֵמעֹוָלם ֹלא  ַעְצמֹו.  ִאְׁשּתֹו אֹוֵהב ֶאת  ֵהם. ָהאֹוֵהב ֶאת  ּגּוָפם 
ָׂשֵנא ִאיׁש ֶאת ְּבָׂשרֹו, ֶאָּלא הּוא ְמַכְלֵּכל ּוְמַטֵּפַח אֹותֹו ְּכֶדֶרְך ֶׁשַּגם 
ַהָּמִׁשיַח נֹוֵהג ַּבְּקִהָּלה, 30 ֶׁשֲהֵרי ֵאיְבֵרי ּגּופֹו ֲאַנְחנּו. 31   ”ַעל־ֵּכן ַיֲעָזב־
ִאיׁש ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו, ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד.” 32 ָּגדֹול 
ָהָרז ַהֶּזה, ַוֲאִני ִמְתַּכֵּון ַלָּמִׁשיַח ְוַלְּקִהָּלה. 33 ֲאָבל ַּגם ַאֶּתם, ִאיׁש ִאיׁש 

יׂאַהב ֶאת ִאְׁשּתֹו ְּכַאֲהָבתֹו ֶאת ַעְצמֹו; ְוָהִאָּׁשה ִּתיָרא ֶאת ַּבֲעָלּה.

 ַהָּבִנים, ִׁשְמעּו ְּבקֹול הֹוֵריֶכם ַעל־ִּפי ָהָאדֹון, ִּכי ָּכְך ָראּוי. 2   ”ַּכֵּבד ו 
ַהְבָטָחה  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמְצָוה  ִהיא  ְוֶאת־ִאֶּמָך”,  ֶאת־ָאִביָך 
ְּבִצָּדּה: 3 ”ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה.” 4 ְוַאֶּתם 
יהוה  ְּבמּוַסר  אֹוָתם  ַּגְּדלּו  ֶאָּלא  ְּבֵניֶכם,  ֶאת  ַּתְכִעיסּו  ַאל  ָהָאבֹות, 
ְּבִיְרָאה  ַהֶּזה,  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַלֲאדֹוֵניֶכם  ִהָּׁשְמעּו  5 ָהֲעָבִדים,  ּוְבתֹוַכְחּתֹו. 
ַעִין,  ְלַמְרִאית  ְּבֵׁשרּות  6 ֹלא   — ַלָּמִׁשיַח  ְּכמֹו  ֵלב,  ּוְבתׂם  ּוִבְרֵתת 
ִּכְמַבְקִׁשים ִלְמצׂא ֵחן ְּבֵעיֵני ְּבֵני ָאָדם, ֶאָּלא ְּכַעְבֵדי ַהָּמִׁשיַח ָהעֹוִׂשים 
ֶאת ְרצֹון ֱאֹלִהים ְּבָכל ַנְפָׁשם 7 ּוְמָׁשְרִתים ְּבֵחֶפץ ֵלב ַּכֲעָבִדים ָלָאדֹון 
ֶזה  ֶאת  ָאָדם,  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  טֹוב  ֶׁשָּכל  8 ְויֹוְדִעים  ָאָדם,  ִלְבֵני  ְוֹלא 
ְיַקֵּבל ֵמֵאת ָהָאדֹון, ִאם ֶעֶבד הּוא ְוִאם ֶּבן חֹוִרין. 9 ְוַאֶּתם ָהֲאדֹוִנים, 
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ְּבאֹותֹו אֶׂפן ִהְתַנֲהגּו ִעָּמֶהם. ִחְדלּו ְלַאֵּים ֲעֵליֶהם, ֶׁשֵּכן יֹוְדִעים ַאֶּתם 
ִּכי ַּגם ָלֶהם ְוַגם ָלֶכם ָהָאדֹון ַּבָּׁשַמִים, ְוֵאין ִעּמֹו ַמּׂשֹוא ָּפִנים.

המאבק נגד כוחות הרע

ֶנֶׁשק  ְמלֹוא  ֶאת  11 ִלְבׁשּו  ְּגבּוָרתֹו.  ּוְבכַׂח  ַּבָאדֹון  ִחְזקּו  ָּדָבר,  10 סֹוף 

ָהֱאֹלִהים ְלַמַען ּתּוְכלּו ַלֲעמׂד ֶנֶגד ִנְכֵלי ַהָּׂשָטן; 12 ִּכי ֹלא ִעם ָּבָׂשר־
ֶחְׁשַכת  מֹוְׁשֵלי  ִעם  ּוְׂשָררֹות,  ָרֻׁשּיֹות  ִעם  ֶאָּלא  ָלנּו,  ִמְלָחָמה  ָוָדם 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ִעם ּכׂחֹות רּוָחִנִּיים ָרִעים ַּבָּׁשַמִים. 13 ַעל ֵּכן ְקחּו ֶאת 
ְוַלֲעמׂד  ָהָרע,  ַּבּיֹום  ְלִהְתַנֵּגד  ּתּוְכלּו  ְלַמַען  ָהֱאֹלִהים,  ֶנֶׁשק  ְמלֹוא 
ְלַאַחר ֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת ַהּכׂל. 14 ִעְמדּו ְּכֶׁשָהֱאֶמת ֲחגּוָרה ַעל ָמְתֵניֶכם 
ִלְבׂשֹוַרת  ְנכֹונּות  ְנעּולֹות  15 ּוְכֶׁשַרְגֵליֶכם  ְלבּוְׁשֶכם,  ַהֶּצֶדק  ְוִׁשְריֹון 
ַהָּׁשלֹום. 16 ִעם ָּכל ֵאֶּלה ְׂשאּו ֶאת ָמֵגן ָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ּתּוְכלּו ְלַכּבֹות 
ַהְיׁשּוָעה  ּכֹוַבע  ֶאת  17 ּוְקחּו  ָהָרע.  ֶׁשל  ַהּבֹוֲעִרים  ִחָּציו  ָּכל  ֶאת  ּבֹו 
ּוְתִחָּנה  ְּתִפָּלה  18 ְּבָכל  ָהֱאֹלִהים.  ְּדַבר  ֶׁשִהיא  ָהרּוַח,  ֶחֶרב  ְוֶאת 
ְּבַעד  ִּבְתִחָּנה  ְוַהְתִמידּו  ִּבְתִפַּלְתֶכם  ִׁשְקדּו  ְּברּוַח.  ָּתִמיד  ִהְתַּפְּללּו 
ֶאְפַּתח  ֵלב  ּוְבאֶׂמץ  ִמִּלים  ִלי  ֶׁשִּתָּנַתָּנה  ַּבֲעִדי,  19 ְוַגם  ַהְּקדֹוִׁשים  ָּכל 
ָאסּור  ַׁשְגִריר  ֲאִני  ִּבְגָלָלּה  20 ֲאֶׁשר  ַהְּבׂשֹוָרה,  סֹוד  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ִּפי 
ַּגם  ֶׁשֵּתְדעּו  21 ְרצֹוִני  ְלַדֵּבר.  ֶׁשָעַלי  ְּכִפי  ְּבִבָּטחֹון  ַוֲאַדֵּבר  ִּבְכָבִלים, 
ַאֶּתם ָמה ַהְּנִסּבֹות ֶׁשֲאִני ָנתּון ָּבֶהן ּוָמה ֲאִני עֹוֶׂשה; ָלֵכן ִטיִכיקֹוס, 
ָהָאח ֶהָחִביב ְוַהְמָׁשֵרת ַהֶּנֱאָמן ָּבָאדֹון, ְיַסֵּפר ָלֶכם ַהּכׂל. 22 ָׁשַלְחִּתי 
ְוהּוא  ֶאְצֵלנּו  ַהַּמָּצב  ָמה  ֶׁשֵּתְדעּו  ְּכֵדי  זׂאת,  ְלַמָּטָרה  ֲאֵליֶכם  אֹותֹו 

ְיעֹוֵדד ֶאְתֶכם.
ְוָהָאדֹון  ָהָאב  ֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ֱאמּוָנה  ִעם  ְוַאֲהָבה  ָלַאִחים  23 ָׁשלֹום 

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח. 24 ֶחֶסד ִעם ָּכל ָהאֹוֲהִבים ֶאת ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 
ְּבַאֲהָבה ִּבְלִּתי ּדֹוֶעֶכת. 

 6.10 - 24
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ָּכל א  ֶאל  ֵיׁשּוַע,  ַהָּמִׁשיַח  ַעְבֵדי  ְוִטימֹוֵתיאֹוס,  ָׁשאּול   ֵמֵאת 
ַהְּקדֹוִׁשים ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ַהִּנְמָצִאים ְּבִפיִליִּפי, ּוַמְנִהיֵגי ַהְּקִהָּלה 
ָאִבינּו  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ָלֶכם  ְוָׁשלֹום  2 ֶחֶסד  ֶזה:  ִּבְכָלל  ְוַהַּׁשָּמִׁשים 

ְוָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
תפילת השליח למען הפיליפים

3 מֹוֶדה ֲאִני ֵלאֹלִהים ִמֵּדי ָזְכִרי ֶאְתֶכם 4 ְוָּתִמיד, ְּבָכל ְּתִפּלֹוַתי ְּבַעד 

ַּבְּבׂשֹוָרה  ִהְׁשַּתְּתפּוְתֶכם  5 ַעל  ִׂשְמָחה  ִמּתֹוְך  ֲאִני  ִמְתַּפֵּלל  ֻּכְּלֶכם, 
ְלִמן ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ְוַעד ַעָּתה. 6 ָּבזׂאת ָּבטּוַח ֲאִני, ֶׁשַהַּמְתִחיל ָּבֶכם 
ֵיׁשּוַע.  ַהָּמִׁשיַח  יֹום  ַיְׁשִלים אֹוָתּה ַעד  ַהְׁשֵלם  ַהְּפֻעָּלה ַהּטֹוָבה  ֶאת 
ְּבִלִּבי  ֶאְתֶכם  נֹוֵׂשא  ֲאִני  ֶׁשֵּכן  ֻּכְּלֶכם,  ַעל  זׂאת  חֹוֵׁשב  ֲאִני  7 ְּבֶצֶדק 

ִּבְגַלל ֱהיֹוְתֶכם ֻׁשָּתִפים ַלֶחֶסד ֶׁשהּוא ְמַנת ֶחְלִקי, ֵהן ְּבַמֲאָסִרי ְוֵהן 
ִּבְפֻעָּלִתי ַלֲהַגַּנת ַהְּבׂשֹוָרה ְוִחּזּוָקּה. 8 ָהֱאֹלִהים ֵעד ִלי, ַּכָּמה ִנְכָסף ֲאִני 
ֶאל ֻּכְּלֶכם ְּבַאֲהַבת ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע. 9 ְּתִפָּלִתי ִהיא ֶׁשַאֲהַבְתֶכם ִּתְרֶּבה 
ֵהם  ַמה  ַּתְבִחינּו  10 ְלַמַען  ְּתבּוָנה,  ּוְבָכל  ְּבַדַעת  ּוְתֻלֶּוה  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר 
ַהְּדָבִרים ַהְמֻצָּיִנים ְוִתְהיּו ַזִּכים ּוְלֹלא ּדִׂפי ְליֹום ַהָּמִׁשיַח 11 ּוְמֵלִאים 

ְּפִרי ְצָדָקה ֶׁשֵּמִניב ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ִלְכבֹוד ֱאֹלִהים ְוִלְתִהָּלתֹו.
לחיות פירושו המשיח

12 ַאַחי, ְרצֹוִני ֶׁשֵּתְדעּו ִּכי ַמה ֶּׁשָּקָרה ִלי ָהָיה ַּדְוָקא ְלטֹוַבת ַהְּבׂשֹוָרה: 

ָּכל  ֵּבין  ִנְתַּפְרְסָמה  ַהָּמִׁשיַח  ְלַמַען  ְּבַמֲאָסר  ֶׁשֲאִני ָחבּוׁש  13 ָהֻעְבָּדה 

ַאְנֵׁשי ִמְׁשַמר ַהֵּקיָסר ְונֹוְדָעה ְלָכל ַהְּׁשָאר; 14 ְורׂב ָהַאִחים ְּבָבְטָחם 
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ָּבָאדֹון ִהְתַחְּזקּו עֹוד יֹוֵתר ִּבְגַלל ַמֲאָסִרי ְוֵהֵעּזּו ְלַדֵּבר ְּבִלי ַּפַחד ֶאת 
ִקְנָאה  ִמּתֹוְך  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ַהַּמְכִריִזים  ֵיׁש  15 ָאְמָנם  ָהֱאֹלִהים.  ְּדַבר 
ְוַתֲחרּות, ַאְך ֵיׁש ַהַּמְכִריִזים ִמּתֹוְך ַּכָּוָנה טֹוָבה. 16 ֵאֶּלה עֹוִׂשים זׂאת 
17 ְוֵאֶּלה  ַהְּבׂשֹוָרה;  ֲהַגַּנת  ַעל  ֲאִני  ֻמְפָקד  ִּכי  ְּבָיְדָעם  ַאֲהָבה,  ִמּתֹוְך 
ְוַכָּוָנָתם  ָטהֹור,  ְּבֵלב  ְוֹלא  ַּתֲחרּות  ִמּתֹוְך  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ַמְכִריִזים 
ְלהֹוִסיף ָצָרה ַעל ְּכָבַלי. 18 ָאז ָמה? ַהּתֹוָצָאה ִהיא ֶׁשֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך, 
ֲאִני  ּוָבזׂאת  ֻמְכָרז,  ַהָּמִׁשיַח  ֵּכנּות,  ִמּתֹוְך  ְוִאם  ָּפִנים  ְּבַהֲעָמַדת  ִאם 
ָׂשֵמַח ְוַגם אֹוִסיף ִלְׂשמַׂח, 19 ִּכי יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשָּכל ֶזה ָיִביא ִליֵדי ִׁשְחרּוִרי, 
ְּבֶעְזַרת ְּתִפַּלְתֶכם ּוִבְתִמיַכת רּוַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח; 20 ְוזׂאת ְּבֶהְתֵאם 
ְלִצִּפָּיִתי ָהֲעֻמָּקה ְוִתְקָוִתי ֶׁשֹּלא ֵאבֹוׁש ְּבׁשּום ָּדָבר, ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל עׂז, 
ַעל־ְיֵדי  ִאם  ְּבגּוִפי,  ַהָּמִׁשיַח  ְוִיְתַּגֵּדל  ְירֹוַמם  ַעָּתה,  ַּגם  ֵּכן  ְּכָתִמיד 
ַהָּמִׁשיַח,  ֵּפרּוׁשֹו  ִלְחיֹות  ִּדיִדי,  ְלַגֵּבי  21 ֵהן,  מֹוִתי.  ַעל־ְיֵדי  ְוִאם  ַחַּיי 
ְוָלמּות ֵּפרּוׁשֹו ֶרַוח. 22 ַאְך ִאם ִלְחיֹות ַּבּגּוף — ֲהֵרי ֶזה ִּבְׁשִביִלי ֲעבֹוָדה 
ֲאִני  ַהְּׁשַנִים.  ַעל־ְיֵדי  ָלחּוץ  23 ֲאִני  ִלְבחׂר.  ַּבֶּמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיֶנִּני  ּפֹוִרָּיה 
ִמְׁשּתֹוֵקק ְלִהְסַּתֵלק ְוִלְהיֹות ִעם ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשֵּכן ֶזה טֹוב ַהְרֵּבה יֹוֵתר. 
ָּבטּוַח  25 ּוִבְהיֹוִתי  ְלַמַעְנֶכם.  יֹוֵתר  ְנחּוָצה  ַּבּגּוף  ִהָּׁשֲארּוִתי  24 אּוָלם 

ִהְתַקְּדמּוְתֶכם  ְלַמַען  ֻּכְּלֶכם  ִעם  ְוַאְמִׁשיְך  ֶׁשֶאָּׁשֵאר  יֹוֵדַע  ֲאִני  ְּבָכְך 
ִּבְגָלִלי,  ֵיׁשּוַע  ַּבָּמִׁשיַח  ְלִהְתַהֵּלל  ַּתְרּבּו  26 ְוָאז  ָּבֱאמּוָנה,  ְוִׂשְמַחְתֶכם 

ִּבְגַלל נֹוְכחּוִתי ׁשּוב ִעָּמֶכם.
27 ַרק ִהְתַנֲהגּו ָּכָראּוי ִלְבׂשֹוַרת ַהָּמִׁשיַח, ְלַמַען ֶאְׁשַמע ֲעֵליֶכם — ִאם 

ְּבבֹוִאי ִלְראֹוְתֶכם, ִאם ִּבְהיֹוִתי ָרחֹוק ִמֶּכם — ִּכי עֹוְמִדים ַאֶּתם ְּברּוַח 
ַאַחת ְוִנְלָחִמים ְּבֵלב ֶאָחד ְּבַעד ֱאמּוַנת ַהְּבׂשֹוָרה, 28 ְוֵאיְנֶכם ּפֹוֲחִדים 
ְּכָלל ִמְּפֵני ַהִּמְתַנְּגִדים, ָּדָבר ֲאֶׁשר ָלֶהם הּוא אֹות ַלֲאַבּדֹון ְוָלֶכם אֹות 
ִליׁשּוָעה, ְוזׂאת ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים. 29 ֵהן ָלֶכם ִנָּתן, ְלַמַען ַהָּמִׁשיַח, ֹלא 
ַרק ְלַהֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ַּגם ִלְסּבׂל ְלַמֲענֹו, 30 ֶׁשֲהֵרי ָלֶכם אֹותֹו ַהַּמֲאָבק 
ֶׁשֶּבָעָבר ְרִאיֶתם אֹוִתי ֶנֱאָבק ּבֹו ְוָכֵעת ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים ִּכי ֲאִני ִנְמָצא 

ּבֹו.

 1.15 - 30
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384 אל הפיליפים 

התנהגות המשיח מופת למאמינים

 ָלֵכן ִאם ֵיׁש ֵאיֶזה ִעּדּוד ַּבָּמִׁשיַח, ִאם ֵאיזֹו ֶנָחָמה ֶׁשל ַאֲהָבה, ִאם ב 
ֵאיזֹו ֻׁשָּתפּות ֶׁשל רּוַח, ִאם ֵאילּו ַרֲחִמים ְוֶחְמָלה — 2 ֲאַזי ַמְּלאּו 
ַאַחת,  ַאֲהָבה  ֲחדּוֵרי  ֵדִעים,  ְּתִמיֵמי  ֶׁשִּתְהיּו  ָּבֶזה  ִׂשְמָחִתי  ֶאת  ָנא 
ַּבֲעֵלי ַּכָּוָנה ַאַחת ּוַמֲחָׁשָבה ַאַחת 3 ְוַאל ַּתֲעׂשּו ָּדָבר ִמּתֹוְך ַּתֲחרּות, 
ַאף ֹלא ִמּתֹוְך ְּכבֹוד ָׁשְוא, ֶאָּלא ִּבְנִמיכּות רּוַח ַיְחׁשׂב ִאיׁש ִאיׁש ֶאת 
ֵרֵעהּו ְלִנְכָּבד ִמֶּמּנּו. 4 ָּכל ֶאָחד ַאל ִיְדַאג ַרק ְלִעְנָיָניו, ֶאָּלא ַּגם ְלִעְנָיָניו 
ֶׁשל זּוָלתֹו. 5 ְיֵהא ָּבֶכם ֲהָלְך רּוַח ֶזה ֲאֶׁשר ָהָיה ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע: 6 הּוא 
ֲאֶׁשר ָהָיה ַקָּים ִּבְדמּות ֱאֹלִהים ֹלא ָחַׁשב ְלָׁשָלל ֱהיֹות ָׁשֶוה ֵלאֹלִהים, 
7 ֶאָּלא ֵהִריק ֶאת ַעְצמֹו, ָנַטל ְּדמּות ֶעֶבד ְוִנְהָיה ִּכְבֵני ָאָדם; ְוַכֲאֶׁשר 

ָהָיה ְּבצּוָרתֹו ְּכָאָדם, 8 ִהְׁשִּפיל ַעְצמֹו ְוִצֵּית ַעד ָמֶות, ַעד ָמֶות ַּבְּצָלב. 
9 ַעל ֵּכן ִהְגִּביהֹו ֱאֹלִהים ְמאׂד ְוָנַתן לֹו ֶאת ַהֵּׁשם ַהַּנֲעֶלה ַעל ָּכל ֵׁשם, 

10 ְלַמַען ִּתְכַרע ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ָּכל ֶּבֶרְך, ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמַּתַחת ָלָאֶרץ, 

11 ְוָכל ָלׁשֹון ּתֹוֶדה ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח הּוא ָהָאדֹון, ְלִתְפֶאֶרת ֱאֹלִהים 

ָהָאב.
נֹוְכחּוִתי,  ְּבֵעת  ְּכמֹו  ַרק  ֹלא  ָּתִמיד,  ֶׁשִּצַּיֶּתם  ְּכֵׁשם  ֲאהּוַבי,  12 ָלֵכן 

ֶאָּלא ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָּכֵעת, ְּבֵהָעְדִרי — ִהָּׁשְמעּו ַעָּתה, ּוְבִיְרָאה 
ַהּפֹוֵעל  ֱאֹלִהים הּוא  13 ְוָאְמָנם  ְּתׁשּוַעְתֶכם;  ְלִמּמּוׁש  ַּפֲעלּו  ּוִבְרֵתת 
ְּבִלי  ָּדָבר  ָּכל  14 ֲעׂשּו  ְּבֵעיָניו.  ֶׁשִּתְפֲעלּו ַּכּטֹוב  ְוַגם  ֶׁשִּתְרצּו  ַּגם  ָּבֶכם 
ּוְטהֹוִרים,  ֵמָאָׁשם  ְנִקִּיים  ִּתְהיּו  15 ְלַמַען  ְלִהְתַוֵּכַח,  ּוְבִלי  ְלִהְתלֹוֵנן 
ָּבִנים ֵלאֹלִהים ֵאין ּדִׂפי ָּבֶהם, ְּבתֹוְך ּדֹור ִעֵּקׁש ּוְפַתְלּתׂל ֲאֶׁשר ּתֹוִפיעּו 
ּבֹו ִּכְמאֹורֹות ָּבעֹוָלם, 16 ְּבַהֲחִזיְקֶכם ֶאת ְּדַבר ַהַחִּיים; זׂאת ִּתְהֶיה ִלי 
ִלְתִהָּלה ְּביֹום ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשֹּלא ַלָּׁשְוא ַרְצִּתי ְוֹלא ָלִריק ָעַמְלִּתי. 17 ֲאָבל 
ַּגם ִאם ֶאָּׁשֵפְך ְּכֶנֶסְך ַעל ָקְרַּבן ֲעבֹוַדת ַהּקֶׂדׁש ֶׁשל ֱאמּוַנְתֶכם, ָׂשֵמַח 

ִעִּמי. ְוִׂשיׂשּו  18 ָּכְך ִׂשְמחּו ַּגם ַאֶּתם  ֻּכְּלֶכם.  ְוָׂשׂש ִעם  ֲאִני 
טימותיאוס ואפפרודיטוס

19 ִּתְקָוִתי ָּבָאדֹון ֵיׁשּוַע ֶׁשֶאְׁשַלח ֲאֵליֶכם ִּבְמֵהָרה ֶאת ִטימֹוֵתיאֹוס, 

ְלַמַען ֶאְתעֹוֵדד ַּגם ֲאִני ְּבִהָּוַדע ִלי ַמה ַּמַּצְבֶכם. 20 ֵאין ִלי ִאיׁש ְּתִמים 
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ֵּדִעים ִעִּמי ָּכמֹוהּו, ֲאֶׁשר ְּבֵלב ָׁשֵלם ִיְדַאג ְלִעְנְיֵניֶכם. 21 ַהּכׂל ּדֹוֲאִגים 
ַאֶּתם  יֹוְדִעים  22 ֲאָבל  ֵיׁשּוַע.  ַלָּמִׁשיַח  ֲאֶׁשר  ַלְּדָבִרים  ְלִעְנְיֵניֶהם, ֹלא 
ֶאת ָאְפיֹו ַהָּבחּון; ְּכמֹו ֵּבן ָהעֹוֵבד ִעם ָאִביו הּוא ֵׁשֵרת ִעִּמי ַּבֲעבֹוַדת 
ְלַאַחר ֶׁשֶאְרֶאה ַמה  ִמָּיד  ִלְׁשֹלַח  ֲאִני  ְמַקֶּוה  23 ָלֵכן אֹותֹו  ַהְּבׂשֹוָרה. 

ַּיֲעׂשּו ִּבי. 24 ּובֹוֵטַח ֲאִני ָּבָאדֹון ֶׁשַּגם ֲאִני ָאבֹוא ִּבְמֵהָרה.
ֶאַּפְפרֹוִדיטֹוס,  ָהָאח  ֶאת  ֲאֵליֶכם  ִלְׁשֹלַח  ְלָנחּוץ  ָחַׁשְבִּתי  25 ֲאָבל 

ֻׁשָּתִפי ַלֲעבֹוָדה ְוַלַּמֲעָרָכה ְוַגם ְׁשִליֲחֶכם ַהְמָׁשֵרת ְּבִמּלּוי ַמְחסֹוִרי; 
26 ֶׁשֵּכן ִהְתַּגְעֵּגַע ֶאל ֻּכְּלֶכם ְוַאף ֶנֱעַצב ְמאׂד ַעל ֶׁשּנֹוַדע ָלֶכם ִּכי ָחָלה. 

ָעָליו,  ַרק  ְוֹלא  ָעָליו  ִרֵחם  ֱאֹלִהים  ַאְך  ָלמּות,  ְוָנָטה  ָחָלה  27 ָאְמָנם 

ֶאָּלא ַּגם ָעַלי, ְלַמַען ֹלא ָיבֹוא ָעַלי ָיגֹון ַעל ָיגֹון. 28 ָלֵכן ִמַהְרִּתי ְלָׁשְלחֹו 
ֲאֵליֶכם ְּכֵדי ֶׁשִּתְׂשְמחּו ִּבְראֹוְתֶכם אֹותֹו ׁשּוב, ְוָאז ִיְמַעט ְיגֹוִני. 29 ַעל 
ֵּכן ַקְּבלּוהּו ָּבָאדֹון ִּבְמֹלא ִׂשְמָחה ְוהֹוִקירּו ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה, 30 ִּכי ִּבְגַלל 
ֲעבֹוַדת ַהָּמִׁשיַח ִהִּגיַע ַעד ַסף ַהָּמֶות, ְּבַסְּכנֹו ֶאת ַנְפׁשֹו ְּכֵדי ְלַמֵּלא 

ֶאת ַמה ֶּׁשִּנְבַצר ִמֶּכם ַלֲעׂשֹות ְּבֵׁשרּוְתֶכם ְלַמֲעִני.
הצדקה האמתית

 ּוְבֵכן, ַאַחי, ִׂשְמחּו ָּבָאדֹון. ִלְכּתׂב ָלֶכם ׁשּוב ֶאת אֹותֹו ָּדָבר ֵאיֶנּנּו ג 
ֵמַהְּכָלִבים.  2 ִהָּזֲהרּו  ְלִבָּטחֹון.  מֹוִסיף  ֶזה  ָלֶכם  ַאְך  ָעַלי,  ְלטַׂרח 
ִהָּזֲהרּו ִמּפֹוֲעֵלי ָהֶרַׁשע. ִהָּזֲהרּו ִמן ַהִחּתּוְך. 3 ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ְּבֵני ַהִּמיָלה 
— ָהעֹוְבִדים ֶאת ֱאֹלִהים ְּברּוַח ּוִמְתָּגִאים ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ְּבִלי ִלְבטַׂח 
ַּבָּבָׂשר, 4 ַאף ֶׁשֲאִני ַעְצִמי ָיכֹול ִלְבטַׂח ַּגם ַּבָּבָׂשר. ִאם ִמיֶׁשהּו ָסבּור 
ְׁשמֹוַנת  ֶּבן  ִּבְהיֹוִתי  5 ִנַּמְלִּתי  יֹוֵתר:  ֲאִני  ֲאַזי  ַּבָּבָׂשר,  ִלְבטַׂח  ֶׁשּיּוַכל 
ָהִעְבִרים;  ִמן  ִעְבִרי  ִּבְנָיִמין,  ִמֵּׁשֶבט  ָאנִׂכי,  ִיְׂשָרֵאל  ִמּמֹוָצא  ָיִמים; 
ֲאֶׁשר ַלּתֹוָרה, ִמַּכת ַהְּפרּוִׁשים ֲאִני; 6 ֲאֶׁשר ַלַּקָּנאּות, רֹוֵדף ַהְּקִהָּלה 
7 ֲאָבל  ּדִׂפי.  ִּבי  ֵאין  ַהּתֹוָרה,  ַעל  ַהֻּמְׁשֶּתֶתת  ַהְּצָדָקה  ִמְּבִחיַנת  ֲאִני; 
ַהְּדָבִרים ֶׁשָהיּו ִיְתרֹון ְּבֵעיַני, אֹוָתם ָחַׁשְבִּתי ְלֶהְפֵסד ִּבְגַלל ַהָּמִׁשיַח; 
8 ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֲאִני חֹוֵׁשב ֶאת ַהּכׂל ְלֶהְפֵסד ִּבְגַלל ַהִּיְתרֹון ָלַדַעת 

ֶאת ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאדֹוִני, ֲאֶׁשר ְלַמֲענֹו ִהְפַסְדִּתי ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים; 
ַוֲאִני חֹוְׁשָבם ִלְפסֶׂלת ִּבְׁשִאיָפִתי ְלַהְרִויַח ֶאת ַהָּמִׁשיַח 9 ּוְלִהָּמֵצא ּבֹו 
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— ְּבאֶׂפן ֶׁשִּצְדָקִתי ֹלא ִּתְהֶיה ִלי ִמן ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ִּתְהֶיה זֹו ַהְּצָדָקה 
ֲאֶׁשר ַעל־ְיֵדי ֱאמּוַנת ַהָּמִׁשיַח. ְצָדָקה ֲאֶׁשר ֵמֱאֹלִהים ִהיא ִויסֹוָדּה 
ַהֻּׁשָּתפּות  ְוֶאת  ְּתִחָּיתֹו  ּכַׂח  ְוֶאת  אֹותֹו  ָלַדַעת  10 ְּכֵדי   — ֶּבֱאמּוָנה 
ְּבִיּסּוָריו ּוְלִהַּדּמֹות לֹו ְּבמֹותֹו, 11 ְּבִתְקָוה ֶׁשַאִּגיַע ַלְּתִחָּיה ִמן ַהֵּמִתים.

מרוץ אל המטרה

ֲאִני  ָרץ  ֲאָבל  ִלְׁשֵלמּות,  ִהַּגְעִּתי  ֶׁשְּכָבר  אֹו  ִהַּׂשְגִּתי  ֶׁשְּכָבר  12 ֹלא 

ְּבִתְקָוה ְלַהִּׂשיג, ִּכי ִמּׁשּום ָּכְך ַּגם ִהִּׂשיַגִני ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע. 13 ַאַחי, ֲעַדִין 
ֵאיֶנִּני חֹוֵׁשב ֶאת ַעְצִמי ְלִמי ֶׁשִהִּׂשיג. ֲאָבל ָּדָבר ֶאָחד: ֲאִני ׁשֹוֵכַח ֶאת 
ֲאֶׁשר ֵמַאֲחַרי ְוֶנֱחָלץ ָקִדיָמה ֶאל ַמה ֶּׁשְּלָפַני. 14 ֲאִני ָרץ ֶאל ַהַּמָּטָרה 
ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהְּפָרס ֶׁשִּבְקִריָאה־ֶׁשל־ַמְעָלה, ְקִריָאתֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים 
ְּבֵאיֶזה  ְוִאם  ַיְחׁשׂב ָנא ָּכְך,  15 ָלֵכן ָּכל ּבֹוֵגר ֶׁשֵּביֵנינּו  ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע. 
ִעְנָין חֹוְׁשִבים ַאֶּתם ַאֶחֶרת, ַּגם ֶאת זׂאת ְיַגֶּלה ָלֶכם ֱאֹלִהים. 16 ֲאָבל 

ַמה ֶּׁשִהַּגְענּו ֵאָליו, ְלִפי ֶזה ָעֵלינּו ְלִהְתַהֵּלְך.
17 ַאַחי, ִהְתַנֲהגּו ָּכמֹוִני. ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ֶאל ָהֲאָנִׁשים ַהִּמְתַהְּלִכים ַעל־

ְּפָעִמים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְתַהְּלִכים  ַרִּבים  18 ֵהן  ָּבנּו.  ָלֶכם  ֶׁשֵּיׁש  ַהֻּדְגָמה  ִּפי 
ֶׁשֵהם   — ֲאִני אֹוֵמר  ִּבְבִכי  ַּגם  ְוַעָּתה   — ֲעֵליֶהם  ָלֶכם  ָאַמְרִּתי  ַרּבֹות 
אֹוְיֵבי ְצַלב ַהָּמִׁשיַח; 19 ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר סֹוָפם ֲאַבּדֹון, ֲאֶׁשר ַהֶּכֶרס ִהיא 
ֱאֹלֵהיֶהם; ִּתְפַאְרָּתם ִהיא ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ַהְּבזּוִיים ְוָהַאְרִצּיּות ְמַמֵּלאת 
ָיבֹוא  ַּגם  ִמָּׁשם  ִהיא;  ַּבָּׁשַמִים  ֶאְזָרחּוֵתנּו  ָלנּו,  20 ֲאֶׁשר  ִלָּבם.  ֶאת 
מֹוִׁשיַע ֲאֶׁשר ְמַחִּכים ָאנּו לֹו — ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, 21 ֲאֶׁשר ַיֲחִליף 
ֶאת ּגּוֵפנּו ַהָּנחּות ְוַיֲעֵׂשהּו ּדֹוֶמה ְלגּופֹו ֶהָהדּור ָּכבֹוד, ְּכִפי ּכַׂח ְיָכְלּתֹו 

ְלַׁשְעֵּבד ֵאָליו ֶאת ַהּכׂל.
תמימות דעים, שמחה ושלום

רׂאִׁשי, ד  ַוֲעֶטֶרת  ִׂשְמָחִתי  ְוַהְיָקִרים,  ָהֲאהּוִבים  ַאַחי,  ֵּכן,   ַעל 
2 ִהְנִני ַמְפִציר ְּבֶאְבהֹוְדָיה  ְּבֶדֶרְך זׂאת ִעְמדּו ָנא ָּבָאדֹון, ֲאהּוַבי. 
ּוְבִסיְנִטיִכי ִלְהיֹות ֵלב ֶאָחד ָּבָאדֹון. 3 ְוַאָּתה, ֲחֵבִרי ָהֲאִמִּתי, ַהּנֹוֵׂשא 
ִעִּמי  ִהְׁשַּתְּתפּו  ֵהן  ָלֶהן;  ָנא  ֲעזׂר  ְמַבֵּקׁש:  ֲאִני  ִמְּמָך  ַּגם  ָּבעׂל,  ִעִּמי 
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ְּבַמֲאַבק ַהְּבׂשֹוָרה, ַיַחד ִעם ְקֵלֶמְנס ְוִעם ֶיֶתר ֻׁשָּתַפי ָלֲעבֹוָדה ֲאֶׁשר 
ְׁשמֹוֵתיֶהם ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים.

ֲהִליכֹוֵתיֶכם  5 נַׂעם  ִׂשְמחּו.  ׁשּוב,  אַׂמר  ֵעת;  ְּבָכל  ָּבָאדֹון  4 ִׂשְמחּו 

ִּכי  ָּדָבר,  ְלׁשּום  ִּתְדֲאגּו  6 ַאל  ָקרֹוב.  ָהָאדֹון  ָאָדם.  ְלָכל  ָנא  ִיָּוַדע 
ּוְבַתֲחנּוִנים  ִּבְתִפָּלה  ֵלאֹלִהים  ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם  ַהִּציגּו  ָּדָבר  ְּבָכל  ִאם 
ּוְבהֹוָדָיה. 7 ּוְׁשלֹום ֱאֹלִהים ַהִּנְׂשָּגב ִמָּכל ֵׂשֶכל ִיְנצׂר ֶאת ְלַבְבֶכם ְוֶאת 

ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע.
8 סֹוף ָּדָבר, ַאַחי, ָּכל ֲאֶׁשר ֱאֶמת, ָּכל ַמה ֶׁשִּנְכָּבד, ָּכל ָּדָבר ָיָׁשר, ָטהֹור, 

ָמֵלא נַׂעם, ָּכל ֲאֶׁשר ִׁשְמעֹו טֹוב, ָּכל ַמֲעֶׂשה ַנֲעֶלה, ְוָכל ָּדָבר ָהָראּוי 
ְוִקַּבְלֶּתם  ְלַמְדֶּתם  ֲאֶׁשר  9 ַהְּדָבִרים  ְלַבְבֶכם.  ֶיְהֶּגה  ְּבֵאֶּלה   — ְלֶׁשַבח 
ַהָּׁשלֹום  ֵואֹלֵהי  ֲעׂשּו;  אֹוָתם   — ִּבי  ְרִאיֶתם  ַוֲאֶׁשר  ִמֶּמִּני,  ּוְׁשַמְעֶּתם 

ִיְהֶיה ִעָּמֶכם.
השליח מודה לפיליפים על עזרתם

10 ָאֵכן ָׂשַמְחִּתי ְמאׂד ָּבָאדֹון ֶׁשּׁשּוב עֹוַרְרֶּתם ֶאת ַּדֲאַגְתֶכם ִלי; ָאְמָנם 

ֶּבָעָבר ְּדַאְגֶּתם ִלי, ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ָלֶכם ִהְזַּדְמנּות ִלְפעׂל. 11 ֵאיֶנִּני 
ַמָּצב.  ְּבָכל  ִלי,  ֶּׁשֵּיׁש  ְּבַמה  ְלִהְסַּתֵּפק  ָלַמְדִּתי  ַמְחסֹור;  ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך 
ּוְבָכל  ָּדָבר  ְּבָכל  ְּבֶׁשַפע.  ַלֲעמׂד  ֲאִני  ְויֹוֵדַע  ְּבעִׂני,  ַלֲעמׂד  ֲאִני  12 יֹוֵדַע 

ְוַגם ְלָרָעב, ַּגם ְלֶׁשַפע ַּגם ְלַמְחסֹור.  ַהְּנִסּבֹות ֻמְרָּגל ֲאִני ַּגם ְלׂשַׂבע 
13 ַהּכׂל ֲאִני ָיכֹול ְּבֶעְזָרתֹו ֶׁשל ַהּנֹוֵתן ִּבי ּכַׂח. 14 ִעם זׂאת טֹוב ֲעִׂשיֶתם 

ֶׁשִהְׁשַּתַּתְפֶּתם ְּבָצָרִתי.
15 ַאֶּתם ַהִפיִליִּפים ַּגם יֹוְדִעים ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָיָצאִתי ִמָּמֵקדֹוְנָיה ְּבֵראִׁשית 

ַמַּתן  ְּבִעְנַין  ֵאַלי  ָחְבָרה  ֹלא  ִמְּלַבְּדֶכם  ְקִהָּלה  ׁשּום  ַהְּבׂשֹוָרה,  ְיֵמי 
ֶעְזָרה אֹו ַקָּבַלת ֶעְזָרה; 16 ֵהן ַּגם ִּבְהיֹוִתי ְּבֶתָּסלֹוִניִקי ְׁשַלְחֶּתם ֵאַלי 
ַּכָּמה ְּפָעִמים ְלַסֵּפק ֶאת ְצָרַכי. 17 ֹלא ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵאף ְלַמָּתנֹות; ׁשֹוֵאף 
ְלַאַחר  ָמֵלאִתי  ְּבֶׁשַפע;  ַהּכׂל  ִלי  18 ֵיׁש  ִלְזכּוְתֶכם.  ֶׁשִּיְרֶּבה  ִלְפִרי  ֲאִני 
ֵריַח   — ְׁשַלְחֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֶאַּפְפרֹוִדיטֹוס  ִמיֵדי  ֶׁשִּקַּבְלִּתי 
ָּכל  ְיַמֵּלא ֶאת  19 ֵואֹלַהי  ְרצּוָיה ֵלאֹלִהים.  ֲעֵרָבה  ִמְנָחה  ֵהם,  ִניחֹוַח 
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ַהָּכבֹוד  ָאִבינּו  20 ֵלאֹלִהים  ֵיׁשּוַע.  ַּבָּמִׁשיַח  ְּכבֹודֹו  עֶׁׂשר  ְּכִפי  ָצְרְּכֶכם 
ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן.

21 ִּדְרׁשּו ִּבְׁשלֹום ָּכל ָקדֹוׁש ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע. ָהַאִחים ֲאֶׁשר ִעִּמי ּדֹוְרִׁשים 

ִּבְׁשלֹוְמֶכם. 22 ָּכל ַהְּקדֹוִׁשים ּדֹוְרִׁשים ִּבְׁשלֹוְמֶכם, ְּבִעָּקר ֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
ִמֵּבית ַהֵּקיָסר. 23 ֶחֶסד ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִעם רּוֲחֶכם. 
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ּוֵמֵאת א  ֱאֹלִהים,  ִּבְרצֹון  ֵיׁשּוַע  ַהָּמִׁשיַח  ְׁשִליַח  ָׁשאּול,   ֵמֵאת 
ָהַאִחים  ְּבקֹולֹוָסה,  ֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוִׁשים  2 ֶאל  ָאִחינּו,  ִטימֹוֵתיאֹוס 
ַהֶּנֱאָמִנים ַּבָּמִׁשיַח: ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ָלֶכם ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוָהָאדֹון 

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
תפילה והודיה

ּוִמְתַּפְּלִלים  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ֲאִבי  ֵלאֹלִהים  ֲאַנְחנּו  3 מֹוִדים 

ְוַעל  ֵיׁשּוַע  ַּבָּמִׁשיַח  ֱאמּוַנְתֶכם  ַעל  ָׁשַמְענּו  4 ִּכי  ָּתִמיד,  ַּבַעְדֶכם 
ַּבָּׁשַמִים,  ָלֶכם  ַהְּׁשמּוָרה  ַהִּתְקָוה  5 ְלנַׂכח  ַהְּקדֹוִׁשים  ְלָכל  ַאֲהַבְתֶכם 
ָהֱאֶמת ֶׁשל ַהְּבׂשֹוָרה  ִּבְדַבר  ָלֵכן  ָעֶליָה קֶׂדם  ִּתְקָוה ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם 
ְּבָכל  ּוְמַׂשְגֶׂשֶגת  ְּפִרי  עֹוָׂשה  ֶׁשַהְּבׂשֹוָרה  ּוְכֵׁשם  ֲאֵליֶכם.  6 ֶׁשִהִּגיָעה 

ֶּבֱאֶמת  ְוִהַּכְרֶּתם  ֶׁשְּׁשַמְעֶּתם  ַהּיֹום  ְלִמן  ְּבִקְרְּבֶכם  ַּגם  ֵּכן  ָהעֹוָלם, 
ֶאת ֶחֶסד ֱאֹלִהים, 7 ְּכֶדֶרְך ֶׁשְּלַמְדֶּתם ֵמֵאת ֶאַּפְפַרס ָהָאהּוב, ֲחֵבֵרנּו 
ָלנּו  8 ֲאֶׁשר ַּגם ִסֵּפר  ְלַמַעְנֶכם,  ֶנֱאָמן ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח  ָלֲעבֹוָדה ּוְמָׁשֵרת 

ַעל ַאֲהַבְתֶכם ֶׁשָּברּוַח.
המשיח ופעלו

9 ִמּׁשּום ָּכְך ַּגם ָאנּו, ִמּיֹום ֶׁשָּׁשַמְענּו ֶאת זׂאת, ֵאיֶנּנּו ֲחֵדִלים ְלִהְתַּפֵּלל 

ּוְתבּוָנה  ָחְכָמה  ָּכל  ְּבִלְוַית  ְרצֹונֹו,  ַּדַעת  ֶׁשִּתָּמְלאּו  ּוְלַבֵּקׁש  ַּבַעְדֶכם 
רּוָחִנית, 10 ְלַמַען ִּתְתַהְּלכּו ַּכָּיאּות ִלְפֵני ָהָאדֹון, ְּכָכל ֶחְפצֹו, ּוְלַמַען 
11 ְוִתְתַחְּזקּו  ֱאֹלִהים,  ְּבַדַעת  ְוִתְגְּדלּו  טֹוב  ַמֲעֶׂשה  ְּבָכל  ְּפִרי  ָּתִניבּו 
ַּבּכׂל,  רּוַח  ְואֶׂרְך  ַסְבָלנּות  ָלֶכם  ְוִתְהֶיה  ְּכבֹודֹו,  עֶׂצם  ְּכִפי  ּכַׂח  ְּבָכל 

אגרת שאול אל 
הקולוסים
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ְלִהְׁשַּתֵּתף  ֶאְתֶכם  ֶׁשִהְכִׁשיר  ְלָאִבינּו  ּתֹוָדה  12 ִּתְּתנּו  ּוְבִׂשְמָחה 
ַהחֶׁׂשְך  ִמִּׁשְלטֹון  ִהִּציָלנּו  ָהָאב  13 ֵהן  ָּבאֹור.  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּבַנֲחַלת 
ְסִליַחת  ַהְּפדּות,  ָלנּו  14 ֲאֶׁשר ּבֹו  ְּבנֹו ֲאהּובֹו,  ַמְלכּות  ֶאל  ְוֶהֱעִביָרנּו 
ָּכל  ְּבכֹור  ִנְרֶאה,  ַהִּבְלִּתי  ָהֱאֹלִהים  ֶׁשל  ֶצֶלם  15 ְוהּוא  ַהֲחָטִאים, 
ְּבִריָאה; 16 ִּכי ּבֹו ִנְבָרא ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ, ַמה ֶּׁשִנְרֶאה 
ּוַמה ֶּׁשִּבְלִּתי ִנְרֶאה, ַּגם ִּכְסאֹות ְוָרֻׁשּיֹות ְוַגם ֶמְמָׁשלֹות ְוִׁשְלטֹונֹות. 
ַהּכׂל ִנְבָרא ְּבֶאְמָצעּותֹו ּוְלַמֲענֹו, 17 ְוהּוא קֹוֵדם ַלּכׂל ְוַהּכׂל ַקָּים ּבֹו. 
18 הּוא ָהרׂאׁש ֶׁשל ַהּגּוף, ְּכלֹוַמר, ֶׁשל ַהְּקִהָּלה. הּוא ָהֵראִׁשית, ְּבכֹור 

ִמֵּבין ַהֵּמִתים, ְלַמַען ִיְהֶיה ִראׁשֹון ַּבּכׂל, 19 ִּכי ֵכן ָהָיה ָרצֹון ְלַׁשֵּכן ּבֹו 
ֶאת ָּכל ַהְּמלֹוא 20 ּוְבֶאְמָצעּותֹו ְלַרּצֹות ֶאל ַעְצמֹו ֶאת ַהּכׂל. ֵהן ַמה 
ַעל  ְּבָדמֹו  ָׁשלֹום  ַּבֲעִׂשַּית  ְּבֶאְמָצעּותֹו,  ֶּׁשָּבָאֶרץ,  ַמה  ְוֵהן  ֶּׁשַּבָּׁשַמִים 

ַהְּצָלב.
ָנְכִרים ְואֹוְיִבים ְּבַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ּוְבַמֲעֵׂשיֶכם  21 ַאֶּתם ְלָפִנים ֱהִייֶתם 

ְּכֵדי  מֹותֹו,  ַעל־ְיֵדי  ְּבָׂשרֹו  ְּבגּוף  ִרּצּוי  ָעָׂשה  ָּכֵעת  22 ֲאָבל  ָהָרִעים. 
ְלַהִּציְגֶכם ְלָפָניו ְקדֹוִׁשים, ְּבִלי מּום ּוְבִלי ּדִׂפי — 23 ִאם ָאְמָנם עֹוְמִדים 
ַאֶּתם ְמֻבָּסִסים ְוַיִּציִבים ָּבֱאמּוָנה ְוֵאיְנֶכם ַמְרִּפים ֵמַהִּתְקָוה ַהְּכלּוָלה 
ַּבְּבׂשֹוָרה ֶׁשְּׁשַמְעֶּתם, ִהיא ַהְּבׂשֹוָרה ֶׁשֻהְכְרָזה ְלָכל ַהְּבִריָאה ִמַּתַחת 

ַלָּׁשַמִים, ַוֲאִני, ָׁשאּול, ָהִייִתי ָלּה ִלְמָׁשֵרת.
שרותו של שאול למען הקהילה

24 ָּכֵעת ֲאִני ָׂשֵמַח ַּבֵּסֶבל ֶׁשֲאִני סֹוֵבל ְלַמַעְנֶכם ַוֲאִני ְמַמֵּלא ִּבְבָׂשִרי 

ֶאת ִסְבלֹות ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֵּיׁש עֹוד ִלְסּבׂל ְּבַעד ּגּופֹו — ַהְּקִהָּלה; 25 ִנְהֵייִתי 
ָלּה ִלְמָׁשֵרת ְּבֶהְתֵאם ַלַּתְפִקיד ֶׁשֱאֹלִהים ָנַתן ִלי ְלַמַעְנֶכם, ְלַהְׁשִלים 
ָהָרז ֶׁשָהָיה ָצפּון ֵמעֹוָלִמים ּוִמּדֹורֹות  26 ִּבְמִסיַרת  ְּדַבר ֱאֹלִהים  ֶאת 
ְוַעָּתה ִנְגָלה ִלְקדֹוָׁשיו. 27 ָאֵכן ָלֶכם ָרָצה ֱאֹלִהים ְלהֹוִדיַע ַמהּו עֶׁׂשר 
ִּתְפֶאֶרת ָהָרז ַהֶּזה ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים, ְוהּוא: ַהָּמִׁשיַח ְּבִקְרְּבֶכם, ַהִּתְקָוה 
ָאָדם  ָּכל  ַמְזִהיִרים  ַּבְּזַמן  ּובֹו  ַמְכִריִזים  ָאנּו  28 ָעָליו  ַהָּכבֹוד.  ֶאל 
ּוְמַלְּמִדים ָּכל ָאָדם ְּבָכל ָחְכָמה, ְלַמַען נּוַכל ְלַהִּציג ָּכל ָאָדם ְּכֶׁשהּוא 
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ֻמְׁשָלם ַּבָּמִׁשיַח. 29 ְלַמָּטָרה זׂאת ֲאִני ַּגם ָעֵמל ְוֶנֱאָבק, ְּכִמַּדת ְּפֻעָּלתֹו 
ֶׁשל ַהּפֹוֵעל ִּבי ִּבְגבּוָרה.

ּוְבַעד ב  ַּבַעְדֶכם  ֶנֱאָבק  ֶׁשָאנִׂכי  ַהַּמֲאָבק  ָּגדֹול  ַמה  ֶׁשֵּתְדעּו   ְרצֹוִני 
ַאְנֵׁשי ָלאֹוִדיֵקָאה, ּוְבַעד ֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָראּו אֹוִתי ָּפִנים ֶאל ָּפִנים, 
2 ְלַמַען ְיֻנַחם ְלָבָבם ְוִיְתַקְּׁשרּו ַיְחָּדיו ְּבַאֲהָבה ְוַיִּגיעּו ֶאל ָּכל ָהעֶׁׂשר 

3 ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח,  ָהֱאֹלִהים,  ָרז  ְיִדיַעת  ֶאל  ַהְּׁשֵלָמה,  ַּבֲהָבָנה  ֲאֶׁשר 
ְצפּוִנים ּבֹו ָּכל אֹוְצרֹות ַהָחְכָמה ְוַהַּדַעת. 4 זׂאת ֲאִני אֹוֵמר ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ַיְטֶעה ֶאְתֶכם ִאיׁש ְּבִדּבּוִרים ְמֻחָּכִמים. 5 ַּגם ִאם ֶנְעָּדר ֲאִני ִמֵּביֵניֶכם 
ְּבגּוִפי, ֲהֵרי ְּברּוִחי ֲאִני ִנְמָצא ֵּביֵניֶכם, ְוָׂשֵמַח ֲאִני ִּבְראֹוִתי ֶאת ַהֵּסֶדר 

ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ְוֶאת ֵאיָתנּות ֱאמּוַנְתֶכם ַּבָּמִׁשיַח.
כל המלוא במשיח

ִהְתַהְּלכּו  ֵּכן  ָהָאדֹון,  ֵיׁשּוַע,  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ֶׁשִּקַּבְלֶתם  ְּכֵׁשם  6 ָלֵכן 

ַמה  ְלִפי  ָּבֱאמּוָנה  ְמֻבָּסִסים  ּבֹו,  ְוִנְבִנים  ֻמְׁשָרִׁשים  7 ְּכֶׁשַאֶּתם  ּבֹו 
ֶאְתֶכם  יֹוִליְך  ֹלא  ֶׁשִאיׁש  8 ִהָּזֲהרּו  ְּבהֹוָדָיה.  ְוׁשֹוְפִעים  ֶּׁשֻּלַּמְדֶּתם, 
ׁשֹוָלל ְּבִפילֹוסֹוְפָיה ּוְבַתְעּתּוֵעי ֶהֶבל, ַעל־ִּפי ָמסֹורֹות ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם, 
ְּבגּופֹו,  ַּבָּמִׁשיַח,  9 ֵהן  ַהָּמִׁשיַח.  ַעל־ִּפי  ְוֹלא  ָהעֹוָלם  ִעְּקֵרי  ַעל־ִּפי 
ִנְמֵלאֶתם ּבֹו, ֲאֶׁשר הּוא רׂאׁש  10 ְוַאֶּתם  ָּכל ְמלֹוא ָהֱאֹלהּות;  ׁשֹוֵכן 
ָיַדִים,  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשֵאיָנּה  ִמיָלה  ִנַּמְלֶּתם  ַּגם  11 ּבֹו  ְוִׁשְלטֹון.  ָרׁשּות  ָּכל 
ִאּתֹו  12 ִנְקַּבְרֶּתם  ַהָּמִׁשיַח;  ְּבִמיַלת  ַהְּבָׂשִרי,  ַהּגּוף  ְּבַהְפָׁשַטת  ְוזׂאת 
ְּבכַׂח  ֱאמּוַנְתֶכם  ַעל־ְיֵדי  ִלְתִחָּיה  הּוַקְמֶּתם  ַּגם  ְוִאּתֹו  ַּבְּטִביָלה, 
ְּבִפְׁשֵעיֶכם  ֵמִתים  13 ּוִבְהיֹוְתֶכם  ַהֵּמִתים.  ִמן  ֱהִקימֹו  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים 
ּוְבָעְרַלת ְּבַׂשְרֶכם, ֶהֱחָיה ֶאְתֶכם ִעּמֹו. הּוא ָסַלח ָלנּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעינּו; 
ְּבָתְקעֹו  ֶוֱהִסירֹו  ֶנְגֵּדנּו ַעד ֻּתּמֹו  ָהָיה  14 ִּבֵּטל ֶאת ְׁשַטר ַהחֹוב ֲאֶׁשר 

ִהִּציָגן  ְוַהְּׂשָררֹות,  ָהָרֻׁשּיֹות  ָעְצַמת  ֶאת  15 ּוְבַהְפִׁשיטֹו  ַּבְּצָלב.  אֹותֹו 
ְלַרֲאָוה ְּבַתֲהלּוַכת ִנְצחֹונֹו, ִנָּצחֹון ֶׁשִהִּׂשיג ּבֹו.

אֹו  ּוַמְׁשֶקה  ַמֲאָכל  ַעל־ְּדַבר  ִמְׁשָּפט  ֲעֵליֶכם  ַיֲחרׂץ  ַאל  ִאיׁש  16 ָלֵכן 

ַהְּדָבִרים  ֵצל  ֵהם  17 ֲאֶׁשר  ַׁשָּבת,  אֹו  חֶׂדׁש  רׂאׁש  מֹוֵעד,  ַעל־ְּדַבר 
ְיַבֵּטל  ַאל  18 ִאיׁש  ַהָּמִׁשיַח.  ֶׁשל  הּוא  ַהּגּוף  ֲאָבל  ָלבֹוא,  ָהֲעִתיִדים 
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ֶאְתֶכם ְּכֶׁשהּוא ִמְתַּגֵּדר ִּבְנִמיכּות רּוַח ּוְבֻפְלָחן ְלַמְלָאִכים, ְּכֶׁשהּוא 
ַהִּבְלִּתי  ִמִּׂשְכלֹו  ַהּנֹוַבַעת  ֵריָקה  ַּגֲאָוה  ּוְבִלּבֹו  ֶּׁשָרָאה  ְּבַמה  ֶנֱאָחז 
רּוָחִני, 19 ְוֵאין הּוא ִנְצָמד ָלרׂאׁש ֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו ָּגֵדל ָּכל ַהּגּוף — ַהִּנּזֹון 

ּוִמְתַחֵּבר ַעל־ְיֵדי ְּפָרִקים ְוִגיִדים — ְּגִדיָלה ְּכַיד ָהֱאֹלִהים.
חיים חדשים באיחוד עם המשיח

20 ִאם ַמֶּתם ִעם ַהָּמִׁשיַח ְלַגֵּבי ִעְּקֵרי ָהעֹוָלם, ָלָּמה ַאֶּתם נֹוֲהִגים ְּכמֹו 

ֲאָנִׁשים ַהַחִּיים ָּבעֹוָלם ְוִנְכָנִעים ַלֻחִּקים 21 ”ַאל ּתׂאַחז, ַאל ִּתְטַעם, 
ְלִפי  ְוֵהם  ְּבִׁשּמּוָׁשם  ְלִכָּליֹון  ֶׁשּנֹוֲעדּו  ְּדָבִרים  22 ְוֻכָּלם  ִּתַּגע”?  ַאל 
ָחזּות  ָלֶהם  ֵיׁש  ֶׁשָאְמָנם  23 ְּדָבִרים  ָאָדם;  ְּבֵני  ֶׁשל  ְוהֹוָראֹות  ִמְצוֹות 
ֶׁשל ָחְכָמה ְוֵהם ִמְתַּבְּטִאים ְּבָדת ֶׁשִהיא ְּפִרי ְרצֹוָנם ּוִבְנִמיכּות רּוַח 

ְוִסּגּוף ַהּגּוף, ַאְך ֵאין ֶזה מֹוִעיל ֶנֶגד ַמֲאַוֵּיי ַהָּבָׂשר.

ְלַמְעָלה, ג  ֲאֶׁשר  ַלְּדָבִרים  ַׁשֲאפּו  ַהָּמִׁשיַח,  ִעם  הּוַקְמֶּתם  ִאם   ָלֵכן 
ֲאֶׁשר ָׁשם ַהָּמִׁשיַח יֹוֵׁשב ִליִמין ֱאֹלִהים. 2 ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְלַמְעָלה 
ֶיְהֶּגה ְלַבְבֶכם, ֹלא ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ; 3 ִּכי ַמֶּתם ְוַחֵּייֶכם ְצפּוִנים 
ִעם ַהָּמִׁשיַח ֵּבאֹלִהים. 4 ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגֶלה ַהָּמִׁשיַח, ֲאֶׁשר הּוא ַחֵּיינּו, ָאז 

ַּגם ַאֶּתם ִּתָּגלּו ִעּמֹו ַּבֲהַדר ָּכבֹוד.
5 ַעל ֵּכן מֹוְתתּו ֶאת ָהֵאיָבִרים ַהַּׁשָּיִכים ָלָאֶרץ, ֶאת ַהְּזנּות ְוַהֻּטְמָאה 

ֲעבֹוַדת  ֶאָּלא  ֶׁשֵאיָנּה  ַהַחְמָדנּות  ְוֶאת  ַהָרָעה,  ְוַהַּתֲאָוה  ְוַהִּזָּמה 
ֱאִליִלים; 6 ִּכי ִּבְגַלל ֵאֶּלה ָּבא ֲחרֹון ֱאֹלִהים ]ַעל ְּבֵני ַהֶּמִרי[. 7 ַּבְּדָבִרים 
8 ֲאָבל  ָּבֶהם.  ֲחִייֶתם  ַּכֲאֶׁשר  ֶּבָעָבר,  ִהְתַהַּלְכֶּתם  ַאֶּתם  ַּגם  ַהָּללּו 
ָּכֵעת ָהִסירּו ַּגם ַאֶּתם ֶאת ָּכל ֵאֶּלה: ֶאת ָהרֶׂגז ְוַהַּכַעס ְוֶאת ָהֶרַׁשע 
ְלֵרֵעהּו, ֶׁשֵּכן ְּפַׁשְטֶּתם  9 ַאל ְּתַׁשְּקרּו ִאיׁש  ְוֶאת ִנּבּול ַהֶּפה.  ְוַהִּגּדּוף 
ֶאת ָהָאָדם ַהָּיָׁשן ִעם ַמֲעָׂשיו 10 ּוְלַבְׁשֶּתם ֶאת ָהָאָדם ֶהָחָדׁש, ַההֹוֵלְך 
ּוִמְתַחֵּדׁש ְּבַדַעת ְלִפי ֶצֶלם ּבֹוְראֹו. 11 ַּבַּמָּצב ַהֶּזה ֵאין ְיָוִני ִויהּוִדי, ֵאין 
ִמיָלה ְוָעְרָלה, ֵאין לֹוֵעז ּוְסִקיִתי ְוֵאין ֶעֶבד ּוֶבן חֹוִרין, ֶאָּלא ַהָּמִׁשיַח 

הּוא ַהּכׂל ּוַבּכׂל.
ֶחְמָלה  ִלְבׁשּו  ַוֲאהּוִבים,  ְקדֹוִׁשים  ֱאֹלִהים  ִּכְבִחיֵרי  ַאֶּתם,  12 ָלֵכן 

13 ַנֲהגּו  ַאַּפִים.  ְואֶׂרְך  ַוֲעָנָוה  רּוַח  ְנִמיכּות  ֵלב,  ּוְנִדיבּות  ְוַרֲחִמים 
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ַטֲעָנה  ְלִמיֶׁשהּו  ַּכֲאֶׁשר  ָלֶזה  ֶזה  ְוִסְלחּו  ֵרֵעהּו,  ִעם  ִאיׁש  ְּבַסְבָלנּות 
ַעל ֵרֵעהּו. ְּכֵׁשם ֶׁשָהָאדֹון ָסַלח ָלֶכם, ֵּכן ִסְלחּו ַּגם ַאֶּתם. 14 ֵמַעל ְלָכל 
ֵאֶּלה ִּתְׂשרׂר ָהַאֲהָבה, ֶׁשִהיא ֶקֶׁשר ַהְּׁשֵלמּות, 15 ְוִיְׁשֹלט ָנא ִּבְלַבְבֶכם 
ְׁשלֹום ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשֲהֵרי ְלֶזה ִנְקֵראֶתם ְּבגּוף ֶאָחד, ֶוֱהיּו ַמִּכיֵרי טֹוָבה. 
16 ְּדַבר ַהָּמִׁשיַח ִיְׁשּכׂן ָנא ְּבִקְרְּבֶכם ְּבֶׁשַפע; ַלְּמדּו ְוהֹוִכיחּו ֶזה ֶאת ֶזה 

ִּבְלַבְבֶכם, ְּבִמְזמֹוִרים  ְונַׂעם  ִּבְמלֹוא ָחְכָמה; ִׁשירּו ֵלאֹלִהים ְּבתֹוָדה 
ֵהן  ְּבאֶׂמר  ֵהן  ֶּׁשַּתֲעׂשּו,  ַמה  17 ְוָכל  רּוָחִנִּיים.  ְוִׁשיִרים  ְוִתְׁשָּבחֹות 
ָאִבינּו  ֵלאֹלִהים  ְוהֹודּו  ֵיׁשּוַע  ָהָאדֹון  ְּבֵׁשם  ַהּכׂל  ֲעׂשּו  ְּבַמֲעֶׂשה, 

ְּבֶאְמָצעּותֹו.
יחסים בין בני אדם בחיים החדשים

18 ַהָּנִׁשים, ִהָּכַנְעָנה ְלַבֲעֵליֶכן, ְּכמֹו ֶׁשָּיֶאה ְלנַׂכח ָהָאדֹון. 19 ָהֲאָנִׁשים, 

ֶאֱהבּו ֶאת ְנֵׁשיֶכם ְוַאל ְּתֵהא ִּבְלַבְבֶכם ְמִרירּות ֶנְגָּדן. 20 ַהָּבִנים, ִׁשְמעּו 
ְּבקֹול ַההֹוִרים ְּבָכל ָּדָבר, ִּכי ֶזה ְלָרצֹון ְּבֵעיֵני ָהָאדֹון. 21 ָהָאבֹות, ַאל 
ַּתְרִּגיזּו ֶאת ַיְלֵדיֶכם, ֶּפן ִּתּפׂל רּוָחם. 22 ָהֲעָבִדים, ִהָּׁשְמעּו ְּבָכל ָּדָבר 
ַלֲאדֹוֵניֶכם ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֹלא ְלַמְרִאית ַעִין, ְּכִמְתַרִּצים ֶאל ְּבֵני 
ָאָדם, ֶאָּלא ְּבתׂם ֵלב ּוְבִיְרַאת יהוה. 23 ָּכל ַמה ֶּׁשַאֶּתם עֹוִׂשים, ֲעׂשּו 
24 ֶׁשֵּכן  ָאָדם,  ְּבֵני  ְלַמַען  ְוֹלא  ָהָאדֹון  ְלַמַען  ְּכעֹוִׂשים  ַנְפְׁשֶכם,  ְּבָכל 
יֹוְדִעים ַאֶּתם ִּכי ְּתַקְּבלּו ֵמֵאת ָהָאדֹון ֶאת ְׂשַכר ַהַּנֲחָלה. ֶאת ָהָאדֹון 
ַהָּמִׁשיַח ַאֶּתם עֹוְבִדים! 25 ַאְך ָהעֹוֶׂשה ָעֶול ְיַקֵּבל ֶאת ְּגמּול ַעְוָלתֹו, 

ְוֵאין ַמּׂשֹוא ָּפִנים.

יֹוְדִעים ד  ֶׁשֲהֵרי  ּוְביֶׁׂשר,  ְּבֶצֶדק  ַעְבֵדיֶכם  ִעם  ִהְתַנֲהגּו   ָהֲאדֹוִנים, 
ַאֶּתם ִּכי ַּגם ָלֶכם ָאדֹון ַּבָּׁשַמִים.

בקשות אחרונות ודרישות שלום

ְּכֵדי  ַּבֲעֵדנּו,  ַּגם  3 ִהְתַּפְּללּו  ְּבהֹוָדָיה.  ָּבּה  ְוִׁשְקדּו  ִּבְתִפָּלה  2 ַהְתִמידּו 

ֶׁשֱאֹלִהים ִיְפַּתח ָלנּו ֶאת ַׁשַער ַהִּדּבּור ְלַהִּגיד ֶאת ָרז ַהָּמִׁשיַח ֶׁשִּבְגָללֹו 
5 ִהְתַנֲהגּו  ְלַדֵּבר.  ֶׁשָעַלי  ְּכִפי  אֹותֹו  ֶׁשֲאַגֶּלה  4 ּוְכֵדי  ָאנִׂכי,  ָאִסיר  ַאף 
ָנא  6 ִיְהיּו  ַהִהְזַּדְּמנּות.  ֶאת  ְוַנְּצלּו  ַּבחּוץ,  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ִעם  ְּבָחְכָמה 
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394 אל הקולוסים 

ֵאיְך  ֶׁשֵּתְדעּו  ְּבאֶׂפן  ְּבֶמַלח,  ּוְמֻתָּבִלים  ְּבֵחן  ָּתִמיד  ְמֻלִּוים  ִּדְבֵריֶכם 
ְלָהִׁשיב ְלָכל ׁשֹוֵאל.

ָהָאח  ִטיִכיקֹוס,  ָלֶכם  ַיִּגיד  ַמָּצִבי  ַעל־אֹודֹות  ַהְּפָרִטים  ָּכל  7 ֶאת 

ָהָאהּוב ְוַהְמָׁשֵרת ַהֶּנֱאָמן, ֲחֵבִרי ָלֲעבֹוָדה ָּבָאדֹון. 8 ְלֵׁשם ָּכְך ְׁשַלְחִּתיו 
ִאּתֹו  9 ְוַיַחד  ֶאְתֶכם;  ִויעֹוֵדד  ַּמָּצֵבנּו  ַמה  ָלֶכם  יֹוִדיַע  ְלַמַען  ֲאֵליֶכם, 
יֹוִדיעּו  ֵהם  ִמֶּכם.  ֶאָחד  ֶׁשהּוא  ְוָהָאהּוב  ַהֶּנֱאָמן  ָהָאח  אֹוִניִסימֹוס, 
ּדֹוֵרׁש  ַלַּמֲאָסר,  ֲחֵבִרי  10 ֲאִריְסַטְרכֹוס,  ָּכאן.  ַהַּנֲעֶׂשה  ָּכל  ֶאת  ָלֶכם 
ִקַּבְלֶּתם  ֲאֶׁשר  ַּבר־ַנָּבא,  ֲאחֹות  ֶּבן  ַמְרקֹוס,  ַּגם  ֵּכן  ִּבְׁשלֹוְמֶכם; 
ַּגם  11 ְוֵכן  ְּתַקְּבלּוהּו;  ֲאֵליֶכם  ָיבֹוא  ֶׁשִאם   — ֵאָליו  ְּבנֹוֵגַע  הֹוָראֹות 
ֵיׁשּוַע ַהְמֻכֶּנה יּוְסטֹוס. ִמֵּבין ַהִּנּמֹוִלים ַרק ֵהם ֲחֵבַרי ָלֲעבֹוָדה ְלַמַען 
ֵמֶאַּפְפַרס,  ָׁשלֹום  12 ְּדִריַׁשת  ְלֶנָחָמה.  ִלי  ָהיּו  ְוָאֵכן  ֱאֹלִהים,  ַמְלכּות 
ְלַמַעְנֶכם  ֶנֱאָבק  הּוא  ֵעת  ְּבָכל  ִמֶּכם;  ְוֶאָחד  ֵיׁשּוַע  ַהָּמִׁשיַח  ֶעֶבד 
ִּבְתִפּלֹות, ְלַמַען ַּתַעְמדּו ֻמְׁשָלִמים ּוְמֵלֵאי ִּבָּטחֹון ְּבָכל ֲאֶׁשר ִלְרצֹון 
ֱאֹלִהים. 13 ֵמִעיד ֲאִני ָעָליו ִּכי הּוא ָעֵמל ַהְרֵּבה ְלַמַעְנֶכם ּוְלַמַען ַאְנֵׁשי 
ְוִדיַמס  ָהָאהּוב,  ָהרֹוֵפא  14 לּוַקס,  ִהיַרּפֹוִליס.  ְוַאְנֵׁשי  ָלאֹוִדיֵקָאה 
ְּבָלאֹוִדיֵקָאה,  ֲאֶׁשר  ָהַאִחים  ִּבְׁשלֹום  15 ִּדְרׁשּו  ִּבְׁשלֹוְמֶכם.  ּדֹוְרִׁשים 
ֶׁשִּתָּקֵרא  16 ַאֲחֵרי  ְּבֵביתֹו.  ַהִּמְתַאֶּסֶפת  ְוַהְּקִהָּלה  ִניְמַפס  ּוִבְׁשלֹום 
ִאַּגְרִּתי ֶאְצְלֶכם, ַּדֲאגּו ְלָכְך ֶׁשִּתָּקֵרא ַּגם ִּבְקִהַּלת ָלאֹוִדיֵקָאה, ְוֶאת 
ְלַאְרִכיּפֹוס:  17 ִאְמרּו  ַאֶּתם.  ַּגם  ִקְראּו  ִמָּלאֹוִדיֵקָאה  ֲאֶׁשר  ִאַּגְרִּתי 
18 ְּדִריַׁשת  ָהָאדֹון.”  ְלַמַען  ֶׁשִּקַּבְלָּת  ַהֵּׁשרּות  ֶאת  ְלַמֵּלא  ִלְּבָך  ”ִׂשים 
ָׁשלֹום ִּבְכַתב ָיִדי ֲאִני — ָׁשאּול. ִזְכרּו ִׁשְבִּתי ַּבַּמֲאָסר. ַהֶחֶסד ִעָּמֶכם. 
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ְקִהַּלת ַהֶּתָּסלֹוִניִקים א  ְוִטימֹוֵתיאֹוס, ֶאל  ְוִסיְלָונֹוס   ֵמֵאת ָׁשאּול 
ֲאֶׁשר ֵּבאֹלִהים ָהָאב ּוָבָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח: ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ָלֶכם 

ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
אמונת התסלוניקים בבשורה

ֶאְתֶכם  ּוַמְזִּכיִרים  ֻּכְּלֶכם  ַעל  ֵלאֹלִהים  ְלהֹודֹות  ַמְתִמיִדים  2 ָאנּו 

ּפַׂעל  ֶאת  ָאִבינּו  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ָּתִמיד  3 ְּבָזְכֵרנּו  ִּבְתִפּלֹוֵתינּו, 
ֱאמּוַנְתֶכם, ֶאת ֶהָעָמל ֶׁשֲעַמְלֶּתם ְּבַאֲהָבה, ְוֶאת ַהְתָמַדְתֶכם ַּבִּתְקָוה 
יֹוְדִעים  ָאנּו  ֱאֹלִהים,  ֲאהּוֵבי  4 ַאִחים  ַהָּמִׁשיַח.  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ְלבֹוא 
ֶאָּלא  ְּבִמִּלים,  ַרק  ֲאֵליֶכם  ָּבָאה  ֹלא  ְּבׂשֹוָרֵתנּו  5 ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשִּנְבַחְרֶּתם; 
יֹוְדִעים  ֶׁשַאֶּתם  ָּדָבר   — ַרב  ּוְבִבָּטחֹון  ַהּקֶׂדׁש  ּוְברּוַח  ִּבְגבּוָרה  ַּגם 
ִמֶּׁשּנֹוַכְחֶּתם ֵּכיַצד ִהְתַנַהְגנּו ְלַמַעְנֶכם ַּכֲאֶׁשר ָהִיינּו ֵּביֵניֶכם. 6 ְוַאֶּתם 
ֲהַלְכֶּתם ְּבִעְּקבֹוֵתינּו ּוְבִעְּקבֹות ֲאדֹוֵננּו ְוִקַּבְלֶּתם ֶאת ְּדַבר ַהְּבׂשֹוָרה 
ְלָכל  ְלמֹוֵפת  ֱהִייֶתם  7 ְּבָכְך  ַהּקֶׂדׁש.  רּוַח  ְּבִׂשְמַחת  ַרב,  ֵסֶבל  ְּבתֹוְך 
ְּדַבר  ֵׁשַמע  ָיָצא  ִמֶּכם  8 ֵהן  ְוָאָכָיה.  ְּבָמֵקדֹוְנָיה  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲאִמיִנים 
ָהָאדֹון ֹלא ַרק ְּבָמֵקדֹוְנָיה ְוָאָכָיה ִּבְלַבד, ֶאָּלא ְּבָכל ָמקֹום ִנְתַּפְרְסָמה 
ֵהם  9 ֶׁשֵּכן  ָּדָבר,  ְלַהִּגיד  צֶׂרְך  ָלנּו  ֵאין  ִּכי  ַעד  ֵּבאֹלִהים  ֱאמּוַנְתֶכם 
ְּבַעְצָמם ְמַסְּפִרים ֵּכיַצד ִקַּבְלֶּתם אֹוָתנּו ְוֵכיַצד ְּפִניֶתם ִמן ָהֱאִליִלים 
ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ִלְבנֹו  10 ּוְלַחּכֹות  ַוֲאִמִּתי  ַחי  ֵאל  ַלֲעבׂד  ְּכֵדי  ֵלאֹלִהים 
ֲאֶׁשר הּוא ֱהִקימֹו ִמן ַהֵּמִתים, ְלֵיׁשּוַע ַהַּמִּציל אֹוָתנּו ִמן ַהַּזַעם ַהָּבא.

אגרת שאול הראשונה 
אל התסלוניקים
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396 הראשונה אל התסלוניקים 

שרותו של שאול בתסלוניקי

 ַאַחי, ֲהֵרי ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשּבֹוֵאנּו ֲאֵליֶכם ֹלא ָהָיה ַלָּׁשְוא. 2 ָאְמָנם ב 
ַאְך  ָלֶכם,  ֶׁשָּידּוַע  ָּדָבר  ְּבִפיִליִּפי,  ְלבּוז  ְוָהִיינּו  ָסַבְלנּו  ָלֵכן  קֶׂדם 
ִּבְנִסּבֹות ֶׁשל  ָלֶכם ֶאת ְּבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים  ְלַהִּגיד  ִהְתַחַּזְקנּו ֵּבאֹלֵהינּו 
ָטעּות  ִמּתֹוְך  נֹוַבַעת  ֵאיָנּה  ֲאֵליֶכם  3 ְקִריָאֵתנּו  ַרִּבים.  ַמֲאָבִקים 
ְּכִפי  4 ֶאָּלא  ִּבְרִמָּיה,  ֵאיֶנָּנה  ַאף  ְטהֹוִרים,  ִּבְלִּתי  ְמִניִעים  ִמּתֹוְך  ְוֹלא 
ַהְּבׂשֹוָרה,  ַעל  ֻמְפָקִדים  ִלְהיֹות  ֱאֹלִהים  ְּבֵעיֵני  ֶנֱאָמִנים  ֶׁשִּנְמֵצאנּו 
ְּבֶהְתֵאם ְלָכְך ֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים, ֹלא ְּכַמְׂשִּביִעים ֶאת ְרצֹון ְּבֵני ָאָדם, 
ַאֶּתם  יֹוְדִעים  5 ֵהן  ְלָבֵבנּו.  ֶאת  ַהּבֹוֵחן  ֱאֹלִהים  ְרצֹון  ֶאת  ֶאָּלא 
ַעל  ַהְמַכִּסים  ְּבֵתרּוִצים  ְוֹלא  ֲחֻנָּפה,  ְּבִמּלֹות  ָּבאנּו  ֹלא  ֶׁשֵּמעֹוָלם 
ִמְּבֵני  ָּכבֹוד  ָלנּו  ִּבַּקְׁשנּו  ֹלא  6 ַאף  ָהֱאֹלִהים!  ֵעד   — ְלֶבַצע  ְׁשִאיָפה 
ָהִיינּו  ָאָדם, ֹלא ִמֶּכם ְוֹלא ֵמֲאֵחִרים, ֲהַגם ֶׁשְּבתֹור ְׁשִליֵחי ַהָּמִׁשיַח 
ְּכִאָּׁשה  ִאְּתֶכם,  ְּכֶׁשָהִיינּו  ַּבֲעִדינּות  ָנַהְגנּו  7 ֲאָבל  ְלִהְתַּכֵּבד.  ַרָּׁשִאים 
ַהְמַטֶּפֶלת ִּביָלֶדיָה. 8 ִחַּבְבנּו ֶאְתֶכם ָּכל ָּכְך, ֶׁשְּבֵחֶפץ ֵלב ַׂשְׂשנּו ָלֵתת 
ָלֶכם ֹלא ַרק ֶאת ְּבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים ֶאָּלא ַּגם ֶאת ַנְפֵׁשנּו, ֶׁשֵּכן ִנְהֵייֶתם 
ָעַבְדנּו  ִויִגיָעֵתנּו;  ֲעָמֵלנּו  9 ַאֶּתם זֹוְכִרים, ַאַחי, ֶאת  ָעֵלינּו.  ֲאהּוִבים 
יֹוָמם ָוַלְיָלה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִלְהיֹות ְלַמָּׂשא ַעל ִאיׁש ִמֶּכם ְּבֵעת ֶׁשִּבַּׂשְרנּו 
ִּבְקֻדָּׁשה  ִּכי  ֱאֹלִהים  ְוֵעד  ַאֶּתם  10 ֵעִדים  ֱאֹלִהים.  ְּבׂשֹוַרת  ֶאת  ָלֶכם 
ִּכי  ַאֶּתם  11 ְויֹוְדִעים  ַהַּמֲאִמיִנים.  ִעָּמֶכם  ָנַהְגנּו  ּדִׂפי  ּוְבֹלא  ּוְבֶצֶדק 
ִמֶּכם,  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֶאל  ְוִעּדּוד  ִּדְבֵרי מּוָסר  ִּדַּבְרנּו  ָּבָניו  ֶאל  ְּכָאב 
ֶאְתֶכם  ַהּקֹוֵרא  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ָּכָראּוי  ְלִהְתַהֵּלְך  ָּבֶכם  12 ְוַהִעידֹונּו 

ְלַמְלכּותֹו ּוְכבֹודֹו.
ַּכֲאֶׁשר  ֵלאֹלִהים:  ְלהֹודֹות  ָאנּו  ַמְתִמיִדים  נֹוֶסֶפת  ִמִּסָּבה  13 ַּגם 

ֹלא  אֹותֹו  ִקַּבְלֶּתם  ֵמִאָּתנּו,  ֶׁשְּׁשַמְעֶּתם  ֱאֹלִהים  ְּדַבר  ֶאת  ִקַּבְלֶּתם 
ִּכְדַבר ְּבֵני ָאָדם, ֶאָּלא ְּכִפי ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת — ְּדַבר ֱאֹלִהים, ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 
ְּבִעְּקבֹות  ֲהַלְכֶּתם  ַאַחי,  ַאֶּתם,  14 ֲהֹלא  ַהַּמֲאִמיִנים.  ָּבֶכם  ַּגם  ּפֹוֵעל 
ַאֶּתם  ַּגם  ִּכי  ֵיׁשּוַע;  ַלָּמִׁשיַח  ַהַּׁשָּיכֹות  ֶׁשִּביהּוָדה  ֱאֹלִהים  ְקִהּלֹות 
ְסַבְלֶּתם ִמיֵדי ְּבֵני ַעְּמֶכם ְּכמֹו ֶׁשַּגם ֵהם ָסְבלּו ִמיֵדי ּתֹוְׁשֵבי ְיהּוָדה, 
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15 ֵאֶלה ֲאֶׁשר ֵהִמיתּו ַּגם ֶאת ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ְוַגם ֶאת ַהְּנִביִאים, ְואֹוָתנּו 

ָרְדפּו. ֵאין ֵהם ַמְׂשִּביִעים ֶאת ְרצֹון ֱאֹלִהים ּוִמְתַנְּגִדים ְלָכל ְּבֵני ָאָדם, 
ָּבזׂאת  ִליׁשּוָעה.  ַהֶּדֶרְך  ַלּגֹוִים ֶאת  ֵמַהִּגיד  ִלְמנַׂע אֹוָתנּו  16 ְּבַנּסֹוָתם 

ֲעֵליֶהם ֶהָחרֹון  ְּבָכל ֵעת, ּוָבא  ְמַמְּלִאים ֶאת ְסַאת ַחּטׂאֵתיֶהם  ֵהם 
ַעד ּתׂם.

שאול מתכוון לשוב לתסלוניקי

 — ִמֶּכם  ְמֻרָחִקים  ֶׁשָהִיינּו  ָקָצר  ְזַמן  ְלַאַחר  ַאַחי,  ֲאַנְחנּו,  17 ֲאָבל 

ִלְראֹות  ְמאׂד  ַעד  ִנְכַסְפנּו   — ַּבֵּלב  ֹלא  ַאְך  ָּפִנים,  ְּבַמְרֵאה  ְמֻרָחִקים 
ֶאת ְּפֵניֶכם. 18 ְלִפיָכְך ָחַפְצנּו ָלבֹוא ֲאֵליֶכם — ֲאִני ָׁשאּול ָרִציִתי ָּבֶזה 
ִּתְקָוֵתנּו  ִמי  19 ִּכי   — ַּבֲעֵדנּו  ָמַנע  ֶׁשַהָּׂשָטן  ֶאָּלא  ַאַחת,  ִמַּפַעם  יֹוֵתר 
ְוִׂשְמָחֵתנּו ַוֲעֶטֶרת ְּתִהָּלֵתנּו ְלנַׂכח ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ְּבבֹואֹו, ִמי ִאם ֹלא 

ַאֶּתם? 20 ֲהֵרי ַאֶּתם ִּתְפַאְרֵּתנּו ְוִׂשְמָחֵתנּו!

ְלַבֵּדנּו ג  ְלִהָּׁשֵאר  ֶהְחַלְטנּו  זׂאת,  ִלְסּבׂל  עֹוד  ָיכְׂלנּו  ֶׁשֹּלא   ּוֵמַאַחר 
ַהְמָׁשֵרת  ַוֲעִמיֵתנּו  ָאִחינּו  ִטימֹוֵתיאֹוס  ֶאת  2 ְוָׁשַלְחנּו  ְּבַאּתּוָנה, 
ֶאת ֱאֹלִהים ִּבְבׂשֹוַרת ַהָּמִׁשיַח. ָׁשַלְחנּו אֹותֹו ְלַחֵּזק ּוְלעֹוֵדד ֶאְתֶכם 
ֲהֹלא  ָהֵאֶּלה;  ַּבָּצרֹות  ִיּמֹוט  ֹלא  ִמֶּכם  ֶׁשִאיׁש  3 ְּכֵדי  ֶּבֱאמּוַנְתֶכם, 
יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶׁשָּלזׂאת ֻיַעְדנּו. 4 ֵהן ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָהִיינּו ֶאְצְלֶכם ָאַמְרנּו 
ָידּוַע  ְוַגם  ָקָרה  ֶּׁשָאֵכן  ַמה  ִלְסּבׂל,  ֲאַנְחנּו  ֶׁשֲעִתיִדים  ֵמרׂאׁש  ָלֶכם 
ָלֶכם. 5 ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ֹלא ָיכְׂלִּתי עֹוד ָלֵׂשאת זׂאת, ָׁשַלְחִּתי ְלִהָּוַדע ַמה 
ָהָיה  ַוֲעָמֵלנּו  ַהְמַנֶּסה  ֶאְתֶכם  ִנָּסה  ֶׁשָּמא  ֵמֲחָׁשׁש  ֱאמּוַנְתֶכם,  ַּמַּצב 
ָלִריק. 6 ֲאָבל ָּכֵעת ִטימֹוֵתיאֹוס ָּבא ֵאֵלינּו ִמֶּכם ּוִבֵּׂשר ָלנּו טֹובֹות ַעל 
ֱאמּוַנְתֶכם ְוַאֲהַבְתֶכם, ְוִסֵּפר ֶׁשַאֶּתם זֹוְכִרים אֹוָתנּו ְלטֹוָבה ְּבָכל ֵעת 
7 ַעל  ֶאְתֶכם.  ִלְראֹות  ִנְכָסִפים  ָאנּו  ֶׁשַּגם  ְּכֵׁשם  ִלְראֹוֵתנּו,  ְוִנְכָסִפים 
ֵּכן, ַאַחי, ְּבָכל ְמצּוָקֵתנּו ְוָצָרֵתנּו ִהְתעֹוַדְדנּו ָּבֶכם ִּבְגַלל ֱאמּוַנְתֶכם; 
ָּבָאדֹון.  ַמֲעָמד  ַמֲחִזיִקים  ַאֶּתם  ִאם  ֲאַנְחנּו,  ַחִּיים  ַעְכָׁשו  8 ְוָאְמָנם 

9 ְוֵאילּו ּתֹודֹות ְיכֹוִלים ָאנּו ְלַׁשֵּלם ֵלאֹלִהים ַּבַעְדֶכם ַעל ָּכל ַהִּׂשְמָחה 

ָאנּו  ַמְרִּבים  ָוַלְיָלה  10 יֹוָמם  ֱאֹלֵהינּו?  ִלְפֵני  ִּבְגַלְלֶכם  ְׂשֵמִחים  ֶׁשָאנּו 
ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּנְרֶאה ֶאת ְּפֵניֶכם ְוַנְׁשִלים ֶאת ֶהָחֵסר ֶלֱאמּוַנְתֶכם.
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¤ ד 4: לקחת אשה ‑ או: לשלוט בגופו   

12 ְוָהָאדֹון  ֲאֵליֶכם.  ַּדְרֵּכנּו  ֶאת  ֵיׁשּוַע  ַוֲאדֹוֵננּו  ָאִבינּו  ֱאֹלִהים  11 ְיַכֵּון 

ַיְרֶּבה ְוַיְׂשֶּגה ֶאת ָהַאֲהָבה ְּבִקְרְּבֶכם, ֶלֱאהׂב ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָּכל 
ְלַבְבֶכם  ְיכֹוֵנן ֶאת  13 ְוָכְך  ֶאְתֶכם;  ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים  ֶׁשַּגם  ְּכֵׁשם  ָאָדם 
ִלְהיֹות ָּתִמים ִּבְקֻדָּׁשה ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו ְּבבֹוא ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ִעם 

ָּכל ְקדֹוָׁשיו.
התנהגות רצויה בעיני אלהים

 ְלַבּסֹוף, ַאַחי, ָאנּו ְמַבְקִׁשים ִמֶּכם ָּבָאדֹון ֵיׁשּוַע ּוַמְפִציִרים ָּבֶכם: ד 
ִקַּבְלֶּתם ֵמִאָּתנּו ֵאיְך ֲעֵליֶכם ְלִהְתַנֵהג ְוִלְמצׂא ֵחן ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים, 
2 ַאֶּתם  יֹוֵתר.  עֹוד  ִהְתַקְּדמּו  ָאָּנא,  ִמְתַנֲהִגים;  ַאֶּתם  ָּכְך  ְוָאְמָנם 
ְרצֹון  3 ְוֶזהּו  ֵיׁשּוַע.  ָהָאדֹון  ִמַּטַעם  ָלֶכם  ָנַתּנּו  ִמְצוֹות  ֵאילּו  יֹוְדִעים 
ִמֶּכם  ֶאָחד  4 ֶׁשָּכל  ַהְּזנּות,  ִמן  ֶׁשִּתְתַרֲחקּו  ֶׁשִּתְתַקְּדׁשּו,  ָהֱאֹלִהים: 
ֵיַדע    ¤ָלַקַחת ִאָּׁשה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָכבֹוד, 5 ֹלא ְּבַתֲאַות ִזָּמה ְּכֶדֶרְך ַהּגֹוִים 
ֲאֶׁשר ֵאיָנם יֹוְדִעים ֶאת ֱאֹלִהים. 6 ְוִאיׁש ַאל ֶיֱחָטא ְוַאל ַיֲעֶׂשה ָעֶול 
ְלָאִחיו ָּבִעְנָין ַהֶּזה, ִּכי נֹוֵקם יהוה ַעל ָּכל זׂאת, ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ָאַמְרנּו 
ִּכי  ְלֻטְמָאה,  אֹוָתנּו  ָקָרא  ֹלא  ֱאֹלִהים  7 ֵהן  ֶאְתֶכם.  ְוִהְזַהְרנּו  ָלֶכם 
ִאם ִלְקֻדָּׁשה. 8 ַעל ֵּכן ַהּדֹוֶחה זׂאת, ֹלא ָאָדם הּוא ּדֹוֶחה, ֶאָּלא ֶאת 

ֱאֹלִהים ַהּנֹוֵתן ָלֶכם ֶאת רּוַח ָקְדׁשֹו.
9 ַעל־ְּדַבר ַאֲהַבת ַאִחים ֵאין צֶׂרְך ִלְכּתׂב ָלֶכם, ֶׁשֵּכן ַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם 

ְלמּוֵדי ֱאֹלִהים ְויֹוְדִעים ֶׁשֲעֵליֶכם ֶלֱאהׂב ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו, 10 ְוָאְמָנם 
ֲאָבל  ָמֵקדֹוְנָיה.  ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ָהַאִחים  ָּכל  ְּכַלֵּפי  ָּכְך  נֹוֲהִגים  ַאֶּתם 
ְמַבְקִׁשים ָאנּו ִמֶּכם, ַאַחי, ֶׁשִּתְׁשְּפעּו עֹוד יֹוֵתר. 11 ִהְׁשַּתְּדלּו ִלְחיֹות 
ְּבַהְׁשֵקט, ַלֲעסׂק ָּבִעְנָיִנים ֶׁשָּלֶכם ְוַלֲעבׂד ִּביֵדיֶכם ַאֶּתם, ְּכִפי ֶׁשִּצִּוינּו 
ּוְלַמַען ֹלא  ַּבחּוץ  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ִעם  ַּכָּיאּות  ִּתְתַנֲהגּו  12 ְלַמַען  ֶאְתֶכם, 

ֶיְחַסר ָלֶכם ָּדָבר.
ביאת האדון

13 ַאַחי, ֵאין ָאנּו רֹוִצים ֶׁשֵּיָעֵלם ִמֶּכם ַמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ִליֵׁשֵני ָעָפר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ִּתְתַעְּצבּו ַּכֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ַהִּתְקָוה. 14 ִאם ָאְמָנם ַמֲאִמיִנים 

 3.11 - 4.14
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ָאנּו ֶׁשֵּיׁשּוַע ֵמת ְוָקם ִלְתִחָּיה, ָּכְך ַּגם ֶאת ַהְיֵׁשִנים, ְּבֶאְמָצעּות ֵיׁשּוַע, 
ֱאֹלִהים ָיִביא ַיַחד ִאּתֹו. 15 ִהֵּנה זׂאת ָאנּו אֹוְמִרים ָלֶכם ַעל־ִּפי ְּדַבר 
ָהָאדֹון: ֲאַנְחנּו ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ִנָּׁשֵאר ַעד ּבֹוא ָהָאדֹון ֹלא ַנְקִּדים ֶאת 
ַהֵּמִתים, 16 ֶׁשֵּכן ָהָאדֹון ַעְצמֹו ֵיֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים ִּבְקִריָאה ֶׁשל ְּפֻקָּדה, 
ַלָּמִׁשיַח  ַהַּׁשָּיִכים  ְוַהֵּמִתים  ֱאֹלִהים,  ּוְבׁשֹוַפר  ַהַּמְלָאִכים  ַׂשר  ְּבקֹול 
ַיַחד  ִנָּלַקח  ַּבַחִּיים  ַהִּנְׁשָאִרים  ֲאַנְחנּו  ֵכן  17 ַאֲחֵרי  ִראׁשֹוָנה.  ָיקּומּו 
ִאָּתם ַּבֲעָנִנים ִלְפּגׁׂש ֶאת ָהָאדֹון ָּבֲאִויר, ְוָכְך ִנְהֶיה ָּתִמיד ִעם ָהָאדֹון. 

18 ַעל ֵּכן עֹוְדדּו ֶזה ֶאת ֶזה ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.

2 ֲהֵרי ה  ָלֶכם.  ִלְכּתׂב  צֶׂרְך  ֵאין  ַאַחי,  ְוַהְּזַמִּנים,  ָהִעִּתים   ְוַעל־ְּדַבר 
3 ַּכֲאֶׁשר  ַּבַּלְיָלה.  ְּכַגָּנב  ָיבֹוא  יהוה  ֶׁשּיֹום  ֵהיֵטב  יֹוְדִעים  ַאֶּתם 
יׂאְמרּו ַהְּבִרּיֹות: ”ָׁשלֹום ּוִבָּטחֹון!”, ָאז ָיבֹוא ֲעֵליֶהם ֶׁשֶבר ִּפְתאֹום, 
ְּכִציֵרי ֵלָדה ַעל ִאָּׁשה ָהָרה, ְוֹלא יּוְכלּו ְלִהָּמֵלט. 4 ֲאָבל ַאֶּתם, ַאַחי, 
ֵאיְנֶכם ַּבחֶׁׂשְך ְּבאֶׂפן ֶׁשַּיְפִּתיַע ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְּכַגָּנב. 5 ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ְּבֵני 
ָהאֹור ּוְבֵני ַהּיֹום. ֹלא ְּבֵני ַהַּלְיָלה ֲאַנְחנּו ְוֹלא ְּבֵני ַהחֶׁׂשְך. 6 ָלֵכן ַאל 
ָנא ִניַׁשן ַּכֲאֵחִרים, ֶאָּלא ִנְהֶיה ֵעִרים ּוְמֻפָּכִחים. 7 ֵהן ַהְיֵׁשִנים ְיֵׁשִנים 
ַּבַּלְיָלה, ְוַהִּמְׁשַּתְּכִרים ִמְׁשַּתְּכִרים ַּבַּלְיָלה. 8 ֲאָבל ָאנּו, ֲאֶׁשר ְּבֵני ַהּיֹום 
ְוָהַאֲהָבה  ָהֱאמּוָנה  ִׁשְריֹון  ֶאת  ִנְלַּבׁש  ְמֻפָּכִחים,  ָנא  ִנְהֶיה  ֲאַנְחנּו, 
ְלַזַעם,  ְיָעָדנּו  9 ִּכי ֱאֹלִהים ֹלא  ַהְיׁשּוָעה;  ִּתְקַות  ְוַנֲחבׁׂש ַּכּכֹוַבע ֶאת 
ֶאָּלא ִלְנחׂל ְיׁשּוָעה ַעל־ְיֵדי ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 10 ֲאֶׁשר ֵמת ַּבֲעֵדנּו 
ְיֵׁשִנים. 11 ַעל ֵּכן  ִנְחֶיה ַיַחד ִאּתֹו, ֵּבין ֶׁשָאנּו ֵעִרים ֵּבין ֶׁשָאנּו  ְלַמַען 

עֹוְדדּו ֶזה ֶאת ֶזה ּוְבנּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו, ְּכִפי ֶׁשַאֶּתם ַּגם עֹוִׂשים.
הוראות אחרונות

ְּבִקְרְּבֶכם,  ָהֲעֵמִלים  ָּבֲאָנִׁשים  ְלַהִּכיר  ַאַחי,  ִמֶּכם,  ְמַבְקִׁשים  12 ָאנּו 

13 הֹוִקירּו אֹוָתם ְּברׂב  ָּבָאדֹון ּומֹוִכיִחים ֶאְתֶכם.  ַהַּמְנִהיִגים ֶאְתֶכם 
ָאנּו  14 ַאַחי,  ֵרֵעהּו.  ִעם  ִאיׁש  ְּבָׁשלֹום  ֱהיּו  ֲעבֹוָדָתם.  ַּבֲעבּור  ַאֲהָבה 
ְמַבְקִׁשים ִמֶּכם: הֹוִכיחּו ֶאת ַההֹוְלִכים ָּבֵטל; עֹוְדדּו ֶאת ַהְּנֵכִאים; 
ִּתְמכּו ַּבַחָּלִׁשים; ֱהיּו ַסְבָלִנִּיים ְּכַלֵּפי ָּכל ָאָדם. 15 ִהָּזֲהרּו ֶׁשֹּלא ִיְגמׂל 
ִאיׁש ְלִאיׁש ָרָעה ַּתַחת ָרָעה; ְּבָכל ֵעת ִחְתרּו ְלֵהיִטיב ִאיׁש ִעם ֵרֵעהּו 
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ְוַגם ִעם ָּכל ָאָדם. 16 ִׂשְמחּו ָּתִמיד; 17 ַהְתִמידּו ְלִהְתַּפֵּלל; 18 הֹודּו ַעל 
19 ַאל ְּתַכּבּו  ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע.  ְלַגֵּביֶכם  ֶזהּו ְרצֹון ֱאֹלִהים  ִּכי  ָּדָבר;  ָּכל 
ֶאת ָהרּוַח; 20 ַאל ְּתַזְלְזלּו ַּבְּנבּואֹות; 21 ַּבֲחנּו ָּכל ָּדָבר ְוַהֲחִזיקּו ַּבּטֹוב. 

22 ִהְתַרֲחקּו ִמן ָהַרע ַעל ָּכל צּורֹוָתיו.

ְׁשֵלמּות  ְוִתָּׁשֵמר  ְׁשֵלָמה  ְקֻדָּׁשה  ַהָּׁשלֹום  ֱאֹלֵהי  ֶאְתֶכם  23 ְיַקֵּדׁש 

ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ְּבבֹוא  ּדִׂפי  ְּבִלי  ִלְהיֹות  ְוגּוְפֶכם,  ְוַנְפְׁשֶכם  רּוֲחֶכם 
ַהָּמִׁשיַח. 24 ֶנֱאָמן הּוא ַהּקֹוֵרא ֶאְתֶכם, ֲאֶׁשר ַּגם ַיֲעֶׂשה זׂאת.

ִּבְנִׁשיָקה  ָהַאִחים  ָּכל  ִּבְׁשלֹום  26 ִּדְרׁשּו  ַּבֲעֵדנּו.  ִהְתַּפְּללּו  25 ַאַחי, 

ַהּזׂאת  ָהִאֶּגֶרת  ֶׁשִּתָּקֵרא  ָּבָאדֹון,  ֶאְתֶכם  ַמְׁשִּביַע  27 ֲאִני  ְקדֹוָׁשה. 
ְּבָאְזֵני ָּכל ָהַאִחים. 28 ֶחֶסד ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִעָּמֶכם. 

 5.16 - 28

HNTquote.indb   400 27/10/2010   14:32:16



ְקִהַּלת ַהֶּתָּסלֹוִניִקים א  ְוִטימֹוֵתיאֹוס, ֶאל  ְוִסיְלָונֹוס   ֵמֵאת ָׁשאּול 
ֲאֶׁשר ֵּבאֹלִהים ָאִבינּו ּוָבָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח: 2 ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ָלֶכם 

ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
התגלות האדון ביום ההוא

ְוָראּוי  ֵעת;  ְּבָכל  ֵלאֹלִהים  ֲעֵליֶכם  ְלהֹודֹות  ֲאַנְחנּו  ַחָּיִבים  3 ַאַחי, 

ֶאת  ִאיׁש  ְוַאֲהַבת  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ְּגֵדָלה  ֶׁשֱאמּוַנְתֶכם  ִמּׁשּום  ַהָּדָבר, 
ִמְתָּגִאים  ַעְצֵמנּו  ֲאַנְחנּו  4 ְלִפיָכְך  ֻּכְּלֶכם.  ֵאֶצל  ִמְתַּגֶּבֶרת  ֵרֵעהּו 
ָהְרִדיפֹות  ְּבָכל  ְוַסְבָלנּוְתֶכם  ֱאמּוַנְתֶכם  ַעל  ֱאֹלִהים  ִּבְקִהּלֹות  ָּבֶכם 
ֶׁשל  ַהּצֹוֵדק  ְלִמְׁשָּפטֹו  ֵהן  אֹות  5 ֲאֶׁשר  ֲעֵליֶכם,  ָהעֹוְברֹות  ְוַהָּצרֹות 
ַּבֲעבּוָרּה  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  ְלַמְלכּות  ְראּוִיים  ֶׁשִּתָּמְצאּו  ֱאֹלִהים, 
ַאֶּתם ַּגם סֹוְבִלים. 6 ֲהֹלא ִמן ַהֶּצֶדק הּוא ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ִלְגמׂל ָצָרה 
ְלרֹוְדֵפיֶכם 7 ְוָלֵתת ָלֶכם, ַהִּנְרָּדִפים, ְרָוָחה ַיַחד ִעָּמנּו, ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגֶּלה 
ְלָהִׁשיב  ֶלָהָבה,  8 ְּבֵאׁש  ֻעּזֹו  ַמְלֲאֵכי  ִעם  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֵיׁשּוַע  ָהָאדֹון 
ָנָקם ְלֵאֶּלה ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים ֶאת ָהֱאֹלִהים ּוְלֵאֶּלה ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע. 9 ַהָּללּו ֻיַּטל ֲעֵליֶהם עֶׂנׁש ֶׁשל ֲאַבּדֹון עֹוָלם 
ִמִּלְפֵני ָהָאדֹון ּוֵמֲהַדר ֻעּזֹו, 10 ְּכֶׁשָּיבֹוא ַּבּיֹום ַההּוא ְלִהָּכֵבד ִּבְקדֹוָׁשיו 
ְוִלְהיֹות ַנֲעָרץ ֵּבין ָּכל ַהַּמֲאִמיִנים; ַוֲהֵרי ַאֶּתם ֶהֱאַמְנֶּתם ְלֵעדּוֵתנּו. 
11 ְלָכְך ָאנּו ַּגם ִמְתַּפְּלִלים ַּבַעְדֶכם ְּבָכל ֵעת, ֶׁשֱאֹלֵהינּו ַיֲעֶׂשה ֶאְתֶכם 

ָּכל  ְוַיְׁשִלים  ְׁשִאיָפה טֹוָבה  ָּכל  ְיַמֵּלא  ּוִבְגבּוָרתֹו  ִלְקִריָאתֹו,  ְראּוִיים 
ַמֲעֵׂשה ֱאמּוָנה, 12 ְלַמַען ְיֻכַּבד ֵׁשם ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ָּבֶכם ְוַאֶּתם ְּתֻכְּבדּו 

ּבֹו, ְּכִפי ֶחֶסד ֱאֹלֵהינּו ְוָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.

אגרת שאול השניה 
אל התסלוניקים
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¤ ב 13: בקדוש…‑ או: בקדוש הרוח ובאמונת האמת.   

התגלות איש הרשע

ָאנּו ב  ֵאָליו,  ַוֲאִסיָפֵתנּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ְלבֹוא   ֲאֶׁשר 
ֶעְׁשּתֹונֹוֵתיֶכם  ֶאת  ְלַאֵּבד  ְּתַמֲהרּו  2 ַאל  ַאַחי:  ִמֶּכם,  ְמַבְקִׁשים 
ֵאיֶזה  ִּבְגַלל  רּוַח, ֹלא  ֶׁשל  ִהְתַּבְּטאּות  ֵאיזֹו  ִּבְגַלל  ִּתָּבֲהלּו, ֹלא  ְוַאל 
ִּדּבּור, ְוֹלא ִּבְגַלל ֵאיזֹו ִאֶּגֶרת ֲאֶׁשר ִּכְבָיכֹול ִנְׁשְלָחה ֵמִאָּתנּו — ְּכִאּלּו 
ֶׁשֵּכן  ְּבֵאיֶזה אֶׂפן ֶׁשהּוא,  ִאיׁש  ֶאְתֶכם  ַיְטֶעה  3 ַאל  יֹום יהוה.  ִהִּגיַע 
ֹלא ַיִּגיַע ִאם ֹלא ִּתְהֶיה ָּבִראׁשֹוָנה ָהֲעִזיָבה ְוִיְתַּגֶּלה ִאיׁש ָהֶרַׁשע, ֶּבן 
ָהֲאַבּדֹון, 4 ַהִּמְתקֹוֵמם ּוְמרֹוֵמם ַעְצמֹו ַעל ָּכל ַהִּנְקָרא ֱאלֹוַּה אֹו קֶׂדׁש, 
ֱאֹלִהים.  ֶׁשהּוא  ַעְצמֹו  ַעל  ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד 
ֶאת  ָלֶכם  ָאַמְרִּתי  ֶאְצְלֶכם  ִּבְהיֹוִתי  עֹוד  ִּכי  זֹוְכִרים  ֵאיְנֶכם  5 ַהִאם 

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה? 6 ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמה ְמַעֵּכב אֹותֹו ָּכֵעת ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּגֶּלה 
ַעד  ִנְמָצא  ַהְמַעֵּכב  ֶׁשָּכֵעת  ְּכָבר ּפֹוֵעל; ַרק  ָהֶרַׁשע  7 ֵהן סֹוד  ְּבִעּתֹו. 
ִּפיו  ְּברּוַח  אֹותֹו  ָיִמית  ָהָאדֹון  ֲאֶׁשר  ָהָרָׁשע  ִיְתַּגֶּלה  8 ְוָאז  ֶׁשּיּוָצא, 
ְּבֶהְתֵאם  ִהיא  ִּביָאתֹו  ֲאֶׁשר  ָהָרָׁשע  9 ֶאת   — ְּבהֹוָפַעת ּבֹואֹו  ִויַכֵּלהּו 
ִלְפֻעַּלת ַהָּׂשָטן, ְמֻלָּוה ְּבָכל ְּגבּוָרה, ְּבאֹותֹות ּוְבמֹוְפֵתי ֶׁשֶקר 10 ּוְבָכל 
ַּתְרִמית ֶרַׁשע ַהְמֻיָעִדים ִלְבֵני ָהֲאַבּדֹון, ְוזׂאת ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִקְּבלּו ֶאת 
ַאֲהַבת ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָיְכלּו ְלִהָּוַׁשע ָּבּה; 11 ַעל ֵּכן ֱאֹלִהים ׁשֹוֵלַח ָלֶהם 
ֹלא  ֲאֶׁשר  ָּכל  ִיּדֹונּו  12 ְלַמַען  ַלֶּׁשֶקר,  ְלַהֲאִמין  ְלַהְטעֹוָתם  ַמּדּוִחים 

ֶהֱאִמינּו ָלֱאֶמת ֶאָּלא ָחְפצּו ָּבַעְוָלה.
נחמת המאמינים

ֲאהּוֵבי  ַאַחי  ֵעת,  ְּבָכל  ֲעֵליֶכם  ֵלאֹלִהים  ְלהֹודֹות  ָאנּו  13 ַחָּיִבים 

ַעל־ְיֵדי  ְּבִקּדּוׁש   ¤  ִליׁשּוָעה  ֱאֹלִהים  ָּבֶכם  ָּבַחר  ֵמֵראִׁשית  ִּכי  ָהָאדֹון, 
ֶאְתֶכם  ָקָרא  ַאף  ְּבׂשֹוָרֵתנּו  14 ּוְבֶאְמָצעּות  ָּבֱאֶמת;  ּוֶבֱאמּוָנה  ָהרּוַח 
ַאַחי,  15 ְלִפיָכְך,  ַהָּמִׁשיַח.  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ֶׁשל  ְּבִתְפַאְרּתֹו  ְלַנֲחָלה 
ַעל־ְיֵדי  ֵהן  ֶׁשֻּלַּמְדֶּתם  ַּבָּמסֹורֹות  ְוַהֲחִזיקּו  ֵאיָתָנה  ֲעִמיָדה  ִעְמדּו 
ְּדָבִרים ֶׁשָאַמְרנּו ְוֵהן ַעל־ְיֵדי ִאֶּגֶרת ֶׁשָּכַתְבנּו. 16 ְוהּוא, ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע 
ַהָּמִׁשיַח, ֵואֹלִהים ָאִבינּו, ֲאֶׁשר ָאַהב אֹוָתנּו ּוְבַחְסּדֹו ָנַתן ָלנּו ֶנָחַמת 
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ְּבָכל  ֶאְתֶכם  ִויכֹוֵנן  ְלַבְבֶכם  ֶאת  ְיַנֵחם  17 הּוא  ְוִתְקָוה טֹוָבה,  עֹוָלם 
ִּדּבּור אֹו ַמֲעֶׂשה טֹוב.

 סֹוף ָּדָבר, ַאַחי, ִהְתַּפְּללּו ַּבֲעֵדנּו ֶׁשְּדַבר ָהָאדֹון יּוַפץ ַמֵהר ִויֻכַּבד, ג 
ְּכמֹו ֶאְצְלֶכם, 2 ְוֶׁשִּנָּנֵצל ֵמֲאָנִׁשים ָרִעים ּוְרָׁשִעים, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ְלָכל 
ְוִיְׁשמׂר  ְיַחֵּזק ֶאְתֶכם  ֶנֱאָמן ָהָאדֹון ְוהּוא  ְּבֵני ָאָדם ָהֱאמּוָנה. 3 ֲאָבל 
ֶׁשַאֶּתם  ֲאֵליֶכם,  ְּבנֹוֵגַע  ָּבָאדֹון  ְּבטּוִחים  4 ֲאַנְחנּו  ָהָרע.  ִמן  ֶאְתֶכם 
ֶאת  ָהָאדֹון  5 ְיכֹוֵנן  ֶּׁשִּצִּוינּו.  ַמה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ּתֹוִסיפּו  ְוַאף  עֹוִׂשים 

ְלַבְבֶכם ְלַאֲהַבת ֱאֹלִהים ּוְלַסְבָלנּות ַהָּמִׁשיַח.
החובה לעבוד

ְלִהָּבֵדל  ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ָהָאדֹון  ְּבֵׁשם  ַאִחים,  ֶאְתֶכם,  ְמַצִּוים  6 ָאנּו 

ֶׁשִּקַּבְלֶּתם  ַהָּמסֹורֹות  ְלִפי  ִמְתַנֵהג  ְוֵאיֶנּנּו  ָּבֵטל  ֶׁשהֹוֵלְך  ָאח  ִמָּכל 
ֶׁשֵּכן ֹלא  ְלִהְתַנֵהג ָּכמֹונּו,  ָהָראּוי  יֹוְדִעים ֶׁשִּמן  7 ֲהֵרי ַאֶּתם  ֵמִאָּתנּו. 
8 ַּגם ֹלא ָאַכְלנּו ֶלֶחם ִחָּנם ִמיֵדי ִאיׁש,  ָהִיינּו ְּבתֹוֲכֶכם.  הֹוְלֵכי ָּבֵטל 
ַעל  ְלַמָּׂשא  ִנְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ָעַבְדנּו  ָוֶיַגע  ְּבָעָמל  ֶאָּלא 
ִנְהֶיה  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ְלָכְך,  ְזכּות  ָלנּו  ֶׁשֵאין  9 ֹלא  ִמֶּכם;  ִאיׁש 
ָלֶכם ְלמֹוֵפת ְוִתְתַנֲהגּו ָּכמֹונּו. 10 ֵהן ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָהִיינּו ֶאְצְלֶכם, זׂאת 
ָׁשַמְענּו  11 ִּכי  יׂאַכל;  ַאל  ַּגם  ַלֲעבׂד,  רֹוֶצה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ֶאְתֶכם:  ִצִּוינּו 
ִמְתַעְּסִקים  ֶאָּלא  ְּכָלל,  עֹוְבִדים  ֶׁשֵאיָנם  ֵּביֵניֶכם  ָּבֵטל  הֹוְלֵכי  ֶׁשֵּיׁש 
ַּבֲהָבִלים. 12 ֲאַנְחנּו ְמַצִּוים ַעל אֹוָתם ָהֲאָנִׁשים ְודֹוְרִׁשים ֵמֶהם ְּבֵׁשם 

ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשַּיַעְבדּו ְּבַנַחת ְויׂאְכלּו ֶאת ַלְחָמם ֶׁשָּלֶהם.
ֹלא  ִמיֶׁשהּו  14 ִאם  ַהּטֹוב.  ַּבֲעִׂשַּית  ְיֵדיֶכם  ִיְרּפּו  ַאל  ַאַחי,  13 ְוַאֶּתם, 

ְוַאל  ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ֶאת  ָלֶכם  ַצְּינּו  ָּבִאֶּגֶרת,  ֶׁשָּכַתְבנּו  ַלְּדָבִרים  ְיַצֵּית 
ֶאָּלא  ְלאֹוֵיב,  ַּתְחְׁשבּוהּו  ַאל  15 ֲאָבל  ֵיבֹוׁש.  ְלַמַען  ִעּמֹו,  ִּתְתָעְרבּו 

הֹוִכיחּו אֹותֹו ְּכָאח.
16 ַוֲאדֹון ַהָּׁשלֹום ִיֵּתן ָלֶכם ֶאת ַהָּׁשלֹום, ָּתִמיד ּוְבָכל ָמקֹום. ָהָאדֹון 

ָיִדי, ֲאִני ָׁשאּול. ֶזהּו ַהִּסיָמן  17 ְּפִריַסת ָׁשלֹום ְּבמֹו ְּכַתב  ִעם ֻּכְּלֶכם. 
ִעם  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  18 ֶחֶסד  ּכֹוֵתב.  ֲאִני  ָּכְך  ִאְּגרֹוַתי;  ְּבָכל 

ֻּכְּלֶכם. 
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ָהֱאֹלִהים א  ִמְצַות  ַעל־ִּפי  ֵיׁשּוַע  ַהָּמִׁשיַח  ְׁשִליַח  ָׁשאּול,   ֵמֵאת 
מֹוִׁשיֵענּו ְוַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ִּתְקָוֵתנּו, 2 ֶאל ִטימֹוֵתיאֹוס ְּבִני ָהֲאִמִּתי 
ָּבֱאמּוָנה: ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוָׁשלֹום ֵמֵאת ֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע 

ֲאדֹוֵננּו.
הזהרה על תורה אחרת

3 ַּכֲאֶׁשר ָהַלְכִּתי ְלָמֵקדֹוְנָיה ִּבַּקְׁשִּתי ִמְּמָך ְלִהָּׁשֵאר ְּבֶאֶפסֹוס ּוְלַצּוֹות 

ַעל ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא יֹורּו ּתֹוָרה ַאֶחֶרת, 4 ְוֹלא ִיְּתנּו ִלָּבם ְלַאָּגדֹות 
ָמקֹום  ַהּנֹוְתִנים  ְּדָבִרים  ַהּדֹורֹות,  ּתֹוְלדֹות  ַעל  ֵקץ  ֵאין  ּוְלִסּפּוִרים 
ְלִחּטּוִטים ּוִוּכּוִחים יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְלָתְכִנית ֱאֹלִהים ֶׁשְּיסֹוָדּה ֶּבֱאמּוָנה. 
ָטהֹור,  ִמֵּלב  ַהּנֹוַבַעת  ָהַאֲהָבה  ִהיא  ַהּזׂאת  ַהִּמְצָוה  ֶׁשל  5 ַּתְכִליָתּה 

ִמַּמְצּפּון ָיָׁשר ּוֵמֱאמּוָנה ֲאִמִּתית. 6 ֵיׁש ֶׁשָּסטּו ִמֶּזה ּוָפנּו ְלִדּבּוֵרי ֶהֶבל; 
7 ְרצֹוָנם ִלְהיֹות מֹוֵרי ּתֹוָרה, ַאְך ֵאין ֵהם ְמִביִנים ֹלא ֶאת ַמה ֶּׁשֵהם 

אֹוְמִרים ְוֹלא ֶאת ַמה ֶּׁשֵהם טֹוֲעִנים ְּבתֶׂקף.
9 זׂאת  ֻחֶּקיָה.  ְלִפי  ָּבּה  ַחִּיים  ִאם  טֹוָבה  ֶׁשַהּתֹוָרה  יֹוְדִעים  8 ֲאַנְחנּו 

יֹוְדִעים ָאנּו, ֶׁשחׂק ֵאינֹו ִנְקָּבע ִּבְׁשִביל ָאָדם ַצִּדיק, ֶאָּלא ְמֻכָּון הּוא 
ְלֻמְפָקִרים ּוְלסֹוְרִרים, ִלְרָׁשִעים ּוְלַחָּטִאים, ִלְטֵמִאים ְועֹוֵׂשי ּתֹוֵעָבה, 
ְלרֹוְצֵחי ָאב ָוֵאם ְוִלְמַרְּצִחים, 10 ְלזֹוִנים ּוְלׁשֹוְכֵבי ָזָכר, ְלחֹוְטֵפי ָאָדם 
ַהְּבִריָאה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶּׁשּנֹוֵגד  ַמה  ְלָכל  ַלֶּׁשֶקר,  ְוִנְׁשָּבִעים  ְוַׁשְקָרִנים 
11 ֲאֶׁשר ַעל־ִּפי ְּבׂשֹוַרת ַהָּכבֹוד ֶׁשל ֱאֹלִהים ַהְמבָׂרְך, ִהיא ַהְּבׂשֹוָרה 

ֶׁשֻהְפְקָדה ְּבָיִדי.

אגרת שאול הראשונה 
אל טימותיאוס
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הכרת טובה על רחמי אלהים

12 ֲאִני ַמִּכיר טֹוָבה ַלּנֹוֵתן ִּבי ּכַׂח, ַלָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו, ִּכי ֲחָׁשַבִני 

רֹוֵדף  ְמַגֵּדף,  ָהִייִתי  ָלֵכן  ֶׁשּקֶׂדם  13 ַאף  ְלֵׁשרּותֹו,  אֹוִתי  ּוִמָּנה  ֶנֱאָמן 
ּוְמַבֶּזה. ֲאָבל ֻרַחְמִּתי ִמְּפֵני ֶׁשִּבְהיֹוִתי ֲחַסר ֱאמּוָנה ָּפַעְלִּתי ְּבִלי ַּדַעת, 
ַּבָּמִׁשיַח  ֲאֶׁשר  ְוַאֲהָבה  ֱאמּוָנה  ִעם  ַיַחד  ָעַלי  ָׁשַפע  ֲאדֹוֵננּו  14 ְוֶחֶסד 

ֵיׁשּוַע  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ְמֵלָאה,  ְלַהְסָּכָמה  ְוָראּוי  ַהָּדָבר  15 ְמֵהיָמן  ֵיׁשּוַע. 
ָּבא ֶאל ָהעֹוָלם ְלהֹוִׁשיַע חֹוְטִאים ֲאֶׁשר ֲאִני ַהָּגדֹול ָּבֶהם. 16 ְואּוָלם 
ִמּׁשּום ָּכְך ֻרַחְמִּתי, ְּכֵדי ֶׁשִּבי ָּבִראׁשֹוָנה ַיְרֶאה ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶאת ָּכל 
אֶׂרְך רּוחֹו, ְּכמֹוֵפת ָלֲעִתיִדים ְלַהֲאִמין ּבֹו ְלֵׁשם ַחֵּיי עֹוָלם. 17 ְלֶמֶלְך 
ָהעֹוָלִמים, ַהַּקָּים ְלֵאין ֵקץ ְוַהִּבְלִּתי ִנְרֶאה, ֲאֶׁשר הּוא ְלַבּדֹו ָהֱאֹלִהים, 

לֹו ַהָּכבֹוד ְוַהִּתְפֶאֶרת ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן.
18 ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזׂאת ֲאִני מֹוֵסר ְלָך, ִטימֹוֵתיאֹוס ְּבִני, ַעל־ִּפי ְנבּואֹות 

ַהִּמְלָחָמה  ֶאת  ְּבֶעְזָרָתן  ֶׁשִּתָּלֵחם  ְּכֵדי  ֵאֶליָך,  ַהּנֹוְגעֹות  ֶהָעָבר  ִמן 
ַהּטֹוָבה, 19 ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ּוַמְצּפּון ָיָׁשר. ֵיׁש ֶׁשִהְׁשִליכּו ֵמֲעֵליֶהם ֶאת 
ֵאֶּלה ְוִנְׁשְּבָרה ְסִפיַנת ֱאמּוָנָתם; 20 ּוֵמֶהם ִהיֵמֵנאּוס ַוֲאֶלְּכַסְנֶּדר ֲאֶׁשר 

ָמַסְרִּתי אֹוָתם ַלָּׂשָטן ְלַמַען ְיֻחְּנכּו ֶׁשֹּלא ְלַגֵּדף.
הוראות בנוגע לתפילה ולהתנהגות

ּוַבָּקׁשֹות ב  ּוְתִפּלֹות  ְּתִחּנֹות  ָלֵׂשאת  ִמֶּכם  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ּכׂל   קֶׂדם 
ְוהֹוָדיֹות ְּבַעד ָּכל ְּבֵני ָאָדם, 2 ְּבַעד ְמָלִכים ְוָכל ָראֵׁשי ַהִּׁשְלטֹון, 
ְלַמַען ִנְחֶיה ַחֵּיי ַׁשְלָוה ְוַהְׁשֵקט ִּבְמלֹוא ֲחִסידּות ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ. 3 טֹוב 
ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשָּכל  4 ֶהָחֵפץ  ֱאֹלִהים מֹוִׁשיֵענּו,  ְּבֵעיֵני  ְוָרצּוי  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 
ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת. 5 ֵהן ֶאָחד ָהֱאֹלִהים, ְוֶאָחד ַהְמַתֵּוְך ֵּבין 
ָנַתן ֶאת ַעְצמֹו  6 ֲאֶׁשר  ָהָאָדם ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע,   — ִלְבֵני ָאָדם  ֱאֹלִהים 
ָלּה  ִנְתַמֵּניִתי  ֲאִני  7 ֲאֶׁשר  ְּבִעּתֹוֶתיָה,  ָהֵעדּות  זׂאת  ַהּכׂל.  ְּבַעד  ּכֶׂפר 
ְלָכרֹוז ּוְלָׁשִליַח — ֱאֶמת ֲאִני ְמַדֵּבר, ֵאיֶנִּני ְמַׁשֵּקר — ְלמֹוֵרה ֱאמּוָנה 

ֶוֱאֶמת ַלּגֹוִים.
8 ְרצֹוִני ֶׁשָהֲאָנִׁשים ִיְתַּפְּללּו ְּבָכל ָמקֹום ִּבְנִׂשיַאת ָיַדִים ְטהֹורֹות, ְּבֹלא 

הֹוֶלֶמת,  ִּתְלּבֶׁׂשת  ַהָּנִׁשים  ַּתֲעֶטיָנה  ֵכן  9 ְּכמֹו  ַמֲחֹלֶקת.  ּוְבֹלא  ַּכַעס 
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ּוְפִניִנים,  ְּבָזָהב  ֹלא  ֵׂשָער,  ְּבִהְתַּגְנְּדרּות  ֹלא  ּוְבִאּפּוק;  ִּבְצִניעּות 
ַהַּמְצִהירֹות  ְלָנִׁשים  ֶּׁשָּיֶאה  ְּבַמה  10 ֶאָּלא  ְיָקִרים,  ְּבַמְלּבּוִׁשים  ְוֹלא 
ְּבדּוִמָּיה,  ִּתְלַמד  11 ָהִאָּׁשה  טֹוִבים.  ְּבַמֲעִׂשים   — ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ַעל 
ְּבַהְכָנָעה ְׁשֵלָמה. 12 ֵאיֶנִּני ַמְרֶׁשה ָלִאָּׁשה ְלַלֵּמד, ַאף ֹלא ְלִהְׂשָּתֵרר ַעל 
ָהִאיׁש, ֶאָּלא ְלִהָּׁשֵאר ְּבדּוִמָּיה; 13 ִּכי ָאָדם נֹוַצר ִראׁשֹוָנה ְוַאֲחֵרי ֵכן 
ַחָּוה. 14 ָאָדם ֹלא ִנְפָּתה, ֶאָּלא ָהִאָּׁשה ָׁשְמָעה ְלקֹול ַהְמַפֶּתה ּוָבָאה 
ִליֵדי ֲעֵבָרה. 15 ֲאָבל ִהיא ִּתָּוַׁשע ְּבִלְדָּתּה ְיָלִדים, ִאם ַּתֲעמׂד ָּבֱאמּוָנה, 

ָּבַאֲהָבה, ַּבְּקֻדָּׁשה ּוַבְּצִניעּות.
מנהיגים ושמשים בקהילה

ֲהֵריהּו ג  ִּבְקִהָּלה,  ַמְנִהיג  ִלְהיֹות  ַהּׁשֹוֵאף  ִאיׁש  ַהָּדָבר:   ְמֵהיָמן 
ִמְׁשּתֹוֵקק ַלֲעבֹוָדה ַנֲעָלה. 2 ָלֵכן ַהַּמְנִהיג ָצִריְך ִלְהיֹות ִאיׁש ֶׁשֵאין 
ּבֹו ּדִׂפי, ַּבַעל ִאָּׁשה ַאַחת, ִאיׁש ְמֻפָּכח, ְמֻאָּפק, ִמְתַנֵהג ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ, 
ֶאְגרֹוף  ַּבַעל  ֹלא  ְלַיִין,  ִמְתַמֵּכר  3 ֹלא  ְלַלֵּמד;  יֹוֵדַע  אֹוְרִחים,  ַמְכִניס 
ֶאָּלא ָאָדם ַהּנֹוֵהג ְּבסֹוְבָלנּות, ֹלא ִנְמָהר ָלִריב ְוֹלא רֹוֵדף ֶּכֶסף; 4 ָאָדם 
ֶׁשַּמְנִהיג ֵהיֵטב ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשּלֹו ּוָבָניו ִנְׁשָמִעים לֹו ִּבְמלֹוא ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. 
ִלְדאׂג  יּוַכל  ֵּכיַצד  ֶׁשּלֹו,  ֵּביתֹו  ֶאת  ְלַנֵהל  ִאיׁש  ֵיַדע  ֹלא  ִאם  5 ֲהֵרי 

ְּבִדין  ְוִיּפׂל  ִיְתַיֵהר  ֶּפן  ָּבֱאמּוָנה,  ָצִעיר  ְיֵהא  6 ְוַאל  ֱאֹלִהים?  ִלְקִהַּלת 
ַהָּׂשָטן. 7 הּוא ָצִריְך ַּגם ְלֵׁשם טֹוב ְּבִפי ֵאֶּלה ֶׁשַּבחּוץ, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה 

ְלֶחְרָּפה ְוֹלא ִיּפׂל ְּבַפח ַהָּׂשָטן.
8 ֵּכן ַּגם ַהַּׁשָּמִׁשים ְצִריִכים ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים ְרִציִנִּיים; ֹלא ֲהַפְכְּפָכִנים 

ֲאָנִׁשים  9 ֶאָּלא  ֶּבַצע,  רֹוְדֵפי  ְוֹלא  ְלַיִין  ִמְתַמְּכִרים  ֹלא  ְּבִדּבּוָרם, 
ַהַּמֲחִזיִקים ֶאת סֹוד ָהֱאמּוָנה ְּבַמְצּפּון ָטהֹור. 10 ַהָּללּו ִיָּבֲחנּו ְּתִחָּלה; 
ַאֲחֵרי ֶׁשִּיָּמֵצא ֶׁשֵאין ָּבֶהם ּדִׂפי ְיָׁשְרתּו ְּכַׁשָּמִׁשים. 11 ְּכמֹו ֵכן ַהָּנִׁשים; 
ֶנֱאָמנֹות  ְמֻפָּכחֹות,  ָהָרע,  ִמָּלׁשֹון  ִנְמָנעֹות  ְרִציִנּיֹות,  ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהן 
ְּבָכל ָּדָבר. 12 ַהַּׁשָּמׁש ִיְהֶיה ַּבַעל ִאָּׁשה ַאַחת, ָאָדם ֶׁשַּמְנִהיג ֵהיֵטב ֶאת 
ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו. 13 ַהֵּמיִטיִבים ְלָׁשֵרת ַמִּׂשיִגים ְלַעְצָמם ַמֲעָמד טֹוב 

ּוִבָּטחֹון ַרב ָּבֱאמּוָנה ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע.
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סוד החסידות

14 ֲאִני ּכֹוֵתב ְלָך ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבִתְקָוה ָלבֹוא ֵאֶליָך ִּבְמֵהָרה. 

ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  ְלִהְתַנֵהג  ֵּכיַצד  ֵּתַדע  ִהֵּנה  ֶאְתַמְהַמּה,  ִאם  15 ֲאָבל 

ֲאֶׁשר הּוא ְקִהַּלת ֱאֹלִהים ַחִּיים, ַעּמּוד ָהֱאֶמת ִויסֹוָדּה. 16 ָאֵכן ָּגדֹול 
סֹוד ַהֲחִסידּות:
ִהְתַּגָּלה ַּבָּבָׂשר,

ֻהְצַּדק ָּברּוַח, ִנְרָאה ַלַּמְלָאִכים,
ֻהַּגד ַּבּגֹוִים, ֶהֱאִמינּו ּבֹו ָּבעֹוָלם,

ָהֳעָלה ַלָּמרֹום ְּבָכבֹוד.
סטייה מן האמונה

 ָהרּוַח אֹוֶמֶרת ְּבֵפרּוׁש, ֶׁשִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִיְסטּו ֲאָנִׁשים ִמן ָהֱאמּוָנה ד 
ְוִיְפנּו ְלרּוחֹות ַמְטעֹות ּוְלתֹורֹות ֶׁשל ֵׁשִדים, 2 ְּבֶאְמָצעּות ַמִּטיֵפי 
ָּכָזב ִמְתַחְּסִדים ֲאֶׁשר ַמְצּפּוָנם ֶׁשָּלֶהם ָקָהה ְּכחּוִׁשים ֶׁשָּקהּו ְּבַבְרֶזל 
ַמֲאָכל  ִמיֵני  ַעל  ִאּסּור  ְוַיִּטילּו  ִאָּׁשה  ָלֵׂשאת  ַיַאְסרּו  3 ַהָּללּו  ְמֻלָּבן. 
ְויֹוְדֵעי  ַהַּמֲאִמיִנים  ְּבתֹוָדה  יׂאְכלּום  ְלַמַען  ֱאֹלִהים  ְּבָרָאם  ֲאֶׁשר 
ָהֱאֶמת. 4 ֵהן ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ֱאֹלִהים טֹוב הּוא, ְוֵאין ִלְפסׂל ָּדָבר ִאם 

אֹוְכִלים אֹותֹו ִּבְבָרָכה, 5 ֶׁשֵּכן הּוא ְמֻקָּדׁש ִּבְדַבר ֱאֹלִהים ּוִבְתִפָּלה.
משרת טוב של המשיח ישוע

6 ִאם ּתֹוֶרה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָלַאִחים, ִּתְהֶיה ְמָׁשֵרת טֹוב ַלָּמִׁשיַח 

ֶׁשָּדַבְקָּת  ַהּטֹוָבה  ּוֵמַהּתֹוָרה  ָהֱאמּוָנה  ִמִּדְבֵרי  ַהִּנּזֹון  ְמָׁשֵרת  ֵיׁשּוַע, 
ַעְצְמָך  ֶאת  ַאֵּמן  ְוִנְפָסדֹות.  ְטֵפלֹות  ֵמַאָּגדֹות  ִהְתַרֵחק  7 אּוָלם  ָּבּה. 
ְמַעָּטה,  ְּבִמָּדה  מֹוִעיָלה  ַהּגּוָפִנית  ַהִהְתַאְּמנּות  8 ֶׁשֲהֵרי  ַלֲחִסידּות, 
ֲאָבל ַהֲחִסידּות מֹוִעיָלה ַּבּכׂל ּוָבּה ַהְבָטָחה ַלַחִּיים ֶׁשַּבהֶׂוה ְוַלַחִּיים 
 — ְמֵלָאה  ְלַהְסָּכָמה  ְוָראּוי  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  9 ְמֵהיָמן  ָלבֹוא.  ֶׁשֶּלָעִתיד 
ִהיא  ֶׁשִּתְקָוֵתנּו   — ְוֶנֱאָבִקים  ֲעֵמִלים  ֲאַנְחנּו  ָּכְך  ְלֵׁשם  10 ְוָאְמָנם 

ֶׁשל  ְּבִיחּוד  ָאָדם,  ְּבֵני  ָּכל  ֶׁשל  ַהּמֹוִׁשיַע  הּוא  ֲאֶׁשר  ַחִּיים  ֵּבאֹלִהים 
ַהַּמֲאִמיִנים.

 3.14 - 4.10
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ְּבֶׁשל  ִאיׁש  ְלָך  ָיבּוז  12 ַאל  ּוְתַלֵּמד.  ְּתַצֶּוה  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  11 ֶאת 

ְּבִהְתַנֲהגּות,  ְּבִדּבּור,  ַלַּמֲאִמיִנים,  מֹוֵפת  ֱהֵיה  ְואּוָלם  ְצִעירּוְתָך. 
ִּכְתֵבי  ֶׁשל  ְּבִצּבּור  ְקִריָאה  ַעל  13 ְׁשקׂד  ּוְבָטֳהָרה.  ֶּבֱאמּוָנה  ְּבַאֲהָבה, 
ַּתְזִניַח  14 ַאל  ֶׁשָאבֹוא.  ַעד   — ַההֹוָרָאה  ְוַעל  ַהַהָּטָפה  ַעל  ַהּקֶׂדׁש, 
ְיֵדיֶהם  ִּבְסִמיַכת  ְנבּוָאה  ַעל־ִּפי  ְלָך  ֶׁשִּנְּתָנה  ְּבָך,  ֲאֶׁשר  ַהַּמָּתָנה  ֶאת 
ָּבֶהם,  ַהְתֵמד  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ֶאל  ִלְּבָך  15 ִׂשים  ַהְּקִהָּלה.  ִזְקֵני  ֶׁשל 
ִלְּבָך  ְוִׁשית  ַעְצְמָך  ַעל  16 ַהְׁשַּגח  ַלּכׂל.  ִהְתַקְּדמּוְתָך  ֵּתָרֶאה  ְלַמַען 
ְוַגם  ַעְצְמָך  ַּגם ֶאת  ֵּכן ּתֹוִׁשיַע  ַּבֲעׂשֹוְתָך  ִּכי  ָּבֶזה,  ַהְתֵמד  ַלהֹוָרָאה. 

ֶאת ַהּׁשֹוְמִעים ֵאֶליָך.
חובות כלפי המאמינים

ְּפֵנה ה  ְלָאִביו.  ַהּפֹוֶנה  ְּכֵבן  ּבֹו  ַהְפֵצר  ִאם  ִּכי  ְּבָזֵקן,  ִּתְגַער   ַאל 
ְוֶאל  ִאָּמהֹות,  ְּכֶאל  ַהְּזֵקנֹות  2 ֶאל  ַאִחים,  ְּכֶאל  ַהְּצִעיִרים  ֶאל 
ַהְּצִעירֹות ְּכֶאל ֲאָחיֹות — ִּבְמלֹוא ַהּטַׂהר. 3 ַּכֵּבד ֶאת ָהַאְלָמנֹות ֲאֶׁשר 
ֵהן ָאֵכן ַאְלָמנֹות. 4 ְוִאם ְלַאְלָמָנה ֵיׁש ָּבִנים אֹו ְּבֵני ָּבִנים, ֲעֵליֶהם קֶׂדם 
ּכׂל ִלְלמׂד ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם ֵּביָתם ֵהם ּוְלָהִׁשיב ְּגמּול ְלהֹוֵריֶהם, ִּכי 
ֵכן ָרצּוי ִלְפֵני ֱאֹלִהים. 5 ָהִאָּׁשה ֶׁשִהיא ָאֵכן ַאְלָמָנה ְוִנְׁשֲאָרה ְלַבָּדּה, 
6 ַאְך  ָוַלְיָלה.  יֹוָמם  ּוְתִפּלֹות  ִּבְתִחּנֹות  ּוַמְתִמיָדה  ֵלאֹלִהים  ְמַיֶחֶלת 
ַהְּדָבִרים  7 ֶאת  ְּבַחֶּייָה.  ֵמָתה  ִּבְבִחיַנת  ֲהֵריִהי  ְלַתֲענּוגֹות,  ֶׁשִּלָּבּה  זֹו 
ָהֵאֶּלה ְּתַצֶּוה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּמֵצא ָּבֶהן ּדִׂפי. 8 ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֵאג ִלְקרֹוָביו, 
ַמֲאִמין.  ֶׁשֵאינֹו  ִמִּמי  ָּגרּוַע  ְוהּוא  ָּבֱאמּוָנה  ָּכַפר  ֵּביתֹו,  ִלְבֵני  ְּבִיחּוד 
9 ַאְלָמָנה ֹלא ֵּתָרֵׁשם ֶאָּלא ִאם ָמְלאּו ָלּה ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְוָהְיָתה ְנׂשּוָאה 

ְלִאיׁש ֶאָחד, 10 ְוִלְזכּוָתּה ֵעדּות ַעל ַמֲעִׂשים טֹוִבים — ֶׁשִּגְּדָלה ָּבִנים, 
ִהְכִניָסה אֹוְרִחים, ָרֲחָצה ֶאת ַרְגֵלי ַהְּקדֹוִׁשים, ָהְיָתה ְלַסַעד ַלּסֹוְבִלים 
ִּכי  ְצִעירֹות,  ַאְלָמנֹות  ְּתַקֵּבל  11 ַאל  טֹוב.  ַמֲעֶׂשה  ְלָכל  ְוִהְתַמְּסָרה 
ַּכֲאֶׁשר ַהֵּיֶצר ֶׁשָּלֶהן נֹוֶטה ֵמִעם ַהָּמִׁשיַח ֵהן רֹוצֹות ְלִהָּנֵׂשא, 12 ְוֶנֱחָרץ 
ַעל  13 נֹוָסף  ָהִראׁשֹוָנה.  ַהְבָטָחָתן  ֶאת  ֶׁשֵהֵפרּו  ִמְּפֵני  ִמְׁשָּפט  ֲעֵליֶהן 
ְוֹלא  ַּבְטָלִנּיֹות;  ִלְהיֹות  ּוִמְתַרְּגלֹות  ְלַבִית  ִמַּבִית  ְמׁשֹוְטטֹות  ֵהן  ָּכְך 
ָלֶהן  ֹלא  ְּבִעְנָיִנים  ּוִמְתָעְרבֹות  ַרְכָלִנּיֹות  ַּגם  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  ַּבְטָלִנּיֹות 
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ה 18: דבר’ כה 4   

ֶׁשָהַאְלָמנֹות  ְרצֹוִני  14 ָלֵכן  ְלַהְׁשִמיָעם.  ֶׁשֵאין צֶׂרְך  ְּדָבִרים  ּוְמַדְּברֹות 
ַהְּצִעירֹות ִּתָּנֶׂשאָנה, ֵּתַלְדָנה ְיָלִדים, ְּתַנֵהְלָנה ֶאת ַהַּבִית ְוֹלא ִּתֵּתָּנה 
ְּבַיד ַהִּמְתַנֵּגד ׁשּום ּתֹוֲאָנה ְלַקְטֵרג, 15 ִּכי ֵיׁש ֵמֶהן ֶׁשְּכָבר ָסרּו ַאֲחֵרי 
ְּבִמְׁשַּפְחָּתם,  ַאְלָמנֹות  ֵיׁש  ְלַמֲאִמיָנה  אֹו  ְלַמֲאִמין  16 ִאם  ַהָּׂשָטן. 
ַיַעְזרּו ָלֶהן; ַאל ִּתְהֶייָנה ְלַמָּׂשא ַעל ַהְּקִהָּלה; ָּכְך ּתּוַכל ַהְּקִהָּלה ַלֲעזׂר 

ָלַאְלָמנֹות ָהְרׁשּומֹות.
17 ַהְּזֵקִנים ַהֵּמיִטיִבים ְלַנֵהל ְראּוִיים ְלִמְׁשֵנה ָּכבֹוד, ְּבִעָּקר ָהֲעֵמִלים 

ׁשֹור  ַתְחסׂם  אֹוֵמר:   ”ֹלא  ַהָּכתּוב  18 ֵהן  ּוַבהֹוָרָאה.  ַהָּדָבר  ְּבַהָּטַפת 
ִקְטרּוג ַעל  ְּדַבר  ְּתַקֵּבל  19 ַאל  ִלְׂשָכרֹו”.  ְוַגם ”ַהּפֹוֵעל ָראּוי  ְּבִדיׁשֹו”, 
ַהחֹוְטִאים  20 ֶאת  ֵעִדים.  ְׁשלֹוָׁשה  אֹו  ְׁשַנִים  ַעל־ִּפי  ִאם  ִּבְלִּתי  ָזֵקן, 
21 ִהְנִני  ָהֲאֵחִרים.  ְּבֵלב  ַּגם  ִיְרָאה  ִּתְהֶיה  ְלַמַען  ּכׂל,  ְלֵעיֵני  ּתֹוִכיַח 
ֵמִעיד ְּבָך ִלְפֵני ֱאֹלִהים ְוַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ְוִלְפֵני ַהַּמְלָאִכים ַהְּבִחיִרים, 
ֶׁשַּתְקִּפיד ְלַקֵּים ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבִלי ַלֲחרׂץ ִמְׁשָּפט ֵמרׂאׁש, ְוַאל 
ַּתֲעֶׂשה ָּדָבר ְּבַמׂשֹוא ָּפִנים. 22 ַאל ְּתַמֵהר ִלְסמְׂך ָיַדִים ַעל ִאיׁש, ְוַאל 
ּתֹוִסיף  23 ַאל  ָטהֹור.  ִלְהיֹות  ִהָּׁשֵמר  ֲאֵחִרים.  ַלֲחָטֵאי  ֻׁשָּתף  ְּתֵהא 
ּוַמֲחלֹוֶתיָך  ֵקָבְתָך  ִּבְגַלל  ַיִין  ְקָצת  ְׁשֵתה  ִאם  ִּכי  ַמִים,  ַרק  ִלְׁשּתֹות 

ַהְּתכּופֹות.
ֵיׁש  ַאְך  ַהִּמְׁשָּפט,  ִלְפֵני  עֹוד  ְּגלּוִיים  ֶׁשֲחָטֵאיֶהם  ָאָדם  ְּבֵני  24 ֵיׁש 

ֶׁשֲחָטֵאיֶהם ִמְתָּבְרִרים ַאֲחֵרי ֵכן. 25 ָּכְך ְּגלּוִיים ַּגם ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים; 
ְוֵאֶּלה ֶׁשֵאיָנם ְּגלּוִיים ֹלא יּוְכלּו ְלֵהָחֵבא.

ֲאדֹוֵניֶהם ו  ֶאת  ָנא  ַיְחְׁשבּו  ָהַעְבדּות  עׂל  ַּתַחת  ַהִּנְמָצִאים   ָּכל 
ְּתֻגַּדף  ְוֹלא  ֱאֹלִהים  ֵׁשם  ְיֻגַּדף  ֹלא  ְלַמַען  ָּכבֹוד,  ִלְמלֹוא  ְראּוִיים 
ְּכֶנְגָּדם  רׂאׁש  ָיֵקּלּו  ַאל  ַמֲאִמיִנים,  ֲאדֹוֵניֶהם  ֲאֶׁשר  2 ְוֵאֶּלה  ּתֹוָרֵתנּו. 
ִמּׁשּום  אֹוָתם  ָנא  ַיַעְבדּו  ַאְּדַרָּבא,  ָלֱאמּוָנה;  ֲאֵחיֶהם  ֱהיֹוָתם  ְּבֶׁשל 

ֶׁשַהֶּנֱהִנים ִמֵּׁשרּוָתם ַהּטֹוב ַמֲאִמיִנים ֵהם ַוֲאהּוִבים.
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חיי חסידות

ַאֶחֶרת  ּתֹוָרה  ַהּמֹוֶרה  3 ִאיׁש  ְוַתְדִּגיׁש.  ְּתַלֵּמד  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת 
ְוֵאינֹו ַמְסִּכים ִלְדָבָריו ַהְּבִריִאים ֶׁשל ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוַלּתֹוָרה 
ֲאֶׁשר ְּבֶהְתֵאם ַלֲחִסידּות, 4 ֲאַזי ַהַּגֲאָוה ֶהֱעִביָרה אֹותֹו ַעל ַּדְעּתֹו ְוֵאינֹו 
ֵמִבין ָּדָבר, ְוהּוא ַּבַעל ְנִטָּיה חֹוָלִנית ַלֲחִקירֹות ּוִוּכּוִחים ַהְמִביִאים 
ִהְתַנְּצֻחּיֹות  5 ְוִליֵדי  ְמֻרָּׁשִעים,  ֲחָׁשדֹות  ִּגּדּוִפים,  ִריב,  ִקְנָאה,  ִליֵדי 
ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִׂשְכָלם ִהְתַנֵּון ְוָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת ֵמֶהם, ֶׁשְּבֵעיֵניֶהם 
ַחֵּיי ֲחִסידּות ֵּפרּוָׁשם ְלַהְרִויַח ֶרַוח. 6 ְוָאְמָנם ַחֵּיי ֲחִסידּות ַהְמֻלִּוים 
ִהְסַּתְּפקּות ַעְצִמית ֶרַוח ָּגדֹול ֵהם; 7 ֶׁשֲהֵרי ְמאּוָמה ֹלא ֵהֵבאנּו ִעָּמנּו 
ָלנּו  ֵיׁש  8 ְוַכֲאֶׁשר  ִמֶּמּנּו ְמאּוָמה.  נּוַכל ְלהֹוִציא  ְוָידּוַע ֶׁשֹּלא  ָלעֹוָלם 
ָמזֹון ּוְבָגִדים, ִנְסַּתֵּפק ָנא ָּבֶהם. 9 ֲאָבל ַהּׁשֹוֲאִפים ְלִהְתַעֵּׁשר ִנְלָּכִדים 
ְּבִנָּסיֹון ּוְבַמְלּכֶׂדת ּוְברׂב ַּתֲאוֹות ֱאִויִלּיֹות ּוַמִּזיקֹות, ַהּמֹוִרידֹות ֶאת 
ַאֲהַבת  הּוא  ָהָרעֹות  ָּכל  ׁשֶׂרׁש  10 ֲהֹלא  ַוֲאַבּדֹון.  ֶהֶרס  ֱאֵלי  ָהָאָדם 
ְלַעְצָמם  ְוָגְרמּו  ָהֱאמּוָנה  ִמן  ֶׁשָּסטּו  ַאֲחָריו  ְלהּוִטים  ְוֵיׁש  ַהֶּכֶסף, 

ַמְכאֹוִבים ַרִּבים.
המאבק הטוב

11 ֲאָבל ַאָּתה, ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ְּבַרח ְלָך ֵמֵאֶּלה. ְרדׂף ֶצֶדק, ֲחִסידּות, 

ְלַמַען  ַהּטֹוב  ַהַּמֲאָבק  12 ֵהָאֵבק  ַוֲעָנָוה.  ַסְבָלנּות  ַאֲהָבה,  ֱאמּוָנה, 
ִהְצַהְרָּת  ַוֲאֶׁשר  ֲאֵליֶהם  ִנְקֵראָת  ֲאֶׁשר  עֹוָלם  ְּבַחֵּיי  ֱאחׂז  ָהֱאמּוָנה. 
ֵעיֵני  13 ְלֶנֶגד  ַרִּבים.  ֵעִדים  ְּבַמֲעַמד  ַהָּיָפה  ַההֹוָדָאה  ֶאת  ֲעֵליֶהם 
ֵהִעיד  ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע,  ַהָּמִׁשיַח  ֵעיֵני  ּוְלֶנֶגד  ַהּכׂל  ֶאת  ַהְמַחֶּיה  ֱאֹלִהים 
ִלְפֵני ּפֹוְנְטיּוס ִּפיָלטֹוס ְּבהֹוָדָאתֹו ַהָּיָפה, ִהְנִני ְמַצֶּוה ָעֶליָך 14 ִלְׁשמׂר 
ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  הֹוָפַעת  ַעד  ּדִׂפי  ּוְבֹלא  ְּבטַׂהר  ַהִּמְצָוה  ֶאת 
15 ֲאֶׁשר ְּבִעּתֹוָתיו ַיְרֶאה אֹוָתּה ַהְמבָׂרְך, ָהִרּבֹון ַהָּיִחיד, ֶמֶלְך ַהְּמָלִכים 

ַוֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים; 16 לֹו ְלַבּדֹו ָהַאְלָמֶות ְוהּוא ׁשֹוֵכן אֹור ִנְׂשָּגב ִמְּקרׂב 
ֵאָליו; ָאָדם ֹלא ָרָאהּו ְוַאף ֵאינֹו ָיכֹול ִלְראֹותֹו. לֹו ַהָּכבֹוד ְוַהְּגבּוָרה 

ְלעֹוָלִמים. ָאֵמן.

 6.3 - 16
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17 ֶאת ֲעִׁשיֵרי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַצֵּוה ֶׁשֹּלא ָירּום ְלָבָבם ְוֹלא ִיְבְטחּו ָּבעֶׁׂשר 

ְּבֶׁשַפע  ַהּכׂל  ֶאת  ָלנּו  ַהַּמֲעִניק  ֵּבאֹלִהים  ֶאָּלא  ִּבָּטחֹון,  ּבֹו  ֶׁשֵאין 
ְּבַמֲעִׂשים  ְלַהֲעִׁשיר  ַהּטֹוב,  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  18 ֱאמׂר  ַלֲהָנָאֵתנּו. 
טֹוִבים, ִלְהיֹות ְנכֹוִנים ָלֵתת, ִלְהיֹות ְנִדיִבים, 19 ֶלֱאצׂר ְלַעְצָמם אֹוָצר 

טֹוב ֶלָעִתיד, ְּכֵדי ֶׁשַּיִּׂשיגּו ֶאת ַהַחִּיים ָהֲאִמִּתִּיים.
ְוַחְסֵרי  ְּתֵפִלים  ִמִּדּבּוִרים  סּור  ַהִּפָּקדֹון!  ֶאת  ְׁשמׂר  20 ִטימֹוֵתיאֹוס, 

21 ֵיׁש  ”ַּדַעת.”  ְמֻכֶּנה  ֶּׁשְּבָכָזב  ַמה  ֶׁשל  ּוִפְרכֹות  ּוִמְּטָענֹות  ְקֻדָּׁשה, 
ֶׁשִהְתַיְּמרּו ָּבּה ְוָסטּו ִמן ָהֱאמּוָנה. ַהֶחֶסד ִעָּמֶכם. ָאֵמן. 

 6.17 - 21
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ּוְבֶהְתֵאם א  ֱאֹלִהים  ִּבְרצֹון  ֵיׁשּוַע  ַהָּמִׁשיַח  ְׁשִליַח  ָׁשאּול,   ֵמֵאת 
ְּבִני  ִטימֹוֵתיאֹוס  2 ֶאל  ֵיׁשּוַע,  ַּבָּמִׁשיַח  ֲאֶׁשר  ַהַחִּיים  ְלַהְבָטַחת 
ְוַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע  ְוָׁשלֹום ֵמֵאת ֱאֹלִהים ָהָאב  ְוַרֲחִמים  ָהָאהּוב: ֶחֶסד 

ֲאדֹוֵננּו.
נאמנות לבשורה

3 ֲאִני מֹוֶדה ֵלאֹלִהים ֲאֶׁשר ְּבִעְּקבֹות ֲאבֹוַתי ֲאִני עֹוֵבד אֹותֹו ְּבַמְצּפּון 

ָטהֹור, ְוֵאיֶנִּני ָחֵדל ִלְזּכׂר אֹוְתָך ִּבְתִפּלֹוַתי יֹוָמם ָוַלְיָלה. 4 ְזכּורֹות ִלי 
ִּדְמעֹוֶתיָך ַוֲאִני ִנְכָסף ִלְראֹוְתָך ְלַמַען ֶאָּמֵלא ִׂשְמָחה. 5 זֹוֵכר ֲאִני ֶאת 
ֱאמּוָנְתָך ַהֵּכָנה, ֱאמּוָנה ֶׁשָּׁשְכָנה ְּתִחָּלה ְּבלֹוִאיס ָסָבְתָך ּוְבֶאְבִניָקה 
ִאְּמָך, ּוְבטּוַחִני ֶׁשִהיא ׁשֹוֶכֶנת ַגם ְּבָך. 6 ַעל ֵּכן ֲאִני ַמְזִּכיְרָך ְלעֹוֵרר ֶאת 
ַמְּתַנת ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָהָעְנָקה ְלָך ִּבְסִמיַכת ָיִדי. 7 ֵהן ָהֱאֹלִהים ֹלא ָנַתן 
ָלנּו רּוַח ֶׁשל ַּפַחד, ֶאָּלא רּוַח ֶׁשל ְּגבּוָרה ְוַאֲהָבה ְוִיּׁשּוב ַהַּדַעת. 8 ָלֵכן 
ַאל ֵּתבֹוׁש ֹלא ְּבֵעדּות ֲאדֹוֵננּו ְוֹלא ִּבי, ֲאִסירֹו, ֶאָּלא ְסבׂל ִאִּתי ֶאת 
ְוקֹוֵרא אֹוָתנּו  9 ַהּמֹוִׁשיַע אֹוָתנּו  ָהֱאֹלִהים  ּכַׂח  ְּכִפי  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶחְבֵלי 
ִּבְקִריָאה ְקדֹוָׁשה, ֹלא ְלִפי ַמֲעֵׂשינּו, ִּכי ִאם ְלִפי ָּתְכִניתֹו ּוְלִפי ַחְסּדֹו 
ִנְגָלה  ָּכֵעת  10 ֲאָבל  עֹוָלם.  ִעּתֹות  ִמִּלְפֵני  ֵיׁשּוַע  ַּבָּמִׁשיַח  ָלנּו  ַהָּנתּון 
ַחְסּדֹו ְּבהֹוָפַעת מֹוִׁשיֵענּו ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, ַהְמַבֵּטל ֶאת ַהָּמֶות ּומֹוִציא 
ָלאֹור ֶאת ַהַחִּיים ְוָהַאל־ִּכָּליֹון ַעל־ְיֵדי ַהְּבׂשֹוָרה. 11 ְּבׂשֹוָרה זׂאת — 
ַּגם  ֲאִני סֹוֵבל  12 ּוַבֲעבּוָרּה  ּומֹוֶרה,  ְוָׁשִליַח  ְלָכרֹוז  ָלּה  ִנְתַמֵּניִתי  ֲאִני 
ֶהֱאַמְנִּתי  ְּבִמי  ֲאִני  יֹוֵדַע  ִּכי  ּבֹוׁש,  ֵאיֶנִּני  ַאְך  ָהֵאֶּלה.  ַהְּדָבִרים  ֶאת 
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13 ַהֲחֵזק  ַההּוא.  ַלּיֹום  ִּפְקדֹוִני  ֶאת  ִלְׁשמׂר  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ֲאִני  ּוָבטּוַח 
ְּבַמְתּכֶׂנת ַהְּדָבִרים ַהְּבִריִאים ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ִמֶּמִּני, ָּבֱאמּוָנה ּוָבַאֲהָבה 
ֲאֶׁשר ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע. 14 ְׁשמׂר ֶאת ַהִּפָּקדֹון ַהּטֹוב ְּבֶעְזַרת רּוַח ַהּקֶׂדׁש 

ַהּׁשֹוֶכֶנת ָּבנּו.
ּוִבְכָלָלם  ְּבַאְסָיה  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ָּכל  אֹוִתי  ֶׁשָעְזבּו  יֹוֵדַע,  ַאָּתה  15 זׂאת 

ִפיֶגלֹוס ְוֶהְרמֹוֶגִניס. 16 ַיְׁשִּפיַע ָהָאדֹון ַרֲחִמים ַעל ֵּבית אֹוִניִסיפֹורּוס, 
17 ַאְּדַרָּבא,  ִּבְכָבַלי.  ּבֹוׁש  ְוֹלא  ַנְפִׁשי  ֶאת  עֹוֵדד  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ִּכי 
ָהָאדֹון  לֹו  18 ִיֵּתן  ְמָצַאִני.  ִּכי  ַעד  ְלַחְּפֵׂשִני  ָׁשַקד  ְּברֹוָמא  ִּבְהיֹותֹו 
ִלְמצׂא ַרֲחִמים ִמִּלְפֵני יהוה ַּבּיֹום ַההּוא. ַאָּתה יֹוֵדַע ֵהיֵטב ַעד ַּכָּמה 

ִהְרָּבה ְלָׁשֵרת ְּבֶאֶפסֹוס.
חייל טוב של המשיח ישוע

2 ְוַהְּדָבִרים ב  ֵיׁשּוַע.  ַּבָּמִׁשיַח  ֲאֶׁשר  ַּבֶחֶסד  ִהְתַחֵּזק  ְּבִני,   ְוַאָּתה, 
ִּביֵדי  אֹוָתם  ַהְפֵקד  ַרִּבים,  ֵעִדים  ְּבַמֲעַמד  ִמֶּמִּני  ֶׁשָּׁשַמְעָּת 
3 ִהְׁשַּתֵּתף  ֲאֵחִרים.  ֲאָנִׁשים  ַּגם  ְלַלֵּמד  ַהֻּמְכָׁשִרים  ֶנֱאָמִנים  ֲאָנִׁשים 
ֹלא  ַּבָּצָבא  ַהְמָׁשֵרת  4 ִאיׁש  ֵיׁשּוַע.  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשל  טֹוב  ְּכַחָּיל  ַּבֵּסֶבל 
ִיְתָעֵרב ְּבִעְסֵקי ַהַחִּיים, ְוזׂאת ְּכֵדי ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ְרצֹון ְמַפְּקדֹו. 5 ְוַגם 
ַהִּמְׁשַּתֵּתף ְּבַתֲחרּות ֹלא ֻיְכַּתר ִאם ֹלא ִיְתָחֶרה ְלִפי ַהְּכָלִלים. 6 ָהִאָּכר 
ִלְּבָך  7 ִׂשים  ַהְּפִרי.  ִמן  ָלַקַחת ֵחֶלק  ֶׁשִּיְהֶיה ִראׁשֹון  ַהִּדין  ִמן  ֶהָעֵמל, 

ְלַמה ֶּׁשֲאִני אֹוֵמר, ְוָהָאדֹון ִיֵּתן ְלָך ִּביָנה ַּבּכׂל.
ָּדִוד  8 ְזכׂר ֶאת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֵּנעֹור ִמן ַהֵּמִתים, ֲאֶׁשר הּוא ִמֶּזַרע 

ִּכְדַבר ְּבׂשֹוָרִתי, 9 ִהיא ַהְּבׂשֹוָרה ֶׁשַּבֲעבּוָרּה ֲאִני סֹוֵבל ָרעֹות ַעד ְּכֵדי 
ִּבְכָבִלים.  ֵאיֶנּנּו  ָהֱאֹלִהים  ְּדַבר  ָעֶול. אּוָלם  ְּכעֹוֵׂשה  ִּבְכָבִלים  ִׁשְבִּתי 
ַיִּׂשיגּו  ֵהם  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ַהִּנְבָחִרים,  ְלַמַען  ַהּכׂל  סֹוֵבל  ֲאִני  ֵּכן  10 ַעל 

ְּתׁשּוָעה ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ִעם ְּכבֹוד עֹוָלִמים. 11 ְמֵהיָמן ַהָּדָבר:
ִאם ַמְתנּו ִאּתֹו, ַּגם ִנְחֶיה ִאּתֹו;

ִאם ַנֲחִזיק ַמֲעָמד, ַּגם ִנְמֹלְך ִאּתֹו;  12 
ִאם ִנְתַּכֵחׁש, ַּגם הּוא ִיְתַּכֵחׁש ָלנּו;

ִאם ֵאיֶנּנּו ֶנֱאָמִנים, הּוא ִנְׁשָאר ֶנֱאָמן,  13 
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ב 19: במד’ טז 5   

ִּכי ֹלא יּוַכל ְלִהְתַּכֵחׁש ְלַעְצמֹו.
פועל נאמן לפני האלהים

ָהֱאֹלִהים,  ִלְפֵני  אֹוָתם  ְוַהְזֵהר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָלֶהם  14 ַהְזֵּכר 

ֶאָּלא הֹוְרִסים  ְוֵאיָנם  ָּבֶהם מֹוִעיל  ֶׁשֵאין  ְּדָבִרים  ַעל  ִיְתַוְּכחּו  ֶׁשֹּלא 
ֶאת ַהּׁשֹוְמִעים. 15 ֱהֵיה ָׁשקּוד ְלִהְתַיֵּצב ֶנֱאָמן ִלְפֵני ֱאֹלִהים — ּפֹוֵעל 
ֹלא ֵיבֹוׁש, ַהְמַחֵּלק ְנכֹוָנה ֶאת ְּדַבר ָהֱאֶמת. 16 ְרַחק ִמִּדּבּוִרים ְּתֵפִלים 
ְוַחְסֵרי ְקֻדָּׁשה, ִּכי ַּבֲעֵליֶהם יֹוִסיפּו ֶרַׁשע ַעל ֶרַׁשע, 17 ּוְדָבָרם ְּכָרָקב 
ִנְמִנים ִהיֵמֵנאּוס ּוִפיִליטֹוס 18 ֲאֶׁשר ָּתעּו ִמן ָהֱאֶמת,  יׂאַכל; ִעָּמֶהם 
ֱאמּוַנת  ְממֹוְטִטים  ְוֵהם  ָהְיָתה,  ְּכָבר  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית  ִּכי  ְּבָאְמָרם 
ַּכָּמה ֲאָנִׁשים. 19 ֲאָבל ַהְיסֹוד ֶהָחָזק ֶׁשִהִּניַח ֱאֹלִהים עֹוֵמד ֵאיָתן ְוֵיׁש 
ָּכל  ֵמָעֶול  ”ָיסּור  ְוַגם  ֲאֶׁשר לֹו”,  ַהֶּזה:   ”ְויַׂדע יהוה ֶאת  לֹו ַהחֹוָתם 
ַהּקֹוֵרא ְּבֵׁשם יהוה”. 20 ִהֵּנה ְּבַבִית ָּגדֹול ֹלא ַרק ְּכֵלי ָזָהב ְוֶכֶסף, ֶאָּלא 
21 ְלִפיָכְך ִאם  ְלָקלֹון.  ְוַכָּמה  ְלָכבֹוד  ַּכָּמה  ּוֵמֶהם  ְוֶחֶרס,  ֵעץ  ְּכֵלי  ַּגם 
ִאיׁש ְיַטֵהר ֶאת ַעְצמֹו ֵמֵאֶּלה ִיְהֶיה ְּכִלי ְלָכבֹוד, ְמֻקָּדׁש ּומֹוִעיל ְלַבַעל 
ַהַּבִית ּומּוָכן ְלָכל ַמֲעֶׂשה טֹוב. 22 ְּבַרח ְלָך ִמַּתֲאוֹות ַהְּנעּוִרים ּוְרדׂף 
ֶצֶדק, ֱאמּוָנה, ַאֲהָבה ְוָׁשלֹום, ִעם ָּכל ַהּקֹוְרִאים ֶאל יהוה ְּבֵלב ָטהֹור. 
ּגֹוְרמֹות  ֶׁשֵהן  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ְוִנְבָערֹות;  ֱאִויִלּיֹות  ִמְּׁשֵאלֹות  23 ְרַחק 

ַלּכׂל,  נַׂח  ְיֵהא  ֶאָּלא  ָיִריב,  ֶׁשֹּלא  ַהִּדין  ִמן  ָהָאדֹון  24 ְוֶעֶבד  ְמִריבֹות. 
ִיֵּתן  אּוַלי  ַהִּמְתַנְּגִדים;  ֶאת  ַּבֲעָנָוה  25 ּומֹוִכיַח  ַסְבָלן,  ְלַלֵּמד,  ֻמְכָׁשר 
ָלֶהם ָהֱאֹלִהים ַלֲחזׂר ִּבְתׁשּוָבה ְּכֵדי ֶׁשַּיִּכירּו ֶאת ָהֱאֶמת 26 ְוִיְתַּפְּכחּו 

ְוֵיְצאּו ִמַּמְלּכֶׂדת ַהָּׂשָטן ֲאֶׁשר ְלָכָדם ִּכְרצֹונֹו.
זמנים קשים

ִיְהיּו ג  2 ִּכי  ָקִׁשים,  ְזַמִּנים  ָיבֹואּו  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ְלָך:  ַּדע   ְוזׂאת 
ַׁשְחָצִנים,  ַּגַאְוָתִנים,  ֶּכֶסף,  אֹוֲהֵבי  ַעְצָמם,  אֹוֲהֵבי  ָהֲאָנִׁשים 
ְקֻדָּׁשה,  ַחְסֵרי  טֹוָבה,  ְּכפּוֵיי  הֹוֵריֶהם,  ִּפי  ֶאת  ַמְמִרים  ְמַגְּדִפים, 
ׂשֹוְנֵאי  ַאְכָזִרים,  הֹוְלִלים,  ַמְלִׁשיִנים,  ִמְתַרִּצים,  ִּבְלִּתי  ֵלב,  3 ְקׁשּוֵחי 

ִמֶּׁשֵהם  יֹוֵתר  ַּתֲענּוגֹות  אֹוֲהִבים  ְיִהיִרים,  ּפֹוֲחִזים,  4 ּבֹוְגִדים,  טֹוב, 
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ּכֹוְפִרים  ַאְך  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ַּבֲעֵלי  5 ִלְכאֹוָרה  ֱאֹלִהים,  ֶאת  אֹוֲהִבים 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ָּבִאים  ִמִּקְרָּבם  6 ֵהן  ֵמֵאֶּלה.  ִהְתַרֵחק  ְּבָתְקָּפּה. 
ֲחָטִאים  ֲעמּוסֹות  ְּכִסילֹות,  ָנִׁשים  ְולֹוְכִדים  ְלָבִּתים  ִמְתַּגְּנִבים 
ְוִנְתעֹות ְּבָכל ִמיֵני ַּתֲאוֹות, 7 ַהּלֹוְמדֹות ָּתִמיד ְוַאף ַּפַעם ֵאיָנן ְיכֹולֹות 
ִהְתַנְּגדּו  ּוַמְמֵרא  ֶׁשּיֹוָחָנה  8 ּוְכֶדֶרְך  ָהֱאֶמת.  ְיִדיַעת  ִלְכַלל  ְלַהִּגיַע 
ְמֻעָּות  ִׂשְכָלם  ֲאֶׁשר  ֲאָנִׁשים  ָלֱאֶמת,  ִמְתַנְּגִדים  ֵאֶּלה  ַּגם  ֵּכן  ְלמֶׁׂשה, 
ִּתָּגֶלה  ִאַּוְלָּתם  ִּכי  ַיְצִליחּו עֹוד,  9 ֲאָבל ֹלא  ָּבֱאמּוָנה.  ַמְכִזיִבים  ְוֵהם 

ַלּכׂל, ְּכמֹו ֶׁשֵאַרע ַּגם ָלֲאָנִׁשים ָהֵהם.
התמדה ּבָאמת

ַּבַּתְכִלית,  ַּבִהְתַנֲהגּות,  ַּבהֹוָרָאה,  ְּבִעְּקבֹוַתי  ָהַלְכָּת  ַאָּתה  10 ַאְך 

ּוַבֵּסֶבל  11 ָּבְרִדיפֹות  ַּבַּסְבָלנּות,  ָּבַאֲהָבה,  ָהרּוַח,  ְּבאֶׂרְך  ָּבֱאמּוָנה, 
ְרִדיפֹות  ְוֵאילּו  ּוְבִליְסְטָרה,  ְּבִאיקֹוְניֹון  ְּבַאְנִטיֹוְכָיה,  ָעַלי  ֶׁשָּבאּו 
ַחֵּיי  ִלְחיֹות  ָהרֹוִצים  ָּכל  12 ְוָאְמָנם  ָהָאדֹון.  ִהִּציַלִני  ּוִמֻּכָּלן  ָסַבְלִּתי! 
ֲחִסידּות ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, ֵיָרְדפּו. 13 ַאְך ֲאָנִׁשים ָרִעים ּוַמִּדיִחים ַיְגִּבירּו 
ָלַמְדָּת  ֲאֶׁשר  ַּבְּדָבִרים  ֲעמׂד  ַאָּתה  14 ֲאָבל  ְוֻיְתעּו.  ַיְתעּו  ָרָעָתם, 
15 ּוִמְּנעּוֶריָך  ָלַמְדָּת  ַוֲאֶׁשר ְמָצאָתם ְנכֹוִנים, ֶׁשֲהֵרי יֹוֵדַע ַאָּתה ִמִּמי 
ַאָּתה יֹוֵדַע ֶאת ִּכְתֵבי ַהּקֶׂדׁש ַהְיכֹוִלים ְלַהְחִּכיְמָך ִליׁשּוָעה ַעל־ְיֵדי 
ָהֱאמּוָנה ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע. 16 ָּכל ַהָּכתּוב ִנְכַּתב ְּברּוַח ֱאֹלִהים, ּומֹוִעיל 
הּוא ְלהֹוָרָאה, ְלתֹוֵכָחה, ְלִתּקּון, ְלִחּנּוְך ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק, 17 ְלַמַען ִיְהֶיה 

ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֻמְׁשָלם, ּוֻמְכָׁשר ְלָכל ַמֲעֶׂשה טֹוב.

 ֲאִני ֵמִעיד ְּבָך ִלְפֵני ֱאֹלִהים ְוִלְפֵני ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֶהָעִתיד ִלְׁשּפׂט ד 
ֶאת  2 ַהְכֵרז  ּוְבַמְלכּותֹו:  ְּבהֹוָפָעתֹו  ַהֵּמִתים  ְוֶאת  ַהַחִּיים  ֶאת 
ְּבָכל  ְוזׂאת  ַהְפֵצר,  ְּגַער,  הֹוֵכַח,  ְּבִעּתֹו,  ְוֶׁשֹּלא  ְּבִעּתֹו  ַהְתֵמד  ַהָּדָבר, 
אֶׂרְך רּוַח ְוַעל־ְיֵדי ַההֹוָרָאה. 3 ֵהן ָיבֹוא ַהְּזַמן ֶׁשֹּלא ִיְסְּבלּו ֶאת ַהֶּלַקח 
ַׁשֲעׁשּוֵעי  ְלֵׁשם  ַמֲאַוֵּייֶהם  ְלִפי  מֹוִרים  ָלֶהם  ַיַאְספּו  ֶאָּלא  ַהָּבִריא, 
ָאְזַנִים, 4 ּוִמן ָהֱאֶמת ַיּטּו ָאְזֵניֶהם ִלְפנֹות ֶאל ָהַאָּגדֹות. 5 ֲאָבל ַאָּתה 
ְמֶלאֶכת  ֶאת  ֲעֵׂשה  ָהָרעֹות,  ְסבׂל  ָּדָבר,  ְּבָכל  ַהִּמְׁשָמר  ַעל  ֲעמׂד 

ַהְמַבֵּׂשר, ּוַמֵּלא ֶאת ֵׁשרּוְתָך.
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6 ֲאִני ַעְצִמי ְּכָבר ֻמָּסְך ְּכֶנֶסְך ְוֵעת ְּפִטיָרִתי ִהִּגיָעה. 7 ֶאת ַהִּמְלָחָמה 

ָׁשַמְרִּתי.  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ִהְׁשַלְמִּתי,  ַהֵּמרֹוץ  ֶאת  ִנְלַחְמִּתי,  ַהּטֹוָבה 
ַהַּצִּדיק,  ַהְּצָדָקה ֲאֶׁשר ָהָאדֹון, ַהּׁשֹוֵפט  ֲעֶטֶרת  ִלי  8 ֵמַעָּתה ְׁשמּוָרה 

ִיֵּתן ִלי ַּבּיֹום ַההּוא; ְוֹלא ַרק ִלי ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ְלָכל אֹוֲהֵבי הֹוָפָעתֹו.
בקשות אישיות

9 חּוָׁשה ָלבֹוא ֵאַלי ַעד ְמֵהָרה, 10 ִּכי ִּדיַמס ֲעָזַבִני ִּבְגַלל ַאֲהָבתֹו ֶאת 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוָהַלְך לֹו ְלֶתָּסלֹוִניִקי; ְקִריִסִקיס ָהַלְך ְלָגַלְטָיה ְוִטיטֹוס 
ְלַדְלַמְטָיה. 11 ַרק לּוַקס ְלַבּדֹו ִאִּתי. ַקח ֶאת ַמְרקֹוס ַוֲהִביֵאהּו ִאְּתָך, 
ְלֶאֶפסֹוס.  ָׁשַלְחִּתי  ִטיִכיקֹוס  12 ֶאת  ַלֵּׁשרּות.  ִלי  מֹוִעיל  הּוא  ִּכי 
ֵאֶצל  ִּבְטרֹוַאס  ֶׁשִהְׁשַאְרִּתי  ַהְּמִעיל  ֶאת  ָהֵבא  ָּתבֹוא,  13 ַּכֲאֶׁשר 

ַקְרּפֹוס, ֵּכן ַּגם ֶאת ַהְּמִגּלֹות ּוְבִיחּוד ֶאת ְיִריעֹות ַהְּקָלף. 14 ֲאֶלְּכַסְנֶּדר 
ָחַרׁש ַהְּנחֶׁׂשת ָעָׂשה ִלי ָרעֹות ַרּבֹות, ִיְגמׂל לֹו יהוה ְּכַמֲעָׂשיו. 15 ַּגם 
ַאָּתה ִהָּׁשֵמר ִמֶּמּנּו, ִּכי ִהְתַנֵּגד ְּבָחְזָקה ִלְדָבֵרינּו. 16 ְּכֶׁשַּקְמִּתי ַלֲהַגָּנִתי 
ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִאיׁש ֹלא ָעַמד ְלִצִּדי, ִּכי ֻּכָּלם ֲעָזבּוִני; ַאל ֵיָחֵׁשב 
ָלֶהם ְלָעוֹון! 17 ֲאָבל ָהָאדֹון ָעַמד ִאִּתי ְוִחְּזַקִני, ְּכֵדי ֶׁשֻּתְכַרז ַעל־ָיִדי 
ָהַאְרֵיה.  ִמִּפי  ִנַּצְלִּתי  ְוָאֵכן  ַהּגֹוִים,  ָּכל  ְוִיְׁשְמעּו  ִּבְמלֹוָאּה  ַהְּבׂשֹוָרה 
ְויֹוִׁשיֵעִני ֶאל ַמְלכּותֹו ֶׁשַּבָׁשַמִים;  ַיִּציֵלִני ִמָּכל ַמֲעֶׂשה ַרע  18 ָהָאדֹון 

לֹו ַהָּכבֹוד ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן.
20 ֶאַרְסטֹוס  אֹוִניִסיפֹורּוס.  ּוֵבית  ַוֲעְקיַלס  ְּפִריְסָקה  ִּבְׁשלֹום  19 ְּדרׁׂש 

ְּכֶׁשהּוא  ְּבִמיְלטֹוס  ִהְׁשַאְרִּתי  ְטרֹוִפימֹוס  ֶאת  ְּבקֹוִריְנּתֹוס.  ִנְׁשַאר 
חֹוֶלה. 21 חּוָׁשה ָלבֹוא ִלְפֵני ַהחֶׂרף. ֶאּבּולֹוס ּדֹוֵרׁש ִּבְׁשלֹוְמָך, ֵּכן ַּגם 
ַהֶחֶסד  רּוֲחָך.  ִעם  22 ָהָאדֹון  ָהַאִחים.  ְוָכל  ְקלֹוְדָיה,  ִלינֹוס,  ּפּוִדיס, 

ִעָּמֶכם. 
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ְלַמַען א  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ּוְׁשִליַח  ֱאֹלִהים  ֶעֶבד  ָׁשאּול,   ֵמֵאת 
ִהיא  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת  ֶאת  ְוַהָּכָרָתם  ֱאֹלִהים  ְּבִחיֵרי  ֶׁשל  ֱאמּוָנָתם 
 — ָהֱאֹלִהים  ֲאֶׁשר  עֹוָלם  ְלַחֵּיי  2 ְּבִתְקָוה  ָׁשַמִים,  ְלִיְרַאת  ְּבֶהְתֵאם 
ֲאֶׁשר ֵאינֹו ְמַכֵּזב — ִהְבִטיַח ִלְפֵני ִעּתֹות עֹוָלם, 3 ּוְבִעּתֹוָתיו ִּגָּלה ֶאת 
מֹוִׁשיֵענּו;  ָהֱאֹלִהים  ִמְצַות  ַעל־ִּפי  ְּבָיִדי  ֶׁשֻהְפְקָדה  ְּבַהְכָרָזה  ְּדָברֹו 
ֵמֵאת  ְוָׁשלֹום  ֶחֶסד  ַהְמֻׁשֶּתֶפת:  ָּבֱאמּוָנה  ָהֲאִמִּתי  ְּבִני  ִטיטֹוס  4 ֶאל 

ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע מֹוִׁשיֵענּו.
פעולתו של טיטוס בכריתים

ּוְתַמֶּנה  ְלַסֵּדר  עֹוד  ֶּׁשֵּיׁש  ַמה  ֶׁשְּתַסֵּדר  ְּכֵדי  ִּבְכֵריִתים  5 ִהְׁשַאְרִּתיָך 

ְזֵקִנים ְּבָכל ִעיר ְּכִפי ֶׁשִּצִּויִתיָך, ְּכלֹוַמר: 6 ֶאת ִמי ֶׁשֵאין ּבֹו ּדִׂפי ְוהּוא 
ַטֲעַנת  ֲעֵליֶהם  ֵאין  ֲאֶׁשר  ַמֲאִמיִנים  ָּבִנים  ְוֵיׁש לֹו  ַאַחת  ַּבַעל ִאָּׁשה 

הֹוְללּות אֹו סֹוְררּות.
7 ֲהֹלא ְּבתֹור סֹוֵכן ַעל ֵּבית ֱאֹלִהים ָצִריְך ַהַּמְנִהיג ִלְהיֹות ִאיׁש ֶׁשֵאין 

ּבֹו ּדִׂפי, ֹלא ִעֵּקׁש, ֹלא ַרְגָזן, ֹלא ִמְתַמֵּכר ְלַיִין, ֹלא ַּבַעל ֶאְגרֹוף, ֹלא 
רֹוֵדף ֶּבַצע, 8 ֶאָּלא ַמְכִניס אֹוְרִחים, אֹוֵהב ֶאת ַהּטֹוב, ְמֻיָּׁשב ְּבַדְעּתֹו, 
ַצִּדיק, ָקדֹוׁש, ּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו 9 ּוַמֲחִזיק ַּבָּדָבר ַהְמֵהיָמן ֲאֶׁשר ַעל־ִּפי 
ּתֹוָרֵתנּו, ְלַמַען יּוַכל ַּגם ְלעֹוֵדד ְּבהֹוָרַאת ַהֶּלַקח ַהָּבִריא ְוַגם ְלהֹוִכיַח 
ֶהֶבל  ּדֹוְבֵרי  ְלִהָּׁשַמע,  ַהְמָסְרִבים  ַרִּבים  ֵיׁש  10 ִּכי  ַהִּמְתַנְּגִדים;  ֶאת 
ִּפיֶהם;  ֶׁשִּיָּסֵכר  ַהִּדין  ִמן  11 ֲאֶׁשר  ַהִּנּמֹוִלים,  ִמֵּבין  ִּבְפָרט  ּוַמְתִעים, 
ְוזׂאת  ְּפסּוִלים,  ְּדָבִרים  ְּבַלְּמָדם  ְׁשֵלמֹות  ִמְׁשָּפחֹות  ֵהם  ַמְׁשִחיִתים 
ִמִּקְרָּבם:  ָנִביא  ֶׁשהּוא  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ָאַמר  12 ּוְּכָבר  ָׁשֵפל.  ֶרַוח  ְלַמַען 

”ַהְּכֵרִתִּיים ְמַׁשְּקִרים ָּתִמיד, ַחּיֹות ָרעֹות ֵהם ּוְכֵרִׂשים ֲעֵצִלים.”

אגרת שאול אל טיטוס
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418 אל טיטוס 

ָקָׁשה,  ּתֹוֵכָחה  אֹוָתם  הֹוֵכַח  ֵּכן  ַעל  ִהיא.  ֱאֶמת  ַהּזׂאת  13 ָהֵעדּות 

ְיהּוִדּיֹות  ְלַאָּגדֹות  ִלָּבם  ָיִׁשיתּו  14 ְוֹלא  ְּבִריִאים ָּבֱאמּוָנה  ִיְהיּו  ְלַמַען 
ַלְּטהֹוִרים,  ָטהֹור  15 ַהּכׂל  ָהֱאֶמת.  ִמן  ַהסֹוִטים  ָאָדם  ְּבֵני  ּוְלִמְצוֹות 
ַּגם  ִּכי  ָטהֹור,  ֵאינֹו  ָּדָבר  ׁשּום  ַמֲאִמיִנים  ּוְלֶׁשֵאיָנם  ַלְּטֵמִאים  ֲאָבל 
ֶאת  יֹוְדִעים  ֶׁשֵהם  ַמְצִהיִרים  16 ֵהם  ְטֵמִאים.  ַמְצּפּוָנם  ְוַגם  ִׂשְכָלם 
ְוֹלא  ְוָסְרָבִנים,  ֵהם  ִנְתָעִבים  ּבֹו;  ּכֹוְפִרים  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ַאְך  ֱאֹלִהים, 

ִיְצְלחּו ְלׁשּום ַמֲעֶׂשה טֹוב.
הלקח הבריא

 ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאת ֲאֶׁשר ָיֶאה ְלתֹוָרֵתנּו ַהְּבִריָאה: 2 ֶׁשִּיְהיּו ַהְּזֵקִנים ב 
ְּבַאֲהָבה  ָּבֱאמּוָנה,  ְּבִריִאים  ְמֻאָּפִקים,  ְרִציִנִּיים,  ְמֻפָּכִחים, 
ִּתְהֶייָנה  ֶׁשֹּלא  ִּבְקֻדָּׁשה;  ֶׁשִּתְתַנֵהְגָנה  ַהְּזֵקנֹות  ַּגם  3 ְוֵכן  ּוְבַסְבָלנּות. 
ֶאת  ְמַלְּמדֹות  ִּתְהֶייָנה  ִאם  ִּכי  ְלַיִין,  ִּתְתַמֵּכְרָנה  ְוֹלא  ָרִכיל  הֹוְלכֹות 
ַּבֲעֵליֶהן  ֶלֱאהׂב ֶאת  ַהְּצִעירֹות  ַהָּנִׁשים  4 ְּכֵדי ֶׁשְּתַחֵּנְכָנה ֶאת  ַהּטֹוב, 
ֵּביָתן, טֹובֹות,  ַעל  ַמְׁשִּגיחֹות  ְטהֹורֹות,  ְצנּועֹות,  5 ְוִלְהיֹות  ְוַיְלֵדיֶהן, 
6 ְּכמֹו  ָהֱאֹלִהים.  ְּדַבר  ְינַׂאץ  ֹלא  ְלַמַען  זׂאת  ְלַבֲעֵליֶהן;  ִנְׁשָמעֹות 
מֹוֵפת  ַעְצְמָך  7 ַהְרֵאה  ַּבּכׂל;  ְמֻאָּפִקים  ֶׁשִּיְהיּו  ַּבְּצִעיִרים  ָהֵאץ  ֵכן 
ְּדָבֶריָך  8 ִיְהיּו  ּוְמֻכֶּבֶדת;  ְטהֹוָרה  הֹוָרָאְתָך  ְּתֵהא  טֹוִבים;  ְלַמֲעִׂשים 
ְּבִריִאים ּוְבִלי ּדִׂפי, ְלַמַען ֵיבֹוׁש ַהִּמְתַנֵּגד ְּבֵאין לֹו ׁשּום ָּדָבר ַרע לֹוַמר 
ָעֵלינּו. 9 ַעל ָהֲעָבִדים ְלִהָּכַנע ַלֲאדֹוֵניֶהם ַּבּכׂל, ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ְרצֹוָנם 
ְוֹלא ְלִהְתַוֵּכַח. 10 ַאל ִיְמֲעלּו, ֶאָּלא ַיְראּו ֶנֱאָמנּות ְמֵלָאה ְּכֵדי ֶׁשְּבָכל 
ָהֱאֹלִהים  ֶחֶסד  11 ֵהן  מֹוִׁשיֵענּו.  ָהֱאֹלִהים  ְלתֹוַרת  ְּפֵאר  ַיְרּבּו  ָּדָבר 
הֹוִפיַע ִליׁשּוַעת ָּכל ְּבֵני ָאָדם, 12 ְלַהְדִריֵכנּו ְלִהָּבֵדל ֵמֶרַׁשע ְוַתֲאוֹות 
ּוַבֲחִסידּות,  ּוְבֶצֶדק  ִּבְצִניעּות  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִּנְחֶיה  ְּכֵדי  ָהעֹוָלם 
13 ְּבִצִּפָּיה ְלִמּמּוׁש ַהִּתְקָוה ַהְמבָׂרָכה ּוְלהֹוָפַעת ֲהַדר ֱאֹלֵהינּו ַהָּגדֹול 

ּומֹוִׁשיֵענּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, 14 ֲאֶׁשר ָנַתן ֶאת ַעְצמֹו ַּבֲעֵדנּו ְּכֵדי ִלְפדֹות 
ַמֲעִׂשים טֹוִבים.  ַעל  ְסֻגָּלה ׁשֹוֵקד  ַעם  לֹו  ּוְלַטֵהר  ָעֶול  ִמָּכל  אֹוָתנּו 
15 ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּתַדֵּבר; ָהֵאץ ְוהֹוֵכַח ִּבְמלֹוא ַהַּסְמכּות. ִאיׁש 

ַאל ָיבּוז ְלָך.

 1.13 - 2.15
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אל טיטוס 419

התנהגות נאותה ומעשים טובים

ִלְהיֹות ג  ְלַצֵּית,  ַסְמֻכּיֹות,  ּוְלַבֲעֵלי  ְלַׁשִּליִטים  ְלִהָּכַנע  ָלֶהם   ַהְזֵּכר 
ִמְּמִריבֹות,  ַלְחּדׂל  ִאיׁש,  ְלַגֵּדף  2 ֶׁשֹּלא  טֹוב;  ַמֲעֶׂשה  ְלָכל  ְנכֹוִנים 
ִלְהיֹות נֹוִחים ַלְּבִרּיֹות ּוְלִהְתַנֵהג ַּבֲעָנָוה ִעם ָּכל ָאָדם. 3 ֲהֵרי ְלָפִנים 
ִמיֵני  ְלָכל  ֲעָבִדים  ּתֹוִעים,  סֹוְרִרים,  ַדַעת,  ַחְסֵרי  ָהִיינּו  ֲאַנְחנּו  ַּגם 
ַּתֲאוֹות ּוְתׁשּוקֹות, ְמַבִּלים ְזַמֵּננּו ְּבִרְׁשָעה ְוִקְנָאה, ְׂשנּוִאים, ְוׂשֹוְנִאים 

ִאיׁש ֶאת ָאִחיו.
4 אּוָלם ְּכֶׁשִּנְגָלה טּובֹו ֶׁשל ָהֱאֹלִהים מֹוִׁשיֵענּו ְוַאֲהָבתֹו ֶאת ָהָאָדם, 

ִּכי ִאם  ֶׁשָעִׂשינּו הּוא הֹוִׁשיַע אֹוָתנּו,  ְצָדָקה  ַמֲעֵׂשי  ִּבְגַלל  5 ֲאַזי ֹלא 

ְּברּוַח  ְוַהִהְתַחְּדׁשּות  ַהֲחָדָׁשה  ַהֵּלָדה  ְרִחיַצת  ַעל־ְיֵדי  ְּבַרֲחָמיו, 
ַהּקֶׂדׁש 6 ֲאֶׁשר ָׁשַפְך ֲעֵלינּו ְלַמְכִּביר ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח מֹוִׁשיֵענּו, 

7 ְלַמַען ֻנְצַּדק ְּבַחְסּדֹו ְוִנְהֶיה ְליֹוְרֵׁשי ַחֵּיי עֹוָלם ְּבֶהְתֵאם ַלִּתְקָוה.

ֶׁשַהַּמֲאִמיִנים  ְּכֵדי  ְּבתֶׂקף  ָּכְך  ַעל  ֶׁשַּתֲעמׂד  ּוְרצֹוִני  ַהָּדָבר,  8 ְמֵהיָמן 

ֵּבאֹלִהים ָיִׁשיתּו ִלָּבם ַלֲעסׂק ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים. ְּדָבִרים ֵאֶּלה טֹוִבים 
ּומֹוִעיִלים ִלְבֵני ָאָדם. 9 ֲאָבל ִהָּמַנע ֵמִחְקֵרי ְׁשֵאלֹות ְּתֵפלֹות, ֵמִחְקֵרי 
ּתֹוְלדֹות ַהּדֹורֹות, ִמְּמִריבֹות, ּוֵמִהְתַנְּצֻחּיֹות ַעל ַהּתֹוָרה, ִּכי ֵאין ָּבֶהם 
ַּפַעם  ְלַאַחר ֶׁשהּוַכח  ְלִפּלּוִגים,  ַהּגֹוֵרם  10 ְוִאיׁש  ֶהֶבל.  ְוֵהָּמה  מֹוִעיל 
ָּכֶזה  ִאיׁש  ִּכי  ְלָך  11 ַּדע  ִעּמֹו:  ָּדָבר  ְלָך  ְיֵהא  ַאל  ְׁשִנָּיה,  ּוַפַעם  ַאַחת 
סֹוֶטה ִמן ַהֶּדֶרְך ְוהּוא חֹוֵטא ַהַּמְרִׁשיַע ֶאת ַעְצמֹו. 12 ַּכֲאֶׁשר ֶאְׁשַלח 
ֵאֶליָך ֶאת ַאְרֶטַמס אֹו ֶאת ִטיִכיקֹוס, ְּתַמֵהר ָלבֹוא ֵאַלי ְלִניקֹוּפֹוִליס, 
ִּכי ֶהְחַלְטִּתי ִלְׁשהֹות ָׁשם ַּבחֶׂרף. 13 ִהְזָּדֵרז ִלְׁשֹלַח ֶאת ִזיַנס ַהְמֻלָּמד 
ַּבּתֹוָרה ְוֶאת ַאּפֹולֹוס, ּוְדַאג ֶׁשֹּלא ַיְחְסרּו ָּדָבר. 14 ְוִיְלְמדּו ַּגם ַאְנֵׁשי 
ְקִהָּלֵתנּו ַלֲעסׂק ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים ְלִמּלּוי ְצָרִכים ִחּיּוִנִּיים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ִיְהיּו ַחְסֵרי ְּפִרי.
ְלאֹוֲהֵבינּו  ָׁשלֹום  ְּדִריַׁשת  ִּבְׁשלֹוְמָך.  ּדֹוְרִׁשים  ִאִּתי  ַהִּנְמָצִאים  15 ָּכל 

ַהֻּׁשָּתִפים ָּבֱאמּוָנה. ַהֶחֶסד ִעם ֻּכְּלֶכם. 

 3.1 - 15
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1 ֵמֵאת ָׁשאּול, ֲאִסיר ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, ּוֵמֵאת ִטימֹוֵתיאֹוס ָאִחינּו, ֶאל 

ִפיִלימֹון ָהָאהּוב ֲחֵבֵרנּו ָלֲעבֹוָדה, 2 ֶאל ַאִּפָיה ֲאחֹוֵתנּו, ֶאל ַאְרִכיּפֹוס 
ָלֶכם  ְוָׁשלֹום  3 ֶחֶסד  ְּבֵביְתָך:  ֲאֶׁשר  ַהְּקִהָּלה  ְוֶאל  ַלַּמֲעָרָכה,  ֻׁשָּתֵפנּו 

ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָאִבינּו ְוָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
4 ֲאִני מֹוֶדה ֵלאֹלַהי ְּבָכל ֵעת ֶׁשֲאִני ַמְזִּכיר אֹוְתָך ִּבְתִפּלֹוַתי, 5 ְלַאַחר 

ֵיׁשּוַע  ָלָאדֹון  רֹוֵחׁש  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ְוָהֱאמּוָנה  ָהַאֲהָבה  ַעל  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי 
ָלּה  ֻׁשָּתף  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ֶׁשָהֱאמּוָנה  ִהיא  6 ְּתִפָּלִתי  ַהְּקדֹוִׁשים.  ּוְלָכל 
ַהָּמִׁשיַח.  ְלתֹוֶעֶלת  ָּבנּו  ַהָּטמּון  ַהּטֹוב  ָּכל  ֶאת  ְּבַהִּכיְרָך  ְּבָך  ִּתְפַעל 
7 ָאִחי, ִהֵּנה ַאֲהָבְתָך ָּגְרָמה ִלי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְוֶנָחָמה, ִמּׁשּום ֶׁשָהִייָת 

ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ַלְּקדֹוִׁשים.
בקשתו של שאול מפילימון

ְלַצּוֹוְתָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמה ֶּׁשָּנחּוץ,  ַּבָּמִׁשיַח  ִלי ָהעׂז  8 ָלֵכן, ַאף ֶׁשֵּיׁש 

ְוַעְכָׁשו  ַהָּזֵקן  ָׁשאּול  ֲאִני  ְלַבֵּקׁש,  ַמְעִּדיף  ֲאִני  ָהַאֲהָבה  ִּבְגַלל  9 ֲהֵרי 

אֹוִניִסימֹוס,  ְּבִני  ַעל  ִמְּמָך  ְמַבֵּקׁש  10 ֲאִני  ֵיׁשּוַע.  ַהָּמִׁשיַח  ֲאִסיר  ַּגם 
ֹלא  הּוא  11 ֶּבָעָבר  ַּבַּמֲאָסר.  ִּבְהיֹוִתי  ָלֱאמּוָנה  אֹותֹו  הֹוַלְדִּתי  ֲאֶׁשר 
ֵמִׁשיב  12 ַוֲאִני  ִלי.  ְוַגם  ְלָך  ַּגם  ְלהֹוִעיל  ּבֹו  ֵיׁש  ָּכֵעת  ַאְך  ְלָך,  הֹוִעיל 
ְלַהֲחִזיקֹו  13 ָחַפְצִּתי  הּוא.  ִלִּבי  ֲאֶׁשר  אֹוִניִסימֹוס  ֶאת  ֵאֶליָך,  אֹותֹו 
ִּבְגַלל  ּבֹו  ָנתּון  ֶׁשֲאִני  ַּבַּמֲאָסר  ִּבְמקֹוְמָך  אֹוִתי  ֶׁשְּיָׁשֵרת  ְּכֵדי  ֶאְצִלי 
ַהְּבׂשֹוָרה. 14 ֲאָבל ֹלא ָרִציִתי ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ְּבֹלא ַהְסָּכָמְתָך, ְוזׂאת ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ּפַׂעל טּוְבָך ִמּתֹוְך ֶהְכֵרַח ִּכי ִאם ֵמָרצֹון. 15 ּוִבְכָלל, אּוַלי 
ִיְהֶיה ְלָך ְלעֹוָלם, 16 ְוֹלא עֹוד ְּכֶעֶבד ֶאָּלא  ִנְפַרד ִמְּמָך ְלָׁשָעה ְלַמַען 

אגרת שאול אל פילימון
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ְלַמְעָלה ֵמֶעֶבד, ְּכָאח ָאהּוב — ִּבְמֻיָחד ִלי, ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְלָך, 
ֵהן ְּכָאָדם ְוֵהן ְּכָאח ָּבָאדֹון.

ְּכמֹו  אֹותֹו  ַקֵּבל  ָלֱאמּוָנה,  ְלָחֵבר  אֹוִתי  חֹוֵׁשב  ַאָּתה  ִאם  17 ְלִפיָכְך, 

ָּדָבר,  ְלָך  ַחָּיב הּוא  ָרָעה אֹו  ְלָך  ָעָׂשה  18 ְוִאם  ְמַקֵּבל אֹוִתי.  ֶׁשָהִייָת 
ֲחׂשב זׂאת ְלחֹוָבִתי. 19 ֲאִני, ָׁשאּול, ּכֹוֵתב זׂאת ְּבמֹו ָיִדי — ֲאִני ֲאַׁשֵּלם. 
ְוֵאיֶנִּני ָצִריְך לֹוַמר ְלָך ֶׁשַאָּתה ַחָּיב ִלי ַּגם ֶאת ַנְפְׁשָך! 20 ֵּכן, ָאִחי, ֱהֵיה 

ָנא ִלי ְלמֹוִעיל ָּבָאדֹון; ׁשֹוֵבב ֶאת ַנְפִׁשי ַּבָּמִׁשיַח.
ַּגם  ַּתֲעֶׂשה  ִּכי  ֲאִני  ְויֹוֵדַע  ְלָך,  ָּכַתְבִּתי  ְּבֵהָענּוְתָך  ֶׁשָּבַטְחִּתי  21 ֵּכיָון 

ֲאִני  ִּכי  ִליָנה,  ִלי ְמקֹום  ָהֵכן  ָּכְך,  ַעל  22 נֹוָסף  ֶּׁשָאַמְרִּתי.  ִמַּמה  יֹוֵתר 
ְמַקֶּוה ֶׁשהֹודֹות ִלְתִפּלֹוֵתיֶכם ֲאֻׁשְחַרר ְוֶאָּנֵתן ָלֶכם.

ֵיׁשּוַע.  ַהָּמִׁשיַח  ְלַמַען  ַלַּמֲאָסר  ֲחֵבִרי  ֵמֶאָּפְפַרס,  ָׁשלֹום  23 ְּדִריַׁשת 

24 ַּגם ַמְרקֹוס, ֲאִריְסַטְרכֹוס, ִּדיַמס ְולּוַקס, ֲחֵבַרי ָלֲעבֹוָדה, ּדֹוְרִׁשים 

ִּבְׁשלֹוְמָך. 25 ֶחֶסד ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ִעם רּוֲחֶכם. 

1.17-25
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אלהים דיבר באמצעות הבן

ֶאל א  ַרּבֹות  ּוִבְדָרִכים  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ִמֶּקֶדם  ִּדֵּבר  ֲאֶׁשר   ָהֱאֹלִהים 
ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ֵאֵלינּו  2 ִּדֵּבר  ַהְּנִביִאים,  ְּבַיד  ָהָאבֹות 
3 הּוא  ָוָאֶרץ;  ָׁשַמִים  ָעָׂשה  ַּגם  ּוְבָידֹו  ְליֹוֵרׁש ּכׂל  ֲאֶׁשר ָׂשם  ַהֵּבן  ְּבַיד 
ּוְלַאַחר  ַרב־ַהְּגבּוָרה,  ִּבְדָברֹו  ּכׂל  ְונֹוֵׂשא  ַעְצמּותֹו  ְוֶצֶלם  ְּכבֹודֹו  זַׂהר 
ְלָגדֹול  4 ְוָהָיה  ַּבְמרֹוִמים  ַהְּגֻדָּלה  ִליִמין  ָיַׁשב  ֲחָטִאים  ִטהּור  ֶׁשָעָׂשה 
5 ִּכי ֶאל  ַנֲעֶלה ִמֶּׁשָּלֶהם,  ִּכְהיֹות ַהֵּׁשם ֶׁשָּיַרׁש  ִּבְמאׂד ִמן ַהַּמְלָאִכים, 

ִמי ֵמַהַּמְלָאִכים ָאַמר ֵמעֹוָלם,
  ”ְּבִני ַאָּתה

ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך?”
ְועֹוד,

”ֲאִני ֶאְהֶיה־ּלֹו ְלָאב
ְוהּוא ִיְהֶיה־ִּלי ְלֵבן?”

6 ְועֹוד, ַּכֲאֶׁשר הּוא ֵמִביא ֶאת ַהְּבכֹור ֶאל ָהעֹוָלם, הּוא אֹוֵמר,

  ”ְוִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים.”
7 ְוַעל ַהַּמְלָאִכים הּוא אֹוֵמר,

  ”ׂעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות,
ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט.”

8 ַאְך ַעל ַהֵּבן הּוא אֹוֵמר,

  ”ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָוֶעד,
ֵׁשֶבט ִמיׁׂשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך.

האגרת אל העברים
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א 10  ‑12: תהל’ קב 26‑28     א 13: תהל’ קי 1   ב 6  ‑8: תהל’ ח 5‑7     

ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע,  9 
ַעל־ֵּכן ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִהים, ֱאֹלֶהיָך,

ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך.”
10 ְועֹוד,

”ַאָּתה ֲאׂדָני   ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת,
ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ָׁשַמִים;

ֵהָּמה ׂיאֵבדּו ְוַאָּתה ַּתֲעׂמד,  11 
ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו;

ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו,  12 
ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך ֹלא ִיָּתמּו.”

13 ְוֶאל ִמי ִמן ַהַּמְלָאִכים ָאַמר ֵמעֹוָלם,

  ”ֵׁשב ִליִמיִני ַעד ָאִׁשית ׂאְיֶביָך ֲהׂדם ְלַרְגֶליָך?”
14 ַהֵאין ֻּכָּלם רּוחֹות־ָׁשֵרת, ְׁשלּוִחים ְלֵׁשרּות ְלַמַען ָהֲעִתיִדים ָלֶרֶׁשת 

ְיׁשּוָעה?
ישועתנו הגדולה

 ַעל ֵּכן ַחָּיִבים ָאנּו ָלִׂשים ִלֵּבנּו ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ֶאל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּׁשַמְענּו, ב 
ַמְלָאִכים  ְּבִפי  ֶנֱאַמר  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ִאם  2 ֲהֵרי  ַהֶּדֶרְך.  ִמן  ָנסּור  ֶּפן 
ִקֵּבל ּתֶׂקף, ְוַעל ָּכל ֲעֵבָרה ּוְמִרי ִנַּתן ְּגמּול צֹוֵדק, 3 ֵאיְך ִנָּמֵלט ֲאַנְחנּו 
ִאם ֹלא ָנִׂשים ֵלב ִליׁשּוָעה ְּגדֹוָלה ָּכזׂאת ֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה ֶנֶאְמָרה ְּבִפי 
ָעֶליָה  ֵהִעיד  ֱאֹלִהים  4 ְוַגם  ׁשֹוְמָעיו?  ַעל־ְיֵדי  ָלנּו  ְוֻאְּׁשָרה  ָהָאדֹון 
ְּבאֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים ּוְבָכל ִמיֵני ְּגבּורֹות, ּוְבַמְּתנֹות רּוַח ַהּקֶׂדׁש ֲאֶׁשר 

ִחֵּלק ִּכְרצֹונֹו.
ישוע מכונן הישועה

ָאנּו  ֲאֶׁשר  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָׁשת  ַהַּמְלָאִכים  ַיד  ַּתַחת  ֹלא  5 ֵהן 

ְמַדְּבִרים ָעָליו. 6 ֲאָבל ְּבָמקֹום ֶאָחד ֵהִעיד ִמיֶׁשהּו ֵלאמׂר:
  ”ָמה־ֱאנֹוׁש ִּכי־ִתְזְּכֶרּנּו
ּוֶבן־ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו?

 1.9 - 2.6
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ב 12: תהל’ כב 23   ב 13: ישע’ ח 17, 18   

ְלָאִכים, ַוְּתַחְּסֵרהּו ְמַעט ִממַּ  7 
ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו,

ַוַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך;
ּׂכל ַׁשָּתה ַּתַחת ַרְגָליו.”  8 

ַּתְחָּתיו.  ָּדָבר ֶׁשֹּלא הּוַׁשת  ִהְׁשִאיר  ַּתְחָּתיו ֹלא  ַהּכׂל  ַּבֲהִׁשיתֹו  ִהֵּנה 
ַאְך ָּכֵעת ֲעַדִין ֵאין ָאנּו רֹוִאים ִּכי ַהּכׂל הּוַׁשת ַּתְחָּתיו. 9 ֲאָבל רֹוִאים 
ְוָהָדר ִמּׁשּום ֶׁשָּסַבל ָמֶות, הּוא ֲאֶׁשר  ָאנּו ֶאת ֵיׁשּוַע ְמֻעָּטר ְּבָכבֹוד 
ֻחַּסר ְמַעט ִמַּמְלָאִכים, ְּכֵדי ֶׁשְּבֶחֶסד ֱאֹלִהים ִיְטַעם ָמֶות ְּבַעד ַהּכׂל.

10 ָאֵכן הּוא ֲאֶׁשר ַהּכׂל ְלַמֲענֹו ְוַהּכׂל ַעל־ָיָדיו ָיֶאה ָהָיה לֹו, ַּבֲהִביאֹו 

ָּבִנים ַרִּבים ְלָכבֹוד, ְלַהְׁשִלים ַעל־ְיֵדי ֵסֶבל ֶאת ְמכֹוֵנן ְיׁשּוָעָתם. 11 ֵהן 
ַּגם ַהְמַקֵּדׁש ַּגם ַהְמֻקָּדִׁשים ֻּכָּלם ֵמֶאָחד ֵהָּמה, ְוָלֵכן ֵאינֹו ּבֹוׁש ִמְּקרׂא 

ָלֶהם ַאִחים, 12 ְּבָאְמרֹו,
  ”ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי
ְּבתֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלָּך.”

13 ְועֹוד,

  ”ְוִקֵּוִתי־לֹו”,
ְועֹוד,

”ִהֵּנה ָאׂנִכי ְוַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי יהוה.”
הּוא  ַּגם  ֵכן  ְּכמֹו  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶׁשל  ֻׁשָּתפּות  ָהְיָתה  ֶׁשַּלְיָלִדים  14 ְוֵכיָון 

ִׁשֵּתף ַעְצמֹו ְּבָבָׂשר ָוָדם ְּכֵדי ֶׁשַּיְׁשִּבית ַעל־ְיֵדי מֹותֹו ֶאת ֶזה ֶׁשְּבָידֹו 
ֶמְמֶׁשֶלת ַהָּמֶות — הּוא ַהָּׂשָטן, 15 ִויַׁשְחֵרר ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשִּבְגַלל ֵאיַמת 
ַהָּמֶות ָהיּו ְנתּוִנים ְלַעְבדּות ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם. 16 ֵהן ֹלא ְּבַמְלָאִכים הּוא 
ְלֶאָחיו  ְלִהָּדמֹות  ָעָליו  ָהָיה  17 ְלִפיָכְך  ַאְבָרָהם.  ְּבֶזַרע  ֶאָּלא  ּתֹוֵמְך, 
ְּבָכל ָּדָבר, ְלַמַען ִיְהֶיה ּכֵׂהן ָּגדֹול ַרֲחָמן ְוֶנֱאָמן ְּבִעְנְיֵני ֱאלִׂהים ְלַכֵּפר 
ַעל ֲחָטֵאי ָהָעם; 18 ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ָסַבל ַּכֲאֶׁשר ִהְתַנָּסה, הּוא 

ָיכֹול ַלֲעזׂר ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְנתּוִנים ְּבִנָּסיֹון.
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ג 7  ‑10: תהל’ צה 7‑11     ג 15: תהל’ צה 7  ‑8     

ישוע המשיח גדול ממשה

 ָלֵכן, ַאַחי ַהְּקדֹוִׁשים, ֲאֶׁשר ֶחְלְקֶכם ִּבְקִריָאה ְׁשֵמיִמית, ִהְתּבֹוְננּו ג 
ֶאל ַהָּׁשִליַח ְוַהּכֵׂהן ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהְכָרַזת ֱאמּוָנֵתנּו, ֵיׁשּוַע, 2 ַהֶּנֱאָמן 
ִנְמָצא  3 ַוֲהֵרי הּוא  ֵּביתֹו;  ְּבָכל  ַּגם מֶׁׂשה  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ַלְמכֹוֵנן אֹותֹו, 
ָראּוי ְלָכבֹוד ַרב יֹוֵתר ִמֶּׁשָּזָכה לֹו מֶׁׂשה, ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשּבֹוֵנה ַהַּבִית 
ִנְכָּבד יֹוֵתר ִמן ַהַּבִית. 4 ֵהן ָּכל ַּבִית ֵיׁש לֹו ּבֹוֶנה, ַאְך ּבֹוֵנה ַהּכׂל הּוא 
ְּכֶעֶבד, ְלֵׁשם ֵעדּות  ְּבָכל ֵּביתֹו,  ֶנֱאָמן  ָהָיה  ָאְמָנם  5 מֶׁׂשה  ָהֱאֹלִהים. 
ְּכֵבן  הּוא  ַהָּמִׁשיַח  6 ֲאָבל  ְלֵהָאֵמר,  ֲעִתיִדים  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ַעל 
ַעל ֵּביתֹו; ַוֲאַנְחנּו ֵּביתֹו, ִאם ַנֲחִזיק ַעד ֵקץ ַּבִּבָּטחֹון ּוַבִּתְקָוה ֶׁשָאנּו 

ִמְתַהְּלִלים ָּבּה.
מנוחה לעם אלהים

7 ַעל ֵּכן, ְּכַמֲאַמר רּוַח ַהּקֶׂדׁש,

  ”ַהּיֹום ִאם־ְּבׂקלֹו ִתְׁשָמעּו;
ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה,  8 

ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר,
ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם,  9 

ְּבָחנּוִני ַּגם־ָראּו ָפֳעִלי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.
ָלֵכן ָאקּוט ְּבדֹור  10 

ָוׂאַמר, ַעם ּׂתֵעי ֵלָבב ֵהם,
ְוֵהם ֹלא־ָיְדעּו ְדָרָכי.

ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי  11 
ִאם ְיׂבאּון ֶאל־ְמנּוָחִתי.”

ַוֲחַסר ֱאמּוָנה,  ְמֻרָּׁשע  ֵלב  ִמֶּכם  ְּבִאיׁש  ִיְהֶיה  ַאַחי, ֶׁשֹּלא  12 ִהָּׁשְמרּו, 

ָּכל  יֹום,  יֹום  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  13 עֹוְדדּו  ַחִּיים.  ֵמֱאֹלִהים  ַהּסֹוֶטה 
ְּבִנְכֵלי  ִמֶּכם  ִאיׁש  ֵלב  ִיְקֶׁשה  ֹלא  ְלַמַען  ”ַהּיֹום”,  ְמֻכֶּנה  ַהְּזַמן  עֹוד 
ַעד  ֶהֶרף,  ְלֹלא  ַנֲחִזיק  ִאם  ַלָּמִׁשיַח  ֻׁשָּתִפים  ִנְהֵיינּו  14 ֵהן  ַהֵחְטא. 
ִאם־ ֶׁשֶּנֱאָמר   ”ַהּיֹום  15 ְּבעֹוד  ּבֹו,  ִהְתַחְלנּו  ֲאֶׁשר  ַּבִּבָּטחֹון  ַהּסֹוף, 
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¤ ג 16: או: כי יש אשר שמעו ורבו, אך לא כל יוצאי מצרים ביד משה.   

ד 3: תהל’ צה 11   ד 4: ברא’ ב 2   ד 5: תהל’ צה 11   ד 7: תהל’ צה 7  ‑8     

ְּבקׂלֹו ִתְׁשָמעּו, ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה”; 16    ¤ִּכי ִמי ַהּׁשֹוְמִעים 
ֲאֶׁשר ָרבּו ִאם ֹלא ָּכל יֹוְצֵאי ִמְצַרִים ְּבַיד מֶׁׂשה? 17 ּוְבִמי ָנְקָטה ַנְפׁשֹו 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה? ֲהֹלא ַּבחֹוְטִאים ֲאֶׁשר ָנְפלּו ְּפָגִרים ַּבִּמְדָּבר? 18 ּוְלִמי 
ִנְׁשַּבע ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ֶאל ְמנּוָחתֹו ִאם ֹלא ַלּסֹוְרִרים? 19 ֲאַנְחנּו רֹוִאים 

ִּכי ֹלא ָיְכלּו ָלבֹוא ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמינּו.

ָלנּו ד  ָראּוי  ְמנּוָחתֹו,  ֶאל  ְלִהָּכֵנס  ַהַהְבָטָחה  עֹוֶמֶדת  ְּבעֹוד   ָלֵכן, 
ַלֲחׁשׁש ֶׁשָּמא ִיָּמֵצא ִאיׁש ִמֶּכם ְמַאֵחר ְלִהָּכֵנס. 2 ֲהֵרי ַּגם ֲאַנְחנּו 
ִהְתַּבַּׂשְרנּו ְּכמֹוֶהם, ַאְך ַהָּדָבר ֶׁשִּנְׁשַמע ֹלא הֹוִעיל ָלֶהם ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא 
ִנְכָנִסים  ַהַּמֲאִמיִנים  3 ֲאַנְחנּו  ְּבֶקֶרב ַהּׁשֹוְמִעים.  ִהְתַמֵּזג ִעם ֱאמּוָנה 
ֶאל־ ִאם־ְיבׂאּון  ְבַאִּפי  ֶׁשָאַמר,   ”ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּבְעִּתי  ְּכֵׁשם  ַלְּמנּוָחה, 
ְּבָמקֹום  4 ֶׁשֵּכן  ַהַּמֲעִׂשים,  ֻהְׁשְלמּו  ֵּתֵבל  ֵמִהָּוֵסד  ִּכי  ַאף  ְמנּוָחִתי,” 
ֶאָחד הּוא אֹוֵמר ַעל ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי,   ”ַוִּיְׁשּבׂת ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
6 ּוֵמַאַחר  ֶאל־ְמנּוָחִתי.”  ׁשּוב,   ”ִאם־ְיבׂאּון  5 ְוָכאן  ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו.” 
ָּבִראׁשֹוָנה  ֶׁשִהְתַּבְּׂשרּו  ְוֵאֶּלה  ֵאֶליָה  ְלִהָּכֵנס  ָלֶהם  נֹוָתר  ֲאֶׁשר  ֶׁשֵּיׁש 
ֹלא ִנְכְנסּו ִּבְגַלל ַהְּמִרי, 7 ׁשּוב ָיַעד יֹום ְמֻסָּים — ַהּיֹום — ְּבָאְמרֹו ְּבִפי 
ָּדִוד ַּכֶּנֱאָמר ְלֵעיל, ְוזׂאת ְלַאַחר ְזַמן ַרב,   ”ַהּיֹום ִאם־ְּבקׂלֹו ִתְׁשָמעּו, 

ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם.”
ַעל  ֵכן  ַאֲחֵרי  ְמַדֵּבר  ָהָיה  ֹלא  ַהְּמנּוָחה,  ֶאל  ְיהֹוֻׁשַע  ֱהִביָאם  8 ִאּלּו 

יֹום ַאֵחר. 9 ְלִפיָכְך נֹוְתָרה ְמנּוַחת ַׁשָּבת ְלַעם ֱאֹלִהים. 10 ֵהן ַהִּנְכָנס 
ֶאל ְמנּוָחתֹו ַּגם הּוא ָׁשַבת ִמְּמַלאְכּתֹו, ְּכמֹו ָהֱאֹלִהים ִמֶּׁשּלֹו. 11 ָלֵכן 
ַנְחּתׂר ָנא ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהְּמנּוָחה ַהִהיא, ֶּפן ִיָּכֵׁשל ִאיׁש ְוִיְהֶיה ְלַמְמֶרה 
ְּכמֹוֶהם; 12 ֶׁשֲהֵרי ְּדַבר ָהֱאֹלִהים ַחי ּופֹוֵעל, ְוַחד הּוא ֵמֶחֶרב ִּפיִפּיֹות 
ָהֲעָצמֹות,  ְלמַׂח  ְּפָרִקים  ּוֵבין  ְלרּוַח  ֶנֶפׁש  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  ַעד  ְוחֹוֵדר 
ֵמֵעיָניו;  ִנְסָּתר  ִנְבָרא  ׁשּום  13 ֵאין  ְוַכָּונֹוָתיו.  ַהֵּלב  ַמְחְׁשבֹות  ּובֹוֵחן 

ַהּכׂל ָחׂשּוף ְוָגלּוי ְלֵעיֵני ִמי ֶׁשְּלָפָניו ָעֵלינּו ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון.
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ה 5: תהל’ ב 7   ה 6, 10: תהל’ קי 4   

ישוע הכהן הגדול העליון

14 ְוֵכיָון ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ּכֵׂהן ָּגדֹול ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ָעַבר ֶּדֶרְך ַהָּׁשַמִים, ֲהֹלא הּוא 

ֵיׁשּוַע ֶּבן־ָהֱאֹלִהים, ַנֲחִזיָקה ְּבַהְכָרַזת ֱאמּוָנֵתנּו.
ֻחְלׁשֹוֵתינּו,  ֶאת  ִעָּמנּו  ָלחּוׁש  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ָּגדֹול  ּכֵׂהן  ָלנּו  ֵאין  15 ִּכי 

ִנְקְרָבה  ֵּכן  16 ַעל  ֵחְטא.  ִמְּבִלי  ָּכמֹונּו  ַּבּכׂל  ֶׁשִהְתַנָּסה  ֶאָחד  ֶאָּלא 
ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצׂא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה.

 ָּכל ּכֵׂהן ָּגדֹול ַהָּלקּוַח ִמֶּקֶרב ְּבֵני ָאָדם, ְמֻמֶּנה ְלַמַען ְּבֵני ָאָדם ַעל ה 
ִעְנְיֵני ֱאֹלִהים ְּכֵדי ְלַהְקִריב ְמָנחֹות ּוְזָבִחים ַעל ֲחָטִאים. 2 הּוא 
ָיכֹול ַלֲחמׂל ַעל ַהּׁשֹוְגִגים ְוַהּתֹוִעים, ִמּׁשּום ֶׁשַּגם הּוא ֻמָּקף ֻחְלָׁשה. 
3 ִמִּסָּבה זׂאת הּוא ַחָּיב ְלַהְקִריב ַעל ֲחָטִאים ַּגם ְּבַעד ָהָעם ְוַגם ְּבַעד 

ַעְצמֹו. 4 ְוֵאין ִאיׁש לֹוֵקַח ְלַעְצמֹו ֶאת ַהָּכבֹוד זּוָלִתי ַהִּנְקָרא ִמַּטַעם 
ֱאֹלִהים, ְּכַאֲהרׂן.

5 ֵּכן ַּגם ַהָּמִׁשיַח ֹלא ָנַטל ְלַעְצמֹו ֶאת ַהָּכבֹוד ִלְהיֹות ּכֵׂהן ָּגדֹול, ֶאָּלא 

ִקֵּבל זׂאת ֵמֵאת ָהאֹוֵמר ֵאָליו,   ”ְּבִני ַאָּתה, ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך”; 6 ְּכמֹו 
ַעל־ִּדְבָרִתי  ְלעֹוָלם  אֹוֵמר,   ”ַאָּתה־כֵׂהן  הּוא  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשַּגם 

ַמְלִּכי־ֶצֶדק.”
ִּבְצָעָקה  ְוַתֲחנּוִנים  ְּתִפּלֹות  ִהְקִריב  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ְּבגּוף  ֱהיֹותֹו  7 ּוִביֵמי 

ִּבְגַלל  ְוָאְמָנם ִנְׁשַמע  ְּגדֹוָלה ּוִבְדָמעֹות ֶאל ַהָּיכֹול ְלהֹוִׁשיעֹו ִמָּמֶות, 
ְלַצֵּית.  ָלַמד  ִמִּסְבלֹוָתיו  ַהֵּבן,  ָהָיה  ִּכי  8 ְוַאף  ֶׁשּבֹו.  ָהֱאֹלִהים  ִיְרַאת 
9 ְוַכֲאֶׁשר ֻהְׁשַלם ָהָיה ְלָמקֹור ֶׁשל ְיׁשּוַעת עֹוָלִמים ְלָכל ַהְמַצְּיִתים לֹו, 

10 ֵואֹלִהים ָקָרא לֹו, ”ּכֵׂהן ָּגדֹול ַעל־ִּדְבָרִתי ַמלִּכי־ֶצֶדק.”

יש להתקדם ולא לסגת

ִמְּפֵני  ְלַהְסִּביָרם  ָקֶׁשה  ַאְך  ַרִּבים,  ְּדָבִרים  לֹוַמר  ָלנּו  ֵיׁש  זׂאת  11 ַעל 

ׁשּוב  מֹוִרים,  ְּכָבר  ִלְהיֹות  ֶׁשֲעֵליֶכם  ִּבְזַמן  12 ִהֵּנה  ָאְזֵניֶכם.  ֶׁשָּכְבדּו 
ִּדְבֵרי  ְיסֹודֹות  ֵראִׁשית  ֶאת  ֶאְתֶכם  ֶׁשְּיַלֵּמד  ְלִמיֶׁשהּו  ַאֶּתם  ְצִריִכים 
ִמי  ָּכל  13 ֵהן  מּוָצק.  ְלָמזֹון  ְוֹלא  ֶלָחָלב  ְזקּוִקים  ְוִנְהֵייֶתם  ֱאֹלִהים 
14 ַאְך  ִּתינֹוק.  עֹוֶדּנּו  ִּכי  ֶצֶדק,  ְּבִדְבֵרי  ֵמִבין  ֵאיֶנּנּו  ָחָלב  ֶׁשַּמֲאָכלֹו 
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ַהַּמֲאָכל ַהּמּוָצק הּוא ַלְמֻבָּגִרים, ֵאֶּלה ֲאֶׁשר חּוֵׁשיֶהם ֻהְרְּגלּו ַעל־ְיֵדי 
ַהִּנָּסיֹון ַהַּמֲעִׂשי ְלַהְבִחין ֵּבין טֹוב ְלַרע.

ַהָּמִׁשיַח, ו  ְּדַבר  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ַהָּׁשָלב  ֶאת  ֶׁשָעַזְבנּו  ְלַאַחר   ָלֵכן, 
ֲחָזָרה  ֶׁשל  ְיסֹודֹות  ְלַהִּניַח  ָנׁשּוב  ְוַאל  ַהַּבְגרּות  ֶאל  ָנא  ִנְתַקֵּדם 
ַהְּטִבילֹות,  2 ּתֹוַרת  ֵּבאֹלִהים,  ֱאמּוָנה  ֵמִתים,  ִמַּמֲעִׂשים  ִּבְתׁשּוָבה 
ִאם  ַנֲעֶׂשה  3 ְוזׂאת  עֹוָלם.  ּוִמְׁשַּפט  ַהֵּמִתים,  ְּתִחַּית  ָיַדִים,  ְסִמיַכת 
ִמַּמְּתַנת  ְוָטֲעמּו  ֵעיֵניֶהם  הּוֲארּו  ֶׁשְּכָבר  ֵאֶּלה  4 ֵהן  ֱאֹלִהים.  ִיְרֶצה 
ְּדַבר ֱאֹלִהים  5 ְוָטֲעמּו ֶאת  ָלֶהם ֶחְלָקם ְּברּוַח ַהּקֶׂדׁש  ְוִנַּתן  ַהָּׁשַמִים 
ַהּטֹוב ְוכׂחֹות ָהעֹוָלם ַהָּבא, 6 ְוָנסֹוגּו — ִאי ֶאְפָׁשר ְלַחֵּדׁש אֹוָתם עֹוד 
ְוָׂשִמים  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  ֵמָחָדׁש ֶאת  ָלֶהם  ִּבְהיֹוָתם צֹוְלִבים  ִלְתׁשּוָבה, 
אֹותֹו ְלֶחְרָּפה. 7 ֲהֵרי ֲאָדָמה ַהּׁשֹוָתה ֶאת ַהֶּגֶׁשם ַהּיֹוֵרד ָעֶליָה ְּפָעִמים 
ֵמֵאת  ְּבָרָכה  נֹוֵׂשאת  אֹוָתּה,  ָלעֹוְבִדים  טֹוב  ֵעֶׂשב  ּומֹוִציָאה  ַרּבֹות 
ְוַדְרָּדִרים, ְּפסּוָלה ִהיא ּוְקרֹוָבה  8 ֲאָבל ִאם ַּתְצִמיַח קֹוִצים  ֱאֹלִהים. 

ִלְקָלָלה ְוסֹוָפּה ְלִהָּׂשֵרף.
9 ַּגם ְּבַדְּבֵרנּו ָּכְך ְּבטּוִחים ָאנּו ָּבֶכם, ֲאהּוַבי, ְּבנֹוֵגַע ַלְּדָבִרים ַהּטֹוִבים 

יֹוֵתר ַהּטֹוְמִנים ְּבֻחָּבם ְיׁשּוָעה; 10 ֶׁשֵּכן ֱאֹלִהים ֹלא ְיַעֵּות ֶצֶדק ְוֹלא 
ְּבָכְך  ְׁשמֹו  ְלַמַען  ֶׁשֶהְרֵאיֶתם  ָהַאֲהָבה  ְוֶאת  ָּפָעְלֶכם  ֶאת  ִיְׁשַּכח 
ָאנּו  11 ֲחֵפִצים  אֹוָתם.  ְמָׁשְרִתים  ְועֹוְדֶכם  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶאת  ֶׁשֵּׁשַרֶּתם 
ֶׁשָּכל ֶאָחד ִמֶּכם ַיְרֶאה ֶאת אֹוָתּה ְׁשִקיָדה ְּבָעְמדֹו ְּבִבְטחֹון ַהִּתְקָוה 
ֶׁשל  ְּבִעְּקבֹוָתם  ֵּתְלכּו  ֶאָּלא  ְלִנְרִּפים,  ִּתְהיּו  ֶׁשֹּלא  12 ְּכֵדי  ַהּסֹוף,  ַעד 

ַהּיֹוְרִׁשים ֶאת ַהַהְבָטחֹות ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה ְואֶׂרְך רּוַח.
הבטחת האלהים איתנה

ִנְׁשַּבע  הּוא  ְלַאְבָרָהם  ַהְבָטָחתֹו  ֶאת  ִהְבִטיַח  ֱאֹלִהים  13 ַּכֲאֶׁשר 

ְּבַנְפׁשֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ֲאֶׁשר ּבֹו הּוא ָיכֹול ְלִהָּׁשַבע. 14 הּוא 
ָאַמר,   ”ִּכי־ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה אֹוָתְך.” 15 ְוָכְך, ְּבָעְמדֹו ְּבאֶׂרְך 
ַּבָּגדֹול  ִנְׁשָּבִעים  16 ְּבֵני ָאָדם  ַאְבָרָהם ֶאת ֲאֶׁשר ֻהְבַטח.  רּוַח, ִהִּׂשיג 
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ִּדין  ְלָכל  ֵקץ  ַהָּׂשם  ֱאֶמת  ֶׁשל  חֹוָתם  ָלֶהם  ִהיא  ְוַהְּׁשבּוָעה  ֵמֶהם, 
ּוְדָבִרים.

17 ְוַכֲאֶׁשר ָרָצה ֱאֹלִהים ְלַהְראֹות ְּבֶיֶתר ּתֶׂקף ְליֹוְרֵׁשי ַהַהְבָטָחה ִּכי 

ַּכָּוָנתֹו ֵאיָנּה ִנֶּתֶנת ְלִׁשּנּוי, ִהְתַחֵּיב ִּבְׁשבּוָעה. 18 ְּבאֶׂפן ֶזה, ַעל־ְסַמְך 
ְׁשֵני ְּדָבִרים ִּבְלִּתי ִמְׁשַּתִּנים ֶׁשָחִליָלה ֵלאֹלִהים ְלַׁשֵּקר ָּבֶהם, ֲאַנְחנּו 
19 ִּתְקָוה  ְלָפֵנינּו;  ַהֻּמַּנַחת  ַּבִּתְקָוה  ֶלֱאחׂז  ְמאׂד  ִנְתעֹוֵדד  ַהִּנְמָלִטים 
ֶׁשִהיא ְּכעֶׂגן ָּבטּוַח ְוַיִּציב ְלַנְפֵׁשנּו ּוַמִּגיָעה ֶאל ִמֵּבית ַלָּפרֶׂכת, 20 ֶאל 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע, ֶהָחלּוץ ָהעֹוֵבר ְלָפֵנינּו, ִנְכַנס ַּבֲעֵדנּו ְוָהָיה   ְלכֵׂהן 

ָּגדֹול ְלעֹוָלם ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק.
כהונת מלכי־צדק

 ַמְלִּכי־ֶצֶדק ֶזה,   ֶמֶלְך ָׁשֵלם, ּכֵׂהן ְלֵאל ֶעְליֹון, ֲאֶׁשר ָיָצא ִלְקַראת ז 
ַאְבָרָהם ְּבׁשּוב ַאְבָרָהם ֵמַהּכֹות ֶאת ַהְּמָלִכים ּוֵבֵרְך אֹותֹו, 2 ַוֲאֶׁשר 
ֶצֶדק;  ֶמֶלְך  ָּבִראׁשֹוָנה  ְׁשמֹו  ֵּפרּוׁש  ִמּכׂל,  ַמֲעֵׂשר  לֹו  ָחַלק  ַאְבָרָהם 
ֵאם,  ְּבֹלא  ָאב,  3 ְּבֹלא  ַהָּׁשלֹום;  ֶמֶלְך  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו  ָׁשֵלם,  ֶמֶלְך  ַּגם  ְוהּוא 
ּוִבְהיֹותֹו  ְלַחָּייו,  ְוַגם ֹלא סֹוף  ְלָיָמיו  ְּתִחָּלה  ֵאין  יּוֲחִסין,  ִצּיּון  ְּבֹלא 

ּדֹוֶמה ְלֶבן־ָהֱאֹלִהים הּוא ִנְׁשָאר ּכֵׂהן ְלָתִמיד.
4 ְראּו ַמה ָּגדֹול הּוא ֶזה ֲאֶׁשר ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָנַתן לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֵּמיַטב 

ַהּתֹוָרה  ַעל־ִּפי  ֻצּוּו  ַהְּכֻהָּנה,  ֶאת  ַהּיֹוְרִׁשים  ֵלִוי,  ְּבֵני  5 ֲהֹלא  ַהָּׁשָלל. 
ָלַקַחת ַמֲעֵׂשר ִמן ָהָעם, ְּכלֹוַמר ֵמֲאֵחיֶהם, ֲהַגם ֶׁשַהָּללּו יֹוְצֵאי ֶיֶרְך 
ַאְבָרָהם. 6 ֲאָבל הּוא ֲאֶׁשר ֹלא ִהְתַיֵחׂש ַעל ִמְׁשַּפְחָּתם ָלַקח ַמֲעֵׂשר 
ֵמַאְבָרָהם ּוֵבֵרְך ֶאת ֶזה ֶׁשָהיּו לֹו ַהַהְבָטחֹות. 7 ֵאין עֹוְרִרים ַעל ָּכְך 
ֶׁשַהָּקטׂן ְיבַׂרְך ִמִּפי ַהָּגדֹול ִמֶּמּנּו. 8 ְוִהֵנה ָּכאן לֹוְקִחים ֶאת ַהַּמֲעֵׂשר 
ַחי.  ֶׁשהּוא  ָעָליו  ֶׁשהּוַעד  ִמי   — ָׁשם  ַאְך  ָלמּות,  ֶׁשּסֹוָפם  ָאָדם  ְּבֵני 
ַעל־ ַמֲעֵׂשר  ָנַתן  ַהַּמְעְׂשרֹות,  ְמַקֵּבל  ֵלִוי,  ֶׁשַּגם  לֹוַמר  9 ְוֶאְפָׁשר 

ַמְלִּכי־ֶצֶדק  ְּבֵצאת  ַאְבָרָהם  ָאִביו  ְּבַחְלֵצי  ָהָיה  10 ִּכי  ַאְבָרָהם,  ְיֵדי 
ִלְקָראתֹו.

 6.17 - 7.10

HNTquote.indb   429 27/10/2010   14:32:20



430 אל העברים 

 

ז 17, 21: תהל’ קי 4   

ֵלִוי, ֶׁשִּבְזַמָּנּה ִקֵּבל ָהָעם  11 ָלֵכן ִאּלּו ֻהְּׂשָגה ְׁשֵלמּות ַעל־ְיֵדי ְּכֻהַּנת 

ֶאת ַהּתֹוָרה, ַמה ּצֶׂרְך עֹוד ֶׁשָּיקּום ּכֵׂהן ַאֵחר ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק 
ִמן  ַהְּכֻהָּנה,  ִמְׁשַּתֵּנית  ַּכֲאֶׁשר  12 ָאֵכן  ַאֲהרׂן?  ִיָּקֵרא ַעל־ִּדְבָרִתי  ְוֹלא 
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ָעָליו  ֶׁשֶּנֱאַמר  13 ּוִמי  ַהּתֹוָרה.  ַּגם  ֶׁשִּתְׁשַּתֶּנה  ַהֶהְכֵרַח 
ָּגלּוי  14 ֵהן  ַּבִּמְזֵּבַח.  ֵׁשֵרת  ֹלא  ִמָּבָניו  ִאיׁש  ֲאֶׁשר  ַאֵחר  ְלֵׁשֶבט  ַׁשָּיְך 
ְוָידּוַע ֶׁשֲאדֹוֵננּו ָצַמח ִמיהּוָדה, ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר מֶׁׂשה ֹלא ִּדֵּבר ָעָליו ָּדָבר 
ְלַמְלִּכי־ֶצֶדק,  ְּבדֹוֶמה  ַּכֲאֶׁשר,  יֹוֵתר  עֹוד  ָּברּור  15 ְוֶזה  ְּכֻהָּנה.  ְּבִעְנַין 
ַהְּתלּוָיה  ֻחִּקים  ּתֹוַרת  ַעל־ִּפי  ֹלא  ְלכֵׂהן  16 ֶׁשָהָיה  ַאֵחר  ּכֵׂהן  ָקם 
ְּבָבָׂשר ָוָדם, ֶאָּלא ִמּתֶׂקף ּכַׂח ַהַחִּיים ֶׁשֵאין ָלֶהם ֶהְפֵסק. 17 ֵהן ֵהִעיד 
ָעָליו,   ”ַאָּתה־כֵׂהן ְלעֹוָלם ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק.” 18 ְוָאֵכן ַהִּמְצָוה 
ֶׁשִּנְּתָנה ֶּבָעָבר ִמְתַּבֶּטֶלת ִּבְגַלל ֻחְלָׁשָתּה ְוִאי ְיָכְלָּתּה ְלהֹוִעיל, 19 ֶׁשֵּכן 
יֹוֵתר  טֹוָבה  ִּתְקָוה  ָּבָאה  זׂאת  ְלֻעַּמת  ָּדָבר;  ִהְׁשִליָמה  ֹלא  ַהּתֹוָרה 

ְוַעל־ָיֶדיָה ֲאַנְחנּו ִמְתָקְרִבים ֵלאֹלִהים.
ְלכֲׂהִנים  ָהיּו  ַהָּללּו  21 ָאְמָנם   — ְּבִלי ְׁשבּוָעה  ָהָיה  ֶׁשֶּזה ֹלא  20 ּוְכֵׁשם 

ְּבִלי ְׁשבּוָעה, ַאְך הּוא ִּבְׁשבּוָעה, ַעל־ְיֵדי ָהאֹוֵמר לֹו, ”ִנְׁשַּבע ֱאֹלִהים 
ְוֹלא ִיָּנֵחם, ַאָּתה־כֵׂהן ְלעֹוָלם ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצֶדק” — 22 ָּכְך ַּגם 
טֹוָבה יֹוֵתר ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע ִנְהָיה ָעֵרב ָלּה. 23 ְוַרִּבים ָהיּו ְלכֲׂהִנים, 
ִּכי ַהָּמֶות ְמָנָעם ִמְּלַהְמִׁשיְך ַּבְּכֻהָנה. 24 ֲאָבל ֶזה, ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ִנְׁשָאר 
ְלעֹוָלם, ֵיׁש לֹו ְּכֻהָּנה ֶׁשֵאיֶנָּנה עֹוֶבֶרת. 25 ָלֵכן הּוא ַּגם ָיכֹול ְלהֹוִׁשיַע 
ְלַהְפִּגיַע  ְּכֵדי  ָּתִמיד  ַחי הּוא  ִּכי  ַּדְרּכֹו,  ֵלאֹלִהים  ַהָּבִאים  ֶאת  ָלֶנַצח 

ַּבֲעָדם.
ִנְבָּדל  ָטהֹור,  ָּתִמים,  ָקדֹוׁש,   — ָלנּו  ָיֶאה  ָּכֶזה  ָּגדֹול  ּכֵׂהן  26 ָאֵכן 

ֵמחֹוְטִאים ְוִנָּׂשא ֵמַעל ַהָּׁשַמִים, 27 ֲאֶׁשר ֵאינֹו ָצִריְך יֹום יֹום, ַּכּכֲׂהִנים 
ַהְּגדֹוִלים, ְּתִחָּלה ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות ַעל ֲחָטָאיו ְוַאֲחֵרי ֵכן ַעל ֲחָטֵאי 
28 ֵהן  ַעְצמֹו.  ֶאת  ְּבַהְקִריבֹו  ּוְלָתִמיד  ַאַחת  ָעָׂשה  זׂאת  ִּכי  ָהָעם; 
ְּגדֹוִלים, ַאְך  ּכֲׂהִנים  ְלַתְפִקיד ֶׁשל  ֲחָלִׁשים  ָאָדם  ְּבֵני  ִמְּנָתה  ַהּתֹוָרה 

 7.11 - 28
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¤ ח 9: בחלתי ‑ נ”מ: בעלתי   

ח 5: שמות כה 40   ח 8  ‑12: ירמ’ לא 31‑34    

ְּדַבר ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַאַחר ַהּתֹוָרה ֶהֱעִמיד ֶאת ַהֵּבן ֲאֶׁשר ֻהְׁשַלם 
ְלעֹוָלם.

כהונתו הנעלה של ישוע

ִליִמין ח  ַהּיֹוֵׁשב  ָּגדֹול  ּכֵׂהן  ָלנּו  ֵיׁש  ֶׁשֶּנֶאְמרּו הּוא:  ַהְּדָבִרים   ִעַּקר 
ָהֲאִמִּתי  ּוַבִּמְׁשָּכן  ַּבּקֶׂדׁש  ְמָׁשֵרת  2 ְוהּוא  ַּבָּׁשַמִים,  ַהְּגֻדָּלה  ִּכֵּסא 
ֲאֶׁשר ּכֹוֵנן יהוה ְוֹלא ָאָדם. 3 ָּכל ּכֵׂהן ָּגדֹול ַּתְפִקידֹו ְלַהְקִריב ְמָנחֹות 
ּוְזָבִחים; ָלֵכן ָצִריְך ֶׁשַּגם ֶזה ִיְהֶיה לֹו ַמה ְּלַהְקִריב. 4 ִאּלּו ָהָיה ָּבָאֶרץ 
ַהּתֹוָרה  ְלִפי  ְמָנחֹות  ַהַּמְקִריִבים  ּכֲׂהִנים  ּפׂה  ֵיׁש  ִּכי  ּכֵׂהן,  ָהָיה  ֹלא 
ְּכִפי  ַהְּׁשֵמיִמִּיים,  ַהְּדָבִרים  ֶׁשל  ְוֵצל  ַּתְבִנית  ְלִפי  ַּבּקֶׂדׁש  5 ּוְמָׁשְרִתים 

ֵאָליו,   ”ְרֵאה  ָאַמר  ֵהן  ַהִּמְׁשָּכן;  ֶאת  ְלָהִקים  ְּבבֹואֹו  מֶׁׂשה  ֶׁשֻּצָּוה 
ַוֲעֵׂשה ַהּכׂל ְּכַתְבִנית ֲאֶׁשר־ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר.” 6 ְוִהֵּנה ֵיׁשּוַע ִהִּׂשיג 
ְּכֻהָּנה ַנֲעָלה יֹוֵתר, ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשהּוא ְמַתֵּוְך ֶׁשל ְּבִרית ְמֻעָּלה יֹוֵתר 

ֲאֶׁשר נֹוְסָדה ַעל ַהְבָטחֹות טֹובֹות יֹוֵתר.
ָמקֹום  ִנְדָרׁש  ָהָיה  ֹלא  ִחָּסרֹון,  ְּבִלי  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּבִרית  ָהְיָתה  7 ִאּלּו 

ַלְּׁשִנָּיה. 8 ֲהֹלא ְּבהֹוִכיחֹו אֹוָתם הּוא אֹוֵמר:
  ”ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים, ְנֻאם־יהוה, 

ְוָכַרִּתי ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה
ְּבִרית ֲחָדָׁשה;

ֹלא ַכְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת־ֲאבֹוָתם  9 
ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים,

ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת־ְּבִריִתי
ְוָאׂנִכי    ¤ָּבַחְלִּתי ָבם, ְנֻאם־יהוה.

ִּכי ׂזאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכׂרת ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  10 
ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם, ְנֻאם־יהוה:

ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם
ְוַעל־ִלָּבם ֶאְכֳּתֶבָּנה,

 8.1 - 10
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ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים
ְוֵהָּמה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם,

ְוֹלא ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו  11 
ְוִאיׁש ֶאת־ָאִחיּו ֵלאׂמר, ְּדעּו ֶאת יהוה;

ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי
ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד־ְּגדֹוָלם.

ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעׂוָנם,  12 
ּוְלַחָּטאָתם ֹלא ֶאְזָּכר־עֹוד.”

13 ִהֵּנה ְּבָאְמרֹו ְּבִרית ֲחָדָׁשה ִיֵּׁשן ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוַמה ֶּׁשנֹוָׁשן ּוַמְזִקין 

ָקרֹוב ַלֲחֹלף.
המקדש בארץ לעומת המקדש בשמים

 ּוְבֵכן ַלְּבִרית ָהִראׁשֹוָנה ָהיּו ַּגם ִּדיֵני ֲעבֹוָדה ְוַגם ִמְקָּדׁש ַּגְׁשִמי ט 
ָּבָאֶרץ; 2 ִּכי הּוַקם ִמְׁשָּכן ִחיצֹון ֲאֶׁשר ּבֹו ַהְּמנֹוָרה ְוַהֻּׁשְלָחן ְוֶלֶחם 
ַהִּנְקָרא  ִמְׁשָּכן  ַהְּׁשִנָּיה  ַלָּפרֶׂכת  3 ּוִמֵּבית  קֶׂדׁש.  ִנְקָרא  ְוהּוא  ַהָּפִנים, 
קֶׂדׁש ַהֳּקָדִׁשים 4 ּובֹו ִמְזַּבח ָזָהב ִלְקטֶׂרת ַוֲארֹון ַהְּבִרית ַהְמֻצֶּפה ָזָהב 
ֲאֶׁשר  ַאֲהרׂן  ַמֵּטה  ְּבתֹוָכּה,  ַהָּמן  ֲאֶׁשר  ָזָהב  ִצְנֶצֶנת  ּוָבָארֹון  ָסִביב. 
ַעל  ַהּסֹוְכִכים  ַהָּכבֹוד  ְּכרּוֵבי  לֹו  5 ּוִמַּמַעל  ַהְּבִרית;  ְולּוחֹות  ָּפַרח, 

ַהַּכּפֶׂרת. ֹלא ְנַדֵּבר ָּכֵעת ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם.
6 ִּבְהיֹות ָּכל ֵאֶּלה ֲערּוִכים ָּכְך, ִנְכָנִסים ַהּכֲׂהִנים ִּבְקִביעּות ֶאל ַהִּמְׁשָּכן 

ַהִחיצֹון ְלַמֵּלא ֶאת ֵׁשרּוָתם. 7 ֲאָבל ֶאל ַהִּמְׁשָּכן ַהְּפִניִמי ִנְכָנס ַהּכֵׂהן 
ַהָּגדֹול ְלַבּדֹו ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה, ֹלא ְּבִלי ָּדם ֲאֶׁשר הּוא ַמְקִריב ְּבַעד 
ַעְצמֹו ּוְבַעד ִׁשְגגֹות ָהָעם. 8 ָּבזׂאת רּוַח ַהּקֶׂדׁש מֹוִדיָעה ֶׁשַהֶּדֶרְך ֶאל 
ַהּקֶׂדׁש ֵאיָנּה ִנְגֵלית ָּכל עֹוד ַהִּמְׁשָּכן ַהִחיצֹון עֹוֵמד ַעל ְמכֹונֹו, 9 ְוֶזה 
ַלְּזַמן ַהֶּזה, ַּכֲאֶׁשר ַמְקִריִבים ְמָנחֹות ּוְזָבִחים ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים  ָמָׁשל 
ְלָהִביא ֶאת ְמָׁשֵרת ַהּקֶׂדׁש ִליֵדי ְׁשֵלמּות ְּבַמְצּפּונֹו, 10 ְוֶׁשֵאיָנם ֶאָּלא 
ְּכרּוִכים ְּבַמֲאָכל ּוְבַמְׁשֶקה ּוְבִמיֵני ְטִבילֹות — ִּפּקּוֵדי־ּתֹוָרה ִחיצֹוִנִּיים 

ֲאֶׁשר ִנְּתנּו ַעד ֵעת ִּתּקּון.
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ט 20: שמות כד 8   

11 ֲאָבל ַהָּמִׁשיַח, ְּבבֹואֹו ִלְהיֹות ּכֵׂהן ָּגדֹול ַלּטֹובֹות ָהֲעִתידֹות, ָעַבר 

ֶׁשֵאינֹו  ְּכלֹוַמר,   — ָיַדִים  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשֵאינֹו  יֹוֵתר  ּוֻמְׁשָלם  ָּגדֹול  ְּבִמְׁשָּכן 
ַוֲעָגִלים,  ְׂשִעיִרים  ְּבַדם  ְוֹלא  הּוא,  12 ּוְבָדמֹו  ַהּזׂאת  ַלְּבִריָאה  ַׁשָּיְך 
ְוִהִּׂשיג ְּפדּות עֹוָלִמים; 13 ֶׁשֵּכן ִאם  ִנְכַנס ַאַחת ּוְלָתִמיד ֶאל ַהּקֶׂדׁש 
ְיַקְּדׁשּו  ַהְּטֵמִאים,  ַעל  ְּבִהָּזְרָקם  ַהָּפָרה,  ְוֵאֶפר  ּוְׂשִעיִרים  ָּפִרים  ַּדם 
ַעד ְּכֵדי ְלַטֵהר ֶאת ַהּגּוף, 14 ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָּדמֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח 
ֲאֶׁשר ִהְקִריב ַעְצמֹו ֵלאֹלִהים ְּברּוַח עֹוָלִמים ּוְבֹלא מּום — ְיַטֵהר ֶאת 

ַמְצּפּוֵננּו ִמַּמֲעֵׂשי ָמֶות ְּכֵדי ֶׁשַּנֲעבׂד ֶאת ֱאֹלִהים ַחִּיים.
15 ָלֵכן הּוא ְמַתֵּוְך ִלְבִרית ֲחָדָׁשה, ְוַעל־ְיֵדי ָּכְך — ֵמַאַחר ֶׁשֵּמת ִלְפדֹות 

ִמן ַהְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ִּביֵמי ַהְּבִרית ָהִראׁשֹוָנה — ְיַקְּבלּו ַהְמקָׂרִאים 
ֶאת ַנֲחַלת עֹוָלם ַהֻּמְבַטַחת. 16 ֵהן ְּבִהָּמֵצא ַצָּוָאה ָצִריְך ֶׁשְּיֻאַּׁשר ְּדַבר 
מֹותֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּצָּוָאה; 17 ִּכי ַרק ְּבמֹות ַהֵּמת ִּתּכׂן ַהַּצָּוָאה, ְוֵאין ָלּה 
ּתֶׂקף ָּכל עֹוד ַחי ַּבַעל ַהַּצָּוָאה. 18 ָלֵכן ַּגם ֲחֻנַּכת ַהְּבִרית ָהִראׁשֹוָנה 
ֹלא ָהְיָתה ְּבִלי ָּדם; 19 ִּכי ְּכַכּלֹות מֶׁׂשה לֹוַמר ְלָכל ָהָעם ָּכל ִמְצָוה ְלִפי 
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ַמִים  ִעם  ְוַהְּׂשִעיִרים  ָהֲעָגִלים  ַּדם  ֶאת  ָלַקח  ַהּתֹוָרה, 
ְוֵאזֹוב, ְוָזַרק אֹוָתם ַעל ַהֵּסֶפר ְוַעל ָּכל ָהָעם, 20 ְּבָאְמרֹו,   ”ִהֵּנה ַדם־
ָּכל  ְוַעל  ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ַּגם  21 ְוֵכן  ֱאֹלִהים.”  ֶאְתֶכם  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית 
ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת ִהָּזה ֶאת ַהָּדם. 22 ָאֵכן ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה ִּכְמַעט ַהּכׂל ְמטָׂהר 

ְּבָדם, ּוְבֹלא ְׁשִפיַכת ָּדם ֵאין ְמִחיָלה.
קרבן המשיח מסיר חטאים

23 ָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ְלַטֵהר ַעל־ְיֵדי ֵאֶּלה ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֵהם ַּתְבִנית 

ַעְצָמם  ַהְׁשֵמיִמִּיים  ַהְּדָבִרים  ֲאָבל  ַּבָּׁשַמִים,  ַהִּנְמָצִאים  ַהְּדָבִרים 
ּדֹוְרִׁשים ְזָבִחים טֹוִבים ֵמֵאֶּלה. 24 ֲהֵרי ַהָּמִׁשיַח ֹלא ִנְכַנס ֶאל ִמְקָּדׁש 
ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ִּביֵדי ָאָדם ַוֲאֶׁשר הּוא ָּבבּוָאה ֶׁשל ָהֲאִמִּתי, ִּכי ִאם ָּבא 
25 ַאף ֹלא  ָהֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ַּבֲעֵדנּו  ַעָּתה  ְלֵהָראֹות  ַהָּׁשַמִים  ֶעֶצם  ֶאל 
ָׁשָנה  ַהִּנְכָנס  ַהָּגדֹול  ַּכּכֵׂהן  ַרּבֹות,  ְּפָעִמים  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְקִריב  ָּבא 
ְּבָׁשָנה ֶאל ַהּקֶׂדׁש ְּבָדם ֲאֶׁשר ֵאינֹו ָּדמֹו; 26 ֶׁשִאם ֵּכן, ָהָיה ָצִריְך ִלְסּבׂל 
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י 5  ‑7: תהל’ מ 7‑9     

ִנְגָלה ַּפַעם ַאַחת, ְּבֵקץ  ְּפָעִמים ַרּבֹות ֵמָאז ִהָּוֵסד ֵּתֵבל. ֲאָבל ָּכֵעת 
ָהעֹוָלִמים, ְלָהִסיר ֶאת ַהֵחְטא ְּבָקְרַּבן ַעְצמֹו. 27 ּוְכֵׁשם ֶׁשִּנְגַזר ַעל ְּבֵני 
ָאָדם ָלמּות ַּפַעם ַאַחת ְוַאֲחֵרי ֵכן ַהִּמְׁשָּפט, 28 ָּכְך ַּגם ַהָּמִׁשיַח, ַאֲחֵרי 
ֶׁשֻהְקַרב ַּפַעם ַאַחת ָלֵׂשאת ֲחָטֵאי ַרִּבים, יֹוִפיַע ֵׁשִנית — ֶׁשֹּלא ְלִעְנַין 

ַהֵחְטא — ַלְמַחִּכים לֹו ִליׁשּוָעה.

ֶצֶלם י  ֶעֶצם  ְוֹלא  ָּבּה  ָהֲעִתידֹות  ַהּטֹובֹות  ֵצל  ֲאֶׁשר   ַהּתֹוָרה, 
ַעל־ְיֵדי  ְׁשֵלמּות  ִליֵדי  ְלָהִביא  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ַּפַעם  ַאף  ַהְּדָבִרים, 
אֹוָתם ַהָּקְרָּבנֹות ֶאת ַהָּבִאים ְלַהְקִריָבם ְּבַהְתָמָדה ָׁשָנה ְּבָׁשָנה. 2 ִאּלּו 
ָיְכָלה ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ָהְיָתה ֻמְפֶסֶקת ַהְקָרָבָתם; ִּכי ְלַאַחר ֶׁשַהְמָׁשְרִתים 
ַּבּקֶׂדׁש ָהיּו ִנְטָהִרים ַּפַעם ַאַחת, ֹלא ָהְיָתה ָּבֶהם עֹוד ַהָּכַרת ֵחְטא. 
3 ֲאָבל ֵיׁש ַּבָּקְרָּבנֹות ַהָּללּו ִזְכרֹון ֲחָטִאים ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה, 4 ֶׁשֵּכן ַּדם 

ָּפִרים ּוְׂשִעיִרים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִסיר ֲחָטִאים.
 5 ָלֵכן ְּבִהָּכְנסֹו ֶאל ָהעֹוָלם הּוא אֹוֵמר:

  ”ֶזַבח ּוִמְנָחה ֹלא־ָחַפְצָּת,
ּגּוף ּכֹוַנְנָּת ִלי;

עֹוָלה ַוֲחָטָאה ֹלא ָׁשָאְלָּת.  6 
ָאז ָאַמְרִּתי: ִהֵּנה־ָבאִתי ‑  7 

ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר ָּכתּוב ָעַלי ‑
ַלֲעׂשֹות־ְרצֹוְנָך, ֱאֹלַהי.”

ֹלא  ַאף  ָחַפְצָּת  ֹלא  ַוֲחָטָאה  ְועֹוָלה  ּוִמְנָחה  ”ֶזַבח  ְלֵעיל,  8 ְּבָאְמרֹו 

ָׁשָאְלָּת”, ֲאֶׁשר ַמְקִריִבים אֹוָתם ַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה, 9 ּוְבָאְמרֹו ַאֲחֵרי ֵכן, 
”ִהֵּנה ָבאִתי ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך”, ֵמִסיר הּוא ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ְּכֵדי ְלָהִקים 
ֶאת ַהְּׁשִנָּיה. 10 ּוְבאֹותֹו ָהָרצֹון ְמֻקָּדִׁשים ֲאַנְחנּו ַעל־ְיֵדי ַהְקָרַבת ּגּופֹו 

ֶׁשל ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַּפַעם ַאַחת ּוְלָתִמיד.
11 ָּכל ּכֵׂהן עֹוֵמד יֹום יֹום ְלָׁשֵרת ַּבּקֶׂדׁש ּוַמְקִריב ְּפָעִמים ַרּבֹות ֶאת 

ֲחָטִאים.  ְלָהִסיר  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ַּפַעם  ַאף  ֲאֶׁשר  ַהָּקְרָּבנֹות  אֹוָתם 
ִליִמין  ָיַׁשב  ַהֲחָטִאים,  ַעל  ֶאָחד  ָקְרָּבן  ֶׁשִהְקִריב  ְלַאַחר  ֶזה,  12 ֲאָבל 
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י 16  ‑17: ירמ’ לא 33‑34     י 28: דבר’ יט 15   

ָהֱאֹלִהים ְלָתִמיד 13 ּוֵמָאז הּוא ְמַחֶּכה ַעד ֲאֶׁשר יּוְׁשתּו אֹוְיָביו ֲהדֹום 
ְלַרְגָליו, 14 ֶׁשֵּכן ְּבָקְרָּבן ֶאָחד ִהְׁשִלים ְלָתִמיד ֶאת ַהְמֻקָּדִׁשים. 15 ְוַגם 

רּוַח ַהּקֶׂדׁש ְמִעיָדה ָלנּו ַעל זׂאת, ִּכי ְלַאַחר ֶׁשָאַמר,
 16   ”ׂזאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכׂרת ִאָּתם

ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם, ְנֻאם־יהוה:
ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם

ְוַעל־ִלָּבם ֶאְכֳּתֶבָּנה”,
17 הּוא אֹוֵמר,

”ְוַלֲעוָֹנם ּוְלַחָּטאָתם ֹלא ֶאְזָּכר־עֹוד.”
18 ּוְבָמקֹום ֶׁשַהָּללּו ִנְסָלִחים ֵאין עֹוד ָקְרָּבן ַעל ֲחָטִאים.

דברי עידוד והזהרה

19 ָלֵכן, ַאַחי, ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִּבָּטחֹון ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהּקֶׂדׁש ְּבַדם ֵיׁשּוַע, 

20 ְּבֶדֶרְך ֲחָדָׁשה ְוַחָּיה ֲאֶׁשר הּוא ָחַנְך ָלנּו ֶּדֶרְך ַהָּפרֶׂכת, ֶׁשִהיא ְּבָׂשרֹו, 

ְּבֵלָבב  ָנא  22 ִנְתָקְרָבה  ֱאֹלִהים,  ֵּבית  ַעל  ָּגדֹול  ּכֵׂהן  ָלנּו  21 ּוִבְהיֹות 

ֵמַהְרָׁשַעת  ְמטָׂהִרים  ְּכֶׁשִּלּבֹוֵתינּו  ָהֱאמּוָנה,  ַוָּדאּות  ּוִבְמלֹוא  ָׁשֵלם 
ֶׁשָאנּו  ַּבִּתְקָוה  ָנא  23 ַנֲחִזיָקה  ְטהֹוִרים.  ְּבַמִים  ָרחּוץ  ְוַהּגּוף  ַמְצּפּון 
ַמְצִהיִרים ָעֶליָה ְוַאל ִנּמֹוט, ֶׁשֵּכן ֶנֱאָמן ַהַּמְבִטיַח. 24 ָנִׂשים ִלֵּבנּו ִאיׁש 
ֶאל ֵרֵעהּו, ְלעֹוֵרר ֶזה ֶאת ֶזה ְלַאֲהָבה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים. 25 ַּבל ַנְזִניַח 
ֶאת ִהְתַּכְּנסּוֵתנּו ְּכִמְנַהג ַּכָּמה ֲאָנִׁשים, ִּכי ִאם ְנעֹוֵדד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו, 

ּוְבִיחּוד ִּבְראֹוְתֶכם ִּכי ָקֵרב ַהּיֹום.
26 ֵהן ִאם ֶנֱחָטא ְּבָזדֹון ְלַאַחר ֶׁשִּקַּבְלנּו ֶאת ְיִדיַעת ָהֱאֶמת, ֹלא ִיָּׁשֵאר 

עֹוד ָקְרָּבן ְלַכֵּפר ַעל ֲחָטִאים, 27 ֶאָּלא ִצִּפַּית ֲחָרָדה ְלִדין, ְוַלַהט ֵאׁש 
ְּבִלי  יּוַמת  מֶׁׂשה  ּתֹוַרת  ֶאת  28 ַהֵּמֵפר  ָהאֹוְיִבים.  ֶאת  ּתׂאַכל  ֲאֶׁשר 
ְוַכָּמה  29 ַּכָּמה  ְׁשֹלָׁשה־ֵעִדים.  ַעל־ִּפי  אֹו  ֵעִדים  ְׁשֵני  ֶחְמָלה   ַעל־ִּפי 
ָּגדֹול יֹוֵתר ִיְהֶיה, ְלִפי ַּדְעְּתֶכם, ָהעֶׂנׁש ָהָראּוי ְלִמי ֶׁשרֹוֵמס ְּבַרְגלֹו ֶאת 
ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ּוְמַזְלֵזל ְּבַדם ַהְּבִרית ֲאֶׁשר הּוא ְמֻקָּדׁש ּבֹו ּוְמָחֵרף ֶאת 
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י 30: דבר’ לב 35  ‑36     י 37  ‑38: חבק’ ב 3‑4     יא 5: ברא’ ה 24   

רּוַח ַהֶחֶסד? 30 ֲהֵרי ַמִּכיִרים ֲאַנְחנּו ֶאת ִמי ֶׁשָאַמר,   ”ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם”, 
ְוַגם ”ָיִדין יהוה ַעּמֹו.” 31 ָאֵכן נֹוָרא ִלְנּפׂל ְּבַיד ֱאֹלִהים ַחִּיים!

ַוֲעַמְדֶּתם  ֵעיֵניֶכם  אֹורּו  ַּכֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹוִנים,  ַהָּיִמים  ֶאת  32 ִזְכרּו 

ְלֵעיֵני  ְוָצרֹות  ֲחָרפֹות  ְסַבְלֶּתם  33 ְּפָעִמים  ּוְבָצרֹות.  ָקֶׁשה  ְּבַמֲאָבק 
ָאֵכן  34 ִּכי  ָּכזׂאת;  ָסְבלּו  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ִעם  ִהְׁשַּתַּתְפֶּתם  ּוְפָעִמים  ּכׂל, 
ַצר ָהָיה ָלֶכם ַעל ָהֲאִסיִרים, ְוֶאת ְּגֵזַלת ְרכּוְׁשֶכם ְסַבְלֶּתם ְּבִׂשְמָחה, 
ִמּתֹוְך ְיִדיָעה ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ַּבָּׁשַמִים ִקְנָין טֹוב יֹוֵתר, ַיִּציב ְוַקָּים. 35 ָלֵכן 
ַאל ַּתְׁשִליכּו ֶאת ִּבְטחֹוְנֶכם ֲאֶׁשר ָּגדֹול ְׂשָכרֹו, 36 ֶׁשֲהֵרי ְצִריִכים ַאֶּתם 
ְלַסְבָלנּות ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהֻּמְבָטח ְלַאַחר ֶׁשַּתֲעׂשּו ֶאת ְרצֹון ֱאֹלִהים; 

37 ִּכי

  ”עֹוד ְמַעט ָקט ְוַהָּבא ָיבֹוא, ְוֹלא ְיַאֵחר.
ַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה;  38 

ְוִאם ִיּסֹוג ֹלא ָרְצָתה ַנְפִׁשי ּבֹו.”
39 ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֵאיֶנּנּו ִמן ַהְּנסֹוִגים ֱאֵלי ֲאַבּדֹון, ִּכי ִאם ְּבֵני ָהֱאמּוָנה 

ְלֵׁשם ְיׁשּוַעת ַהֶּנֶפׁש.
אמונה

הֹוָכַחת יא  ַהְמֻקִּוים,  ַהְּדָבִרים  ְּבַמָּמׁשּות  ִּבָּטחֹון  ִהיא   ָהֱאמּוָנה 
ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ִנְרִאים. 2 ִּבְגָלָלּה הּוַעד ַעל ַהַּקְדמֹוִנים.

ָנִבין ִּכי ָהעֹוָלִמים הּוְכנּו ִּבְדַבר ֱאֹלִהים, ְּבאֶׂפן ֶׁשַהִּנְרֶאה  3 ֶּבֱאמּוָנה 

ִנְתַהָּוה ִמן ַהִּבְלִּתי ִנְרֶאה.
ַקִין;  ֶׁשֵהִביא  ִמֶּזה  ָקְרָּבן טֹוב  ֵלאֹלִהים  ֶהֶבל  ֵהִביא  ֱאמּוָנה  4 ִמּתֹוְך 

ִּבְגָלָלּה הּוַעד ָעָליו ִּכי ַצִּדיק הּוא, ֶׁשֵּכן ֱאֹלִהים ֵהִעיד ַעל ַמְּתנֹוָתיו, 
ֻלַּקח  ֱאמּוָנה  5 ִּבְזכּות  ֶׁשֵּמת.  ְלַאַחר  ַּגם  ֲעַדִין  ְמַדֵּבר  הּוא  ּוִבְגָלָלּה 
ֲחנֹוְך ְּבִלי ִלְראֹות ָמֶות,   ”ְוֵאיֶנּנּו, ִּכי־ָלַקח אׂתֹו ֱאֹלִהים.” ְוהּוַעד ָעָליו 
ִלְפֵני ִהָּלְקחֹו ִּכי ”ֶאת ָהֱאֹלִהים ִהְתַהֵּלְך.” 6 ּוְבִלי ֱאמּוָנה ִאי ֶאְפָׁשר 
ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  ֱאֹלִהים  ֶאל  ַהָּקֵרב  ָּכל  ִּכי  ֵלאֹלִהים,  ָרצּוי  ִלְהיֹות 
ֶׁשהּוא ַקָּים ְוהּוא נֹוֵתן ְּגמּול ְלדֹוְרָׁשיו. 7 ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ָּבָנה נַׂח ֵּתָבה 
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יא 18: ברא’ כא 12   

ְלַהָּצַלת ֵּביתֹו, ִּבְהיֹותֹו ָיֵרא ַאֲחֵרי ֶׁשֻהְזַהר ַעל ְּדָבִרים ֲאֶׁשר עֹוד ֹלא 
ִנְראּו, ּוֶבֱאמּוָנתֹו ִהְרִׁשיַע ֶאת ָהעֹוָלם ְוָהָיה ְליֹוֵרׁש ַהְּצָדָקה ַהְמֻיֶּסֶדת 

ַעל ֱאמּוָנה.
ֶׁשָהָיה  ָמקֹום  ֶאל  ָלֵצאת  ְּבִהָּקְראֹו  ַאְבָרָהם  ִצֵּית  ֱאמּוָנה  8 ִמּתֹוְך 

9 ִמּתֹוְך  ֵיֵלְך.  ְלָאן  ָלַדַעת  ִמְּבִלי  ָיָצא  ְוהּוא  ְלַנֲחָלה,  ְלַקֵּבל  ָעִתיד 
ֱאמּוָנה ִהְתּגֹוֵרר ְּבֶאֶרץ ַהַהְבָטָחה ְּכֵגר ְּבֶאֶרץ ָזָרה, ְּבִׁשְבּתֹו ְּבאָׂהִלים 
10 ִּכי  ַהַהְבָטָחה;  אֹוָתּה  ֶאת  ִעּמֹו  ָיְרׁשּו  ֲאֶׁשר  ְוַיֲעקׂב  ִיְצָחק  ִעם 
ִחָּכה ָלִעיר ֶׁשֵּיׁש ָלּה ְיסֹודֹות, ֶׁשַאְדִריָכָלּה ּוְמִקיָמּה הּוא ָהֱאֹלִהים. 
11 ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ִקְּבָלה ַּגם ָׂשָרה ּכַׂח ַלֲהרֹות ַאף ְלַאַחר ֶׁשִהְזַּדְּקָנה, 

ֶׁשָהָיה  ֵמֶאָחד,  ַּגם  ֵּכן  12 ַעל  ְלֶנֱאָמן.  ַהַּמְבִטיַח  ֶאת  ָחְׁשָבה  ֶׁשֵּכן 
ִּבְבִחיַנת ֵמת, ָיְצאּו ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרׂב ְוַכחֹול ַעל ְׂשַפת ַהָּים ֲאֶׁשר 

ֹלא ִיָּסֵפר.
ֶאת  ֶׁשִהִּׂשיגּו  ְּבִלי  ֵאֶּלה  ָּכל  ֵמתּו  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲחִזיִקים  13 ְּבעֹוָדם 

אֹוָתם  ְוִקְּדמּו  ֵמָרחֹוק  אֹוָתם  ָראּו  ְואּוָלם  ַהֻּמְבָטִחים,  ַהְּדָבִרים 
ִּבְבָרָכה ְּכֶׁשֵהם מֹוִדים ִּכי ָזִרים ְוגֹוִלים ֵהם ָּבָאֶרץ. 14 ֵהן ַהְמַדְּבִרים 
ָּכְך ַמְצִהיִרים ֶׁשֵהם ְמַבְקִׁשים ָלֶהם ֶאֶרץ מֹוָׁשב. 15 ְוִאּלּו ִּכְּונּו ַּדְעָּתם 
ֵאֶליָה.  ָלׁשּוב  ְזַמן  ָלֶהם  ָהָיה  ִמֶּמָּנה,  ָיְצאּו  ֲאֶׁשר  ַהִהיא  ָהָאֶרץ  ַעל 
ְׁשֵמיִמית.  מֹוָׁשב  ְלֶאֶרץ  ִמֶּמָּנה,  ְלטֹוָבה  ֵהם  ִנְכָסִפים  ַעָּתה  16 ַאְך 

ָלֶהם  ֵהִכין  ֶׁשֲהֵרי  ֱאֹלֵהיֶהם,  ְלִהָּקֵרא  ָהֱאֹלִהים  ָּבֶהם  ּבֹוׁש  ֹלא  ָלֵכן 
ִעיר. 17 ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ִהְקִריב ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבֵעת ֶׁשֻּנָּסה; הּוא 
לֹו,   ”ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  18 הּוא  ְיִחידֹו,  ֶאת  ִהְקִריב  ַהַהְבָטחֹות  ֶאת  ֶׁשִּקֵּבל 
ִּכי ָהֱאֹלִהים ָיכֹול ְלָהִקים  19 ְּבָחְׁשבֹו ְּבִלּבֹו  ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע”,  ְבִיְצָחק 
ֲאִפּלּו ֵמִעם ַהֵּמִתים; ִמָּׁשם, ִּבְבִחיַנת ָמָׁשל, ַאף ִקֵּבל אֹותֹו. 20 ִמּתֹוְך 
ֲעִתיִדים  ִלְדָבִרים  ְּבנֹוֵגַע  ֵעָׂשו  ְוֶאת  ַיֲעקׂב  ֶאת  ִיְצָחק  ֵּבֵרְך  ֱאמּוָנה 
יֹוֵסף,  ְּבֵני  ְׁשֵני  ֶאת  מֹותֹו  ִלְפֵני  ַיֲעקׂב  ֵּבֵרְך  ֱאמּוָנה  21 ִמּתֹוְך  ָלבֹוא. 
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¤ יא 21: וקד…‑ נ”מ: וישתחו על ראש הִּמָּטה )ברא’ מז 31(. הנוסח דלעיל כבתרגום השבעים.   

ִלְפֵני מֹותֹו  יֹוֵסף  ִהְזִּכיר  ֱאמּוָנה  22 ִמּתֹוְך  ַהַּמֶּטה.  רׂאׁש  ֵמַעל     ¤ְוַקד 
ֶאת ְיִציַאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִצָּוה ַעל־אֹודֹות ַעְצמֹוָתיו.

ְׁשלֹוָׁשה  ְּבֶמֶׁשְך  הֹוָריו  ִהְסִּתירּוהּו  ֱאמּוָנה  ִמּתֹוְך  מֶׁׂשה,  23 ְּכֶׁשּנֹוַלד 

ֳחָדִׁשים; ִּכי ָראּו ֶׁשָּנֶאה ַהֶּיֶלד, ְוֹלא ָּפֲחדּו ִמְּגֵזַרת ַהֶּמֶלְך. 24 ַּכֲאֶׁשר ָּגַדל 
מֶׁׂשה, ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ֵסֵרב ְלִהָּקֵרא ֵּבן ְלַבת ַּפְרעׂה 25 ּוָבַחר ְלִהְתַעּנֹות 
ָחַׁשב  26 הּוא  ַהֵחְטא.  ְּבַתֲענּוֵגי  ְלָׁשָעה  ִמְּלִהְתַעֵּנג  ֱאֹלִהים  ַעם  ִעם 
ֵעיָניו  ָנָׂשא  ִּכי  ִמְצַרִים,  ָּגדֹול ֵמאֹוְצרֹות  ְלעֶׁׂשר  ַהָּמִׁשיַח  ֶחְרַּפת  ֶאת 
ַהֶּמֶלְך,  ִמַּזַעם  ָּפַחד  ְוֹלא  ִמְצַרִים  ֶאת  ָעַזב  27 ֶּבֱאמּוָנה  ַהְּגמּול.  ֶאל 
28 ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ָעָׂשה  ִנְרֶאה.  ִּכי ָעַמד ְּבעׂז ְּכרֹוֶאה ֶאת ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו 
ַהְּבכֹוִרים.  ַמֵּכה  ָּבֶהם  ִיַּגע  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ַהָּדם  ְנִתיַנת  ְוֶאת  ַהֶּפַסח  ֶאת 
29 ֶּבֱאמּוָנה ָעְברּו ְּבַים סּוף ְּכמֹו ַּבַּיָּבָׁשה, ָּדָבר ֶׁשִּנּסּו ַהִּמְצִרים ְוָטְבעּו. 

ִׁשְבַעת  אֹוָתן  ֶׁשִהִּקיפּו  ַאֲחֵרי  ְיִריחֹו  חֹומֹות  ָנְפלּו  ֱאמּוָנה  30 ִּבְגַלל 

ָיִמים. 31 ִּבְזכּות ֱאמּוָנה ֹלא ִנְסְּפָתה ָרָחב ַהּזֹוָנה ִעם ַהּסֹוְרִרים, ֶׁשֵּכן 
ִקְּבָלה ֶאת ַהְמַרְּגִלים ְּבָׁשלֹום.

ּוָבָרק  ִּגְדעֹון  ַעל  ִמְּלַסֵּפר  ָהֵעת  ִּתְקַצר  ֵהן  אַׂמר?  עֹוד  32 ּוָמה 

ֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  33 ֲאֶׁשר  ְוַהְּנִביִאים,  ּוְׁשמּוֵאל  ְוָדִוד  ְוִיְפָּתח  ְוִׁשְמׁשֹון 
ֲאָריֹות,  ִּפי  ָסְגרּו  ַהְבָטחֹות,  ִהִּׂשיגּו  ֶצֶדק,  ָּפֲעלּו  ַמְמָלכֹות,  ִהְכִניעּו 
34 ִּכּבּו ַלֲהבֹות ֵאׁש, ִנְמְלטּו ִמִּפי ֶחֶרב, ִהְתַחְּזקּו ֵמֻחְלָׁשה, ָעׂשּו ַחִיל 

35 ָנִׁשים ִקְּבלּו ֶאת ֵמֵתיֶהן ֶׁשָּקמּו  ָזִרים.  ְוֵהִביסּו ִצְבאֹות  ַּבִּמְלָחָמה 
ַיִּׂשיגּו  ְלַמַען  ְלִהָּנֵצל,  ִהְסִּכימּו  ְוֹלא  ָמֶות  ַעד  ֻעּנּו  ֲאֵחִרים  ִלְתִחָּיה. 
ְּתִחָּיה טֹוָבה יֹוֵתר. 36 ֲאֵחִרים ִהְתַנּסּו ְּבֶחְרַּפת ַלַעג ְוַהְלָקאֹות ׁשֹוִטים 
ְּבַמּׂשֹור, הּוְמתּו  ֻנְּסרּו  ְּבִעּנּוִיים,  ֻנּסּו  37 ִנְסְקלּו,  ְוֶכֶלא;  ִּבְכָבִלים  ְוַגם 
ַמְחסֹור,  ְּבָסְבָלם  ְוִעִּזים,  ְּכָבִׂשים  עֹורֹות  ֲעטּוֵפי  ְוָנדּו  ָנעּו  ְּבֶחֶרב, 
ֲאֶׁשר  ַלֲאָנִׁשים  ָראּוי  ָהָיה  ֹלא  ָהעֹוָלם  38 ָאֵכן   — ְוִהְתַעְּללּות  ָצרֹות 
ָּכֵאֶּלה — ְותֹוִעים ָהיּו ְּבִמְדָּבִרּיֹות, ְּבָהִרים, ִּבְמָערֹות ּוִבְנִקיֵקי ָהָאֶרץ.
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יב 5  ‑6: משלי ג 11‑12     

ְּבִקּיּום  ָראּו  ֹלא  ֲעֵליֶהם,  ֵהִעיָדה  ֱאמּוָנָתם  ִּכי  ַאף  ֵאֶּלה,  39 ָּכל 

ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  יֹוֵתר,  טֹוב  ָּדָבר  ָלנּו  ֵהִכין  ֱאֹלִהים  40 ְואּוָלם  ַהַהְבָטָחה. 
יּוְבאּו ִליֵדי ְׁשֵלמּות ִּבְלָעֵדינּו.

מוסר ה’

 ָלֵכן ַּגם ֲאַנְחנּו, ֲאֶׁשר ֲעַנן ֵעִדים ָּכֶזה אֹוֵפף אֹוָתנּו, ָנִסיָרה ָנא ָּכל יב 
ַמֲעָמָסה ְוַגם ֶאת ַהֵחְטא ַהּלֹוֵכד ַעל ְנַקָּלה, ּוְבַסְבָלנּות ָנרּוָצה 
ָהֱאמּוָנה  ְמכֹוֵנן  ֵיׁשּוַע  ֶאל  2 ְּבַהִּביֵטנּו  ְלָפֵנינּו,  ֶהָערּוְך  ַהֵּמרֹוץ  ֶאת 
ּוַמְׁשִליָמּה, ֲאֶׁשר ְּבַעד ַהִּׂשְמָחה ָהֲערּוָכה ְלָפָניו ָסַבל ֶאת ַהְּצָלב ּוָבז 
ֶׁשָּסַבל  ָהֶאָחד  ֶאל  3 ִהְתּבֹוְננּו  ָהֱאֹלִהים.  ִּכֵּסא  ִליִמין  ְוָיַׁשב  ַלֶחְרָּפה, 
ִּתְרֶּפה  ְוֹלא  ִּתְתַעְּיפּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהחֹוְטִאים,  ֵמֵאת  ָּכזׂאת  ִהְתַנְּגדּות 

ַנְפְׁשֶכם.
5 ּוְׁשַכְחֶּתם  ַהֵחְטא,  ִעם  ְּבַמֲאַבְקֶכם  ַלָּדם  ַעד  ִנְלַחְמֶּתם  ֹלא  4 ֲעַדִין 

ֶאת ִמּלֹות ַהּנַׂחם ַהְמַדְּברֹות ֲאֵליֶכם ְּכֶאל ָּבִנים:
  ”מּוַסר יהוה,

ְּבִני, ַאל־ִּתְמָאס,
ְוַאל־ָּתׂקץ ְּבתֹוַכְחּתֹו;

ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב יהוה יֹוִכיַח,  6 
ַיְכִאיב ֶאת־ֵּבן ִיְרֶצה.”

ִּכי  ָּבִנים;  ְּכִעם  ִעָּמֶכם  נֹוֵהג  ֵואֹלִהים  ַאֶּתם,  סֹוְבִלים  מּוָסר  7 ְלֵׁשם 

ְּבֹלא  ַאֶּתם  ִאם  8 ַאְך  אֹותֹו?  ְמַיֵּסר  ֵאינֹו  ָאִביו  ֲאֶׁשר  ַהֵּבן  ֵאיֶזהּו 
מּוָסר, ֲאֶׁשר ַהּכׂל נֹוְטִלים ּבֹו ֶחְלָקם, ֲאַזי ַמְמֵזִרים ַאֶּתם ְוֹלא ָּבִנים. 
ָיֵראנּו ֵמֶהם,  ְוָאנּו  ִיְּסרּו אֹוָתנּו  9 ְועֹוד, ָהָאבֹות ֶׁשהֹוִלידּו ֶאת ּגּוֵפנּו 

ֲהֹלא ָּכל ֶׁשֵּכן ִנָּכַנע ִלְפֵני ֲאִבי ָהרּוחֹות ְוִנְחֶיה? 10 ֵהם ָאְמָנם ִיְּסרּונּו 
ָיִמים ְמַעִּטים ַעל־ִּפי ַמה ֶּׁשֵהם ָראּו ְלָנכֹון, ַאְך הּוא ְלהֹוִעיל ְמַיֵּסר 
אֹוָתנּו, ְלַמַען ִיְהֶיה ָלנּו ֵחֶלק ִּבְקֻדָּׁשתֹו. 11 ָּכל מּוָסר ְּבֵעת ּבֹואֹו ֵאינֹו 
ֶנְחָׁשב ְלִׂשְמָחה ִּכי ִאם ְלֵעֶצב, ֲאָבל ַאֲחֵרי ֵכן ִיֵּתן ְּפִרי ָׁשלֹום ּוְצָדָקה 

ַלִּמְתַחְּנִכים ּבֹו.

 11.39 - 12.11
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יב 26: חגי ב 6   

12 ַעל ֵּכן ַאְּמצּו ָיַדִים ָרפֹות ְוַחְּזקּו ִּבְרַּכִים ּכֹוְׁשלֹות; 13 ְוכֹוְננּו ְנִתיבֹות 

ְיָׁשרֹות ְלַרְגֵליֶכם, ְלַמַען ֹלא ִיְסֶטה ַהּצֹוֵלַע ִּכי ִאם ֵיָרֵפא.
הזהרות

14 ִרְדפּו ָׁשלֹום ִעם ָּכל ָאָדם, ְוַגם ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשִּבְלָעֶדיָה ֹלא ִיְרֶאה 

ִאיׁש ֶאת ָהָאדֹון. 15 ִהָּׁשְמרּו ֶּפן ִיָּגַרע ִאיׁש ֵמֶחֶסד ֱאֹלִהים; ֶּפן ַיְפִריַע 
ֶאְתֶכם ׁשֶׂרׁש ּפֹוֶרה ְמִרירּות ְוִיָּטְמאּו ּבֹו ַרִּבים; 16 ֶּפן ִיְהֶיה ִאיׁש זֹוֶנה 
אֹו ֲחַסר ְקֻדָּׁשה ְּכֵעָׂשו ֲאֶׁשר ְּבָנִזיד ֶאָחד ָמַכר ֶאת ְּבכֹוָרתֹו. 17 יֹוְדִעים 
הּוא  ִנְדָחה;  ַהְּבָרָכה,  ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ָרָצה  ַּכֲאֶׁשר  ֵכן,  ַאֲחֵרי  ִּכי  ַאֶּתם 
ֹלא  18 ֵהן  ִּבְדָמעֹות.  זׂאת  ִּבֵּקׁש  ִּכי  ַאף  ּבֹו,  ַלֲחזׂר  ָמקֹום  ָמָצא  ֹלא 
ָּבאֶתם ֶאל ַהר מּוָחִׁשי ּובֹוֵער ָּבֵאׁש, ְוֹלא ֶאל ֲאֵפָלה ְוחֶׁׂשְך ּוְסָעָרה, 
19 ְוֹלא ְלקֹול ׁשֹוָפר ּוְלקֹול ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ׁשֹוְמָעיו ִּבְקׁשּו ֶׁשֹּלא יֹוִסיף 

ְלַדֵּבר ִעָּמם, 20 ִּכי ֹלא ָיְכלּו ָלֵׂשאת ֶאת ַמה ֶּׁשֻּצָּוה, ”ַּגם ִאם ְּבֵהָמה 
ִּתַּגע ָּבָהר ָסקֹול ִּתָּסֵקל”; 21 ְוַהַּמְרֶאה ָהָיה נֹוָרא ְמאׂד ַעד ִּכי מֶׁׂשה 
ָאַמר, ”ָיֵרא ֲאִני ְוָחֵרד.” 22 ַאֶּתם ָּבאֶתם ֶאל ַהר ִצּיֹון ְוֶאל ִעיר ֱאֹלִהים 
ַחִּיים, ֶאל ְירּוָׁשַלִים ַהְּׁשֵמיִמית ְוֶאל ִרְבבֹות ַהַּמְלָאִכים, ֶאל ֲעֶצֶרת, 
23 ֶאל ְקִהַּלת ַהְּבכֹוִרים ַהְּכתּוִבים ַּבָּׁשַמִים, ֶאל ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט ַהּכׂל, 

ֶאל רּוחֹות ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַּנֲעׂשּו ֻמְׁשָלִמים, 24 ֶאל ֵיׁשּוַע ְמַתֵּוְך ַהְּבִרית 
ַהֲחָדָׁשה ְוֶאל ַּדם ַהַהָּזָיה ַהֵּמיִטיב ַּדֵּבר ִמַּדם ֶהֶבל.

25 ָלֵכן ִהָּזֲהרּו ֶּפן ְּתָסְרבּו ַלְמַדֵּבר, ֶׁשֵּכן ִאם ֹלא ִנְמְלטּו ֵאֶּלה ֶׁשֵּסְרבּו 

ַלְמַדֵּבר ַעל ָהָאֶרץ, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֹלא ִנָּמֵלט ֲאַנְחנּו ִאם ָנסּור 
ְוַעָּתה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָאז  ִהְרִעיׁש  קֹולֹו  26 ֲאֶׁשר  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ֵמַהְמַדֵּבר 
ִּבְלַבד,  ֶאת־ָהָאֶרץ  ֹלא  ַמְרִעיׁש  ַוֲאִני  ַאַחת  ְּבָאְמרֹו,   ”עֹוד  ִהְבִטיַח 
ַהְּדָבִרים  ֲהָסַרת  ֶאת  ְמַצֵּין  ַאַחת”  27 ”עֹוד  ֶאת־ַהָּׁשַמִים.”  ַּגם  ֶאָּלא 
ַהִּמְתמֹוְטִטים — ְּכגֹון ְּדָבִרים ֶׁשַּנֲעׂשּו — ְלַמַען ִיָּׁשֲארּו ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר 
ִנְהֶיה  ֲאֶׁשר ֹלא ִּתּמֹוט,  ַמְלכּות  ְמַקְּבִלים  ֶׁשָאנּו  28 ְוֵכיָון  ִיּמֹוטּו.  ֹלא 
ָנא ַמִּכיֵרי טֹוָבה ּוְבַהָּכָרה זׂאת ַנֲעבׂד ֶאת ֱאֹלִהים ִּכְרצֹונֹו, ַּבֲחִסידּות 

ּוְבִיְרָאה; 29 ִּכי ֱאֹלֵהינּו ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא.

 12.12 - 29
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יג 5: דבר’ לא 6, 8   יג 6: תהל’ קיח 6   

התנהגות רצויה בעיני אלהים

ַאל יג  אֹוְרִחים  2 ַהְכָנַסת  ֵּביֵניֶכם.  ַקֶּיֶמת  ַאִחים  ַאֲהַבת   ְּתֵהא 
ִּתְׁשְּכחּו, ִּכי ֵיׁש ֲאֶׁשר ִהְכִניסּו ֶאל ֵּביָתם ַמְלָאִכים ִמְּבִלי ָלַדַעת 
זׂאת. 3 ִזְכרּו ֶאת ָהֲאסּוִרים ְּכִאּלּו ֱהִייֶתם ַּבַּמֲאָסר ִעָּמֶהם; ִזְכרּו ֶאת 
ַהְמֻעִּנים, ְּכֵׁשם ֶׁשַּגם ַאֶּתם ַחִּיים ַּבּגּוף. 4 ַחֵּיי ִאיׁשּות ְיֻכְּבדּו ֵאֶצל ַהּכׂל 
5 ַרֲחקּו  ֱאֹלִהים.  ִיְׁשּפׂט  ְוַהּנֹוֲאִפים  ַהּזֹוִנים  ְיֻחַּלל. ֶאת  ַאל  ִויצּוֲעֶכם 
ְוֹלא  ַאְרְּפָך  ָאַמר,   ”ֹלא  הּוא  ִּכי  ְּבֶחְלְקֶכם,  ְוִׂשְמחּו  ֶּכֶסף  ֵמַאֲהַבת 
ַמה־ ִאיָרא  ֹלא  ְּבעְׂזָרי,  ִלי  ְונׂאַמר,   ”יהוה  ִנְבַטח  ֵּכן  6 ַעל  ֶאֶעְזֶבָּך.” 

ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם.”
7 ִזְכרּו ֶאת ַמְנִהיֵגיֶכם ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֲאֵליֶכם ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים; ַהִּביטּו 

הּוא  ַהָּמִׁשיַח  8 ֵיׁשּוַע  ֱאמּוָנָתם.  ְּבִעְּקבֹות  ּוְלכּו  ַּדְרָּכם  ַאֲחִרית  ֶאל 
ּתֹורֹות  ַעל־ְיֵדי  ִּתָּסֲחפּו  9 ַאל  ּוְלעֹוָלִמים.  ַהּיֹום  ֶאְתמֹול,   — הּוא 
ַמֲאָכל  ְּבִדְבֵרי  ְוֹלא  ְּבֶחֶסד  ַהֵּלב  ֶאת  ִלְסעׂד  ֵהן טֹוב  ְוָזרֹות;  ׁשֹונֹות 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ִמְזֵּבַח  ָלנּו  10 ֵיׁש  ַעל־ִּפיֶהם.  ֶׁשַחי  ְלִמי  הֹוִעילּו  ֹלא  ֲאֶׁשר 
ָּכן ֶלֱאכׂל ֵמָעָליו. 11 ַהְּבֵהמֹות ֲאֶׁשר ָּדָמן מּוָבא  ְרׁשּות ִלְמָׁשְרֵתי ַהִּמְׁשְ
ִנְׂשָרפֹות  ּגּופֹוֵתיֶהן  ַהֵחְטא,  ְלַכָּפַרת  ַהָּגדֹול  ַהּכֵׂהן  ְּבַיד  ַהּקֶׂדׁש  ֶאל 
ָסַבל  ְּבָדמֹו,  ָהָעם  ְלַקֵּדׁש ֶאת  ְּכֵדי  ֵיׁשּוַע,  ַּגם  12 ָלֵכן  ַלַּמֲחֶנה.  ִמחּוץ 
ִמחּוץ ַלַּׁשַער. 13 ַעל ֵּכן ֵנֵצא ָנא ֵאָליו ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוִנָּׂשא ֶאת 
ָלבֹוא  ֶׁשֶּלָעִתיד  זֹו  ֶאת  ֶאָּלא  ֶקַבע,  ִעיר  ּפׂה  ָלנּו  ֵאין  14 ִּכי  ֶחְרָּפתֹו; 
ְמַבְקִׁשים ָאנּו. 15 ָלֵכן ְּבָכל ֵעת ַנְקִריָבה ְּבִתּוּוכֹו ֶזַבח ּתֹוָדה ֵלאֹלִהים, 
ֶחֶסד  ִלְגמׂל  ִּתְׁשְּכחּו  16 ְוַאל  ִלְׁשמֹו.  ַהּמֹודֹות  ְׂשָפַתִים  ְּפִרי  ְּכלֹוַמר, 

ּוְלַׁשֵּתף ֶאת ַהּזּוַלת ַּבֲאֶׁשר ָלֶכם, ִּכי ְזָבִחים ָּכֵאֶּלה ֶיֶעְרבּו ֵלאֹלִהים.
ַעל  ֵהם  ַמְׁשִּגיִחים  ִּכי  ָלֶהם,  ְוִהָּכְנעּו  ַמְנִהיֵגיֶכם  ְּבקֹול  17 ִׁשְמעּו 

ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ַּכֲעִתיִדים ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון; ַנֲהגּו ָּכְך, ְלַמַען ַיֲעׂשּו זׂאת 
ְּבִׂשְמָחה ְוֹלא ַּבֲאָנָחה, ֶׁשִאם ֹלא ֵכן ֵאין ֶזה ְלתֹוֶעֶלת ָלֶכם.

 13.1 - 17
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18 ִהְתַּפְּללּו ַּבֲעֵדנּו. ְּבטּוִחים ָאנּו ִּכי ָׁשֵלם ַמְצּפּוֵננּו; ְרצֹוֵננּו ְלִהְתַנֵהג 

ְּביֶׁׂשר ְּבָכל ָּדָבר. 19 ַמְפִציר ֲאִני ָּבֶכם ְמאׂד ַלֲעׂשֹות זׂאת, ְלַמַען ִיָּנֵתן 
ִלי ָלׁשּוב ֲאֵליֶכם ִּבְמֵהָרה.

אחרית דבר

ֶאת  ַהֵּמִתים  ִמן  ֶהֱעָלה  עֹוָלם  ְּבִרית  ְּבַדם  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשלֹום  20 ֵואֹלֵהי 

ְלָכל  ֶאְתֶכם  ַיְכִׁשיר  21 הּוא  ֵיׁשּוַע,  ֲאדֹוֵננּו  ֶאת  ַהָּגדֹול,  ַהּצׂאן  רֹוֵעה 
ָּדָבר טֹוב ְּכֵדי ֶׁשַּתֲעׂשּו ֶאת ְרצֹונֹו, ְּבָפֳעלֹו ָּבֶכם ֶאת ָהָרצּוי ְלָפָניו ְּבַיד 

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ֲאֶׁשר לֹו ַהָּכבֹוד ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן.
22 ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם, ַאַחי, ְלַקֵּבל ְּבַסְבָלנּות ֶאת ְּדַבר ַהַהָּטָפה, ֶׁשֲהֵרי 

ִּבְקָצָרה ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם. 23 ְּדעּו ִּכי ִטימֹוֵתיאֹוס ָאִחינּו ֻׁשַּלח ַלָחְפִׁשי. 
ִאם ַיְקִּדים ָלבֹוא, ָאבֹוא ַיַחד ִאּתֹו ִלְראֹות ֶאְתֶכם.

ִאיַטְלָיה  ֶאֶרץ  ְּבֵני  ַהְּקדֹוִׁשים.  ְוָכל  ַמְנִהיֵגיֶכם  ָּכל  ִּבְׁשלֹום  24 ִּדְרׁשּו 

ּדֹוְרִׁשים ִּבְׁשלֹוְמֶכם. 25 ַהֶחֶסד ִעם ֻּכְּלֶכם. ָאֵמן. 

 13.18 - 25
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ִּבְׁשלֹום א  ּדֹוֵרׁש  ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ַוֲאדֹוֵננּו  ֱאֹלִהים  ֶעֶבד   ַיֲעקׂב, 
ְׁשֵנים־ָעָׂשר ַהְּׁשָבִטים ֶׁשַּבּגֹוָלה.

אמונה וחכמה

ִמיֵני  ְּבָכל  ָּבִאים  ַאֶּתם  ַּכֲאֶׁשר  ַאַחי,  זׂאת,  ִחְׁשבּו  ְּגדֹוָלה  2 ְלִׂשְמָחה 

ִליֵדי  ְמִביָאה  ֱאמּוַנְתֶכם  ְּבִחיַנת  ִּכי  ַאֶּתם  יֹוְדִעים  3 ֶׁשֲהֵרי  ִנְסיֹונֹות, 
ִּתְהיּו  ְלַמַען  ְּבָפֳעָלּה,  ְׁשֵלָמה  ַהַּסְבָלנּות  ֶׁשְּתֵהא  4 ֲאָבל  ַסְבָלנּות. 
ֶיְחַסר  ִאם  ִמֶּכם  5 ִאיׁש  ָּדָבר.  ָלֶכם  ֶיְחַסר  ְוֹלא  ּדִׂפי  ּוְבֹלא  ְׁשֵלִמים 
ְוִתָּנֵתן  ְּגָעָרה,  ּוְבֹלא  ִּבְנִדיבּות  ַלּכׂל  ַהּנֹוֵתן  ֵמֱאֹלִהים  ְיַבֵּקׁש  ָחְכָמה, 
לֹו. 6 ַאְך ְיַבֵּקׁש ֶּבֱאמּוָנה ּוְבִלי ָסֵפק, ִּכי ַּבַעל־ָסֵפק ּדֹוֶמה ְלַגֵּלי ַהָּים 
ַהִּנְדָחִפים ְוסֹוֲעִרים ִמְּפֵני ָהרּוַח. 7 אֹותֹו ָהִאיׁש ַאל ַיְחׁשׂב ִּכי ְיַקֵּבל 
ַמֶּׁשהּו ֵמֵאת יהוה, 8 ִּבְהיֹותֹו ִאיׁש ַהּפֹוֵסַח ַעל ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים ֲהַפְכַּפְך 

ְּבָכל ְּדָרָכיו.
עוני ועושר

ִּכי  ְּבִׁשְפלֹו,  ֶׁשִּיְתַהֵּלל  10 ְוֶהָעִׁשיר  ְּברֹוְממּותֹו,  ַהַּדל  ָהָאח  9 ִיְתַהֵּלל 

ְּכִציץ ָחִציר הּוא ַיֲחֹלף. 11 ֵהן ַּבֲעלֹות ַהֶּׁשֶמׁש ַהּלֹוֶהֶטת ִייַבׁש ֶהָחִציר 
ְוִיּפׂל ִציצֹו ְויׂאַבד ֵחן ַמְרֵאהּו; ֵּכן ַּגם ֶהָעִׁשיר ִיּבׂל ַּבֲהִליכֹוָתיו.

עמידה בניסיון

ַּבִּנָּסיֹון  ָעְמדֹו  ְלַאַחר  ִּכי  ְּבִנָּסיֹון,  ַמֲעָמד  ַהַּמֲחִזיק  ָהִאיׁש  12 ַאְׁשֵרי 

13 ִמי  ְלאֹוֲהָביו.  ָהָאדֹון  ִהְבִטיַח  ֲאֶׁשר  ַהַחִּיים  ֲעֶטֶרת  ֶאת  ְיַקֵּבל 
ֶׁשִּמְתַנֶּסה ַאל יׂאַמר, ”ֱאֹלִהים ְמַנֶּסה אֹוִתי”, ֶׁשֵּכן ֱאֹלִהים ֹלא ְיֻנֶּסה 
ָּבַרע ְוֵאין הּוא ְמַנֶּסה ִאיׁש. 14 ֶאָּלא ֶׁשָּכל ִאיׁש ִמְתַנֶּסה ַּכֲאֶׁשר הּוא 
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ְוֵתֵלד  ַהַּתֲאָוה  ַּתֲהֶרה  ֵכן  15 ַאֲחֵרי  ֶׁשּלֹו.  ְּבַתֲאָותֹו  ּוִמְתַּפֶּתה  ִנְמָׁשְך 
ֵחְטא; ְוַהֵחְטא ְּכֶׁשִּיְׁשַלם יֹוִליד ָמֶות.

16 ַאל ָנא ִּתְטעּו, ַאַחי ֲאהּוַבי. 17 ָּכל ַמָּתָנה טֹוָבה ְוָכל ַמָּתָנה ְׁשֵלָמה 

יֹוֶרֶדת ִמַּמַעל ֵמֵאת ֲאִבי ָהאֹורֹות ֲאֶׁשר ָּכל ִׁשּנּוי ְוָכל ֵצל ִחּלּוף ֵאין 
ִּבּכּוֵרי  ִנְהֶיה  ְלַמַען  ָהֱאֶמת,  ִּבְדַבר  ִּכְרצֹונֹו הֹוִליד אֹוָתנּו  18 הּוא  ּבֹו. 

ְיִציָריו.
19 ַעל ֵּכן, ַאַחי ֲאהּוַבי, ְיֵהא ָּכל ִאיׁש ָמִהיר ִלְׁשמַׂע, ִּבְלִּתי ֶנְחָּפז ְלַדֵּבר 

21 ָלֵכן  ִיְפַעל ִצְדַקת ֱאֹלִהים.  20 ֶׁשֲהֵרי ַּכַעס ָאָדם ֹלא  ְוָקֶׁשה ִלְכעׂס, 
ָהִסירּו ֵמֲעֵליֶכם ָּכל ִטּנּוף ְורׂב ֶרַׁשע, ְוַקְּבלּו ַּבֲעָנָוה ֶאת ַהָּדָבר ַהָּנטּוַע 

ֲאֶׁשר ָיכֹול ְלהֹוִׁשיע ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם.
22 ֱהיּו עֹוֵׂשי ַהָּדָבר ְוֹלא ַרק ׁשֹוְמִעים, ֶּפן ְּתַרּמּו ֶאת ַעְצְמֶכם; 23 ִּכי ִמי 

ֶׁשּׁשֹוֵמַע ֶאת ַהָּדָבר ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה, ָּכמֹוהּו ְּכִאיׁש ַהַּמִּביט ַעל ּתַׂאר ָּפָניו 
ּוִמָּיד ָׁשַכח ַמה ּצּוָרתֹו.  ְוָהַלְך לֹו,  ְּבַעְצמֹו  ִהְתּבֹוֵנן  24 הּוא  ַּבַּמְרָאה; 
25 ֲאָבל ַהַּמְׁשִקיף ַּבּתֹוָרה ַהְּׁשֵלָמה, ּתֹוַרת ַהֵחרּות, ְועֹוֵמד ָּבּה ִמְּבִלי 

ִיְהֶיה  ְמבָׂרְך  ֶזה  ִאיׁש   — ְּבפַׂעל  עֹוֶׂשה  ֶאָּלא  ׁשֹוֵמַע־ְוׁשֹוֵכַח,  ִלְהיֹות 
ְּבַמֲעֵׂשהּו.

26 ִמי ֶׁשָּסבּור ֶׁשהּוא עֹוֵבד ֱאֹלִהים, ְוֵאיֶנּנּו ָׂשם ֶרֶסן ִלְלׁשֹונֹו ִּכי ִאם 

ֲעבֹוַדת  ִהיא  27 זׂאת  ֶהֶבל.  ֶאָּלא  ֵאיָנּה  ֲעבֹוָדתֹו  ִלּבֹו,  ֶאת  ַמְתֶעה 
ֱאֹלִהים ְטהֹוָרה ּוְתִמיָמה ִלְפֵני ֱאֹלִהים ָאִבינּו: ִלְפקׂד ֶאת ַהְיתֹוִמים 

ְוָהַאְלָמנֹות ְּבָצָרָתם, ּוְלִהָּׁשֵמר ָנִקי ִמֻּטְמַאת ָהעֹוָלם.
אזהרה על משוא פנים

 ַאַחי, ַאל ְיֵהא ָּבֶכם ַמּׂשֹוא ָּפִנים ֶּבֱאמּוַנת ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ב 
ֲאדֹון ַהָּכבֹוד. 2 ִאם ָיבֹוא ִאיׁש ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּלֶכם ְוַטַּבַעת ָזָהב 
ַעל ָידֹו ּוְלבּוׁשֹו ָהדּור, ּוָבא ַּגם ִאיׁש ָעִני ָלבּוׁש ְּבָגִדים ָּבִלים, 3 ְוִהֵּנה 
ְלָך ּפׂה  ְואֹוְמִרים: ”ֵׁשב  ֲאֶׁשר ְלבּוׁשֹו ָהדּור  ָהִאיׁש  ֶאל  ַאֶּתם  ּפֹוִנים 
ַלֲהדׂם  ִמַּתַחת  ”ֵׁשב  ”ֲעמׂד ָׁשם” אֹו  ַאֶּתם אֹוְמִרים:  ְוֶלָעִני  ְּבטֹוב”; 
ְוהֹוְפִכים  ְלִאיׁש  ֵּבין ִאיׁש  ְּבִקְרְּבֶכם  ַמְפִלים  ֵאיְנֶכם  4 ַהִאם   — ַרְגַלי” 

ִלְהיֹות ׁשֹוְפִטים ַּבֲעֵלי ַמֲחָׁשבֹות ֶרַׁשע?

 1.15 - 2.4
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5 ִׁשְמעּו, ַאַחי ֲאהּוַבי, ֲהֹלא ַּבֲעִנֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָּבַחר ֱאֹלִהים ִלְהיֹות 

6 ְוַאֶּתם  ְלאֹוֲהָביו.  ִהְבִטיַח  ֲאֶׁשר  ַהַּמְלכּות  ְויֹוְרֵׁשי  ֱאמּוָנה  ֲעִׁשיֵרי 
ְּבִזיֶתם ֶאת ֶהָעִני. ֲהֹלא ָהֲעִׁשיִרים ְמַדְּכִאים ֶאְתֶכם ְוסֹוֲחִבים ֶאְתֶכם 
ְלָבֵּתי ִמְׁשָּפט. 7 ֲהֹלא ֵהם ַהְמַגְּדִפים ֶאת ַהֵּׁשם ַהּטֹוב ַהִּנְקָרא ֲעֵליֶכם. 
8 ִאם ֶּבֱאֶמת ְמַקְּיִמים ַאֶּתם ֶאת ּתֹוַרת ַהַּמְלכּות, ַּכָּכתּוב,   ”ְוָאַהְבָּת 

נֹוֲהִגים  ַאֶּתם  ִאם  9 ֲאָבל  ַלֲעׂשֹות.  ֵהיַטְבֶּתם  ֲאַזי  ָּכמֹוָך”,  ְלֵרֲעָך 
ְּבַמּׂשֹוא ָּפִנים, חֹוְטִאים ַאֶּתם ְוַהּתֹוָרה ַּתֲאִׁשיְמֶכם ְּכעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה. 
ָאֵׁשם הּוא  ֶאָחד,  ְּבָדָבר  ל  ְוִנְכָׁשַ ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֶאת  ֶׁשְּמַקֵּים  ִמי  10 ֲהֵרי 

ַּבּכׂל; 11 ֶׁשֵּכן ָהאֹוֵמר   ”ֹלא ִתְנַאף” ָאַמר ַּגם ”ֹלא ִתְרַצח”, ְוִאם ֵאיְנָך 
נֹוֵאף ֲאָבל ֵּכן רֹוֵצַח, עֹוֵבר ַאָּתה ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. 12 ַּדְּברּו ַוֲעׂשּו 
ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים ְלִהָּׁשֵפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות. 
ִמְתַנְּׂשִאים  ָהַרֲחִמים  ְּבַרֲחִמים;  ָנַהג  ְלִמי ֶׁשֹּלא  ַּבִּדין  ַרֲחִמים  13 ֵאין 

ַעל ַהִּדין.
אמונה ומעשים

ְוֵאין  ֱאמּוָנה”,  ִלי  ”ֵיׁש  ִאיׁש,  יׂאַמר  ִאם  ַּבָּדָבר  ּתֹוֶעֶלת  ַמה  14 ַאַחי, 

ִאם  ָאחֹות  אֹו  15 ָאח  ְלהֹוִׁשיעֹו?  ָהֱאמּוָנה  ֲהתּוַכל  ַמֲעִׂשים?  לֹו 
ִיְהיּו ְּבֵעירׂם ְוֵאין ָלֶהם ֶלֶחם ֻחָּקם, 16 ְוִאיׁש ִמֶּכם יׂאַמר ָלֶהם, ”ְלכּו 
 — ּגּוָפם  ָצְרֵכי  ָלֶהם  ִּתְּתנּו  ְוֹלא  ָלׂשַׂבע”,  ְוִאְכלּו  ִהְתַחְּממּו  ְלָׁשלֹום, 
ַמה הֹוַעְלֶּתם? 17 ָּכְך ַּגם ָהֱאמּוָנה, ִאם ֵאין ָּבּה ַמֲעִׂשים, ֵמָתה ִהיא 

ְּכֶׁשְּלַעְצָמּה.
18 ְואּוָלם ִמיֶׁשהּו יׂאַמר, ”ַאָּתה, ֵיׁש ְלָך ֱאמּוָנה; ַוֲאִני, ֵיׁש ִלי ַמֲעִׂשים. 

ַוֲאִני ַאְרֶאה ְלָך ֶאת ֱאמּוָנִתי  ַהְרֵאִני ֶאת ֱאמּוָנְתָך ִּבְבִלי ַהַּמֲעִׂשים, 
ֵהיַטְבָּת  הּוא.  ֶאָחד  ֶׁשָהֱאֹלִהים  ַמֲאִמין  19 ַאָּתה  ַמֲעַׂשי.  ִמּתֹוְך 
ַהִאם  ַּבַער,  20 ִאיׁש  רֹוֲעִדים.”  ְוַאף  ַמֲאִמיִנים  ַהֵּׁשִדים  ַּגם  ַלֲעׂשֹות! 
ְרצֹוְנָך ְלִהָּוַכח ֶׁשֱאמּוָנה ְּבִלי ַמֲעִׂשים ֲעָקָרה ִהיא? 21 ַאְבָרָהם ָאִבינּו, 
ַהִּמְזֵּבַח?  ַעל  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶאת  ְּבַהֲעלֹותֹו  ִנְצַּדק  ְּבַמֲעָׂשיו  ֹלא  ַהִאם 
22 רֹוֶאה ַאָּתה ִּכי ָהֱאמּוָנה ָעְזָרה ְלַמֲעָׂשיו ּוִמּתֹוְך ַהַּמֲעִׂשים ֻהְׁשְלָמה 
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ב 23: ברא’ טו 6   

ַּביהוה  ַאְבָרָהם  ָהאֹוֵמר,   ”ְוֶהֱאִמן  ַהָּכתּוב  23 ְוִהְתַקֵּים  ָהֱאמּוָנה, 
ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה”, ְוַגם ִנְקָרא ”אֹוֵהב ֱאֹלִהים”. 24 רֹוִאים ַאֶּתם ִּכי 
ַהּזֹוָנה,  ָרָחב  ַּגם  25 ְוֵכן  ְלַבָּדּה.  ֶּבֱאמּוָנה  ְוֹלא  ִאיׁש  ִיָּצֵדק  ְּבַמֲעִׂשים 
ֶאל  ְיהֹוֻׁשַע  ְׁשִליֵחי  ֶאת  ָאְסָפה  ַּכֲאֶׁשר  ְּבַמֲעִׂשים  ִנְצְּדָקה  ַהִאם ֹלא 
ֵּביָתּה ְוִׁשְּלָחה אֹוָתם ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת? 26 ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשַהּגּוף ְּבֹלא ָהרּוַח 

ֵמת הּוא, ֵּכן ַּגם ָהֱאמּוָנה ְּבֹלא ַמֲעִׂשים ֵמָתה ִהיא.
הלשון

 ַאַחי, ַאל ִיְהיּו ַרִּבים ִמֶּכם ְלמֹוִרים, ֶׁשֲהֵרי ְיַדְעֶּתם ִּכי ָעֵלינּו ִיְהֶיה ג 
ַהִּדין ָחמּור יֹוֵתר. 2 ַוֲהֹלא ֻּכָּלנּו ַמְרִּבים ְלִהָּכֵׁשל. ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְכָׁשל 
ְּבִפי  3 ִהֵּנה  ּגּופֹו.  ְלָכל  ֶרֶסן  ָלִׂשים  ְוָיכֹול  הּוא  ֻמְׁשָלם  ִאיׁש  ְּבִדּבּור, 
ֶאת  ָאנּו  ְמַנֲהִגים  ְוָכְך  ָלנּו,  ֶׁשִּיָּׁשְמעּו  ְּכֵדי  ֶרֶסן  ָאנּו  ָׂשִמים  ַהּסּוִסים 
ָּכל ּגּוָפם. 4 ְוִהֵּנה ַּגם ָהֳאִנּיֹות, ַאף ֶׁשְּגדֹולֹות ֵהן ְוֶנְהָּדפֹות ְּברּוַח ַעָּזה, 
ַהָּלׁשֹון  ַּגם  5 ֵּכן  ַהַהַּגאי.  ֶׁשִּיְרֶצה  ַהָּמקֹום  ֶאל  אֹוָתן  ְיַנֵהג  ָקָטן  ֶהֶגה 

ֵאיָבר ָקָטן ִהיא, ּוְמַדֶּבֶרת ְּגדֹולֹות.
ְראּו ֵאיזֹו ֵאׁש ְקַטָּנה ַמְבִעיָרה ַיַער ָּגדֹול! 6 ַּגם ַהָּלׁשֹון ֵאׁש ִהיא, עֹוָלם 
ֶׁשל ַעְוָלה. ַהָּלׁשֹון ִנֶּצֶבת ֵּבין ֵאיָבֵרינּו ּוְמַטֵּמאת ֶאת ָּכל ַהּגּוף. ִהיא 
ְּבֵהָמה  ִמין  7 ָּכל  ֵּגיִהּנֹום.  ְּבֵאׁש  ְוִנֶּצֶתת  ֲהָוָיֵתנּו  ַּגְלַּגל  ֶאת  ַמִּציָתה 
ְועֹוף ְוֶרֶמׂש ְוַחּיֹות ַהָּים, ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו, ְוָאֵכן 
ִהְׁשַּתֵּלט. 8 ֲאָבל ַהָּלׁשֹון ֵאין ָאָדם ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעֶליָה; ָרָעה ִהיא 
ְוַחְסַרת ַמְעצֹור, ּוְמֵלָאה ֶאֶרס ָמֶות. 9 ָּבּה ְמָבְרִכים ָאנּו ֶאת ָהָאדֹון 
ְוָהָאב, ּוָבּה ְמַקְּלִלים ָאנּו ֲאָנִׁשים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים. 10 ֵמאֹותֹו 
ַהֶּפה יֹוֵצאת ְּבָרָכה ְוַגם ְקָלָלה. ַאַחי, ֹלא ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ַּכָּדָבר ַהֶּזה. 
12 ַאַחי,  ֶאָחד?  ָמִרים ִמּמֹוָצא  ּוַמִים  ַמִים ְמתּוִקים  ַהַּמְעָין  11 ֲהַיִּביַע 

ֲהיּוַכל ֵעץ ַהְּתֵאָנה ַלֲעׂשֹות ֵזיִתים, אֹו ֲהתּוַכל ַהֶּגֶפן ַלֲעׂשֹות ְּתֵאִנים? 
ֵּכן ַּגם ְמקֹור ַמִים ְמלּוִחים ֵאיֶנּנּו ֵמִפיק ַמִים ְמתּוִקים.
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¤ ד 5: בקנאה…‑ או: בקנאה משתוקקת הרוח אשר השכין בקרבנו.   

ד 6: משלי ג 34   

החכמה אשר ממעל

ֶאת  ַהּטֹוָבה  ִהְתַנֲהגּותֹו  ִמּתֹוְך  ָנא  ַיְרֶאה  ְוָנבֹון?  ָחָכם  ָּבֶכם  13 ִמי 

ּוְמִריָבה  ָמָרה  ִקְנָאה  14 ְוִאם  ְוָחְכָמה.  ַּבֲעָנָוה  ַהַּנֲעִׂשים  ַמֲעָׂשיו 
ִּבְלַבְבֶכם, ַאל ִּתְתָּגאּו. ַאל ְּתַׁשְּקרּו ָּבֱאֶמת. 15 ֵאין זֹו ַהָחְכָמה ַהּיֹוֶרֶדת 
16 ֵהן  ְוַהֵּׁשִדים.  ַהֵּיֶצר  ִמן  ְונֹוַבַעת  ַאְרִצית  ֶׁשִהיא  זֹו  ֶאָּלא  ִמַּמַעל, 
17 ֲאָבל  ְוָכל ַמֲעֶׂשה ַרע.  ִקְנָאה ּוְמִריָבה, ָׁשם ְמהּוָמה  ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 
אֹוֶהֶבת  זׂאת  ְלַאַחר  ִהיא;  ְטהֹוָרה  ֵראִׁשית  ִמַּמַעל,  ֲאֶׁשר  ַהָחְכָמה 
ְוֵאין  ּוְפִרי טֹוב,  ַרֲחִמים  ְמֵלָאה  ְלִהְתַרּצֹות,  ָׁשלֹום, סֹוְבָלִנית, נֹוָחה 
ִנְזָרע  ַהֶּצֶדק  ְּפִרי  ָׁשלֹום  18 ּוְלעֹוֵׂשי  ּוְצִביעּות.  ָּפִנים  ַמּׂשֹוא  ִעָּמּה 

ְּבָׁשלֹום.
ידידות עם העולם

ֹלא ד  ַהִאם  ֵּביֵניֶכם?  ֲאֶׁשר  ְוַהְּמִריבֹות  ַהִּסְכסּוִכים   ֵמַאִין 
ִמַּתֲאוֹוֵתיֶכם ַהִּנְלָחמֹות ְּבתֹוְך ֵאיְבֵריֶכם? 2 ַאֶּתם ִמְתַאִּוים ְוֵאין 
ְוֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ְלַהִּׂשיג. ַאֶּתם ָרִבים  ָלֶכם. ַאֶּתם הֹוְרִגים ּוְמַקְּנִאים 
ְמַבְקִׁשים  3 ַאֶּתם  ְמַבְקִׁשים.  ֶׁשֵאיְנֶכם  ִמְּפֵני  ָלֶכם  ְוֵאין  ְוִנְלָחִמים 
ְּכֵדי  ָרָעה,  ַּכָּוָנה  ִמּתֹוְך  ְמַבְקִׁשים  ֶׁשַאֶּתם  ִמְּפֵני  ְמַקְּבִלים  ְוֵאיְנֶכם 
ְיִדידּות  ִּכי  יֹוְדִעים  ַהֵאיְנֶכם  ֶנֱאָמנּות,  4 ְמִפיֵרי  ְּבַתֲאוֹוֵתיֶכם.  ְלַבְזֵּבז 
ָיִדיד  ִלְהיֹות  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ְלִפיָכְך,  ֵלאֹלִהים?  ֵאיָבה  ִהיא  ָהעֹוָלם  ִעם 
אֹוֵמר  ַלָּׁשְוא  ִּכי  ַאֶּתם  5 ַהחֹוְׁשִבים  ֱאֹלִהים.  ְלאֹוֵיב  הֹוֵפְך  ָלעֹוָלם 
ָּבנּו”?  ִהְׁשִּכין  ֲאֶׁשר  ָלרּוַח  ֱאֹלִהים  ִמְׁשּתֹוֵקק  ַהָּכתּוב:    ¤”ְּבִקְנָאה 
6 ְואּוָלם נֹוֵתן הּוא ֶיֶתר ֵחן. ָלֵכן ַהָּכתּוב אֹוֵמר ”ֱאֹלִהים   ַלֵּלִצים הּוא־

ָיִליץ ְוַלֲעָנִוים ִיֶּתן־ֵחן.” 7 ַעל ֵּכן ִהָּכְנעּו ִלְפֵני ֱאֹלִהים. ִהְתַיְּצבּו ֶנֶגד 
ְוִיְקַרב ֲאֵליֶכם. ַהחֹוְטִאים,  ְוִיְבַרח ִמְּפֵניֶכם. 8 ִקְרבּו ֵלאֹלִהים  ַהָּׂשָטן 
ַרֲחצּו ְיֵדיֶכם! ַטֲהרּו ֶאת ְלַבְבֶכם, ֲהַפְכַּפֵּכי ַהֵּלב! 9 ִהְתַעּנּו ְוִהְתַאְּבלּו 
10 ַהְׁשִּפילּו  ְלָיגֹון.  ְוִׂשְמַחְתֶכם  ְלֵאֶבל  ְׂשחֹוְקֶכם  ָנא  ֵיָהֵפְך  ּוְבכּו; 

ַעְצְמֶכם ִלְפֵני יהוה ְוהּוא ְירֹוֵמם ֶאְתֶכם.
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אחד הוא השופט

11 ַאַחי, ַאל ְּתַדְּברּו ָרעֹות ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו. ַהְמַדֵּבר ָרָעה ְּבָאִחיו ְוָדן ֶאת 

ָאִחיו, ְמַדֵּבר ָרָעה ַּבּתֹוָרה ְוָדן ֶאת ַהּתֹוָרה. ְוִאם ָּתִדין ֶאת ַהּתֹוָרה, 
12 ֶאָחד הּוא ַהְמחֹוֵקק ְוׁשֹוֵפט,  ִּכי ִאם ׁשֹוֵפט.  ֵאיְנָך ְמַקֵּים ַהּתֹוָרה 
הּוא ֲאֶׁשר ָיכֹול ְלהֹוִׁשיַע ּוְלַאֵּבד. ּוִמי ַאָּתה ִּכי ִּתְׁשּפׂט ֶאת ֲעִמיְתָך?

אזהרה לבעלי יומרות

13 הֹוי ָהאֹוְמִרים, ”ַהּיֹום אֹו ָמָחר ֵנֵלְך ְלִעיר ְּפלֹוִנית, ַנֲעֶׂשה ָׁשם ָׁשָנה 

ַאַחת, ִנְסַחר ְוַנֲעֶׂשה הֹון”, 14 ְוֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ַמה ֵּיֵלד יֹום. ַמה ֵהם 
ַחֵּייֶכם? ֲהֹלא ֵאד ַאֶּתם, ַהִּנְרֶאה ְלֶרַגע ְוַאַחר ָּכְך ֶנְעָלם. 15 ָראּוי ָהָיה 
ֶׁשּתׂאְמרּו, ”ִאם ִיְרֶצה יהוה, ִנְחֶיה ְוַנֲעֶׂשה ָּכזׂאת ְוָכזׂאת.” 16 ַאְך ִהֵּנה 
ַאֶּתם עֹוד ִמְתָּגִאים ְּבֻיְמרֹוֵתיֶכם. ָּכל ַּגֲאָוה ָּכזׂאת ָרָעה ִהיא. 17 ָלֵכן 

ַהּיֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות טֹוב ְוֵאיֶנּנּו עֹוֶׂשה, ְלֵחְטא ֵיָחֵׁשב לֹו.
אזהרה לעשירים

ֲעֵליֶכם. ה  ַהָּבאֹות  ַהָּצרֹות  ַעל  ְוֵהיִלילּו  ְּבכּו  ָהֲעִׁשיִרים,   הֹוי 
ְוַכְסְּפֶכם  3 ְזַהְבֶכם  ָעׁש.  ְלַמֲאַכל  ָהיּו  ּוִבְגֵדיֶכם  ִנְרַקב,  2 ָעְׁשְרֶכם 

ְּכמֹו  ְּבַׂשְרֶכם  ֶאת  ְותׂאַכל  ֶנְגְּדֶכם  ְלֵעדּות  ִּתְהֶיה  ַוֲחלּוָדָתם  ֶנְחְלדּו, 
ַהּפֹוֲעִלים  ְׂשַכר  זֹוֵעק  4 ִהֵּנה  ַהָּיִמים!  ְלַאֲחִרית  ֲאַצְרֶּתם  ֵאׁש. אֹוָצר 
ָּבָאה  ַהּקֹוְצִרים  ְוַצֲעַקת  אֹותֹו,  ֲהִלינֹוֶתם  ֲאֶׁשר  ְׂשדֹוֵתיֶכם  קֹוְצֵרי 
ְוהֹוְללּות;  ַּתֲענּוגֹות  ַחֵּיי  ָּבָאֶרץ  5 ֲחִייֶתם  ְצָבאֹות.  יהוה  ְּבָאְזֵני 
ְסַעְדֶּתם ֶאת ִלְּבֶכם ְּכמֹו ְּביֹום ֶזַבח. 6 ִהְרַׁשְעֶּתם ַוֲהַרְגֶּתם ֶאת ַהַּצִּדיק 

ְוהּוא ֵאינֹו ָקם ֲעֵליֶכם.
סבלנות ותפילה

7 ָלֵכן, ַאַחי, ִהְתַאְּזרּו אֶׂרְך רּוַח ַעד ּבֹוא ָהָאדֹון. ִהֵּנה ָהִאָּכר ְמַחֶּכה 

ִלְפִרי ָהֲאָדָמה ַהָּיָקר ּוְמַיֵחל לֹו ְּבַסְבָלנּות ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְליֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש. 
ִּביַאת  ָקְרָבה  ִּכי  ְלַבְבֶכם,  ֶאת  ּכֹוְננּו  רּוַח,  אֶׂרְך  ִהְתַאְּזרּו  ַאֶּתם  8 ַּגם 

ָהָאדֹון. 9 ַאַחי, ַאל ִּתְתלֹוְננּו ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו, ְלַמַען ֹלא ִּתָּׁשְפטּו. ִהֵּנה 
ַהּׁשֹוֵפט עֹוֵמד ַּבֶּפַתח. 10 ַאַחי, ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ְּבֵׁשם יהוה ִיְהיּו 
ִלְמֻאָּׁשִרים  ָאנּו  חֹוְׁשִבים  11 ֵהן  רּוַח.  ְואֶׂרְך  ֵסֶבל  ֶׁשל  ְלֻדְגָמה  ָלֶכם 
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ֶאת ָהעֹוְמִדים ַּבֵּסֶבל. ְׁשַמְעֶּתם ַעל־אֹודֹות ֲעִמיָדתֹו ֶׁשל ִאּיֹוב ַּבֵּסֶבל 
ּוְרִאיֶתם ֶאת ַּתְכִלית יהוה — ִּכי ַרחּום ְוַחּנּון יהוה.

ָּכל  ְוֹלא  ָּבָאֶרץ  ְוֹלא  ַּבָּׁשַמִים  ִּתָּׁשְבעּו ֹלא  ַאל  ַאַחי,  ּכׂל,  12 ְוֵראִׁשית 

ְׁשבּוָעה ַאֶחֶרת. ְיֵהא ַה”ֵּכן” ֶׁשָּלֶכם ”ֵּכן”, ְוַה”ֹלא” ֶׁשָּלֶכם ”ֹלא”, ֶּפן 
ִּתְּפלּו ִּביֵדי ַהִּדין.

13 ִאיׁש ִמֶּכם ִאם ִיְסּבׂל, ִיְתַּפֵּלל. ִאם ִׂשְמָחה ְּבִלּבֹו, ָיִׁשיר ִׁשיֵרי ַהֵּלל. 

ַּבֲעדֹו  ְוִיְתַּפְּללּו  ַהְּקִהָּלה  ִזְקֵני  ֶאת  ִיְקָרא  ֵּביֵניֶכם,  חֹוֶלה  ֵיׁש  14 ִאם 

ֶאת  ּתֹוִׁשיַע  ָהֱאמּוָנה  15 ּוְתִפַּלת  יהוה.  ְּבֵׁשם  ֶׁשֶמן  אֹותֹו  ְּבָמְׁשָחם 
ַעל  16 ִהְתַוּדּו  לֹו.  ִיָּסַלח  ָחָטא  ְוִאם  אֹותֹו;  ָיִקים  ַויהוה  ַהחֹוֶלה, 
ֲחָטֵאיֶכם ִאיׁש ִלְפֵני ֵרֵעהּו ְוִהְתַּפְּללּו ִאיׁש ְּבַעד ֵרֵעהּו, ְלַמַען ֵּתָרְפאּו. 
17 ֵאִלָּיהּו ָהָיה ָאָדם ֱאנֹוִׁשי  ִּבְפֻעָּלָתּה.  ָּגדֹול ּכָׂחּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַצִּדיק 
ַעל  ָמָטר  ָיַרד  ְוֹלא  ָמָטר,  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְּבָחְזָקה  ִהְתַּפֵּלל  הּוא  ָּכמֹונּו; 
ָהָאֶרץ ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים. 18 הּוא ִהְתַּפֵּלל ֵׁשִנית, ְוַהָּׁשַמִים 

ָנְתנּו ָמָטר ְוָהָאֶרץ ִהְצִמיָחה ֶאת ִּפְרָיּה.
ֵמִׁשיב אֹותֹו,  ַאֵחר  ְוִאיׁש  ָהֱאֶמת  ִמן  ִמֶּכם סֹוֶטה  19 ַאַחי, ִאם ִאיׁש 

20 ְדעּו ִּכי ַהֵּמִׁשיב ֶאת ַהחֹוֵטא ִמְּסִטַּית ַּדְרּכֹו יֹוִׁשיַע ֶאת ַנְפׁשֹו ִמָּמֶות 

ִויַכֶּסה ַעל ֲהמֹון ְּפָׁשִעים. 
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 ֵמֵאת ֵּכיָפא, ְׁשִליַח ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ֶאל ּתֹוָׁשֵבי ְּתפּוצֹות ּפֹוְנטֹוס, א 
ָּגַלְטָיה, ַקָּפדֹוְקָיה, ַאְסָיה ּוִּביִתיְנָיה, ַהִּנְבָחִרים 2 ַעל־ִּפי ְיִדיָעתֹו 
ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ִצּיּות  ֶאל  ָהרּוַח,  ְּבִקּדּוׁש  ָהָאב,  ֱאֹלִהים  ֶׁשל  ִמֶּקֶדם 

ְוַהָּזַית ָּדמֹו: ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ִיְׁשְּפעּו ֲעֵליֶכם ְלַמְכִּביר.
תקווה חיה

3 ָּברּוְך ָהֱאֹלִהים ֲאִבי ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְּברׂב ַרֲחָמיו הֹוִליד 

ַהֵּמִתים,  ִמן  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ִּבְתִחַּית  ַחָּיה  ְלִתְקָוה  ֵמָחָדׁש  אֹוָתנּו 
ָלֶכם  ַהְּצפּוָנה  ִּתּבׂל,  ְוֹלא  ִּתָּטֵמא  ֹלא  ִּתָּׁשֵחת,  ֹלא  ֲאֶׁשר  4 ְלַנֲחָלה 

ֱאֵלי  ֱאמּוָנה,  ִּבְזכּות  ֱאֹלִהים,  ִּבְגבּוַרת  ַהְּׁשמּוִרים  5 ָלֶכם  ַּבָּׁשַמִים, 
ְיׁשּוָעה ָהֲעִתיָדה ְלִהָּגלֹות ְּבֵעת ֵקץ. 6 ּוָבּה ְׂשֵמִחים ַאֶּתם ַּגם ִאם ִמן 
ַהּצֶׂרְך הּוא ֶׁשִּתְתַעְּצבּו ְזַמן ָמה ְּבָכל ִמיֵני ַמּסֹות 7 ְּכֵדי ֶׁשֱאמּוַנְתֶכם 
ַהְּצרּוָפה ְוַהְיָקָרה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמָּזָהב, ַהִּנְׁשָחת ַעל ַאף ִהָּצְרפֹו ָּבֵאׁש, 
8 הּוא  ַהָּמִׁשיַח;  ֵיׁשּוַע  ְּבִהְתַּגּלֹות  ּוְלִתְפֶאֶרת  ּוְלָכבֹוד  ִלְתִהָּלה  ֵּתֵצא 
ָּכֵעת  ַוֲאֶׁשר  אֹותֹו,  ְרִאיֶתם  ֹלא  ִּכי  ַאף  אֹותֹו  אֹוֲהִבים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 
ֵאיְנֶכם רֹוִאים אֹותֹו ּוְבָכל זׂאת ַמֲאִמיִנים ַאֶּתם ּבֹו ְוָׂשִׂשים ְּבִׂשְמָחה 
ֶאת  ֱאמּוַנְתֶכם,  ַּתְכִלית  ֶאת  9 ְּבַהִּׂשיְגֶכם  ִמַּסֵּפר,  ַוֲעצּוָמה  ְמפָׂאָרה 

ְיׁשּוַעת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם.
ַהֶחֶסד  ַעל  ֶׁשִּנְּבאּו  ַהְּנִביִאים  ְוָדְרׁשּו  ָחְקרּו  ַהּזׂאת  ַהְיׁשּוָעה  10 ֶאת 

רּוַח  ֶׁשהֹוִדיָעה  ְוַהְּנִסּבֹות  ָהֵעת  ָמה  ָחְקרּו  11 ֵהם  ָלֶכם.  ַהְמֻיָעד 
ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבם, ְּכֶׁשֵהִעיָדה ֵמרׂאׁש ַעל ִסְבלֹות ַהָּמִׁשיַח ְוַעל 
ְלַמַען  ֹלא  ִּכי  ָלֶהם  12 ְוִנְגָלה  ַאֲחֵריֶהם.  ֶׁשָּיבֹואּו  ְוַהִּתְפֶאֶרת  ַהָּכבֹוד 
ֻהְׁשְמעּו  ָּכֵעת  ֲאֶׁשר  ָהֵהם,  ַּבְּדָבִרים  ֵׁשְרתּו  ְלַמַעְנֶכם  ֶאָּלא  ַעְצָמם 

אגרת כיפא הראשונה
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א 16: ויק’ יט 2   א 24  ‑25: ישע’ מ 6‑8     

ִמן  ַהְּׁשלּוָחה  ַהּקֶׂדׁש  ְּברּוַח  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ַהְמַבְּׂשִרים  ִמִּפי  ָלֶכם 
ַהָּׁשַמִים, ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַמְלָאִכים ִנְכָסִפים ְלַהְׁשִקיף ֶאל ּתֹוָכם.

חיי קדּושה

ַלֶחֶסד  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ְוַקּוּו  ֵעָרִנים  ֱהיּו  ִׂשְכֵליֶכם,  ָמְתֵני  ִחְגרּו  13 ָלֵכן 

ַאל  ְמַצְּיִתים,  14 ְּכָבִנים  ַהָּמִׁשיַח.  ֵיׁשּוַע  ְּבִהְתַּגּלֹות  ֲעֵליֶכם  ַהָּבא 
ַדַעת,  ַחְסֵרי  ְּכֶׁשֱהִייֶתם  ֶּבָעָבר  ָלֶכם  ֶׁשָהיּו  ַהַּתֲאוֹות  ְלִפי  ִּתְתַנֲהגּו 
15 ֶאָּלא ֱהיּו ַּגם ַאֶּתם ְקדֹוִׁשים ְּבָכל ַּדְרֵכיֶכם ְּכמֹו ֶׁשָּקדֹוׁש הּוא ֲאֶׁשר 

ָקָרא ֶאְתֶכם, 16 ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב,   ”ְקדִׁׂשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני.”
17 ְוִאם קֹוְרִאים ַאֶּתם ֶאל ָהָאב, ַהּׁשֹוֵפט ְּבִלי ַמּׂשֹוא ָּפִנים ְלִפי ַמֲעֵׂשי 

ֲאָדמֹות;  ֲעֵלי  ְמגּוֵריֶכם  ִּביֵמי  ְּבִיְרָאה  ִהְתַהְּלכּו  ֲאַזי  ָוִאיׁש,  ִאיׁש 
ְּבָזָהב,  ְוֹלא  ְּבֶכֶסף  ִנְׁשָחת, ֹלא  ְּבָדָבר  ִּכי ֹלא  יֹוְדִעים ַאֶּתם  18 ֶׁשֲהֵרי 

ְּבָדם  ִאם  19 ִּכי  ֵמֲאבֹוֵתיֶכם,  ֶׁשְּנַחְלֶּתם  ַהְּתֵפָלה  ִמַּדְרְּכֶכם  ִנְפֵּדיֶתם 
ָיָקר ֶׁשל ֶׂשה ָּתִמים ֶׁשֵאין ּבֹו מּום, ְּבָדמֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח 20 ֲאֶׁשר נֹוַדע 
ִמֶּקֶדם, ִלְפֵני ִהָּוֵסד ֵּתֵבל, ְוִנְגָלה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְלַמַעְנֶכם, 21 ַאֶּתם 
לֹו  ְוָנַתן  ַהֵּמִתים  ִמן  ֶׁשֱהִקימֹו  ֵּבאֹלִהים  ַמֲאִמיִנים  לֹו  ֲאֶׁשר הֹודֹות 

ָּכבֹוד ְלַמַען ִּתְהֶיה ֱאמּוַנְתֶכם ְוִתְקַוְתֶכם ֵּבאֹלִהים.
ֱאֵלי  ְוִהַּגְעֶּתם  ָלֱאֶמת  ְּבַצֶּיְתֶכם  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם  ֶאת  ֶׁשִּטַהְרֶּתם  22 ְוֵכיָון 

ּוְמאְׂדֶכם;  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ֶאֱהבּו  ֲחֻנָּפה,  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ַאֲחָוה 
ִנְׁשָחת,  ִמִּבְלִּתי  ִאם  ִּכי  ִנְׁשָחת  ִמֶּזַרע  ֵמָחָדׁש ֹלא  נֹוַלְדֶּתם  23 ֶׁשֲהֵרי 

ִּבְדַבר ֱאֹלִהים ַהַחי ְוַקָּים.
 24 ֵהן   ”ָּכל־ַהָּבָׂשר ָחִציר

ְוָכל־ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה.
ָיֵבׁש ָחִציר, ָנֵבל ִציץ,

ּוְדַבר־ֱאֹלֵהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם.”  25 
ְוהּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּבְּׂשרּו ָלֶכם.

 1.13 - 25
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ב 6: ישע’ כח 16   ב 7: תהל’ קיח 22   ב 8: ישע’ ח 14   ב 9: שמות יט 6   

אבנים חיות ועם קדוש

ַהְּצִביעּות ב  ֶאת  ִמְרָמה,  ְוָכל  ֶרַׁשע  ָּכל  ֵמֲעֵליֶכם  ָהִסירּו   ְוַעָּתה 
נֹוְלדּו  ִמָּקרֹוב  ֶזה  ֲאֶׁשר  2 ּוְכעֹוָלִלים  ָהָרע,  ָלׁשֹון  ְוָכל  ְוַהִּקְנָאה 
ִליׁשּוָעה,  ְּבֶאְמָצעּותֹו  ִּתְגְּדלּו  ְלַמַען  ַהָּדָבר,  ֶׁשל  ַהַּזְך  ֶלָחָלב  ִהְתַאּוּו 
3 ִאם ָאְמָנם ְטַעְמֶּתם ִּכי טֹוב ָהָאדֹון 4 ֲאֶׁשר ַאֶּתם ִנָּגִׁשים ֵאָליו — ֶאֶבן 

ַחָּיה ֶׁשְּמָאסּוָה ְּבֵני ָאָדם, ַאְך ִנְבָחָרה ִויָקָרה ֵלאֹלִהים. 5 ְוַגם ַאֶּתם, 
ְלַהֲעלֹות  ְּכֵדי  קֶׂדׁש,  ִלְכֻהַּנת  רּוָחִני,  ְלַבִית  ִנְבִנים  ַחּיֹות,  ַּכֲאָבִנים 
ִזְבֵחי רּוַח ְרצּוִיים ֵלאֹלִהים ִּבְזכּות ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח. 6 ִמּׁשּום ָּכְך אֹוֵמר 
ָּבּה  ְוַהַּמֲאִמין  ִויָקָרה,  ִנְבָחָרה  ִּפָּנה  ֶאֶבן  ְּבִצּיֹון  ִיַּסד  ַהָּכתּוב:   ”ִהְנִני 
ֹלא ֵיבֹוׁש.” 7 ַעל ֵּכן ָלֶכם ַהַּמֲאִמיִנים ִהיא ֶאֶבן ַהְּיָקר, ֲאָבל ַלּסֹוְרִרים 
ְוצּור  ֶנֶגף  8 ְוַגם   ”ֶאֶבן  ִּפָּנה”,  ְלרׂאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  —   ”ֶאֶבן 
ַּגם  ּוְלָכְך  ַסְרָבנּוָתם,  ִּבְגַלל  ַּבָּדָבר  ִנְכָׁשִלים  ֵהם  ְוָאְמָנם  ִמְכׁשֹול.” 

נֹוֲעדּו.
9 ֲאָבל ַאֶּתם ַעם ִנְבָחר,   ַמְמֶלֶכת ּכֲׂהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש, ַעם ְסֻגָּלה, ְלַמַען 

ַהִּנְפָלא;  אֹורֹו  ֶאל  ֵמחֶׁׂשְך  ֶאְתֶכם  ַהּקֹוֵרא  ֶׁשל  ְּתִהּלֹוָתיו  ְּתַסְּפרּו 
ַאֶּתם;  ֱאֹלִהים  ַעם  ָּכֵעת  ַאְך  ֱהִייֶתם,  ַעם  ְלָפִנים ֹלא  ֲאֶׁשר  10 ַאֶּתם 

ֲאֶׁשר ְלָפִנים ֹלא ֻרֲחמּו, ַאְך ָּכֵעת ְמֻרָחִמים.
התנהגו כעבדי אלהים

ְלִהָּנֵזר  ָּבֶכם  ֲאִני  ַמְפִציר  ַאֶּתם,  ְוגֹוִלים  ָזִרים  ֶׁשִּבְבִחיַנת  11 ֲאהּוַבי, 

ַּדְרֵכיֶכם  ֶאת  12 ֵהיִטיבּו  ַהֶּנֶפׁש.  ֶנֶגד  ַהִּנְלָחמֹות  ְּבָׂשִרים  ִמַּתֲאוֹות 
ַּבּגֹוִים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתּבֹוְננּו ְּבַמֲעֵׂשיֶכם ַהּטֹוִבים ִויַהְּללּו ֶאת ֱאֹלִהים ְּביֹום 

ְּפֻקָּדה ַעל אֹוָתם ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְגָלָלם ִהְׁשִמיצּו ֶאְתֶכם ְּכעֹוֵׂשי ָרָעה.
ִּבְהיֹותֹו  ַלֶּמֶלְך,  ִאם  ָהָאדֹון:  ְלַמַען  ֱאנֹוִׁשי  מֹוָסד  ְלָכל  13 ִהָּכְנעּו 

ָהרׂאׁש; 14 ִאם ַלּמֹוְׁשִלים, ִּבְהיֹוָתם ְׁשלּוִחים ִמַּטְעמֹו ִלְנָקָמה ְּבעֹוֵׂשי 
ָהַרע, ַאְך ְלַמַּתן ֶׁשַבח ְלעֹוֵׂשי ַהּטֹוב. 15 ֵהן ֶזהּו ְרצֹון ֱאֹלִהים, ֶׁשַּתֲעׂשּו 
ַהּטֹוב ְוָכְך ָּתִׂשימּו ַמְחסֹום ְלִאֶּוֶלת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֵאין ָּבֶהם ַּדַעת. 
ַּבחֶׂפׁש  ַהַּמֲחִזיִקים  ַּכֲאָנִׁשים  ֹלא  ָחְפִׁשִּיים,  ַּכֲאָנִׁשים  16 ִהְתַנֲהגּו 
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ִּכְכסּות ָלֶרַׁשע, ֶאָּלא ְּכַעְבֵדי ֱאֹלִהים. 17 ַנֲהגּו ָּכבֹוד ְּבָכל ָאָדם; ֶאֱהבּו 
ֶאת ָהַאִחים; ִיְראּו ֶאת ֱאֹלִהים; ַּכְּבדּו ֶאת ַהֶּמֶלְך.

המופת של סבלות המשיח

18 ָהֲעָבִדים, ִהָּכְנעּו ִלְפֵני ֲאדֹוֵניֶכם ְּבָכל ִיְרָאה, ֹלא ַרק ִלְפֵני ַהּטֹוִבים 

ְוַהּנֹוִחים ַלְּבִרּיֹות, ֶאָּלא ַּגם ִלְפֵני ָהִעְקִׁשים. 19 ֵהן ִּבְרַּכת ֶחֶסד ְּבָכְך 
ִאם ִּבְגַלל ַהָּכָרתֹו ֵּבאֹלִהים ִיָּׂשא ָאָדם ַמְכאֹוב ְוִיְסּבׂל ֶׁשֹּלא ְּבֶצֶדק; 
20 ֶׁשֲהֵרי ַמה ְּתִהָּלה ְּבָכְך ִאם ַּתַעְמדּו ְּבֵסֶבל ֶׁשל ַמּכֹות ַעל ֲחָטֵאיֶכם? 

ֲאָבל ִאם ַּבֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת ַהּטֹוב ִּתְסְּבלּו ְוַתַעְמדּו ַּבֵּסֶבל, ִּבְרַּכת ֶחֶסד 
ָסַבל  ַהָּמִׁשיַח  ַּגם  ִּכי  ִנְקֵראֶתם,  ָלזׂאת  21 ָאֵכן  ֱאֹלִהים.  ִמִּלְפֵני  ִהיא 
ַּבַעְדֶכם ְוִהְׁשִאיר ָלֶכם מֹוֵפת ְּכֵדי ֶׁשֵּתְלכּו ְּבִעְּקבֹוָתיו — 22 הּוא ֲאֶׁשר 
ֵחְטא ֹלא ָעָׂשה ְוֹלא ִנְמְצָאה ִמְרָמה ְּבִפיו; 23 ֲאֶׁשר ֵחְרפּוהּו ְוֹלא ֵהִׁשיב 
ֵחרּוף, ָסַבל ְוֹלא ִאֵּים, ִּכי ִאם ָמַסר ִּדינֹו ְלׁשֹוֵפט ַהֶּצֶדק; 24 הּוא ֲאֶׁשר 
ֶאת ֲחָטֵאינּו ָנָׂשא ְּבגּופֹו ַעל ָהֵעץ, ְּכֵדי ֶׁשָּנמּות ְלַגֵּבי ַהֵחְטא ְוִנְחֶיה 
ַלְּצָדָקה; ֲאֶׁשר ְּבַחּבּוָרתֹו ִנְרָּפא ָלֶכם, 25 ִּכי ֱהִייֶתם ְּכצׂאן אֹוְבדֹות, ַאְך 

ַעָּתה ַׁשְבֶּתם ֶאל ָהרֹוֶעה ַהּׁשֹוֵמר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם.
התנהגות האישה ובעלה

ֶׁשֵאיָנם ג  ֵיׁש  ִאם  ְוָכְך,  ְלַבֲעֵליֶכן;  ִהָּכַנְעָנה  ַהָּנִׁשים,  ַאֶּתן,  ַּגם   ֵּכן 
ַעל־ְיֵדי  ֶאָּלא  ִּדּבּור  ַעל־ְיֵדי  ֹלא  ִלָּבם  ִיָּקֶנה  ַלָּדָבר,  ְמַצְּיִתים 
ַהְמֻלָּוה  ַהְּטהֹוָרה  ִהְתַנֲהגּוְתֶכן  ֶאת  2 ִּבְראֹוָתם  ַהָּנִׁשים,  ִהְתַנֲהגּות 
ַוֲעִדי  ֵׂשָער  ַמְחְלפֹות  ֶׁשל  ִחיצֹוִני  ְּפֵאר  ְיֵהא  ַאל  3 ּוְפֵאְרֶכן  ְּבִיְרָאה. 
ָזָהב ּוְבָגִדים, 4 ֶאָּלא ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְּבֵסֶתר ַהֵּלב, ַהְּפֵאר ַהִּבְלִּתי ִנְׁשָחת 
ֱאֹלִהים.  ְּבֵעיֵני  ְמאׂד  ִהיא  ְיָקָרה  ֲאֶׁשר  ּוְׁשֵקָטה  ֲעָנָוה  רּוַח  ֶׁשל 
ֵלאֹלִהים,  ְוַהְמַיֲחלֹות  ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהָּנִׁשים  ַּגם  ֶּבָעָבר  ִהְתַקְּׁשטּו  5 ָּכְך 

ְּבִהָּכְנָען ְלַבֲעֵליֶהן; 6 ְּכָׂשָרה ֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ְּבקֹול ַאְבָרָהם ְוָקְרָאה לֹו 
ְוֵאיְנֶכן  ַאֶּתן עֹוׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב  ָלּה, ִאם  ָּבנֹות  ִנְהֵייֶתן  ְוַאֶּתן  ָאדֹון. 

ּפֹוֲחדֹות ַּפַחד.

 2.17 - 3.6
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ג 10  ‑12: תהל’ לד 13‑17     

ְּכִלי  ִהיא  ֶׁשָהִאָּׁשה  ִּביִדיָעה  ִעָּמֶהן  ַיַחד  ֲחיּו  ַהְּבָעִלים,  ַאֶּתם,  7 ְוֵכן 

ְלַמַען  ְּבַנֲחַלת ֶחֶסד ַהַחִּיים,  ָלֶהן ָּכבֹוד ְּכֻׁשָּתפֹות  ַחָּלׁש יֹוֵתר, ּוְתנּו 
ֹלא ְּתֻעַּכְבָנה ְּתִפּלֹוֵתיֶכם.

הסבל של ההולכים בדרך הצדק

אֹוֲהֵבי  ַהּזּוַלת,  ְלַצַער  ֻׁשָּתִפים  ֶאָחד,  ֵלב  ֻּכְּלֶכם  ֱהיּו  ָּדָבר,  8 סֹוף 

ָהַאִחים, ַרֲחָמִנים ַוֲעָנִוים. 9 ַאל ְּתַׁשְּלמּו ָרָעה ַּתַחת ָרָעה ְוֹלא ֵחרּוף 
ַּתַחת ֵחרּוף; ַאְּדַרָּבא — ְּתָבְרכּו, ֶׁשֲהֵרי ְלָכְך ִנְקֵראֶתם, ְלַמַען ִּתיְרׁשּו 

ֶאת ַהְּבָרָכה; 10 ִּכי
  ”ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ׂאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב,

ִיְנׂצר ְלׁשֹונֹו ֵמָרע, ּוְׂשָפָתיו ִמַּדֵּבר ִמְרָמה.
ָיסּור ֵמָרע ְוַיֲעֶׂשה־טֹוב, ְיַבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוִיְרְּדֵפהּו”,  11 

ִּכי ”ֵעיֵני יהוה ֶאל־ַצִּדיִקים, ְוָאְזָניו ֶאל־ַׁשְוָעָתם;  12 
ּוְפֵני יהוה ְּבׂעֵׂשי ָרע.”

13 ּוִמי ָיֵרַע ָלֶכם ִאם ִּתְהיּו ַקָּנִאים ַלּטֹוב? 14 ַאְך ַּגם ִאם ִּתְסְּבלּו ְלַמַען 

15 ֶאת  ִּתָּבֲהלּו.  ְוַאל  ֵמֵאיָמָתם  ִּתְפֲחדּו  ַאל  ַאְׁשֵריֶכם.   — ַהְּצָדָקה 
ְלָהִׁשיב  מּוָכִנים  ֱהיּו  ְוָתִמיד  ִּבְלַבְבֶכם,  ַהְקִּדיׁשּו  ַהָּמִׁשיַח  ָהָאדֹון 
ַהִּתְקָוה  ִּבְדַבר  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ִמֶּכם  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ִמי  ְלָכל  ְוִיְרָאה  ַּבֲעָנָוה 
ַהַּמְׁשִמיִצים  ֶׁשֵּיבֹוׁשּו  ְּכֵדי  ָטהֹור,  ַמְצּפּוְנֶכם  16 ְיֵהא  ֶׁשְּבִלְּבֶכם. 
ַהּטֹוָבה  ִהְתַנֲהגּוְתֶכם  ֶאת  ְמַגִּנים  ֵהם  ֶׁשִּבְגָלָלם  ְּדָבִרים  ֵמאֹוָתם 
ַּבָּמִׁשיַח. 17 מּוָטב ֶׁשִּתְסְּבלּו, ִאם ֶזהּו ְרצֹון ֱאֹלִהים, ַּבֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת 
ְלַכָּפַרת  ֵמת  ַהָּמִׁשיַח  ַּגם  18 ֵהן  ַרע.  ַּבֲעׂשֹוְתֶכם  ִמֶּׁשִּתְסְּבלּו  ַהּטֹוב 
ְלָקֵרב אֹוָתנּו  ְּכֵדי  ָהְרָׁשִעים,  ְּבַעד  ַהַּצִּדיק  ּוְלָתִמיד,  ַאַחת  ֲחָטִאים, 
ֶאל ָהֱאֹלִהים. הּוא הּוַמת ִּבְבָׂשרֹו, ַאְך ָהֳחָיה ָּברּוַח 19 ּוָבה ַּגם ַהַלְך 
ּוִבֵּׂשר ָלרּוחֹות ַהְּכלּואֹות ַּבַּמֲאָסר, 20 ְלֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ִצְּיתּו ַּכֲאֶׁשר ִחָּכה 
ֲאֶׁשר  ַהֵּתָבה  ִנְבְנָתה  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  נַׂח.  ִּביֵמי  ַאּפֹו  ְּבאֶׂרְך  ֱאֹלִהים 
ְמַעִּטים ְּבתֹוָכּה — ְׁשמֹוֶנה ְנָפׁשֹות — נֹוְׁשעּו ַּבַּמִים; 21 ְוֶזה ְמַסֵּמל ֶאת 
ַהְּטִביָלה ַהּמֹוִׁשיָעה ָּכֵעת ַּגם ֶאְתֶכם — ֵאין ִהיא ֲהָסַרת ֻזֲהַמת ַהּגּוף, 
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¤ ג 21: אלא…‑ או: אלא בקשה לאלהים לקבלת מצפון טהור.    

ִּבְתִחַּית ֵיׁשּוַע   — ְּכַלֵּפי ֱאֹלִהים     ¤ֶאָּלא ִהְתַחְּיבּות ֶׁשל ַמְצּפּון ָטהֹור 
ַהָּמִׁשיַח 22 ֲאֶׁשר ָעָלה ַהָּׁשַמְיָמה ְוהּוא ְליִמין ֱאֹלִהים, ּוְלָפָניו ֻהְכְנעּו 

ַמְלָאִכים ְוָרֻׁשּיֹות ּוְגבּורֹות.
סוכנים טובים של חסד אלהים

ְּבאֹותֹו ד  ִהְתַאְּזרּו  ַאֶּתם  ַּגם  ְּבגּופֹו,  ַּבֲעֵדנּו  ָסַבל  ֶׁשַהָּמִׁשיַח   ֵּכיָון 
ִיְחֶיה  2 ְלַמַען ֹלא  ַלֲחטׂא,  ָחֵדל  ְּבגּופֹו  ֶׁשֵּכן ַהּסֹוֵבל  ֲהָלְך־ָהרּוַח; 
ֶאָּלא  ְּבגּופֹו,  ִלְחיֹות  לֹו  ֶׁשּנֹוָתר  ַּבְּזַמן  ָאָדם  ְּבֵני  ַּתֲאוֹות  ְלִפי  עֹוד 
ֵחֶפץ  ַּבֲעִׂשַּית  ֲעֵליֶכם  ֶׁשָעַבר  ַהְּזַמן  ָהָיה  ַּדי  3 ֵהן  ֱאֹלִהים.  ְרצֹון  ְלִפי 
ַהּגֹוִים, ַּכֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכֶּתם ְּבַדְרֵכי ִזָּמה ְוַתֲאוֹות, ִׁשְכרּות ְוהֹוְללּות, 
ָרִצים  ֶׁשֵאיְנֶכם  4 ְוֵכיָון  ֲאסּוָרה.  ֱאִליִלים  ַוֲעבֹוַדת  ְׁשִתָּיה  ִנְׁשֵפי 
ִיְּתנּו  5 ַהָּללּו  ּוְמַגְּדִפים.  ָּכְך  ַעל  ֵהם  ְּתֵמִהים  ִזָּמָתם,  ְלֶׁשֶטף  ִעָּמֶהם 
ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ִלְפֵני ִמי ֶׁשָעִתיד ִלְׁשּפׂט ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהֵּמִתים. 6 ָלֵכן 
ִהְתַּבְּׂשרּו ַּגם ַהֵּמִתים, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּׁשְפטּו ְּכֶדֶרְך ְּבֵני ָאָדם ַּבָּבָׂשר, ַאְך ִיְחיּו 

ְּכֶדֶרְך ֱאֹלִהים ָּברּוַח.
ְלִהְתַּפֵּלל.  ֵעִרים  ֶוֱהיּו  ְמֻפָּכִחים,  ֱהיּו  ֵּכן  ַעל  ָקֵרב.  ַהּכׂל  ֵקץ  7 ִהֵּנה 

רׂב  ַעל  ִּכי  ַעָּזה,  ַאֲהָבה  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ֶאֱהבּו  ּוָבִראׁשֹוָנה  8 ְּברׂאׁש 

ְלִהְתלֹוֵנן.  ְּבִלי  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ְמָאְרִחים  9 ֱהיּו  ַאֲהָבה.  ְּתַכֶּסה  ְּפָׁשִעים 
10 ִאיׁש ִאיׁש ְּכִפי ַהַּמָּתָנה ֲאֶׁשר ִקֵּבל ְיָׁשֵרת ָּבּה ְּבִקְרְּבֶכם, ְּכסֹוְכִנים 

ִאְמֵרי  ְיַדֵּבר,  ִּכי  11 ִאיׁש  ֱאֹלִהים.  ֶׁשל  ַרב־ַהָּפִנים  ַחְסּדֹו  ַעל  טֹוִבים 
לֹו  ֶׁשָּנַתן  ַהּכַׂח  ִמּתֹוְך  זׂאת  ַיֲעֶׂשה  ְיָׁשֵרת,  ִּכי  ִאיׁש  ְיַדֵּבר;  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים; ְוזׂאת ְלַמַען ְיֻכַּבד ָהֱאֹלִהים ַּבּכׂל ֶּדֶרְך ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר 

לֹו ַהָּכבֹוד ְוַהְּגבּוָרה ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן.
סבל על שם המשיח

12 ֲאהּוַבי, ְּבבֹוא ֲעֵליֶכם ְצִריַפת ֵאׁש ְּכֵדי ִלְבחׂן ֶאְתֶכם, ַאל ִּתְתְמהּו 

ָלֶכם  ֶׁשֵחֶלק  ְּכָכל  ִׂשְמחּו  13 ֶאָּלא  ָלֶכם,  ָקָרה  מּוָזר  ִמְקֶרה  ְּכִאּלּו 
ְּכבֹודֹו.  ְּבִהָּגלֹות  ַּגם  ְוַתַעְלצּו  ִּתְׂשְמחּו  ְלַמַען  ַהָּמִׁשיַח,  ְּבִסְבלֹות 
רּוַח  ָאז  ִּכי  ַהָּמִׁשיַח,  ֵׁשם  ַּבֲעבּור  ֶאְתֶכם  ְיָחְרפּו  ִאם  14 ַאְׁשֵריֶכם 
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ה 5: משלי ג 34   

ַהָּכבֹוד, רּוַח ֱאֹלִהים, ָנָחה ֲעֵליֶכם. 15 ַרק ַאל ִיְסּבׂל ִאיׁש ִמֶּכם ְּכרֹוֵצַח 
אֹו ְּכַגָּנב אֹו ְּכעֹוֵׂשה ָרָעה אֹו ְּכִמְתָעֵרב ְּבִעְנְיֵני ֲאֵחִרים. 16 ְוִאם ִיְסּבׂל 
ִּכְמִׁשיִחי, ַאל ֵיבֹוׁש ִּכי ִאם ְיַכֵּבד ֶאת ֱאֹלִהים ַּבֵּׁשם ַהֶּזה, 17 ֶׁשֲהֵרי ֵעת 

ְלַהְתִחיל ַהִּמְׁשָּפט ִמֵּבית ֱאֹלִהים.
ְוִאם ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים? 18 ִאם ַצִּדיק ְּבקִׁׂשי נֹוָׁשע, חֹוֵטא ְוָרָׁשע ַמה ִּיְהֶיה 
ָעָליו? 19 ָלֵכן ַּגם ַהּסֹוְבִלים ִּכְרצֹון ֱאֹלִהים ַיְפִקידּו ָנא ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶהם 

ְּבַיד ַהּבֹוֵרא ַהֶּנֱאָמן, ַּבֲעִׂשַּית ַהּטֹוב.
עדר אלהים

ְוֵעד ה  ֲעִמיָתם  ַהָּזֵקן  ֲאִני  ֲאַבֵּקׁש,  ְּבִקְרְּבֶכם  ֲאֶׁשר  ַהְּזֵקִנים   ִמן 
ִסְבלֹות ַהָּמִׁשיַח ְוַגם ֻׁשָּתף ַלָּכבֹוד ֶהָעִתיד ְלִהְתַּגּלֹות: 2 ְרעּו ֶאת 
ֵעֶדר ֱאֹלִהים ַהִּנְמָצא ִעָּמֶכם ְוַהְׁשִגיחּו ָעָליו ֹלא ִמּתֹוְך ְּכִפָּיה ִּכי ִאם 
ֲחֵפָצה;  ְּבֶנֶפׁש  ִאם  ִּכי  ֶּבַצע  ְּבֶחְמַּדת  ֹלא  ֵלאֹלִהים;  ְּכָרצּוי  ְּבָרצֹון, 
3 ֹלא ְּכרֹוָדִנים ַעל ַמה ֶּׁשֻהְפַקד ְּבֶיְדֶכם, ֶאָּלא ִּבְהיֹוְתֶכם מֹוֵפת ַלּצׂאן. 

4 ּוְבהֹוָפַעת ַׂשר ָהרֹוִעים ְּתַקְּבלּו ֲעֶטֶרת ָּכבֹוד ֲאֶׁשר ֹלא ִּתּבׂל.

ֻּכְּלֶכם  ִחְגרּו  ְואּוָלם  ַהְּזֵקִנים.  ִלְפֵני  ִהָּכְנעּו  ַהְּצִעיִרים,  ֵכן,  5 ְּכמֹו 

הּוא־ָיִליץ  ֱאֹלִהים   ַלֵּלִצים  ִּכי  ֵרֵעהּו,  ְּכַלֵּפי  ִאיׁש  רּוַח  ְנִמיכּות 
ְוַלֲעָנִוים ִיֵּתן־ֵחן.

ֶאְתֶכם  ְירֹוֵמם  ְלַמַען  ַהֲחָזָקה,  ֱאֹלִהים  ַיד  ַּתַחת  ַעְצְמֶכם  6 ַהְׁשִּפילּו 

ֵעִרים  8 ֱהיּו  ָלֶכם.  ִּכי הּוא ּדֹוֵאג  ְיַהְבֶכם,  ָּכל  ָעָליו  7 ַהְׁשִליכּו  ְּבִעּתֹו. 
ְוִעְמדּו ַעל ַהִּמְׁשָמר. אֹוִיְבֶכם ַהָּׂשָטן ְמׁשֹוֵטט ְּכַאְרֵיה ׁשֹוֵאג ּוְמַחֵּפׂש 
ֶׁשאֹוָתן  ִּביִדיָעה  ָּבֱאמּוָנה,  ַיִּציִבים  ֶנְגּדֹו  9 ִעְמדּו  ִמיֶׁשהּו.  ִלְטרׂף  לֹו 
ַהָּצרֹות עֹוְברֹות ַעל ֲאֵחיֶכם ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם. 10 ֵואֹלֵהי ָּכל ֶחֶסד ֲאֶׁשר 
ִסְבְלֶכם  ַאֲחֵרי  ֵיׁשּוַע,  ַּבָּמִׁשיַח  ְלעֹוָלִמים  ְּכבֹודֹו  ֶאל  ֶאְתֶכם  ָקָרא 
11 לֹו  ֶאְתֶכם.  ִויכֹוֵנן  ִויַחֵּזק  ְיַיֵּצב  ְוַגם  ֶאְתֶכם  ַיְׁשִלים  הּוא  ַהְּמַעט 

ַהָּכבֹוד ְוַהְּגבּוָרה ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן.
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ְּדָבִרים  ָלֶכם  ָּכַתְבִּתי  ְלֶנֱאָמן,  חֹוְׁשבֹו  ֶׁשֲאִני  ִסיְלָונֹוס  ָהָאח  12 ְּבַיד 

ְמַעִּטים ְלעֹוֵרר ּוְלָהִעיד ִּכי ֶזהּו ֶחֶסד ָהֱאֹלִהים, ַהֶחֶסד ָהֲאִמִּתי; ִעְמדּו 
ִּבְׁשלֹוְמֶכם;  ּדֹוֶרֶׁשת  ִאְּתֶכם,  ֶׁשִּנְבְחָרה  ְּבָבֶבל,  ֲאֶׁשר  13 ַהְּקִהָּלה  ּבֹו. 
ַאֲהָבה.  ִּבְנִׁשיַקת  ֵרֵעהּו  ִּבְׁשלֹום  ִאיׁש  14 ִּדְרׁשּו  ְּבִני.  ַמְרקֹוס  ַּגם  ְוֵכן 

ָׁשלֹום ְלֻכְּלֶכם ֲאֶׁשר ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע. 
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 ֵמֵאת ִׁשְמעֹון ֵּכיָפא, ֶעֶבד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ּוְׁשִליחֹו, ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר א 
ְיָקָרה  ַהָּמִׁשיַח ִקְּבלּו ֱאמּוָנה  ְּבִצְדַקת ֱאֹלֵהינּו ּומֹוִׁשיֵענּו ֵיׁשּוַע 
ֶאת  ִּביִדיַעְתֶכם  ְלַמְכִּביר  ֲעֵליֶכם  ִיְׁשְּפעּו  ְוָׁשלֹום  2 ֶחֶסד  ְּכֶׁשָּלנּו: 

ֱאֹלִהים ְוֵיׁשּוַע ֲאדֹוֵננּו.
הייעוד של המאמינים במשיח

3 ֵהן ְּגבּוָרתֹו ָהֱאֹלִהית ָנְתָנה ָלנּו ֶאת ָּכל ְצָרֵכינּו ְלַחִּיים ְוַלֲחִסידּות, 

ַעל־ְיֵדי ְיִדיָעֵתנּו ֶאת ַהּקֹוֵרא אֹוָתנּו ֶאל ְּכבֹודֹו ְוהֹודֹו. 4 ְּבֶדֶרְך זׂאת 
ֻׁשָּתִפים  ִּתְהיּו  ְלַמַען  ִויָקרֹות,  ְמאׂד  ְּגדֹולֹות  ַהְבָטחֹות  ָלנּו  ָנַתן 
ְּבֶׁשל  ָּבעֹוָלם  ַהׂשֹוֵרר  ֵמַהִּכָּליֹון  ְּבִהָּמֶלְטֶכם  ָהֱאֹלִהי  ַּבֶּטַבע  ַעל־ָיָדן 
ַהַּתֲאָוה. 5 ִמּׁשּום ָּכְך ִׁשְקדּו ְּבָכל ְמאְׂדֶכם ְלהֹוִסיף ַעל ֱאמּוַנְתֶכם ֶאת 
ַהַּמֲעָלה ַהּמּוָסִרית, ְוַעל ַהַּמֲעָלה ַהּמּוָסִרית ֶאת ַהַּדַעת, 6 ְוַעל ַהַּדַעת 
ַהַּסְבָלנּות  ְוַעל  ַהַּסְבָלנּות,  ֶאת  ַהֵיֶצר  ִּכּבּוׁש  ְוַעל  ַהֵּיֶצר,  ִּכּבּוׁש  ֶאת 
ֶאת  ָהַאֲחָוה  ְוַעל  ָהַאֲחָוה,  ֶאת  ַהֲחִסידּות  7 ְוַעל  ַהֲחִסידּות,  ֶאת 
ִלְהיֹות  ָלֶכם  ַיִּניח  ְוִיְרּבּו, ֹלא  ָּבֶכם  ִיְהיּו  ֵאֶּלה  ִאם  8 ֶׁשֲהֵרי  ָהַאֲהָבה; 
ְּבֵטִלים ּוִבְלִּתי ּפֹוִרִּיים ְּבַמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ִליִדיַעת ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח. 
ִּכי  9 ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַהְּדָבִרים ַהָּללּו, ִעֵּור הּוא, ְקַצר ְראּות; הּוא ָׁשַכח 

ְלַחֵּזק  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ִׁשְקדּו  ַאַחי,  10 ָלֵכן,  ָהִראׁשֹוִנים.  ֵמֲחָטָאיו  טַׂהר 
ַּתֲעׂשּו  ָּכְך  ִאם  ֶׁשֲהֵרי  ֶחְלְקֶכם;  ְמַנת  ֶׁשֵהן  ְוַהְּבִחיָרה  ַהְּקִריָאה  ֶאת 
ֹלא ִּתָּכְׁשלּו ַאף ַּפַעם, 11 ּוְבֶדֶרְך זׂאת ִיָּפַתח ָלֶכם ִלְרָוָחה ַהָּמבֹוא ֶאל 

ַמְלכּות עֹוָלִמים ֶׁשל ֲאדֹוֵננּו ּומֹוִׁשיֵענּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
12 ַעל ֵּכן ֹלא ֶאְחַּדל ְלַהְזִּכיְרֶכם ְּבָכל ֵעת ֶאת ַהְּדָבִרים ַהָּללּו, ַאף ַעל 

13 ְורֹוֶאה  ַהּזׂאת.  ָּבֱאֶמת  ַיִּציִבים  ְוִהְּנֶכם  יֹוְדִעים אֹוָתם  ֶׁשַאֶּתם  ִּפי 
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ֲאִני ְלָנכֹון ְלַהְזִּכיר ּוְלעֹוֵרר ֶאְתֶכם ָּכל עֹוד ֲאִני ִנְמָצא ַּבִּמְׁשָּכן ַהֶּזה, 
ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ִלי  ֶׁשִּגָּלה  ְּכִפי  ִמְׁשָּכִני,  יּוַסר  ֶׁשְּבָקרֹוב  ִלי  ָידּוַע  14 ִּכי 

ַהָּמִׁשיַח. 15 ַאְך ֶאְׁשַּתֵּדל ֶׁשַּגם ְלַאַחר ְּפִטיָרִתי ִיְהֶיה ָלֶכם ָּתִמיד ִזְכרֹון 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.

הדר כבודו של המשיח

ֶאת  ָלֶכם  הֹוַדְענּו  ַּכֲאֶׁשר  ָהַלְכנּו  ְמֻחָּכמֹות  ַאָּגדֹות  ַאֲחֵרי  16 ֹלא 

ָרִאינּו  ֵעיֵנינּו  ְּבמֹו  ֶאָּלא  ּבֹואֹו,  ְוֶאת  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ְּגבּוַרת 
ַּכֲאֶׁשר  ָהָאב  ֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ְוָכבֹוד  ְיָקר  ִקֵּבל  17 ֶׁשֵּכן  ְּגֻדָּלתֹו;  ֶאת 
ּבֹו  ֲאֶׁשר  ֲאהּוִבי  ְּבִני  ”ֶזה  ַהָּכבֹוד:  ֵמַהְדַרת  ַהֶּזה  ַהּקֹול  ֵאָליו  ִנָׂשא 
ָחַפְצִּתי”, 18 ְוֶאת ַהּקֹול ַהֶּזה ָׁשַמְענּו ָּבא ִמן ַהָּׁשַמִים ִּבְהיֹוֵתנּו ִעּמֹו 
ְּבַהר ַהּקֶׂדׁש. 19 ָאֵכן ִנְתַאֵּׁשר ָלנּו ְּבֶיֶתר ּתֶׂקף ְּדַבר ַהְּנבּוָאה, ְוֵתיִטיבּו 
ַלֲעׂשֹות ְּבִׂשיְמֶכם ֵלב ֵאָליו ְּכֶאל ֵנר ֵמִאיר ִּבְמקֹום אֶׂפל, ַעד ִּכי ִיְבַקע 
אֹור ַהּיֹום ְוִיְזַרח ּכֹוַכב ַהּנַׂגּה ִּבְלַבְבֶכם. 20 ְוזׂאת ְּדעּו ִראׁשֹוָנה, ֶׁשָּכל 
ְנבּוַאת ַהִּמְקָרא ֵאיָנּה ִעְנָין ֶׁשל ֵּפרּוׁש ִאיִׁשי, 21 ִּכי ֵמעֹוָלם ֹלא ָיְצָאה 
ְנבּוָאה ַעל־ִּפי ְרצֹון ָהָאָדם, ֶאָּלא רּוַח ַהּקֶׂדׁש ֵהִניָעה ְּבֵני ָאָדם ְלַדֵּבר 

ִמַּטַעם ֱאֹלִהים.
מורי שקר

מֹוֵרי ב  ִיְהיּו  ֵּביֵניֶכם  ֶׁשַּגם  ְּכֵׁשם  ָּבָעם,  ָהיּו  ֶׁשֶקר  ְנִביֵאי  ַּגם   ֲאָבל 
ָּבָאדֹון  ְוִיְכְּפרּו  ַהְרָסִנּיֹות  ּתֹורֹות  ַּבֲחַׁשאי  ַיְכִניסּו  ַהָּללּו  ֶׁשֶקר. 
ֵיְלכּו  2 ַרִּבים  ִּפְתאׂם.  ָאְבָדן  ַעְצָמם  ַעל  ְוָיִביאּו  אֹוָתם,  ָקָנה  ֲאֶׁשר 
ַאֲחֵרי ּתֹוֲעבֹוֵתיֶהם, ּוִבְגָלָלם ְּתֻגַּדף ֶּדֶרְך ָהֱאֶמת. 3 ּוְבַתֲאָוָתם ַלֶּבַצע 
ֶׁשֶּנֱחָרץ  ִמְׁשָּפָטם  ִיְתַעֵּכב  ֹלא  ְוָאְמָנם  ָּבֶכם;  ְוִיְסֲחרּו  ָּכָזב  ְיַדְּברּו 

ִמֶּקֶדם, ְוָאְבָדָנם ֹלא ָינּום.
ֶאל  הֹוִריָדם  ֶאָּלא  ַהחֹוְטִאים,  ַהַּמְלָאִכים  ַעל  ָחס  ֹלא  ֱאֹלִהים  4 ֵהן 

ַעל  5 ְוַגם  ְלִמְׁשָּפט.  ְלָׁשְמָרם  אֶׂפל  ְּבַכְבֵלי  ּוְנָתָנם  ֶאֶרץ  ַּתְחִּתּיֹות 
ָהעֹוָלם ַהָּקדּום ֹלא ָחס, ֲאָבל ַּבֲהִביאֹו ַמּבּול ַעל עֹוָלם ֶׁשל ְרָׁשִעים 
ֶהָעִרים  6 ֶאת  ִעּמֹו.  ֲאֶׁשר  ְוַהִּׁשְבָעה  ַהֶּצֶדק,  ַמִּטיף  נַׂח,  ֶאת  ָׁשַמר 
ְסדֹום ַוֲעמָׂרה ָׂשַרף ְלֵאֶפר ְלַאַחר ֶׁשָּדן אֹוָתן ְלַמְהֵּפָכה, ְּבִׂשימֹו אֹוָתן 
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ֲאֶׁשר  ַהַּצִּדיק,  לֹוט  ֶאת  7 ְוִהִּציל  ִרְׁשָעה,  ַלֲעׂשֹות  ָלֲעִתיִדים  ְלֻדְגָמה 
ַהַּצִּדיק  8 ִּכי  ִזָּמה;  ְׁשטּוֵפי  ָהְרָׁשִעים  ִהְתַנֲהגּות  ִּבְגַלל  ַנְפׁשֹו  ִנְדְּכָאה 
יֹום  יֹום  ַהַּנֲעֶׂשה,  ֶאת  ְוָׁשַמע  ָרָאה  ְּבִקְרָּבם  ְּבִׁשְבּתֹו  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה, 
ִהְתַעָּנה ְּבַנְפׁשֹו ַהְיָׁשָרה ַעל ַמֲעֵׂשי ִרְׁשָעָתם. 9 ָאֵכן יֹוֵדַע ֲאדָֹני ְלַהִּציל 
ֶאת ֲחִסיָדיו ִמִּנָּסיֹון ְוִעם זׂאת ַלֲחׂשְך ֶאת ָהְרָׁשִעים ְליֹום ַהִּדין ְּכֵדי 
ְלַהֲעִניָׁשם, 10 ְּבִיחּוד ֶאת ַההֹוְלִכים ַאַחר ַהְּבָׂשִרּיּות ְּבַתֲאַות ֻטְמָאה 

ּובֹוִזים ֶאת ַהַּסְמכּות ָהֶעְליֹוָנה.
ִנְרָּתִעים ִמְּלָחֵרף ֶאת  ְוֵאיָנם  ֲחצּוִפים ֵהם, הֹוְלִכים ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם 
נֹוְׂשֵאי ַהִּמְׂשרֹות ַהִּנְכָּבדֹות, 11 ֲאֶׁשר ַאף ַהַּמְלָאִכים, ַהְּגדֹוִלים ֵמֶהם 
יהוה.  ִלְפֵני  ִּגּדּוף  ֶׁשל  ִקְטרּוג  ֲעֵליֶהם  ְמִביִאים  ֵאיָנם  ְוכַׂח,  ְּבָעְצָמה 
נֹוָלדֹות  ַהֶּטַבע  ֶׁשְּבֶדֶרְך  ְּתבּוָנה  ַחְסרֹות  ְלַחּיֹות  ַהָּללּו ּדֹוִמים  12 ַאְך 

ּוְכמֹו  יֹוְדִעים,  ֶּׁשֵאיָנם  ַמה  ְמָחְרִפים  ֵהם  ּוְלִהָּׁשֵמד.  ְלִהָּלֵכד  ְּכֵדי 
ַעְוָלָתם.  ְּגמּול  ֶאת  ִיְסְּבלּו  13 ּוָבֶזה  ִיָּׁשְמדּו,  ֵהם  ַּגם  ִנְׁשָמדֹות  ֶׁשֵהן 
ּומּוִמים  ֻטְמָאה  ִּכְתֵמי  ְלַתֲענּוג;  ֵהם  ַּבּיֹום חֹוְׁשִבים  ַההֹוְללּות  ֶאת 
ָלֶהם  14 ֵעיַנִים  ְּבַתְרִמיָתם.  ֲהָנָאה  ּומֹוְצִאים  ִעָּמֶכם  ַהּסֹוֲעִדים  ֵהם, 
ְמֵלאֹות ִנאּוִפים ְוֵאיָנן ַמְרּפֹות ִמן ַהֵחְטא. ֵהם לֹוְכִדים ְנָפׁשֹות ִּבְלִּתי 
ֶאת  15 ְּבָעְזָבם  ֲארּוִרים.  ָּבִנים  ָאֵכן  ְּבַחְמָדנּות;  ֻמְרָּגל  ִלָּבם  ַיִּציבֹות; 
ֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר ָּתעּו ְוָהְלכּו ְּבֶדֶרְך ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ֲאֶׁשר ָאַהב ֶאת ְׂשַכר 
ָהֶרַׁשע, 16 ְוהּוַכח ַעל ַעְוָלתֹו: ָאתֹון ִאֶּלֶמת ִּדְּבָרה ְּבקֹול ָאָדם ְוָעְצָרה 

ֶאת ִאֶּוֶלת ַהָּנִביא.
ֲאֵפַלת חֶׁׂשְך  ֲאֶׁשר  ִּבְסָעָרה,  ִנָּדִפים  ֲעָנִנים  ֵהם,  ַמִים  ְּבִלי  17 ְּבֵארֹות 

ֵהם  ֶהֶבל,  ֶאָּלא  ֶׁשֵאיָנם  ְדָבִרים  ְּגדֹולֹות,  18 ְּבַדְּבָרם  ָלֶהם.  ְׁשמּוָרה 
לֹוְכִדים ְּבַתֲאוֹות ְּבָׂשִרים ּוְבַמֲעֵׂשי ִזָּמה ֶאת ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאְך ִנְמְלטּו 
ִמיֵדי ַההֹוְלִכים ְּבֶדֶרְך ַהָּתעּות. 19 ֵהם ַמְבִטיִחים ָלֶהם חֶׂפׁש ְּבָׁשָעה 
ִנְכָנע,  ֶּׁשָאָדם  ְלַמה  ֲהֵרי  ַמְׁשִחית;  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ֲעָבִדים  ַעְצָמם  ֶׁשֵהם 
ָלֶזה הּוא ִמְׁשַּתְעֵּבד. 20 ֲהֹלא ִאם ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְמְלטּו ִמֻּטְמאֹות ָהעֹוָלם 
ִּביִדיָעָתם ֶאת ֲאדֹוֵננּו ּומֹוִׁשיֵענּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ׁשּוב ִנְסַּתְּבכּו ָּבֶהן 
ָהָיה  21 מּוָטב  ָהִראׁשֹון.  ִמן  ָּגרּוַע  ָהַאֲחרֹון  ַמָּצָבם  ָאז  ִּכי   — ְוֻנְּצחּו 

 2.7 - 21
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ב 22: משלי כו 11   

ָלֶהם ֶׁשֹּלא ָלַדַעת ֶאת ֶּדֶרְך ַהְּצָדָקה ֵמֲאֶׁשר ָלַדַעת אֹוָתּה ְוָלסּור ִמן 
ַהִּמְצָוה ַהְּקדֹוָׁשה ַהְּמסּוָרה ָלֶהם. 22 ִהְתַמֵּמׁש ָּבֶהם ַהָּמָׁשל ָהֲאִמִּתי: 
ְלִהְתּגֹוֵלל  ָהַרֲחָצה  ִמן  עֹוֶלה  ”ַהֲחִזיר  ְוַגם  ַעל־ֵקאֹו”,  ָׁשב    ”ַהֶּכֶלב 

ָּבֶרֶפׁש”.
הבטחת בואו של המשיח

ּוִבְׁשֵּתיֶהן ג  ָלֶכם,  ּכֹוֵתב  ֶׁשֲאִני  ַהְּׁשִנָּיה  ָהִאֶּגֶרת  ְּכָבר  זׂאת   ֲאהּוַבי, 
2 ְלַמַען  ַהַּתָּמה,  ַמֲחַׁשְבְּתֶכם  ֶאת  ּוְמעֹוֵרר  ֶאְתֶכם  ַמְזִּכיר  ֲאִני 
ִּתְזְּכרּו ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ִמֶּקֶדם ְּבַיד ַהְּנִביִאים ַהְּקדֹוִׁשים, ְוֶאת 
זׂאת,  ְּדעּו  ּכׂל  3 ְוקֶׂדם  ְוַהּמֹוִׁשיַע.  ָהָאדֹון  ִמַּטַעם  ְׁשִליֵחיֶכם  ִמְצַות 
ֶׁשְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָיבֹואּו ֵלִצים ַהִּמְתַהְלִכים ְלִפי ַמֲאַוֵּייֶהם ָהִאיִׁשִּיים 
ְוִיְתלֹוְצצּו ֵלאמׂר: 4 ”ֵאיפׂה ּבֹואֹו ַהֻּמְבָטח? ֲהֵרי ֵמָאז ֶׁשֵּמתּו ָהָאבֹות 
ׁשֹוְכִחים  5 ֵמָרצֹון  ַהְּבִריָאה!”  ֵמֵראִׁשית  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ַמְמִׁשיְך  ַהּכׂל 
ִנְתַהְּוָתה ִמן  ְוִכי ָהָאֶרץ  ֵהם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה, ֶׁשַהָּׁשַמִים ָהיּו ִמֶּקֶדם 
ַהַּמִים ְוַעל־ְיֵדי ַהַּמִים ִּבְדַבר ֱאֹלִהים; 6 ְוַעל־ְיֵדי ֵאֶּלה ֶנֱהַרס ָהעֹוָלם 
ַהּנֹוְכִחִּיים  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  7 ְואּוָלם  ַּבַּמִים.  ְּבִהָּׁשְפטֹו  ָאז,  ֶׁשָהָיה 
ְלָאְבָדן  ַהִּדין,  ְליֹום  ְׁשמּוִרים  ָלֵאׁש,  ַהָּדָבר  אֹותֹו  ַעל־ְיֵדי  ֲאצּוִרים 
ֶאָחד  יֹום  ֲאהּוַבי:  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ִמֶּכם  ֵיָעֵלם  ַאל  8 ַאְך  ָהֶרַׁשע.  ַאְנֵׁשי 
ְּכֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֵני ֲאדָֹני, ְוֶאֶלף ָׁשִנים ְּכיֹום ֶאָחד. 9 ֵאין יהוה ְמַאֵחר 
ַּבָּדָבר ֲאֶׁשר ִהְבִטיַח, ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ַהחֹוְׁשִבים זׂאת ְלִאחּור, ֶאָּלא ֶׁשהּוא 
ָלנּו; ֵאין הּוא רֹוֶצה ֶׁשּיׂאַבד ִאיׁש, ֶאָּלא ֶׁשַהּכׂל ָיבֹואּו  ַמֲאִריְך ַאּפֹו 
ַיְחְלפּו  ְּבָׁשאֹון  ַהָּׁשַמִים  ָאז  ָיבֹוא.  ְּכַגָּנב  יהוה  10 יֹום  ְּתׁשּוָבה.  ִליֵדי 
ְוַהְיסֹודֹות ִיְבֲערּו ְוִיְתָּפְרקּו, ְוָהָאֶרץ ְוַהַּמֲעִׁשים ֲאֶׁשר ָעֶליָה. 11 ְוֵכיָון 
ּוַבֲחִסידּות,  ִּבְקֻדָּׁשה  ִלְחיֹות  ֲעֵליֶכם  ַּכָּמה  ַעד  ִיְתָּפְרקּו,  ֵאֶּלה  ֶׁשָּכל 
12 ְלַחּכֹות ְלבֹוא יֹום ָהֱאֹלִהים ּוְלָהִחיׁש אֹותֹו, יֹום ֶׁשִּבְגָללֹו ַהָּׁשַמִים 

ַעל־ִּפי  ְמַחִּכים,  13 ַוֲאַנְחנּו  ְוִיַּמּסּו.  ִיְבֲערּו  ְוַהְיסֹודֹות  ָּבֵאׁש  ִיְתָּפְרקּו 
ַהְבָטָחתֹו, ְלָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ּוְלֶאֶרץ ֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ֶצֶדק ִיְׁשּכׂן ָּבם.

 2.22 - 3.13

HNTquote.indb   461 27/10/2010   14:32:25



462 השניה לכיפא 

ְלִהָּמֵצא  ִׁשְקדּו  ָהֵאֶּלה  ַלְּדָבִרים  ְּבַחּכֹוְתֶכם  ֲאהּוַבי,  ֵּכן,  14 ַעל 

ִחְׁשבּו  ֲאדֹוֵננּו  אֶׂרְך־רּוַח  15 ְוֶאת  ּדִׂפי.  ּוְבֹלא  ְנִקִּיים  ְּבָׁשלֹום,  ְלָפָניו 
ִלְתׁשּוָעה; ְּכמֹו ֶׁשַּגם ָאִחינּו ָהָאהּוב ָׁשאּול ָּכַתב ָלֶכם ְלִפי ַהָחְכָמה 
ַהְּדָבִרים  ַעל  ְּבַדְּברֹו  ִאְּגרֹוָתיו,  ְּבָכל  ֶׁשָּכתּוב  16 ּוְכמֹו  לֹו,  ַהְּנתּוָנה 
ְוַהִּבְלִּתי  ַהִּנְבָעִרים  ֲאֶׁשר  ַלֲהָבָנה  ָקִׁשים  ְּדָבִרים  ָּבֶהן  ֵיׁש  ָהֵאֶּלה. 
 — ַהְּכתּוִבים  ְּבֶיֶתר  עֹוִׂשים  ֶׁשֵהם  ְּכמֹו   — אֹוָתם  ְמַעְּוִתים  ַיִּציִבים 
ֵמרׂאׁש,  זׂאת  יֹוְדִעים  ֶׁשַאֶּתם  ֵּכיָון  ֲאהּוַבי,  17 ְוַאֶּתם,  ֵהם.  ְלָאְבָדָנם 
ִהָּׁשְמרּו ֶּפן ִּתָּמְׁשכּו ְּבָתעּוָתם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ְּבִלַּיַעל ְוִתְּפלּו ִמַּיִּציבּוְתֶכם. 
18 ִּגְדלּו ְּבֶחֶסד ּוְבַדַעת ֲאדֹוֵננּו ּומֹוִׁשיֵענּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח. לֹו ַהָּכבֹוד 

ַּגם ַעְכָׁשו ַּגם ְליֹום עֹוָלם. ָאֵמן. 
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דבר החיים

ָרִאינּו א  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָׁשַמְענּו,  ֲאֶׁשר  ֶאת  ֵמֵראִׁשית,  ָהָיה  ֲאֶׁשר   ֶאת 
ְוָיֵדינּו ִמְּׁשׁשּו אֹותֹו, ַעל־אֹודֹות ְּדַבר  ְּבֵעיֵנינּו, ֲאֶׁשר ִהַּבְטנּו ּבֹו 
ַוֲהֵרינּו ְמִעיִדים ּומֹוִדיִעים  ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו,  ַהַחִּיים, — 2 ְוַהַחִּיים ִנְגלּו 
ָלֶכם ֶאת ַחֵּיי ָהעֹוָלִמים ֲאֶׁשר ָהיּו ֵאֶצל ָהָאב ְוִנְגלּו ָלנּו — 3 ֶאת ֲאֶׁשר 
ַּגם  ִעָּמנּו  ִּתְתַחְּברּו  ְלַמַען  ָלֶכם,  ַּגם  ָאנּו  מֹוִדיִעים  ְוָׁשַמְענּו  ָרִאינּו 
ַהָּמִׁשיַח.  ֵיׁשּוַע  ְּבנֹו  ְוִעם  ָהָאב  ִעם  ִהיא  ִהְתַחְּברּוֵתנּו  ְוָאֵכן  ַאֶּתם. 

4 זׂאת ֲאַנְחנּו ּכֹוְתִבים ְלַמַען ִּתְהֶיה ִׂשְמָחֵתנּו ְׁשֵלָמה.

האלהים הוא אור

ָלֶכם,  ַמְׁשִמיִעים  ַוֲאַנְחנּו  ִמֶּמּנּו  ָׁשַמְענּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבׂשֹוָרה  ְּדַבר  5 ְוֶזה 

ֶׁשִהְתַחְּברּות  נׂאַמר  6 ִאם  ּבֹו.  ֵאין  חֶׁׂשְך  ְוָכל  הּוא  אֹור  ֶׁשָהֱאֹלִהים 
ֶאת  ְמַקְּיִמים  ְוֵאיֶנּנּו  ֲאַנְחנּו  ֶׁשֶקר  ּדֹוְבֵרי  ַּבחֶׁׂשְך,  ְוִנְתַהֵּלְך  ִאּתֹו  ָלנּו 
ָהֶאֶמת. 7 ֲאָבל ִאם ִנְתַהֵּלְך ָּבאֹור, ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָּבאֹור, ִּכי ָאז ִהְתַחַּבְרנּו 
8 ִאם  ְוַדם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבנֹו ְמַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ֵחְטא.  ֶזה ִעם ֶזה 
נׂאַמר ֶׁשֵאין ָּבנּו ֵחְטא, ַמְתִעים ָאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו ְוָהֱאֶמת ֵאיֶנָּנה ָּבנּו. 
9 ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו 

ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה. 10 ִאם נׂאַמר ֶׁשֹּלא ָחָטאנּו, ְלכֹוֵזב ָׂשְמנּו 
אֹותֹו ּוְדָברֹו ֵאינֹו ָּבנּו.

המשיח מלמד עלינו זכות

ֶּתֶחְטאּו; ב  ְלַמַען ֹלא  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָלֶכם  ֲאִני  ּכֹוֵתב   ְיָלַדי, 
ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע   — ָהָאב  ִלְפֵני  ֵמִליץ  ָלנּו  ֵיׁש  ִאיׁש  ֶיֱחָטא  ְוִאם 
ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  ֲחָטֵאינּו  ַעל  ְוֹלא  ֲחָטֵאינּו,  ַעל  ַּכָּפָרה  2 ְוהּוא  ַהַּצִּדיק. 

אגרת יוחנן הראשונה
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ִאם ִנְׁשמׂר   — ֵנַדע ֶׁשִהַּכְרנּו אֹותֹו  3 ּוָבֶזה  ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם. 
ֶאת ִמְצוֹוָתיו. 4 ָהאֹוֵמר ”ֲאִני ַמִּכיר אֹותֹו” ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמר ֶאת ִמְצוֹוָתיו, 
ּדֹוֵבר ֶׁשֶקר הּוא ְוָהֱאֶמת ֵאיֶנָּנה ּבֹו. 5 ַאְך ַהּׁשֹוֵמר ֶאת ְּדָברֹו, ְּבאֹותֹו 
ֲאַנְחנּו:  ּבֹו  ִּכי  ֵנַדע  ָּבֶזה  ֱאֹלִהים.  ַאֲהַבת  ֶּבֱאֶמת  ִנְׁשְלָמה  ָהִאיׁש 
ָעָליו  ַּגם  ֵּכן  ֵיׁשּוַע  ֶׁשִהְתַהֵּלְך  ְּכֶדֶרְך  ְּבֵיׁשּוַע,  עֹוֵמד  ֶׁשהּוא  6 ָהאֹוֵמר 

ְלִהְתַהֵּלְך.
המצוה החדשה

7 ֲאהּוַבי, ֹלא ִמְצָוה ֲחָדָׁשה ּכֹוֵתב ֲאִני ָלֶכם, ִּכי ִאם ִמְצָוה ְיָׁשָנה ֲאֶׁשר 

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם.  ַהְיָׁשָנה ִהיא  ַהִּמְצָוה  ָהְיָתה ָלֶכם ֵמֵראִׁשית; 
ְוַגם  ַּגם ּבֹו  ֶׁשָּנכֹון  ָּדָבר  ָלֶכם,  ֲאִני  ֲחָדָׁשה ּכֹוֵתב  ִמְצָוה  זׂאת  8 ּוְבָכל 

ִּכי  9 ָהאֹוֵמר  זֹוֵרַח.  ְּכָבר  ָהֲאִמִּתי  ְוָהאֹור  עֹוֵבר  ַהחֶׁׂשְך  ֶׁשֲהֵרי  ָּבֶכם, 
ָּבאֹור הּוא ְוִעם זׂאת ׂשֹוֵנא ֶאת ָאִחיו, עֹוֶדּנּו ַּבחֶׁׂשְך. 10 ָהאֹוֵהב ֶאת 
ָאִחיו עֹוֵמד ָּבאֹור ּוִמְכׁשֹול ֵאין ּבֹו. 11 ֲאָבל ַהׂשֹוֵנא ֶאת ָאִחיו ַּבחֶׁׂשְך 
ַהחֶׁׂשְך  ִּכי  הֹוֵלְך,  הּוא  ְלָאן  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ִמְתַהֵּלְך  הּוא  ַּבחֶׁׂשְך  הּוא; 

ִעֵּור ֶאת ֵעיָניו.
ַּבֲעבּור  ֲחָטֵאיֶכם  ָלֶכם  ֶׁשִּנְסְלחּו  ִמְּפֵני  ְיָלַדי,  ָלֶכם,  ֲאִני  12 ּכֹוֵתב 

הּוא  ֲאֶׁשר  אֹותֹו  ֶׁשִהַּכְרֶּתם  ִמְּפֵני  ָאבֹות,  ָלֶכם,  ֲאִני  13 ּכֹוֵתב  ְׁשמֹו. 
ָהַרע.  ֶאת  ֶׁשִּנַּצְחֶּתם  ִמְּפֵני  ַּבחּוִרים,  ָלֶכם,  ֲאִני  ּכֹוֵתב  ֵמֵראִׁשית. 
ָלֶכם,  ָּכַתְבִּתי  ָהָאב.  ֶאת  ֶׁשִהַּכְרֶּתם  ִמְּפֵני  ְיָלִדים,  ָלֶכם,  14 ָּכַתְבִּתי 

ָלֶכם,  ָּכַתְבִּתי  ֵמֵראִׁשית.  הּוא  ֲאֶׁשר  אֹותֹו  ֶׁשִהַּכְרֶּתם  ִמְּפֵני  ָאבֹות, 
ַּבחּוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשַאֶּתם ֲחָזִקים ּוְדַבר ֱאֹלִהים ַקָּים ְּבִקְרְּבֶכם ְוִנַּצְחֶּתם 

ֶאת ָהַרע.
15 ַאל ּתׂאֲהבּו ֶאת ָהעֹוָלם, ַאף ֹלא ֶאת ַמה ֶּׁשָּבעֹוָלם. ִאיׁש ִאם יׂאַהב 

ַּתֲאַות   — ָּבעֹוָלם  ֲאֶׁשר  ָּכל  16 ִּכי  ָהָאב;  ַאֲהַבת  ּבֹו  ֵאין  ָהעֹוָלם  ֶאת 
ְּבָׂשִרים, ַּתֲאַות ָהֵעיַנִים ְוַגֲאַות ַהְּנָכִסים — ֹלא ִמן ָהָאב הּוא ִּכי ִאם 
ְרצֹון  ֶאת  ָהעֹוֶׂשה  ַאְך  ַּתֲאוֹוָתיו,  ִעם  עֹוֵבר  17 ְוָהעֹוָלם  ָהעֹוָלם.  ִמן 

ֱאֹלִהים עֹוֵמד ָלַעד.
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צורר המשיח

צֹוֵרר  ָיבֹוא  ִּכי  ֶׁשְּׁשַמְעֶּתם  ּוְכמֹו  ָהַאֲחרֹוָנה.  ַהָּׁשָעה  זׂאת  18 ְיָלַדי, 

ָאנּו  יֹוְדִעים  ִמָּכאן  ַרִּבים;  ָמִׁשיַח  צֹוְרֵרי  ָקמּו  ַעְכָׁשו  ַּגם  ַהָּמִׁשיַח, 
ִמֶּׁשָּלנּו  ֲאָבל ֹלא  ָיְצאּו,  ִמִּקְרֵּבנּו  19 ַהָּללּו  ָהַאֲחרֹוָנה.  ַהָּׁשָעה  ֶׁשּזֹוִהי 
ְלַמַען  ָיְצאּו  ֵהם  ַאְך  ִאָּתנּו,  ִנְׁשָאִרים  ָהיּו  ִמֶּׁשָּלנּו,  ָהיּו  ִאּלּו  ִּכי  ָהיּו; 
ִיָּוַדע ֶׁשֻּכָּלם ֵאיָנם ִמֶּׁשָּלנּו. 20 ְוַאֶּתם ֵיׁש ָלֶכם ַהְמִׁשיָחה ֵמֵאת ַהָּקדֹוׁש, 
ֶאת  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיְנֶכם  ִמְּפֵני  ֹלא  ֲאֵליֶכם  21 ָּכַתְבִּתי  יֹוְדִעים.  ְוֻכְּלֶכם 
ָהֱאֶמת, ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשַאֶּתם יֹוְדִעים אֹוָתּה ְויֹוְדִעים ֶׁשָּכל ֶׁשֶקר ֵאיֶנּנּו 
ִמן ָהֱאֶמת. 22 ִמי הּוא ּדֹוֵבר ֶׁשֶקר ִּבְלִּתי ִאם ַהּכֹוֵפר ְּבָכְך ֶׁשֵּיׁשּוַע הּוא 
ַהּכֹוֵפר  23 ָּכל  ּוַבֵּבן.  ָּבָאב  ַהּכֹוֵפר  ַהָּמִׁשיַח,  צֹוֵרר  הּוא  ֶזה  ַהָּמִׁשיַח? 
ַמה  24 ַאֶּתם,  ָהָאב.  ַּגם  לֹו  ֵיׁש  ַּבֵּבן  ַהּמֹוֶדה  לֹו;  ֵאין  ָהָאב  ַּגם  ַּבֵּבן 
ֶּׁשְּׁשַמְעֶּתם ֵמֵראִׁשית ִיָּׁשֵאר ָנא ְּבִקְרְּבֶכם. ִאם ִיָּׁשֵאר ְּבִקְרְּבֶכם ַמה 
25 ְוזֹוִהי  ּוָבָאב.  ַּבֵּבן  ִּתָּׁשֲארּו  ַאֶּתם  ַּגם  ֲאַזי  ֵמֵראִׁשית,  ֶּׁשְּׁשַמְעֶּתם 

ַהַהְבָטָחה ֶׁשהּוא ִהְבִטיַח ָלנּו — ַחֵּיי עֹוָלם.
ֶאְתֶכם.  ַהַּמְתִעים  ַעל־אֹודֹות  ָלֶכם  ָּכַתְבִּתי  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  26 ֶאת 

ְוֵאיְנֶכם  ְּבִקְרְּבֶכם  ִנְׁשֶאֶרת  ֵמִאּתֹו  ִקַּבְלֶּתם  ֶׁשַאֶּתם  27 ְוַהְמִׁשיָחה 

ְמַלֶּמֶדת  ֶׁשְּמִׁשיָחתֹו  ְּכמֹו  ֶאָּלא  ֶאְתֶכם,  ֶׁשְּיַלֵּמד  ְלִמיֶׁשהּו  ְצִריִכים 
ַמה  ְלִפי   — ָּכָזב  ְוֵאיֶנָּנה  ֱאֶמת  ְוִהיא   — ַהּכׂל  ַעל־אֹודֹות  ֶאְתֶכם 

ֶּׁשִּלְּמָדה ֶאְתֶכם ִעְמדּו ּבֹו.
ילדי אלהים

28 ְוַעָּתה, ְיָלַדי, ִעְמדּו ּבֹו, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו עׂז ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגֶּלה ְוֹלא ֵנבֹוׁש 

ִמָּפָניו ְּבבֹואֹו. 29 ִאם יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶׁשהּוא ַצִּדיק, יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶׁשַּגם 
ָּכל עֹוֵׂשה ְצָדָקה נֹוָלד ִמֶּמּנּו.

ְוָאֵכן ָּכְך ג  ַיְלֵדי ֱאֹלִהים!  ְלִהָּקֵרא  ָלנּו ָהָאב  ָנַתן   ְראּו ֵאיזֹו ַאֲהָבה 
ֲאַנְחנּו. ִמּׁשּום ָּכְך ָהעֹוָלם ֵאינֹו ַמִּכיר אֹוָתנּו, ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ִהִּכיר 
אֹותֹו. 2 ֲאהּוַבי, ַעְכָׁשו ַיְלֵדי ֱאֹלִהים ֲאַנְחנּו, ְועֹוד ֹלא ִנְגָלה ַמה ִּנְהֶיה. 
יֹוְדִעים ָאנּו ֶׁשְּבִהָּגלֹותֹו ִנְהֶיה ָּכמֹוהּו, ִּכי ִנְרֵאהּו ְּכמֹו ֶׁשהּוא. 3 ְוָכל ִמי 
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ֶׁשִּנְסָמְך ָעָליו ַּבִּתְקָוה ַהּזׂאת, ְמַטֵהר ֶאת ַעְצמֹו ְּכִפי ֶׁשָטהֹור ָהֶאָחד 
ַההּוא.

ַעל  ֲעֵבָרה  הּוא  ַהֵחְטא  ַהּתֹוָרה;  ַעל  עֹוֵבר  ַּגם  ֶׁשחֹוֵטא  ִמי  4 ָּכל 

ְּכֵדי ָלֵׂשאת ֶאת ֲחָטֵאינּו, ּובֹו  ִנְגָלה  5 ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשהּוא  ַהּתֹוָרה. 
ֵאין ֵחְטא. 6 ָּכל ָהעֹוֵמד ּבֹו ֹלא ֶיֱחָטא; ָּכל ַהחֹוֵטא ֹלא ָרָאהּו ַאף ֹלא 
ְּכֵׁשם  ַצִּדיק,  ְצָדָקה  ָהעֹוֶׂשה  ִאיׁש:  ֶאְתֶכם  ַיְתֶעה  ַאל  7 ְיָלַדי,  ְיָדעֹו. 
חֹוֵטא  ַהָׂשָטן  ִּכי  הּוא,  ַהָׂשָטן  ִמן  ֵחְטא  8 ָהעֹוֶׂשה  ַצִּדיק.  ֶׁשַההּוא 
ֵמֵראִׁשית. ָלזׂאת ִנְגָלה ֶּבן־ָהֱאֹלִהים, ְלָהֵפר ֶאת ְּפֻעּלֹות ַהָׂשָטן. 9 ָּכל 
ָיכֹול  הּוא  ְוֵאין  ּבֹו;  ִנְׁשָאר  ַזְרעֹו  ִּכי  חֹוֵטא,  ֵאיֶנּנּו  ֵמֱאֹלִהים  ַהּנֹוָלד 
ַלֲחטׂא, ִּכי ֵמֱאֹלִהים נֹוַלד. 10 ָּבֶזה ִיָּוְדעּו ַיְלֵדי ָהֱאֹלִהים ְוַיְלֵדי ַהָׂשָטן: 
אֹוֵהב  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְוֵכן  ֵמֱאֹלִהים,  ֵאיֶנּנּו  ְצָדָקה  עֹוֶׂשה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ָּכל 

ֶאת ָאִחיו.
אהבו זה את זה

11 ֵהן ֶזהּו ְּדַבר ַהְּבׂשֹוָרה ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ֵמֵראִׁשית, ֶׁשּנׂאַהב ִאיׁש ֶאת 

ֵרֵעהּו; 12 ֹלא ְּכַקִין ֲאֶׁשר ָהָיה ִמן ָהַרע ְוָהַרג ֶאת ָאִחיו. ּוַמּדּוַע ֲהָרגֹו? 
ִמְּפֵני ֶׁשַּמֲעָׂשיו ָהיּו ָרִעים, ַאְך ַמֲעֵׂשי ָאִחיו ַמֲעֵׂשי ֶצֶדק. 13 ַאַחי, ַאל 
ִמן  ָעַבְרנּו  ִּכי  יֹוְדִעים  14 ֲאַנְחנּו  ֶאְתֶכם.  ָהעֹוָלם ׂשֹוֵנא  ִּתְתְמהּו ִאם 
ַהָּמֶות ֶאל ַהַחִּיים, ֶׁשֵּכן אֹוֲהִבים ֲאַנְחנּו ֶאת ַאֵחינּו. ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאינֹו 
ְויֹוְדִעים  הּוא.  רֹוֵצַח  ָאִחיו  ֶאת  ַהׂשֹוֵנא  15 ָּכל  ַּבָּמֶות.  ִנְׁשָאר  אֹוֵהב 
ַאֶּתם ֶׁשָּכל רֹוֵצַח ֵאין ַחֵּיי עֹוָלם ִמְתַקְּיִמים ּבֹו. 16 ָּבזׂאת ִהַּכְרנּו ַמה 
ִהיא ַאֲהָבה, ָּבֻעְבָּדה ֶׁשהּוא ָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַּבֲעֵדנּו. ַּגם ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים 
ְוהּוא  ָהעֹוָלם  ִנְכֵסי  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  17 ִמי  ַאֵחינּו.  ְּבַעד  ַנְפֵׁשנּו  ֶאת  ִלְמסׂר 
רֹוֶאה ֶאת ָאִחיו ְּבַמְחסֹור ּומֹוֵנַע ֶאת ַרֲחָמיו ִמֶּמּנּו, ֵאיְך ַּתֲעמׂד ּבֹו 
ַאֲהַבת ֱאֹלִהים? 18 ְיָלַדי, ַאל ָנא נׂאַהב ְּבִמִּלים ּוְבִדּבּור, ִּכי ִאם ְּבפַׂעל 

ּוֶבֱאֶמת.
עוז וביטחון לפני אלהים

19 ָּבֶזה ֵנַדע ִּכי ִמן ָהֱאֶמת ֲאַנְחנּו ְוַנְׁשִקיט ֶאת ְלָבֵבנּו ְלָפָניו, 20 ֶׁשֵּכן 

ַהּכׂל.  יֹוֵדַע  ְוהּוא  ִמִּלֵּבנּו  ָּגדֹול  ָהֱאֹלִהים  אֹוָתנּו,  ַיְרִׁשיַע  ִלֵּבנּו  ִאם 
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21 ֲאהּוַבי, ִאם ִלֵּבנּו ֵאינֹו ַמְרִׁשיַע אֹוָתנּו, עׂז ָלנּו ִלְפֵני ֱאֹלִהים; 22 ְוָכל 

ֲאֶׁשר ְנַבֵּקׁש ְנַקֵּבל ִמֶּמּנּו, ִמְּפֵני ֶׁשּׁשֹוְמִרים ָאנּו ֶאת ִמְצוֹוָתיו ְועֹוִׂשים 
ֶאת ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו. 23 זׂאת ִמְצָותֹו: ְלַהֲאִמין ְּבֵׁשם ְּבנֹו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 
ְוֶלֱאהׂב ֶזה ֶאת ֶזה ְּכִפי ֶׁשִּצָּונּו. 24 ַהּׁשֹוֵמר ֶאת ִמְצוֹות ֱאֹלִהים ׁשֹוֵכן 
ֵּבאֹלִהים ֵואֹלִהים ּבֹו. ּוָבזׂאת ֵנַדע ֶׁשהּוא ׁשֹוֵכן ָּבנּו: ָּברּוַח ֲאֶׁשר ָנַתן 

ָלנּו.
רוח האמת לעומת הרוח המתעה

ִאם ד  ָהרּוחֹות  ֶאת  ַּבֲחנּו  ִאם  ִּכי  רּוַח,  ְלָכל  ַּתֲאִמינּו  ַאל   ֲאהּוַבי, 
ַּתִּכירּו  2 ָּבֶזה  ָלעֹוָלם.  ָיְצאּו  ַרִּבים  ֶׁשֶקר  ְנִביֵאי  ִּכי  ֵהן,  ֵמֱאֹלִהים 
ֶאת רּוַח ֱאֹלִהים: ָּכל רּוַח ַהּמֹוָדה ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָּבא ִּבְלבּוׁש ָּבָׂשר, 
ְּבֵיׁשּוַע ֹלא ֵמֱאֹלִהים  ֵאיֶנָּנה מֹוָדה  3 ְוָכל רּוַח ֲאֶׁשר  ֵמֱאֹלִהים ִהיא; 
ִהיא. זֹוִהי רּוַח צֹוֵרר ַהָּמִׁשיַח ֲאֶׁשר ְׁשַמְעֶּתם ִּכי ָּתבֹוא, ּוְכָבר ָּכֵעת 
ֶׁשֵּכן  אֹוָתם,  ְוִנַּצְחֶּתם  ַאֶּתם,  ֵמֱאֹלִהים  ְיָלַדי,  4 ַאֶּתם,  ָּבעֹוָלם.  ִהיא 
הּוא ֲאֶׁשר ָּבֶכם ָּגדֹול ִמֶּזה ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם. 5 ֵהם ִמן ָהעֹוָלם; ָלֵכן ֵהם 
ְמַדְּבִרים ְּדָבִרים ַהּנֹוְבִעים ִמן ָהעֹוָלם ְוָהעֹוָלם ׁשֹוֵמַע ָלֶהם. 6 ֲאַנְחנּו 
ֵמֱאֹלִהים. ַהּיֹוֵדַע ֶאת ֱאֹלִהים ׁשֹוֵמַע ָלנּו; ִמי ֶׁשֵאינֹו ֵמֱאֹלִהים ֵאיֶנּנּו 
ׁשֹוֵמַע ָלנּו. ִמּתֹוְך ָּכְך ַמִּכיִרים ָאנּו ֶאת רּוַח ָהֱאֶמת ְוֶאת רּוַח ַהּתֹוָעה.

האלהים הוא אהבה

7 ֲאהּוַבי, נׂאַהב ָנא ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו, ִּכי ָהַאֲהָבה ֵמֱאֹלִהים ִהיא; ְוָכל 

אֹוֵהב  ֶׁשֵאינֹו  8 ִמי  ֱאֹלִהים.  ֶאת  ְויֹוֵדַע  ֵמֱאֹלִהים  נֹוַלד  ֶׁשאֹוֵהב  ִמי 
ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ֱאֹלִהים, ֶׁשֵּכן ָהֱאֹלִהים הּוא ַאֲהָבה. 9 ָּבזׂאת ִנְגְלָתה 
ַאֲהַבת ָהֱאֹלִהים ָּבנּו, ָּבֻעְבָּדה ֶׁשֱאֹלִהים ָׁשַלח ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ָלעֹוָלם 
ְלַמַען ִנְחֶיה ִּבְזכּותֹו. 10 ָּבזׂאת ִהיא ָהַאֲהָבה, ֹלא ֶׁשֲאַנְחנּו ָאַהְבנּו ֶאת 
ֱאֹלִהים, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ָאַהב אֹוָתנּו ְוָׁשַלח ֶאת ְּבנֹו ִלְהיֹות ַּכָּפָרה ַעל 
ֲחָטֵאינּו. 11 ֲאהּוַבי, ִאם ָּכָכה ָאַהב אֹוָתנּו ָהֱאֹלִהים, ַּגם ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים 
ֶלֱאהׂב ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו. 12 ֶאת ָהֱאֹלִהים ֹלא ָרָאה ִאיׁש ֵמעֹוָלם. ִאם 
ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה, ָהֱאֹלִהים ׁשֹוֵכן ְּבִקְרֵּבנּו ְוַאֲהָבתֹו ִנְׁשְלָמה 

ָּבנּו.
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13 ָּבזׂאת יֹוְדִעים ָאנּו ֶׁשעֹוְמִדים ָאנּו ּבֹו ְוהּוא ָּבנּו, ִּכי ָנַתן ָלנּו ֵמרּוחֹו. 

14 ַוֲאַנְחנּו ִהְתּבֹוַנּנּו ַוֲהֵרינּו ְמִעיִדים ִּכי ָהָאב ָׁשַלח ֶאת ַהֵּבן מֹוִׁשיַע 

ָהעֹוָלם. 15 ָּכל ַהּמֹוֶדה ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא ֶּבן־ָהֱאֹלִהים, ֱאֹלִהים ׁשֹוֵכן ּבֹו 
ְוהּוא ֵּבאֹלִהים. 16 ַוֲאַנְחנּו ִהַּכְרנּו ֶאת ָהַאֲהָבה ֶׁשֱאֹלִהים ְמַקֵּים ָּבנּו 

ְוֶהֱאַמּנּו ָּבּה.
ֵואֹלִהים  ֵּבאֹלִהים  עֹוֵמד  ָּבַאֲהָבה  ָהעֹוֵמד  ַאֲהָבה;  הּוא  ָהֱאֹלִהים 
עֹוֵמד ּבֹו. 17 ָּבֶזה ִנְׁשְלָמה ָהַאֲהָבה ֶאְצֵלנּו ְּבאֶׂפן ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ִּבָּטחֹון 
ַהֶּזה.  ֲאַנְחנּו ָּבעֹוָלם  ֵּכן ַּגם  ְּכֶדֶרְך ֶׁשָהֶאָחד ַההּוא  ַהִּדין, ֶׁשֵּכן  ְּביֹום 
18 ֵאין ַּפַחד ָּבַאֲהָבה. ַאְּדַרָּבא, ָהַאֲהָבה ַהְּׁשֵלָמה ְמָגֶרֶׁשת ֶאת ַהַּפַחד. 

19 ֲאַנְחנּו  ָּבַאֲהָבה.  ָׁשֵלם  ֵאיֶנּנּו  ְוַהְמַפֵחד  ְּבעֶׂנׁש,  ָּכרּוְך  ַהַּפַחד  ֵהן 
אֹוֲהִבים ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָאַהב אֹוָתנּו ְּתִחָּלה. 20 ִאיׁש ִאם יׂאַמר ”אֹוֵהב 
ֲאִני ֶאת ֱאֹלִהים” ְוהּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ָאִחיו, ַׁשְקָרן הּוא; ִּכי ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו 
אֹוֵהב ֶאת ָאִחיו ֲאֶׁשר הּוא רֹוֶאה אֹותֹו ֹלא יּוַכל ֶלֱאהׂב ֶאת ָהֱאֹלִהים 
ֲאֶׁשר הּוא ֵאיֶנּנּו רֹוֶאה אֹותֹו. 21 ִמְצָוה זׂאת ִקַּבְלנּו ִמֶּמּנּו, ֶׁשָהאֹוֵהב 

ֶאת ֱאֹלִהים יׂאַהב ַּגם ֶאת ָאִחיו.
האמונה מנצחת את העולם

 ָּכל ַהַּמֲאִמין ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא ַהָּמִׁשיַח, נֹוַלד ֵמֱאֹלִהים. ְוָכל ָהאֹוֵהב ה 
ִּכי  ֵנַדע  2 ָּבזׂאת  ִמֶּמּנּו.  ֶׁשּנֹוַלד  ִמי  ֶאת  ַּגם  אֹוֵהב  ַהּמֹוִליד  ֶאת 
ֱאֹלִהים  ֶאת  אֹוֲהִבים  ִּבְהיֹוֵתנּו  ֱאֹלִהים:  ַיְלֵדי  ֶאת  ָאנּו  אֹוֲהִבים 
ֶׁשִּנְׁשמׂר  ֱאֹלִהים,  ַאֲהַבת  ִהיא  זׂאת  3 ֵהן  ִמְצוֹוָתיו.  ֶאת  ּוְמַקְּיִמים 
ֵמֵאת  ַהּנֹוָלד  ָּכל  4 ֶׁשֵּכן  ָקׁשֹות,  ֵאיָנן  ּוִמְצוֹוָתיו  ִמְצוֹוָתיו.  ֶאת 
 — ָהעֹוָלם  ֶאת  ַהְמַנֵּצַח  ַהִּנָּצחֹון  ְוֶזהּו  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ְמַנֵּצַח  ֱאֹלִהים 
ֱאמּוָנֵתנּו. 5 ִמי ַהְמַנֵּצַח ֶאת ָהעֹוָלם ִּבְלִּתי ִאם ַהַּמֲאִמין ִּכי ֵיׁשּוַע הּוא 

ֶּבן־ָהֱאֹלִהים?
העדות על הבן

6 ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ָּבא ְּבַמִים ּוְבָדם — ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח; ֹלא ַּבַּמִים ִּבְלַבד, 

ִּכי ִאם ַּבַּמִים ּוַבָּדם. ְוָהרּוַח ִהיא ַהְּמִעיָדה, ֶׁשֲהֵרי ָהרּוַח ִהיא ָהֱאֶמת. 
ְלֵׁשם  ּוְׁשָלְׁשָּתם  ְוַהָּדם  ְוַהַּמִים  8 ָהרּוַח  ַהְּמִעיִדים:  7 ֵהן ְׁשלֹוָׁשה ֵהם 
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ָהֶאָחד ֵהם. 9 ִאם ְמַקְּבִלים ָאנּו ֵעדּות ְּבֵני ָאָדם, ֵעדּות ֱאֹלִהים ְּגדֹוָלה 
ִמֶּמָּנה, ֶׁשֵּכן זׂאת ֵעדּות ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר הּוא ֵהִעיד ַעל ְּבנֹו. 10 ַהַּמֲאִמין 
ְּבֶבן־ָהֱאֹלִהים ָהֵעדּות ִנְמֵצאת ְּבִקְרּבֹו. ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ֵלאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ֵהִעיד  ֲאֶׁשר  ָּבֵעדּות  ֶהֱאִמין  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  ְלכֹוֵזב,  אֹותֹו  ָׂשם 
ַעל ְּבנֹו. 11 ְוזׂאת ִהיא ָהֵעדּות: ֱאֹלִהים ָנַתן ָלנּו ַחֵּיי עֹוָלם, ְוַהַחִּיים 
ָהֵאֶּלה ִּבְבנֹו ֵהם. 12 ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהֵּבן ֵיׁש לֹו ַהַחִּיים. ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַהֵּבן 

ֵאין לֹו ַהַחִּיים.
13 זׂאת ָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶכם, ַהַּמֲאִמיִנים ְּבֵׁשם ֶּבן־ָהֱאֹלִהים, ְלַמַען ֵּתְדעּו 

ִּכְרצֹונֹו  ָּדָבר  ְנַבֵּקׁש  ֶׁשִאם  ּבֹו  14 ּוִבְטחֹוֵננּו  עֹוָלם.  ַחֵּיי  ָלֶכם  ֶׁשֵּיׁש 
ֲאֶׁשר  ְּבָכל  ָאנּו ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע אֹוָתנּו  יֹוְדִעים  15 ְוִאם  ִיְׁשַמע אֹוָתנּו. 

ְנַבֵּקׁש, יֹוְדִעים ָאנּו ִּכי ַהִּמְׁשָאלֹות ֶׁשִּבַּקְׁשנּו ִמֶּמּנּו ִנָּתנֹות ָלנּו.
16 ִאיׁש ִאם ִיְרֶאה ֶאת ָאִחיו חֹוֵטא ֵחְטא ֶׁשֵאיֶנּנּו ֵחְטא־ָמֶות, ִיְתַּפֵּלל, 

ֵחְטא־ ֵיׁש  ֵחְטא־ָמֶות.  ָחְטאּו  ֶׁשֹּלא  ְלֵאֶּלה  ַחִּיים,  לֹו  ִיֵּתן  ֵואֹלִהים 
ָמֶות; ַעל ֶזה ֵאיֶנִּני אֹוֵמר ֶׁשִּיְתַּפֵּלל. 17 ָּכל ַעְוָלה ֵחְטא ִהיא, ַאְך ֵיׁש 
ֵחְטא ֶׁשֵאינֹו ֵחְטא־ָמֶות. 18 יֹוְדִעים ָאנּו ִּכי ָּכל ִמי ֶׁשּנֹוָלד ֵמֱאֹלִהים 
ֵאינֹו  ְוָהַרע  אֹותֹו  ׁשֹוֵמר  ֵמֱאֹלִהים  נֹוַלד  ֲאֶׁשר  הּוא  חֹוֵטא;  ֵאיֶנּנּו 
ָׁשרּוי  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ְוִכי  ֲאַנְחנּו  ֵמֱאֹלִהים  ִּכי  ָאנּו  19 יֹוְדִעים  ּבֹו.  נֹוֵגַע 
ָּבַרע. 20 ְויֹוְדִעים ָאנּו ֶׁשֶּבן־ָהֱאֹלִהים ָּבא ְוָנַתן ָלנּו ִּביָנה ָלַדַעת ֶאת 
ָהֲאִמִּתי  ָהֵאל  ַהָּמִׁשיַח. הּוא  ֵיׁשּוַע  ִּבְבנֹו  ָּבֲאִמִּתי,  ַוֲאַנְחנּו  ָהֲאִמִּתי; 

ְוַחֵּיי עֹוָלם. 21 ְיָלַדי, ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ִמן ָהֱאִליִלים. 
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אֹוֵהב  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ְיָלֶדיָה  ְוֶאל  ַהְּבִחיָרה  ַהְּגִביָרה  ֶאל  ַהָּזֵקן  1 ֵמֵאת 

הֹודֹות  2 ְוזׂאת  ָהֱאֶמת;  יֹוְדֵעי  ָּכל  ַּגם  ֶאָּלא  ֲאִני  ַרק  ְוֹלא  ֶּבֱאֶמת, 
ָלֱאֶמת ָהעֹוֶמֶדת ְּבִקְרֵּבנּו ַוֲאֶׁשר ִּתְהֶיה ִעָּמנּו ְלעֹוָלם. 3 ֶחֶסד ְוַרֲחִמים 
ְוָׁשלֹום ִיְהיּו ִעָּמנּו ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָהָאב ּוֵמֵאת ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 

ֶּבן ָהָאב, ֶּבֱאֶמת ּוְבַאֲהָבה.
אמת ואהבה

4 ָׂשַמְחִּתי ְמאׂד ִּכי ָמָצאִתי ִמֶּקֶרב ְיָלַדִיְך ִמְתַהְּלִכים ָּבֱאֶמת, ַּכִּמְצָוה 

ֹלא  ַהְּגִביָרה,  ִמֵּמְך,  ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  5 ְוַעְכָׁשו  ָהָאב.  ֵמֵאת  ִקַּבְלנּו  ֲאֶׁשר 
ֵמֵראִׁשית  ָלנּו  ֶׁשָהְיָתה  ִמְצָוה  ִאם  ִּכי  ֲחָדָׁשה,  ִמְצָוה  ֵאַלִיְך  ְּככֹוֵתב 
ַעל־ ֶׁשִּנְתַהֵּלְך  ָהַאֲהָבה:  ִהיא  6 ְוזׂאת  ֵרֵעהּו.  ֶאת  ִאיׁש  ֶׁשּנׂאַהב   —

ַוֲעֵליֶכם  ֵמֵראִׁשית  ְּכִפי ֶׁשְּׁשַמְעֶּתם  ַהִּמְצָוה  ִהיא  זׂאת  ִמְצוֹוָתיו.  ִּפי 
מֹוִדים  ֵאיָנם  ֲאֶׁשר  ָלעֹוָלם,  ָּבאּו  ַרִּבים  ַמְתִעים  7 ֵהן  ָּבּה.  ְלִהְתַהֵּלְך 
ַהָּמִׁשיַח.  ְוצֹוֵרר  ַהַּמְתֶעה  ֶזהּו  ָּבָׂשר.  ִּבְלבּוׁש  ַהָּבא  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע 
ָׂשָכר  ֶׁשְּתַקְּבלּו  ֶאָּלא  ָּפָעְלֶכם  ְּפִרי  ֶאת  ְּתַאְּבדּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  8 ִהָּזֲהרּו, 

לֹו  ֵאין  ַהָּמִׁשיַח,  ְּבתֹוַרת  עֹוֵמד  ְוֵאינֹו  ֶלֶכת  ַהַּמְרִחיק  9 ָּכל  ָמֵלא. 
ֱאֹלִהים. ָהעֹוֵמד ְּבתֹוַרת ַהָּמִׁשיַח ֵיׁש לֹו ַּגם ָהָאב ְוַגם ַהֵּבן. 10 ִאיׁש 
ָיִביא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזׂאת, ַאל ְּתַקְּבלּו אֹותֹו  ֲאֵליֶכם ְוֹלא  ִאם ָיבֹוא 
ַהַּבְיָתה ְוַאל ּתׂאְמרּו לֹו ”ָׁשלֹום”; 11 ִּכי ַהְמָבֵרְך אֹותֹו ְּבִבְרַּכת ָׁשלֹום 

ִמְׁשַּתֵּתף ְּבַמֲעָׂשיו ָהָרִעים.
12 ַהְרֵּבה ֵיׁש ִלי ִלְכּתׂב ֲאֵליֶכם, ַאְך ֹלא ָרִציִתי ִּבְנָיר ּוִבְדיֹו. ֲאִני ְמַקֶּוה 

ְׁשֵלָמה.  ִׂשְמָחֵתנּו  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכֵדי  ֶּפה  ֶאל  ֶּפה  ּוְלַדֵּבר  ֲאֵליֶכם  ָלבֹוא 
13 ַיְלֵדי ֲאחֹוֵתְך ַהְּבִחיָרה ּדֹוְרִׁשים ִּבְׁשלֹוֵמְך. 
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1 ֵמֵאת ַהָּזֵקן ֶאל ָּגיֹוס ָהָאהּוב ֲאֶׁשר ֲאִני אֹוֲהבֹו ֶּבֱאֶמת. 2 ֲחִביִבי, ֲאִני 

ְלַנְפְׁשָך.  ֶׁשּטֹוב  ְּכֵׁשם  ָּבִריא,  ְוִתְהֶיה  ַּבּכׂל  טֹוב  ְלָך  ֶׁשִּיְהֶיה  ִמְתַּפֵּלל 
ְּבָך,  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת  ַעל  ְוֵהִעידּו  ַאִחים  ָּבאּו  ַּכֲאֶׁשר  ְמאׂד  3 ָׂשַמְחִּתי 

ְוָאְמָנם ָּכְך ַאָּתה ִמְתַהֵּלְך ָּבֱאֶמת. 4 ֵאין ִלי ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ִמִּלְׁשמַׂע 
ֶׁשְּיָלַדי ִמְתַהְּלִכים ָּבֱאֶמת.

5 ֲחִביִבי, ַאָּתה נֹוֵהג ְּבֶנֱאָמנּות ְּבָכל ַמה ֶּׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ְלַמַען ָהַאִחים 

ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵהם ָזִרים. 6 ַהָּללּו ֵהִעידּו ַעל ַאֲהָבְתָך ִלְפֵני ַהְּקִהָּלה, ְוָיֶפה 
ַהֵּׁשם  ְלַמַען  7 ִּכי  ָהֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַּכָּיֶאה  ְּתַׁשֵּלַח אֹוָתם  ִאם  ַּתֲעֶׂשה 
ָיְצאּו ַלֶּדֶרְך, ְוֹלא ָלְקחּו ָּדָבר ִמן ַהּגֹוִים. 8 ַעל ֵּכן חֹוָבה ָעֵלינּו ִלְתמְׂך 

ַּבֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה, ְּכֵדי ֶׁשִּנְהֶיה ֻׁשָּתִפים ָלֲעבֹוָדה ְּבֵׁשרּות ָהֱאֶמת.
9 ָּכַתְבִּתי ֶאל ַהְּקִהָּלה, ֲאָבל ִּדיֹוְטֶרֶפס ַהִּמְתַאֶּוה ִלְהיֹות ָלֶהם ְלרׂאׁש 

ֶׁשהּוא  ַהַּמֲעִׂשים  ֶאת  ַאְזִּכיר  ְּבבֹוִאי  10 ָלֵכן  אֹוָתנּו.  ְמַקֵּבל  ֵאיֶנּנּו 
ַּגם  ָּבֶזה;  ִמְסַּתֵּפק  ְוֵאינֹו  ֶרַׁשע  ְּבִדְבֵרי  אֹוָתנּו  ַמְׁשִמיץ  הּוא  עֹוֶׂשה. 
ֵאיֶנּנּו ְמַקֵּבל ֶאת ָהַאִחים, ְוֶאת ָהרֹוִצים ְלַקְּבָלם הּוא מֹוֵנַע ּוְמָגֵרׁש 

ִמן ַהְּקִהָּלה.
11 ֲחִביִבי, ַאל ֵּתֵלְך ְּבִעְּקבֹות ָהַרע, ִּכי ִאם ְּבִעְּקבֹות ַהּטֹוב. ָהעֹוֶׂשה 

12 ַעל  ֱאֹלִהים.  ֶאת  ָרָאה  ֹלא  ַרע  ְוָהעֹוֶׂשה  הּוא,  ֵמֱאֹלִהים  טֹוב 
ְמִעיִדים,  ֲאַנְחנּו  ְוַגם  ַעְצָמּה;  ָהֱאֶמת  ַּגם  ַהּכׂל,  ֵהִעידּו  ֶּדִמְטִריֹוס 

ְויֹוֵדַע ַאָּתה ִּכי ֵעדּוֵתנּו ֱאֶמת.
13 ַהְרֵּבה ֵיׁש ִלי ִלְכּתׂב ֵאֶליָך, ַאְך ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ִלְכּתׂב ֵאֶליָך ִּבְדיֹו ְוֵעט. 

15 ָׁשלֹום ְלָך.  ְנַדֵּבר.  ְוָאז ֶּפה ֶאל ֶּפה  14 ֲאִני ְמַקֶּוה ִלְראֹוְתָך ִּבְמֵהָרה 

ַהְיִדיִדים ּדֹוְרִׁשים ִּבְׁשלֹוְמָך. ְּדרׁׂש ִּבְׁשלֹום ַהְיִדיִדים ִאיׁש ִאיׁש ִּבְׁשמֹו. 
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1 ֵמֵאת ְיהּוָדה, ֶעֶבד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְוָאִחיו ֶׁשל ַיֲעקׂב, ֶאל ַהְּקרּוִאים, 

2 ַרֲחִמים  ַהָּמִׁשיַח:  ְלֵיׁשּוַע  ּוְׁשמּוִרים  ָהָאב  ֱאֹלִהים  ַעל  ָהֲאהּוִבים 
ְוָׁשלֹום ְוַאֲהָבה ִיְׁשְּפעּו ֲעֵליֶכם ְלַמְכִּביר.

3 ֲאהּוַבי, ַּכֲאֶׁשר ָׁשַקְדִּתי ְּבָכל ְמאִׂדי ִלְכּתׂב ָלֶכם ַעל־ְּדַבר ְיׁשּוָעֵתנּו 

ַהְמֻׁשֶּתֶפת, ֵנעֹור ִּבי ַהּצֶׂרְך ִלְכּתׂב ֲאֵליֶכם ְוַלֲהִאיְצֶכם ְלִהָּלֵחם ְלַמַען 
ֲאָנִׁשים  ִהְתַּגְּנבּו  4 ִּכי  ַלְּקדֹוִׁשים;  ּוְלָתִמיד  ַאַחת  ֶׁשִּנְמְסָרה  ָהֱאמּוָנה 
ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפט ַהֶּזה ֶנֱחַרץ ֲעֵליֶהם ִמֶּקֶדם, ַאְנֵׁשי ֶרַׁשע ַההֹוְפִכים ֶאת 
ֶחֶסד ֱאֹלֵהינּו ְלִזָּמה ְוכֹוְפִרים ְּבִרּבֹוֵננּו ַוֲאדֹוֵננּו ַהָּיִחיד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.
5 ִּבְרצֹוִני ְלַהְזִּכיר ָלֶכם ְּדָבִרים ֶׁשַּפַעם ְיַדְעֶּתם ֵהיֵטב — ֶׁשיהוה, ַאֲחֵרי 

ֶהֱאִמינּו.  ֲאֶׁשר ֹלא  ֶאת  ִהְׁשִמיד  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ָהָעם  ֶאת  הֹוִׁשיעֹו 
ָעְזבּו  ִּכי ִאם  ָהָרם  ַמֲעָמָדם  ַהַּמְלָאִכים, ֲאֶׁשר ֹלא ָׁשְמרּו ֶאת  6 ְוֶאת 

ַהָּגדֹול;  ַהּיֹום  ְלִמְׁשַּפט  ּוַבֲאֵפָלה  עֹוָלם  ְּבַכְבֵלי  ָׁשַמר  ְמעֹוָנם,  ֶאת 
7 ְּכֵׁשם ֶׁשְּסדֹום ַוֲעמָׂרה ְוֶהָעִרים ַהְּקרֹובֹות, ֲאֶׁשר ְּבֶדֶרְך ּדֹוָמה ָלֶהם 

ִהְתַמְּכרּו ִלְזנּות ְוָהְלכּו ַאַחר ְיצּוִרים ֲאֵחִרים, ֻמָּצגֹות ְלֻדְגָמה ְּבָסְבָלן 
ִּדין ֵאׁש עֹוָלם.

ּדֹוִחים  ַהּגּוף,  ֶאת  ְמַטְּמִאים  ָהֵאֶּלה  ַּבֲעֵלי־ַהֲחלֹומֹות  ַּגם  ֵכן  8 ְּכמֹו 

ַהִּנְכָּבדֹות.  ַהִּמְׂשרֹות  נֹוְׂשֵאי  ּוְמַגְּדִפים ֶאת  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַּסְמכּות  ֶאת 
9 ַאְך ִמיָכֵאל, ַׂשר ַהַּמְלָאִכים, ַּכֲאֶׁשר ָרב ִעם ַהָּׂשָטן ְוִהְתַוֵּכַח ַעל ְּגִוַּית 

מֶׁׂשה, ֹלא ֵהֵעז ַלֲחרׂץ ִמְׁשַּפט ִּגּדּוף, ִּכי ִאם ָאַמר,   ”ִיְגַער יהוה ְּבָך”. 
ּוִבְדָבִרים  יֹוְדִעים;  ֵאיָנם  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְמַגְּדִפים  זׂאת,  ְלֻעַּמת  10 ֵאֶּלה, 

ֵהם  ָּבֶהם  ַּדַעת,  ַחְסרֹות  ְּכַחּיֹות  ִטְבִעי,  ְּבאֶׂפן  ְמִביִנים  ֵהם  ֲאֶׁשר 
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ִהְתַמְּסרּו  ָׂשָכר  ּוַבֲעבּור  ָהְלכּו  ַקִין  ְּבֶדֶרְך  ִּכי  ָלֶהם,  11 אֹוי  ִנְׁשָחִתים. 
ִּבְסעּודֹות  ֵהם  ֶנֶגף  12 ַאְבֵני  קַׂרח.  ְּבֶמֶרד  ְוָאְבדּו  ִּבְלָעם,  ְלָטעּות 
ְלַעְצָמם;  ְודֹוֲאִגים ַרק  ִיְרָאה  ָהַאֲחָוה ֶׁשָּלֶכם, סֹוֲעִדים ִעָּמֶכם ְלֹלא 
ֲאֶׁשר  ְּפִרי,  ְּבֹלא  ְּבַׁשֶּלֶכת  ֵעִצים  ָּברּוַח;  ַהִּנָּדִפים  ַמִים  ַחְסֵרי  ֲעָנִנים 
ֵמתּו ַּפֲעַמִים ְוֶנֶעְקרּו; 13 ַּגֵּלי ָים ַעִּזים ַהַּמֲעִלים ְּכֶקֶצף ֶאת ֶחְרָּפָתם; 
14 ַּגם  ְלעֹוָלם.  ָלֶהם  ְׁשמּוָרה  אֶׂפל  ֶחְׁשַכת  ֲאֶׁשר  ּתֹוִעים  ּכֹוָכִבים 
ֲחנֹוְך, ַהְּׁשִביִעי ְלָאָדם, ִנָּבא ֲעֵליֶהם ֵלאמׂר: ”ִהֵּנה יהוה ָּבא ְּבִרְבבֹות 
ְקדֹוָׁשיו, 15 ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ַּבּכׂל ּוְלהֹוִכיַח ֶאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַעל ָּכל 
ַמֲעֵׂשי ִרְׁשָעָתם ְוַעל ָּכל ַהָּקׁשֹות ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ָעָליו חֹוְטִאים ְרָׁשִעים”. 
ּוִפיֶהם  ַּתֲאוֹוֵתיֶהם  ַאַחר  הֹוְלִכים  ִמְתלֹוְנִנים,  ֵהם,  רֹוְגִנים  16 ַהָּללּו 

ְמַדֵּבר ְּגבֹוָהה, נֹוֲהִגים ְּבַמּׂשֹוא ָּפִנים ְלַמַען ֶרַוח.
אזהרות והנחיות

17 ֲאָבל ַאֶּתם, ֲאהּוַבי, ִזְכרּו ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו קֶׂדם ְּבַיד ְׁשִליֵחי 

ַהָּיִמים  ”ְּבַאֲחִרית  ִּכי,  ָלֶכם  ָאְמרּו  18 ֲהֵרי  ַהָּמִׁשיַח.  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו 
ֵהם  19 ֵאֶּלה  ַהְמֻרָּׁשעֹות.”  ַּתֲאוֹוֵתיֶהם  ַאַחר  ַההֹוְלִכים  ֵלִצים  ָיבֹואּו 
ַהּגֹוְרִמים ִּפּלּוִגים; ְמֻׁשְעָּבִדים ֵהם ַלֶּנֶפׁש, ְורּוַח ֵאין ָלֶהם. 20 ְוַאֶּתם, 
ְוִהְתַּפְּללּו ְּברּוַח  ֲאהּוַבי, ִהָּבנּו ֶּבֱאמּוַנְתֶכם ַהַּנֲעָלה ְמאׂד ִּבְקֻדָּׁשָתּה 
ַהּקֶׂדׁש. 21 ִׁשְמרּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְּבַאֲהַבת ָהֱאֹלִהים ְוַחּכּו ְלַרֲחֵמי ֲאדֹוֵננּו 
ִעָּמֶהם  ִהְתַנֲהגּו  ַהְמַהְּסִסים,  22 ֵיׁש  עֹוָלם.  ַחֵיי  ְלֵׁשם  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע 
ֲאֵחִרים  ַעל  אֹוָתם.  ְוהֹוִׁשיעּו  ָהֵאׁש  ִמן  אֹוָתם  23 ִחְטפּו  ְּבַרֲחִמים; 
ַרֲחמּו ְּבִיְרָאה, ְוִעם זׂאת ִׂשְנאּו ֶאת ַהְּלבּוׁש ַהְמגָׂאל ְּבֻטְמַאת ַהָּבָׂשר.
ִלְפֵני  24 ְוהּוא ֲאֶׁשר ָיכֹול ִלְׁשמׂר ֶאְתֶכם ִמִּמְכׁשֹול ּוְלַהֲעִמיד ֶאְתֶכם 

מֹוִׁשיֵענּו  ַהָּיִחיד,  25 ָהֱאֹלִהים  ִׂשְמָחה,  ּוְמֵלֵאי  ִמּדִׂפי  ְנִקִּיים  ְּכבֹודֹו 
ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיח ֲאדֹוֵננּו — לֹו ַהָּכבֹוד ְוַהְּגֻדָּלה ְוָהעׂז ְוַהִּׁשְלטֹון 

ִלְפֵני ָּכל עֹוָלם, ַּגם ַעָּתה ַּגם ְלָכל ָהעֹוָלִמים. ָאֵמן. 

1.11-25 

HNTquote.indb   473 27/10/2010   14:32:26



ְלַהְראֹות א  ְּכֵדי  ָהֱאֹלִהים  לֹו  ֶׁשָּנַתן  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע   ִהְתַּגּלּות 
ַלֲעָבָדיו ֶאת ֲאֶׁשר ָצִריְך ִלְהיֹות ִּבְמֵהָרה. ְוהּוא ָׁשַלח ְּבַיד ַמְלָאכֹו 
ֵיׁשּוַע  ֵעדּות  ְוֶאת  ֱאֹלִהים  ְּדַבר  ֶאת  2 ֶׁשֵהִעיד  יֹוָחָנן  ְלַעְבדֹו  ְוהֹוִדיַע 
ַהָּמִׁשיַח, ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָרָאה. 3 ַאְׁשֵרי ַהּקֹוֵרא ְוַאְׁשֵרי ַהּׁשֹוְמִעים ֶאת 

ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ְוׁשֹוְמִרים ֶאת ַהָּכתּוב ָּבּה, ִּכי ְקרֹוָבה ָהֵעת.
ֵמֵאת  ָלֶכם  ְוָׁשלֹום  ֶחֶסד  ְּבַאְסָיה:  ֲאֶׁשר  ַהְּקִהּלֹות  4 יֹוָחָנן ֶאל ֶׁשַבע 

ַההֶׂוה ְוָהָיה ְוָיבֹוא, ּוֵמֵאת ֶׁשַבע ָהרּוחֹות ֲאֶׁשר ִלְפֵני ִּכְסאֹו, 5 ּוֵמֵאת 
ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָהֵעד ַהֶּנֱאָמן, ְּבכֹור ַהֵּמִתים ְוֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָהָאֶרץ.

ָלאֹוֵהב אֹוָתנּו ֲאֶׁשר ְּבָדמֹו ִׁשְחֵרר אֹוָתנּו ֵמֲחָטֵאינּו 6 ְוָעָׂשה אֹוָתנּו 
ְלעֹוְלֵמי  ְוַהְּגבּוָרה  ַהָּכבֹוד  לֹו  ָאִביו,  ֵלאֹלִהים  ּכֲׂהִנים  ַמְמֶלֶכת 

עֹוָלִמים. ָאֵמן.
ֵאֶּלה  ַּגם  אֹותֹו,  ִּתְרֶאה  ַעִין  ָּכל  ָהֲעָנִנים.  ִעם  ָּבא  הּוא  7 ִהֵּנה 

8 ”ֲאִני  ָאֵמן.  ֵּכן;  ָהָאֶרץ.  ִמְׁשְּפחֹות  ָּכל  ָעָליו  ְוִיְסְּפדּו  ֶׁשְּדָקרּוהּו, 
ָהָאֶלף ַאף ֲאִני ַהָּתו”, ְנֻאם יהוה ֱאֹלִהים, ”ַההֶׂוה ְוָהָיה ְוָיבֹוא, ֱאֹלֵהי 

ְצָבאֹות.”
התגלות הקול המדבר

9 ֲאִני יֹוָחָנן ֲאִחיֶכם ְוֻׁשָּתף ַּבָּצָרה ּוַבַּמְלכּות ּוַבַּסְבָלנּות ְּבֵיׁשּוַע, ָהִייִתי 

10    ¤ָהִייִתי  ֵיׁשּוַע.  ְוֵעדּות  ֱאֹלִהים  ְּדַבר  ַּבֲעבּור  ַּפְטמֹוס  ַהָּקרּוי  ָּבִאי 
ְּכקֹול  ָּגדֹול  קֹול  ֵמַאֲחַרי  ְוָׁשַמְעִּתי  ָהָאדֹון  ָהרּוַח    ¤ְּביֹום  ְּבַהְׁשָרַאת 
ׁשֹוָפר 11 אֹוֵמר: ”ֶאת ֲאֶׁשר ַאָּתה רֹוֶאה ְּכתׂב ְּבֵסֶפר ּוְׁשַלח ֶאל ֶׁשַבע 
ִּתיָאִטיָרה,  ֶאל  ֶּפְרָּגמֹוס,  ֶאל  ְזִמיְרָנה,  ֶאל  ֶאֶפסֹוס,  ֶאל  ַהְּקִהּלֹות: 

ההתגלות
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ֶאל ַסְרִּדיס, ֶאל ִפיָלֶדְלִפָיה ְוֶאל ָלאֹוִדיֵקָאה.” 12 ָּפִניִתי ִלְראֹות ֶאת 
13 ּוֵבין  ָזָהב,  ְמנֹורֹות  ֶׁשַבע  ָרִאיִתי  ּוְכֶׁשָּפִניִתי  ֵאַלי,  ַהְמַדֵּבר  ַהּקֹול 
ֶׁשַבע ַהְּמנֹורֹות ְּכַמְרֵאה ֶּבן־ָאָדם עֹוֶטה ְמִעיל ַעד ַמְרְּגלֹוָתיו ְוָחגּור 
ַּכֶּׁשֶלג,  ָלָבן  ְּכֶצֶמר  ְלָבִנים  ּוְׂשָערֹו  14 רׂאׁשֹו  ֲחֵזהּו.  ַעל  ָזָהב  ֲחגֹוַרת 
ֶׁשִּנְצְרָפה ַּבּכּור,  ְנחֶׁׂשת נֹוֶצֶצת  15 ַרְגָליו ְּכמֹו  ְּכַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש;  ְוֵעיָניו 
ְוקֹולֹו ְּכקֹול ַמִים ַרִּבים. 16 ְּבַיד ְיִמינֹו ִׁשְבָעה ּכֹוָכִבים; ִמִּפיו יֹוֵצאת 

ֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ַחָּדה, ּוָפָניו ַּכֶּׁשֶמׁש ַהְּמִאיָרה ִּבְגבּוָרָתּה.
17 ַּכֲאֶׁשר ְרִאיִתיו ָנַפְלִּתי ְלַרְגָליו ַּכֵּמת, ְוהּוא ָׂשם ֶאת ַיד ְיִמינֹו ָעַלי 

ְוָאַמר: ”ַאל ִּתיָרא. ֲאִני ָהִראׁשֹון ְוָהַאֲחרֹון ְוַהַחי. 18 ָהִייִתי ֵמת ְוִהֵּנה 
ֶאת  19 ְּכתׂב  ָוָמֶות.  ְׁשאֹול  ַמְפְּתחֹות  ְוִלי  עֹוָלִמים,  ְלעֹוְלֵמי  ֲאִני  ַחי 
ֲאֶׁשר ָרִאיָת ְוֶאת ֲאֶׁשר הֶׂוה ְוֶאת ֲאֶׁשר ָעִתיד ִלְהיֹות ַאֲחֵרי ֵכן, 20 ֶאת 
ַהָּזָהב:  ְמנֹורֹות  ְוֶׁשַבע  ִּביִמיִני  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ַהּכֹוָכִבים  ִׁשְבַעת  סֹוד 
ֵהן  ַהְּמנֹורֹות  ְוֶׁשַבע  ַהְּקִהּלֹות,  ֶׁשַבע  ַמְלֲאֵכי  ֵהם  ַהּכֹוָכִבים  ִׁשְבַעת 

ֶׁשַבע ְקִהּלֹות.”
המכתב הראשון

 ”ֶאל ַמְלַאְך ְקִהַּלת ֶאֶפסֹוס ְּכתׂב:ב 
ֶאת ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים אֹוֵמר ָהאֹוֵחז ִּביִמינֹו ֶאת ִׁשְבַעת ַהּכֹוָכִבים, 
ְוֶאת  ַמֲעֶׂשיָך  ֶאת  יֹוֵדַע  2 ֲאִני  ַהָּזָהב:  ְמנֹורֹות  ֶׁשַבע  ֵּבין  ַהִּמְתַהֵּלְך 
ֲעָמְלָך ְוֶאת ַסְבָלנּוְתָך ְוֶׁשֵאיְנָך ָיכֹול ָלֵׂשאת ַאְנֵׁשי ֶרַׁשע. ָּבַחְנָּת ֶאת 
ְלָך  3 ֵיׁש  ּכֹוְזִבים.  אֹוָתם  ּוָמָצאָת  ְוֵאיָנם,  ְׁשִליִחים  ַעְצָמם  ַהְמַכִּנים 
ַסְבָלנּות ְוָסַבְלָּת ִּבְגַלל ְׁשִמי ְוֹלא ָעַיְפָּת. 4 ֲאָבל ֵיׁש ִלי ַטֲעָנה ֶנְגְּדָך, ִּכי 
ָעַזְבָּת ֶאת ַאֲהָבְתָך ָהִראׁשֹוָנה. 5 ָלֵכן ְזכׂר ִמַּנִין ָנַפְלָּת ַוֲחזׂר ִּבְתׁשּוָבה 
ַוֲעֵׂשה ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ָהִראׁשֹוִנים; ֶׁשִאם ֹלא ֵכן, ָאבֹוא ֵאֶליָך ְוָאִסיר 
זׂאת  6 ַאְך  ִּבְתׁשּוָבה.  ַּתֲחזׂר  ֹלא  ִאם   — ִמְּמקֹוָמּה  ְמנֹוָרְתָך  ֶאת 
ֲאִני ׂשֹוֵנא.  ַּגם  ֲאֶׁשר  ַהִּניקֹוָלִסים  ַמֲעֵׂשי  ֶאת  ַאָּתה ׂשֹוֵנא  ִלְזכּוְתָך: 
7 ִמי ֶׁשאֶׂזן לֹו, ִיְׁשַמע ָנא ַמה ֶּׁשָהרּוַח אֹוֶמֶרת ַלְּקִהּלֹות. ַהְמַנֵּצַח, ֲאִני 

ֶאֵּתן לֹו ֶלֱאכׂל ֵמֵעץ ַהַחִּיים ֲאֶׁשר ְּבַגן ֱאֹלִהים.

 1.12 - 2.7
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המכתב השני

8 ֶאל ַמְלַאְך ְקִהַּלת ְזִמיְרָנה ְּכתׂב:

9 ֲאִני  ַוֶּיִחי:  ְוָהַאֲחרֹון, ֲאֶׁשר ֵמת  ֶאת ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים אֹוֵמר ָהִראׁשֹון 
יֹוֵדַע ֶאת ָצָרְתָך ְוֶאת ָעְנְיָך — ֶאָּלא ֶׁשָעִׁשיר ַאָּתה — ְוֶאת ִּגּדּוָפם ֶׁשל 
10 ַאל ִּתיָרא  ַהָּׂשָטן.  ְּכֶנֶסת  ְוֵאיָנם ֶאָּלא  ֲאַנְחנּו’  ’ְיהּוִדים  ָהאֹוְמִרים 
ִמְּפֵני ַמה ֶּׁשַאָּתה ָעִתיד ִלְסּבׂל. ִהֵּנה ָעִתיד ַהָּׂשָטן ְלַהְׁשִליְך ֲאָנִׁשים 
ִמֶּכם ַלֶּכֶלא ְּכֵדי ֶׁשְּתֻנּסּו, ְוִתְהֶיה ָלֶכם ָצָרה ֲעֶׂשֶרת ָיִמים. ֱהֵיה ֶנֱאָמן 
ַמה  ָנא  ִיְׁשַמע  לֹו,  ֶׁשאֶׂזן  11 ִמי  ַהַחִּיים.  ֲעֶטֶרת  ְלָך  ְוֶאֵּתן  ָמֶות  ַעד 

ֶּׁשָהרּוַח אֹוֶמֶרת ַלְּקִהּלֹות. ַהְמַנֵּצַח ֹלא ִיָּנֵזק ַּבָּמֶות ַהֵּׁשִני.
המכתב השלישי

12 ֶאל ַמְלַאְך ְקִהַּלת ֶּפְרָגמֹוס ְּכתׂב:

ֶאת ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים אֹוֵמר ֶזה ֲאֶׁשר לֹו ֶחֶרב ַהִּפיִפּיֹות ַהַחָּדה: 13 ֲאִני 
יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹום ִׁשְבְּתָך, ֲאֶׁשר ָׁשם ִּכֵּסא ַהָּׂשָטן. ַאָּתה ַמֲחִזיק ִּבְׁשִמי 
ֲאֶׁשר  ַהֶּנֱאָמן  ֵעִדי  ַאְנִטיַּפס  ִּביֵמי  ֲאִפּלּו  ֶלֱאמּוָנִתי  ִהְתַּכַחְׁשָּת  ְוֹלא 
ֶנֱהַרג ֶאְצְלֶכם ִּבְמקֹום מֹוָׁשבֹו ֶׁשל ַהָּׂשָטן, 14 ַאְך ֵיׁש ִלי ֶנְגְּדָך ְּדָבִרים 
ְמַעִּטים: ֵיׁש ְלָך ָׁשם ֲאָנִׁשים ַהַּמֲחִזיִקים ְּבתֹוַרת ִּבְלָעם ֲאֶׁשר ִלֵּמד 
ִמִּזְבֵחי  ֶׁשּיׂאְכלּו  ְּכֵדי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלְפֵני  ִמְכׁשֹול  ָלִׂשים  ָּבָלק  ֶאת 
ֱאִליִלים ְוִיְזנּו. 15 ֵּכן ַּגם ִנְמָצִאים ֶאְצְלָך ֲאָנִׁשים ַהַּמֲחִזיִקים ְּבתֹוַרת 
ַהִּניקֹוָלִסים ְּבאֶׂפן ּדֹוֶמה. 16 ָלֵכן ֲחזׂר ִּבְתׁשּוָבה; ֶׁשִאם ֹלא ֵכן, ָאבֹוא 
ַמה  ָנא  ִיְׁשַמע  לֹו,  ֶׁשאֶׂזן  17 ִמי  ִּפי.  ְּבֶחֶרב  ָּבֶהם  ְוֶאָּלֵחם  ַמֵהר  ֵאֶליָך 
ֶּׁשָהרּוַח אֹוֶמֶרת ַלְּקִהּלֹות. ַהְמַנֵּצַח, ֲאִני ֶאֵּתן לֹו ִמן ַהָּמן ַהָּגנּוז, ְוֶאֵּתן 
לֹו ֶאֶבן ְלָבָנה ְוַעל ָהֶאֶבן ָּכתּוב ֵׁשם ָחָדׁש ֲאֶׁשר ֹלא ֵיָדֶעּנּו ִאיׁש זּוָלִתי 

ַהְמַקֵּבל.
המכתב הרביעי

18 ֶאל ַמְלַאְך ְקִהַּלת ִּתיָאִטיָרה ְּכתׂב:

ֵאׁש  ְּכַׁשְלֶהֶבת  ֵעיָניו  ֲאֶׁשר  ֶּבן־ָהֱאֹלִהים  אֹוֵמר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  ֶאת 
ְוַרְגָליו ְּכמֹו ְנחֶׁׂשת נֹוֶצֶצת: 19 ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ַמֲעֶׂשיָך ְוֶאת ַאֲהָבְתָך, 
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ֶאת ֱאמּוָנְתָך, ֶאת ֵׁשרּוְתְך ְוַסְבָלנּוְתָך; ּוַמֲעֶׂשיָך ָהַאֲחרֹוִנים ַרִּבים ִמן 
ָהִראׁשֹוִנים. 20 ַאְך ֵיׁש ִלי ַטֲעָנה ֶנְגְּדָך, ִּכי ַאָּתה ַמִּניַח ָלִאָּׁשה ִאיֶזֶבל 
ַהּקֹוֵראת ְלַעְצָמּה ְנִביָאה ּוְמַלֶּמֶדת ּוַמִּדיָחה ֶאת ֲעָבַדי ִלְזנֹות ְוֶלֱאכׂל 
רֹוָצה  ֵאיָנּה  ְוִהיא  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחזׂר  ְזַמן  ָלּה  21 ָנַתִּתי  ֱאִליִלים.  ִזְבֵחי 
ָלׁשּוב ִמַּתְזנּוָתּה. 22 ִהְנִני ַמְׁשִליְך אֹוָתּה ְלִמָּטה, ְוֶאת ַהְמָנֲאִפים ִעָּמּה 
ַאְׁשִליְך ְלָצָרה ְּגדֹוָלה ִאם ֹלא ָיׁשּובּו ִמַּמֲעֵׂשיֶהם. 23 ֶאֱהרׂג ַּבָּמֶות ֶאת 
ָּבֶניָה ְוֵיְדעּו ָּכל ַהְּקִהּלֹות ֶׁשֲאִני הּוא ַהּבֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב, ְוֶאֵּתן ָלֶכם 
ַהִּנְמָצִאים  ִלְׁשָאר  ָלֶכם,  ֲאִני  אֹוֵמר  24 ֲאָבל  ְּכַמֲעֵׂשיֶכם.  ִאיׁש  ִאיׁש 
ְּבִתיָאִטיָרה, ָּכל ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ַהּתֹוָרה ַהּזׂאת ַוֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו ֶאת 
ֲעֻמּקֹות ַהָּׂשָטן, ְּכמֹו ֶׁשּנֹוֲהִגים לֹוַמר — ֹלא ַאִּטיל ֲעֵליֶכם ַמָּׂשא ַאֵחר. 
25 ְּבַרם ַהֲחִזיקּו ְּבַמה ֶּׁשֵּיׁש ָלֶכם ַעד ֲאֶׁשר ָאבֹוא. 26 ַהְמַנֵּצַח ְוׁשֹוֵמר 

ִיְרֶעה  27 ְוהּוא  ַהּגֹוִים  ַעל  ַסְמכּות  לֹו  ֶאֵּתן  ֲאִני  ֵקץ,  ַעד  ַמֲעַׂשי  ֶאת 
ִקַּבְלִּתי  ֲאִני  ֶׁשַּגם  28 ְּכֵׁשם  ְיֻנְּפצּו,  ֶחֶרס  ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל,  ְּבֵׁשֶבט  אֹוָתם 
ַסְמכּות ֵמֵאת ָאִבי. ְוֶאֵּתן לֹו ֶאת ּכֹוַכב ַהַּׁשַחר. 29 ִמי ֶׁשאֶׂזן לֹו, ִיְׁשַמע 

ָנא ַמה ֶּׁשָהרּוַח אֹוֶמֶרת ַלְּקִהּלֹות.
המכתב החמישי

 ֶאל ַמְלַאְך ְקִהַּלת ַסְרִּדיס ְּכתׂב:ג 
ָהֱאֹלִהים  רּוחֹות  ֶׁשַבע  לֹו  ֲאֶׁשר  ֶזה  אֹוֵמר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  ֶאת 
ַחי,  ֶׁשַאָּתה  ְלָך ֵׁשם  ֵיׁש  ַמֲעֶׂשיָך;  יֹוֵדַע ֶאת  ֲאִני  ַהּכֹוָכִבים:  ְוִׁשְבַעת 
ֹלא  ִּכי  ָלמּות,  ֶׁשָּנְטָתה  ַהְּׁשֵאִרית  ֶאת  ְוַחֵּזק  2 ְׁשקׂד  ֵמת.  ְוַאָּתה 
ִלְפֵני ֱאֹלַהי. 3 ָלֵכן ְזכׂר ֵּכיַצד ִקַּבְלָּת  ָמָצאִתי ֶאת ַמֲעֶׂשיָך ֻמְׁשָלִמים 
ְוֹלא  ְּכַגָּנב  ָאבֹוא  ִּתְׁשקׂד  ֹלא  ִאם  ִּבְתׁשּוָבה.  ַוֲחזׂר  ּוְׁשמׂר  ְוָׁשַמְעָּת, 
ְמַעִּטים  ֶאְצְלָך ֵׁשמֹות  ֵיׁש  4 ְואּוָלם  ָעֶליָך.  ָאבֹוא  ָׁשָעה  ְּבֵאיזֹו  ֵּתַדע 
ֵיְלכּו ִאִּתי ִּבְבָגִדים  ִּבְגֵדיֶהם. ֵהָּמה  ְּבַסְרִּדיס ֲאֶׁשר ֹלא ִהְכִּתימּו ֶאת 
ֶאְמֶחה  ְוֹלא  ְלָבִנים  ְּבָגִדים  ִיְלַּבׁש  5 ַהְמַנֵּצַח  ֵהם.  ְראּוִיים  ִּכי  ְלָבִנים, 
ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפֵני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו. 

6 ִמי ֶׁשאֶׂזן לֹו, ִיְׁשַמע ָנא ַמה ֶּׁשָהרּוַח אֹוֶמֶרת ַלְּקִהּלֹות.

 2.20 - 3.6

HNTquote.indb   477 27/10/2010   14:32:27



478 ההתגלות 

 

¤ ג 10: מפני…‑ מילולית: מפני ששמרת את דבר הסבלנות שלי,    

המכתב הששי

7 ֶאל ַמְלַאְך ְקִהַּלת ִפיָלֶדְלִפָיה ְּכתׂב:

ָּדִוד,  ַמְפֵּתַח  לֹו  ֲאֶׁשר  ָהֲאִמִּתי,  ַהָּקדֹוׁש,  אֹוֵמר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  ֶאת 
ַהּפֹוֵתַח ְוֵאין סֹוֵגר ְוסֹוֵגר ְוֵאין ּפֹוֵתַח: 8 ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ַמֲעֶׂשיָך. ִהֵּנה 
ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ֶּדֶלת ְּפתּוָחה ֲאֶׁשר ֵאין ִאיׁש ָיכֹול ְלָסְגָרּה, ִּכי ְמַעט ּכַׂח 
ֲאָנִׁשים  נֹוֵתן  9 ִהְנִני  ִלְׁשִמי.  ִהְתַּכַחְׁשָּת  ְוֹלא  ְּדָבִרי  ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת  ְלָך 
ֶאָּלא  ֵהם  ֵאין  ְוֵאיָנם;  ֲאַנְחנּו’  ’ְיהּוִדים  ָהאֹוְמִרים  ַהָּׂשָטן,  ִמְּכֶנֶסת 
ְוֵיְדעּו  ְלַרְגֶליָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ֶׁשֵהם  ֶאֱעֶׂשה  ֲאִני  ְרֵאה,  ְמַׁשְּקִרים. 
ֶׁשֲאִני ֲאַהְבִּתיָך. 10    ¤ִמְּפֵני ֶׁשָּׁשַמְרָּת ֶאת ִמְצָוִתי ַלֲעִמיָדה ְּבַסְבָלנּות, 
ַּגם ֲאִני ֶאְׁשמׂר אֹוְתָך ִמְּׁשַעת ַהִּנָּסיֹון ָהֲעִתיָדה ָלבֹוא ַעל ָּכל ֵּתֵבל, 
ְלַנּסֹות ֶאת יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ. 11 ֲאִני ָּבא ַמֵהר. ַהֲחֵזק ְּבַמה ֶּׁשֵּיׁש ְלָך, ְּכֵדי 
ַעּמּוד  ֶאֱעֵׂשהּו  ֲאִני  12 ַהְמַנֵּצַח,  ֶׁשְּלָך.  ָהֲעֶטֶרת  ֶאת  ִיַּקח  ֶׁשִאיׁש ֹלא 
ֱאֹלַהי  ָעָליו ֶאת ֵׁשם  ְוֶאְכּתׂב  ֵיֵצא עֹוד ַהחּוָצה.  ְוֹלא  ֱאֹלַהי  ְּבֵהיַכל 
ֵמֵאת  ִמָּׁשַמִים  ַהּיֹוֶרֶדת  ַהֲחָדָׁשה,  ְירּוָׁשַלִים  ֱאֹלַהי,  ִעיר  ֵׁשם  ְוֶאת 
ֶּׁשָהרּוַח  ַמה  ָנא  ִיְׁשַמע  לֹו,  ֶׁשאֶׂזן  13 ִמי  ֶהָחָדׁש.  ְׁשִמי  ְוֶאת  ֱאֹלַהי, 

אֹוֶמֶרת ַלְּקִהּלֹות.
המכתב השביעי

14 ֶאל ַמְלַאְך ְקִהַּלת ָלאֹוִדיֵקָאה ְּכתׂב:

ָהֵראִׁשית  ְוָהֲאִמִּתי,  ַהֶּנֱאָמן  ָהֵעד  ָהָאֵמן,  אֹוֵמר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  ֶאת 
15 ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ַמֲעֶׂשיָך, ֶׁשֹּלא ַקר ַאָּתה ְוֹלא  ֶׁשל ְּבִריַאת ֱאֹלִהים: 
ְוֹלא  ּפֹוֵׁשר  ֶׁשַאָּתה  ִמְּפֵני  16 ּוְבֵכן,  ַחם.  אֹו  ַקר  ְוָהִייָת  ִיֵּתן  ִמי  ַחם. 
ַחם ְוֹלא ַקר, ֲאִני ָעִתיד ְלָהִקיא אֹוְתָך ִמִּפי. 17 ִמֵּכיָון ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר 
’ָעִׁשיר ֲאִני; ָעַׁשְרִּתי ְוֹלא ָחֵסר ִלי ְּכלּום’ ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ָהֻאְמָלל 
ְוַהִּמְסֵּכן, ָעִני ְוִעֵּור ְוָערֹום, 18 ָאנִׂכי ַמִּציַע ְלָך ִלְקנֹות ִמֶּמִּני ָזָהב ָצרּוף 
ֵּתָרֵאה  ְוֹלא  ִּתְתַלֵּבׁש  ְלַמַען  ְלָבִנים  ּוְבָגִדים  ַּתֲעִׁשיר,  ְלַמַען  ָּבֵאׁש 
ּבֶׁׂשת ֶעְרָוְתָך, ְוִקילּוִרית ִלְמׁשַׂח ֶאת ֵעיֶניָך ְלַמַען ִּתְרֶאה. 19 ֲאִני ֶאת 
20 ִהְנִני  ִּבְתׁשּוָבה.  ַוֲחזׂר  ִנְמָרץ  ֱהֵיה  ָלֵכן  ַוֲאַיֵּסר.  אַׂהב אֹוִכיַח  ֲאֶׁשר 
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¤ ד 2: הייתי…‑ או: הייתי ברוח   

עֹוֵמד ְלַיד ַהֶּדֶלת ְודֹוֵפק. ִאיׁש ִּכי ִיְׁשַמע ֶאת קֹוִלי ְוִיְפַּתח ֶאת ַהֶּדֶלת, 
ֶאָּכֵנס ֵאָליו ְוֶאְסַעד ִאּתֹו ְוהּוא ִאִּתי. 21 ַהְמַנֵּצַח, ֲאִני ֶאֵּתן לֹו ָלֶׁשֶבת 
ָאִבי ַעל ִּכְסאֹו.  ְוָיַׁשְבִּתי ִעם  ִנַּצְחִּתי  ֲאִני  ִּכְסִאי ְּכמֹו ֶׁשַּגם  ִאִּתי ַעל 

22 ִמי ֶׁשאֶׂזן לֹו, ִיְׁשַמע ָנא ַמה ֶּׁשָהרּוַח אֹוֶמֶרת ַלְּקִהּלֹות.”

המראה בשמים

 ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ֶּדֶלת ְּפתּוָחה ַּבָּׁשַמִים; ְוַהּקֹול ד 
אֹוֵמר:   — ֵאַלי  ְמַדֵּבר  ׁשֹוָפר  ְּכקֹול  ָׁשַמְעִּתי  ֲאֶׁשר   — ָהִראׁשֹון 
2 ִמָּיד  ֵכן.  ַאֲחֵרי  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְלָך  ְוַאְרֶאה  ֵהָּנה  ”ֲעֵלה 
   ¤ָהִייִתי ְּבַהְׁשָרַאת ָהרּוַח ְוִהֵּנה ִּכֵּסא ֻמָּצב ַּבָּׁשַמִים ְוַעל ַהִּכֵּסא יֹוֵׁשב. 
ַלִּכֵּסא  ָסִביב  ְוֶקֶׁשת  ְואֶׂדם,  ָיְׁשֶפה  ְלֶאֶבן  ְּבַמְרֶאה  ּדֹוֶמה  3 ְוַהּיֹוֵׁשב 

ִּכְסאֹות,  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  ַלִּכֵּסא  4 ָסִביב  ְלָבֶרֶקת.  ְּבַמְרֶאה  ּדֹוָמה 
ְּבָגִדים  ְלבּוִׁשים  ְזֵקִנים  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  יֹוְׁשִבים  ַהִּכְסאֹות  ְוַעל 
ְּבָרִקים,  יֹוְצִאים  ַהִּכֵּסא  5 ּוִמן  ָראֵׁשיֶהם.  ַעל  ָזָהב  ְוַעְטרֹות  ְלָבִנים 
קֹולֹות ּוְרָעִמים; ְוִׁשְבָעה ַלִּפיֵדי ֵאׁש ּבֹוֲעִרים ִלְפֵני ַהִּכֵּסא, ֲאֶׁשר ֵהם 
ִלְבדַׂלח,  ּדֹוֶמה  ְזכּוִכית  ְּכָים  ַהִּכֵּסא  6 ִלְפֵני  ָהֱאֹלִהים.  רּוחֹות  ֶׁשַבע 
ּוְבֶאְמַצע ַהִּכֵּסא ְוָסִביב ַלִּכֵּסא ַאְרַּבע ַחּיֹות ְמֵלאֹות ֵעיַנִים ִמְּלָפִנים 
ּדֹוָמה  ַהְּׁשִנָּיה  ַהַחָּיה  ְלַאְרֵיה;  ּדֹוָמה  ָהִראׁשֹוָנה  7 ַהַחָּיה  ּוֵמָאחֹור. 
ָהְרִביִעית  ְוַהַחָּיה  ָאָדם;  ִּכְפֵני  ָלּה  ָּפִנים  ַהְּׁשִליִׁשית  ַהַחָּיה  ְלֵעֶגל; 
ְּכָנַפִים.  8 ְוַאְרַּבע ַהַחּיֹות ְלָכל ַאַחת ֵמֶהן ֵׁשׁש  ְלֶנֶׁשר ְמעֹוֵפף.  ּדֹוָמה 
ֲחֵדלֹות  ֵאיָנן  ָוַלְיָלה  ְויֹוָמם  ֵעיַנִים,  ְמֵלאֹות  ֵהן  ּוִמִּבְפִנים  ִמָּסִביב 

לֹוַמר:
”ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות

ֲאֶׁשר ָהָיה ְוׂהֶוה ְוָיבֹוא.”
ַהִּכֵּסא,  ַעל  ַלּיֹוֵׁשב  ְותֹוָדה  ִויָקר  ָּכבֹוד  ַהַחּיֹות  ֶׁשִּתֵּתָּנה  ֵעת  9 ּוְבָכל 

ַהַחי ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, 10 ִיְּפלּו ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵקִנים ִלְפֵני ַהּיֹוֵׁשב 
ַעל ַהִּכֵּסא ְוִיְׁשַּתֲחוּו ַלַחי ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ְוַיִּניחּו ֶאת ַעְטרֹוֵתיֶהם 

ִלְפֵני ַהִּכֵּסא ְּבָאְמָרם:

 3.21 - 4.10
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”ְלָך ָיֶאה, ֲאדֹוֵננּו ֵואֹלֵהינּו, ְלַקֵּבל ֶאת ַהָּכבֹוד  11 
ְוַהְיָקר ְוַהְּגבּוָרה, ִּכי ַאָּתה ָּבָראָת ַהּׂכל

ּוִבְרצֹוְנָך ָהיּו ְוִנְבְראּו.”
הספר החתום והשה

ּוֵמָאחֹור, ה  ִמָּפִנים  ָּכתּוב  ֵסֶפר  ַהִּכֵּסא  ַעל  ַהּיֹוֵׁשב  ִליִמין   ָרִאיִתי 
ָחתּום ְּבִׁשְבָעה חֹוָתמֹות. 2 ְוָרִאיִתי ַמְלַאְך ַרב־ּכַׂח קֹוֵרא ְּבקֹול 
ָּגדֹול: ”ִמי ָראּוי ִלְפּתַׂח ֶאת ַהֵּסֶפר ּוְלַהִּתיר ֶאת חֹוָתָמיו?” 3 ְוֹלא ָיכֹול 
ִאיׁש ֹלא ַּבָּׁשַמִים ְוֹלא ָּבָאֶרץ ְוֹלא ִמַּתַחת ָלָאֶרץ ִלְפּתַׂח ֶאת ַהֵּסֶפר, 
ָראּוי  ִנְמָצא  ֹלא  ִאיׁש  ִּכי  ַהְרֵּבה,  ָּבִכיִתי  4 ַוֲאִני  ּבֹו.  ְלַהִּביט  ֹלא  ַאף 
ַהְּזֵקִנים:  ַאַחד  ֵאַלי  5 ָאַמר  ּבֹו.  ְלַהִּביט  ֹלא  ַאף  ַהֵּסֶפר,  ֶאת  ִלְפּתַׂח 
”ַאל ִּתְבֶּכה. ִהֵּנה ִנַּצח ָהַאְרֵיה ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה, ׁשֶׂרׁש ָּדִוד, ִלְפּתַׂח ֶאת 

ַהֵּסֶפר ְוֶאת ִׁשְבַעת חֹוָתָמיו.”
ְּכמֹו  ֶׂשה  עֹוֵמד  ַהְּזֵקִנים  ּוֵבין  ַהַחּיֹות  ְוַאְרַּבע  ַהִּכֵּסא  ֵּבין  6 ְוָרִאיִתי 

רּוחֹות  ֶׁשַבע  ֵהן  ֲאֶׁשר  ֵעיַנִים  ְוֶׁשַבע  לֹו,  ַקְרַנִים  ֶׁשַבע  ָׁשחּוט; 
ַהֵּסֶפר  ֶאת  ְוָלַקח  ָּבא  7 הּוא  ָהָאֶרץ.  ָּכל  ֶאל  ַהְּׁשלּוחֹות  ָהֱאֹלִהים 
ִמיִמין ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא. 8 ְוַכֲאֶׁשר ָלַקח אֹותֹו ָנְפלּו ַאְרַּבע ַהַחּיֹות 
ְוֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵקִנים ִלְפֵני ַהֶּׂשה, ּוְלָכל ֶאָחד ֵנֶבל ְוַקֲערֹות ָזָהב 

ְמֵלאֹות ְקטֶׂרת ֲאֶׁשר ִהיא ְּתִפּלֹות ַהְּקדֹוִׁשים, 9 ְוָׁשרּו ִׁשיר ָחָדׁש:
”ָראּוי ַאָּתה ָלַקַחת ֶאת ַהֵּסֶפר ְוִלְפּׂתַח ֶאת חֹוָתָמיו,

ִּכי ַאָּתה ִנְׁשַחְטָּת ּוְבָדְמָך ָקִניָת ֵלאֹלִהים
ִמְּבֵני ָּכל ֵׁשֶבט ְוָלׁשֹון, ִמָּכל ַעם ְוֻאָּמה;

ְוָעִׂשיָת אֹוָתם ַמְמֶלֶכת ּׂכֲהִנים ֵלאֹלֵהינּו,  10 
ְוִיְמְלכּו ַעל ָהָאֶרץ.”

ְוַלַחּיֹות  ַלִּכֵּסא  ָסִביב  ַרִּבים  ַמְלָאִכים  קֹול  ְוָׁשַמְעִּתי  11 ָרִאיִתי 

ְוַלְּזֵקִנים — ִמְסָּפָרם ִרְבבֹות ְרָבבֹות ְוַאְלֵפי ֲאָלִפים — 12 ְוֵהם אֹוְמִרים 
ְּבקֹול ָּגדֹול:

”ָראּוי ַהֶּׂשה ֶׁשִּנְׁשַחט ְלַקֵּבל ְּגבּוָרה,
ׂעֶׁשר ְוָחְכָמה ְוׂכַח ִויָקר ְוָכבֹוד ּוְבָרָכה.”

 4.11 - 5.12
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¤ ו 6: ליטר חטים ‑ יוונית: קב      ¤ דינר: דינר היה משכורת של פועל ליום אחד.   

ְוָכל־ ַהָּים  ְוַעל  ָלָאֶרץ  ּוִמַּתַחת  ּוָבֶאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ְּבִרָּיה  13 ְוָכל 

ֲאֶׁשר־ָּבם, ָׁשַמְעִּתי אֹוְמִרים:
”ַלּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ְוַלֶּׂשה ַהְּבָרָכה

ְוַהְיָקר ְוַהָּכבֹוד ְוָהׂעז ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.”
14 ְוַאְרַּבע ַהַחּיֹות ָאְמרּו: ”ָאֵמן!” ְוַהְּזֵקִנים ָנְפלּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו.

החותמות

ַהחֹוָתמֹות, ו  ִמִּׁשְבַעת  ֶאָחד  ֶאת  ַהֶּׂשה  ָּפַתח  ַּכֲאֶׁשר   ָרִאיִתי 
ְוָׁשַמְעִּתי ַאַחת ֵמַאְרַּבע ַהַחּיֹות אֹוֶמֶרת ְּכמֹו ְּבקֹול ַרַעם: ”ּבֹוא!” 
2 ָרִאיִתי ְוִהֵּנה סּוס ָלָבן ְורֹוְכבֹו נֹוֵׂשא ֶקֶׁשת; ֲעֶטֶרת ִנְּתָנה לֹו ְוהּוא 

ָיָצא ְמַנֵּצַח ּוְלַמַען ְיַנֵּצַח. 3 ַּכֲאֶׁשר ָּפַתח ֶאת ַהחֹוָתם ַהֵּׁשִני ָׁשַמְעִּתי 
ָּכֵאׁש.  ָאדׂם  ָיָצא,  ַאֵחר  4 סּוס  ”ּבֹוא!”  אֹוֶמֶרת:  ַהְּׁשִנָּיה  ַהַחָּיה  ֶאת 
ְלרֹוְכבֹו ֻהַּתר ְלָהִסיר ֶאת ַהָּׁשלֹום ִמן ָהָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשַּיַהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה; 

ְוֶחֶרב ְּגדֹוָלה ִנְּתָנה לֹו.
5 ַּכֲאֶׁשר ָּפַתח ֶאת ַהחֹוָתם ַהְּׁשִליִׁשי ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהַחָּיה ַהְּׁשִליִׁשית 

מׂאְזַנִים  ַמֲחִזיק  ְורֹוְכבֹו  ָׁשחֹור  ְוִהֵּנה סּוס  ָרִאיִתי  ”ּבֹוא!”  אֹוֶמֶרת: 
ְּבָידֹו. 6 ְוָׁשַמְעִּתי ְּכמֹו קֹול ֵּבין ַאְרַּבע ַהַחּיֹות אֹוֵמר: ”ִליֶטר   ¤ ִחִּטים 
ְּבִדיָנר ּוְׁשלֹוָׁשה ִליְטִרים ְׂשעֹוִרים    ¤ְּבִדיָנר, ְוַלֶּׁשֶמן ְוַלַּיִין ַאל ַּתִּזיק.” 
7 ַּכֲאֶׁשר ָּפַתח ֶאת ַהחֹוָתם ָהְרִביִעי ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹול ַהַחָּיה ָהְרִביִעית 

אֹוֵמר: ”ּבֹוא!” 8 ָרִאיִתי ְוִהֵּנה סּוס ְיַרְקַרק ְורֹוְכבֹו ְׁשמֹו ָמֶות, ּוְׁשאֹול 
ַּבֶחֶרב  ַלֲהרׂג  ָהָאֶרץ,  ֶרַבע  ַעל  ַסְמכּות  ָלֶהם  ְוִנְּתָנה  ַאֲחָריו.  ָהְלָכה 

ּוָבָרָעב ּוַבָּמֶות ְוַעל־ְיֵדי ַחּיֹות ָהָאֶרץ.
ֶאת  ַלִּמְזֵּבַח  ִמַּתַחת  ָרִאיִתי  ַהֲחִמיִׁשי  ַהחֹוָתם  ֶאת  ָּפַתח  9 ַּכֲאֶׁשר 

ָּבּה.  ֶׁשֶהֱחִזיקּו  ָהֵעדּות  ְוַעל  ָהֱאֹלִהים  ְּדַבר  ַעל  ַהְּטבּוִחים  ַנְפׁשֹות 
ֹלא  ַוֲאִמִּתי,  ַהָּקדֹוׁש  ֲאדָׂני  ָמַתי,  ”ַעד  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ָצֲעקּו  10 ְוֵהם 

ִּתְׁשּפׂט ְוִתְנקׂם ֶאת ָּדֵמינּו ִמּיֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ?” 11 ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִנְּתָנה 
ַּגם  ֶׁשִּיָּמֵלא  ַעד  ְמַעט,  ְזַמן  עֹוד  ָלנּוַח  ָלֶהם  ְוֶנֱאַמר  ְלָבָנה  ְּגִליָמה 

ִמְסַּפר ַחְבֵריֶהם ָהֲעָבִדים ַוֲאֵחיֶהם ָהֲעִתיִדים ֵלָהֵרג ְּכמֹוֶהם.

 5.13 - 6.11
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ֲאָדָמה  ְרִעיַדת  ִהְתחֹוְלָלה  ַהִּׁשִּׁשי  ַהחֹוָתם  ֶאת  ְּכֶׁשָּפַתח  12 ָרִאיִתי 

ְּגדֹוָלה; ַהֶּׁשֶמׁש ִהְׁשִחיָרה ְּכַׂשק ֵׂשָער ְוַהָּיֵרַח ֻּכּלֹו ָהָיה ְּכָדם; 13 ּכֹוְכֵבי 
ִהיא  ַּכֲאֶׁשר  ַּפֶּגיָה  ֶאת  ַהַּמְׁשִליָכה  ִּכְתֵאָנה  ַאְרָצה,  ָנְפלּו  ַהָּׁשַמִים 
ַהר  ָּכל  ִנְגֶלֶלת;  ִּכְמִגָּלה  ָנסֹוגּו  14 ַהָּׁשַמִים  ֲחָזָקה;  ְּברּוַח  ִמַּטְלֶטֶלת 
ָהֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ְוַהִּנְכָּבִדים,  ָהָאֶרץ  15 ּוַמְלֵכי  ִמְּמקֹוָמם.  ֶנֶעְתקּו  ְוִאי 
ִהְתַחְּבאּו  ֶּבן־חֹוִרין,  ְוָכל  ֶעֶבד  ָּכל  ָהָעְצָמה,  ּוַבֲעֵלי  ְוָהֲעִׁשיִרים 
ַּבְּמָערֹות ּוְבַסְלֵעי ֶהָהִרים, 16 ְוָאְמרּו ֶלָהִרים ְוַלְּסָלִעים: ”ִנְפלּו ָעֵלינּו 
ָּבא  17 ִּכי  ַהֶּׂשה,  ּוִמַּזַעם  ַהִּכֵּסא  ַעל  ַהּיֹוֵׁשב  ִמְּפֵני  אֹוָתנּו  ְוַהְסִּתירּו 

ַהּיֹום ַהָּגדֹול, יֹום ֲחרֹוָנם, ּוִמי ָיכֹול ַלֲעמׂד?”
החתומים מבני ישראל

 ַאֲחֵרי ֵכן ָרִאיִתי ַאְרָּבָעה ַמְלָאִכים עֹוְמִדים ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ָהָאֶרץ, ז 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתּׁשׂב רּוַח ֹלא ַעל  אֹוֲחִזים ֶאת ַאְרַּבע רּוחֹות ָהָאֶרץ 
עֹוֶלה  ַאֵחר  ַמְלָאְך  2 ָרִאיִתי  ֵעץ.  ָּכל  ַעל  ְוֹלא  ַהָּים  ַעל  ְוֹלא  ָהָאֶרץ 
ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ּוִבְרׁשּותֹו חֹוַתם ֱאֹלִהים ַחִּיים. הּוא ָקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול 
ֶאל ַאְרַּבַעת ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ִנַּתן ָלֶהם ְלַחֵּבל ָּבָאֶרץ ּוַבָּים, 3 ְּבָאְמרֹו: 
”ַאל ְּתַחְּבלּו ָּבָאֶרץ ּוַבָּים ּוָבֵעִצים ַעד ֲאֶׁשר ַנְחּתׂם ֶאת ַעְבֵדי ֱאֹלֵהינּו 
ַעל ִמְצחֹוֵתיֶהם. 4 ְוָׁשַמְעִּתי ֶאת ִמְסַּפר ַהֲחתּוִמים — ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים 

ְוַאְרָּבָעה ֶאֶלף ֲחתּוִמים ִמָּכל ִׁשְבֵטי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
 5 ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף ֲחתּוִמים,

ִמֵּׁשֶבט ְראּוֵבן ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף,
ִמֵּׁשֶבט ָּגד ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף,

 6 ִמֵּׁשֶבט ָאֵׁשר ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף,
ִמֵּׁשֶבט ַנְפָּתִלי ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף,
ִמֵּׁשֶבט ְמַנֶּׁשה ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף,

 7 ִמֵּׁשֶבט ִׁשְמעֹון ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף,
ִמֵּׁשֶבט ֵלִוי ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף,

ִמֵּׁשֶבט ִיָּׂששָכר ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף,
 8 ִמֵּׁשֶבט ְזבּולּון ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף,
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ִמֵּׁשֶבט יֹוֵסף ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף,
ִמֵּׁשֶבט ִּבְנָיִמין ְׁשֵנים־ָעָׂשר ֶאֶלף ֲחתּוִמים.
ההמון הרב

9 ַאֲחֵרי ֵכן ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ָהמֹון ַרב, ֲאֶׁשר ֹלא ָיכֹול ִאיׁש ִלְמנֹותֹו, ִמָּכל 

ַהִּכֵּסא  ִלְפֵני  עֹוְמִדים   — ְוַהְּלׁשֹונֹות  ְוָהַעִּמים  ְוַהְּׁשָבִטים  ָהֻאּמֹות 
ִּביֵדיֶהם,  ְוַכּפֹות ְּתָמִרים  ְלָבנֹות  ְּגִלימֹות  ְוֵהם ְלבּוִׁשים  ְוִלְפֵני ַהֶּׂשה 

10 ְוקֹוְרִאים ְּבקֹול ָּגדֹול:

”ַהְיׁשּוָעה ֵלאֹלֵהינּו ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ְוַלֶּׂשה.”
11 ָּכל ַהַּמְלָאִכים ָעְמדּו ָסִביב ַלִּכֵּסא ְוַלְּזֵקִנים ּוְלַאְרַּבע ַהַחּיֹות. ֵהם 

ָנְפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ִלְפֵני ַהִּכֵּסא ְוִהְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלִהים 12 ְּבָאְמָרם:
ְוָהעׂז  ְוַהְּגבּוָרה  ַהְיָקר  ְוַהּתֹוָדה,  ַהָחְכָמה  ְוַהָּכבֹוד,  ַהְּבָרָכה  ”ָאֵמן. 

ֵלאֹלֵהינּו ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן.”
ְלָבנֹות  ְּגִלימֹות  ַהְּלבּוִׁשים  ”ֵאֶּלה  ֵאַלי:  ְוָאַמר  ַהְּזֵקִנים  ַאַחד  13 ִּדֵּבר 

ִמי ֵהם ּוֵמַאִין ָּבאּו?”
 14 ֵהַׁשְבִּתי לֹו: ”ֲאדֹוִני, ַאָּתה יֹוֵדַע.”

ֶאת  ִּכְּבסּו  ֵהם  ַהְּגדֹוָלה.  ַהָּצָרה  ִמן  ַהָּבִאים  ֵהם  ”ֵאֶּלה  ֵאַלי:  ָאַמר 
ִלְפֵני  ִנְמָצִאים  ֵהם  15 ָלֵכן  ַהֶּׂשה.  ְּבַדם  אֹוָתן  ְוִהְלִּבינּו  ְּגִלימֹוֵתיֶהם 
ַעל  ְוַהּיֹוֵׁשב  ְּבֵהיָכלֹו,  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  אֹותֹו  ְועֹוְבִדים  ֱאֹלִהים  ִּכֵּסא 
ַהִּכֵּסא ִיְפרׂׂש ִמְׁשָּכנֹו ֲעֵליֶהם. 16 ֹלא ִיְרֲעבּו עֹוד ְוֹלא ִיְצְמאּו, ַאף ֹלא 
ַהִּכֵּסא  ְּבֶאְמַצע  ֲאֶׁשר  ַהֶּׂשה  17 ִּכי  ָׁשָרב,  ְוָכל  ַהֶּׁשֶמׁש  ֲעֵליֶהם  ַּתֶּכה 
ָּכל  ִיְמֶחה  ֵואֹלִהים  ַחִּיים;  ַמִים  ַמּבּוֵעי  ֶאל  ְוַיְנִהיֵגם  אֹוָתם  ִיְרֶעה 

ִּדְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם.”
החותם השביעי

 ַּכֲאֶׁשר ָּפַתח ֶאת ַהחֹוָתם ַהְּׁשִביִעי ָהְיָתה ְּדָמָמה ַּבָּׁשַמִים ַּכֲחִצי ח 
ָׁשָעה. 2 ָרִאיִתי ֶאת ִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים ָהעֹוְמִדים ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים; 

ִׁשְבָעה ׁשֹוָפרֹות ִנְּתנּו ָלֶהם.
ָזָהב, ּוְקטֶׂרת  ְּבָידֹו ַמְחַּתת  ַהִּמְזֵּבַח;  ְוָעַמד ֵאֶצל  3 ּוַמְלָאְך ַאֵחר ָּבא 

ַרָּבה ִנְּתָנה לֹו ְּכֵדי ָלִׂשים אֹוָתּה ִּבְתִפּלֹות ָּכל ַהְּקדֹוִׁשים ַעל ִמְזַּבח 
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ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַהִּכֵּסא. 4 ַוֲעַׁשן ַהְּקטֶׂרת ָעָלה ִּבְתִפּלֹות ַהְּקדֹוִׁשים 
ִמָּידֹו ֶׁשל ַהַּמְלָאְך ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים. 5 ָלַקח ַהַּמְלָאְך ֶאת ַהַּמְחָּתה, ִמֵּלא 
ְרָעִמים  ִהְתחֹוְללּו  ָאז  ָהָאֶרץ.  ַעל  ְוִהְׁשִליְך  ַהִּמְזֵּבַח  ִמן  ֵאׁש  אֹוָתּה 

ְוקֹולֹות ּוְבָרִקים ּוְרִעידֹות ֲאָדָמה.
השופרות

6 ִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ִׁשְבַעת ַהּׁשֹוָפרֹות ִהְתּכֹוְננּו ִלְתקַׂע.

ְּבָדם  ְמעָׂרִבים  ְוֵאׁש  ָּבָרד  ִהְתַהּוּו  ְוִהֵּנה  ַּבּׁשֹוָפר  ָּתַקע  7 ָהִראׁשֹון 

ְוֻהְׁשְלכּו ַאְרָצה; ְׁשִליׁש ָהָאֶרץ ִנְׂשַרף, ְׁשִליׁש ָהֵעִצים ִנְׂשַרף, ְוָכל ֶיֶרק 
ֵעֶׂשב ִנְׂשַרף.

8 ַהַּמְלָאְך ַהֵּׁשִני ָּתַקע ַּבּׁשֹוָפר ּוְכמֹו ַהר ָּגדֹול ּבֹוֵער ָּבֵאׁש ֻהְׁשַלְך ֶאל 

ֶנֶפׁש  ֲאֶׁשר   — ַּבָּים  ַהְיצּוִרים  9 ְׁשִליׁש  ְלָדם,  ִנְהָיה  ַהָּים  ְׁשִליׁש  ַהָּים; 
ָלֶהם — ֵמתּו, ּוְׁשִליׁש ָהֳאִנּיֹות ִנְׁשְמדּו.

10 ַהַּמְלָאְך ַהְּׁשִליִׁשי ָּתַקע ַּבּׁשֹוָפר ּוִמן ַהָּׁשַמִים ָנַפל ּכֹוָכב ָּגדֹול ּבֹוֵער 

11 ֵׁשם   — ַהַּמִים  ַמַעְינֹות  ְוַעל  ַהְּנָהרֹות  ְׁשִליׁש  ַעל  ָנַפל  ְּכַלִּפיד. הּוא 
ַהּכֹוָכב ִנְקָרא ַלֲעָנה — ּוְׁשִליׁש ַהַּמִים ֶנְהַּפְך ְלַלֲעָנה ְוַרִּבים ִמְּבֵני ָאָדם 

ֵמתּו ִמן ַהַּמִים ֶׁשִּנְהיּו ָמִרים.
ְוַגם  ָלְקָתה  ַהֶּׁשֶמׁש  ּוְׁשִליִׁשית  ַּבּׁשֹוָפר  ָּתַקע  ָהְרִביִעי  12 ַהַּמְלָאְך 

ְׁשִליׁש ַהָּיֵרַח ּוְׁשִליׁש ַהּכֹוָכִבים, ְּכֵדי ֶׁשֶּיְחַׁשְך ְׁשִליׁש ֵמֶהם ְוַהּיֹום ֹלא 
ָיִאיר ְׁשִליִׁשיתֹו ְוֵכן ַּגם ַהַּלְיָלה.

13 ָרִאיִתי ְוָׁשַמְעִּתי ֶנֶׁשר ֶאָחד ְמעֹוֵפף ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשַמִים ְוהּוא אֹוֵמר 

ַהּׁשֹוָפר  קֹולֹות  ִמֶּיֶתר  ָהָאֶרץ  ְליֹוְׁשֵבי  אֹוי  אֹוי,  ”אֹוי,  ָּגדֹול:  ְּבקֹול 
ֲאֶׁשר ְׁשֹלֶׁשת ַהַּמְלָאִכים ֲעִתיִדים ִלְתקַׂע.”

 ַהַּמְלָאְך ַהֲחִמיִׁשי ָּתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְוָרִאיִתי ּכֹוָכב נֹוֵפל ִמן ַהָּׁשַמִים ט 
ּבֹור  ֶאת  ָּפַתח  2 הּוא  ַהְּתהֹום.  ּבֹור  ַמְפֵּתַח  לֹו  ְוִנַּתן  ַאְרָצה 
ְוָהֲאִויר  ְוַהֶּׁשֶמׁש  ָּגדֹול,  ִּכְבָׁשן  ַּכֲעַׁשן  ַהּבֹור,  ִמן  ָעָלה  ְוָעָׁשן  ַהְּתהֹום 
ָחְׁשכּו ֵמֲעַׁשן ַהּבֹור. 3 ִמן ֶהָעָׁשן ָיָצא ַאְרֶּבה ַעל ָהָאֶרץ ְוִנַּתן ָלֶהם ּכַׂח 
ַּכּכַׂח ֲאֶׁשר ְלַעְקַרֵּבי ָהָאֶרץ. 4 ֶנֱאַמר ָלֶהם ֶׁשֹּלא ְלַהִּזיק ְלֵעֶׂשב ָהָאֶרץ, 
חֹוַתם  ָלֶהם  ֵאין  ֲאֶׁשר  ָלֲאָנִׁשים  ֶאָּלא  ֵעץ,  ְוָכל  ֶיֶרק  ְלָכל  ֹלא  ַאף 
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ְלַעּנֹוָתם ֲחִמָּׁשה ֳחָדִׁשים ַאְך  5 ֻהַּתר ָלֶהם  ֱאֹלִהים ַעל ִמְצחֹוֵתיֶהם. 
ֹלא ְלָהְרָּגם; ְוִעּנּוָים הּוא ָּכִעּנּוי ֶׁשּגֹוֵרם ַעְקָרב ְּבָעְקצֹו ָאָדם. 6 ַּבָּיִמים 
ָהֵהם ְיַחְּפׂשּו ְּבֵני ָהָאָדם ֶאת ַהָּמֶות ְוֹלא ִיְמְצאּו אֹותֹו, ְוִיְתַאּוּו ָלמּות 

ְוַהָּמֶות ִיְבַרח ֵמֶהם.
ַעל  ְלִמְלָחָמה;  ֲערּוִכים  ְלסּוִסים  ָהַאְרֶּבה  ַחְגֵבי  ּדֹוִמים  7 ְּבצּוָרָתם 

8 ֵׂשָער  ָאָדם;  ְּבֵני  ִּכְפֵני  ּוְפֵניֶהם  ְלָזָהב  ּדֹומֹות  ַּכֲעָטרֹות  ָראֵׁשיֶהם 
ְּכִׁשְריֹוֵני  ָלֶהם  9 ִׁשְריֹוִנים  ַאְרֵיה;  ְּכִׁשֵּני  ְוִׁשֵּניֶהם  ָנִׁשים  ִּכְׂשַער  ָלֶהם 
ַּבְרֶזל ְוקֹול ַּכְנֵפיֶהם ְּכקֹול ַמְרְּכבֹות סּוִסים ַרִּבים ָהָרִצים ַלִּמְלָחָמה; 
10 ְזָנבֹות ָלֶהם ְּכַזְנבֹות ַעְקַרִּבים, ִעם ֳעָקִצים, ּוְבַזְנבֹוֵתיֶהם ּכַׂח ָלֶהם 

ְלַהִּזיק ִלְבֵני ָאָדם ֲחִמָּׁשה ֳחָדִׁשים. 11 ְוֵיׁש ָלֶהם ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם, ַמְלַאְך 
12 אֹוי  ַאּפֹוְליֹון.  ְׁשמֹו  וִביָוִנית  ֲאַבּדֹון  ְּבִעְבִרית  ְׁשמֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּתהֹום, 
ֶאָחד ָחַלף; ִהֵּנה עֹוד אֹוי ְועֹוד אֹוי ָּבִאים ַאֲחֵרי ֵכן. 13 ַהַּמְלָאְך ַהִּׁשִּׁשי 
ָּתַקע ַּבּׁשֹוָפר ְוָׁשַמְעִּתי קֹול ֶאָחד ֵמֵאת ַאְרַּבע ַקְרנֹות ִמְזַּבח ַהָּזָהב 
ַּבּׁשֹוָפר:  ַהַּמֲחִזיק  ַהִּׁשִּׁשי  ַלַּמְלָאְך  14 אֹוֵמר  ָהֱאֹלִהים,  ִלְפֵני  ֲאֶׁשר 
ְנַהר  ַהָּגדֹול  ַהָּנָהר  ַעל  ָהֲאסּוִרים  ַהַּמְלָאִכים  ַאְרַּבַעת  ֶאת  ”ַהֵּתר 
ְוַלּיֹום  ַלָּׁשָעה  ַהּמּוָכִנים  ַהַּמְלָאִכים  ַאְרַּבַעת  ֻהְּתרּו  15 ָאז  ְּפָרת.” 
ְוַלחֶׂדׁש ְוַלָּׁשָנה, ְּכֵדי ֶׁשַּיַהְרגּו ְׁשִליׁש ִמְּבֵני ָהָאָדם. 16 ּוִמְסַּפר ִצְבאֹות 
ַהָּפָרִׁשים ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְרָבבֹות; ָׁשַמְעִּתי ֶאת ִמְסָּפָרם. 17 ָּכְך ָרִאיִתי 
ְוֶלֶׁשם  ֵאׁש  ֶׁשל  ִׁשְריֹונֹות  ֵיׁש  ְלרֹוְכֵביֶהם  ֶּבָחזֹון:  ַהּסּוִסים  ֶאת 
ְוָגְפִרית; ְוָראֵׁשי ַהּסּוִסים ְּכָראֵׁשי ֲאָריֹות ּוִמִּפיֶהם יֹוְצִאים ֵאׁש ְוָעָׁשן 
ָּבֵאׁש  ָהֵאֶּלה,  ַהַּמּכֹות  ְּבָׁשֹלׁש  ֵמתּו  ָהָאָדם  ְּבֵני  18 ְׁשִליׁש  ְוָגְפִרית. 
ּוֶבָעָׁשן ּוַבָּגְפִרית ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיֶהם; 19 ֶׁשֵּכן ּכָׂחם ֶׁשל ַהּסּוִסים הּוא 
ְּבִפּיֹוֵתיֶהם ְוַגם ְּבַזְנבֹוֵתיֶהם, ִּכי ַזְנבֹוֵתיֶהם ּדֹוִמים ִלְנָחִׁשים ִּבְהיֹות 

ַיִּזיקּו. ָלֶהם ָראִׁשים, ּוָבֶהם 
ֹלא  זׂאת  ְּבָכל  ָהֵאֶּלה,  ַּבַּמּכֹות  ֶנֶהְרגּו  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  20 ְׁשָאר 

ָׁשבּו ִמַּמֲעֵׂשי ְיֵדיֶהם ְוֹלא ִנְמְנעּו ֵמִהְׁשַּתֲחוֹות ַלֵּׁשִדים ְוֶלֱאִליֵלי ָזָהב 
ְוֶכֶסף ּוְנחֶׁׂשת ְוֶאֶבן ְוֵעץ ֲאֶׁשר ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְראֹות, ַאף ֹלא ִלְׁשמַׂע 
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21 ְוֹלא ָׁשבּו ֵמְרִציחֹוֵתיֶהם, ַאף ֹלא ִמִּכּׁשּוֵפיֶהם, ִמַּתְזנּוָתם  ּוְלַהֵּלְך. 
ּוִמְּגֵנבֹוֵתיֶהם.

המלאך והספר הקטן

ָעָנן; י  ָלבּוׁש  ְוהּוא  ַהָּׁשַמִים  ִמן  יֹוֵרד  ַרב־ּכַׂח  ַאֵחר  ַמְלָאְך   ָרִאיִתי 
ֵסֶפר  2 ּוְבָידֹו  ְּכַעּמּוֵדי ֵאׁש,  ְוַרְגָליו  ַּכֶּׁשֶמׁש  ָּפָניו  רׂאׁשֹו,  ַעל  ֶקֶׁשת 
ָקָטן ָּפתּוַח. הּוא ָׂשם ֶאת ַרְגלֹו ַהְיָמִנית ַעל ַהָּים ְוֶאת ַהְּׂשָמאִלית ַעל 
ָהָאֶרץ, 3 ְוָקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול ְּכַאְרֵיה ׁשֹוֵאג. ַּכֲאֶׁשר ָקָרא ִּדְּברּו ִׁשְבַעת 
ָהְרָעִמים ְּבקֹולֹוֵתיֶהם; 4 ּוְכֶׁשִּדְּברּו ִׁשְבַעת ָהְרָעִמים ִהְתַּכַּוְנִּתי ִלְכּתׂב, 
ַאְך ָׁשַמְעִּתי קֹול ִמן ַהָּׁשַמִים אֹוֵמר: ”ֲחתׂם ֶאת ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ִׁשְבַעת 
ָהְרָעִמים ְוַאל ִּתְכּתׂב זׂאת.” 5 ְוַהַּמְלָאְך ֶׁשְרִאיִתיו עֹוֵמד ַעל ַהָּים ְוַעל 
ָהָאֶרץ ֵהִרים ֶאת ַיד ְיִמינֹו ַהָּׁשַמְיָמה 6 ְוִנְׁשַּבע ַּבַחי ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, 
ֲאֶׁשר ָּבָרא ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ֲאֶׁשר ָּבם ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ֲאֶׁשר ָּבּה 
ְוֶאת ַהָּים ְוֶאת ֲאֶׁשר ּבֹו — ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה עֹוד ָׁשהּות. 7 אּוָלם ִּביֵמי קֹול 
ָהֱאֹלִהים,  ָרז  ֻיְׁשַלם  ַּגם  ַּבּׁשֹוָפר,  ִלְתקַׂע  ְּבָעְמדֹו  ַהְּׁשִביִעי,  ַהַּמְלָאְך 

ְּכמֹו ֶׁשִּבֵּׂשר ַלֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים.
8 ְוַהּקֹול ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדֵּבר ֵאַלי ׁשּוב ְוָאַמר: ”ֵלְך ַקח ֶאת 

ַהֵּסֶפר ַהָּפתּוַח ֶׁשְּבַיד ַהַּמְלָאְך ָהעֹוֵמד ַעל ַהָּים ְוַעל ָהָאֶרץ.” 9 ָהַלְכִּתי 
ֵאַלי:  ָאַמר  ַהָּקָטן.  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ִלי  ֶׁשִּיֵּתן  לֹו  ְוָאַמְרִּתי  ַהַּמְלָאְך  ֶאל 
”ַקח ֶוֱאכׂל אֹותֹו, הּוא ֵיַמר ְּבִבְטְנָך, ַאְך ְּבִפיָך ִיְהֶיה ָמתֹוק ִּכְדַבׁש.” 
ְּבִפי ָהָיה  ַוֲאַכְלִּתיו;  10 ָלַקְחִּתי ֶאת ַהֵּסֶפר ַהָּקָטן ִמָּידֹו ֶׁשל ַהַּמְלָאְך 

ָמתֹוק ִּכְדַבׁש, ֲאָבל ַאֲחֵרי ָאְכִלי אֹותֹו ֵהַמר ְלִבְטִני. 11 ָאז ָאְמרּו ִלי: 
”ָעֶליָך עֹוד ְלִהָּנֵבא ַעל ַעִּמים ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות ּוְמָלִכים ַרִּבים.”

שני העדים

ִלי: ”קּום ּוְמדׂד ֶאת ֵהיַכל יא  ְוֶנֱאַמר  ִלי ָקֶנה ּדֹוֶמה ְלַמֶּטה,   ִנַּתן 
ֱאֹלִהים ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַהִּמְׁשַּתֲחִוים ּבֹו. 2 ֲאָבל ֶאת ֶהָחֵצר 
ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלֵהיָכל ַהְׁשֵאר ַּבחּוץ ְוַאל ִּתְמּדׂד אֹוָתּה, ִּכי ִנְּתָנה ַלּגֹוִים 
ְוִיְרְמסּו ֶאת ִעיר ַהּקֶׂדׁש ַאְרָּבִעים ּוְׁשַנִים ֳחָדִׁשים. 3 ְוֶאֵּתן ִלְׁשֵני ֵעַדי 
ִויַנְּבאּו ֶאֶלף ּוָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ָיִמים ְוֵהם ְלבּוֵׁשי ַׂשִּקים.” 4 ֵאֶּלה ֵהם 
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5 ְוִאיׁש  ָהָאֶרץ.  ֲאדֹון  ִלְפֵני  ָהעֹוְמִדים  ַהְּמנֹורֹות  ּוְׁשֵּתי  ַהֵּזיִתים  ְׁשֵני 
אֹוְיֵביֶהם;  ֶאת  ְותׂאַכל  ִמִּפיֶהם  ֵאׁש  ֵּתֵצא  ָלֶהם,  ְלָהַרע  ִיְרֶצה  ִאם 
ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ְלָהַרע ָלֶהם, ְּבֶדֶרְך זׂאת מֹות יּוַמת. 6 ֵיׁש ָלֶהם ַהַּסְמכּות 
ַלֲעצׂר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיֵרד ֶּגֶׁשם ִּביֵמי ְנבּוָאָתם, ְוַסְמכּות ָלֶהם 
ַעל ַהַּמִים ַלֲהפְׂך אֹוָתם ְלָדם ּוְלַהּכֹות ֶאת ָהָאֶרץ ְּבָכל ַמָּכה ֶׁשִּיְרצּו. 
ַּתֲעֶׂשה  ַהְּתהֹום  ִמן  ָהעֹוָלה  ַהַחָּיה  ֵעדּוָתם,  ֶאת  ִיְגְמרּו  7 ַּכֲאֶׁשר 

ִעָּמֶהם ִמְלָחָמה, ְּתַנֵּצַח אֹוָתם ְוַתַהְרֵגם. 8 ְּגִויֹוֵתיֶהם ִּתְהֶייָנה ִּבְרחֹוב 
ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ַהִּנְקֵראת ְּבאֶׂפן רּוָחִני ְסדֹום ּוִמְצַרִים, ֲאֶׁשר ָׁשם ַּגם 
ִיְראּו  ְוָהֻאּמֹות  ְוַהְּלׁשֹונֹות  ְוַהְּׁשָבִטים  ָהַעִּמים  9 ּוִמן  ֲאדֹוָנם.  ִנְצַלב 
ֶאת  ְלַהִּניַח  ַיְרׁשּו  ְוֹלא  ָוֵחִצי,  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  ְּבֶמֶׁשְך  ְּגִויֹוֵתיֶהם  ֶאת 
ְוִיְׁשְלחּו  ְוַיַעְלזּו,  ֲעֵליֶהם  ִיְׂשְמחּו  ָהָאֶרץ  10 יֹוְׁשֵבי  ְּבֶקֶבר.  ְּגִויֹוֵתיֶהם 
ְליֹוְׁשֵבי  ִהְכִאיבּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּנִביִאים  ְׁשֵני  ֶׁשֵּכן  ְלֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ָמנֹות 
ֵמֵאת  ַחִּיים  רּוַח  ָּבֶהם  ָּבָאה  ָוֵחִצי  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  11 ַאֲחֵרי  ָהָאֶרץ. 
ָהֱאֹלִהים; ֵהם ָקמּו ַעל ַרְגֵליֶהם ּוַפַחד ָּגדֹול ָנַפל ַעל רֹוֵאיֶהם. 12 ָאז 
ָעלּו  ְוֵהם  ֵהָּנה!”,  ”ֲעלּו  ָלֶהם:  אֹוֵמר  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ָּגדֹול  קֹול  ָׁשְמעּו 
13 אֹוָתּה ָׁשָעה ִהְתחֹוְלָלה ְרִעיַדת  ֶּבָעָנן ַהָּׁשַמְיָמה ְלֵעיֵני אֹוְיֵביֶהם. 
ֲאָדָמה ְּגדֹוָלה; ֲעִׂשיִרית ָהִעיר ָנְפָלה ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים ֲאָנִׁשים ֶנֶהְרגּו 

ִּבְרִעיַדת ָהֲאָדָמה; ְוַהִּנְׁשָאִרים ֶנֶחְרדּו ְוָנְתנּו ָּכבֹוד ֵלאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים.
 14 אֹוי ֵׁשִני ָחַלף; ִהֵּנה אֹוי ְׁשִליִׁשי ָּבא ַמֵהר.
השופר השביעי

ַּבָּׁשַמִים  ִנְׁשְמעּו  ְּגדֹוִלים  ְוקֹולֹות  ַּבּׁשֹוָפר  ָּתַקע  ַהְּׁשִביִעי  15 ַהַּמְלָאְך 

ְוֶׁשל  ֲאדֹוֵננּו  ֶׁשל  ְלַמְמַלְכּתֹו  ֵּתֵבל  ַמְמֶלֶכת  ”ָהְיָתה  אֹוְמִרים:   —
ְמִׁשיחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.” 16 ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵקִנים, 
ַהּיֹוְׁשִבים ַעל ִּכְסאֹוֵתיֶהם ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים, ָנְפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ְוִהְׁשַּתֲחוּו 

ֵלאֹלִהים 17 ְּבָאְמָרם:
”מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָך, יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ׂהֶוה ְוָהָיה,

ִּכי ָלַבְׁשָּת ֻעְּזָך ַהָּגדֹול ַוִּתְמֹלְך.
ַהּגֹוִים ָקְצפּו; ּוָבא ִקְצְּפָך ְוֵעת ִלְׁשּׂפט ַהֵּמִתים ְוָלֵתת  18 
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ָׂשָכר ַלֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ְוַלְּקדֹוִׁשים ּוְלִיְרֵאי ִׁשְמָך,
ַלְּקַטִּנים ְוַלְּגדֹוִלים, ּוְלַהְׁשִחית ֶאת ַמְׁשִחיֵתי ָהָאֶרץ.”

ְּבֵהיָכלֹו;  ִנְרָאה  ְּבִריתֹו  ַוֲארֹון  ַּבָּׁשַמִים  ֱאֹלִהים  ֵהיַכל  ִנְפַּתח  19 ָאז 

ְּבָרִקים ְוקֹולֹות ּוְרָעִמים ִהְתחֹוְללּו, ּוְרִעיַדת ֲאָדָמה ּוָבָרד ָּכֵבד.
האישה והתנין

ַהָּיֵרַח יב  ַּבָּׁשַמִים: ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמׁש ְלבּוָׁשּה,  ִנְרָאה  ָּגדֹול   אֹות 
ּכֹוָכִבים;  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ֶׁשל  ֲעֶטֶרת  רׂאָׁשּה  ְוַעל  ַרְגֶליָה,  ַּתַחת 
ִנְרָאה  ַאֵחר  אֹות  3 ַּגם  ֵלָדה.  ְוִציֵרי  ִמְּכֵאִבים  ְוזֹוֶעֶקת  ִהיא  2 ָהָרה 

ְוֶעֶׂשר  לֹו  ָראִׁשים  ִׁשְבָעה  ָּכֵאׁש,  ָאדׂם  ָּגדֹול,  ַּתִּנין  ְוִהֵּנה  ַּבָּׁשַמִים: 
ִמּכֹוְכֵבי  ְׁשִליׁש  ָסַחב  4 ּוְזָנבֹו  ְּכָתִרים,  ִׁשְבָעה  ָראָׁשיו  ַעל  ַקְרַנִים; 
ַהְּקרֹוָבה  ָהִאָּׁשה  ִלְפֵני  ָעַמד  ְוַהַּתִּנין  ַאְרָצה.  ְוִהְׁשִליָכם  ַהָּׁשַמִים 
ָזָכר,  ֵּבן  ֶׁשָּיְלָדה  5 ְלַאַחר  ַהֵּלָדה.  ְּבֵעת  ְּבָנּה  ֶאת  ִלְבֹלַע  ְּכֵדי  ָלֶלֶדת, 
ֶאל  ְּבָנּה  ֶנְחַטף  ַּבְרֶזל,  ְּבֵׁשֶבט  ַהּגֹוִים  ָּכל  ֶאת  ִלְרעֹות  ָעִתיד  ֲאֶׁשר 
ָהֱאֹלִהים ְוֶאל ִּכְסאֹו. 6 ְוָהִאָּׁשה ָּבְרָחה ַלִּמְדָּבר, ֲאֶׁשר ָׁשם הּוַכן ָלּה 
ְוִׁשִּׁשים  ֶׁשְּיַכְלְּכלּוָה ָׁשם ֶאֶלף ּוָמאַתִים  ְּכֵדי  ָמקֹום ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים, 

יֹום.
ַּבַּתִּנין  ִנְלָחִמים  ּוַמְלָאָכיו  ִמיָכֵאל  ַּבָּׁשַמִים;  ִהְתחֹוְלָלה  7 ּוִמְלָחָמה 

ִנְמָצא  ְוַגם ְמקֹוָמם ֹלא  ִהְתַּגְּברּו  8 ֵהם ֹלא  ִנְלָחם ּוַמְלָאָכיו.  ְוַהַּתִּנין 
ַהִּנְקָרא  ַהַּקְדמֹוִני  ַהָּנָחׁש  ַהָּגדֹול,  ַהַּתִּנין  ֻהְׁשַלְך  9 ָאז  ַּבָּׁשַמִים.  עֹוד 
ַמְלִׁשין ְוָׂשָטן, ַהַּמְתֶעה ֶאת ֵּתֵבל ֻּכָּלּה; הּוא ֻהְׁשַלְך ַאְרָצה ּוַמְלָאָכיו 

ֻהְׁשְלכּו ִאּתֹו. 10 ְוָׁשַמְעִּתי קֹול ָּגדֹול ַּבָּׁשַמִים אֹוֵמר:
”ַעָּתה ָּבָאה ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו, ְּגבּוָרתֹו ּוַמְלכּותֹו

ּוֶמְמֶׁשֶלת ְמִׁשיחֹו, ִּכי ֻהְׁשַלְך ׂשֹוֵטן ַאֵחינּו
ַהְמַקְטֵרג ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ֱאֹלֵהינּו יֹוָמם ָוַלְיָלה.
ְוֵהם ִנְּצחּוהּו ְּבַדם ַהֶּׂשה ּוִבְדַבר ֵעדּוָתם,  11 

ְוֹלא ָאֲהבּו ֶאת ַנְפָׁשם ַעד ָמֶות.
ַעל ׂזאת ִׂשְמחּו ָׁשַמִים ְוׁשֹוְכֵניֶהם.  12 

אֹוי ָלָאֶרץ ְוַלָּים,
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¤ יב 18: והוא עמד ‑ או: ואני עמדתי   

ִּכי ָיַרד ֲאֵליֶכם ַהָּׂשָטן ְּבֵחָמה ְּגדֹוָלה,
ְּבָיְדעֹו ִּכי ְקָצָרה ִעּתֹו.”

13 ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַהַּתִּנין ִּכי ֻהְׁשַלְך ַאְרָצה, ָרַדף ֶאת ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָיְלָדה 

ָלעּוף  ְּכֵדי  ַהָּגדֹול  ַהֶּנֶׁשר  ַּכְנֵפי  ְׁשֵּתי  ָלִאָּׁשה  ִנְּתנּו  14 ָאז  ַהָּזָכר.  ֶאת 
ַוֲחִצי מֹוֵעד  ְּתֻכְלַּכל ָׁשם מֹוֵעד מֹוֲעִדים  ֲאֶׁשר  ֶאל ְמקֹוָמּה  ַלִּמְדָּבר 
ִמְּפֵני ַהָּנָחׁש. 15 ֵהִטיל ַהָּנָחׁש ִמִּפיו ְנַהר ַמִים ַאֲחֵרי ָהִאָּׁשה, ְלָׁשְטָפּה 
ַּבָּנָהר. 16 ַאְך ָהָאֶרץ ָעְזָרה ָלִאָּׁשה; ָּפְתָחה ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה ֶאת 
ַהָּנָהר ֶׁשֵהִטיל ַהַּתִּנין ִמִּפיו. 17 ָקַצף ַהַּתִּנין ַעל ָהִאָּׁשה ְוָהַלְך ַלֲעׂשֹות 
ִמְלָחָמה ִעם ְׁשָאר ַזְרָעּה ַהּׁשֹוְמִרים ֶאת ִמְצוֹות ֱאֹלִהים ְוָלֶהם ֵעדּות 

ֵיׁשּוַע. 18    ¤ְוהּוא ָעַמד ַעל חֹול ַהָּים.
שתי החיות

ְוִׁשְבָעה ָראִׁשים; יג  ָלּה  ַקְרַנִים  ֶעֶׂשר  ַהָּים,  ִמן  ַחָּיה עֹוָלה   ָרִאיִתי 
ִּגּדּוִפים.  ְׁשמֹות  ָראֶׁשיָה  ְוַעל  ְּכָתִרים  ֲעָׂשָרה  ַקְרֶניָה  ַעל 
ּוִפיָה  ּדׂב  ְּכַרְגֵלי  ַרְגֶליָה  ְלָנֵמר,  ּדֹוָמה  ָהְיָתה  ָרִאיִתי  ֲאֶׁשר  2 ְוַהַחָּיה 

ַרָּבה.  ְוַסְמכּות  ִּכְסאֹו  ְוֶאת  ּכׂחֹו  ֶאת  ָלּה  ָנַתן  ְוַהַּתִּנין  ַאְרֵיה.  ְּכִפי 
ִנְרְּפָאה  ָלּה  ֲאֶׁשר  ַהָּמֶות  ַמַּכת  ַאְך  ְּכָׁשחּוט,  ָהָיה  ֵמָראֶׁשיָה  3 ֶאָחד 

ְוָכל ָהָאֶרץ ִהְׁשּתֹוְמָמה ַעל ַהַחָּיה. 4 ֵהם ִהְׁשַּתֲחוּו ַלַּתִּנין ִמְּפֵני ֶׁשָּנַתן 
ֶאת ַהִּׁשְלטֹון ַלַחָּיה, ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלַחָּיה ְּבָאְמָרם: ”ִמי ְּכמֹו ַהַחָּיה? ּוִמי 

ָיכֹול ְלִהָּלֵחם ִעָּמּה?”
ִלְפעׂל  ַסְמכּות  ָלּה  ְוִנְּתָנה  ּוְנָאצֹות  ְּגדֹולֹות  ְמַדֵּבר  ֶּפה  ָלּה  5 ִנַּתן 

ְּכַלֵּפי  ִּבְנָאצֹות  ִּפיָה  ֶאת  ָּפְתָחה  6 ִהיא  ֳחָדִׁשים.  ּוְׁשַנִים  ַאְרָּבִעים 
ַּבָּׁשַמִים.  ַהּׁשֹוְכִנים  ֶאת  ִמְׁשָּכנֹו,  ְוֶאת  ְׁשמֹו  ֶאת  ְלָנֵאץ  ָהֱאֹלִהים, 
7 ֻהַּתר ָלּה ַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה ִעם ַהְּקדֹוִׁשים ּוְלַנְּצָחם, ְוִנַּתן ָלּה ִׁשְלטֹון 

ָהָאֶרץ  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ָלּה  8 ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ְוֻאָּמה,  ְוָלׁשֹון  ְוַעם  ֵׁשֶבט  ָּכל  ַעל 
ֲאֶׁשר ֹלא ִנְכְּתבּו ְׁשמֹוֵתיֶהם ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים ֶׁשל ַהֶּׂשה ַהָּׁשחּוט ֵמִהָּוֵסד 

ֵּתֵבל.
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¤ יג 10: המיעד…‑ נ”א: המוליך בשבי ילך בשבי; וההורג בחרב ייהרג בחרב.   

9 ִמי ֶׁשאֶׂזן לֹו, ִיְׁשַמע ָנא! 10    ¤ַהְמֻיָעד ַלְּׁשִבי ֵיֵלְך ַּבְּׁשִבי; ְוַהְמֻיָעד ֵלָהֵרג 

ַּבֶחֶרב ֵיָהֵרג ַּבֶחֶרב. ָּבֶזה ַסְבָלנּות ַהְּקדֹוִׁשים ֶוֱאמּוָנָתם.
11 ָרִאיִתי ַחָּיה ַאֶחֶרת עֹוָלה ִמן ָהָאֶרץ. ָהיּו ָלּה ְׁשֵּתי ַקְרַנִים ּדֹומֹות 

ָהִראׁשֹוָנה  ַהַחָּיה  ַסְמכּות  12 ֶאת  ְּכַתִּנין.  ְּבָרה  ִּדִ ְוִהיא  ֶׂשה  ְלַקְרֵני 
ְויֹוְׁשֶביָה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ּוְמַאֶּלֶצת  ְלָפֶניָה,  ַהּפַׂעל  ֶאל  מֹוִציָאה  ִהיא 
ִנְרְּפָאה.  ֶׁשָּלּה  ַהָּמֶות  ַמַּכת  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹוָנה  ַלַחָּיה  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
ִמן  ֵאׁש  הֹוָרַדת  ְּכֵדי  ַעד  ֲאִפּלּו  ְּגדֹוִלים,  אֹותֹות  עֹוָׂשה  13 ִהיא 

ַעל־ ָהָאֶרץ  יֹוְׁשֵבי  ֶאת  14 ּוַמְתָעה  ָאָדם,  ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ַאְרָצה  ַהָּׁשַמִים 
ְליֹוְׁשֵבי  ְּבָאְמָרּה  ַהַחָּיה,  ְלנַׂכח  ַלֲעׂשֹות  ָלּה  ִנַּתן  ֲאֶׁשר  ְיֵדי ָהאֹותֹות 
15 ַּגם  ְוָחְיָתה.  ֶחֶרב  ַמַּכת  ֻהְּכָתה  ֲאֶׁשר  ַלַחָּיה  ֶצֶלם  ַלֲעׂשֹות  ָהָאֶרץ 
ְיַדֵּבר,  ַּגם  ַהַחָּיה  ֶׁשֶּצֶלם  ְּבאֶׂפן  ַהַחָּיה  ְלֶצֶלם  רּוַח  ָלֵתת  ָלּה  ֻהַּתר 
ַהַחָּיה.  ְלֶצֶלם  ִמְׁשַּתֲחִוים  ֵאיָנם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶׁשּיּוְמתּו  ְלָכְך  ִיְגרׂם  ְוַאף 
16 ְוִהיא ּגֹוֶרֶמת ְלָכְך ֶׁשַהּכׂל, ַהְּקַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים, ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲעִנִּיים, 

ַהָחְפִׁשִּיים ְוָהֲעָבִדים, ָיִׂשימּו ָלֶהם ָּתו ַעל ַיד ְיִמיָנם אֹו ַעל ִמְצָחם, 
ֶאָּלא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהָּתו,   — ִלְמּכׂר  17 ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יּוַכל ִאיׁש ִלְקנֹות אֹו 

ֵׁשם ַהַחָּיה אֹו ִמְסַּפר ְׁשָמּה. 18 ָּבזׂאת ַהָחְכָמה. ִמי ֶׁשִּביָנה לֹו, ְיַחֵּׁשב 
ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ּוִמְסָּפרֹו  הּוא  ָאָדם  ִמְסַּפר  ִּכי  ַהַחָּיה,  ִמְסַּפר  ֶאת  ָנא 

ָוֵׁשׁש. ְוִׁשִּׁשים 
השיר החדש של הפדויים

ְוַאְרָּבִעים יד  ֵמָאה  ְוִאּתֹו  ִצּיֹון  ַהר  ַעל  עֹוֵמד  ַהֶּׂשה  ְוִהֵּנה   ָרִאיִתי 
ְוַאְרָּבָעה ֶאֶלף ֲאֶׁשר ְׁשמֹו ְוֵׁשם ָאִביו ְּכתּוִבים ַעל ִמְצחֹוֵתיֶהם. 
2 ָׁשַמְעִּתי קֹול ִמן ַהָּׁשַמִים ְּכקֹול ַמִים ַרִּבים ּוְכקֹול ַרַעם ָּגדֹול, ְוַהּקֹול 

3 ֵהם  ִנְבֵליֶהם.  ַעל  ַהּפֹוְרִטים  ְמַנְּגֵני־ֵנֶבל  ְּכקֹול  הּוא  ָׁשַמְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ְוֵאין  ְוַהְּזֵקִנים,  ַהַחּיֹות  ַאְרַּבע  ְוִלְפֵני  ַהִּכֵּסא  ִלְפֵני  ָחָדׁש  ִׁשיר  ָׁשרּו 
ֶאֶלף  ְוַאְרָּבָעה  ְוַאְרָּבִעים  ֵמָאה  זּוָלִתי  ַהִּׁשיר  ֶאת  ִלְלמׂד  ָיכֹול  ִאיׁש 
ַהְּפדּוִיים ִמן ָהָאֶרץ. 4 ֵאֶּלה ֵהם ֲאֶׁשר ֹלא ִנְטְמאּו ְּבָנִׁשים, ִּכי ְּבתּוִלים 
ֵהם. ֵאֶּלה ֵהם ַההֹוְלִכים ַאֲחֵרי ַהֶּׂשה ְלָכל ֲאֶׁשר ֵיֵלְך. ֵאֶּלה ִנְפּדּו ִמְּבֵני 
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ְנִקִּיים  ְּבִפיֶהם,  ִנְמְצָאה  5 ִמְרָמה ֹלא  ְוַלֶּׂשה.  ִּבּכּוִרים ֵלאֹלִהים  ָאָדם 
ֵהם ִמּדִׂפי.

הבשורה של שלושת המלאכים

ְּבׂשֹוַרת  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשַמִים,  ְּבֶאְמַצע  ְמעֹוֵפף  ַאֵחר  ַמְלָאְך  6 ָרִאיִתי 

7 ְוהּוא  ְוַעם,  ְוָלׁשֹון  ְוֵׁשֶבט  ּוְלָכל ֻאָּמה  ָהָאֶרץ  ְליֹוְׁשֵבי  ְלַבֵּׂשר  עֹוָלם 
ֵעת  ָּבָאה  ִּכי  ָּכבֹוד,  לֹו  ּוְתנּו  ֱאֹלִהים  ֶאת  ”ִיְראּו  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  קֹוֵרא 

ִמְׁשָּפטֹו. ִהְׁשַּתֲחוּו ְלעֹוֵׂשה ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוַהָּים ּוַמַעְינֹות ַהַּמִים.”
ַהְּגדֹוָלה  ָּבֶבל  ָנְפָלה  ”ָנְפָלה  ְוָאַמר:  ַאֲחָריו  ָּבא  ֵׁשִני,  ַאֵחר,  8 ּוַמְלָאְך 

ֲאֶׁשר ִהְׁשְקָתה ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ִמֵּיין ֲחרֹון ַּתְזנּוָתּה.”
”ָּכל  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ְוָקָרא  ַאֲחֵריֶהם  ָּבא  ְׁשִליִׁשי,  ַאֵחר,  9 ַמְלָאְך 

ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה ַלַחָּיה ּוְלַצְלָמּה ּוְמַקֵּבל ָּתו ַעל ִמְצחֹו אֹו ַעל ָידֹו, 10 ַּגם 
ָמהּול;  ְוֵאיֶנּנּו  ַזְעמֹו  ְּבכֹוס  ַהָּמזּוג  ֱאֹלִהים  ֲחרֹון  ִמֵּיין  ִיְׁשֶּתה  הּוא 
ִויֻעֶּנה ְּבֵאׁש ְוָגְפִרית ִלְפֵני ַהַּמְלָאִכים ַהְּקדֹוִׁשים ְוִלְפֵני ַהֶּׂשה. 11 ֲעַׁשן 
ִעּנּוָים ַיֲעֶלה ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ְוֹלא ִּתְהֶיה ָלֶהם ְמנּוָחה יֹוָמם ָוַלְיָלה 

— ַלִּמְׁשַּתֲחִוים ַלַחָּיה ּוְלַצְלָמּה ּוְלִמי ֶׁשְּמַקֵּבל ֶאת ַּתו ְׁשָמּה.”
ֱאֹלִהים  ִמְצוֹות  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם  12 ָּבֶזה 

ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע.
ֲאֶׁשר  ַהֵּמִתים  ’ַאְׁשֵרי  ”ְּכתׂב:  אֹוֵמר:  ַהָּׁשַמִים  ִמן  קֹול  13 ָׁשַמְעִּתי 

ֵמִתים ָּבָאדֹון ֵמַעָּתה.’ ”
הֹוְלִכים  ַמֲעֵׂשיֶהם  ִּכי  ֵמֲעָמָלם,  ”ֶׁשָּינּוחּו  ָהרּוַח,  אֹוֶמֶרת  ”ֵּכן!”, 

ַאֲחֵריֶהם.”
קציר הארץ

ֲעֶטֶרת  ָאָדם;  ֶּבן  ִּכְדמּות  יֹוֵׁשב  ֶהָעָנן  ְוַעל  ָלָבן  ָעָנן  ְוִהֵּנה  14 ָרִאיִתי 

ָזָהב ַעל רׂאׁשֹו ּוַמָּגל ַחד ְּבָידֹו. 15 ּוַמְלָאְך ַאֵחר ָיָצא ִמן ַהֵהיָכל, קֹוֵרא 
ְּבקֹול ָּגדֹול ֶאל ַהּיֹוֵׁשב ַעל ֶהָעָנן: ”ְׁשַלח ֶאת ַמָּגְלָך ּוְקצׂר, ִּכי ָּבָאה 
ַהָּׁשָעה ִלְקצׂר, ִּכי ָיֵבׁש ְקִציר ָהָאֶרץ.” 16 ֵהִטיל ַהּיֹוֵׁשב ַעל ֶהָעָנן ֶאת 

ַמָּגלֹו ַעל ָהָאֶרץ ְוָהָאֶרץ ִנְקְצָרה.
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¤ יד 20: שלש מאות קילומטרים ‑ ביוונית: אלף ושש מאות ריס   

ַחד.  ַמָּגל  לֹו  ְוַגם  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ַהֵהיָכל  ִמן  ָיָצא  ַאֵחר  17 ּוַמְלָאְך 

18 ַמְלָאְך ַאֵחר, ֲאֶׁשר לֹו ַהִּׁשְלטֹון ַעל ָהֵאׁש, ָיָצא ִמן ַהִּמְזֵּבַח ּוְבקֹול 

ָּגדֹול ָקָרא ֶאל ָהאֹוֵחז ֶאת ַהַּמָּגל ַהַחד ְוָאַמר: ”ְׁשַלח ֶאת ַמָּגְלָך ַהַחד 
ּוְבצׂר ֶאת ֶאְׁשְּכלֹות ֶּגֶפן ָהָאֶרץ, ִּכי ָּבְׁשלּו ֲעָנֶביָה.” 19 ֵהִטיל ַהַּמְלָאְך 
ֶאת ַמָּגלֹו ֶאל ָהָאֶרץ, ָּבַצר ֶאת ֶּגֶפן ָהָאֶרץ ְוִהְׁשִליְך ֶאל ַהַּגת ַהְּגדֹוָלה 
ֶׁשל ֲחרֹון ָהֱאֹלִהים. 20 ַהַּגת ִנְדְרָכה ִמחּוץ ָלִעיר ְוַהָּדם ָיָצא ִמן ַהַּגת 

ַעד ִרְסֵני ַהּסּוִסים ְלֶמְרָחק ֶׁשל    ¤ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִקילֹוֶמֶטר.
שבע המכות האחרונות

ַמְלָאִכים טו  ִׁשְבָעה  ּוַמְפִליא:  ָּגדֹול  ַּבָּׁשַמִים,  ַאֵחר  אֹות   ָרִאיִתי 
ַזַעם  ִנְׁשַלם  ָּבֶהן  ִּכי  ָהַאֲחרֹונֹות,  ַהַּמּכֹות  ֶׁשַבע  ֶאת  נֹוְׂשִאים 

ֱאֹלִהים.
ַהַחָּיה  ַעל  ַהִּמְתַּגְּבִרים  ְוֶאת  ְּבֵאׁש  ְמעָׂרב  ְזכּוִכית  ָים  ְּכמֹו  2 ָרִאיִתי 

ִּכּנֹורֹות  ַהְּזכּוִכית;  ָים  ַעל  עֹוְמִדים  ְׁשָמּה  ִמְסַּפר  ְוַעל  ַצְלָמּה  ְוַעל 
ְוִׁשיַרת  ֱאֹלִהים  ֶעֶבד  מֶׁׂשה  ִׁשיַרת  ֶאת  ָׁשִרים  3 ְוֵהם  ְּבָיָדם  ֱאֹלִהים 

ַהֶּׂשה ֵלאמׂר:
”ְּגדֹוִלים ְוִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך, יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות;

ֶצֶדק ֶוֱאֶמת ְּדָרֶכיָך, ֶמֶלְך ַהּגֹוִים.
ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיֵּתן ָּכבֹוד ְלִׁשְמָך?  4 

ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש;
ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך;

ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.”
5 ַאֲחֵרי ֵכן ָרִאיִתי ִּכי ִנְפַּתח ֵהיַכל ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות ַּבָּׁשַמִים 6 ּוִמן ַהֵהיָכל 

ָטהֹור  ַּבד  ְלבּוִׁשים  ַהַּמּכֹות,  ֶׁשַבע  נֹוְׂשֵאי  ַהַּמְלָאִכים  ִׁשְבַעת  ָיְצאּו 
ַהַחּיֹות  ֵמַאְרַּבע  7 ַאַחת  ֲחזֹוֵתיֶהם.  ַעל  ָזָהב  ֲחגֹורֹות  ַוֲחגּוִרים  ְוַצח 
ָנְתָנה ְלִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים ֶׁשַבע ַקֲערֹות ָזָהב ְמֵלאֹות ַזַעם ָהֱאֹלִהים 
ַהַחי ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 8 ְוַהֵהיָכל ִנְתַמֵּלא ָעָׁשן ִמְּכבֹוד ֱאֹלִהים ְוֻעּזֹו 
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ְוֹלא ָיכֹול ִאיׁש ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהֵהיָכל ַעד ֲאֶׁשר ִיָּגְמרּו ֶׁשַבע ַהַּמּכֹות ֶׁשל 
ִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים.

קערות זעם אלהים

 ָׁשַמְעִּתי קֹול ָּגדֹול ִמן ַהֵהיָכל אֹוֵמר ְלִׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים: ”ְלכּו טז 
ְוִׁשְפכּו ַעל ָהָאֶרץ ֶאת ֶׁשַבע ַקֲערֹות ַזַעם ֱאֹלִהים.”

ַרע  ְׁשִחין  ְוִנְתַהָּוה  ָהָאֶרץ,  ַעל  ַקֲעָרתֹו  ֶאת  ְוָׁשַפְך  ָהִראׁשֹון  2 ָהַלְך 

ּוַמְכִאיב ַּבֲאָנִׁשים ַהּנֹוְׂשִאים ֶאת ַּתו ַהַחָּיה ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלַצְלָמּה.
3 ָׁשַפְך ַהֵּׁשִני ֶאת ַקֲעָרתֹו ַעל ַהָּים ְוַהָּים ֶנְהַּפְך ְלָדם ְּכָדמֹו ֶׁשל ֵמת, 

ְוָכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ַּבָּים ֵמָתה.
4 ָׁשַפְך ַהְּׁשִליִׁשי ֶאת ַקֲעָרתֹו ַּבְּנָהרֹות ּוְבַמַעְינֹות ַהַּמִים, ְוִנְהיּו ְלָדם. 

5 ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַמְלַאְך ַהַּמִים אֹוֵמר:

”ַצִּדיק ַאָּתה ַהׂהֶוה ְוָהָיה, ַהָּקדֹוׁש — ֶׁשָּכְך ָׁשַפְטָּת;
ִּכי ַּדם ְקדֹוִׁשים ּוְנִביִאים ָׁשְפכּו,  6 

ְוָדם ָנַתָּת ָלֶהם ִלְׁשּתֹות; ְראּוִיים ֵהם.”
7 ְוָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהִּמְזֵּבַח אֹוֵמר:

”ֵּכן, יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות, ֱאֶמת ְוֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך.”
8 ָׁשַפְך ָהְרִביִעי ֶאת ַקֲעָרתֹו ַעל ַהֶּׁשֶמׁש ְוֻהַּתר לֹו ִלְצרׂב ֶאת ָהֲאָנִׁשים 

ָּבֵאׁש. 9 ִנְצְרבּו ָהֲאָנִׁשים ְּבחׂם ָּגדֹול ְוִגְּדפּו ֶאת ֵׁשם ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר לֹו 
ַהִּׁשְלטֹון ַעל ַהַּמּכֹות ָהֵאֶּלה, ְוֹלא ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ָלֵתת לֹו ָּכבֹוד.

10 ַהֲחִמיִׁשי ָׁשַפְך ֶאת ַקֲעָרתֹו ַעל ִּכֵּסא ַהַחָּיה ְוָחְׁשָכה ַמְלכּוָתּה. ֵהם 

ִמַּמְכאֹוָבם  ַהָּׁשַמִים  ֱאֹלֵהי  ֶאת  11 ְוִגְּדפּו  ִמְּכֵאב  ְלׁשֹוָנם  ֶאת  ָנְׁשכּו 
ּוְׁשִחיָנם, ְוֹלא ָׁשבּו ִמַּמֲעֵׂשיֶהם.

12 ַהִּׁשִּׁשי ָׁשַפְך ֶאת ַקֲעָרתֹו ַעל ַהָּנָהר ַהָּגדֹול, ְנַהר ְּפָרת, ּוֵמיָמיו ָיְבׁשּו 

ִמִּפי  13 ָרִאיִתי  ֶׁשֶמׁש.  ִמִּמְזַרח  ַהְּמָלִכים  ֶׁשל  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ְלָהִכין  ְּכֵדי 
ַהַּתִּנין ּוִמִּפי ַהַחָּיה ּוִמִּפי ְנִביא ַהֶּׁשֶקר ָׁשלׁש רּוחֹות ְטֵמאֹות ּדֹומֹות 
ִלְצַפְרְּדִעים 14 — ִּכי ֵהן רּוחֹות ֶׁשל ֵׁשִדים עֹוֵׂשי אֹותֹות — ְוֵהן יֹוְצאֹות 
ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹול  ַהּיֹום  ְלִמְלֶחֶמת  אֹוָתם  ֶלֱאסׂף  ֻּכָּלּה  ָהָאֶרץ  ַמְלֵכי  ֶאל 
ֵלאֹלֵהי ְצָבאֹות. 15 ִהְנִני ָּבא ְּכַגָּנב. ַאְׁשֵרי ַהּׁשֹוֵקד ְוׁשֹוֵמר ֶאת ְּבָגָדיו, 
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ַהָּמקֹום  ֶאל  ָאַסף אֹוָתם  16 ְוהּוא  ֶעְרָותֹו.  ֶאת  ְוִיְראּו  ָערֹום  ֵיֵלְך  ֶּפן 
ַהִּנְקָרא ְּבִעְבִרית ַהר ְמִגּדֹון.

17 ַהְּׁשִביִעי ָׁשַפְך ֶאת ַקֲעָרתֹו ֶאל ָהֲאִויר ְוקֹול ָּגדֹול ָיָצא ִמן ַהֵהיָכל 

ּוְרָעִמים  ְוקֹולֹות  18 ְּבָרִקים  ִנְהְיָתה!”  ”ָהיׂה  אֹוֵמר:   — ַהִּכֵּסא  ֵמִעם 
ִהְתחֹוְללּו, ּוְרִעיַדת־ֲאָדָמה ְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֹלא ָהְיָתה ָּכמֹוָה ֵמָאז ֱהיֹות 
ַהְּגדֹוָלה  19 ָהִעיר  ָּכְך!  ָּכל  ְּגדֹוָלה  ְרִעיַדת־ֲאָדָמה  ָהָאֶרץ;  ַעל  ָאָדם 
ַהְּגדֹוָלה  ָּבֶבל  ְוִזְכרֹון  ָנְפלּו,  ַהּגֹוִים  ְוָעֵרי  ֲחָלִקים  ִלְׁשלֹוָׁשה  ֶנְחְלָקה 
ִאי  20 ָּכל  ַאּפֹו.  ֲחרֹון  ֵיין  ּכֹוס  ֶאת  ָלּה  ָלֵתת  ָהֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ָעָלה 
ָנסֹוג ְוָהִרים ֹלא ִנְמְצאּו. 21 ַאְבֵני ָּבָרד ְּגדֹולֹות ֶׁשִּמְׁשָקָלן ְּכַאְרָּבִעים 
ִקילֹוְגַרם ָיְרדּו ִמן ַהָּׁשַמִים ַעל ְּבֵני ָאָדם, ּוְבֵני ָאָדם ִּגְדפּו ֶאת ֱאֹלִהים 

ִּבְגַלל ַמַּכת ַהָּבָרד, ִּכי ְּגדֹוָלה ְמאׂד ַמָּכתֹו.
הזונה הגדולה והחיה

 ֶאָחד ִמִּׁשְבַעת ַהַּמְלָאִכים נֹוְׂשֵאי ֶׁשַבע ַהְּקָערֹות ָּבא ְוִדֵּבר ִאִּתי. יז 
”ּבֹוא! ַאְרֶאה ְלָך ֶאת ִמְׁשַּפט ַהּזֹוָנה ַהְּגדֹוָלה ַהּיֹוֶׁשֶבת ַעל ַמִים 
ִמֵּיין  ִהְׁשַּתְּכרּו  ָהָאֶרץ  ְוׁשֹוְכֵני  ִעָּמּה  ָזנּו  ָהָאֶרץ  ַמְלֵכי  2 ֲאֶׁשר  ַרִּבים, 
ַעל  יֹוֶׁשֶבת  ִאָּׁשה  ְוָרִאיִתי  ָּברּוַח,  ְלִמְדָּבר,  ְנָׂשַאִני  3 הּוא  ַּתְזנּוָתּה.” 
ַחָּיה ֲאֻדָּמה ְּכָׁשִני ְוַהַחָּיה ְמֵלָאה ְׁשמֹות ִּגּדּוִפים ְוִהיא ַּבֲעַלת ִׁשְבָעה 
ָראִׁשים ְוֶעֶׂשר ַקְרַנִים. 4 ָהִאָּׁשה ָהְיָתה ְלבּוָׁשה ַאְרָּגָמן ְוָׁשִני ּוְמֻקֶּׁשֶטת 
ְּבָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה ּוְפִניִנים; ְּבָיָדּה ּכֹוס ָזָהב ְמֵלָאה ּתֹוֵעבֹות ְוֻטְמאֹות 
ְלזֹונֹות  ֵאם  ַהְּגדֹוָלה,  ”ָּבֶבל  ָרז:  ֵׁשם,  ָּכתּוב  ִמְצָחּה  5 ְוַעל  ַּתְזנּוָתּה, 
ַהְּקדֹוִׁשים  ִמַּדם  ִׁשּכֹוָרה  ָהִאָּׁשה  ֶאת  6 ָרִאיִתי  ָהָאֶרץ.”  ּוְלתֹוֲעבֹות 

ּוִמַּדם ֵעֵדי ֵיׁשּוַע.
ַהַּמְלָאְך:  אֹוִתי  7 ָׁשַאל  ְּגדֹוָלה.  ְּפִליָאה  ִהְתַּפֵּלאִתי  אֹוָתּה  ִּכְראֹוִתי 
”ַמּדּוַע ִהְתַּפֵּלאָת? ֲאִני ַאִּגיד ְלָך ֶאת סֹוד ָהִאָּׁשה ְוַהַחָּיה ַהּנֹוֵׂשאת 
ֲאֶׁשר  8 ַהַחָּיה  ַהַּקְרַנִים.  ְוֶעֶׂשר  ָהָראִׁשים  ִׁשְבַעת  ָלּה  ֲאֶׁשר  אֹוָתּה 
ְוָלֶלֶכת  ַהְּתהֹום  ִמן  ַלֲעלֹות  ֲעִתיָדה  ְוִהיא  ְוֵאיֶנָּנה,  ָהְיָתה   — ָרִאיָת 
ַהַחִּיים ֵמֵעת  ְּבֵסֶפר  ִנְכַּתב  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשָמם ֹלא  ְויֹוְׁשֵבי  ָלֲאַבּדֹון. 
ִהָּוֵסד ֵּתֵבל ִיְתַּפְּלאּו ִּכְראֹוָתם ֶאת ַהַחָּיה ֶׁשָהְיָתה ְוֵאיֶנָּנה ַוֲעִתיָדה 
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¤ יח 3: כי מיין ‑ נ”א: כי בגלל יין חרון תזונתה נפלו…   

ֵהם  ָהָראִׁשים  ִׁשְבַעת  ָחְכָמה!  ִעָּמּה  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּתבּוָנה  9 ָּכאן  ָלבֹוא. 
ְמָלִכים  ִׁשְבָעה  10 ַּגם  ֲעֵליֶהם.  יֹוֶׁשֶבת  ָהִאָּׁשה  ֲאֶׁשר  ָהִרים  ִׁשְבָעה 
ֵהם: ַהֲחִמָּׁשה ָנְפלּו; ָהֶאָחד ֶיְׁשנֹו; ָהַאֵחר עֹוד ֹלא ָּבא, ְוַכֲאֶׁשר ָיבֹוא 
הּוא  ְוֵאיֶנָּנה  ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  11 ַהַחָּיה  ְמַעט.  ְזַמן  ְלִהָּׁשֵאר  ָצִריְך  הּוא 
ֲאֶׁשר  ַהַּקְרַנִים  12 ֶעֶׂשר  ֵיֵלְך.  ְוָלֲאַבּדֹון  הּוא  ַהִּׁשְבָעה  ִמן  ַהְּׁשִמיִני; 
ְיַקְּבלּו  ָרִאיָת ֵהם ֲעָׂשָרה ְמָלִכים ֲאֶׁשר ֲעַדִין ֹלא ִקְּבלּו ַמְלכּות, ַאְך 
ַסְמכּות ִּכְמָלִכים ְלָׁשָעה ַאַחת ַיַחד ִעם ַהַחָּיה. 13 ַהָּללּו ַּכָּוָנה ַאַחת 
ְוַהֶּׂשה  ַּבֶּׂשה  ִיָּלֲחמּו  14 ֵהם  ַלַחָּיה.  ְוַסְמכּוָתם  ּכָׂחם  ְוִיְּתנּו ֶאת  ָלֶהם 
ְיַנֵּצַח אֹוָתם ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים ּוֶמֶלְך ַהְּמָלִכים, ְוִאּתֹו ַּגם 

ַהְּקרּוִאים ְוִנְבָחִרים ְוֶנֱאָמִנים.”
15 עֹוד ָאַמר ֵאַלי: ”ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָרִאיָת, ֲאֶׁשר ָׁשם ַהּזֹוָנה יֹוֶׁשֶבת, ַעִּמים 

ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות. 16 ֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים ֲאֶׁשר ָרִאיָת ְוַהַחָּיה 
— ַהָּללּו ִיְׂשְנאּו ֶאת ַהּזֹוָנה ְוַיֲעׂשּוָה ׁשֹוֵמָמה ַוֲעֻרָּמה; ַּגם יׂאְכלּו ֶאת 
ְּבָׂשָרּה ְואֹוָתּה ִיְׂשְרפּו ָּבֵאׁש, 17 ִּכי ֱאֹלִהים ָנַתן ְּבִלָּבם ְלהֹוִציא ַלּפַׂעל 
ֶאת ַּכָּוָנתֹו, ְוִלְהיֹות ֵעָצה ַאַחת ְוָלֵתת ֶאת ַמְלכּוָתם ַלַחָּיה, ַעד ֲאֶׁשר 
ַהְּגדֹוָלה  ָהִעיר  ִהיא  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  18 ְוָהִאָּׁשה  ֱאֹלִהים.  ִּדְבֵרי  ִיְתַקְּימּו 

ַהּמֹוֶלֶכת ַעל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ.”
מפלת בבל

ָהְיָתה יח  ַרָּבה  ַהָּׁשַמִים;  ִמן  יֹוֵרד  ַאֵחר  ַמְלָאְך  ָרִאיִתי  ֵכן   ַאֲחֵרי 
ָחָזק  ְּבקֹול  ָקָרא  2 הּוא  ִמְּכבֹודֹו.  ֵהִאיָרה  ְוָהָאֶרץ  ַסְמכּותֹו 
ְוָאַמר: ”ָנְפָלה ָנְפָלה ָּבֶבל ַהְּגדֹוָלה ְוָהְיָתה ִלְמעֹון ֵׁשִדים ּוְלֵבית ֶּכֶלא 
ְלָכל רּוַח ְטֵמָאה ּוֵבית ֶּכֶלא ְלָכל עֹוף ָטֵמא ּוָמאּוס, 3 ִּכי ִמֵּיין   ¤ ֲחרֹון 
ָהָאֶרץ  ְוסֹוֲחֵרי  ִעָּמּה  ָזנּו  ָהָאֶרץ  ּוַמְלֵכי  ַהּגֹוִים,  ָּכל  ָׁשתּו  ַּתְזנּוָתּה 

ִהְתַעְּׁשרּו ֵמעֶׂצם מֹוְתרֹוֶתיָה.”
 4 ָׁשַמְעִּתי קֹול ַאֵחר ִמן ַהָּׁשַמִים אֹוֵמר:

”ְצאּו ִמֶּמָּנה, ַעִּמי, ֶּפן ִּתְׁשַּתְּתפּו
ְּבַחּׂטאֶתיָה ּוֶפן ְּתַקְּבלּו ִמַּמּכֹוֶתיָה,
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ִּכי ִהִּגיעּו ַחּׂטאֶתיָה ַעד ַהָּׁשַמִים  5 
ְוָזַכר ֱאֹלִהים ֶאת ְּפָׁשֶעיָה.

ַׁשְּלמּו ָלּה ַּכְּגמּול ֶׁשִּׁשְּלָמה ַּגם ִהיא  6 
ְוִכְפלּו ָלּה ִּכְפַלִים ְּכַמֲעָלֶליָה;

ַּבּכֹוס ֲאֶׁשר ָמְסָכה ִמְסכּו ָלּה ִּכְפַלִים.
ַּבִּמָּדה ֶׁשרֹוְמָמה ַעְצָמּה ְוִהְתַעְּנָגה  7 

ֵּכן ְּתנּו ָלּה ַמְכאֹוב ָוֵאֶבל,
ִּכי ָאְמָרה ִּבְלָבָבּה: ’יֹוֶׁשֶבת ֲאִני, ַמְלָּכה;

ֵאיֶנִּני ַאְלָמָנה ְוֵאֶבל ֹלא ֶאְרֶאה.’
ַעל ֵּכן ְּביֹום ֶאָחד ָּתׂבאָנה ַמּכֹוֶתיָה:  8 

ָמֶות, ֵאֶבל ְוָרָעב, ּוָבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף;
ִּכי ָחָזק יהוה ֱאֹלִהים ַהּׁשֹוֵפט אֹוָתּה.”

9 ּוַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָזנּו ְוִהְתַעְּנגּו ִאָּתּה ִיְבּכּו ְוִיְסְּפדּו ָעֶליָה ִּכְראֹוָתם 

ְויׂאְמרּו:  ִעּנּוָיּה  ֵאיַמת  ִמְּפֵני  ַיַעְמדּו  10 ֵמָרחֹוק  ְׂשֵרָפָתּה.  ֲעַׁשן  ֶאת 
”אֹוי, אֹוי, ָּבֶבל ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה, ָהִעיר ַהֲחָזָקה, ִּכי ְּבָׁשָעה ַאַחת ָּבא 

ִמְׁשָּפֵטְך.”
11 ַּגם סֹוֲחֵרי ָהָאֶרץ ּבֹוִכים ּוִמְתַאְּבִלים ָעֶליָה, ִּכי ֵאין קֹוֶנה עֹוד ֶאת 

ִמְטַען ְסחֹוָרָתם, 12 ִמְטַען ֶׁשל ָזָהב ְוֶכֶסף ְוֶאֶבן ְיָקָרה ּוְפִניִנים ּובּוץ 
ְוַאְרָּגָמן ּוֶמִׁשי ְוָׁשִני; ָּכל ֵעץ ּבֶׂׂשם ְוָכל ְּכִלי ֶׁשְנָהב, ָּכל ְּכִלי ֵמֵעץ ָיָקר 
מֹור  ַסִּמים,  ְקטֶׂרת  ַוֲאמֹומֹון,  13 ִקָּנמֹון  ּוִמַּׁשִיׁש;  ִמַּבְרֶזל  ּוִמְּנחֶׁׂשת, 
ּוְלבֹוָנה, ַיִין ְוֶׁשֶמן, סֶׂלת ְוִחָּטה, ָּבָקר ְוצׂאן, סּוִסים ּוֶמְרָּכבֹות, ֲעָבִדים 

ְוֶנֶפׁש ָאָדם.
”ָסר ִמֵּמְך ַהְּפִרי ֶחְמַּדת ַנְפֵׁשְך;  14 

ָּכל ַהּמֹוָתרֹות ְוָכל נֹוֵצץ ָאְבדּו ִמֵּמְך;
ֹלא ִיְמְצאּום עֹוד.”

ֵמָרחֹוק  ַיַעְמדּו  ִמֶּמָּנה,  ִהְתַעְּׁשרּו  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  15 סֹוֲחֵרי 

ִמְּפֵני ֵאיַמת ִעּנּוָיּה, ּבֹוִכים ּוִמְתַאְּבִלים 16 ְואֹוְמִרים:
”אֹוי, אֹוי, ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ַהְּלבּוָׁשה ֵׁשׁש ְוַאְרָּגָמן ְוָׁשִני
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ּוְמֻקֶּׁשֶטת ְּבָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה ּוְפִניִנים,
ִּכי ְּבָׁשָעה ַאַחת ָהֳחַרב ׂעֶׁשר ָּגדֹול ָּכֶזה!”  17 

ֲאֶׁשר  ְוָכל  ַמָּלִחים  ַּגם  ֶחְפצֹו,  ִלְמחֹוז  ַהּנֹוֵסַע  ְוָכל  ַרב־חֹוֵבל  ְוָכל 
ְמַלאְכָּתם ַּבָּים, ָעְמדּו ֵמָרחֹוק 18 ְוָצֲעקּו ִּבְראֹוָתם ֶאת ֲעַׁשן ְׂשֵרָפָתּה. 
”ִמי ֶּבָעִרים ָּכִעיר ַהְּגדֹוָלה?” ָאְמרּו. 19 ֵהם ָזְרקּו ָעָפר ַעל ָראֵׁשיֶהם 

ְוָצֲעקּו ִּבְבִכי ְוָיגֹון:
”אֹוי, אֹוי, ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ָעְׁשרּו ָּבה ֵמהֹוָנּה

ָּכל ַּבֲעֵלי ָהֳאִנּיֹות ַּבָּים, ִּכי ְּבָׁשָעה ַאַחת ָהְחְרָבה!”
ָׁשַפט  ִּכי  ּוְנִביִאים,  ּוְׁשִליִחים  ְקדֹוִׁשים  ַּגם  ָׁשַמִים,  ָעֶליָה  20 ִּגילּו 

ֱאֹלִהים ֶאת ִמְׁשַּפְטֶכם ִמֶּמָּנה!
21 ּוַמְלָאְך ָחָזק ֶאָחד ֵהִרים ֶאֶבן, ְּכֶאֶבן ֵריַחִים ְּגדֹוָלה, ְוִהְׁשִליְך אֹוָתּה 

ַלָּים ְּבָאְמרֹו:
”ָּכָכה ֻּתְׁשַלְך ְּבֶׁשֶצף ָּבֶבל ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה

ְוֹלא ִּתָּמֵצא עֹוד.
ְצִליֵלי ּפֹוְרֵטי ֵנֶבל, ְצִליֵלי נֹוְגִנים ּוְמַחְּלִלים ַּבֲחִליִלים,  22 

ּוְצִליֵלי ּתֹוְקִעים ַּבֲחצֹוְצרֹות — ֹלא ִיָּׁשְמעּו ָּבְך עֹוד.
ְוָכל ֻאָּמן ִמָּכל ֻאָּמנּות ֹלא ִיָּמֵצא ָּבְך עֹוד,

ְוֹלא ִיָּׁשַמע עֹוד ְּבִקְרֵּבְך קֹול ֵריַחִים.
אֹור ְמנֹוָרה ֹלא ָיִאיר ָּבְך עֹוד,  23 

ְוקֹול ָחָתן ְוַכָּלה ֹלא ִיָּׁשַמע ָּבְך עֹוד;
ִּכי סֹוֲחַרִיְך ָהיּו ִנְכְּבֵדי ָהָאֶרץ
ּוְבִכּׁשּוַפִיְך ֻהְתעּו ָּכל ַהּגֹוִים.

ָּבּה ִנְמָצא ַּדם ְנִביִאים ּוְקדֹוִׁשים  24 
ְוַדם ָּכל ֲאֶׁשר ִנְטְּבחּו ֲעֵלי ָאֶרץ.”

 ַאֲחֵרי ֵכן ָׁשַמְעִּתי קֹול ָּגדֹול ְּכקֹול ָהמֹון ַרב ַּבָּׁשַמִים אֹוֵמר:יט 
”ַהְללּוָיּה! ַהְיׁשּוָעה ְוַהָּכבֹוד ְוַהְּגבּוָרה ֵלאֹלֵהינּו,

ִּכי ֱאֶמת ְוֶצֶדק ִמְׁשָּפָטיו;  2 
ִּכי ָׁשַפט ֶאת ַהּזֹוָנה ַהְּגדֹוָלה
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ֲאֶׁשר ִהְׁשִחיָתה ֶאת ָהָאֶרץ ְּבַתְזנּוָתּה,
ְוָנַקם ֶאת ַּדם ֲעָבָדיו ִמָּיָדּה.”

3 ְוֵׁשִנית ָאְמרּו:

”ַהְללּוָיּה! ֲעָׁשָנּה עֹוֶלה ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים!”
4 ְוֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַהְּזֵקִנים ְוַאְרַּבע ַהַחּיֹות ָנְפלּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלִהים 

ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ְּבָאְמָרם:
”ָאֵמן, ַהְללּוָיּה!”

5 ָיָצא קֹול ִמן ַהִּכֵּסא — אֹוֵמר:

”ַהְללּו ֶאת ֱאֹלֵהינּו ָּכל ֲעָבָדיו — ַהְיֵרִאים אֹותֹו,
ַהְּקַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים!”

ְרָעִמים  ּוְכקֹול  ַרִּבים  ַמִים  ּוְכקֹול  ַרב  ָהמֹון  ְּכקֹול  קֹול  6 ְוָׁשַמְעִּתי 

ֲחָזִקים — אֹוֵמר:
”ַהְללּוָיּה ִּכי ָמַלְך יהוה ֱאֹלֵהינּו, ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות.

ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ְוִנֵּתן לֹו ָּכבֹוד,  7 
ִּכי ָּבָאה ֲחֻתַּנת ַהֶּׂשה ְוִאְׁשּתֹו ֵהִכיָנה ַעְצָמּה;

ְוִנַּתן ָלּה ִלְלּׂבׁש ּבּוץ ָטהֹור ְוַצח,  8 
ִּכי ַהּבּוץ הּוא ִצְדקֹות ַהְּקדֹוִׁשים.”

ַהֶּׂשה.’ ”  ֲחֻתַּנת  ִמְׁשֵּתה  ֶאל  ַהְּקרּוִאים  ’ַאְׁשֵרי  ”ְּכתׂב:  ֵאַלי:  9 ָאַמר 

הֹוִסיף ְוָאַמר ִלי: ”ֵאֶּלה ֵהם ִּדְבֵרי ֱאֶמת ֶׁשל ֱאֹלִהים.”
10 ָנַפְלִּתי ְלַרְגָליו ְלִהְׁשַּתֲחוֹות לֹו, ַאְך הּוא ָאַמר ֵאַלי: ”ְרֵאה, ַאל ָנא. 

ֵלאֹלִהים  ֵיׁשּוַע.  ֵעדּות  ָלֶהם  ֵיׁש  ֲאֶׁשר  ּוְלַאֶחיָך  ְלָך  ֲאִני  ֶעֶבד־ָחֵבר 
ִּתְׁשַּתֲחֶוה! ֵהן ֵעדּות ֵיׁשּוַע ִהיא רּוַח ַהְּנבּוָאה.”

הרוכב על הסוס הלבן

11 ָרִאיִתי ֶאת ַהָּׁשַמִים ְּפתּוִחים ְוִהֵּנה סּוס ָלָבן ְוַהּיֹוֵׁשב ָעָליו ִנְקָרא 

ֶנֱאָמן ַוֲאִמִּתי; ְּבֶצֶדק הּוא ׁשֹוֵפט ְולֹוֵחם. 12 ֵעיָניו ַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש, ַעל 
רׂאׁשֹו ֲעָטרֹות ַרּבֹות, ְוֵיׁש לֹו ֵׁשם ָּכתּוב ֲאֶׁשר ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע אֹותֹו 
ָהֱאֹלִהים.  ְּדַבר  ִנְקָרא  ּוְׁשמֹו  ְּבָדם  ָטבּול  ֶּבֶגד  ָלבּוׁש  13 הּוא  ִמְּלַבּדֹו. 
ְלָבִנים  סּוִסים  ַעל  ְרכּוִבים  ַאֲחָריו,  יֹוְצִאים  ַהָּׁשַמִים  14 ִצְבאֹות 
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ּוְלבּוִׁשים ּבּוץ ָלָבן ְוָטהֹור. 15 ִמִּפיו יֹוֵצאת ֶחֶרב ַחָּדה ְלַהּכֹות ָּבּה ֶאת 
ַהּגֹוִים ְוהּוא ִיְרֵעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל. הּוא ּדֹוֵרְך ֶאת ַּגת ַהַּיִין ֶׁשל ֲחרֹון 
ַאף ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות, 16 ְוַעל ִּבְגדֹו ְוַעל ְיֵרכֹו ָּכתּוב ֵׁשם: ”ֶמֶלְך ַהְּמָלִכים 

ַוֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים.”
ְּבָאְמרֹו  ָּגדֹול,  ְּבקֹול  ְוקֹוֵרא  ַּבֶּׁשֶמׁש  עֹוֵמד  ֶאָחד  ַמְלָאְך  17 ָרִאיִתי 

ֶאל  ֵהָאְספּו  ”ּבֹואּו,  ַהָּׁשַמִים:  ְּבֶאְמַצע  ַהְמעֹוְפִפים  ָּכָנף  ַּבֲעֵלי  ְלָכל 
ְמָלִכים  ְּבַׂשר  ּתׂאְכלּו  18 ְלַמַען  ֵלאֹלִהים,  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּסעּוָדה 
ּוְבַׂשר  ְורֹוְכֵביֶהם,  סּוִסים  ּוְבַׂשר  ִּגּבֹוִרים  ְּבַׂשר  ֲאָלִפים,  ָׂשֵרי  ּוְבַׂשר 
ַהּכׂל: ַּגם ָחְפִׁשים ַוֲעָבִדים, ַּגם ְקַטִּנים ְוַגם ְּגדֹוִלים.” 19 ְוָרִאיִתי ֶאת 
ִמְלָחָמה  ַלֲעׂשֹות  ֶנֱאָסִפים  ְוִצְבאֹוֵתיֶהם  ָהָאֶרץ  ַמְלֵכי  ְוֶאת  ַהַחָּיה 
ַהֶּׁשֶקר  ְנִביא  ְוִאָּתּה  ִנְתְּפָסה  20 ַהַחָּיה  ּוִבְצָבאֹו.  ַהּסּוס  ַעל  ַּבּיֹוֵׁשב 
ַּתו  ְמַקְּבֵלי  ְּבֶאְמָצעּוָתם ֶאת  ְוִהְתָעה  ְלָפֶניָה  ֶׁשָעָׂשה ֶאת ָהאֹותֹות 
ֲאַגם  ֶאל  ַחִּיים  ֻהְׁשְלכּו  ַהְּׁשַנִים  ְלַצְלָמּה;  ַהִּמְׁשַּתֲחִוים  ְוֶאת  ַהַחָּיה 
ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת  ַּבֶחֶרב  ֶנֶהְרגּו  21 ְוַהִּנְׁשָאִרים  ְּבָגְפִרית.  ַהּבֹוֵער  ָהֵאׁש 

ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַהּסּוס, ְוָכל ַּבֲעֵלי ַהָּכָנף ָׂשְבעּו ִמְּבָׂשָרם.
אלף השנים

 ָרִאיִתי ַמְלָאְך יֹוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים ּוְבָידֹו ַמְפֵּתַח ַהְּתהֹום ְוַׁשְרֶׁשֶרת כ 
הּוא  ֲאֶׁשר  ַהַּקְדמֹוִני  ַהָּנָחׁש  ַהַּתִּנין,  ֶאת  ָּתַפׂש  2 הּוא  ְּגדֹוָלה. 
ֶאל  אֹותֹו  3 ִהְׁשִליְך  ָׁשִנים.  ְלֶאֶלף  אֹותֹו  ְוָקַׁשר  ְוַהָּׂשָטן,  ַהַּמְלִׁשין 
ַהְּתהֹום ְוָסַגר ְוָחַתם ָעָליו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְתֶעה עֹוד ֶאת ַהּגֹוִים ַעד ּתׂם 

ֶאֶלף ַהָּׁשִנים; ַאֲחֵרי ֵכן ָצִריְך ֶׁשֻּיַּתר ִלְזַמן ְמַעט.
ְוַנְפׁשֹות  ְּבָיָדם.  ִנַּתן  ּוִמְׁשָּפט  ֲעֵליֶהם  ִהְתַיְּׁשבּו  ִּכְסאֹות;  4 ָרִאיִתי 

ֹלא  ֲאֶׁשר  ְוֵאֶּלה  ֱאֹלִהים,  ְּדַבר  ְוַעל  ֵיׁשּוַע  ֵעדּות  ַעל  ַהֶּנֱעָרִפים 
ִהְׁשַּתֲחוּו ַלַחָּיה ּוְלַצְלָמּה ְוֹלא ִקְּבלּו ֶאת ַהָּתו ַעל ִמְצָחם ְוַעל ָיָדם — 
ָחיּו ּוָמְלכּו ִעם ַהָּמִׁשיַח ֶאֶלף ָׁשִנים. 5 ְׁשָאר ַהֵּמִתים ֹלא ָחיּו ַעד ּתׂם 
ֶאֶלף ַהָּׁשִנים. זׂאת ַהְּתִחָּיה ָהִראׁשֹוָנה. 6 ְמֻאָּׁשר ְוָקדֹוׁש ִמי ֶׁשֶחְלקֹו 
ַּבְּתִחָּיה ָהִראׁשֹוָנה; ַעל ֵאֶּלה ֵאין ַלָּמֶות ַהֵּׁשִני ִׁשְלטֹון, ִּכי ִיְהיּו ּכֲׂהִנים 

ֵלאֹלִהים ְוַלָּמִׁשיַח ְוִיְמְלכּו ִאּתֹו ֶאֶלף ָׁשִנים.

 19.15 - 20.6
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מפלת השטן

7 ַאֲחֵרי ְּכלֹות ֶאֶלף ַהָּׁשִנים ֻיַּתר ַהָּׂשָטן ִמִּכְלאֹו 8 ְוֵיֵצא ְלַהְתעֹות ֶאת 

ַהּגֹוִים ְּבַאְרַּבע ְקצֹות ָהָאֶרץ, ֶאת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ֶלֱאסׂף אֹוָתם ַלִּמְלָחָמה; 
ּוִמְסָּפָרם ְּכחֹול ַהָּים. 9 ֵהם ָעלּו ַעל ֶמְרַחב ָהָאֶרץ ְוִהִּקיפּו ֶאת ַמֲחֵנה 
ַהְּקדֹוִׁשים ְוֶאת ָהִעיר ָהֲאהּוָבה; ֵאׁש ָיְרָדה ִמן ַהָּׁשַמִים ֵמֵאת ֱאֹלִהים 
ָהֵאׁש  ֲאַגם  ֶאל  ֻהְׁשַלְך  ִהִּדיָחם  ֲאֶׁשר  10 ְוַהָּׂשָטן  אֹוָתם.  ְוָאְכָלה 
ְוַהָּגְפִרית, ֲאֶׁשר ָׁשם ַּגם ַהַחָּיה ּוְנִביא ַהֶּׁשֶקר, ְוֵהם ְיֻעּנּו יֹוָמם ָוַלְיָלה 

ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.
המשפט האחרון

11 ָרִאיִתי ִּכֵּסא ָלָבן ָּגדֹול ְוֶאת ַהּיֹוֵׁשב ָעָליו ֲאֶׁשר ָנסּו ִמָּפָניו ָהָאֶרץ 

ְוַהָּׁשַמִים, ּוָמקֹום ֹלא ִנְמָצא ָלֶהם. 12 ְוָרִאיִתי ֶאת ַהֵּמִתים, ַהְּקַטִּנים 
ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם  ִנְפְּתחּו.  ּוְסָפִרים  ַהִּכֵּסא  ִלְפֵני  עֹוְמִדים  ְוַהְּגדֹוִלים, 
ַהְּכתּוִבים  ַהְּדָבִרים  ִמּתֹוְך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח, 
ָמֶות  ּבֹו,  ֲאֶׁשר  ַהֵּמִתים  ֶאת  ָנַתן  13 ַהָּים  ַמֲעֵׂשיֶהם.  ְלִפי  ַּבְּסָפִרים, 
ַמֲעֵׂשיֶהם.  ְלִפי  ִנְׁשְּפטּו  ִאיׁש  ְוִאיׁש  ֵמֵתיֶהם,  ֶאת  ָנְתנּו  ּוְׁשאֹול 
14 ַהָּמֶות ְוַהְּׁשאֹול ֻהְׁשְלכּו ֶאל ֲאַגם ָהֵאׁש. ֶזהּו ַהָּמֶות ַהֵּׁשִני — ֲאַגם 

ָהֵאׁש. 15 ּוִמי ֶׁשֹּלא ִנְמָצא ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ֻהְׁשַלְך ֶאל ֲאַגם ָהֵאׁש.
השמים החדשים והארץ החדשה

 ָרִאיִתי ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ְוֶאֶרץ ֲחָדָׁשה, ִּכי ַהָּׁשַמִים ָהִראׁשֹוִנים כא 
ִעיר  2 ָרִאיִתי ֶאת  ֵאיֶנּנּו עֹוד.  ְוַהָּים  ָעְברּו  ָהִראׁשֹוָנה  ְוָהָאֶרץ 
ָהֱאֹלִהים,  ֵמֵאת  ַהָּׁשַמִים  ִמן  יֹוֶרֶדת  ַהֲחָדָׁשה,  ְירּוָׁשַלִים  ַהּקֶׂדׁש, 
ַהִּכֵּסא  ִמן  ָּגדֹול  קֹול  3 ְוָׁשַמְעִּתי  ְלַבֲעָלּה.  ְמֻקֶּׁשֶטת  ְּכַכָּלה  מּוָכָנה 

— אֹוֵמר:
”ִהֵּנה ִמְׁשַּכן ָהֱאֹלִהים ִעם ְּבֵני ָאָדם ְוִיְׁשּׂכן ִעָּמֶהם;

ֵהָּמה ִיְהיּו לֹו ְלַעם ְוהּוא ָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִעָּמֶהם,
ְוִיְמֶחה ָּכל ִּדְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם ְוַהָּמֶות ֹלא ִיְהֶיה עֹוד;  4 

ַּגם ֵאֶבל ּוְזָעָקה ּוְכֵאב ֹלא ִיְהיּו עֹוד, ִּכי
ָהִראׁשֹונֹות ָעְברּו.”

 20.7 - 21.4
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¤ כא 16: אלפים ושלש מאות קילומטר ‑ יוונית: שנים עשר אלף ריס.   ¤ כא 17: מאה… אמות 

‑ כששים מטר   

ֵאַלי:  ָאַמר  ָחָדׁש.”  ַהּכׂל  עֹוֶׂשה  ”ִהְנִני  ַהִּכֵּסא:  ַעל  ַהּיֹוֵׁשב  5 ָאַמר 

ְוָאַמר  6 הֹוִסיף  ֵהם.”  ַוֲאִמִּתִּיים  ֶנֱאָמִנים  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ִּכי  ”ְּכתׂב, 
ֵאַלי: ”ָהיׂה ִנְהָיה. ֲאִני ָהָאֶלף ְוַהָּתו, ָהֵראִׁשית ְוַהַּתְכִלית. ֲאִני ֶאֵּתן 
ִייַרׁש ֶאת ֵאֶּלה  ַלָּצֵמא ִמַּמְעַין ַהַּמִים ֶׁשל ַהַחִּיים — ִחָּנם. 7 ַהְמַנֵּצַח 
ַוֲאִני ֶאְהֶיה לֹו ֵלאֹלִהים ְוהּוא ִיְהֶיה ִלי ְלֵבן. 8 ֲאָבל מּוֵגי ַהֵּלב ְוַהִּבְלִּתי 
עֹוְבֵדי  ְוַהְמַכְּׁשִפים,  ַהּזֹוִנים  ְוַהְמַרְּצִחים,  ַהְמתָׂעִבים  ַמֲאִמיִנים, 
ְוָגְפִרית  ְּבֵאׁש  ַהּבֹוֵער  ָּבֲאַגם  ֶחְלָקם   — ַהְמַׁשְּקִרים  ְוָכל  ָהֱאִליִלים 

ֲאֶׁשר הּוא ַהָּמֶות ַהֵּׁשִני.”
ירושלים החדשה

ַהְּמֵלאֹות  ַהְּקָערֹות  ֶׁשַבע  ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ַהַּמְלָאִכים,  ִמִּׁשְבַעת  9 ֶאָחד 

ְוִדֵּבר ִאִּתי. ָאַמר: ”ּבֹוא ַאְרֶאה ְלָך  ְּבֶׁשַבע ַהַּמּכֹות ָהַאֲחרֹונֹות, ָּבא 
ָּגדֹול  ַהר  ֶאל  ָּברּוַח,  אֹוִתי,  ָנָׂשא  10 הּוא  ַהֶּׂשה”.  ֵאֶׁשת  ַהַּכָּלה  ֶאת 
ְוָגבֹוַּה ְוֶהְרָאה ִלי ֶאת ִעיר ַהּקֶׂדׁש, ְירּוָׁשַלִים, יֹוֶרֶדת ִמן ַהָּׁשַמִים ֵמֵאת 
ְּכֶאֶבן  ְמאׂד,  ְיָקָרה  ְּכֶאֶבן  ָנְגָהּה  אֹור  ָלּה.  ֱאֹלִהים  11 ּוְכבֹוד  ֱאֹלִהים 
ְׁשֵנים־ ִעם  ּוְגבֹוָהה  ְּגדֹוָלה  חֹוָמה  ָלּה  12 ְוֵיׁש  ִּכְבדַׂלח,  ַזָּכה  ָיְׁשֶפה 
ָעָׂשר ְׁשָעִרים, ְוַעל ַהְּׁשָעִרים ְׁשֵנים־ָעָׂשר ַמְלָאִכים ְוֵׁשמֹות ְּכתּוִבים 
ֲעֵליֶהם — ְׁשֵנים־ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; 13 ִמִּמְזָרח ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָעִרים, 
ִמָּצפֹון ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָעִרים, ִמָּדרֹום ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָעִרים, ִמַּמֲעָרב ְׁשלֹוָׁשה 
ְׁשָעִרים. 14 ּוְלחֹוַמת ָהִעיר ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְיסֹודֹות ַוֲעֵליֶהם ְׁשֵנים־ָעָׂשר 

ֵׁשמֹות ֶׁשל ְׁשֵנים־ָעָׂשר ְׁשִליֵחי ַהֶּׂשה.
15 ַהְמַדֵּבר ֵאַלי ֶהֱחִזיק ְקֵנה־ִמָּדה ִמָּזָהב ְּכֵדי ִלְמּדׂד ֶאת ָהִעיר ְוֶאת 

ְׁשָעֶריָה ְוֶאת חֹוָמָתּה. 16 ְוָהִעיר ְמֻרַּבַעת, ָאְרָּכּה ְּכָרְחָּבּה. הּוא ָמַדד 
ֶאת ָהִעיר ְּבָקֶנה —    ¤ַאְלַּפִים ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִקילֹוֶמֶטר; ָאְרָּכּה ְוָרְחָּבּה 
ְוַאְרָּבִעים  ְוַהִּמָּדה    ¤ֵמָאה  ָמַדד,  ֶאת חֹוָמָתּה  17 ַּגם  ָׁשִוים.  ְוקֹוָמָתּה 
ַמְלָאְך.  ֶׁשל  ִמָּדה  ִהיא  ֲאֶׁשר  ֱאנֹוִׁשית  ִמָּדה  ְלִפי  ַאּמֹות  ְוַאְרַּבע 
ְטהֹוָרה.  ִּכְזכּוִכית  ָטהֹור  ָזָהב  ְוָהִעיר  ָיְׁשֶפה,  ֶאֶבן  ִּבְנָיָנּה  18 ַהחֹוָמה 

 21.5 - 18
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19 ְיסֹודֹות חֹוַמת ָהִעיר ְמֻקָּׁשִטים ְּבָכל ֶאֶבן ְיָקָרה; ַהְיסֹוד ָהִראׁשֹון 

20 ַהֲחִמיִׁשי  ָּבֶרֶקת,  ָהְרִביִעי  ְׁשבֹו,  ַהְּׁשִליִׁשי  ַסִּפיר,  ַהֵּׁשִני  ָיְׁשֶפה, 
ַהְּתִׁשיִעי  ׁשַׂהם,  ַהְּׁשִמיִני  ַּתְרִׁשיׁש,  ַהְּׁשִביִעי  אֶׂדם,  ַהִּׁשִּׁשי  ַיֲהלֹום, 
ַאְחָלָמה.  ַהְּׁשֵנים־ָעָׂשר  ֶלֶׁשם,  ָהַאַחד־ָעָׂשר  נֶׂפְך,  ָהֲעִׂשיִרי  ִּפְטָדה, 
21 ּוְׁשֵנים־ָעָׂשר ַהְּׁשָעִרים — ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ַמְרָּגִלּיֹות; ָּכל ַׁשַער ְוַׁשַער 

ָהָיה ִמַּמְרָּגִלית ַאַחת, ּוְרחֹוב ָהִעיר ָזָהב ָטהֹור ִּכְזכּוִכית ַזָּכה. 22 ֵהיָכל 
ַהֶּׂשה. 23 ְוָהִעיר  ֹלא ָרִאיִתי ָּבּה, ִּכי ֵהיָכָלּה הּוא יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְוְ
ֵהִאיר  ֱאֹלִהים  ְּכבֹוד  ִּכי  ָּבּה,  ֶׁשָּיִאירּו  ְוַלָּיֵרַח  ַלֶּׁשֶמׁש  ְצִריָכה  ֵאיֶנָּנה 
ָהָאֶרץ  ּוַמְלֵכי  ְלאֹוָרּה  ֵיְלכּו  24 ַהּגֹוִים  ְמנֹוָרָתּה.  הּוא  ְוַהֶּׂשה  אֹוָתּה 
ַוֲהֵרי ַלְיָלה  ִיָּסְגרּו ַּבּיֹום;  ְמִביִאים ֶאת ְּכבֹוָדם ֵאֶליָה. 25 ְׁשָעֶריָה ֹלא 
ֹלא ִיְהֶיה ָׁשם. 26 ֶאת ְּכבֹוד ַהּגֹוִים ִויָקָרם ָיִביאּו ֵאֶליָה, 27 ְוֹלא ִיָּכֵנס 
ְּבֵסֶפר  ַהְּכתּוִבים  ִאם  ִּכי  ָוֶׁשֶקר,  ּתֹוֵעָבה  ְועֹוֵׂשה  ָטֵמא  ָּכל  ֵאֶליָה 

ַהַחִּיים ֶׁשל ַהֶּׂשה.

 הּוא ֶהְרָאה ִלי ְנַהר ַמִים ַחִּיים, ַמְבִהיק ִּכְבדַׂלח, יֹוֵצא ִמִּכֵּסא כב 
ָהֱאֹלִהים ְוַהֶּׂשה. 2 ְּבֶאְמַצע ְרחֹוב ָהִעיר ְוַעל ְׂשַפת ַהָּנָהר ִמֶּזה 
ְּבָכל  ְּפָעִמים, ְּבִתּתֹו  ֵעץ ַחִּיים עֹוֶׂשה ֵּפרֹות ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה   — ּוִמֶּזה 
חֶׂדׁש ְוחֶׂדׁש ֶאת ִּפְריֹו, ַוֲעֵלה ָהֵעץ ְלַמְרֵּפא ַהּגֹוִים. 3 ׁשּום ְקָלָלה ֹלא 
4 ֵהם  ְיָׁשְרתּוהּו.  ַוֲעָבָדיו  ָּבּה  ִיְהֶיה  ְוַהֶּׂשה  ֱאֹלִהים  ִּכֵּסא  ִּתְהֶיה עֹוד. 
ְוֹלא  עֹוד  ִיְהֶיה  ֹלא  5 ְוַלְיָלה  ִמְצחֹוָתם.  ַעל  ּוְׁשמֹו  ָּפָניו,  ֶאת  ִיְראּו 
ֲעֵליֶהם  ָיִאיר  ֱאֹלִהים  יהוה  ִּכי  ֶׁשֶמׁש,  ּוְלאֹור  ְמנֹוָרה  ְלאֹור  ִיְצָטְרכּו 

ְוִיְמְלכּו ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.
ביאת ישוע המשיח

ֱאֹלֵהי  ַויהוה  ַוֲאִמִּתִּיים  ֶנֱאָמִנים  ָהֵאֶּלה  ”ַהְּדָבִרים  ֵאַלי:  ָאַמר  6 עֹוד 

רּוחֹות ַהְּנִביִאים ָׁשַלח ֶאת ַמְלָאכֹו ְלַהְראֹות ַלֲעָבָדיו ֶאת ֲאֶׁשר ָצִריְך 
ִלְהיֹות ִּבְמֵהָרה.”

7 ”ִהְנִני ָּבא ַמֵהר. ַאְׁשֵרי ַהּׁשֹוֵמר ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ֶׁשל ַהֵּסֶפר ַהֶּזה.”

ְוָרִאיִתי,  ָׁשַמְעִּתי  ְוַכֲאֶׁשר  ֵאֶּלה.  ֶאת  ְוׁשֹוֵמַע  ָהרֹוֶאה  יֹוָחָנן,  8 ַוֲאִני, 

ֵאֶּלה.  ֶאת  ִהְרַאִני  ֲאֶׁשר  ַהַּמְלָאְך  ְלַרְגֵלי  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ָנַפְלִּתי 
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¤ כב 14: אשרי…‑ נ”א: אשרי העושים את מצוותיו   

ַהְּנִביִאים  ּוְלַאֶחיָך  ְלָך  ֲאִני  ֶעֶבד־ָחֵבר  ַאל־ָנא;  ”ְרֵאה,  ֵאַלי:  9 ָאַמר 

ְוַלּׁשֹוְמִרים ֶאת ִּדְבֵרי ַהֵּסֶפר ַהֶּזה. ֵלאֹלִהים ִּתְׁשַּתֲחֶוה!” 10 עֹוד ָאַמר 
ָקרֹוב  ִּכי  ַהֶּזה,  ַהֵּסֶפר  ֶׁשל  ַהְּנבּוָאה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַּתְחּתׂם  ”ַאל  ֵאַלי: 
ַהּמֹוֵעד. 11 ַהְמַעֵּול — ֶׁשּיֹוִסיף ַלֲעׂשֹות ָעֶול; ַהָּטֵמא — ֶׁשִּיָּטֵמא עֹוד; 

ַהַּצִּדיק — ֶׁשִּיָּצֵדק עֹוד; ַהָּקדֹוׁש — ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש עֹוד.”
13 ֲאִני  ְּכַמֲעֵׂשהּו.  ִאיׁש  ְלָכל  ְלַׁשֵּלם  ַהָּׂשָכר  ְוִאִּתי  ַמֵהר  ָּבא  12 ”ִהְנִני 

ָהָאֶלף ַאף ֲאִני ַהָּתו, ָהִראׁשֹון ַאף ָהַאֲחרֹון, ָהֵראִׁשית ְוַהַּתְכִלית.”
14    ¤ַאְׁשֵרי ַהְמַכְּבִסים ֶאת ְּגִלימֹוֵתיֶהם, ְלַמַען ִּתְהֶיה ָלֶהם ְזכּות ַעל 

ַהְּכָלִבים  ִיְהיּו  15 ַּבחּוץ  ַהְּׁשָעִרים.  ֶּדֶרְך  ָהִעיָרה  ְוִיָּכְנסּו  ַהַחִּיים  ֵעץ 
ֶׁשֶקר  אֹוֵהב  ְוָכל  ֱאִליִלים  עֹוְבֵדי  ְוַהְמַרְּצִחים,  ַהּזֹוִנים  ְוַהְמַכְּׁשִפים, 

ְועֹוֵׂשהּו.
16 ”ֲאִני ֵיׁשּוַע ָׁשַלְחִּתי ֶאת ַמְלָאִכי ְלָהִעיד ָלֶכם ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 

ַּבְּקִהּלֹות. ָאנִׂכי ׁשֶׂרׁש ָּדִוד ְוֶצֱאָצאֹו, ּכֹוַכב נַׂגּה ַהַּׁשַחר.”
”ּבֹוא!”;  ָנא  יׂאַמר  ְוַהּׁשֹוֵמַע  ”ּבֹוא!”,  אֹוְמִרים:  ְוַהַּכָּלה  17 ָהרּוַח 

ַהָּצֵמא ָיבֹוא ָנא, ְוֶהָחֵפץ ִיַּקח ָנא ַמִים ַחִּיים ִחָּנם.
18 ָאנִׂכי ֵמִעיד ְּבָכל ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמַע ֶאת ִּדְבֵרי ְנבּוַאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה: ִאיׁש 

ִאם יֹוִסיף ֲעֵליֶהם, יֹוִסיף ָעָליו ֱאֹלִהים ֶאת ַהַּמּכֹות ַהְּכתּובֹות ַּבֵּסֶפר 
ַהֶּזה. 19 ְוִאיׁש ִאם ִיְגַרע ִמִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּנבּוָאה ַהּזׂאת, ִיְגַרע ָהֱאֹלִהים 
ֶאת ֶחְלקֹו ֵמֵעץ ַהַחִּיים ּוֵמִעיר ַהּקֶׂדׁש, ִמן ַהְּדָבִרים ַהְּכתּוִבים ַּבֵּסֶפר 
ַמֵהר.”  ָּבא  ֲאִני  ”ָאֵכן,  אֹוֵמר:  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  20 ַהֵּמִעיד  ַהֶּזה. 

ָאֵמן. ּבֹוא ָנא ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע.
 21 ֶחֶסד ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ִעם ָּכל ַהְּקדֹוִׁשים. ָאֵמן. 
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