
 הכרזת האמת אודות היהדות המשיחית

 

 

 התורה  התורה  התורה  התורה התגשמותהתגשמותהתגשמותהתגשמותהיהדות המשיחית היא היהדות המשיחית היא היהדות המשיחית היא היהדות המשיחית היא , בנפרד מ� התורה, היהדות המשיחית אינה דת אחרת

 !!!!����""""והתנוהתנוהתנוהתנ

וא� עשרות אלפי יהודי� הופכי� למאמיני� , שלוש הסיבות העיקריות שבעטיי� אלפי יהודי�

 :ה� כדלקמ�, ויותרושבעטיי� ימשי� מספר� לגדול א� יותר , בישוע כמשיח� היהודי

 300יותר מ! ! ! ! ישוע הוא המשיחישוע הוא המשיחישוע הוא המשיחישוע הוא המשיחכי לאינספור יהודי� כמונו לאינספור יהודי� כמונו לאינספור יהודי� כמונו לאינספור יהודי� כמונו אלוהי י שראל הוכיח : הסיבה הראשונה

שחייו  כבר הגשימו את מרבית   , � מו כיחי� בעליל את משיחיותו של ישוע"פסוקי� בתורה ובתנ

 .וששיבתו המובטחת תגשי� את שארית הפסוקי� הקדושי� הללו, הפסוקי� הללו

רוח אלוהי� עצמה מאשרת את האמיתות האלה מ� רוח אלוהי� עצמה מאשרת את האמיתות האלה מ� רוח אלוהי� עצמה מאשרת את האמיתות האלה מ� רוח אלוהי� עצמה מאשרת את האמיתות האלה מ� : והחשובה באותה מידה, השנייההסיבה 

, וה� על ידי אינספור האותות, ה� באמצעות נוכחותה הקדושה,  אודות משיחיותו של ישוע����""""התנהתנהתנהתנ

 .בש� ישועבש� ישועבש� ישועבש� ישועהניסי� והנפלאות הנעשי� 

אשר , ל האחדל האחדל האחדל האחדישוע הוא ביטוי של אלוהי ישראישוע הוא ביטוי של אלוהי ישראישוע הוא ביטוי של אלוהי ישראישוע הוא ביטוי של אלוהי ישרא; איננו עובדי� אלוהי� אחרי�איננו עובדי� אלוהי� אחרי�איננו עובדי� אלוהי� אחרי�איננו עובדי� אלוהי� אחרי�: הסיבה השלישית

.  שנשלח להושיע את כל האנושות מחטאיה�, מושיע העול�, לקח על עצמו דמות והפ� לאד�

 ).ו"כ: 'בראשית א..."  0ָד� ְ.ַצְלֵמנ( ִ-ְדמ(ֵתנ(ַנֲעֶ&הַנֲעֶ&הַנֲעֶ&הַנֲעֶ&ה("

לאהוב את רעינו   ואת הגר הגר   , לאהוב האחד  את השני,  את אלוהינולאהובאלוהי� ציווה אותנו  

ְו0ַהְב7ָ  6  ֶאָחדיהו ה ֱאלֵֹהינ( יהוה3ְַמע ִיְ&ָרֵאל ( "וה עלינו ג� לאהוב את אויבינו אלוהי� ציו. בתוכנו

 ֲאִני  ָ-מ;ָ�ְלֵרֲעָ�ְלֵרֲעָ�ְלֵרֲעָ�ְלֵרֲעָ�ְו0ַהְב7ָ ]. "'ה8'ד: 'דברי� ו" [ְמאֶֹד8�ַָנְפ3ְָ� (ְבָכל8ְלָבְבָ� (ְבָכל8 ְ.ָכל ֱאלֶֹהיָ�יהוהֵאת 

ֵגִרי� ֱהִייֶת� ְ.ֶאֶר= ִמְצָרִי� ֲאִני יהוה  8 ִ-יְו0ַהְב7ָ ל; ָ-מ;ָ� ַהָ>ר ִא7ְֶכ� ַהֵ>רַהֵ>רַהֵ>רַהֵ>ר ְ-ֶאְזָרח ִמֶ-� ִיְהֶיה ָלֶכ�... יהוה

,  ְוִהְתַ?ְ<ל( ְ.ַעד ר;ְדֵפיֶכ�ֶאֱהב( ֶאת א;ְיֵביֶכ�ֶאֱהב( ֶאת א;ְיֵביֶכ�ֶאֱהב( ֶאת א;ְיֵביֶכ�ֶאֱהב( ֶאת א;ְיֵביֶכ�, ַוֲאִני א;ֵמר ָלֶכ�]. "ד"ל, ח"י: ט"ויקרא י" [ֱאלֵֹהיֶכ�

ִ-י ה(א ַמְזִריחַ  3ְִמ3; ַעל ָרִעי� ְוַעל ט;ִבי�  ( ַמְמִטיר ֶ>�3ֶ ַעל , ַ.ָ@ַמִי�ְלַמַע� 7ְִהי( ָ.ִני� ַלֲאִביֶכ� 3ֶ

 ].) מילותיו של ישוע–ה "מ8ד"מ: 'מתי ה" [ַצAִיִקי� ְוַעל ְר3ִָעי�

 בעבור מת בגו�, אשר הפ� לאד�, הביטוי הנשגב של אלוהי�, זרוע אלוהי�  וידו, ישוע המשיח

להיות ; על מנת שאתה ואני נוכל להשתחרר מכבלי חטאינו ולקבל חיי� חדשי�, כל חטאי האנושות

חטאינו מבדילי� בינינו לבי� אלוהי� אמר כי . שהוא ה� הבורא וה� האב, מאוחדי� ע� אלוהינו

ַמְבAִִלי�  ָהי( ����ֹנֵֹתיֶכֹנֵֹתיֶכֹנֵֹתיֶכֹנֵֹתיֶכ ֲעוֲעוֲעוֲעו68 ִ-י ִא� ָכְבָדה 0ְזנ; ִמְ@מ;ַע8יהוה ֵמה;3ִיַע ְולֹא8ָקְצָרה ַיד8ֵה� לֹא: "אלוהי�

 ).'ב8' א: ט"ישעיהו נ" ( ִהְס7ִיר( ָפִני� ִמֶ-� ִמְ@מ;ַעְוַחCֹאוֵתיֶכ�ְוַחCֹאוֵתיֶכ�ְוַחCֹאוֵתיֶכ�ְוַחCֹאוֵתיֶכ� ֵ.יֵנֶכ� ְלֵבי� ֱאלֵֹהיֶכ�
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,  בה כיסה את לב� ושכל� של בני עמנו היהודי�רעלה הזואלוהי� לבדו יכול להסיר את ה

ות את האמת מכתבי הקודש אודות כ� שאחינו ואחיותינו יוכ לו לרא, החילוניי� והחרדי� כאחד

6 ַוDֹאֶמר ֵלְ�   ָואַֹמר ִהְנִני 3ְָלֵחִניָלנ(ָלנ(ָלנ(ָלנ(8ִמי ֶא3ְַלח (ִמי ֵיֶל8�ְק;ל ֲאדָֹני אֵֹמר ֶאת8ָוֶא3ְַמע ֶאת. "משיחנו

ָע� ַהEֶה ְו0ְזָניו ַהְכֵ.ד ָה68 ַה3ְֵמ� ֵלב 7ֵָדע(8ְוFל (ְרא( ָרא ; 7ִָבינ(8ְוFלְו0ַמְר7ָ ָלָע� ַהEֶה 3ְִמע( 3ָמ;ַע 

 .'י8'ח: 'ישעיהו ו" ָו3ָב ְוָרָפא ל;ִיְרֶאה ְבֵעיָניו (ְב0ְזָניו ִי3ְָמע  (ְלָבב; ָיִבי� 8ְוֵעיָניו ָה3ַע  ֶ?�

ואז תסיק בעצמ� את מסקנותי� , � אודות משיחנו"הבה נבח� כמה מ� הפסוקי� מ� התנ, עתה

 :המובטח ומושיע העול�אודות היות ישוע משיח ישראל 

 ''''וווו8888''''הההה: : : : ''''ישעיהו טישעיהו טישעיהו טישעיהו ט

ְלַמְרֵ.ה  6 3ָל;�3ָל;�3ָל;�3ָל;�8888ַ&רַ&רַ&רַ&ר ַעדַעדַעדַעד8888ֲאִביֲאִביֲאִביֲאִבי ֵאל ִ>.;רֵאל ִ>.;רֵאל ִ>.;רֵאל ִ>.;ר ֶ?ֶלא י;ֵע=3ְִכמ; ַוDְִקָרא 3ְמ; 8 ַו7ְִהי ַהHְִ&ָרה ַעלָלנ(8 ִנ�7ֵַ.�ֵ.�ֵ.�ֵ.� ָלנ(8 יGַ<דֶיֶלדֶיֶלדֶיֶלדֶיֶלד8ִ-י"

ע;ָל� ִקְנFת 8ַלְכ7; ְלָהִכי� אָֹתJ (ְלַסֲעָדJ ְ.ִמ3ְָ?ט (ִבְצָדָקה ֵמַע7ָה ְוַעדַמְמ8 ְוַעלִ-Iֵא ָדִוד8ֵק= ַעל8ַהHְִ&ָרה (ְל3ָל;� ֵאי�

 "Eֹאת8 ְצָבא;ת 7ֲַעֶ&היהוה

 דדדד""""יייי: : : : ''''ישעיהו זישעיהו זישעיהו זישעיהו ז

 "3ְמ; ִעHָנ( ֵאל3ְמ; ִעHָנ( ֵאל3ְמ; ִעHָנ( ֵאל3ְמ; ִעHָנ( ֵאלְוָקָראת ְוָקָראת ְוָקָראת ְוָקָראת   ֵ.�ְויֶֹלֶדתְויֶֹלֶדתְויֶֹלֶדתְויֶֹלֶדת ָהָרה  ָהָרה  ָהָרה  ָהָרה ָהַעְלָמהָהַעְלָמהָהַעְלָמהָהַעְלָמהָלֵכ� ִי�7ֵ ֲאדָֹני ה(א ָלֶכ� א;ת ִהKֵה "

 ''''דדדד8888''''בבבב: : : : ''''מיכה המיכה המיכה המיכה ה

 (מ;ָצאָֹתיו ִמLֶֶד� ִמיֵמי ִמHְָ� ִלי ֵיֵצא ִלְהי;ת מ;3ֵל ְ.ִיְ&ָרֵאל ָצִעיר ִלְהי;ת ְ.Fְלֵפי ְיה(ָדה ֶלֶח� ֶאְפָרָתהֶלֶח� ֶאְפָרָתהֶלֶח� ֶאְפָרָתהֶלֶח� ֶאְפָרָתה8888ֵ.יתֵ.יתֵ.יתֵ.יתְו7ָFה 

 ֱאלָֹהיו יהוה ִ.ְגא;� �3ֵ יהוהד ְוָרָעה ְ.עֹז 6 ְוָעַמ ְ.ֵני ִיְ&ָרֵאל8ֵעת י;ֵלָדה ָיָלָדה ְוֶיֶתר ֶאָחיו ְי3(ב(� ַעל68 ָלֵכ� ִי7ְֵנ� ַעד ע;ָל�

 "0ֶר=F8ְפֵסי 8ִיְגAַל ַעדַע7ָה 8 ִ-יְוָי3ָב(

 טטטט""""יייי8888חחחח""""יייי: : : : ''''ישעיהו אישעיהו אישעיהו אישעיהו א

7ֹאב( 68 ִא� ַיְאAִימ( ַכ7;ָלע ַ-Mֶֶמר ִיְהי(8 ִא� ַ-ָ@ִני� ַ-ֶ@ֶלג ַיְלִ.ינ(ֲחָטֵאיֶכ�ֲחָטֵאיֶכ�ֲחָטֵאיֶכ�ֲחָטֵאיֶכ�ִיְהי( 8ִא� יהוהָנא ְוִנָ(ְכָחה יֹאַמר 8ְלכ(

 "(3ְַמְע�7ֶ ט(ב ָה0ֶר= 7ֹאֵכל(

 אאאא""""יייי: : : : זזזז""""ויקרא יויקרא יויקרא יויקרא י

 " ה(א ַ.Kֶֶפ3 ְיַכֵ?רַה�Aַָה�Aַָה�Aַָה8�Aָ ִ-יַנְפ3ֵֹתיֶכ�ַנְפ3ֵֹתיֶכ�ַנְפ3ֵֹתיֶכ�ַנְפ3ֵֹתיֶכ�8888ְלַכֵ?ר ַעלְלַכֵ?ר ַעלְלַכֵ?ר ַעלְלַכֵ?ר ַעלַהHְִזֵ.ַח 8 ִהוא ַוֲאִני ְנַת7ִיו ָלֶכ� ַעלַ.�Aָ.ַ�Aָ.ַ�Aָ.ַ�Aִָ-י ֶנֶפ3 ַהָ.ָ&ר "

 וווו""""טטטט8888גגגג""""יייי: : : : בבבב""""ישעיהו נישעיהו נישעיהו נישעיהו נ

ֵ-� 6  ִמ3ְַחת ֵמִאי3 ַמְרֵאה( ְותֲֹאר; ִמְ.ֵני 0ָד�8 ַ-ֲא3ֶר 3ְָממ( ָעֶליָ� ַרִ.י� ֵ-� :ְוִנNָא ְוָגַבJ ְמאֹדְוִנNָא ְוָגַבJ ְמאֹדְוִנNָא ְוָגַבJ ְמאֹדְוִנNָא ְוָגַבJ ְמאֹד ָיר(� ייייַעְבAִַעְבAִַעְבAִַעְבAִִהKֵה ַיְ&ִ-יל 

 " ִהְת.;ָננ(3ְָמע(8סGַ?ר ָלֶה� ָרא( ַוֲא3ֶר לֹא8 ָעָליו ִיְקְ?צ( ְמָלִכי� ִ?יֶה� ִ-י ֲא3ֶר לֹא]בדמובדמובדמובדמו [ַיEֶה >;ִי� ַרִ.י�

 אאאא""""יייי8888''''טטטט: : : : ''''זכריה טזכריה טזכריה טזכריה ט

8ַעִיר ֶ.�8ֲחמ;ר ְוַעל8ָעִני ְורֵֹכב ַעל  ה(אְונ;3ָעְונ;3ָעְונ;3ָעְונ;3ָעַצAִיק  ַמְלֵ-ְ� ָיב;א ָלְ�ַמְלֵ-ְ� ָיב;א ָלְ�ַמְלֵ-ְ� ָיב;א ָלְ�ַמְלֵ-ְ� ָיב;א ָלְ�ִצD;� ָהִריִעי ַ.ת ְיר(3ַָלִ� ִהKֵה 8ִ>יִלי ְמאֹד ַ.ת"

 ..." 3ִַ<ְח7ִי ֲאִסיַרִיְ�ְ.ִריֵתְ�ְ.ִריֵתְ�ְ.ִריֵתְ�ְ.ִריֵת8888�ְְ.ַד�ְ.ַד�ְ.ַד�ְ.ַד�7ְF 8ַ>� : 0ֶר=F8ְפֵסי 8ר ַעדָי� (ִמKָָה8 ִמ�Dָ ַעד(ָמ3ְל;(ָמ3ְל;(ָמ3ְל;(ָמ3ְל;  ַל>;ִי�3ָל;�3ָל;�3ָל;�3ָל;�ְוִדֶ.ר  ...ֲאתֹנ;ת

 אאאא""""יייי', ', ', ', וווו8888''''דדדד: : : : גגגג""""ישעיהו נישעיהו נישעיהו נישעיהו נ

Kֶה 6  Gה ֱאלִֹהי� (ְמע-ֵ Gה( ָנג(ַע מGא 0ֵכ� ֳחָלֵינ( ה(א ָנָ&א (ַמְכאֵֹבינ( ְסָבָל� ַוֲאַנְחנ( ֲח3ְַבנ-ָGא ְוה(א ְמחָֹלל ִמְ?3ֵָענ( ְמד-ָGא ְוה(א ְמחָֹלל ִמְ?3ֵָענ( ְמד-ָGא ְוה(א ְמחָֹלל ִמְ?3ֵָענ( ְמד-ָGְוה(א ְמחָֹלל ִמְ?3ֵָענ( ְמד

 ֵאת ויהוה ִהְפִ>יַע .;ויהוה ִהְפִ>יַע .;ויהוה ִהְפִ>יַע .;ויהוה ִהְפִ>יַע .; G- 6ָ<נ( ַ-Mֹא� 7ִָעינ( ִאי3 ְלַדְר-; ָ?ִנינ( ָלנ(ָלנ(ָלנ(ָלנ(8888ִנְרָ?אִנְרָ?אִנְרָ?אִנְרָ?א] ] ] ] דמודמודמודמו[[[[(ַבֲחבGָרת; (ַבֲחבGָרת; (ַבֲחבGָרת; (ַבֲחבGָרת;  מ(ַסר 3ְל;ֵמנ( ָעָליו ֹנֵֹתינ(ֹנֵֹתינ(ֹנֵֹתינ(ֹנֵֹתינ( ֲעוֲעוֲעוֲעומֵמֵמֵֵמ

 "ֹנָֹת� ה(א ִיְס.ֹל ַוֲעוַרִ.י�  ָלַצAִיק ַעְבAִיַצAִיק ַעְבAִיַצAִיק ַעְבAִיַצAִיק ַעְבAִי ֵמֲעַמל ַנְפ3; ִיְרֶאה ִיְ&ָ.ע ְ.ַדְע7; ַיְצAִיק  ...ֹ� -Gָ<נ( ֲעו
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 גגגג""""לללל8888''''לללל: : : : אאאא""""ירמיהו לירמיהו לירמיהו לירמיהו ל

�Gה ָיִמי� ָ.ִאי� ְנאKֵ68    לא לֹא ַכְ.ִרית ֲא3ֶר ָ-ַר7ִי ֶאת ְ.ִרית ֲחָד3ָהְ.ִרית ֲחָד3ָהְ.ִרית ֲחָד3ָהְ.ִרית ֲחָד3ָהֵ.ית ְיה(ָדה ֵ.ית ְיה(ָדה ֵ.ית ְיה(ָדה ֵ.ית ְיה(ָדה 8888ֵ.ית ִיְ&ָרֵאל ְוֶאתֵ.ית ִיְ&ָרֵאל ְוֶאתֵ.ית ִיְ&ָרֵאל ְוֶאתֵ.ית ִיְ&ָרֵאל ְוֶאת8888ְוָכַר7ִי ֶאתְוָכַר7ִי ֶאתְוָכַר7ִי ֶאתְוָכַר7ִי ֶאת יהוה8ִה

�8ֵהHָה ֵהֵפר( ֶאת8 ִמְצָרִי�  ֲא3ֶרֲאב;ָת� ְ.י;� ֶהֱחִזיִקי ְבָיָד� ְלה;ִצי�0 ֵמֶאֶר= Gלב ִ-י  6יהוה 8ְ.ִריִתי ְו0נִֹכי ָ.ַעְל7ִי ָב� ְנא

 ִלָ.� ֶאְכ7ְֶבKָהִלָ.� ֶאְכ7ְֶבKָהִלָ.� ֶאְכ7ְֶבKָהִלָ.� ֶאְכ7ְֶבKָה78888;ָרִתי ְ.ִקְרָ.� ְוַעל7;ָרִתי ְ.ִקְרָ.� ְוַעל7;ָרִתי ְ.ִקְרָ.� ְוַעל7;ָרִתי ְ.ִקְרָ.� ְוַעל8888ָנַת7ִי ֶאתָנַת7ִי ֶאתָנַת7ִי ֶאתָנַת7ִי ֶאת יהוה8ֵ.ית ִיְ&ָרֵאל Fֲחֵרי ַהDִָמי� ָהֵה� ְנא8�Gזֹאת ַהְ.ִרית ֲא3ֶר ֶאְכרֹת ֶאת

8888ִ-יִ-יִ-יִ-ייהוה 08ִחיו ֵלאמֹר Aְע( ֶאת8ֵרֵעה( ְוִאי3 ֶאת68 ְולֹא ְיַלHְד( ע;ד ִאי3 ֶאת ִלי ְלָע�8ֶה� ֵלאלִֹהי� ְוֵהHָה ִיְהי(ְוָהִייִתי ָל

 "ע;דע;דע;דע;ד8888ָֹנ� (ְלַחCָאָת� לֹא ֶאְזָ-רָֹנ� (ְלַחCָאָת� לֹא ֶאְזָ-רָֹנ� (ְלַחCָאָת� לֹא ֶאְזָ-רָֹנ� (ְלַחCָאָת� לֹא ֶאְזָ-ר ִ-י ֶאְסַלח ַלֲעוִ-י ֶאְסַלח ַלֲעוִ-י ֶאְסַלח ַלֲעוִ-י ֶאְסַלח ַלֲעויהוה 8ְ>ד;ָל� ְנא8�G ְלִמLְַט�Kָ ְוַעדכ(ָ<� ֵיְדע( א;ִתיכ(ָ<� ֵיְדע( א;ִתיכ(ָ<� ֵיְדע( א;ִתיכ(ָ<� ֵיְדע( א;ִתי

 זזזז""""ככככ8888הההה""""ככככ: : : : וווו""""ל לל לל לל ליחזקאיחזקאיחזקאיחזקא

ְמא;ֵתיֶכ� (ִמָ-ל ְוָזַרְק7ִי ֲעֵליֶכ� ַמִי� ְטה;ִרי� (ְטַהְר�7ֶ" Gְוָנַת7ִי ָלֶכ� ֵלב ָחָד3 ְור(ַח 6  ִ><(ֵליֶכ� ֲאַטֵהר ֶאְתֶכ�8ִמ-ֹל ט

8 ְוָעִ&יִתי ֵאת ֲא3ֶרר(ִחי ֶא�7ֵ ְ.ִקְרְ.ֶכ�ר(ִחי ֶא�7ֵ ְ.ִקְרְ.ֶכ�ר(ִחי ֶא�7ֵ ְ.ִקְרְ.ֶכ�ר(ִחי ֶא�7ֵ ְ.ִקְרְ.ֶכ�8888ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת6  ב ָ.ָ&רְוָנַת7ִי ָלֶכ� ֵלֵלב ָהֶאֶב� ִמְ.ַ&ְרֶכ� 8 ַוֲהִסרִֹתי ֶאתֲחָד3ָה ֶא�7ֵ ְ.ִקְרְ.ֶכ�

Lַי 7ֵֵלכ( (ִמ3ְָ?ַטי 3ְ7ְִמר( ַוֲעִ&יֶת� Gח.ְ" 

 טטטט""""יייי8888חחחח""""יייי, , , , וווו""""טטטט: : : : חחחח""""דברי� ידברי� ידברי� ידברי� י

 ]כמשה [ֶה� ִמLֶֶרב ֲאֵחיֶה� ָ-מ;ָ� 0ִקי� ָלָנִביאָנִביאָנִביאָנִביא ... ִמLְִרְ.ָ� ֵמFֶחיָ� ָ-מִֹני ָיִקי� ְלָ� יהוה ֱאלֶֹהיָ� ֵאָליו 3ְ7ִָמע(�ָנִביאָנִביאָנִביאָנִביא"

ֲא3ֶר ְיַדֵ.ר ִ.3ְִמי 0נִֹכי ֲא3ֶר ְיַדֵ.ר ִ.3ְִמי 0נִֹכי ֲא3ֶר ְיַדֵ.ר ִ.3ְִמי 0נִֹכי ֲא3ֶר ְיַדֵ.ר ִ.3ְִמי 0נִֹכי  AְָבַריAְָבַריAְָבַריAְָבַרי8ִי3ְַמע ֶאל8ָהִאי3 ֲא3ֶר לֹאְוָהָיה  6 ֲא3ֶר ֲאַצֶ(K(8ְוָנַת7ִי ְדָבַרי ְ.ִפיו ְוִדֶ.ר ֲאֵליֶה� ֵאת ָ-ל

;Hֶאְדר3ֹ ֵמִע;Hֶאְדר3ֹ ֵמִע;Hֶאְדר3ֹ ֵמִע;Hֶאְדר3ֹ ֵמִע" 

 ''''וווו8888''''דדדד: : : : הההה""""ישעיהו לישעיהו לישעיהו לישעיהו ל

 "ִאֵ<�ִאֵ<�ִאֵ<�ִאֵ<� ְוָתרֹ� ְלIֵ?ִ �;3ַחִ?Iֵַחִ?Iֵַחִ?Iֵַח0ז ְיַדֵ<ג -ָ DָFל  6   7ִָ?תַ ְחָנהֵחְר3ִי�ֵחְר3ִי�ֵחְר3ִי�ֵחְר3ִי� ְו0ְזֵני ִעְוִרי�ִעְוִרי�ִעְוִרי�ִעְוִרי�7ִ?ָ ַקְחָנה  ֵעיֵני 0 ז  6  יָ ב;א וְ י3ַֹ ֲעֶכ�. ..ִהKֵה ֱאלֹהֵ יֶכ� "

 וווו""""ככככ: : : : ''''דניאל טדניאל טדניאל טדניאל ט

 " ְוֵאי� ל; ְוֵאי� ל; ְוֵאי� ל; ְוֵאי� ל;ִיָ-ֵרת ָמ3ִיַחִיָ-ֵרת ָמ3ִיַחִיָ-ֵרת ָמ3ִיַחִיָ-ֵרת ָמ3ִיַחְוFֲחֵרי ַהָ@בGִעי� 3ִִ@י� (3ְַנִי� "

 וווו""""טטטט: : : : ''''הושע ההושע ההושע ההושע ה

 " ְי3ֲַחרGְנִניַ.Mַר ָלֶה� (ִבְק3( ָפָני ֶיְא3ְמ(ֶיְא3ְמ(ֶיְא3ְמ(ֶיְא3ְמ(8ַעד ֲא3ֶרְמק;ִמי 8 30(ָבה ֶאלֵאֵלְ�"

 )דברי דוד המל� (''''אאאא: : : : יייי""""תהלי� קתהלי� קתהלי� קתהלי� ק

 "3ִ0ית אְֹיֶביָ� ֲהדֹ� ְלַרְגֶלי8�ָ 3ֵב ִליִמיִני ַעדְנא�G יהוה ַלאדִֹניְנא�G יהוה ַלאדִֹניְנא�G יהוה ַלאדִֹניְנא�G יהוה ַלאדִֹני"

 ''''דדדד: : : : ''''משלי למשלי למשלי למשלי ל

 "  ִ-י ֵתָדעְ.נ;ְ.נ;ְ.נ;ְ.נ;8888ֶ@�ֶ@�ֶ@�ֶ@�8ְ@מ;  (מַ ה 8ַמה  0ֶר= F8ְפ ֵסי 8ִמי  הֵ ִקי � ָ-ל   ַמִי�  ַ.Nִ ְמָלה8 ְ. ָחְפ ָניו  ִמ י צָ ַרר ר(ַח8ִמי  0 סַ �  3ַָמיִ � ַוDֵ ַרד8ִמי  ָעָלה "

 )בתרגו� לעברית(ה ה ה ה """"ככככ8888דדדד""""ככככ: : : : ''''דניאל גדניאל גדניאל גדניאל ג

י� 3ְל3ָֹה ִה3ְַלְכנ( ְלת;ְ� ָהֵא3 ֲהלֹא ֲאָנ3ִ: ע;ֶנה ְוא;ֵמר ְלי;ֲעָציו, ֲאַזי ְנב(ַכְדֶנMַר ַהHֶֶלְ� 7ַָמJ ְוָק� ְ.ִהְתַ.ֲהל(ת"

7ִָרי�: ע;ֶנה ְוא;ֵמר .ָנכ;� ַהHֶֶלְ�: ע;ִני� ְוא;ְמִרי� ַלHֶֶלְ�! ְ-פ(ִתי� Gְרָ.ָעה מF ה ֲאִני ר;ֶאה ֲאָנ3ִי�Kְֵמַהְ<ִכי� ְ.ת;ְ� ָהֵא3 , ִה

 "ְלֶב� ֱאלִֹהי�ְלֶב� ֱאלִֹהי�ְלֶב� ֱאלִֹהי�ְלֶב� ֱאלִֹהי�ֶמה (ַמְרֵאה( 3ֶל ָהְרִביִעי A;, ְוַחָ.ָלה ֵאי� ָ.ֶה�

 ''''חחחח: : : : בבבב""""ישעיהו מישעיהו מישעיהו מישעיהו מ

 " (ְתִהָ<ִתי ַלְ?ִסיִלי�ֶא�7ֵֶא�7ֵֶא�7ֵֶא8888�7ֵ ְלFֵחר לֹא ְלFֵחר לֹא ְלFֵחר לֹא ְלFֵחר לֹא(ְכב;ִדי(ְכב;ִדי(ְכב;ִדי(ְכב;ִדיֲאִני יהוה ה(א 3ְִמי "
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 )בתרגו� לעברית(ד ד ד ד """"יייי8888גגגג""""יייי: : : : ''''דניאל זדניאל זדניאל זדניאל ז

 .(ְלָפָניו ִהְקִריב(ה(, ד ַע7ִיק ַהDִָמי� ִהִ>יַעְוַע,  ָ.א ָהָיהְ-ֶב� 0ָד�ְ-ֶב� 0ָד�ְ-ֶב� 0ָד�ְ-ֶב� 0ָד�ר;ֶאה ָהִייִתי ְ.ֶחְזי;נ;ת ַהַ<ְיָלה ְוִהKֵה ִע� ַעְנֵני ַהָ@ַמִי� "

 3ְִלט;נ; 3ְִלט;� ע;ָל� ֲא3ֶר לֹא ַיֲעבֹר, ָהאHG;ת ְוַהְ<3;נ;ת א;ת; ַיֲעבֹד(, ְוָכל ָהַעHִי�, 3ְִלט;� ִויָקר (ַמְלכ(ת3ְִלט;� ִויָקר (ַמְלכ(ת3ְִלט;� ִויָקר (ַמְלכ(ת3ְִלט;� ִויָקר (ַמְלכ(תְול; ִנ�7ַ 

 " ֲא3ֶר לֹא 7ִָ@ֵחת–(ַמְלכ(ת; 

 ''''יייי: : : : בבבב""""זכריה יזכריה יזכריה יזכריה י

8 ְוָסְפד( ָעָליו ְ-ִמְסֵ?ד ַעלAָָקר(Aָָקר(Aָָקר(Aָָקר(8888ֵאת ֲא3ֶרֵאת ֲא3ֶרֵאת ֲא3ֶרֵאת ֲא3ֶרְוִהִ.יט( ֵאַלי ְוִהִ.יט( ֵאַלי ְוִהִ.יט( ֵאַלי ְוִהִ.יט( ֵאַלי ֵ.ית Aִָויד ְוַעל י;3ֵב ְיר(3ַָלִ� ר(ַח ֵח� ְוַתֲחנ(ִני� 8ְו3ַָפְכ7ִי ַעל"

 "ַהְ.כ;ר8 ְוָהֵמר ָעָליו ְ-ָהֵמר ַעלַהDִָחיד

 ''''בבבב: : : : בבבב""""דניאל ידניאל ידניאל ידניאל י

 " ְוֵאֶ<ה ַלֲחָרפ;ת ְלִדְרא;� ע;ָל�ְלַחDֵי ע;ָל�ְלַחDֵי ע;ָל�ְלַחDֵי ע;ָל�ְלַחDֵי ע;ָל�ֵאֶ<ה ר ָיִקיצ( ָעָפ8ְוַרִ.י� ִמ3ֵDְֵני Fְדַמת"

 )דברי ישוע (''''ממממ8888טטטט""""לללל: : : : ''''יוחנ� היוחנ� היוחנ� היוחנ� ה

ְוִא<( �7ֶF ֵאיְנֶכ� ר;ִצי� ָלב;א ְוִא<( �7ֶF ֵאיְנֶכ� ר;ִצי� ָלב;א ְוִא<( �7ֶF ֵאיְנֶכ� ר;ִצי� ָלב;א ְוִא<( �7ֶF ֵאיְנֶכ� ר;ִצי� ָלב;א . ְוֵה� ַהHְִעיִדי� ָעַלי; ִ-י ח;3ְִבי� 3Dֵ3ֶ �7ֶF ָלֶכ� ַחDֵי ע;ָל� ָ.ֶה�,  ֶאת ַהְ-ת(ִבי�ר(ִחְק"

 "ְ-ֵדי Dִ3ְֶהי( ָלֶכ� ַחDִי�ְ-ֵדי Dִ3ְֶהי( ָלֶכ� ַחDִי�ְ-ֵדי Dִ3ְֶהי( ָלֶכ� ַחDִי�ְ-ֵדי Dִ3ְֶהי( ָלֶכ� ַחDִי�ַלי ַלי ַלי ַלי אֵאֵאֵֵא

 )דברי ישוע (דדדד""""ככככ: : : : ''''יוחנ� חיוחנ� חיוחנ� חיוחנ� ח

מ;ת 7ָמ(ת( מ;ת 7ָמ(ת( מ;ת 7ָמ(ת( מ;ת 7ָמ(ת( , ]מושיעכ� ומשיחכ� [3ֵֶ-� ִא� ֵאיְנֶכ� ַמֲאִמיִני� ִ-י ֲאִני ה(א; 7ָ3ֶמ(ת( ַ.ֲחָטֵאיֶכ�7ָ3ֶמ(ת( ַ.ֲחָטֵאיֶכ�7ָ3ֶמ(ת( ַ.ֲחָטֵאיֶכ�7ָ3ֶמ(ת( ַ.ֲחָטֵאיֶכ�ָלֵכ� 0ַמְר7ִי ָלֶכ�  "

 "ַ.ֲחָטֵאיֶכ�ַ.ֲחָטֵאיֶכ�ַ.ֲחָטֵאיֶכ�ַ.ֲחָטֵאיֶכ�

 מה אלהי� דורש מכל אחד מאתנו

 ''''חחחח: : : : ''''מיכה ומיכה ומיכה ומיכה ו

 """"ֱאלֶֹהיָ�ֱאלֶֹהיָ�ֱאלֶֹהיָ�ֱאלֶֹהי8888�ֲָע&;ת ִמ3ְָ?ט ְוFֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִע�ֲע&;ת ִמ3ְָ?ט ְוFֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִע�ֲע&;ת ִמ3ְָ?ט ְוFֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִע�ֲע&;ת ִמ3ְָ?ט ְוFֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִע�8888יהוה A;ֵר3 ִמHְָ� ִ-י ִא�יהוה A;ֵר3 ִמHְָ� ִ-י ִא�יהוה A;ֵר3 ִמHְָ� ִ-י ִא�יהוה A;ֵר3 ִמHְָ� ִ-י ִא�C8888;ב (ָמהC;ב (ָמהC;ב (ָמהC;ב (ָמה8888ִהִ>יד ְלָ� 0ָד� ַמהִהִ>יד ְלָ� 0ָד� ַמהִהִ>יד ְלָ� 0ָד� ַמהִהִ>יד ְלָ� 0ָד� ַמה""""

 ''''יייי8888''''טטטט: : : : ''''זכריה זזכריה זזכריה זזכריה ז

8888ְלָמָנה ְוָית;� ֵ>ר ְוָעִני Fלְלָמָנה ְוָית;� ֵ>ר ְוָעִני Fלְלָמָנה ְוָית;� ֵ>ר ְוָעִני Fלְלָמָנה ְוָית;� ֵ>ר ְוָעִני Fל6 ְו6F ְו6F ְו6F ְוF    0ִחיו0ִחיו0ִחיו0ִחיו8888ִמ3ְַ?ט ֱאֶמת 3ְפֹט( ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמי� ֲע&( ִאי3 ֶאתִמ3ְַ?ט ֱאֶמת 3ְפֹט( ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמי� ֲע&( ִאי3 ֶאתִמ3ְַ?ט ֱאֶמת 3ְפֹט( ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמי� ֲע&( ִאי3 ֶאתִמ3ְַ?ט ֱאֶמת 3ְפֹט( ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמי� ֲע&( ִאי3 ֶאת    -ֹה 0ַמר יהוה ְצָבא;ת ֵלאמֹר-ֹה 0ַמר יהוה ְצָבא;ת ֵלאמֹר-ֹה 0ַמר יהוה ְצָבא;ת ֵלאמֹר-ֹה 0ַמר יהוה ְצָבא;ת ֵלאמֹר """"

 """"7ְַח3ְב( ִ.ְלַבְבֶכ�7ְַח3ְב( ִ.ְלַבְבֶכ�7ְַח3ְב( ִ.ְלַבְבֶכ�7ְַח3ְב( ִ.ְלַבְבֶכ�8888ְוָרַעת ִאי3 0ִחיו Fלְוָרַעת ִאי3 0ִחיו Fלְוָרַעת ִאי3 0ִחיו Fלְוָרַעת ִאי3 0ִחיו Fל7ֲַע3ֹק( 7ֲַע3ֹק( 7ֲַע3ֹק( 7ֲַע3ֹק( 
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 ֵרֵעה(  ֵרֵעה(  ֵרֵעה(  ֵרֵעה( ָרַעתָרַעתָרַעתָרַעת8888 ֱאֶמת (ִמ3ְַ?ט 3ָל;� 3ְִפט( ְ.3ֲַעֵריֶכ�6 ְוִאי3 ֶאת ֱאֶמת (ִמ3ְַ?ט 3ָל;� 3ְִפט( ְ.3ֲַעֵריֶכ�6 ְוִאי3 ֶאת ֱאֶמת (ִמ3ְַ?ט 3ָל;� 3ְִפט( ְ.3ֲַעֵריֶכ�6 ְוִאי3 ֶאת ֱאֶמת (ִמ3ְַ?ט 3ָל;� 3ְִפט( ְ.3ֲַעֵריֶכ�6 ְוִאי3 ֶאתֵרֵעה(ֵרֵעה(ֵרֵעה(ֵרֵעה(Aַ8888ְ.ר( ֱאֶמת ִאי3 ֶאתAְַ.ר( ֱאֶמת ִאי3 ֶאתAְַ.ר( ֱאֶמת ִאי3 ֶאתAְַ.ר( ֱאֶמת ִאי3 ֶאתֵאֶ<ה ַהAְָבִרי� ֲא3ֶר 7ֲַע&( ֵאֶ<ה ַהAְָבִרי� ֲא3ֶר 7ֲַע&( ֵאֶ<ה ַהAְָבִרי� ֲא3ֶר 7ֲַע&( ֵאֶ<ה ַהAְָבִרי� ֲא3ֶר 7ֲַע&(  """"

 """"יהוהיהוהיהוהיהוה8888ֵאֶ<ה ֲא3ֶר ָ&ֵנאִתי ְנא�Gֵאֶ<ה ֲא3ֶר ָ&ֵנאִתי ְנא�Gֵאֶ<ה ֲא3ֶר ָ&ֵנאִתי ְנא�Gֵאֶ<ה ֲא3ֶר ָ&ֵנאִתי ְנא8888�Gָ-לָ-לָ-לָ-ל7ֶ8888ֱאָהב( ִ-י ֶאת7ֱֶאָהב( ִ-י ֶאת7ֱֶאָהב( ִ-י ֶאת7ֱֶאָהב( ִ-י ֶאת7ַ8888ְח3ְב( ִ.ְלַבְבֶכ� (3ְבGַעת 3ֶֶקר Fל7ְַח3ְב( ִ.ְלַבְבֶכ� (3ְבGַעת 3ֶֶקר Fל7ְַח3ְב( ִ.ְלַבְבֶכ� (3ְבGַעת 3ֶֶקר Fל7ְַח3ְב( ִ.ְלַבְבֶכ� (3ְבGַעת 3ֶֶקר FלF8888לFלFלFל

 """"ֱאלֵֹהינ( ָיק(� ְלע;ָל�ֱאלֵֹהינ( ָיק(� ְלע;ָל�ֱאלֵֹהינ( ָיק(� ְלע;ָל�ֱאלֵֹהינ( ָיק(� ְלע;ָל�8888(ְדַבר(ְדַבר(ְדַבר(ְדַבר""""'   ח: 'ישעיהו מ

 """"Aְָבְרָ� ִנMָב ַ.ָ@ָמִי�Aְָבְרָ� ִנMָב ַ.ָ@ָמִי�Aְָבְרָ� ִנMָב ַ.ָ@ָמִי�Aְָבְרָ� ִנMָב ַ.ָ@ָמִי�    ְלע;ָל� יהוהְלע;ָל� יהוהְלע;ָל� יהוהְלע;ָל� יהוה""""ט   "פ: ט"תהלי� קי

 """"ִאְמָרֶתָ�ִאְמָרֶתָ�ִאְמָרֶתָ�ִאְמָרֶתָ�    3ְִמ3ִ�ְָמ3ִ�ְָמ3ִ�ְָמ8888�ָָ-לָ-לָ-לָ-ל8888ִהְגAְַל7ָ ַעלִהְגAְַל7ָ ַעלִהְגAְַל7ָ ַעלִהְגAְַל7ָ ַעל8888ִ-יִ-יִ-יִ-י""""'   ב: ח"תהלי� קל

 """"ַהָ@ַמִי� ְוָה0ֶר= ַיַעְבר( (ְדָבַרי לֹא ַיַעְבר(ַהָ@ַמִי� ְוָה0ֶר= ַיַעְבר( (ְדָבַרי לֹא ַיַעְבר(ַהָ@ַמִי� ְוָה0ֶר= ַיַעְבר( (ְדָבַרי לֹא ַיַעְבר(ַהָ@ַמִי� ְוָה0ֶר= ַיַעְבר( (ְדָבַרי לֹא ַיַעְבר(""""א   "ל: ג"מרקוס י


