ְתם ו ַעֲ מַ דְ ֶתם בָּה׃  2וְגַם תִ וָשְ עו בָּה אִ ם־תַ חֲ זִיקו בַדָ בָר
ֹורה אֲ שֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ ֶתם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְש ֹׁ ָ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
אֲ שֶ ר בִשַ ְר ִתי אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָ ו ְא׃  3כִי ֵראשִ ית כָל־דָ בָר מָ סַ ְר ִתי ָלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַב ְל ִתי כִי־הַ מָ שִ יחַ מֵ ת ְל ַכ ֵפר
עַ ל־חַ ט ֵ
ֹׁאתינו ַככָתוב׃  4וְנִקְ בַר ו ְהוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִישִ י ַככָתוב׃ הראשונה לקוקנתיים טו 1-5

אני מאמין
דבר אלוהים תנ"ך וברית חדשה ( 66ספרים) נכתב במקור בהשראת אלוהים ונשמר לאורך כל ההסטוריה.
תרגום פראנץ דעליטש בעברית הוא תרגום אמין למקור ובאנגלית king james version
וַּי ֹׁאמֶ ר י ְהו ָה אֶ ל־מ ֹׁשֶ ה ,כְת ֹׁב ז ֹׁאת ִזכָרֹון בַסֵ פֶר ,ו ְשִ ים בְָא ְזנֵי י ְהֹושֻׁ עַ שמות יז 11
ָָארץ; מְ זֻׁקָ ק ,שִ בְעָ תָ י ִם׃  8אַ תָ ה־י ְהו ָה תִ שְ מְ ֵרם; תִ צ ְֶרּנו מִ ן־הַ דֹור
 7אִ מֲ רֹות י ְהו ָה אֲ מָ רֹות טְ ה ֹׁרֹות כֶסֶ ף צָרוף בַעֲ לִיל ל ֶ
זו לְעֹולָם׃ תהילים יב  8 7-8עַ תָ ה ,בֹוא כָתְ בָּה עַ ל־לוחַ אִ תָ ם ו ְעַ ל־סֵ פֶ ר חֻׁ קָ ּה; ותְ הִ י לְיֹום ַאחֲ רֹון ,לָעַ ד עַ ד־עֹולָם׃
ישעיה ל ָ - 7לכֵן כַאֲ שֶ ר תִ ְראו אֶ ת־שִ קוץ מְ ש ֹׁמֵ ם אֲ שֶ ר ָאמַ ר דָ נִּיֵאל הַ ּנָבִיא עֹומֵ ד בְמָ קֹום קָ דֹוש הַ ק ֵֹׁרא יָבִין׃ עֹוד
ַרבֹות לִי לְהַ גִיד ָלכֶם אַ ְך ֹלא־תוכְלון שְ אֵ ת עָ תָ ה׃ יוחנן טז  1311ו ְרוחַ הָ אֱ מֶ ת בְב ֹׁאֹו הוא י ַדְ ִריְך אֶ תְ כֶם אֶ ל־הָ אֱ מֶ ת
ֻׁכלָּה כִי ֹלא י ְדַ בֵר מֵ עַ צְמֹו כִי אִ ם־אֲ שֶ ר י ִשְ מַ ע י ְדַ בֵר ו ְהָ א ֹׁתִ ּיֹות יַגִיד ָלכֶם׃ אֲ שֶ ר הָ י ִיתִ י לָּה לִמְ שָ ֵרת כְפִ י־פְ קֻׁ דַ ת אֱ ֹלהִ ים
אֲ שֶ ר נִתְ נָה־לִי עֲ לֵיכֶם לְמַ לאת אֶ ת־דְ בַר הָ אֱ ֹלהִ ים׃ קולוסים א 11
ְעוריָך י ָדַ עְ תָ אֶ ת־כִתְ בֵי הַ ק ֹׁדֶ ש הַ ּיְכֹׁלִים לְהַ חְ כִימְ ָך ַלי ְשועָ ה עַ ל־י ְדֵ י הָ אֱ מונָה בַמָ שִ יחַ י ֵשועַ ׃  16כִי כָל־הַ כָתוב
 15ומִ ּנ ֶ
נִכְתָ ב בְרוחַ אֱ ֹלהִ ים ומֹועִ יל לְהֹור ֹׁת ולְהֹוכִיחַ ו ְלי ַשֵ ר ולְהַ דְ ִריְך בְמַ עְ ְגלֵי צֶדֶ ק׃  17לְמַ עַ ן אֲ שֶ ר־י ִהְ י ֶה אִ יש הָ אֱ ֹלהִ ים
תָ מִ ים ומוכָן ְלכָל־מַ עֲ שֶ ה טֹוב׃ הַ שֵ נִית אֶ ל־טִ ימֹותִ ּיֹוס פ ֶֶרק ג
 12כַּנֹולָדִ ים שֵ נִית ֹלא מִ ז ֶַרע נ ִשְ חָ ת כִי אִ ם־מִ ז ֶַרע ֹלא י ִשָ חֵ ת בַמַ אֲ מָ ר שֶ ל־אֱ ֹלהִ ים הַ חַ י ו ְהַ קַ ּיָם לְעֹולָם׃  11כִי
כָל־בָשָ ר חָ צִיר וְכָל־כְבֹוד אִ יש ְכצִיץ הַ שָ דֶ ה׃  15יָבֵש חָ צִיר נָבֵל צִיץ ודְ בַר י ְהֹו ָה י ָקום לְעֹולָם ו ְהוא הַ דָ בָר אֲ שֶ ר בֻׁשַ ר
פֶרק א
ָלכֶם׃ הָ אִ ג ֶֶרת הָ ִראשֹונָה לְפֶ טְ רֹוס הַ שָ לִיחַ ֶ
ירתִ י׃  16כִי ֹלא הָ ַלכְנו ַאחֲ ֵרי הַ גָדֹות מְ חֻׁ כָמֹות
 15ו ְאֶ שְ ק ֹׁד לִהְ יֹות ָלכֶם תָ מִ יד ִזכְרֹון הַ דְ ב ִָרים הָ אֵ לֶה גַם־ַאחֲ ֵרי פְ טִ ָ
בְהֹודִ יעֵ נו אֶ תְ כֶם ג ַ
ְבורת אֲ דֹׁנֵינו י ֵשועַ הַ מָ שִ יחַ וב ֹׁאֹו כִי עֵ ינֵינו הָ יו הָ ר ֹׁאֹות אֶ ת־גְדֻׁ לָתֹו׃  17כִי נָשָ א י ְקָ ר וְכָבֹוד מֵ אֵ ת
אֱ ֹלהִ ים הָ ָאב כְב ֹׁא אֵ לָיו קֹול מִ לִפְ נֵי הַ דְ ַרת כְבֹודֹו לֵאמ ֹׁר זֶה ְבנִי י ְדִ ידִ י ָרצְתָ ה נַפְ שִ י בֹו׃  18ו ְאֶ ת־הַ קֹול הַ הוא שָ מַ עְ נו
בְָא ְזנֵינו יֹׁצֵא מִ ן־הַ שָ מָ י ִם בִהְ יֹותֵ נו עִ מֹו בְהַ ר הַ ק ֹׁדֶ ש׃  11ודְ בַר הַ ּנְבוָאה יֹותֵ ר קַ ּיָם אִ תָ נו ו ַהֲ טִ יב ֹׁתֶ ם עֲ שֹות אֲ שֶ ר שַ תֶ ם
ִל ְבכֶם אֵ לָיו ְכנֵר מֵ אִ יר בִמְ קֹום א ֹׁפֶ ל עַ ד־כִי יִבָקַ ע אֹור הַ ּיֹום וְז ַָרח כֹוכַב הַ ּנֹׁגַּה ִב ְל ַב ְבכֶם׃  12ו ְז ֹׁאת תֵ דְ עו ִראשֹונָה
ָאדם כִּי ַאנְשֵ י
אֲ שֶ ר כָל־נְבוַאת הַ מִ קְ ָרא אֵ ינֶּנָה כְפִ י פִ תְ רֹון ָאדָ ם מִ לִבֹו׃  22כִּי מֵ עֹולָ ם ֹלא־יָצְָאה נְבּוָאה ב ְִּרצֹון הָ ָ
אֱ ֹלהִּ ים הַ קְ דֹושִּ ים ִּדבְרּו כַאֲ שֶׁ ר נְשָ ָאם רּוחַ הַ ק ֶֹּׁדש׃ הָ אִּ ג ֶֶׁׁרת הַ שֵ נִּית לְ פֶׁ טְ רֹוס הַ שָ לִּ יחַ פֶׁ ֶׁרק א
יש אלוהים אחד  -האב הבן ורוח הקודש הם אלוהים אחד
שְ מַ ע י ִּשְ ָראֵ ל; י ְהוָה אֱ ֹלהֵ ינּו י ְהוָה אֶׁ חָ ד׃ דברים ו  24 4הָ אֱ ֹלהִּ ים רּוחַ הּוא וְהַ מִּ שְ תַ חֲ וִּים לֹו צ ְִּריכִּים לְ הִּ שְ תַ חֲ ֹות
בְרּוחַ ּו ֶׁבאֱ מֶׁ ת׃ יוחנן ד  3024אֲ נִּי ו ְָאבִּי אֶׁ חָ ד אֲ נָחְ נּו׃י  33ו ְלָ הֶׁ ם הָ ָאבֹות ּומֵ הֶׁ ם יָצָא הַ מָ שִּ יחַ לְ פִּ י בְשָ רֹו
אֲ שֶ ר־הוא אֱ ֹלהִ ים עַ ל־הַ כ ֹּל מְ ב ָֹּרְך לְ עֹולָ מִּ ים ָאמֵ ן׃ אל הרומים ט
ישוע המשיח  -נולד עלידי רוח הקודש דרך העלמה מרים .הוא אלוהים ואדם כאחד  35.וַיַעַ ן הַ מַ לְ אָ ְך וַי ֹּאמֶׁ ר
אֵ לֶׁ יהָ רּוחַ הַ ק ֶֹּׁדש תָ בֹוא עָ לַ יְך ּוג ַ
ְבּורת עֶׁ לְ יֹון תָ צֵל עָ לָ יְך עַ ל־כֵן ָקדֹוש י ֵָאמֵ ר לַ יִּלֹוד בֶׁן־הָ אֱ ֹלהִּ ים׃ לוקס א 33
 6אֲ שֶ ר ַאף כִי־הָ י ָה בִדְ מות הָ אֱ ֹלהִ ים ֹלא־חָ שַ ב לֹו לְשָ לָל הֱ יֹותֹו שָ ו ֶה לֵאֹלהִ ים׃  7כִי אִ ם־הִ פְשִ יט אֶ ת־עַ צְמֹו וַּיִ ְלבַש
דְ מות עֶ בֶד וַי ְהִ י דֹומֶ ה ִל ְבנֵי ָאדָ ם וַּיִמָ צֵא בִתְ כונָתֹו ְכבֶן ָאדָ ם׃  8וַּיַשְ פֵ ל אֶ ת־נַפְשֹו וַּיִ ָכנַע עַ ד־מָ ו ֶת עַ ד־מִ יתַ ת הַ ְצלִיבָה׃
 1עַ ל־כֵן הִ ְגבִיהֹו הָ אֱ ֹלהִ ים מְ א ֹׁד וַּיִתֵ ן־לֹו שֵ ם נַעֲ לֶה עַ ל־כָל־שֵ ם׃ פיליפים ב  2 6-1עַ ל־דְ בַר בְנֹו אֲ שֶ ר מִ ז ֶַרע דָ ו ִד ְל ִפי
ְבורה לְפִ י רוחַ הַ קְ דֻׁ שָ ה בִתְ חִ ּיָתֹו מִ בֵין הַ מֵ תִ ים הוא י ֵשועַ הַ מָ שִ יחַ אֲ דֹׁנֵינו׃ 5
הַ בָשָ ר׃  1אֲ שֶׁ ר הּוכַן לְ בֶׁן־הָ אֱ ֹלהִּ ים ִבג ָ
אל הרומיים א
חטאים מבטן ולידה – כל האנשים מתים בחטא ולכן לא יכולים להתרצות לפני האלוהים.
ב גַם־אֶ תְ כֶם אֲ שֶ ר מֵ תִ ים הֱ י ִיתֶ ם בְפִשְ עֵ יכֶם ו ְחַ ט ֹׁאתֵ יכֶם׃  1אֲ שֶ ר הִ תְ הַ ַלכְתֶ ם בָהֶ ם כְדֹור הָ עֹולָם הַ זֶה כ ְִרצֹון שַ ר
מֶ מְ שֶ לֶת הָ אֲ ו ִיר ו ְהוא הָ רוחַ הַ פ ֹׁעֵ ל כָעֵ ת ִב ְבנֵי הַ מֶ ִרי׃  2וְגַם־אֲ נ ַחְ נו ֻׁכלָנו בְתֹוכָם הָ ַלכְנו לְפָ נִים בְתַ אֲ ֹות הַ בָשָ ר
לַעֲ שֹות חֶ פְ צֵי בְשָ ֵרנו ומַ חְ שְ בֹותֵ ינו וַּנְהִ י ְבנֵי־רֹׁגֶז בְטִ בְעֵ נו כִשְ ָאר ְבנֵי ָאדָ ם׃ אל האפסים ב  8כִי־בַחֶ סֶ ד נֹושַ עְ תֶ ם
1 www.amenamen.nl

ְתם ו ַעֲ מַ דְ ֶתם בָּה׃  2וְגַם תִ וָשְ עו בָּה אִ ם־תַ חֲ זִיקו בַדָ בָר
ֹורה אֲ שֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ ֶתם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְש ֹׁ ָ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
אֲ שֶ ר בִשַ ְר ִתי אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָ ו ְא׃  3כִי ֵראשִ ית כָל־דָ בָר מָ סַ ְר ִתי ָלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַב ְל ִתי כִי־הַ מָ שִ יחַ מֵ ת ְל ַכ ֵפר
עַ ל־חַ ט ֵ
ֹׁאתינו ַככָתוב׃  4וְנִקְ בַר ו ְהוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִישִ י ַככָתוב׃ הראשונה לקוקנתיים טו 1-5

עַ ל־י ְדֵ י הָ אֱ מונָה ו ְֹלא מִ ּיֶדְ כֶם הָ י ְתָ ה ז ֹׁאת כִי־מַ תַ ת אֱ ֹלהִ ים הִ יא׃ ֹ 1לא מִ תֹוְך הַ מַ עֲ שִ ים שֶ לא י ִתְ הַ לֵל אִ יש׃ אל
הרומיים ג  :1-12ד  5ח 7-8א קורנתיים א  11אל העברים יא 6
אלוהים מצדיק חטאים – בחסדו על בסיס דם המשיח אך ורק דרך האמונה .תוכנית הישועה ניתנת לבני
האדם בחינם ללא צורך במעשי צדקה.
 11וְנִצְדְ קו חִ ּנָם בְחַ סְ דֹו עַ ל־י ְדֵ י הַ פְ דות אֲ שֶ ר הָ י ְתָ ה בַמָ שִ יחַ י ֵשועַ ׃  15אֲ שֶ ר שָ מֹו הָ אֱ ֹלהִ ים לְפָ נֵינו ְלכַפ ֶֹׁרת עַ ל־י ְדֵ י
הָ אֱ מונָה בְדָ מֹו לְהַ ְראֹות אֶ ת־צִדְ קָ תֹו ַאחֲ ֵרי אֲ שֶ ר הֶ עֱ בִיר אֶ ת־הַ חֲ טָ אִ ים הָ ִראשֹׁנִים בְעֵ ת חֶ מְ לָתֹו׃  16לְהַ ְראֹות
אֶ ת־צִדְ קָ תֹו בָעֵ ת הַ ז ֹׁאת כִי צַדִ יק הוא ומַ צְדִ יק אֶ ת־בֶן־אֱ מונַת י ֵשועַ ׃  17ו ְבכֵן אַ ּיֵה תְ הִ לַת הַ מִ תְ הַ לֵל הֲ ֹלא ָאבָדָ ה
י־תֹורת הַ מַ עֲ שִ ים ֹלא כִי עַ ל־י ְדֵ י ַ
ַ
תֹורה הַ עַ ל־י ְדֵ
תֹורת הָ אֱ מונָה׃ ָ 18לכֵן דָ נ ִים אֲ נַחְ נו שֶ בֶאֱ מונָה יִצְדַ ק
ו ְעַ ל־י ְדֵ י אֵ יזו ָ
תֹורה׃ אל הרומים ג  11-18ה  1-1אל האפסים ב 8-1
הָ ָאדָ ם ִב ְבלִי מַ עֲ שֵ י ָ
בטחון בישועה – כל אלו שקיבלו את האדון ישוע בתור המושיע שלהם ,בטוחים במשיח
 1כִי בֹו בְגופֹו שֹׁכֵן כָל־מְ ֹלא הָ אֱ לָהות ובֹו אַ תֶ ם נִמְ לָאִ ים׃ קולוסיים ב 1
ג ָלכֵן אִ ם־קַ מְ תֶ ם עִ ם־הַ מָ שִ יחַ בַקְ שו אֵ ת אֲ שֶ ר לְמָ עְ לָה אֲ שֶ ר הַ מָ שִ יחַ ישֵ ב שָ ם לִימִ ין הָ אֱ ֹלהִ ים׃  1אֵ ת אֲ שֶ ר
ָָארץ׃  2כִי־מַ תֶ ם ו ְחַ ּיֵיכֶם צְפונִים עִ ם־הַ מָ שִ יחַ בֵאֹלהִ ים׃  1בְעֵ ת הִ גָלֹות
לְמַ עְ לָה י ֶהְ גֶה ְל ַב ְבכֶם ֹלא אֶ ת־אֲ שֶ ר ב ֶ
הַ מָ שִ יחַ אֲ שֶ ר הוא חַ ּיֵיכֶם גַם־אַ תֶ ם תִ גָלו עִ מֹו ְבכָבֹוד׃ קולסיים ג
 6ובָטוחַ אֲ נִי בַמַ תְ חִ יל ָבכֶם הַ מַ עֲ שֶ ה הַ טֹוב שֶ גַם־יִגְמְ ֶרּנו עַ ד־יֹום י ֵשועַ הַ מָ שִ יחַ ׃ אל הפיליפים א
 12ו ַאֲ שֶ ר גַם־אַ תֶ ם שְ תולִים בֹו ַאחֲ ֵרי שָ מְ עֲ כֶם דְ בַר הָ אֱ מֶ ת אֶ ת־ב ַ
ְשֹורת י ְשועַ תְ כֶם ו ַאֲ שֶ ר בֹו כְשֶ הֶ אֱ מַ נְתֶ ם
גַם־נֶחְ תַ מְ תֶ ם בְרוחַ הַ הַ בְטָ חָ ה רוחַ הַ ק ֹׁדֶ ש׃ אל האפסיים א
רוח הקודש –  8מוכיח את העולם על החטא ,טובל ,חותם ,שוכן במאמין ,מאיר ומחזק את המאמין .ו ְהָ י ָה
כִי־י ָב ֹׁא ו ְהֹוכִיחַ אֶ ת־הָ עֹולָם עַ ל־דְ בַר הַ חֵ טְ א ו ְהַ צֶדֶ ק ו ְהַ מִ שְ פָ ט׃ יוחנן טז 8
ֹ 5לא ִב ְגלַל מַ עֲ שֵ י הַ צְדָ קָ ה אֲ שֶ ר עָ שִ ינו הֹושִ יעַ א ֹׁתָ נו כִי אִ ם־בְחַ סְ דֹו עַ ל־י ְדֵ י טְ בִילַת הַ לִידָ ה הַ חֲ דָ שָ ה ו ְחִ דוש רוחַ
הַ ק ֹׁדֶ ש׃ טיטוס ג
 12כִי בְרוחַ אֶ חָ ד נִטְ ַבלְנו ֻׁכלָנו לְגוף אֶ חָ ד אִ ם־י ְהודִ ים ו ְאִ ם־יְוָנִים אִ ם־עֲ בָדִ ים ו ְאִ ם־ ְבנֵי ִ
חֹורין ו ְ ֻׁכלָנו לְרוחַ אֶ חָ ד
הָ שְ קִ ינו׃ א קורנתיים יב 12
 12ו ַאֲ שֶ ר גַם־אַ תֶ ם שְ תולִים בֹו ַאחֲ ֵרי שָ מְ עֲ כֶם דְ בַר הָ אֱ מֶ ת אֶ ת־ב ַ
ְשֹורת י ְשועַ תְ כֶם ו ַאֲ שֶ ר בֹו כְשֶ הֶ אֱ מַ נְתֶ ם
גַם־נֶחְ תַ מְ תֶ ם בְרוחַ הַ הַ בְטָ חָ ה רוחַ הַ ק ֹׁדֶ ש׃ אל האפסים א 12-11
גוף המאמינים – נקרא קהילת "גוף המשיח" בקהילה הזאת חברים כל אלו שנושעו בחסדו של האלוהים דרך
האמונה באדון ישוע המשיח ומותו המכפר על הצלב .הראשונה אל הקורנתיים טו 1-5
 12כִי בְרוחַ אֶ חָ ד נִטְ ַבלְנו ֻׁכלָנו לְגוף אֶ חָ ד אִ ם־י ְהודִ ים ו ְאִ ם־יְוָנִים אִ ם־עֲ בָדִ ים ו ְאִ ם־ ְבנֵי ִ
חֹורין ו ְ ֻׁכלָנו לְרוחַ אֶ חָ ד
הָ שְ קִ ינו׃ הראשונה לקורנתיים יב 12
ְבורה
 12אֲ שֶ ר ָפעַ ל בַמָ שִ יחַ בְהָ עִ יר א ֹׁתֹו מִ ן־הַ מֵ תִ ים וַּיֹושִ יבֶּנו לִימִ ינֹו בַמְ רֹומִ ים׃  11מִ מַ עַ ל ְלכָל־שְ ָר ָרה ו ְשָ לְטָ ן וג ָ
ומֶ מְ שָ לָה ו ְכ ֹׁל הַ ּנִקְ ָרא בְשֵ ם ֹלא־בָעֹולָם הַ זֶה ִב ְלבַד כִי אִ ם־גַם בָעֹולָם הַ בָא׃  11וַּיָשֶ ת כ ֹׁל תַ חַ ת ַר ְגלָיו וַּיִתֵ ן א ֹׁתֹו
לְר ֹׁאש לְכ ֹׁל אֶ ל־הָ עֵ דָ ה׃  12אֲ שֶ ר הִ יא גופֹו מְ לֹוא שֶ ל־הַ מְ מַ לֵא אֶ ת־הַ כ ֹׁל בַכ ֹׁל׃ אל האפסים א 11
ְשרה׃ אל האפסיים ג 6
 6שֶ ּיִהְ יו הַ גֹוי ִם גַם־הֵ ם נ ֹׁחֲ לִים ובְגוף אֶ חָ ד ו ְחַ ב ְֵרי הַ הַ בְטָ חָ ה בַמָ שִ יחַ י ֵשועַ עַ ל־י ְדֵ י הַ ב ָ
 1גוף אֶ חָ ד ו ְרוחַ אֶ חָ ד כַאֲ שֶ ר גַם־נִקְ ֵראתֶ ם בְתִ קְ ו ַת מִ שְ מַ ְרתְ כֶם הָ אֶ חָ ת׃ אל האפסיים ד  12 1אִ ם־תַ עַ מְ דו מְ י ֻׁסָ דִ ים
ְשֹורה אֲ שֶ ר שְ מַ עְ תֶ ם ו ַאֲ שֶ ר נִשְ מְ עָ ה ְלכָל־הַ ּנִב ְָרא תַ חַ ת הַ שָ מָ י ִם ו ַאֲ שֶ ר אֲ נִי
ונְכֹונִים בָאֱ מונָה ו ְֹלא תִ מֹוטו מִ תֹוחֶ לֶת הַ ב ָ
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ְתם ו ַעֲ מַ דְ ֶתם בָּה׃  2וְגַם תִ וָשְ עו בָּה אִ ם־תַ חֲ זִיקו בַדָ בָר
ֹורה אֲ שֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ ֶתם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְש ֹׁ ָ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
אֲ שֶ ר בִשַ ְר ִתי אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָ ו ְא׃  3כִי ֵראשִ ית כָל־דָ בָר מָ סַ ְר ִתי ָלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַב ְל ִתי כִי־הַ מָ שִ יחַ מֵ ת ְל ַכ ֵפר
עַ ל־חַ ט ֵ
ֹׁאתינו ַככָתוב׃  4וְנִקְ בַר ו ְהוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִישִ י ַככָתוב׃ הראשונה לקוקנתיים טו 1-5

ִסורי הַ מָ שִ יחַ
פֹולֹוס הָ י ִיתִ י לָּה לִמְ שָ ֵרת׃  11עַ תָ ה הִ נְנִי שָ מֵ חַ בְעִ ּנוי ַי אֲ שֶ ר אֲ נִי סֹׁבֵל לְמַ עַ נְכֶם ו ַאֲ מַ לֵא מַ ה־שֶ חָ סֵ ר מִ ּי ֵ
ִבבְשָ ִרי בְעַ ד גופֹו הִ יא הָ עֵ דָ ה׃  15אֲ שֶ ר הָ י ִיתִ י לָּה לִמְ שָ ֵרת כְפִ י־פְ קֻׁ דַ ת אֱ ֹלהִ ים אֲ שֶ ר נִתְ נָה־לִי עֲ לֵיכֶם לְמַ לאת
אֶ ת־דְ בַר הָ אֱ ֹלהִ ים׃ אל הקולסיים א
מתנות שנתנו על ידי רוח הקודש בתור תופעה על טבעית ,אותות או כוח מיוחד לשרות הגיעו לסיומם כאשר
השליח פולוס השלים את דבר האלוהים .הראשונה לקורנתיים יב  17ו ְאַ תֶ ם גוף הַ מָ שִ יחַ אַ תֶ ם ו ְאֵ ב ָָריו כָל־אֶ חָ ד
לְפִ י חֶ לְקֹו׃  18ומֵ הֶ ם שָ ם הָ אֱ ֹלהִ ים בַקָ הָ ל ִראשֹונָה לִשְ לִיחִ ים ו ְשֵ נִית ִלנְבִיאִ ים ושְ לִישִ ית לִמְ לַמְ דִ ים וַּיִתֵ ן גְבורֹות
ַאף־מַ תְ נֹות הָ ְרפֻׁאֹות ותְ מִ יכֹות ו ְהַ נְהָ גֹות ומִ ינֵי לְש ֹׁנֹות׃  11הֲ ֻׁכלָם שְ לִיחִ ים אִ ם־ ֻׁכלָם נְבִיאִ ים אֹו ֻׁכלָם מְ לַמְ דִ ים הֲ ֻׁכלָם
ע ֹׁשֵ י גְבורֹות׃  22הַ ְל ֻׁכלָם מַ תְ נֹות ְרפֻׁאֹות הֲ ֻׁכלָם מְ דַ ב ְִרים ִבלְש ֹׁנֹות הֲ ֻׁכלָם מְ בָאֲ ֵרי לְש ֹׁנֹות׃  21ו ְאַ תֶ ם הִ שְ תַ דְ לו
מֹורה אֶ תְ כֶם דֶ ֶרְך נַעֲ לָה עַ ל־ ֻׁכ ָלנָה׃ אל הרומיים יב  1-7אל האפסיים ד
לְהַ שִ יג הַ מַ תָ נֹות הַ טֹובֹות בְיֹותֵ ר ו ַאֲ נִי הִ נְנִי ֶ
8-12
אלוהים עובד היום דרך המאמין שהתמלא ברוח הקודש או כפי שנאמר דבר אלוהים שוכן בו  16דְ בַר הַ מָ שִ יחַ
עֹוררו אֶ ת־נַפְ שְ כֶם בִתְ הִ לֹות ו ְתִ שְ בָחֹות ו ְשִ ירֹות רוחָ נִּיֹות ו ְשִ ירו
י ִשְ כֹׁן בְקִ ְר ְבכֶם בְשֶ פַ ע ַרב ְבכָל־חָ כְמָ ה ותְ לַמְ דו ותְ ֲ
לַיהֹו ָה ִבנְעִ ימָ ה ִב ְל ַב ְבכֶם׃ אל קולוסיים ג 16
רוח הקודש דרך דבר האלוהים ,הוא הכוח היום שעובד במאמין לבשר את הבשורה ללא מאמין ,ללמד,
להוכיח ,לעזור .רוח הקודש דרך דבר האלוהים הוא הכוח שעומד מאחורי זקן העדה והשמשים ללמד ולהוביל
את הקהילה 5.בַעֲ בור ז ֹׁאת הִ ּנַחְ תִ יָך בִקְ ֵריטִ י בַעֲ בור אֲ שֶ ר תַ שְ לִים אֶ ת־הֶ חָ סֵ ר ותְ מַ ּנֶה זְקֵ נִים ְבכָל־עִ יר ו ָעִ יר כַאֲ שֶ ר
ִצוִיתִ יָך׃ טיטוס א  5-7הראשונה לטימותיוס ג 1-7
אל הרומים יב  : 1-2הראשונה לקורנתיים יג  :8-12אל האפסים ד :11-16ה  :18אל הקולוסים ג  16א
תסלוניקים ב  12א טימותיוס ג  1-15ה 17-15
ְעוריָך
 11אֲ בָל אַ תָ ה עֲ מ ֹׁד בַאֲ שֶ ר לָמַ דְ תָ ובַאֲ שֶ ר הָ פְ קַ ד אִ תָ ְך כִי יֹודֵ עַ אַ תָ ה מִ י־הוא אֲ שֶ ר לָמַ דְ תָ מִ מֶ ּנו׃  15ומִ ּנ ֶ
י ָדַ עְ תָ אֶ ת־כִתְ בֵי הַ ק ֹׁדֶ ש הַ ּיְכֹׁלִים לְהַ חְ כִימְ ָך ַלי ְשועָ ה עַ ל־י ְדֵ י הָ אֱ מונָה בַמָ שִ יחַ י ֵשועַ ׃  16כִי כָל־הַ כָתוב נִכְתָ ב בְרוחַ
אֱ ֹלהִ ים ומֹועִ יל לְהֹור ֹׁת ולְהֹוכִיחַ ו ְלי ַשֵ ר ולְהַ דְ ִריְך בְמַ עְ ְגלֵי צֶדֶ ק׃  17לְמַ עַ ן אֲ שֶ ר־י ִהְ י ֶה אִ יש הָ אֱ ֹלהִ ים תָ מִ ים ומוכָן
ְלכָל־מַ עֲ שֶ ה טֹוב׃ השניה לטימותיוס ג 16-17
נצחון על החטא – כל אלו שנושעו דרך דם המשיח חייבים להתנסות בכוח שמשחרר אותנו מכוחו של החטא.
 11וְכֵן גַם־אַ תֶ ם הֱ יו בְעֵ ינֵיכֶם כְמֵ תִ ים לַחֵ טְ א ו ְחַ ּיִים לֵאֹלהִ ים בַמָ שִ יחַ י ֵשועַ אֲ דֹׁנֵינו׃  11אִ ם־כֵן אֵ פֹוא ַאל־תִ שְ לַט
הַ חַ טָ את בְגופְ כֶם אֲ שֶ ר י ָמות לְהַ טֹות ְל ַב ְבכֶם ַאחֲ ֵרי תַ אֲ ֹותָ יו׃  12ו ְַאל־תִ תְ נו אֶ ת־אֵ ב ֵָריכֶם לִהְ יֹות ִל ְכלֵי־עָ ו ֶל לַחֵ טְ א
אֲ בָל תְ נו עַ צְמְ כֶם לֵאֹלהִ ים כַחַ ּיִים מֵ עִ ם הַ מֵ תִ ים ו ְאֵ ב ֵָריכֶם ִל ְכלֵי צְדָ קָ ה לֵאֹלהִ ים׃ אל הרומיים ו 11
אנחנו מאמינים שהטבע החוטא שלנו לא יעלם לגמרי כל עוד אנחנו חיים בגוף הזה.
 6בַאֲ שֶ ר י ֹׁדְ עִ ים אֲ נַחְ נו כִי־נִ ְצלַב עִ מֹו הָ ָאדָ ם הַ ּיָשָ ן אֲ שֶ ר בָנו לְמַ עַ ן י ֹׁאבַד גוף הַ חֵ טְ א ו ְֹלא נִהְ י ֶה עֹוד עֲ בָדִ ים לַחֵ טְ א׃ 7
כִי הַ מֵ ת נִקָ ה מִ ן־הַ חֵ טְ א׃  8ו ְהִ ּנ ֵה אִ ם־מַ תְ נו עִ ם־הַ מָ שִ יחַ נַאֲ מִ ין כִי־גַם־נִחְ י ֶה עִ מֹו׃  1בַאֲ שֶ ר י ָדַ עְ נו כִי הַ מָ שִ יחַ ַאחֲ ֵרי
אֲ שֶ ר נֵעֹור מִ ן־הַ מֵ תִ ים ֹלא י ָמות עֹוד ו ְֹלא י ִשְ לַט־בֹו עֹוד הַ מָ ו ֶת׃  12כִי אֲ שֶ ר מֵ ת מֵ ת לַחֵ טְ א ַפעַ ם אֶ חָ ד ו ַאֲ שֶ ר חַ י חַ י
הוא לֵאֹלהִ ים׃  11וְכֵן גַם־אַ תֶ ם הֱ יו בְעֵ ינֵיכֶם כְמֵ תִ ים לַחֵ טְ א ו ְחַ ּיִים לֵאֹלהִ ים בַמָ שִ יחַ י ֵשועַ אֲ דֹׁנ ֵינו׃  11אִ ם־כֵן אֵ פֹוא
ַאל־תִ שְ לַט הַ חַ טָ את בְגופְ כֶם אֲ שֶ ר י ָמות לְהַ טֹות ְל ַב ְבכֶם ַאחֲ ֵרי תַ אֲ ֹותָ יו׃  12ו ְַאל־תִ תְ נו אֶ ת־אֵ ב ֵָריכֶם לִהְ יֹות
ִל ְכלֵי־עָ ו ֶל לַחֵ טְ א אֲ בָל תְ נו עַ צְמְ כֶם לֵאֹלהִ ים כַחַ ּיִים מֵ עִ ם הַ מֵ תִ ים ו ְאֵ ב ֵָריכֶם ִל ְכלֵי צְדָ קָ ה לֵאֹלהִ ים׃  11כִי הַ חֵ טְ א ֹלא
תֹורה כִי אִ ם־תַ חַ ת הֶ חָ סֶ ד׃ אל הרומיים ו 6-11
י ִשְ תָ ֵרר עֹוד עֲ לֵי ֶכם מִ פְ נֵי שֶ אֵ ינְכֶם תַ חַ ת הַ ָ
 11ו ְאִ ם־י ִשְ כֹׁן בְקִ ְר ְבכֶם רוחֹו שֶ ל הַ מֵ עִ יר אֶ ת־י ֵשועַ מִ ן־הַ מֵ תִ ים הַ מֵ עִ יר אֶ ת־הַ מָ שִ יחַ מִ ן־הַ מֵ תִ ים הוא גַם
אֶ ת־ ְגוִּיֹותֵ יכֶם הַ מֵ תֹות י ְחַ ּיֶה עַ ל־י ְדֵ י רוחֹו הַ שֹׁכֵן בְקִ ְר ְבכֶם׃ ָ 11לכֵן ַאחַ י חַ ּיָבִים אֲ נַחְ נו ֹלא ַלבָשָ ר לִחְ יֹות לְפִ י הַ בָשָ ר׃
 12כִי אִ ם־תִ חְ יו לְפִ י הַ בָשָ ר מֹות תְ מֻׁ תון ו ְאִ ם־עַ ל־י ְדֵ י הָ רוחַ תָ מִ יתו אֶ ת־מַ עַ ְללֵי הַ בָשָ ר חָ י ֹׁה תִ חְ יו׃  11כִי־כ ֹׁל אֲ שֶ ר
רוחַ אֱ ֹלהִ ים יְנַהֲ גֵם ְבנֵי אֱ ֹלהִ ים הֵ מָ ה׃ אל הרומים ח 11
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ְתם ו ַעֲ מַ דְ ֶתם בָּה׃  2וְגַם תִ וָשְ עו בָּה אִ ם־תַ חֲ זִיקו בַדָ בָר
ֹורה אֲ שֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ ֶתם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְש ֹׁ ָ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
אֲ שֶ ר בִשַ ְר ִתי אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָ ו ְא׃  3כִי ֵראשִ ית כָל־דָ בָר מָ סַ ְר ִתי ָלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַב ְל ִתי כִי־הַ מָ שִ יחַ מֵ ת ְל ַכ ֵפר
עַ ל־חַ ט ֵ
ֹׁאתינו ַככָתוב׃  4וְנִקְ בַר ו ְהוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִישִ י ַככָתוב׃ הראשונה לקוקנתיים טו 1-5

סעודת האדון – כֹוס שֶ ל־ב ְָרכָה  -הַ לֶחֶ ם אֲ שֶ ר אֲ נַחְ נו בֹׁצְעִ ים –הקבלות האלו נתנו לשליח פולוס ישירות מהאדון
ישוע המשיח עבור קהילת גוף המשיח .הראשונה לקורנתיים יא  12-16י 12-21
ִכי ְבכָל־זְמַ ן שֶ ת ֹׁאכְלו אֶ ת־הַ לֶחֶ ם הַ זֶה ו ְתִ שְ תו אֶ ת־הַ כֹוס הַ ז ֹׁאת הַ ְזכֵר תַ ְזכִירו אֶ ת־מֹות אֲ דֹׁנֵינו עַ ד כִי י ָבֹוא׃
אין שום מקום בכתוב שמלמד שסעודת האדון וטבילה במים קשורים אחד לשני בתור איזה טקס דתי קדוש.
הָ אִּ שָ ה חַ ֶׁיבֶׁת לִּ הְ יֹות אֹות מִּ שְ מַ עְ תָ ּה עַ ל־ר ֹּאשָ ּה בַעֲ בּור הַ מַ לְ ָאכִּים׃
הקבלות האלו נתנו לשליח פולוס כחלק מבשורת חסד האלוהים – הראשונה אל הקורנתיים יא 1-16
טבילה – כל מי שנושע דרך דם המשיח ,נטבל על ידי רוח הקודש לגוף אחד .עלידי הטבילה האחת הזאת
המאמין מתאחד עם האדון ישוע המשיח במותו ,קבורתו ותקומתו מהמתים .לאור מה שנאמר באל האפסיים ד
 5ובראשונה לקורנתיים א  17אנחנו מאמינים שטבילה במים לא כלולה במסגרת בשורת חסד האלוהים
שהאדון ישוע הפקיד בידי השליח פולוס עבור קהילת גוף המשיח.
 17כִי ֹלא שְ לָחַ נִי הַ מָ שִ יחַ לִטְ בֹול כִי אִ ם־ ְלבַשֵ ר ֹלא־בְחָ כְמַ ת דְ ב ִָרים לְמַ עַ ן אֲ שֶ ר ֹלא־י ִהְ י ֶה צְלוב הַ מָ שִ יחַ ל ִָריק׃ 18
כִי־דְ בַר הַ צְלוב סִ כְלות הוא לָאֹׁבְדִ ים אֲ בָל לָנו הַ ּנֹושָ עִ ים ג ַ
ְבורת אֱ ֹלהִ ים׃ הראשונה לקורנתיים א 17
ָ 3אדֹון אֶׁ חָ ד אֱ מּונָה ַאחַ ת טְ בִּילָ ה אֶׁ חָ ת׃ אל האפסים ד  22 3כִּי כֻלְ כֶׁם אֲ שֶׁ ר לַ מָ שִּ יחַ נִּטְ ַבלְ תֶׁ ם לְ בַשְ תֶׁ ם
אֶׁ ת־הַ מָ שִּ יחַ ׃ אל הגלטים ג  4לָ כֵן נִּקְ ב ְַרנּו עִּ מֹו בַטְ בִּילָ ה לַ מָ וֶׁת לְ מַ עַ ן נִּתְ הַ לֵ ְך בְחַ יִּים מְ חֻ ָדשִּ ים כַאֲ שֶׁ ר הַ מָ שִּ יחַ
נֵעֹור מִּ ן־הַ מֵ תִּ ים עַ ל־י ְֵדי כְבֹוד הָ ָאב׃ אל הרומיים ד
ישוע קם מהמתים – שהוא יחזור הוא יקים את כל הנושעים לחיי נצח ובסוף את כל אלו שלא האמינו למשפט
עולמים.
 28וַּי ֹׁאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם מַ ה־ ָלכֶם כִי תִ בָהֵ לו וְלָמָ ה תַ עֲ לֶינָה מַ חֲ שָ בֹות ִב ְל ַב ְבכֶם׃ ְ 21ראו אֶ ת־י ָדַ י ו ְאֶ ַ
ת־ר ְגלַי כִי ָאנֹׁכִי הוא
וראו כִי רוחַ אֵ ין לֹו בָשָ ר ו ַעֲ צָמֹות כַאֲ שֶ ר אַ תֶ ם ר ֹׁאִ ים בִי לוקס כד 21- 28
מַ שְ שונִי ְ
 12אֲ בָל עַ תָ ה הַ מָ שִ יחַ הוקַ ם מִ ן־הַ מֵ תִ ים ֵראשִ ית הַ י ְשֵ נִים׃  11כִי ַאחֲ ֵרי אֲ שֶ ר־בָא הַ מָ ו ֶת עַ ל־י ְדֵ י ָאדָ ם גַם־תְ חִ ּיַת
הַ מֵ תִ ים בָָאה עַ ל־י ְדֵ י ָאדָ ם׃  11כִי כַאֲ שֶ ר בָָאדָ ם הָ ִראשֹון מֵ תִ ים ֻׁכלָם כֵן י ִחְ יו ֻׁכלָם בַמָ שִ יחַ ׃  12וְכָל־אֶ חָ ד ו ְאֶ חָ ד
בְסִ דְ רֹו ֵראשִ ית ֻׁכלָם הַ מָ שִ יחַ ו ְַאחֲ ֵרי־כֵן א ֹׁתָ ם שֶ הֵ ם לַמָ שִ יחַ בְבֹואֹו׃  11ו ְַאחֲ ֵרי כֵן הַ קֵ ץ כְשֶ ּיִמְ ס ֹׁר אֶ ת־הַ מַ לְכות
ְבורה׃  15כִי־הוא מָ ֹלְך י ִמְ ֹלְך עַ ד כִי־י ָשִ ית אֶ ת־כָל־אֹׁיְבָיו תַ חַ ת
לֵאֹלהִ ים הָ ָאב ַאחֲ ֵרי הַ שְ בִיתֹו כָל־מִ שְ ָרה וְכָל־שָ לְטָ ן וג ָ
ַר ְגלָיו׃  16ו ְַאחֲ רֹון הָ אֹׁיְבִים אֲ שֶ ר יִכָחֵ ד הוא הַ מָ ו ֶת׃  17כִי־כ ֹׁל שָ ת תַ חַ ת ַר ְגלָיו ובְָאמְ רֹו כ ֹׁל הושַ ת תַ חְ תָ יו בָרור הוא
שֶ הַ שָ ת כ ֹׁל תַ חְ תָ יו אֵ ינֶּנו ַב ְכלָל׃  18וְכַאֲ שֶ ר יושַ ת הַ כ ֹׁל תַ חְ תָ יו ָאז יושַ ת הַ בֵן גַם־הוא תַ חַ ת הַ שָ ת־כ ֹׁל תַ חְ תָ יו לְמַ עַ ן
י ִהְ י ֶה הָ אֱ ֹלהִ ים הַ כ ֹׁל בַכ ֹׁל׃ הראשונה לקורנתיים טו 12
 11ו ָאֵ ֶרא כִסֵ א ָלבָן וְגָדֹול ו ְהַ ּי ֹׁשֵ ב עָ לָיו מִ פָ נָיו נָסו אֶ ֶרץ ו ְשָ מָ י ִם ו ְֹלא־נִמְ צָא לָהֶ ם מָ קֹום׃  11ו ָאֵ ֶרא אֶ ת־הַ מֵ תִ ים הַ קְ טַ ּנִים
עִ ם־הַ גְדֹׁלִים ע ֹׁמְ דִ ים לִפְ נֵי הַ כִסֵ א וסְ ִ
פָרים נִפְ תָ חִ ים וַּיִפָ תַ ח סֵ פֶר ַאחֵ ר ו ְהוא סֵ פֶר הַ חַ ּיִים וַּיִשָ פְטו הַ מֵ תִ ים מִ ן־הַ כָתוב
בַסְ פָ ִרים כְמַ עֲ שֵ יהֶ ם׃  12וַּיָשֶ ב הַ ּיָם אֶ ת־מֵ תָ יו ו ְהַ מָ ו ֶת ו ְהַ שְ אֹול הֵ שִ יבו אֶ ת־מֵ תֵ יהֶ ם וַּיִשָ פְ טו אִ יש אִ יש כְמַ עֲ שֵ יהֶ ם׃ 11
ו ְהַ מָ ו ֶת ו ְהַ שְ אֹול הֻׁ שְ לְכו בַאֲ גַם־הָ אֵ ש ו ְהוא הַ מָ ו ֶת הַ שֵ נִי׃  15וְכָל־אִ יש אֲ שֶ ר ֹלא־נִמְ צָא כָתוב בְסֵ פֶ ר הַ חַ ּיִים הֻׁ שְ לְַך
בַאֲ גַם הָ אֵ ש׃ חזון יוחנן כ
ביאת המשיח – המשיח יחזור לארץ לפני מלכות  1222השנים .הוא קודם יאסוף את המאמינים אליו.
 12ו ְעַ ל־דְ בַר הַ י ְשֵ נִים אֶ חָ י ֹלא־נְכַחֵ ד מִ כֶם דָ בָר לְמַ עַ ן ֹלא תֵ עָ צְבו כַאֲ חֵ ִרים אֲ שֶ ר אֵ ין־לָהֶ ם תִ קְ ו ָה׃  11כִי אִ ם־נַאֲ מִ ין
אֲ שֶ ר־מֵ ת י ֵשועַ וַּיֶחִ י כֵן יָבִיא הָ אֱ ֹלהִ ים גַם אֶ ת־הַ י ְשֵ נִים ְבי ֵשועַ אִ תֹו׃  15כִי אֶ ת־ז ֹׁאת נ ֹׁאמַ ר ָלכֶם בִדְ בַר י ְהֹו ָה כִי
אֲ נַחְ נו הַ חַ ּיִים הַ ּנֹותָ ִרים עַ ד־ב ֹׁא הָ ָאדֹון ֹלא ֹׁ נְקַ דֵ ם אֶ ת־הַ י ְשֵ נִים׃  16כִי הָ ָאדֹון הוא י ֵֵרד מִ ן־הַ שָ מַ י ִם בִתְ רועָ ה בְקֹול
שַ ר הַ מַ לְָאכִים ובְשֹופַר אֱ ֹלהִ ים ו ְָאז י ָקומו ִראשֹונָה הַ מֵ תִ ים בַמָ שִ יחַ ׃ ַ 17אחֲ ֵרי־כֵן אֲ נַחְ נו הַ חַ ּיִים הַ ּנֹותָ ִרים נִלָקַ ח
אִ תָ ם י ַחְ דָ ו בַעֲ נָנִים לִקְ ַראת הָ ָאדֹון לָאֲ ו ִיר ו ְבכֵן נִהְ י ֶה תָ מִ יד עִ ם־הָ ָאדֹון׃ ָ 18לכֵן נַחֲ מו זֶה אֶ ת־זֶה בַדְ ב ִָרים הָ אֵ לֶה׃
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ְתם ו ַעֲ מַ דְ ֶתם בָּה׃  2וְגַם תִ וָשְ עו בָּה אִ ם־תַ חֲ זִיקו בַדָ בָר
ֹורה אֲ שֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ ֶתם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְש ֹׁ ָ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
אֲ שֶ ר בִשַ ְר ִתי אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָ ו ְא׃  3כִי ֵראשִ ית כָל־דָ בָר מָ סַ ְר ִתי ָלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַב ְל ִתי כִי־הַ מָ שִ יחַ מֵ ת ְל ַכ ֵפר
עַ ל־חַ ט ֵ
ֹׁאתינו ַככָתוב׃  4וְנִקְ בַר ו ְהוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִישִ י ַככָתוב׃ הראשונה לקוקנתיים טו 1-5

הראשונה לתסלוניקים ד  12 12-18כִי אֶ ז ְָרחותֵ נו בַשָ מַ י ִם הִ יא ומִ שָ ם מְ חַ כִים אֲ נַחְ נו לְמֹושִ יעֵ נו אֲ דֹׁנֵינו י ֵשועַ
הַ מָ שִ יחַ ׃  11אֲ שֶ ר י ַחֲ לִיף אֶ ת־גופֵ נו הַ שָ פֵ ל לִהְ י ֹׁתֹו דֹומֶ ה לְגוף כְבֹודֹו כְפִ י־פְ עֻׁ לַת י ְ ָכלְתֹו ִלכְבש הַ כ ֹׁל תַ חְ תָ יו׃ פיליפים
ג 11

 1ו ָאֵ ֶרא אֶ ת־הַ שָ מַ י ִם נִפְ תָ חִ ים ו ְהִ ּנֵה־סוס ָלבָן ו ְהָ רֹׁכֵב עָ לָיו י ִקָ ֵרא לֹו נֶאֱ מָ ן ו ַאֲ מִ תִ י ו ְבצֶדֶ ק הוא ש ֹׁפֵ ט ו ְֹלחֵ ם׃  11ו ְעֵ ינָיו
ְכ ַלבַת־אֵ ש ו ַעֲ טָ רֹות הַ ְרבֵה בְר ֹׁאשֹו ו ְלֹו שֵ ם כָתוב אֲ שֶ ר ֹלא־י ָדַ ע אִ יש כִי אִ ם־הוא ְלבַדֹו׃  12ו ְהוא לָבוש לְבוש מְ אָ דָ ם
בַדָ ם ושְ מֹו נ ִקְ ָרא דְ בַר הָ אֱ ֹלהִ ים׃  11ו ְ ִצבְאֹות הַ שָ מַ י ִם יֹׁצְאִ ים ַאחֲ ָריו עַ ל־סוסִ ים ְל ָבנ ִים ו ְהֵ ם מְ ֻׁלבָשִ ים ִבגְדֵ י־בוץ ָלבָן
ו ְטָ הֹור׃  15ומִ פִ יו יֹׁצֵאת חֶ ֶרב חַ דָ ה לְהַ כֹות אֶ ת־הַ גֹוי ִם ו ְהוא י ְִרעֵ ם בְשֵ בֶט ב ְַרזֶל ו ְהוא ד ֵֹׁרְך ַ
פורת י ֵין חֲ מַ ת־ַאף אֱ ֹלהֵ י
הַ ְצבָאֹות׃  16ו ְעַ ל־ ִבגְדֹו ו ְעַ ל־י ְֵרכֹו כָתוב שֵ ם מֶ לְֶך הַ מְ ָלכִים ו ַאֲ דֹׁנֵי הָ אֲ דֹׁנִים׃  17ו ָאֵ ֶרא מַ לְאָ ְך אֶ חָ ד ע ֹׁמֵ ד בַשָ מֶ ש וַּיִזְעַ ק
קֹול גָדֹול וַּי ֹׁאמֶ ר אֶ ל־צִפֹור כָל־ ָכנָף אֲ שֶ ר־תָ עוף בַחֲ צִי הַ שָ מַ י ִם ב ֹׁאו ו ְהֵ ָאסְ פו עַ ל־ ֶזבַח הַ גָדֹול אֲ שֶ ר לֵאֹלהִ ים׃ 18
ִבֹורים ובְשַ ר סוסִ ים ו ְר ֹׁ ְכבֵיהֶ ם ובְשַ ר כָל־ ְבנֵי ִ
ו ַאֲ ַכלְתֶ ם בְשַ ר מְ ָלכִים ובְשַ ר שָ ֵרי אֲ לָפִ ים ובְשַ ר ג ִ
חֹורים ו ַעֲ בָדִ ים
ָארץ ו ַאֲ גַפֵ יהֶ ם נִקְ הָ לִים לַעֲ שֹות מִ לְחָ מָ ה עִ ם־הָ רֹׁכֵב עַ ל־הַ סוס
הַ קְ טַ ּנִים עִ ם־הַ גְדֹולִים׃  11ו ָאֵ ֶרא אֶ ת־הַ חַ ּיָה ומַ ְלכֵי הָ ֶ
ו ְעִ ם־ ְצבָאֹו׃  12ו ַתִ תָ פֵש הַ חַ ּיָה ונְבִיא הַ שֶ קֶ ר אִ תָ ּה אֲ שֶ ר־עָ שָ ה הָ אֹותֹות לְפָ נֶיהָ ו ְהִ דִ יחַ בָהֶ ן אֶ ת־נ ֹׁשְ אֵ י תָ ו־הַ חַ ּיָה
ו ְהַ מִ שְ תַ חֲ ו ִים ְל ַצלְמָ ּה ושְ נֵיהֶ ם הֻׁ שְ לְכו חַ ּיִים בַאֲ גַם־הָ אֵ ש הַ ב ֹׁעֵ ר ְבגָפְ ִרית׃  11ו ְהַ ּנִשְ ִ
ָארים נֶהֶ ְרגו בַחֶ ֶרב הַ ּיֹוצֵאת
מִ פִ י־הָ רֹׁכֵב עַ ל־הַ סוס וְכָל־הָ עֹוף שָ בְעו מִ בְשָ ָרם׃ חזון יוחנן יט 11-11
המשימה והשליחות של הקהילה -זה ללכת בעקבות השליח פולוס על פי בשורת חסד האלוהים והנהגת חסד
האלוהים שהאדון ישוע הפקיד בידו .לבשר לאנשים על הכפרה דרך דם המשיח ולעזור להם לגדול ולהתחזק
בחסדו של האלוהים.
 15כִי גַם־אִ ם־הָ יו ָלכֶם ִרבֲבֹות א ֹׁמְ נִים בַמָ שִ יחַ אֵ ין ָלכֶם ָאבֹות ַרבִים כִי ָאנֹׁכִי יָלַדְ תִ י אֶ תְ כֶם ְבי ֵשועַ הַ מָ שִ יחַ עַ ל־י ְדֵ י
ְשֹורה׃  16עַ ל־כֵן אֲ נִי מְ בַקֵ ש מִ כֶם ָל ֶלכֶת בְעִ קְ בֹותָ י׃  17ובַעֲ בור ז ֹׁאת שָ לַחְ תִ י אֲ לֵיכֶם אֶ ת־טִ ימֹותִ ּיֹוס ְבנִי הָ ָאהוב
הַ ב ָ
הִ
הִ
ַמֵ
יחַ
שִ
ַ
כַאֲ שֶ ר מְ ל ד ָאנֹׁכִי ְבכָל־מָ קֹום ְבכָל־קְ לָה וקְ לָה׃ ה
ו ְהַ ּנֶאֱ מָ ן בָָאדֹון ו ְהוא י ְזכִיר ָלכֶם אֶ ת־דְ ָרכַי בַמָ
יא לְכו בְעִ קְ בֹותָ י כַאֲ שֶ ר גַם־אֲ נִי הֹׁלְֵך בְעִ קְ בֹות הַ מָ שִ יחַ ׃ הראשונה לקורנתיים יא 1
 23וַאֲ לֵ יכֶׁם הַ גֹוי ִּם אֲ נִּי מְ ַדבֵר ּוכְפִּ י הֱ יֹותִּ י שָ לִּ יחַ לַ גֹוי ִּם אֶׁ ת־שֵ רּותִּ י אֲ ַכבֵד׃ אל הרומיים יא 12
אל האפסים ג 2הראשונה לטימותיוס ב  2השניה לטימותיוס א  22ב 2
פולוס קורא לבשורת חסד האלוהים "בשורתי" .הבשורה הזאת נקראת גם בשורת הערלים והיא שונה מבשורת
המולים.
ְשֹורתִ י׃ אל
בְיֹום אֲ שֶ ר י ִשְ פ ֹׁט הָ אֱ ֹלהִ ים אֶ ת־כָל־תַ עֲ לֻׁמֹות ְבנ ֵי הָ ָאדָ ם ְבי ַד י ֵשועַ הַ מָ שִ יחַ כְפִ י ב ָ
ְשֹורתִ י וְכִקְ ִריַאת י ֵשועַ הַ מָ שִ יחַ כְפִ י גִלוי הַ סֹוד אֲ שֶ ר־הָ י ָה מְ כֻׁסֶ ה מִ ימֹות עֹולָם׃  16ו ְעַ תָ ה
ו ַאֲ שֶ ר י ָכ ֹׁל לְחַ זֵק אֶ תְ כֶם ִכב ָ
נִתְ פַ ְרסֵ ם ו ְנֹודַ ע עַ ל־י ְדֵ י כִתְ בֵי הַ ּנְבִיאִ ים כְמִ ְצו ַת אֱ ֹלהֵ י עֹולָם ְלכָל הַ גֹוי ִם לַהֲ בִיָאם לְמִ שְ מַ עַ ת הָ אֱ מונָה׃  17הָ אֱ ֹלהִ ים
הֶ חָ כָם הָ אֶ חָ ד לֹו הַ כָבֹוד ְבי ֵשועַ הַ מָ שִ יחַ לְעֹולָמִ ים ָאמֵ ן׃ אל הרומיים טז 15-16
ְשֹורתִ י׃  8השניה לטימותיוס ב8
זָכֹור תִ זְכ ֹׁר אֵ ת י ֵשועַ הַ מָ שִ יחַ הַ ּנֵעֹור מִ ן־הַ מֵ תִ ים אֲ שֶ ר הוא מִ ז ֶַרע דָ ו ִד ִכב ָ
ְשֹורה ז ָָרה׃  7ו ְהִ יא אֵ ינֶּנָה ַאחֶ ֶרת ַרק 6
תָ מֵ ּהַ אֲ נִי כִי־סַ ְרתֶ ם מַ הֵ ר מֵ ַאחֲ ֵרי הַ ק ֵֹׁרא אֶ תְ כֶם בְחֶ סֶ ד הַ מָ שִ יחַ לִשְ מ ֹׁעַ אֶ ל־ב ָ
י ֵש אֲ נָשִ ים הָ עֹׁכ ְִרים אֶ תְ כֶם ו ַחֲ פֵ צִים לַהֲ פ ְֹׁך אֶ ת־ב ַ
ְשֹורת הַ מָ שִ יחַ ׃  8אֲ בָל גַם־אֲ נַחְ נו אֹו־מַ לְאָ ְך מִ ן־הַ שָ מַ י ִם אִ ם־י ָבֹוא
ְשֹורה מִ ַבלְעֲ דֵ י ז ֹׁאת אֲ שֶ ר בִשַ ְרנו אֶ תְ כֶם חֵ ֶרם י ִהְ י ֶה׃ אל הגלטים א
ְלבַשֵ ר אֶ תְ כֶם ב ָ
ְשֹורה׃  6ו ְהַ ּנֶחֱ שָ בִים 5
ו ַאֲ נַחְ נו ֹלא־סַ ְרנו לְמִ שְ מַ עְ תָ ם ַאף־ֹלא שָ עָ ה ַאחַ ת לְמַ עַ ן אֲ שֶ ר תַ עֲ מ ֹׁד בְקִ ְר ְבכֶם אֲ מִ תַ ת הַ ב ָ
לִהְ יֹות מָ ה הָ יו מַ ה־שֶ הָ יו אֵ ינִי חֹושֵ ש לָהֶ ם כִי הָ אֱ ֹלהִ ים ֹלא י ִשָ א פְ נֵי־אִ יש הֵ ן ִלי ֹלא־הֹוסִ יפו הַ חֲ שובִים כָל־דָ בָר׃ 7
ְשֹורת הָ עֲ ֵרלִים כַאֲ שֶ ר הָ ְפקַ ד כֵיפָ א עַ ל ב ַ
ו ַתְ הִ י לְהֶ פֶ ְך ב ְִראֹותָ ם כִי־הָ פְ קַ דְ תִ י אֲ נִי עַ ל־ב ַ
ְשֹורת הַ מולִים׃  8כִי־הַ מֵ עִ יר
ל־הַ
ְחֵ
כֵיפָ א לְשָ לְחֹו אֶ ל־הַ מולִים הוא־הֱ עִ ַ
גֹוי ִם׃ אל הגלטים ב
ירנִי גַם־א ֹׁתִ י לְשָ ל נִי אֶ
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ְתם ו ַעֲ מַ דְ ֶתם בָּה׃  2וְגַם תִ וָשְ עו בָּה אִ ם־תַ חֲ זִיקו בַדָ בָר
ֹורה אֲ שֶ ר בִשַ ְרתִ י אֶ תְ כֶם ו ְאַ ֶתם קִ ַבל ֶ
ִירכֶם ַאחַ י אֶ ת־הַ בְש ֹׁ ָ
טו ו ַאֲ נִי מַ זְכ ְ
אֲ שֶ ר בִשַ ְר ִתי אֶ תְ כֶם ַרק אִ ם ֹלא־הֶ אֱ מַ נ ְֶתם לַשָ ו ְא׃  3כִי ֵראשִ ית כָל־דָ בָר מָ סַ ְר ִתי ָלכֶם מַ ה־שֶ קִ ַב ְל ִתי כִי־הַ מָ שִ יחַ מֵ ת ְל ַכ ֵפר
עַ ל־חַ ט ֵ
ֹׁאתינו ַככָתוב׃  4וְנִקְ בַר ו ְהוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִישִ י ַככָתוב׃ הראשונה לקוקנתיים טו 1-5

התפקיד שלנו זה לבשר את האדון ישוע במקומות שהוא עדין לא בושר.
ְשֹורה ֹלא בִמְ ק ֹׁמֹות אֲ שֶ ר־שָ ם ְכבָר נִקְ ָרא שֵ ם הַ מָ שִ יחַ שֶ לא אֶ ְבנ ֶה עַ ל־י ְסֹוד אֲ חֵ ִרים׃ 20
בְהִ שְ תַ דְ לִי לְהַ גִיד אֶ ת־הַ ב ָ
ֹלא נִתְ גַדֵ ל ִל ְבלִי־מִ דָ ה בִיגִיעַ ת אֲ חֵ ִרים אֲ בָל י ֶש־לָנו תִ קְ ו ָה שֶ ב ְִרבֹות אֱ מונַתְ כֶם אֲ נַחְ נו נְ ֻׁכבַד ָבכֶם כְפִ י גְבולֵנו
ְשֹורה גַם־לְהָ לְָאה מִ כֶם ו ְֹלא לְהִ תְ הַ לֵל בְמַ ה־שֶ מוכָן ְכבָר ִבגְבול אֲ חֵ ִרים׃ 17
עַ ד־לְמָ עְ לָה׃  16כְדֵ י־ ְלבַשֵ ר הַ ב ָ
ו ְהַ מִ תְ הַ ֵלל י ִתְ הַ לֵל בַיהֹו ָה׃  18כִי ֹלא הַ מְ שַ בֵחַ נַפְשֹו נֶאֱ מָ ן הוא כִי אִ ם־אֲ שֶ ר י ְשַ בְחֶ ּנו י ְהֹו ָה׃ אל הרומיים טו 12
השניה אל הקורנתיים י 16
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