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חלק א
הּוא הַ י ֵֹּרד ו ְהּוא הָ עֹּלֶה לְמַ עְ לָה מִ כָל־הַ שָ מָ י ִם לְמַ עַ ן י ְמַ לֵא אֶ ת־הַ כ ֹּל׃  11ו ְהּוא נָתַ ן אֶ ת־אֵ לֶה שְ לִיחִ ים ו ְאֶ ת־אֵ לֶה 10
נְבִיאִ ים ו ְאֶ ת־אֵ לֶה מְ בַשְ ִרים ו ְאֶ ת־אֵ לֶה ר ֹּעִ ים ּומְ לַמְ דִ ים׃  11לְהַ שְ לִים אֶ ת־הַ קְ דשִ ים לְמַ עֲ שֵ ה הָ עֲ בֹודָ ה ְל ִבנְי ַן ּגּוף
הַ מָ שִ יחַ ׃  11עַ ד כִי־נַּגִיעַ ֻּכלָנּו לְַאחֲ דּות הָ אֱ מּונָה ו ְדַ עַ ת בֶן־הָ אֱ ֹלהִ ים כְאִ יש אֶ חָ ד שָ לֵם לְשִ עּור קֹומַ ת מְ לֹוא הַ מָ שִ יחַ ׃
 11ו ְֹלא־נִהְ י ֶה עֹוד יְלָדִ ים נִג ְָרשִ ים וְנ ִדָ פִ ים ְבכָל־רּוחַ הַ לִמּוד בְתַ ְרמִ ית ְבנֵי ָאדָ ם ּומ ֹּקְ שֹותָ ם אֲ שֶ ר שָ תּו לְהַ תְ עֹות׃ 11
כִי אִ ם־נְדַ בֵר הָ אֱ מֶ ת בְַאהֲ בָה וְנִגְדְ לָה ְבכָל־דָ בָר לֹו לַמָ שִ יחַ אֲ שֶ ר הּוא הָ ר ֹּאש׃  11אֲ שֶ ר מִ מֶ ּנּו כָל־הַ ּגּוף הַ מֻּ ְרכָב
ּומְ דֻּ בָק ְבכָל־חִ בּור הַ שִ מּוש כְמִ דַ ת הַ כ ֹּחַ הַ ּנָתּון ְלכָל־אֵ בָר ו ְאֵ בָר י ְִרבֶה וְיִגְדַ ל לְהַ שְ לָמַ ת ִבנְי ָנֹו בְַאהֲ בָה׃ אל האפסיים
ד
הנושא "שליחים ונביאים" תחת הנהגת החסד או בזמן שהאדון ישוע היה על הארץ או בתקופת ספר מעשי
השליחים ,הוא מאוד חשוב .אם יבוא משהו ויאמר לך "אלוהים שלח אותי" או אחר יאמר " אני נביא שבא בשם
האלוהים" חשוב שנדע גם על איזו בשורה הם מדברים .הבשורה שהם מביאים איתם היא זאת שתקבע אם
הם אכן שליחי אלוהים אמיתיים.
המפתח להבנת נושא השליחים והנביאים הוא מאוד פשוט .שנים עשר השליחים נשלחו על מנת לבשר את
בשורת המלכות .השליח פולוס ,לעומת זאת ,נשלח על ידי האדון לבשר את "בשורת חסד האלוהים" אם נלמד
להפריד בין שתי הבשורות האלו ,יהיה לנו הרבה יותר קל להבין את תפקיד השליחים והנביאים בכל הזמנים.
השליחים ומלכות השמים
ידיו וַיִּתֵ ן לָ הֶ ם שָ לְ טָ ן עַ ל־רּוחֹות הַ טֻּ מְ ָאה לְ ג ֲָרשֵ ם וְלִּ ְרּפֹוא כָל־חֳ לִּ י וְכָל־מַ ְדוֶה׃
וַיִּקְ ָרא אֵ לָ יו אֶ ת־שְ נֵים עָ שָ ר תַ לְ מִּ ָ
 2וְאֵ לֶ ה שְ מֹות שְ נֵים עָ שָ ר הַ שְ לִּ יחִּ ים הָ ִּראשֹון שִּ מְ עֹון הַ נִּקְ ָרא פֶ טְ רֹוס וְַאנְדְ ַרי ָאחִּ יו י ַעֲ ק ֹב בֶן־ ַזב ְַדי וְיֹוחָ נָן ָאחִּ יו׃
ִּיהּודה
ָ
 3פִּ ילִּ ּפֹוס ּובַר־תַ לְ מַ י תֹומָ א ּומַ תַ י הַ ּמֹוכֵס י ַעֲ ק ֹב בֶן־חַ לְ פַ י וְ (לַ בַי הַ מְ ֻּכנֶה) תַ ָדי׃  4שִּ מְ עֹון הַ קַ נָי ו
ל־ד ֶרְך הַ ּגֹוי ִּם ַאל־תֵ לֵ כּו
אִּ יש־קְ ִּריֹות הּוא הַ ּמ ֹסֵ ר א ֹתֹו׃  5אֶ ת־שְ נֵים הֶ עָ שָ ר הָ אֵ לֶ ה שָ לַ ח י ֵשּועַ וַיְצַו א ֹתָ ם לֵ אמ ֹר אֶ ֶ
וְאֶ ל־עִּ יר הַ ש ֹמְ רֹונִּים ַאל־תָ ב ֹאּו׃  6לְ כּו אֶ ל־הַ צ ֹאן הָ אֹבְדֹות אֲ שֶ ר לְ בֵית־י ִּשְ ָראֵ ל׃ ּ 7ובְלֶ כְתְ כֶם ִּק ְראּו לֵ אמ ֹר
מַ לְ כּות הַ שָ מַ י ִּם ָק ְרבָה לָ בֹוא׃ ִּ 8רפְ אּו אֵ ת הַ חֹולִּ ים טַ הֲ רּו אֵ ת הַ ּמְ צ ָֹרעִּ ים הָ ִּקימּו אֵ ת הַ ּמֵ תִּ ים וְאֵ ת הַ שֵ ִּדים ּג ֵָרשּו
חִּ נָם לְ ַקחְ תֶ ם חִּ נָם תִּ תֵ נּו׃ ֹ 9לא־תִּ קְ חּו זָהָ ב ו ְֹלא כֶסֶ ף וְֹלא נְחשֶ ת בַחֲ ֵ
גֹוריכֶם׃  01ו ְֹלא תַ ְרמִּ יל לַ ֶד ֶרְך ו ְֹלא שְ תֵ י
ִּי־ראּוי לַ ּפ ֹעֵ ל ֵדי מִּ חְ י ָתֹו׃ מתי י 0
כֻּתָ נֹות וְֹלא נַעֲ לַ י ִּם ו ְֹלא מַ טֶ ה כ ָ
מהנאמר פה אנחנו למדים על  11השליחים על פי  11שבטי ישראל .אנחנו רואים שהם נשלחו אך ורק אל
הצאן האובדות אשר לבית ישראל .האדון ישוע לא שלך אותם בהתחלה לדבר עם הגויים .הם הלכו ללא רכוש
והבשורה היתה ברורה .מלכות השמים קרבה לבוא.
ַויַעַ ן ּפֶ טְ רֹוס וַי ֹאמֶ ר אֵ לָ יו הֵ ן אֲ נַחְ נּו עָ ַזבְנּו אֶ ת־הַ כ ֹל ַונֵלֶ ְך ַאחֲ ֶריָך ּומַ ה־יִּהְ י ֶה חֶ לְ ֵקנּו׃  28וַי ֹאמֶ ר י ֵשּועַ אֲ לֵ יהֶ ם
ָאדם עַ ל־כִּסֵ א כְבֹודֹו ּגַם־אַ תֶ ם
ָאמֵ ן א ֹמֵ ר אֲ נִּי לָ כֶם אַ תֶ ם הַ ה ֹלְ כִּים ַאחֲ ָרי בְהִּ תְ חַ ֵדש הַ ב ְִּריָאה כַאֲ שֶ ר י ֵשֵ ב בֶן־הָ ָ
תֵ שְ בּו עַ ל־שְ נֵים עָ שָ ר כִּסְ אֹות לִּ שְ ּפ ֹט אֶ ת־שְ נֵים עָ שָ ר שִּ בְטֵ י י ִּשְ ָראֵ ל׃  29וְכָל־אִּ יש אֲ שֶ ר עָ זַב בָתִּ ים ו ְַאחִּ ים
ִּירש׃  31ו ְאּולָ ם ַרבִּים
וַאֲ חָ יֹות וְָאב וָאֵ ם ו ְאֵ שֶ ת ּו ָבנִּים ו ְשָ דֹות לְ מַ עַ ן שְ מִּ י הּוא י ִּקַ ח מֵ ָאה שְ עָ ִּרים ו ְחַ יֵי עֹולָ ם י ָ
מִּ ן־הָ ִּראשֹונִּים י ִּהְ יּו ַאחֲ רֹונִּים ּומִּ ן־הָ ַאחֲ רֹונִּים ִּראשֹונִּים׃ מתי יט 28
מהפסוקים האלו אנחנו לומדים שהתפקיד של  11השליחים ימשך כאשר האדון ישב על כסא כבודו במלכות.
מהי מלכות השמיים?
כ וָאֵ ֶרא מַ לְ אָ ְך ֵ
יֹורד מִּ ן־הַ שָ מָ י ִּם ּו ְבי ָדֹו מַ פְ תֵ חַ הַ תְ הֹום וְ ֶכ ֶבל ּגָדֹול׃  2וַיִּתְ ּפ ֹש אֶ ת־הַ תַ נִּין אֶ ת־הַ נָחָ ש הַ קַ ְדמֹונִּי
הּוא הַ ּמַ לְ שִּ ין וְהּוא הַ שָ טָ ן וַיַַאסְ ֵרהּו אֶ לֶ ף שָ נִּים׃  3וַיַשְ לִּ יכֵהּו אֶ ל־תְ הֹום וַיִּסְ ּג ֹר עָ לָ יו וַיַחְ ת ֹם עָ לָ יו לְ מַ עַ ן אֲ שֶ ר
1- www.amenamen.nl

שליחים ונביאים
ֹלא־י ִַּדיחַ עֹוד אֶ ת־הַ ּגֹוי ִּם עַ ד־מְ ֹלאת אֶ לֶ ף הַ שָ נִּים וְַאחֲ ֵרי־כֵן י ֻּתַ ר לִּ זְמַ ן מִּ צְעָ ר׃  4וָאֵ ֶרא כִּסְ אֹות וַיֵשְ בּו עֲ לֵ יהֶ ם
ל־דבַר הָ אֱ ֹלהִּ ים וַאֲ שֶ ר ֹלא הִּ שְ תַ חֲ וּו לַ חַ יָה ּולְ צַלְ מָ ּה
וְהַ ּמִּ שְ ּפָ ט נִּתַ ן ְבי ָָדם וְנַפְ שֹות הַ הֲ רּוגִּים עַ ל־עֵ דּות י ֵשּועַ וְעַ ְ
וְֹלא ִּקבְלּו אֶ ת־תָ וָּה עַ ל־מִּ צְחֹותָ ם וְעַ ל־י ָָדם וַיִּחְ יּו וַיִּמְ לְ כּו עִּ ם־הַ ּמָ שִּ יחַ אֶ לֶ ף שָ נִּים׃  5וְי ֶתֶ ר הַ ּמֵ תִּ ים ֹלא־חָ יּו
עַ ד־מְ ֹלאת אֶ לֶ ף הַ שָ נִּים ז ֹאת הַ תְ חִּ יָה הָ ִּראשֹונָה׃ ּ 6ומִּ י שֶ יֶש־לֹו חֵ לֶ ק בַתְ חִּ יָה הָ ִּראשֹונָה אַ שְ ָריו ו ְָקדֹוש הּוא
ָבהֶ ם ֹלא־י ִּשְ ֹלט הַ ּמָ וֶת הַ שֵ נִּי כִּי י ִּהְ יּו כ ֹהֲ נִּים לֵ אֹלהִּ ים וְלִּ מְ שִּ יחֹו ּומָ לְ כּו אִּ תֹו אֶ לֶ ף שָ נִּים׃  7וְַאחֲ ֵרי כְלֹות אֶ לֶ ף
הַ שָ נִּים י ֻּתַ ר הַ שָ טָ ן מִּ בֵית מִּ שְ מָ רֹו׃ חזון יוחנן כ
לכן חשוב לדעת שנאמר ב 1הבשורות מלכות השמים על הארץ או מלכות האלוהים ,מדובר על תקופת 1111
השנים על פי הנאמר בחזון יוחנן פרק כ .כלומר  11השליחים לא סתם ככה נבחרו והאדון נתן להם שליחות
מאוד ברורה.
ֹלא כָל־הָ א ֹּמֵ ר לִי אֲ דֹּנִי אֲ דֹּנִי י ָבֹוא בְמַ לְכּות הַ שָ מָ י ִם
אנחנו נמצא ב 1הבשורות הרבה פסוקים שמתקשרים למלכות השמים כלומר לתקופת  1111השנים .הבעיה
מתחילה כאשר אנשים מתחילים ליחס את הנאמר בהקשר למלכות ,עבור הנהגת חסד האלוהים .תחת בשורת
המלכות ,אמונה ומעשים הולכים יד ביד.
ֹ 11לא כָל־הָ א ֹּמֵ ר לִי אֲ דֹּנ ִי אֲ דֹּנִי י ָבֹוא בְמַ לְכּות הַ שָ מָ י ִם כִי אִ ם־הָ ע ֹּשֶ ה ְרצֹון ָאבִי שֶ בַשָ מָ י ִם׃  11ו ְהָ י ָה בַיֹום הַ הּוא
י ֹּאמְ רּו ַרבִים אֵ לַי אֲ דֹּנִי אֲ דֹּנִי הֲ ֹלא בְשִ מְ ָך נִבֵאנּו ּובְשִ מְ ָך ּג ֵַרשְ נּו שֵ דִ ים ּובְשִ מְ ָך עָ שִ ינּו נִפְ לָאֹות ַרבֹות׃ ָ 11אז
אֶ עֱ נֶה־בָם לֵאמ ֹּר מֵ עֹולָם ֹלא י ָדַ עְ תִ י אֶ תְ כֶם סּורּו מִ מֶ ּנִי פ ֹּעֲ לֵי ָאו ֶן׃ ָ 11לכֵן כָל־הַ ש ֹּמֵ עַ אֶ ת־דְ ב ַָרי אֵ לֶה ו ְעָ שָ ה א ֹּתָ ם
אֲ דַ מֵ הּו לְאִ יש חָ כָם אֲ שֶ ר־ ָבנָה אֶ ת־בֵיתֹו עַ ל־הַ ּצּור׃  11וַי ֵֶרד הַ ּגֶשֶ ם וַיִשְ טְ פּו הַ ּנְחָ לִים וַיְנַשְ בּו הָ רּוחֹות וַיִּגְעּו ַב ַבי ִת
הַ הּוא ו ְֹלא נָפָ ל כִי י ֻּסַ ד עַ ל־הַ ּצּור׃  11וְכָל־הַ ש ֹּמֵ עַ אֶ ת־דְ ב ַָרי אֵ לֶה ו ְֹלא י ַעֲ שֶ ה א ֹּתָ ם י ִדְ מֶ ה לְאִ יש בַעַ ר אֲ שֶ ר־ ָבנָה
אֶ ת־בֵיתֹו עַ ל־הַ חֹול׃  12וַי ֵֶרד הַ ּגֶשֶ ם וַיִשְ טְ פּו הַ ּנְחָ לִים וַיְנַשְ בּו הָ רּוחֹות וַיִפְ ּגְעּו ַבבַית הַ הּוא וַי ִפ ֹּל ו ַתְ הִ י מַ ַפלְתֹו
גְדֹולָה׃  12וַי ְהִ י ְככַלֹות י ֵשּועַ לְדַ בֵר אֶ ת־הַ דְ ב ִָרים הָ אֵ לֶה וַיִשְ תֹומֵ ם הֲ מֹון הָ עָ ם עַ
ל־תֹורתֹו׃  12כִי הָ י ָה מְ לַמֵ ד אֹותָ ם
ָ
ִ
ַסֹופְרים׃
כְאִ יש שִ לְטֹון ו ְֹלא כ
ָאז תִ דְ מֶ ה מַ לְכּות הַ שָ מַ י ִם
גם פה מאוד חשוב להבין שמדובר במלכות השמים ולא בהנהגת חסד האלוהים .תחת מלכות השמים אמונה
ושקידה כתנאי כניסה  ,הולכים יד ביד.
כה ָאז תִ דְ מֶ ה מַ לְכּות הַ שָ מַ י ִם לְעֶ שֶ ר עֲ לָמֹות אֲ שֶ ר לָקְ חּו אֶ ת־נֵרֹותֵ יהֶ ן ו ַתֵ צֶאנָה לִקְ ַראת הֶ חָ תָ ן׃  1חָ מֵ ש מֵ הֶ ן
חֲ כָמֹות ו ְחָ מֵ ש כְסִ ילֹות׃  1ו ַתִ קַ חְ נָה הַ כְסִ ילֹות אֶ ת־הַ ּנֵרֹות ו ְֹלא־לָקְ חּו עִ מָ הֶ ן שָ מֶ ן׃  1ו ְהַ חֲ כָמֹות לָקְ חּו שֶ מֶ ן ִב ְכלֵיהֶ ן
ו ְאֵ ת נֵרֹותֵ יהֶ ן׃  1וְכַאֲ שֶ ר אֵ חַ ר הֶ חָ תָ ן לָבֹוא ו ַתָ נ ֹּמְ נָה ֻּכלָן ו ַתֵ ָרדַ מְ נָה׃  1וַי ְהִ י בַחֲ צֹות הַ ַליְלָה וַיִשָ מַ ע קֹול תְ רּועָ ה הִ ּנֵה
עֹוררּו כָל־הָ עֲ לָמֹות הָ הֵ ן ו ַתֵ יטַ ְבנָה אֶ ת־נֵרֹותֵ יהֶ ן׃  2ו ַת ֹּאמַ ְרנָה הַ כְסִ ילֹות
הֶ חָ תָ ן צְאֶ ינָה לִקְ ָראתֹו׃ ָ 2אז הִ תְ ֲ
אֶ ל־הַ חֲ כָמֹות תֵ ּנָה לָנּו מִ שַ מְ נְכֶן כִי יִכְבּו נֵרֹותֵ ינּו׃  2ו ַתַ עֲ נֶינָה הַ חֲ כָמֹות לֵאמ ֹּר ֹלא כֵן פֶ ן־ֹלא י ַסְ פֹּיק לָנּו ו ְ ָלכֶן כִי
אִ ם־ ֵל ְכנָה אֶ ל־הַ מֹוכ ְִרים ּוקְ נֶינָה ָלכֶן׃  11וַי ְהִ י הֵ ּנָה הֹּלְכֹות לִקְ נֹות ו ְהֶ חָ תָ ן בָא ו ַתָ ב ֹּאנָה הַ ּנְכ ֹּנֹות עִ מֹו אֶ ל־הַ חֲ תֻּ ּנָה
ו ַתִ סָ גֵר הַ דָ לֶת׃  11ו ְַאחַ ר בָאּו ּגַם־י ֶתֶ ר הָ עֲ לָמֹות ו ַת ֹּאמַ ְרנָה אֲ דֹּנֵינּו אֲ דֹּנֵינּו פְ תַ ח־לָנּו׃  11וַיַעַ ן ו ַי ֹּאמַ ר ָאמֵ ן א ֹּמֵ ר אֲ נִי
ָלכֶן ֹלא י ָדַ עְ תִ י אֶ תְ כֶן׃ ָ 11לכֵן שְ ק ֹּדּו כִי אֵ ינְכֶם יֹודְ עִ ים אֶ ת־הַ יֹום ו ְאֶ ת־הַ שָ עָ ה (אֲ שֶ ר י ָב ֹּא בָּה בֶן־הָ ָאדָ ם)׃
ידיו
וַי ְהִּ י ְככַלֹות י ֵשּועַ לְ ַצּוֹת אֶ ת־שְ נֵים עָ שָ ר תַ לְ מִּ ָ
יא וַי ְהִ י ְככַלֹות י ֵשּועַ ְל ַצּוֹּת אֶ ת־שְ נֵים עָ שָ ר תַ לְמִ ידָ יו וַיֵלְֶך מִ שָ ם ְללַמֵ ד וְלִקְ ר ֹּא בְעָ ֵריהֶ ם׃  1ו ְיֹוחָ נָן שָ מַ ע ְבבֵית הַ ס ֹּהַ ר
אֶ ת־מַ עֲ שֵ י הַ מָ שִ יחַ וַיִשְ לַח שְ נַי ִם מִ תַ לְמִ ידָ יו׃  1ו ַי ֹּאמֶ ר אֵ לָיו הַ אַ תָ ה הּוא הַ בָא אִ ם־נְחַ כֶה לְַאחֵ ר׃  1וַיַעַ ן י ֵשּועַ ו ַי ֹּאמֶ ר
לָהֶ ם לְכּו הַ ּגִידּו לְיֹוחָ נָן אֶ ת־אֲ שֶ ר שְ מַ עְ תֶ ם ו ְאֶ ת־אֲ שֶ ר ְראִ יתֶ ם׃  1עִ ו ְִרים ר ֹּאִ ים ּופִ סְ חִ ים מְ הַ ְלכִים מְ צ ָֹּרעִ ים מְ ט ֹּהָ ִרים
ו ְחֵ ְרשִ ים שֹומְ עִ ים ּומֵ תִ ים קָ מִ ים ו ַעֲ נִיִים מִ תְ בַשְ ִרים׃
לה י ְשֻּ שּום מִ דְ בָר ו ְ ִציָה; ו ְתָ גֵל עֲ ָרבָה ו ְתִ פְ ַרח כַחֲ ַב ָּצלֶת׃  1פָר ֹּחַ תִ פְ ַרח ו ְתָ גֵלַ ,אף ּגִילַת ו ְַרּנֵן ,כְבֹוד הַ ְלבָנֹון נִתַ ן־לָּה,
הֲ דַ ר הַ כ ְַרמֶ ל ו ְהַ שָ רֹון; הֵ מָ ה י ְִראּו כְבֹוד־י ְהו ָה הֲ דַ ר אֱ ֹלהֵ ינּו׃ ס  1חַ זְקּו י ָדַ י ִם ָרפֹות; ּוב ְִר ַכי ִם כ ֹּשְ לֹות אַ מֵ צּו׃ 1
יראּו; הִ ּנֵה אֱ ֹלהֵ יכֶם נ ָקָ ם י ָבֹואּ ,גְמּול אֱ ֹלהִ ים ,הּוא י ָבֹוא ו ְי ֹּשַ עֲ כֶם׃ ָ 1אז תִ פָ קַ חְ נָה
אִ מְ רּו ְלנִמְ הֲ ֵרי־לֵב ,חִ זְקּו ַאל־תִ ָ
עֵ ינֵי עִ ו ְִרים; ו ְָא ְזנֵי חֵ ְרשִ ים תִ פָתַ חְ נָה׃ ָ 1אז י ְדַ לֵג כָאַ יָל פִסֵ חַ  ,ו ְתָ רֹּן לְשֹון אִ לֵם; כִי־נִבְקְ עּו בַמִ דְ בָר מַ י ִםּ ,ונְחָ לִים
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שליחים ונביאים
בָעֲ ָרבָה׃  2ו ְהָ י ָה הַ שָ ָרב לַאֲ גַם ,וְצִמָ אֹון לְמַ בּועֵ י מָ י ִם; ִבנְו ֵה תַ ּנִים ִר ְבצָּה ,חָ צִיר לְקָ נֶה ו ָג ֹּמֶ א׃  2ו ְהָ י ָה־שָ ם מַ סְ לּול
ַארי ֵה,
ו ָדֶ ֶרְך ,ו ְדֶ ֶרְך הַ ק ֹּדֶ ש י ִקָ ֵרא לָּהֹ ,לא־י ַעַ ב ְֶרּנּו טָ מֵ א ו ְהּוא־לָמֹו; הֹּלְֵך דֶ ֶרְך ו ֶאֱ ו ִילִים ֹלא י ִתְ עּו׃ ֹ 2לא־י ִהְ י ֶה שָ ם ְ
ּופְ ִריץ חַ יֹות בַל־י ַעֲ ֶלּנָהֹ ,לא תִ מָ צֵא שָ ם; ו ְהָ לְכּו ּגְאּולִים׃ ּ 11ופְ דּוי ֵי י ְהו ָה י ְשֻּ בּוןּ ,ובָאּו צִיֹון ב ְִרּנ ָה ,ו ְשִ מְ חַ ת עֹולָם
עַ ל־ר ֹּאשָ ם; שָ שֹון ו ְשִ מְ חָ ה י ַשִ יגּו ,וְנָסּו י ָגֹון ו ַאֲ נָחָ ה׃ ישיעה לה
סא רּוחַ אֲ דֹּנָי י ְהו ִה עָ לָי; י ַעַ ן מָ שַ ח י ְהו ָה א ֹּתִ י ְלבַשֵ ר עֲ נָו ִים ,שְ לָחַ נִי לַחֲ ב ֹּש ְלנִשְ ב ְֵרי־לֵב ,לִקְ ר ֹּא לִשְ בּוי ִם דְ רֹור,
וְלַאֲ ִ
ַת־רצֹון לַיהו ָה ,ו ְיֹום נָקָ ם לֵאֹלהֵ ינּו; ְלנַחֵ ם כָל־אֲ ֵבלִים ישעיה סא
סּורים פְ קַ ח־קֹוחַ ׃  1לִקְ ר ֹּא שְ נ ָ
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