איך לקרוא את הכתוב וגם להנות ממנו
שירֹות רּו ָּחנִּׁיֹות ְּושִׁירּו לַיהֹוָּה
שבָּחֹות ְּו ִׁ
שכֶם בִׁתְּ הִּׁלֹות וְּתִׁ ְּ
עֹוררּו אֶת־נַ ְּפ ְּ
שפַע ַרב ְּבכָּל־ ָּח ְּכמָּה ּותְּ ַלמְּדּו ּותְּ ֲ
דְּ בַר הַמָּשִׁי ַח יִׁשְּכֹּן ְּבק ְִּׁר ְּבכֶם ְּב ֶ
ִׁבנְּעִׁימָּה ִׁב ְּל ַב ְּבכֶם׃ אל הקולסיים ג 61
כִׁי־דְּ בַר הָּאֱֹלהִׁים חַי הּוא ּופֹּעֵל גְּבּורֹות ְּוחַד ִׁמכָּל־חֶֶֶ ֶרב פִׁיפִּׁיֹות וְּי ֹּ ֵרד עַד־ ְּל ַהבְּדִׁ יל בֵין־ ַהנֶפֶש ּובֵין הָּרּו ַח בֵין הַדְּ ָּב ִׁקים ּובֵין־הַמֹו ַח ּובֹּחֵן
מַ חְּשְּ בֹות ֵלבָּב ּו ְּמז ִׁמֹותָּ יו׃ אל העברים ד 61
שלום קורא יקר .
הנה סוף סוף הגיע לידיך עותק של כתבי הקודש .יש כאלו שהיו צריכים לעבור דרך ארוכה על מנת למצוא את האמת כפי שהיא
מתגלה בכתבי הקודש התנך והברית החדשה .אז הנה פתחת את עותק כתבי הקודש שבידך מתוך מחשבה שזה ספר רגיל שצריכים
לקרוא אותו מההתחלה עד הסוף .הספר הראשון הוא ספר בראשית וספר האחרון הוא חזון יוחנן .כתבי הקודש הם בעצם אוסף של
 11ספרים שנכתבו על ידי אנשים שונים בתקופות שונות .בכתבי הקודש אנחנו מוצאים את תוכנית האלוהים לישועת בני האדם דרך
בנו ישוע המשיח .על מנת להבין וליהנות מכתבי הקודש חשוב מאד שנלמד גם להכיר את תוכנית האלוהים.
הפסוק הראשון של כתבי הקודש מלמד אותנו שאלוהים ברא בראשית את השמים ואת הארץ .מי שמכיר את הכתוב ילמד מאד מהר
שלאלוהים יש תוכנית עבור הארץ ועבור השמים .במרכז תכניתו עבור הארץ אנחנו מוצאים את עם ישראל ואת מלכות השמים על
הארץ .במרכז תכניתו עבור השמים אנחנו מוצאים את קהילת המאמינים "גוף המשיח" יהודים וגווים בגוף אחד .תחת הנהגת חסד
האלוהים כפי שהאדון ישוע המשיח גילה
בראשונה לשליח פולוס .אל האפסים ג  6-9אל הרומיים טז  12.11אל הגלטים א 11, 12
שלִׁי ַח אֶל־ ָּה ֶא ְּפ ִׁסּי ִׁים פ ֶֶרק ג
אִׁ ג ֶֶרת פֹולֹוס ַה ָּ
ש ַמעְּתֶ ם ַהנְּ ָּהגַת ֶחסֶד ָּהאֱֹלהִׁים ֲאשֶר־נִׁתַ ן לִׁי ֲאלֵיכֶם׃  3כִׁי ֶבחָּזֹון
שי ַח ְּל ַמ ַענְּכֶם הַגֹוי ִׁם׃  1כִׁי־ָא ְּמנָּם ְּ
ג ַבעֲבּור ז ֹּאת ֲאנִׁי פֹולֹוס ֲאסִׁיר ַה ָּמ ִׁ
ִׁגּלָּה־לִׁי הַּסֹוד ֲאשֶר כָּתַ בְּתִׁ י ָּלכֶם ִׁב ְּמעַט ִׁמּלִׁין׃ ּ 4ו ְּבק ְָּּר ֲאכֶם תּוכְּלּו ְּל ַהכִׁיר אֶת־בִׁינָּתִׁ י בְּסֹוד ַה ָּמשִׁיחַ׃ ֲ 2אשֶר בַדֹור ֹּת ה ִָּׁראשֹּנִׁים ֹלא נֹודַ ע
שּיִׁהְּיּו הַגֹוי ִׁם גַם־הֵם נ ֹּ ֲחלִׁים ּובְּגּוף ֶאחָּד ְּו ַחב ְֵּרי ַה ַה ְּב ָּטחָּה בַמָּ שִׁי ַח י ֵשּו ַע
שים ְּו ִׁלנְּבִׁיָאיו בָּרּוחַ׃ ֶ 1
שלִׁיחָּיו ַהקְּד ִׁ
ִׁל ְּבנֵי ָאדָּ ם ַכ ֲאשֶר נִׁגְּלָּה עַתָּ ה ִׁל ְּ
ִׁירים שֶ ְּבכָּל־הַקְּ דשִׁ ים
ְּבּורתֹו׃  8לִׁי ֲאנִׁי ְּצעִׁיר ַה ְּצע ִׁ
ְּׂשרה׃ ֲ 7אשֶר ָּהי ִׁיתִׁ י לָּּה ִׁל ְּמש ֵָּרת ְּבמַתְּ נַת ֶחסֶד אֱֹלהִׁים ַהנְּתּונָּה לִׁי ְּכפִׁי ְּפ ֻעּלַת ג ָּ
עַל־י ְּדֵ י ַהב ָּ
שי ַח ֲאשֶר ַרב הּוא ְּל ֵאין ֵח ֶקר׃ ּ 9ו ְּל ָּה ִׁאיר עֵינֵי כ ֹּל ל ְִּׁראֹות מַה־ ַהנְּ ָּהגַת הַּסֹוד ַהנִׁסְּתָּ ר מִׁד ֹּר ֹּת עֹולָּם
נִׁתַ ן ַה ֶחסֶד ַהזֶה ְּל ַבׂשֵר בַגֹוי ִׁם אֶת־עשֶר ַה ָּמ ִׁ
שי ַח)׃
בֵאֹלהִׁים יֹוצֵר הַכ ֹּל (עַל־י ְּדֵ י י ֵשּו ַע ַה ָּמ ִׁ
מהנאמר באיגרת השנייה אל טימותיוס אנחנו לומדים שחשוב מאד ,בתור מאמינים ,לשקוד להתייצב נאמן בפני אלוהים ולחלק נכון
את דבר האלוהים .זהו פסוק שבאופן כללי קיבל הרבה פירושים .המפתח להבנת דבר אלוהים עבור המאמין טמון בעובדה שחשוב
לעשות הפרדה בין תוכנית האלוהים עבור עם ישראל לבין תכניתו עבור קהילת המאמינים "גוף המשיח"
יש אלו שטוענים שהחלוקה בכתוב היא בין כתבי התנך לברית החדשה או כפי שנהוג לומר בעולם הנוצרי התנ"ך הוא עבור היהודים
ואילו לנו יש את הברית החדשה .ההצהרה הזאת היא לא מדויקת .על פי הכתוב הברית הראשונה התחילה במעמד הר סיני ולא בעת
בריאת העולם ואילו הברית החדשה תחילת היא כאשר האדון מת עבור חטאינו על הצלב
שי ַח ְּב ַפעַם ֶאחָּת׃ ְּ 66וכָּל־כֹּהֵן עֹּמֵד יֹום יֹום לְּשָּ ֵרת ּומֹוסִׁיף
שים ֲאנַחְּנּו עַל־י ְּדֵ י ַהק ְָּּרבַת ק ְָּּרבַן גּופֹו שֶל־י ֵשּו ַע ַה ָּמ ִׁ
ּ10וב ָָּּרצֹון ַהזֶה ְּמקֻדָּ ִׁ
ְּפעָּמִׁ ים ַרבֹות ְּל ַהק ְִּׁריב ַהק ְָּּרבָּנֹות ָּה ֵהמָּה ֲאשֶר ֹלא־יּוכְּלּו לְּעֹולָּם ְּל ַה ֲעבִׁיר ֲח ָּטאִׁים׃  61וְּהּוא ַאח ֲֵרי ַהק ְִּׁריבֹו זֶבַח ֶאחָּד עַל־ ַה ֲחטָּאִׁ ים י ָּשַ ב
שלִׁים ָּלנֶצַח אֶת־הַמְּקֻ דָּ שִׁ ים׃ 62
לִׁימִׁ ין הָּאֱֹלהִׁים ָּלנֶצַח׃ ּ 63ומֵָאז י ְּ ַחכֶה עַד כִׁי־יּושְּתּו אֹּיְּבָּיו הֲד ֹּם ל ְַּרגְּלָּיו׃  64כִׁי הּוא ְּבק ְָּּרבָּן ֶאחָּד ִׁה ְּ
אֶת־תֹורתִׁ י
ָּ
וְַּאף־רּו ַח הַק ֹּדֶ ש ֵמעִׁיד לָּנּו עַל־ז ֹּאת כִׁי ַאח ֲֵרי ָאמְּרֹו׃  61ז ֹּאת ַהב ְִּׁרית ֲאשֶר ֶאכְּר ֹּת אִׁתָּ ם ַאח ֲֵרי ַהּי ָּ ִׁמים ָּההֵם ָאמַר י ְּהֹוָּה נָּתַ תִׁ י
שּי ֵש ְּסלִׁיחַת ַה ֲח ָּט ִׁאים ֵאין עֹוד קָּ ְּרבָּן ֲעלֵיהֶם׃ אל
בְּקִׁ ְּרבָּם ְּועַל־ ִׁלבָּם ֶאכְּתֳ ֶבנָּה׃ ְּ 67ו ַלעֲֹונָּם ּו ְּל ַחטָּאתָּ ם ֹלא ֶאזְּכָּר־עֹוד׃ ְּ 68ו ִׁהנֵה ִׁבמְּקֹום ֶ
העברים י 61-68
אז הנה אתה מחזיק בידך עותק של כתבי הקודש וחשוב מאד שתשאל את עצמך אם התרגום שאתה משתמש בו אמין .ישנם תרגומים
וישנם תרגומים .בשפה העברית .כתבי הברית החדשה שהועתקו מהלשון היונית ללשון העברית על ידי פרופסור פראנץ דעליטש הם
היחידים שיכולים להיחשב נאמנים למקור קיימת רשימה של פסוקים שהושמטו בתרגומים אחרים
שאלה אחרת  ,לא פחות חשובה ,זה איך לקרוא את הכתוב ,להבין את הנאמר ,להנות ממנו ולהתחזק בחסדו של אלוהים? אז דבר
ראשון קריאת הכתוב כשלעצמה היא מאד חשובה למאמין .דרך הקריאה אנחנו לומדים להכיר את אלוהי אברהם יצחק ויעקב,
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אהבתו ,חסדו ,תוכנתו ולדעת את רצונו דרך אדונינו ישוע המשיח .עולם המאמינים מתחלק לכמה סוגים כאשר זה נוגע לקריאת
הכתוב .רוב המאמינים אינו קורא או דורש את הכתוב ונשען אחר ורק על דברי מורי הקהילה והרועים .אחרים קוראים את הכתוב על
מנת לצאת ידי חובה ומסתפקים בקריאת כמה פסוקים שבהרבה מקרים הוצאו מהקשרם .אחרים לעומת זאת מבינים שדבר אלוהים
ניתן לנו מתוך מטרה מסוימת שעיקרה הוא להכיר את תוכנית האלוהים אהבתו וחסדו.
לפני שאנחנו ממשיכים חשוב מאד לזכור תמיד שכל הכתוב נכתב עבורנו אבל אינו מדבר אודותינו .חלק גדול מכתבי הקודש מדבר
על תוכנית האלוהים עבור עם ישראל ומלכות השמים על הארץ בשעה שרק האיגרות של השליח פולוס מדברות אודות הזמן הנוכחי
על קהילת המאמינים "גוף המשיח"
לפני שנמשיך חשוב שנציין לפנינו בקצרה את מבנה הכתבים שנקראים "הברית החדשה"
1( 4הבשורות מתי ,מרקוס ,לוקס ,יוחנן  -מדובר פה בעצם בבשורה אחת " בשורת המלכות" עבור עם ישראל .בכתבים אלו אנחנו
לומדים על האדון ישוע המשיח בעת היותו על הארץ .על האדון ישוע המשיח שבא בראש ובראשונה עבור עם ישראל .הנאמר ב4
הבשורות אינו נכתב עבור חברי קהילת "גוף המשיח ".
(2ספר מעשי השליחים  -הספר הזה מספר לנו על התקופה שבה היה מעבר מבשורת המלכות שהופקדה בידי  12השליחים לבשורת
חסד האלוהים שהופקדה בידי השליח פולוס .זאת התקופה שמצד אחד מתארת את נפילת עם ישראל ומצד שני את תחילתה של
הנהגה חדשה ,הנהגת חסד האלוהים שהופקדה בידי השליח פולוס.
איגרות השליח פולוס  -פולוס הוא שליח הקהילה ובשורת חסד האלוהים הופקדה לראשונה בידו .האיגרות נכתבו עבורנו על מנת
לחזק אותנו ולבנות אותנו באמונה .כל הכתוב נכתב עבורנו אבל האיגרות של השליח פולוס מדברות ישירות אודותינו
לימוד  (6 -אל הרומיים  -מהווה את הבסיס של האמונה המשיחית .באיגרת הזאת אנחנו לומדים את הא,ב של צדקת אלוהים .אלו
מבנינו שרוצים להשתרש ולהתחזק באמונה חייבים בראש ובראשונה ללמוד את הנאמר באיגרת הזאת.
הליכה  (1 -הראשונה והשנייה אל הקורנתיים  -מי שלמד את האיגרת אל הרומיים לומד באיגרת אל הקורנתיים איך ללכת ולחיות
את החיים המשיחים.
עמידה  (3האיגרת אל הגלטים  -מי שלומד והולך צריך גם לדעת לעמוד .לעמוד עבור חסד האלוהים ולא לשוב לעבדות התורה.
לימוד ( 4אל האפסיים  -באיגרת זאת אנחנו לומדים על הברכות השמיימיות שקבלו במשיח ישוע .אנחנו לומדים יותר בהרחבה על
הנהגת חסד האלוהים והתגלות הסוד )פרק ג (6-9
הליכה  (2אל הפיליפים  -האיגרת הזאת מדברת על אחדות המאמינים ואהבה שאמורה לשרור בניהם
עמידה ( 1אל הקולסיים  -המאמין מתבקש להחזיק בראש שהוא המשיח .מורי שקר מנסים להוליך שולל את המאמינים בפילוסופיות
או מסורת בני אדם.
התקווה  (7הראשונה והשניה אל התסלוניקים  -פה אנחנו לומדים על התקווה של המאמינים חברי קהילת "גוף המשיח" אודות
ההילקחות.
להקים קהילות ולספר לאחרים  8( -הראשונה והשניה אל טימוטיוס ואל טיטוס עוסקות באיש האלוהים ובהפקדת הלימוד בידי אלו
שהם נאמנים ללמד אחרים
כל התורה על רגל אחת  9( -האיגרת אל פילמון מלמדת אותנו איך מתרגלים צדקה מבלי לקחת בחשבון שאותו אדם בעבר עשה לנו
משהו.
אל העברים עד לחזון יוחנן  -האיגרות אלו נכתבו עבור עם ישראל בתקופה שלאחר הילקחות הקהילה בזמן הצרה הגדולה .שים לב
שאותן  7קהילות שאליהן כותב יוחנן הם לא אותן קהילות שאליהן כותב השליח פולוס.
חלוקה נכונה של הכתוב
שנִׁית אֶל־טִׁימֹותִׁ ּיֹוס פ ֶֶרק ג
אִׁ ג ֶֶרת פֹולֹוס ַה ֵ
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16כִׁי כָּל־ ַהכָּתּוב נִׁכְּתָּ ב בְּרּו ַח אֱֹלהִׁים ּומֹועִׁיל לְּהֹור ֹּת ּולְּהֹוכִׁי ַח ּו ְּליַשֵר ּו ְּלהַדְּ ִׁריְך ְּב ַמ ְּע ְּגלֵי צֶדֶ ק׃ ְּ 67ל ַמעַן ֲאשֶר־י ִׁ ְּהי ֶה אִׁ יש הָּאֱֹלהִׁים תָּ מִׁ ים
ּומּוכָּן ְּלכָּל־ ַמ ֲעׂשֶה טֹוב׃
שנִׁית אֶל־טִׁימֹותִׁ ּיֹוס פ ֶֶרק ב
אִׁ ג ֶֶרת פֹולֹוס ַה ֵ
ֱ 15הי ֵה שָּקּוד ְּלהִׁתְּ יַצֵב נֶ ֱאמָּן ִׁל ְּפנֵי אֱֹלהִׁים ּוכְּפֹּעֵל ֲאשֶר ֹלא־י ֵבֹוש ַה ְּמ ַחּלֵק עַל־נָּכֹון דְּ בַר ָּה ֱא ֶמת׃
על מנת להבין את הכתוב וגם להנות ממנו חשוב מאד שנלמד לחלק נכון את דבר האמת .באיגרת אל טימותיוס השליח פולוס מדבר
על שתי אמיתות מאד חשובות .הראשונה מלמדת אותנו שכל הכתוב נכתב ברוח האלוהים ומועיל להורות )אל טימותיוס ג  (61כלומר
כל דבר האלוהים מועיל .אמת אחרת ולא פחות חשובה מלמדת אותנו שעל מנת להיות נאמנים עלינו לשקוד ולחלק נכון את דבר
האמת) .אל טימותיוס ב  (62אז בין מה למה צריך לחלק .הרבה אנשים חושבים שההפרדה היא בין כתבי התנ"ך לברית החדשה .אבל
אלו שמות שבני אדם נתנו לחלקים של כתבי הקודש .החלוקה היא בין הנהגת חסד האלוהים שהופקדה בידי השליח פולוס בהקשר
לקהילת גוף המשיח לבין בשורת המלכות שהופקדה בידי  61השליחים.
לסיום חשוב מאד לציין שלצד העובדה שאנחנו לומדים את הרקע של הבשורות השונות והשליחיות השניות .חשוב מאד גם ללמוד
את הנאמר תחת הנהגת חסד האלוהים כיחידה אחת ניפרדת .חלוקה נכונה של הכתוב רק תעזור לנו להבין נושאים כמ" :מה אני צריך
להאמין על מנת להוושע" "בטחון באמונה" "האם אני עדין יכול לאבד את הישועה" "מה המשיח השלים עבורי על הצלב" ועוד ועוד
אני עדין זוכר באופן אישי את הימים הראשונים אחרי שבאתי לאמונה ב 6979באילת .את השמחה והשקט שמילאו את לבי ההרגשה
השונה וההתחברות עם המאמינים .אבל מצבזהאינו נמשך לעד ואי אפשר להיסתמך לכל אורך הדרך על הרגש .בשלב מסויים דעת
הכתוב היא זאת שהופכת לבסיס מוצק לאמונה.באותו רגע ששמעתי לראשונה על ענין חלוקת הכתוב ואודות הנהגת חסד האלוהים
שהופקדה בידי השליח פולוס .זה היה מאין תשבץ אחד גדולשפתאום הפך להיות תמונה מאד ברורה .פתאום הכל הסתדר והרבה
שאלות באו על פתרונן.
לסיום חשוב מאד שנשאל את עצמנו איזה סוג מאמינים אנחנו רוצים להיות .האם אנחנו רוצים להישאר ילדים באמונה שכל הזמן
נרגשים ונידפים בכל רוח או כאלו שמתחזקים בחסדו של אלוהים .האם אנחנו רוצים ללכת רק בעקבות הזרם ועל פי דעת הרוב או
על פי הנאמר בדבר האלוהים.
שלִׁי ַח אֶל־ ָּה ֶא ְּפ ִׁסּי ִׁים פ ֶֶרק ד
אִׁ ג ֶֶרת פֹולֹוס ַה ָּ
שלִׁים אֶת־הַקְּ דשִׁ ים לְּמַ עֲׂשֵה ָּהעֲבֹודָּ ה
שלִׁיחִׁים ְּואֶת־ ֵאּלֶה נְּבִׁי ִׁאים ְּואֶת־ ֵאּלֶה ְּמ ַבׂש ְִּׁרים ְּואֶת־ ֵאּלֶה רֹּעִׁים ּו ְּמ ַל ְּמ ִׁדים׃ ְּ 61ל ַה ְּ
וְּהּוא נָּתַ ן אֶת־ ֵאּלֶה ְּ
שלֵם ְּלשִׁעּור קֹומַת מְּלֹוא הַמָּשִׁ יחַ׃  64וְֹּלא־נִׁ ְּהי ֶה
שיחַ׃  63עַד כִׁי־נַגִׁי ַע ֻכּלָּנּו לְַּאחֲדּות ָּה ֱאמּונָּה וְּדַ עַת בֶן־ ָּהאֱֹלהִׁים ְּכ ִׁאיש ֶאחָּד ָּ
ְּל ִׁבנְּי ַן גּוף ַה ָּמ ִׁ
שים ְּונִׁדָּ פִׁים ְּבכָּל־רּו ַח ַהּלִׁמּוד בְּתַ ְּרמִׁית ְּבנֵי ָאדָּ ם ּומֹּקְּשֹותָּ ם ֲאשֶר שָּתּו ְּלהַתְּ עֹות׃  62כִׁי ִׁאם־נְּדַ בֵר הָּאֱ מֶת בְַּא ֲהבָּה ְּונִׁגְּדְּ לָּה
עֹוד יְּלָּדִׁ ים נִׁג ְָּּר ִׁ
ְּבכָּל־דָּ בָּר לֹו ַל ָּמשִׁי ַח ֲאשֶר הּוא הָּר ֹּאש׃ ֲ 61אשֶר ִׁממֶנּו כָּל־הַגּוף ַהמ ְֻּרכָּב ּו ְּמ ֻדבָּק ְּבכָּל־חִׁבּור ַהשִׁמּוש ְּכמִׁדַ ת הַכ ֹּ ַח ַהנָּתּון ְּלכָּל־אֵ בָּר וְּאֵ בָּר
ש ָּלמַת ִׁבנְּי ָּנֹו בְַּא ֲהבָּה׃
י ְִּׁרבֶה ְּויִׁגְּדַ ל ְּל ַה ְּ
האם אנחנו רוצים לשמור את הכל רק בשבילנו או גם לגדול ולשמש כלי בידי האלוהים במלאכת הבישור .האמונה באה דרך השמיעה
והשמיעה דרך דבר האלוהים .במידה ואתה באמת רוצה להתבגר באמונה אז חשוב מאד גם ללמוד את הכתוב ולדעת את אהבת
האלוהים וחסדו כפי שהם מתגלים דרך ישוע המשיח.
שלִׁי ַח ֶאל־הָּרֹו ִׁמּי ִׁים פ ֶֶרק ה
אִׁ ג ֶֶרת פֹולֹוס ַה ָּ
ׂשאֵהּו לִׁבֹו לָּמּות ְּבעַד הַטֹוב׃ 8
שּי ִׁ ָּ
שעִׁים׃ ֹ 7לא ִׁב ְּמה ֵָּרה י ָּמּות ִׁאיש ְּבעַד ַהצַדִׁ יק ֲאבָּל ֶא ְּפשַר ֶ
שים מֵת ְּבעִׁתֹו ְּבעַד ה ְָּּר ָּ
6כִׁי הַמָּשִׁ י ַח בְּעֹודֵ נּו ַח ָּּל ִׁ
שי ַח מֵת ַבעֲדֵ נּו ַו ֲאנַחְּנּו עֹוד ַח ָּט ִׁאים׃ ְּ 9ועַתָּ ה ֲאשֶר נִׁצְּדַ קְּנּו בְּדָּ מֹו עַל ַאחַת כַמָּה ְּוכַמָּה
ּובָּז ֹּאת הֹודִׁ י ַע ָּהאֱֹלהִׁים ֶאת־ַא ֲהבָּתֹו ֵא ֵלינּו ֲאשֶר ָּמ ִׁ
שע עַתָּ ה ְּב ַחּי ָּיו ַאח ֲֵרי ֲאשֶר ה ְֻּרצִׁינּו׃  66וְֹּלא־עֹוד
שֶ נִּׁוָּשַע בֹו מִׁן־ ַה ָּקצֶף׃  61כִׁי ִׁהנֵה ה ְֻּרצִׁינּו לֵאֹלהִׁים בְּמֹות בְּנֹו ִׁבהְּיֹותֵ נּו אֹּיְּבִׁים ַאף כִׁי־נִׁ ָּּו ַ
שי ַח ֲאשֶר בֹו עַתָּ ה ָּהי ָּה לָּנּו ה ִָּׁרצּוי׃
אֶ ּלָּא שֶ מִׁתְּ ַה ֲללִׁים ֲאנַחְּנּו בֵאֹלהִׁים עַל־י ַד אֲדֹּנֵינּו י ֵשּו ַע ַה ָּמ ִׁ
באהבת המשיח ולהתראות עד הפעם הבאה
דב אבנון  -הולנד
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