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תמצית הספר  4

ספר זה דן בדבר האלוהים. באמצעות דבר האלוהים,    
ובהנחיית רוח הקודש, תוכלו ללמוד מיהו אלוהים ומיהו בנו.

הנביא הושע אומר:

”ִנְדמּו ַעִּמי, ִמְּבִלי ַהָּדַעת.” )הושע ד 6(

והאדון ישוע עצמו אומר:

”אתם חוקרים את הכתובים, 
כי אתם חושבים שבהם יש לכם חיי עולם. 

הם המעידים עלי...” )יוחנן ה: 39( 

ישוע אומר זאת אודות הכתוב בתנ”ך.
כמה חשוב, אם כך, לדעת לאילו פסוקים בתנ”ך התכוון ישוע. 

בספר זה תמצאו מעל ל- 300 פסוקים מהתנ”ך 
המצביעים - באופן ישיר או עקיף – על המשיח המובטח. 

פסוקים אלה מקבלים כאן התייחסות והסבר 
לאור הפסוקים הקשורים בברית החדשה. 

החומר מיוחד בכך שמעטים הם הספרים הקיימים היום, 
אם בכלל, המראים את אחדות הכתובים באופן כזה. 

ניתן להשתמש בספר למטרות לימוד וכן גם כספר עיון.

 



מ בוא 5

תוכנית  לב  את  מגלים  הקודש,  בכתבי  שמופיעים  כפי  המשיח,  של  וזהותו  פעלו 
האלוהים עבור בני האדם ובריאתו. 

דרכו ממלא ומשלים אלוהים את רצונו הטוב עבורנו: “ִּכי ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת-ַהַּמֲחָׁשבֹת 
ַאֲחִרית  ָלֶכם  ָלֵתת  ְלָרָעה  ְוֹלא  ָׁשלֹום  ַמְחְׁשבֹות  ְנֻאם-ְיהָוה   ֲעֵליֶכם  ָאנִֹכי חֵֹׁשב  ֲאֶׁשר 

ְוִתְקָוה.” )ירמיה כט 11(.

עליו כתוב: “... ֲאִני ְיהָוה ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְּבָיֶדָך ְוֶאָּצְרָך ְוֶאֶּתְנָך ִלְבִרית ָעם ְלאֹור 
ּגֹוִים. ִלְפקַֹח ֵעיַנִים ִעְורֹות ְלהֹוִציא ִמַּמְסֵּגר ַאִּסיר ִמֵּבית ֶּכֶלא יְֹׁשֵבי חֶֹׁשְך” )ישעיה מב 
7-6(, וגם: “... ָנֵקל ִמְהיֹוְתָך ִלי ֶעֶבד ְלָהִקים ֶאת-ִׁשְבֵטי ַיֲעקֹב ונצירי )ּוְנצּוֵרי( ִיְׂשָרֵאל 

ְלָהִׁשיב, ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור ּגֹוִים ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד-ְקֵצה ָהָאֶרץ.” )ישעיה מט 6(.

תוכנית אלוהים זו, במשיח, פרוסה לפנינו לאורך כל כתבי הקודש. זהו סיפור יוזמתו 
של אלוהים להשיב את הקירבה והיחס האישי בינו ובין האדם, ולשקם את תפארת 

בראשית, את מלכות האלוהים בארץ. 

למטרה זו, מבטיח אלוהים את זרע האישה אשר ינצח את השטן, את קללת החטא, 
כבר עם הופעת החטא הראשון, בתחילת סיפור בראשית, ככתוב: “...ְוֵאיָבה ָאִׁשית 
ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב.” )בראשית 
אברהם:  של  צאצא  יהיה  זה,  מובטח  שזרע  הקודש  כתבי  מגלים  ובהמשך,   ,)15 ג 
 .)3 יב  )בראשית  ָהֲאָדָמה”  ִמְׁשְּפחֹת  ּכֹל  ְבָך  ְוִנְבְרכּו  ָאאֹר  ּוְמַקֶּלְלָך  ְמָבְרֶכיָך  “ַוֲאָבְרָכה 
כמו כן, מגלים כתבי הקודש שזרע ההבטחה, המשיח, יבוא משבט יהודה, ולא רק 
זאת אלא שהוא יבוא בזמן ששבט יהודה נמצא עדיין בשלטון: “ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך 
ַאֶחיָך ָיְדָך ְּבעֶֹרף אְֹיֶביָך ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ָאִביָך. ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת ָּכַרע 
ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו. ֹלא-ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי-ָיבֹא 

ִׁשיֹלה ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים.” )בראשית מט 10-8(.

משיח זה, אינו אלא ישוע המשיח, בן דוד, בן אברהם, בן האלוהים אשר נולד לעלמה 
בתולה, בבית לחם אפרתה, כדי להפגיע בעד כל המאמין בו, ודרך מותו ותחייתו 
לתת חיי עולם לכל המאמין בו, בדיוק כפי שתכנן אלוהים לפני מוסדות תבל וגילה 
לנו בחסדו, ביד עבדיו הנביאים והשליחים: “ְוַאָּתה ֵּבית-ֶלֶחם ֶאְפָרָתה ָצִעיר ִלְהיֹות 
ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה ִמְּמָך ִלי ֵיֵצא ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאל ּומֹוָצאָֹתיו ִמֶּקֶדם ִמיֵמי עֹוָלם” )מיכה 
ה 1(, “ָלֵכן ִיֵּתן ֲאדָֹני הּוא ָלֶכם אֹות  ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֹלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו 
ֵאל.” )ישעיה ז 14(, “ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו ֲחַׁשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵּכה 
ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו  ֱאֹלִהים ּוְמֻעֶּנה. ְוהּוא ְמחָֹלל ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעו ֹנֵֹתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו 
ִנְרָּפא-ָלנּו. ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו ַויהָוה ִהְפִּגיַע ּבֹו ֵאת ֲעו ֹן ֻּכָּלנּו.” )ישעיה 

נג 6-4(.

כל אלו הם רק מספר מועט של דוגמאות מתוך סיפור מופלא ושלם, המשתרע לאורך 
כל כתבי הקודש, התנ”ך והברית החדשה, אודות תוכנית אלוהים עבור בני האדם. 
סיפור הנפרש בפנינו יותר ויותר ככל שאנו מגלים את המשיח בכתבי הקודש. ישוע 
ַחֵּיי עֹוָלם  המשיח אמר: “ַאֶּתם חֹוְקִרים ֶאת ַהְּכתּוִבים, ִּכי חֹוְׁשִבים ַאֶּתם ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם 
ָּבֶהם; ְוֵהם ַהְּמִעיִדים ָעַלי.” )יוחנן ה 39(. וגם: “הּוא ֵהֵחל ִמּמֶֹׁשה ּוִמָּכל ַהְּנִביִאים ּוֵבֵאר 

ָלֶהם ֶאת ַהְּדָבִרים ַהְמֻכָּוִנים ֵאָליו ְּבָכל ַהְּכתּוִבים.” )לוקס כד 27(. 

זוהי מטרתו של ספר זה, להצביע מתוך הכתובים, על כך שישוע הוא המשיח ותוך 
כדי כך, להאיר על תוכנית ישועתו של אלוהים לאדם ולעולם. שהרי כתבי הקודש, 
התנ”ך והברית החדשה, אינם סותרים זה את זה אלא מאשרים ושופכים אור נוסף על 

תוכניתו של אלוהים המתגשמת במשיח ישוע.

ויקטור קלישר
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התורה,  במרכז  בתנ”ך.  מתואר  שהוא  כפי  המשיח  הוא  שלפניך  הספר  לב 
הנביאים והכתובים עומדים ביאתו ושליחותו של המשיח. לפי הכתובים, יהיה 
עמו,  ישראל  למען  ובראשונה  בראש  אדמות  עלי  שיבוא  יהודי,  אדם  המשיח 
על מנת לשחרר ולגאול אותם. אך בהתאם להבטחות שניתנו לאברהם, גם כל 

שאר אומות העולם יתברכו במשיח, והעם היהודי יהיה מעורב בתהליך זה. 

בעת חייו בעולמנו, אמר ישוע שהכתובים הם אשר מעידים עליו. מכך משתמע 
ניתן  לפיכך,  בכתובים.  נאמר  כבר  אדמות,  עלי  שהותו  בזמן  עשה  אשר  שכל 
לאשש על סמך הכתובים אם ישוע הוא המשיח האמיתי. המשיח בא לעולם 
כדי לכפר בעד חטאים, אך את רוב שנותיו עלי אדמות הוא הקדיש כדי ללמד 
של  שליחיו  המשיח.  של  ושרותו  לבואו  בנוגע  במקרא  הכתוב  את  ולהסביר 
הכתובים  את  ולבאר  בללמד  הרף  בלא  עסקו  יהודים,  היו  כן  גם  אשר  ישוע, 
דרך אמונה  ישראל,  בפני אלוהי  ובחרטה  לחזור בתשובה  לכל אדם  ובקריאה 

בישוע.

גם בזמננו חשוב ביותר לדעת מה מלמדים הכתובים בנוגע למשיח והיכן. ספר 
זה מאגד עבורך יותר מ - 300 מובאות מהתנ”ך, העוסקים בביאתו ופועלו של 
בהצהרות  ומתגשמות  קשורות  אלה  מובאות  כיצד  מפרט  גם  הספר  המשיח. 

ובאירועים המתועדים בברית החדשה אשר משלימה את התנ”ך.

ישנם שני סוגים של קטעים משיחיים. הראשון, הוא של קטעים אשר ניתנים 
קטעים  נקראים  אלו   –– מאיליו  כמובן   – מיידי  באופן  כמשיחיים  לזיהוי 
“ישירים” )קטעים אלו הודפסו בכחול(. השני, הוא של קטעים אשר רק לאור 
הברית החדשה ניתן להבין שהמשיח במרכזם, קטעים אלו נקראים “עקיפים” 
)קטעים אלו הודפסו בשחור(. כל הקטעים המשיחיים הודפסו על רקע אפור. 
אלא  במלואם  הודפסו  לא  רבים  קטעים  הספר,  נפח  את  לצמצם  מנת  על 
מוזכרים באמצעות מראה מקום, כך יוכל הקורא המעוניין למצוא מידע נוסף. 

חלק מהקטעים משקיפים אל מעבר לביאתו הראשונה של המשיח ומתמקדים 
לארץ  ישוב  כולו  היהודי  העם  אז,  מלכותו.  את  לייסד  כדי  לעולמנו  בחזרתו 
את  יעבדו  האומות  כל  מלכם.  יהיה  והמשיח  אדוני  את  ידעו  כולם  אבותיו, 
המשיח. קטעים העוסקים בביאה השנייה מפורטים בפרק נפרד ומזוהים בסימן 

#1 ו – #7.

גם עבור הגוים ישנן הבטחות רבות בתנ”ך, אלו עוסקות הן בהווה והן במקומם 
במלכות העתידית.

היחיד  – המקור  הקודש  מרוח  להארה  תפילה מתמדת,  פרי של  הינו  זה  ספר 
לחכמה והדרכה להבנת הכתובים.

תפילתי היא שלימוד הפרקים והפסוקים בספר זה יבורך, ועל ידי קריאת דבר 
אלוהים, יוסר כל מסך ויעלם כל חושך ושיאות האלוהים לפקוח עיני עוורים. 

הנדריק שיפר

2011 אוקטובר 
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יונה
מיכה
נחום

חבקוק
צפניה

חגי
זכריה

מלאכי
תהלים

משלי
איוב

שיר השירים
רות

איכה
קהלת
אסתר
דניאל
עזרא

נחמיה
דברי הימים א
דברי הימים ב

הברית החדשה

הבשורה על-פי מתי )מתי(
הבשורה על-פי מרקוס  )מרקוס(

הבשורה על-פי לוקס  )לוקס(
הבשורה על-פי יוחנן )יוחנן(

מעשי השליחים  
אל-הרומיים )רומיים(

הראשונה אל-הקורנתיים 
)קורנתיים א(

השנית אל-הקורנתיים )קורנתיים ב(
אל-הגלטיים )גלטיים(

אל-האפסיים )אפסיים(
אל-הפילפיים )פיליפיים(
אל-הקולסים )קולסיים(

הראשונה אל-התסלוניקים 
)תסלוניקים א(

השנית אל-התסלוניקים 
)תסלוניקים ב(

הראשונה אל-טימותיוס 
)טימותיוס א(

השניה אל-טימותיוס )טימותיוס ב(
אל-טיטוס )טיטוס(

אל-פילימון )פילימון(
אל-העברים )עברים(

אגרת יעקב )יעקב(
האגרת הראשונה לפטרוס/ 

שמעון כיפא השליח )פטרוס א(
האגרת השנית לפטרוס/ 

שמעון כיפא השליח )פטרוס ב(
האגרת הראשונה ליוחנן השליח 

)יוחנן א(
האגרת השנית ליוחנן השליח 

)יוחנן ב(
האגרת השלישית ליוחנן השליח

)יוחנן ג(
איגרת יהודה )יהודה(
חזון יוחנן )ההתגלות(



  8



נושאים 9

המשיח כבן אדם א. 

המשיח הוא צאצא של אברהם.   .01
בראשית ט 27,26; בראשית יז 21,19,8,7;   

בראשית כא 12; בראשית כב 18,17; בראשית כח 14.  
 

02. המשיח הוא צאצא של יהודה.
בראשית מט 12-8.  

המשיח הוא צאצא של דוד.  .03
שמואל ב ז 16-12; ישעיהו יא 3-1; ישעיהו טז 5; ירמיהו ל 24-3;   

רות ד 22,21,17,14,13; דברי הימים א יז 11.  

המשיח קיים מאז ומעולם.  .04
תהלים כא 5; תהלים פט 30-28; תהלים צ 2; תהלים צג 2,1;   

משלי ח 29-22.  

היחסים בין המשיח לאביו.   .05 
שמות כג 21,20; ישעיהו מב 21; ישעיהו מט 5; ירמיהו ל 22,21; 
תהלים טז 11-8; תהלים כ 7-5; תהלים כח 8; תהלים פט 28,27;   

משלי ח 31-30; דברי הימים א יז 13.  

המשיח הוא הבורא.  .06
ישעיהו מד 26,24-21,8-1; תהלים קב 28-26.  

הוא יהיה משיח ישראל.   .07
ישעיהו ד 2; ישעיהו מט 6; דניאל ט 25.  

שמותיו ותאריו של המשיח.  .08
שמות יז 6; ישעיהו ה 2,1; ישעיהו ט 7,6; תהלים צה 3-1.  



נושאים  10

טבעו של המשיח. ב. 

המשיח הוא בנו של השם.  .01
שמואל ב ז 16-12; ישעיהו מג 21-18,13-1;  

תהלים ב 7; תהלים פט 28,27,5; משלי ל 4.  

המשיח הוא שה השם.   .02
בראשית כב 8; שמות יב 24-22,14-5; ויקרא ד 12-3;   

ויקרא ד 29-27; ויקרא טז 31-1; ויקרא כב 21-17;   
במדבר כח 4,3; ישעיהו נג 7.  

המשיח הוא בן האדם.  .03
ישעיהו ז 14; ישעיהו ט 6; יחזקאל א 26;    

תהלים פ 18,16,15; דניאל ז 13.

תכונותיו האלוהיות של המשיח.  .04
ישעיהו יא 2; ירמיהו כג 6,5; מיכה ה 3;   

תהלים ב 7; תהלים כד 10,7.  

המשיח מלא רוח הקודש.  .05
תהלים מה 8; תהלים פט 22,21. ישעיהו יא 3-1; ישעיהו מב 1;    

המשיח הוא הרועה הטוב.  .06
ישעיהו מ 11-9; יחזקאל לד 24-22,15-11;   
מיכה ב 13,12; זכריה יא 7,6-4; תהלים צה 7.  

כל-יכולתו של המשיח.  .07
ישעיהו כב 22; ישעיהו מ 10; תהלים ח 7;   

תהלים קז 29-25; תהלים קי 3.  

כל-ידיעתו של המשיח.  .08
ירמיהו יז 10; תהלים קלט 4-1.  

כל-נוכחותו של המשיח.  .09
תהלים קלט 10-7.  



נושאים 11

ענוותו ודלותו של המשיח.  .10
ישעיהו מב 4-2.  

צייתנותו של המשיח.  .11
ישעיהו נג 8,7; תהלים א 6-1; תהלים יח 25-22; תהלים מ 9,8.  

שלמותו  של המשיח.  .12
ישעיהו נג 9; מיכה ה 3; תהלים מה 3.  

סמכותו של המשיח.  .13
שמות ג 6; דברים יח 19,18; שמואל ב כג 4-1; זכריה ט 10;    

תהלים צח 9; תהלים קי 2,1.

המשיח יגלה את כבוד השם.   .14 
ישעיהו ד 2; ישעיהו יב 6-1; ישעיהו מט 3; 
ישעיהו ס 5-1; תהלים כא 6; תהלים מה 5,4.  

המשיח יהיה מלא חמלה.  .15
ישעיהו סו 2; זכריה יא 7; תהלים קג 13; תהלים קיב 4.  

כוחו וגבורתו של המשיח.  .16
שמות יז 6; ישעיהו מ 11-9; ישעיהו מט 7,2;   

מיכה ב 13,12; תהלים מה 7.  

עדינותו וחולשתו של המשיח.   .17 
תהלים מה 6,5; ישעיהו כט 19.

קדושתו יופיו וכבודו של המשיח.   .18 
ישעיהו לג 24-17; ישעיהו מב 21; תהלים יז 5; תהלים כא 6; 

תהלים מה 4,3; תהלים צט 5-1; שיר השירים ה 16; דניאל י 6,5.  

תעלומת המשיח.  .19
שמות ג 14; תהלים עח 2.  

אהבת המלך לעמו.  .20
ישעיהו סב 9-4; הושע ב 25-17.  
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המשיח הוא האור.  .21
שמואל ב כג 4-1; ישעיהו ב 5; ישעיהו ט 3-1; ישעיהו מב 16,7,6;   

ישעיהו ס 20,19; תהלים מג 3.  

טובו של השם ושל המשיח.  .22
ירמיהו לא 9-1; תהלים פו 15; תהלים קג 17,11. שמות טו 2,1;    

חסד השם וחסדו של המשיח.  .23
בראשית כח 14; שמות לג 19; ישעיהו סב 9-4; תהלים מה 3;   

תהלים פו 15; איכה ג 26,25.  

השם והמשיח מעניקים שמחה ורינה לצדיקים ולמאמינים.  .24
ישעיהו כט 19.  

ג. הופעתו של המשיח

בוא המשיח מנובא.  .01
בראשית ג 15; ישעיהו ט 6,5; ישעיהו יא 3-1; ישעיהו מט 1;   

ישעיהו ס 3-1; ירמיהו כג 6,5; ירמיהו לא 22; ירמיהו לג 
 ;22,15-14

חבקוק ב 3; חגי ב 23; זכריה ג 8;  תהלים קלב 12,11.  

ההכרזה על הבא לפני המשיח.  .02
ישעיהו מ 5-1; מלאכי ג 1; מלאכי ד 6,5.  

מקום לידתו של המשיח.  .03
מיכה ה 1.  

חיי המשיח עד להופעתו הראשונה.  .04
ישעיהו ז 16-14.  

הנבואה על הרג הילדים בבית-לחם.  .05
ירמיהו לא 15.  
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משרותיו של  המשיח. ד. 

משיחתו של המשיח.  .01
ישעיהו סא 1; תהלים פט 21; משלי ח 29-22.  

משרתו של המשיח כנביא.  .02
דברים יח 19-15; ישעיהו נ 4; ירמיהו כח 9;   

יחזקאל לג 33,32; מלאכי ד 6,5.  

משרתו של המשיח ככהן.  .03
בראשית יד 18; שמות כח 38-36,29,12; ירמיהו לג 22,18-14;   

זכריה ו 15,13,12; תהלים קי 4.

משרתו של המשיח  כמלך.  .04
בראשית מט 12-8; במדבר כד 19-15,8,7; שמואל ב ז 16-12;   

זכריה ט 9; תהלים מה 18,17,16-14,10; תהלים מז 10-1;   
תהלים עב 19-7; תהלים צג 2,1; תהלים קלב 18,17; דברי הימים א יז 11.  

המשיח יהיה הגואל.  .05
ישעיהו מא 20-8; ישעיהו מד 26-24,21,8-1; ישעיהו מה 17;   

 ישעיהו מז 4; ישעיהו נב 12-7; ישעיהו נט 20-18; ישעיהו סג 6-1.
ירמיהו ל 24-3; ירמיהו לג 22,18-14; צפניה ג 20-9; 

זכריה ג 10-1; זכריה י 12-3; איוב יט 27-25.   

המשיח יהיה היועץ.  .06
ישעיהו נט 16.  

המשיח יהיה המתווך  .07
דברים יח 19-15; ישעיהו נט 16.  

המשיח יהיה הערבון.  .08
ירמיהו ל 22,21; איוב יז 3.  
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המשיח יהיה המושיע.  .09
ישעיהו מג 21-18,13-1; ישעיהו כה 9; ישעיהו ל 18; ישעיהו מה 22,21;   

ישעיהו מט 6; ירמיהו כג 6; ירמיהו לג 16; תהלים קל 8,7.

המשיח יהיה השופט.  .10
זכריה ג 10-1.  

ה. שליחותו ושירותו של המשיח.

טבע שירותו של המשיח.  .01
מלכים ב א 12,11,6; ישעיהו כח 16,15;    
ישעיהו מב 16,7,6; ישעיהו מח 17-15.

מקום שירותו של המשיח.  .02
ישעיהו ח 23; ישעיהו מא 25; הושע יא 1.  

הפיתוי של המשיח.  .03
תהלים צא 12,11.  

ניצחון המשיח על החטא.  .04
הושע יג 14; זכריה יג 2,1.  

ניסיו של המשיח.  .05
ישעיהו לה 10-5; ישעיהו כט 18; תהלים קמו 8.  

שליחותו ועיסוקו של המשיח.  .06
ישעיהו סא 3-1.  

מתנת הישועה על ידי המשיח.  .07
ישעיהו נה 6,2,1; תהלים פה 10.  

הצדק של המשיח.  .08
בראשית ג 21; ישעיהו לב 2,1; ישעיהו מו 13; ישעיהו נט 17,16;   
ירמיהו לג 22,18-14; תהלים מ 11,10; תהלים מה 9,8; תהלים פה 14-11.  



נושאים 15

צדקתו של המשיח.  .09
שמואל ב כג 4-1; ישעיהו טז 5; תהלים מה 6,5; תהלים קיב 4.  

המשיח יהיה משיח גם לגויים.  .10
בראשית יב 3; בראשית כו 5-3; דברים לג 3;  ישעיהו יא 12-10;   

ישעיהו יט 25-23; ישעיהו כד 16-13;  ישעיהו מב 4-2;   
ישעיהו מה 25-22; ישעיהו מט 6; ישעיהו נא 23-1;   

ישעיהו נב 15; ישעיהו נה 5,4; ישעיהו נו 8-6; ישעיהו ס 5-1;   
ישעיהו סא 11,10; ישעיהו סב 12-10,3-1; ישעיהו סה 2,1;   

ירמיהו י 7; ירמיהו טז 19;  ישעיהו סו 24-15,13-10; ירמיהו ד 2;     
עמוס ט 15-11; מיכה ד 4-1; חגי ב 9-6; זכריה ב 17-5; זכריה ח 23-1; 

זכריה יד 21-1; מלאכי א 11; תהלים ב 8; תהלים כב 32-24;   
תהלים מו 11; תהלים עב 19-7; תהלים צח 3-1; תהלים קב 23-14.  

המשיח יעניק חיי עולם.  .11
ישעיהו כה 8; ישעיהו נה 3; הושע יג 14; יחזקאל לז 14-11;   

זכריה ב 17-5; תהלים קג 4; איוב יט 25.  

המשיח ממלא את תורת השם.  .12
דברים יא 20-18; שמואל ב כב 25-20; ישעיהו מב 4-2;   

תהלים א 6-1; תהלים מ 7; תהלים קיט 103-97.  

השם מאשר את שירותו של המשיח.  .13
ישעיהו מב 1; תהלים כ 7-5; תהלים פט 30-28,23.  

המשיח יכבוש את המוות ואת החושך.  .14 
הושע יג 14; תהלים מט 16; תהלים פו 13,12; תהלים קי 1.  

המשיח יביא בשורות משמחות.  .15
ישעיהו ט 3-1; ישעיהו מא 27,26; ישעיהו נב 12-7; ישעיהו סא 3-1;   

יחזקאל לג 33,32; תהלים צו 3-1.  

המשיח יברך את עמו.  .16
ישעיהו ד 2; יואל ב 27-18; תהלים כא 8,7;   

תהלים מה 16-14,10; תהלים קלב 16-13.  
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המשיח יבנה מקדש לשם.  .17
ישעיהו סו 1; ירמיהו לא 9-1; יחזקאל לז 28-26; זכריה א 17,16;   

זכריה ו 15,13,12; תהלים קיח 24-22; דברי הימים א יז 12.  

השם ישכון בתוך עמו.  .18
שמות כה 9,8; שמות כט 46,45; ויקרא כו 12,11; ישעיהו יב   

 ;6-1 
יחזקאל לז 28-21; צפניה ג 20-9; זכריה ב 17-5; תהלים מו 12-5.

המשיח ינחם.  .19
ישעיהו נא 3; ישעיהו נב 9; ישעיהו סו 13-10; זכריה א 17,16.  

המשיח יכרות ברית חדשה.  .20
ישעיהו מט 26-8; ישעיהו נה 3; ישעיהו נט 21; ישעיהו סא 9-4;    

ישעיהו סב 9-4; ירמיהו לא 34-31; ירמיהו לב 41-37; 
ירמיהו נ 20,19,7-4; יחזקאל טז 63-60; יחזקאל לז 28-21;   

הושע ב 25-17; עמוס ט 15-11.  

המשיח יסלח על חטא.  .21
ישעיהו נה 7; ירמיהו לג 13-6; יואל ד 21; מיכה ז 20-15;   

תהלים קג 12,3.  

עמלו של המשיח יבורך.   .22
בראשית כב 18,17; בראשית כח 14; ישעיהו מ 11-9; ישעיהו מט    

 ;4
ישעיהו נג 12-10; ישעיהו נה 11,10; ישעיהו סב 12-10;   

יחזקאל יז 24-22; עמוס ח 11; תהלים פט 25.  

המשיח יחזיר את עמו בתשובה.  .23
ישעיהו נז 19-15; יחזקאל יא 20-17; הושע ב 25-17; הושע ג 5;   

הושע ו 2,1; מלאכי ד 6,5; תהלים נא 19.

המשיח יביא שלום.  .24
ישעיהו נד 13-10; ישעיהו נז 19-15; ישעיהו סו 13-10; ירמיהו כח 9;    

ירמיהו לג 13-6; מיכה ה 3; זכריה ט 12-10.
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יאמינו למשיח ויהללו אותו.  25
ישעיהו ח 15-13; חבקוק ב 4; זכריה יא 11,10; תהלים ח 3-1;   

תהלים כב 23; תהלים מה 18,17; תהלים קג 22.  

פעולת הגאולה על-ידי המשיח.  .26
במדבר כא 9; ישעיהו מ 5-1; ישעיהו מט 6; ישעיהו סג 9-7;   

יחזקאל לד 31-22,15-11; תהלים נג 7; תהלים פט 20;   
תהלים צה 11-7; תהלים קג 4; תהלים קז 3-1;   
תהלים קל 8,7; תהלים קמז 6,3; דניאל ט 24.   

לתת לב חדש ורוח חדשה.  .27
יחזקאל יא 20-17; יחזקאל לו 27,26;    
 יחזקאל לז 14,10,9; יחזקאל לט 29; 

יואל ג 2,1; תהלים נא 19; תהלים קג 5.

סיבלו ומותו של המשיח. ו. 

מותו של המשיח הוגד מראש.  .01
זכריה יג 7; תהלים טז 11-8; תהלים כב 2,1; תהלים צא 16-14;   

דניאל ט 26,25.  

ניבוי כניסת המשיח לירושלים.  .02
זכריה ט 9; תהלים קיח 27,26.  

המשיח יידחה.  .03
ישעיהו ה 2,1; ישעיהו ח 15-13; ישעיהו כט 14,13,10;   

ישעיהו נג 3; ישעיהו סה 2,1; זכריה יא 8;  ישעיהו מט 7,5,4;    
זכריה יב 14-1; תהלים סב 5,4; תהלים קיח 24-22.  

השלכותיה של דחיית המשיח.  .04
דניאל ט 27-25; זכריה יא 11,10.  

המשיח יסבול בגידה.  .05
ישעיהו כט 18; זכריה יא 13,12; תהלים מא 9-5;   

תהלים נה 15-13,7,6; תהלים קט 8.  
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המשיח ייעזב.   .06
זכריה יג 7; תהלים פח 19-15.  

האשמתו ומשפטו של המשיח.  .07
תהלים כז 12; תהלים לה 12,11; תהלים מא 9-5; תהלים קט 5-1.  

פרטי מותו של המשיח.  .08
ישעיהו נג 9; עמוס ח 9; זכריה יב 14-1;   
תהלים כב 23,19,7,2,1; תהלים לד 20.  

קורבנו וכפרתו של המשיח.   .09 
ישעיהו נג 12-10,6-4.  

נכונותו של המשיח למות.  .10
תהלים לא 6,5; תהלים מ 8.  

סיבלו של המשיח.  .11
דברים כא 23; ישעיהו נ 3; ישעיהו נג 2,1; ישעיהו סג 6-1; זכריה   
תהלים יח 7-5; תהלים כז 2; תהלים לא 16-12; תהלים  יא 8;  

לה 19; תהלים לח 14,13; תהלים מ 12; תהלים מב 8; תהלים נה 
15-13,6,5; תהלים 11-9,5:69; תהלים קב 12-1; תהלים קט 25; 

תהלים קי 7; איכה ג 30.  

המשיח ייתקל בהתנגדות.  .12
תהלים ב 3-1; תהלים לה 6-4; תהלים מא 10-6; תהלים סט 5.  

פרטי סבלו של המשיח.  .13
שמות יב 46; ישעיהו נ  9-5; ישעיהו נב 14; ישעיהו נג 8-1;   

מיכה ד 14; תהלים סט 27,23-21; תהלים פח 19-15;   
תהלים קכט 3.  

בשורת המשיח לא תאומן.  .14
ישעיהו ו 10,9; ישעיהו נג 2,1.  
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תחייתו ועלייתו של המשיח לשמיים. ז.  

חיזוי תחייתו של המשיח.  .01
ישעיהו נג 11,10; יונה ב 1; יונה ב 8-3; תהלים טז 11-8; תהלים ל 3;   

תהלים מ 4,3; תהלים מט 16; תהלים עא 20; תהלים צא 16-14; 
איוב יט 27-25.

חיזוי עלייתו של המשיח לשמיים.  .02
תהלים כד 10-7,3; תהלים מז 10-1; תהלים סח 19.  

חיזוי רוממותו של המשיח.  .03
ישעיהו נב 13; יחזקאל כא 27,26; תהלים צא 16-14; תהלים קי 7.  

המשיח ישפוך את רוחו.  .04
ישעיהו לב 18-15; ישעיהו מד 4,3; יחזקאל לו 38-8; יחזקאל לט 29;    

יואל ג 2,1; זכריה יב 10; תהלים סח 19; משלי א 23.

עמלו של המשיח יישא פרי רב.  .05
ישעיהו ס 21; ישעיהו סא 11; הושע יד 9-5; תהלים א 3.  

משכנו של רוח הקודש.  .06
ישעיהו נז 19-15; ירמיהו לא 33; יחזקאל יא 19;   

יחזקאל לו 27,26; יחזקאל לז 10,9.  

ח. עתידו של המשיח.

חיזוי שובו של המשיח.  .01
ישעיהו כה 12-6; ישעיהו סה 25-17; ישעיהו סו 16,15; חבקוק ב 3;    

 זכריה יב 14-1; זכריה יד 21-1; תהלים נ 6-3; תהלים צו 13; 
דניאל ז 27,22,18,14,13.

שיפוט עתידי בידי המשיח.  .02
שמואל א ב 10; ישעיהו ב 4; ישעיהו יא 5,4; ישעיהו כד 23-18;   

 ישעיהו כו 21-19; ישעיהו כז 13,12,6,3-1; ישעיהו נא 6,5; 
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ישעיהו נט 20-18; ישעיהו סג 6-1; ישעיהו סו 24-15; 
יחזקאל לח 23-16; יואל ב 17-1;  יואל ג 5-3; יואל ד 21-1;   

מלאכי ג 18-16,5-2;  מלאכי ד 4-1;  זכריה יא 9; זכריה יג 9,8;    
תהלים ב 12-9,6-4; תהלים נ 6-2; תהלים סח 5-1;   

תהלים עה 9,8; תהלים צו 13-7; תהלים צז 6-1; תהלים צח 9-4;   
תהלים קי 6,5,2,1; תהלים קמט 9-6; דניאל יב 2,1.

מלכותו העתידית של המשיח.  .03
בראשית מט 12-8; במדבר כד 19-15,8,7; שמואל א ב 10;   

שמואל ב ז 16-12; ישעיהו ב 5-2; ישעיהו ד 6,2; ישעיהו ו 4-1;   
ישעיהו י 22-20; ישעיהו יא 12-4; ישעיהו יב 6-1; ישעיהו יד 3-1;   

ישעיהו טז 5; ישעיהו יז 7; ישעיהו יט 25-23; 
ישעיהו כד 23-18,16-13; ישעיהו כה 12-6; ישעיהו כו 4-1;   

ישעיהו כז 13,12,6,3-1; ישעיהו כט 24-22; ישעיהו ל 33-18;   
ישעיהו לב 18-15,2,1; ישעיהו לג 24-17; ישעיהו לה 10-5;   

ישעיהו מ 11-9,5-1; ישעיהו מא 20-8; ישעיהו מב 16,7,6,4-2;   
ישעיהו מג 21-18,13-1; ישעיהו מד 26,24-21,8-1;   

ישעיהו מט 26-6;  ישעיהו מה 25-22,18,17; ישעיהו מו 13,4,3;    
ישעיהו נא 23-1; ישעיהו נב 12-7; ישעיהו נד 17-1;   

ישעיהו נה 13,12; ישעיהו נו 8-6; ישעיהו נט 21-18;   
ישעיהו ס 21-1; ישעיהו סא 11-4; ישעיהו סב 12-1;   

ישעיהו סג 9-7; ישעיהו סה 25-17; ישעיהו סו 24-15;   
ירמיהו ג 19-14; ירמיהו יב 15; ירמיהו טו 21-19;    

ירמיהו טז 19,15,14; ירמיהו כג 8-3;   
ירמיהו כד 7,6;  ירמיהו כט 14; ירמיהו ל 24-3;   

ירמיהו לב 41-37; ירמיהו לג 13-6;  ירמיהו לא 34-31,9-1;    
ירמיהו נ 20,19,7-4; יחזקאל יא 20-17; יחזקאל כ 42-34;   

יחזקאל לד 31-11; יחזקאל לו 38-8; יחזקאל לז 28-21,14-1;   
יחזקאל לח 23; יחזקאל לט 29-21,8-6; יחזקאל מז 23-6;   

הושע ב 2,1; הושע ב 25-17; הושע ג 5; הושע ו 3-1; הושע יג 14;   
הושע יד 9-5; יואל ב 27-18; יואל ד 21-1; עמוס ט 15-11; עבדיה 
מיכה ה 2,1; מיכה ז 20-15;  א 21-17; מיכה ב 13,12; מיכה ד 7,4-1;  

זכריה א 17,16;  חבקוק ב 14; צפניה ג 20-9; חגי ב 9-6;  
זכריה ב 17-5; זכריה ג 10-1; זכריה ו 15,13,12; זכריה ח 23-1;   

זכריה ט 12-10; זכריה י 12-3; זכריה יב 14-1; זכריה יג 9,8,2,1; 
מלאכי א 11; מלאכי ג 18-16,5-2;   זכריה יד 21-1;  
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מלאכי ד 4-1; תהלים ב 12-8,6-4; תהלים כב 32-24; 
תהלים מה 18,17,9,8; תהלים מו 12-5; תהלים מז 10-1;   

תהלים נ 6-2; תהלים נג 7; תהלים סה 3; תהלים סז 7-1;   
תהלים סח 5-1; תהלים עב 19-7; תהלים פה 14-11;    

תהלים פו 9; תהלים פט 38-36,30-28,26-24,5,4; תהלים צו 13-7; 
תהלים צז 6-1; תהלים צח 9-4; תהלים צט 5-1; תהלים קב 23-14; 

תהלים קז 3-1; תהלים קי 6,5,3-1; תהלים קל 8,7; 
תהלים קלב 18-11; תהלים קלח 5,4; תהלים קמה 13-10;   

תהלים קמז 20,14,13,2; תהלים קמט 5-1; דניאל ב 45,44,35,34;    
דניאל ז 27,22,18,14,13; דניאל יב 3,1; דברי הימים א יז 14.

כס מלכותו של המשיח.  .04
ישעיהו ט 6,5; תהלים מה 7.  

כבודו וגבורתו העתידיים של המשיח.  .05
ישעיהו כה 12-6; ישעיהו ס 21-8; ישעיהו סה 25-17;   

תהלים מו 12-5; תהלים סא 8,7; תהלים עב 19-7;   
תהלים צה 3-1; תהלים קב 23-14.  

הפגעתו של המשיח.  .06
ישעיהו נג 12; ישעיהו נט 16.  

המשיח ישב לימינו של השם.  .07
תהלים פ 18,16,15; תהלים קי 2-1.  

המשיח יחיה חיי נצח.  .08
תהלים סא 8,7.  

נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.   .09
ישעיהו ד 3; ישעיהו י 22-20; ישעיהו יד 3-1; ישעיהו יז 7;   

ישעיהו כז 13,12,6,3-1; ישעיהו לג 24-17; ישעיהו לה 10-5;   
ישעיהו מא 20-8; ישעיהו מג 21-18,13-1; ישעיהו מה 25-22;    

ישעיהו מו 13,4,3; ישעיהו מט 26-8; ישעיהו נב 12-7; 
ישעיהו נד 17-1; ישעיהו נו 8-6; ישעיהו נז 18-15;  ישעיהו נח 21;  

ישעיהו ס 21-6; ישעיהו סא 11,10,9-4; ישעיהו סב 12-1;   
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ישעיהו סה 10-8; ישעיהו סו 24-15; ירמיהו ג 19-14;    
ירמיהו יב 15; ירמיהו טו 21-19; ירמיהו טז 19,15,14; 

ירמיהו כג 8,7,4,3; ירמיהו כד 7,6; ירמיהו כט 14;    
ירמיהו ל 24-3; ירמיהו לב 41-37; ירמיהו לג 22,18-6; 
יחזקאל כ 42-34; יחזקאל לד 31-11; יחזקאל לו 38-8;   

יחזקאל לז 14-1; יחזקאל לט 29-21,8-6; הושע א 11,10;   
הושע ב 25-17; הושע ג 4; עמוס ט 15-11; עבדיה א 21-17;    

מיכה ב 13,12; מיכה ד 7,4-1; מיכה ז 20-15; חגי ב 9-6; 
צפניה ג 20-9; זכריה א 17,16; זכריה ב 17-5; זכריה ג 10-1;   
זכריה ח 23-1; זכריה ט 12-10; זכריה י 12-3; זכריה יב 14-1;   

זכריה יג 9,8; זכריה יד 21-1; מלאכי ד 4-1;   
תהלים צא 13; דניאל ט 27.  

נבואה על אודות מלכות השלום הנצחית.  .10
ישעיהו ט 6; ישעיהו יא 9-6; יחזקאל לז 28-21,14-1;   

דניאל ב 45,44,35,34;  הושע ב 23-15; יואל ד 21-1; חגי ב 9-6;    
דניאל ז 27,22,18,14,13.  

המשיח יפואר.  .11
ישעיהו ד 2; ישעיהו מג 21; ישעיהו מד 23; ישעיהו מט 3;   

ישעיהו ס 21; ישעיהו סא 3; דניאל ז 14,13.  

ט. המשיח בקורבנות ובחגים

העולה והמנחה מסמלות את פועלו של המשיח – ריח ניחוח.  .01
ויקרא א 13,5; ויקרא ב 2,1.  

העולה מייצגת את פועלו של המשיח  –קורבן הנעשה מרצון.  .02
ויקרא ז 16.  

העולה מסמלת את פועלו של המשיח – קורבן תמים  -   .03
עולה מתמדת.  

ויקרא כב 21-17; במדבר כח 4,3.  
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זבח השלמים וזבח התודה מייצגים את פועלו של המשיח.  .04
ויקרא ג 16,5-1; תהלים נא 17.   

קורבן החטאת מתייחס לפועלו של המשיח.  .05
ויקרא ד 12-3; ויקרא ד 29-27.  

יום הכיפורים מתייחס לפועלו של המשיח.  .06
ויקרא טז 31-1; ויקרא יז 11.    

זבח הפרה האדומה מתייחס לפועלו  של המשיח.  .07
במדבר יט 9,3,2.   

חג הפסח מתייחס לפועלו של המשיח.  .08
שמות יב 24-22,14-5.   

חג המצות מתייחס לפועלו של המשיח.  .09
ויקרא כג 8-6.  

הנפת עומר ראשית הקציר מתייחסת לתחייתו של המשיח.  .10
ויקרא כג 14-9.  

חג הביכורים מתייחס לשפיכת רוח הקודש בחג השבועות   .11
)פנטקוסט(.

ויקרא כג 21-15.  

של המשיח. חג הסוכות בהקשר לפועלו    .12
ויקרא כג 43-33.  
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בוא המשיח מנובא. ג01 

ה ּוֵבין ַזְרֲעָך  יְנָך ּוֵבין ָהִאשָּׁ ית בֵּ בראשית ג 15     ְוֵאיָבה  ָאִשׁ
ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב׃   ה תְּ ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש ְוַאתָּ  

ם  ים ָאָשׁ ִשׂ אֹו ֶהֱחִלי ִאם־תָּ כְּ ישעיהו נג 10    ַויהָוה ָחֵפץ דַּ
ָידֹו ִיְצָלח׃  ו ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה בְּ ַנְפשֹׁ

דֹול ְוָנַפח ֶאת רּוחֹו.  קֹול גָּ מתי כז 50     ֵיׁשּוַע ָצַעק ׁשּוב בְּ
ה;  ִים, ִמְלַמְעָלה ַעד ְלַמטָּ תַּ ׁש ִלְשׁ ְקדָּ רֶֹכת ַהמִּ ה ִנְקְרָעה פָּ ְוִהנֵּ  51

ָלִעים ִנְבְקעּו׃  ָהָאֶרץ ָרֲעָדה, ַהסְּ

נֹו,  ַלח ֱאֹלִהים ֶאת בְּ ר ָמְלָאה ָהֵעת ָשׁ ֲאֶשׁ גלטיים ד 4     ֲאָבל כַּ
ה ְוָכפּוף ַלּתֹוָרה. ְילּוד ִאשָּׁ

צדקתו של המשיח. ה08	

ְתנֹות  ו כָּ תֹּ ַעׂש ְיהָוה ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאְשׁ בראשית ג 21     ַויַּ
ם׃    ֵשׁ ְלבִּ עֹור ַויַּ

י  אֹלַהי כִּ י בֵּ ֵגל ַנְפִשׁ יהָוה תָּ יׂש בַּ וׂש ָאִשׂ ישעיהו נא 10    שֹׂ
ֵאר  ָחָתן ְיַכֵהן פְּ ע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני כֶּ ְגֵדי־ֶיַשׁ ִני בִּ יַשׁ ִהְלבִּ

ה ֵכֶליָה׃  ְעדֶּ ה תַּ לָּ ְוַככַּ

ר  ה ָהמֹון ַרב, ֲאֶשׁ ההתגלות ז 9      ַאֲחֵרי ֵכן ָרִאיִתי ְוִהנֵּ
ים  ָבִטים ְוָהַעמִּ ל ָהֻאּמֹות ְוַהשְּׁ ֹלא ָיכֹול ִאיׁש ִלְמנֹותֹו, ִמכָּ  

ים  ׂה ְוֵהם ְלבּוִשׁ א ְוִלְפֵני ַהשֶּ סֵּ ׁשֹונֹות – עֹוְמִדים ִלְפֵני ַהכִּ ְוַהלְּ
יֵדיֶהם. ָמִרים בִּ ִלימֹות ְלָבנֹות ְוַכּפֹות תְּ גְּ
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א01	המשיח הוא צאצא של אברהם. 	

ם ִויִהי ְכַנַען  רּוְך ְיהָֹוה ֱאֹלֵהי ֵשׁ אֶמר בָּ בראשית ט 26     ַויֹּ
ֶעֶבד ָלמֹו׃  

ם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו׃  ָאֳהֵלי־ֵשׁ ן בְּ כֹּ ַיְפתְּ ֱאֹלִהים ְלֶיֶפת ְוִיְשׁ  27

ָפֳעלֹו,  ר ֵהֵחל בְּ ֲאֶשׁ ָנה ָהָיה ֵיׁשּוַע כַּ ים ָשׁ לֹוִשׁ ֶבן ְשׁ לוקס ג 23     כְּ
ן ֵעִלי.  ן יֹוֵסף, בֶּ ב ָהָיה בֶּ ְחַשׁ נֶּ ּוְלִפי ַמה שֶּׁ

לוקס ג 35-24

ן ֶלֶמְך. ן נַֹח, בֶּ ם, בֶּ ן ֵשׁ ד, בֶּ ְכָשׁ ן ַאְרפַּ ן ֵקיָנן, בֶּ לוקס ג 36     בֶּ

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.

ְלָך ָאאֹר ְוִנְבְרכּו ְבָך  בראשית יב 3     ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקלֶּ
חֹת ָהֲאָדָמה׃  פְּ ל ִמְשׁ כֹּ

ר  ִרית ֲאֶשׁ ִביִאים ּוְבֵני ַהבְּ ֵני ַהנְּ ם בְּ מעשי השליחים ג 25     ַאתֶּ
ָאְמרֹו ֶאל ַאְבָרָהם:  ְוִנְבְרכּו  ַרת ֱאֹלִהים ִעם ֲאבֹוֵתינּו בְּ כָּ

חֹות ָהֲאָדָמה.  פְּ ל ִמְשׁ ַזְרֲעָך  כָּ בְּ

ד03	משרתו של המשיח ככהן.

ֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין  י־ֶצֶדק ֶמֶלְך ָשׁ בראשית יד 18     ּוַמְלכִּ
ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹון׃ 

ֵרְך ּוָבַצע ְוָנַתן  ר ָאְכלּו ָלַקח ֵיׁשּוַע ֶלֶחם, בֵּ ֲאֶשׁ מתי כו 26     וכַּ
ָאְמרֹו: ְקחּו ְוִאְכלּו, ֶזה ּגּוִפי.   ְלִמיִדים בְּ ַלתַּ

ֶכם,  לְּ ה כֻּ נָּ תּו ִממֶּ ָאְמרֹו: ְשׁ ֵרְך ְוָנַתן ָלֶהם בְּ ָלַקח ֶאת ַהּכֹוס, בֵּ  27

ים  ַעד ַרבִּ ְך בְּ פָּ ְשׁ ה ַהנִּ ִרית ַהֲחָדשָּׁ ם ַהבְּ ִמי, דַּ י ֶזה דָּ כִּ  28

ִלְסִליַחת ֲחָטִאים.  
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ר ֵיׁשּוַע, ֶהָחלּוץ ָהעֹוֵבר ְלָפֵנינּו,  קֹום ֲאֶשׁ עברים ו 20     ֶאל ַהמָּ
ְבָרִתי דֹול  ְלעֹוָלם ַעל־דִּ ֲעֵדנּו ְוָהָיה ְל כֵהן גָּ ִנְכַנס בַּ

י־ֶצֶדק. ַמְלכִּ  

א01	המשיח הוא צאצא של אברהם.

יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך  ִריִתי בֵּ ַוֲהִקמִֹתי ֶאת־בְּ בראשית יז 7 
ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך 

ַאֲחֶריָך׃ 

ן ְוָקָראָת  ָך יֶֹלֶדת ְלָך בֵּ תְּ ָרה ִאְשׁ אֶמר ֱאֹלִהים ֲאָבל ָשׂ ַויֹּ  19

ו ִלְבִרית עֹוָלם  ִריִתי ִאתֹּ מֹו ִיְצָחק ַוֲהִקמִֹתי ֶאת־בְּ ֶאת־ְשׁ  
ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו׃ 

ם ֹלא ִמּׁשּום ֱהיֹוָתם ֶצֱאָצֵאי ַאְבָרָהם  גַּ רומיים ט 7 
ֵרא ְלָך ָזַרע.   ִיְצָחק ִיקָּ א – בְּ ִנים, ֶאלָּ ַהּכל בָּ  

ֵני  א בְּ ִנים ֵלאֹלִהים, ֶאלָּ ר ֵהם בָּ ָשׂ ֵני ַהבָּ לֹוַמר, ֹלא בְּ כְּ  8

ַרע. ִבים ַלזֶּ ַהַהְבָטָחה ֶנְחָשׁ

ב02		המשיח הוא שה השם.

ה  ׂ אֶמר ַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ִיְרֶאה־ֹּלו ַהשֶּ בראשית כב 8      ַויֹּ
ו׃  ֵניֶהם ַיְחדָּ ְלכּו ְשׁ ִני ַויֵּ ְלעָֹלה בְּ

א ִלְקָראתֹו.  יוחנן א 29     ְלָמֳחָרת ָרָאה יֹוָחָנן ֶאת ֵיׁשּוַע בָּ
את ָהעֹוָלם. ה ָהֱאֹלִהים ַהּנֹוֵשׂא ַחטַּ ה ֵשׂ ָאַמר יֹוָחָנן: ִהנֵּ
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א01	המשיח הוא צאצא של אברהם.
ה22	 עמלו של המשיח יבורך.

ה ֶאת־ַזְרֲעָך  ה ַאְרבֶּ י־ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרבָּ בראשית כב 17      כִּ
ם ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך  ַפת ַהיָּ ר ַעל־ְשׂ ַמִים ְוַכחֹול ֲאֶשׁ כֹוְכֵבי ַהשָּׁ כְּ

ַער אְֹיָביו׃  ֵאת ַשׁ  
קִֹלי׃  ַמְעתָּ בְּ ר ָשׁ וֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶשׁ ל גֹּ ֲרכּו ְבַזְרֲעָך כֹּ ְוִהְתבָּ  18

יוחנן ח 56     ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ָשׂׂש ִלְראֹות ֶאת יֹוִמי, 
ַמח.   ְוָאֵכן ָרָאה ְוָשׂ  

ה ַהַהְבָטחֹות ֶנֶאְמרּו ְלַאְבָרָהם, ּוְלַזְרעֹו.  גלטיים ג 16     ְוִהנֵּ
מֹו ַעל ָיִחיד,  א ְלַזְרֲעָך, כְּ ים, ֶאלָּ מֹו ַעל ַרבִּ ֹלא ֶנֱאַמר ִלְזָרֶעיָך, כְּ  

יַח.  ִשׁ ְוהּוא ַהמָּ

יַח, ֲאַזי ֶזַרע ַאְבָרָהם  ִשׁ ִכים ַלמָּ יָּ ם ַשׁ גלטיים ג 29     ְוִאם ַאתֶּ
י ַהַהְבָטָחה.  ים ַעל־פִּ ם ְויֹוְרִשׁ ַאתֶּ

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.	

י־ְלָך  ָך ַוֲאָבְרֶכָּך כִּ את ְוֶאְהֶיה ִעמְּ ָאֶרץ ַהזֹּ בראשית כו 3     ּגּור בָּ
ֻבָעה  ל־ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ַוֲהִקמִֹתי ֶאת־ַהשְּׁ ן ֶאת־כָּ ּוְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ

י ְלַאְבָרָהם ָאִביָך׃  ְעתִּ בַּ ר ִנְשׁ ֲאֶשׁ
י ְלַזְרֲעָך ֵאת  ַמִים ְוָנַתתִּ כֹוְכֵבי ַהשָּׁ יִתי ֶאת־ַזְרֲעָך כְּ ְוִהְרבֵּ   4

וֵיי ָהָאֶרץ׃  ל גֹּ ֲרכּו ְבַזְרֲעָך כֹּ ל־ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ְוִהְתבָּ כָּ

יק ֶאת ַהּגֹוִים  ֱאֹלִהים ַיְצדִּ ָיְדעֹו ֵמרֹאׁש ֶשׁ תּוב, בְּ גלטיים ג 8      ְְוַהכָּ
ל ַהּגֹוִים.  ׂר ְלַאְבָרָהם: ְוִנְבְרכּו ְבָך כָּ ים ְלַבשֵּ ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה, ִהְקדִּ
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א01	המשיח הוא צאצא של אברהם.
חסד השם וחסדו של המשיח. ב23		

ה22  עמלו של המשיח יבורך.

ה ָוֵקְדָמה  ֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצתָּ ָימָּ בראשית כח 14      ְוָהָיה ַזְרֲעָך כַּ
חֹת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך׃  פְּ ל־ִמְשׁ ה ְוִנְבֲרכּו ְבָך כָּ ְוָצפָֹנה ָוֶנְגבָּ

ר  ִרית ֲאֶשׁ ִביִאים ּוְבֵני ַהבְּ ֵני ַהנְּ ם בְּ מעשי השליחים ג 25     ַאתֶּ
ָאְמרֹו ֶאל ַאְבָרָהם:  ְוִנְבְרכּו  ַרת ֱאֹלִהים ִעם ֲאבֹוֵתינּו בְּ כָּ

חֹות ָהֲאָדָמה.  פְּ ל ִמְשׁ ַזְרֲעָך  כָּ בְּ

יק ֶאת ַהּגֹוִים  ֱאֹלִהים ַיְצדִּ ָיְדעֹו ֵמרֹאׁש ֶשׁ תּוב, בְּ גלטיים ג 8      ְְוַהכָּ
ל ַהּגֹוִים.   ׂר ְלַאְבָרָהם: ְוִנְבְרכּו ְבָך כָּ ים ְלַבשֵּ ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה, ִהְקדִּ

א02	המשיח הוא צאצא של יהודה.
ד04	משרתו של המשיח  כמלך.

ח03 מלכותו העתידית של המשיח.

ין  ֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמבֵּ בראשית מט 10      ֹלא־ָיסּור ֵשׁ
ים׃  ַהת ַעמִּ יֹלה ְוֹלו ִיקְּ י־ָיבֹא ִשׁ ַרְגָליו ַעד כִּ  

ה  נָּ ר ִממֶּ ַעל ִמְרָים ֲאֶשׁ מתי א 16     ַיֲעׂקב הֹוִליד ֶאת יֹוֵסף בַּ
יַח.  ְקָרא ָמִשׁ נֹוַלד ֵיׁשּוַע ַהנִּ

ר ּדֹורֹות,  ָעה־ָעָשׂ ִוד ַאְרבָּ ל ַהּדֹורֹות ֵמַאְבָרָהם ַעד דָּ ּוְבֵכן כָּ  17

ֶבל  לּות בָּ ר ּדֹורֹות, ּוִמגָּ ָעה־ָעָשׂ ֶבל ַאְרבָּ לּות בָּ ִוד ַעד גָּ ּוִמדָּ
ר ּדֹורֹות. ָעה־ָעָשׂ יַח ַאְרבָּ ִשׁ ַעד ַהמָּ  

ֶבט  ֲאדֹוֵננּו ָצַמח ִמיהּוָדה, ֵשׁ לּוי ְוָידּוַע ֶשׁ עברים ז 14     ֵהן גָּ
ה. ֻהנָּ ִעְנַין כְּ ָבר בְּ ר ָעָליו דָּ בֵּ ה ֹלא דִּ ר מֶֹשׁ ֲאֶשׁ
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סמכותו של המשיח. ב13		

אֶמר ָאנִֹכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק  שמות ג 6      ַויֹּ
יט ֶאל־ָהֱאֹלִהים׃  י ָיֵרא ֵמַהבִּ ָניו כִּ ה פָּ ר מֶֹשׁ ְסתֵּ ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב ַויַּ

ִתים, ַהִאם ֹלא ְקָראֶתם  ת ַהמֵּ ר ִלְתִחיַּ מתי כב 31     ַוֲאֶשׁ
י ֱאֹלִהים,  ֱאַמר ָלֶכם ִמפִּ נֶּ ַמה שֶּׁ  

32  ָאנִֹכי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעׂקב? 

ים.   י ִאם ֱאֹלֵהי ַהַחיִּ ִתים כִּ ֵאין הּוא ֱאֹלֵהי ַהמֵּ  

תעלומת המשיח. ב19		

ר ֶאְהֶיה  ה ֶאְהֶיה ֲאֶשׁ אֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־מֶֹשׁ שמות ג 14     ַויֹּ
ָלַחִני ֲאֵליֶכם׃  ָרֵאל ֶאְהֶיה ְשׁ ה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְשׂ אֶמר כֹּ ַויֹּ

יב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם,  יוחנן ח 58     ֵהִשׁ
ֶטֶרם ֱהיֹות ַאְבָרָהם, ֲאִני הּוא.   בְּ

ו, ְנֻאם יהוה ֱאֹלִהים,  ההתגלות א 8     ֲאִני ָהָאֶלף ַאף ֲאִני ַהתָּ
ַההֶֹוה ְוָהָיה ְוָיבֹוא, ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות.  

ב02		המשיח הוא שה השם.
ט08	חג הפסח מתייחס לפועלו של המשיח.

ָנה ִיְהֶיה ָלֶכם  ן־ָשׁ ה ָתִמים ָזָכר בֶּ שמות יב 5       ֶשׂ
חּו׃ קָּ ים תִּ ים ּוִמן־ָהִעזִּ ָבִשׂ ִמן־ַהכְּ  

קֹוף  ְשׁ זּוזֹת ְוַעל־ַהמַּ י ַהמְּ תֵּ ם ְוָנְתנּו ַעל־ְשׁ ְוָלְקחּו ִמן־ַהדָּ  7

ֶהם׃ ר־יֹאְכלּו אֹתֹו בָּ ים ֲאֶשׁ תִּ ַעל ַהבָּ  
ם ְוָרִאיִתי  ם ָשׁ ר ַאתֶּ ים ֲאֶשׁ תִּ ם ָלֶכם ְלאֹת ַעל ַהבָּ ְוָהָיה ַהדָּ  13

ִחית  י ֲעֵלֶכם ְוֹלא־ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְשׁ ם ּוָפַסְחתִּ ֶאת־ַהדָּ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים׃  ִתי בְּ ַהכֹּ בְּ
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א ִלְקָראתֹו.  יוחנן א 29     ְלָמֳחָרת ָרָאה יֹוָחָנן ֶאת ֵיׁשּוַע בָּ
את ָהעֹוָלם.  ה ָהֱאֹלִהים ַהּנֹוֵשׂא ַחטַּ ה ֵשׂ ָאַמר יֹוָחָנן: ִהנֵּ

דֹול ַלּטֹובֹות  בֹואֹו ִלְהיֹות ּכֵהן גָּ יַח, בְּ ִשׁ עברים ט 11     ֲאָבל ַהמָּ
ה  ֵאינֹו ַמֲעֵשׂ ָלם יֹוֵתר ֶשׁ דֹול ּוֻמְשׁ ן גָּ כָּ ִמְשׁ ָהֲעִתידֹות, ָעַבר בְּ

ִריָאה ַהּזאת  ְך ַלבְּ יָּ ֵאינֹו ַשׁ לֹוַמר, ֶשׁ ָיַדִים – כְּ
ִעיִרים ַוֲעָגִלים, ִנְכַנס ַאַחת  ַדם ְשׂ ּוְבָדמֹו הּוא, ְוֹלא בְּ  12

דּות עֹוָלִמים;  יג פְּ ׂ ּוְלָתִמיד ֶאל ַהּקֶדׁש ְוִהשִּ  

פרטי סבלו של המשיח. ו13		

ִית  ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל ֹלא־תֹוִציא ִמן־ַהבַּ בְּ שמות יב 46 
רּו־בֹו׃   בְּ ר חּוָצה ְוֶעֶצם ֹלא ִתְשׁ ָשׂ ִמן־ַהבָּ  

תּוב:   ם ַהכָּ ְתַקיֵּ יִּ ֵדי ֶשׁ ה ֵאְרעּו כְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ יוחנן יט 36     ַהדְּ
רּו־בֹו.  בְּ ְשׁ ְוֶעֶצם ֹלא תִּ

טובו של השם ושל המשיח. ב22	

יָרה  ָרֵאל ֶאת־ַהשִּׁ ה ּוְבֵני ִיְשׂ יר־מֶֹשׁ שמות טו 1    ָאז ָיִשׁ
יָרה ַליהָוה  אְמרּו ֵלאמֹר ָאִשׁ את ַליהָוה ַויֹּ ַהזֹּ  

ם׃ ָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַביָּ י־ָגאֹה גָּ כִּ  
י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי־ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵהי  ָעזִּ   2

ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּו׃  

ה ֶעֶבד ֱאֹלִהים  יַרת מֶֹשׁ ִרים ֶאת ִשׁ ההתגלות טו 3     ְוֵהם ָשׁ
ׂה ֵלאמֹר:  יַרת ַהשֶּ ְוִשׁ
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א08	שמותיו ותאריו של המשיח.
כוחו וגבורתו של המשיח. ב16		

יָת  חֵֹרב ְוִהכִּ ם  ַעל־ַהּצּור בְּ שמות יז 6     ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך שָּׁ
ה ְלֵעיֵני  ן מֶֹשׁ ַעׂש כֵּ ָתה ָהָעם ַויַּ ּנּו ַמִים ְוָשׁ ַבּצּור ְוָיְצאּו ִממֶּ

ָרֵאל׃  ִזְקֵני ִיְשׂ

ֲאבֹוֵתינּו  ם ֶשׁ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ קורנתיים א י 1     ַאַחי, ֵאיֶננִּ
ם,  תֹוְך ַהיָּ ם ָעְברּו בְּ ַחת ֶהָעָנן, ְוֻכלָּ ם ָהיּו תַּ לָּ כֻּ

ם. ָעָנן ּוַביָּ ה בֶּ לּו ְלמֶֹשׁ ם ִנְטבְּ ְוֻכלָּ  2

ם ָאְכלּו אֹותֹו ַמֲאָכל רּוָחִני,  לָּ כֻּ  3

תּו ִמן ַהּצּור ָהרּוָחִני  י ָשׁ ֶקה רּוָחִני, כִּ תּו אֹותֹו ַמְשׁ ם ָשׁ ְוֻכלָּ  4
יַח.   ִשׁ ֶהם ְוַהּצּור הּוא ַהמָּ ַההֹוֵלְך ִעמָּ

א05	היחסים בין המשיח לאביו.

שמות כג 20      ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך , 
ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתי:   

א  ׂ י ֹלא ִישָּ ו כִּ ר בֹּ מֵּ קֹֹלו ַאל־תַּ ַמע בְּ ָניו ּוְשׁ ֶמר ִמפָּ ִהשָּׁ  21

ו׃ ִקְרבֹּ ִמי בְּ י ְשׁ ֲעֶכם כִּ ְלִפְשׁ

ה  ִהיר ָסַכְך ֲעֵליֶהם ְוִהנֵּ ר ְוָעָנן בָּ מתי יז 5     עֹודֹו ְמַדבֵּ
ר ָחַפְצִתי ּבֹו;  ִני ֲאהּוִבי ֲאֶשׁ קֹול אֹוֵמר ִמּתֹוְך ֶהָעָנן: ֶזה בְּ  

ָמעּון.   ְשׁ ֵאָליו תִּ

יוחנן י 30     ֲאִני ְוָהָאב ֶאָחד ֲאַנְחנּו. 

ר ָנַתתָּ ִלי ִמן ָהעֹוָלם.  ים ֲאֶשׁ ְמָך ָלֲאָנִשׁ יִתי ֶאת ִשׁ לִּ יוחנן יז 6      גִּ
ְמרּו.  ָבְרָך ָשׁ ם ְוֶאת דְּ ְלָך ָהיּו ְוִלי ְנַתתָּ ֶשׁ
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השם ישכון בתוך עמו. ה18	 
    

תֹוָכם׃  י בְּ ַכְנתִּ ׁש ְוָשׁ שמות כה 8     ְוָעׂשּו ִלי ִמְקדָּ

ֵני  ין ְשׁ ֶרת ִמבֵּ פֹּ ָך ֵמַעל ַהכַּ י ִאתְּ ְרתִּ ם ְוִדבַּ י ְלָך ָשׁ 22  ְונֹוַעְדתִּ

ה אֹוְתָך  ר ֲאַצוֶּ ל־ֲאֶשׁ ר ַעל־ֲארֹן ָהֵעֻדת ֵאת כָּ ֻרִבים ֲאֶשׁ ַהכְּ
ָרֵאל׃    ֵני ִיְשׂ ֶאל־בְּ

דֹול ַלּטֹובֹות  בֹואֹו ִלְהיֹות ּכֵהן גָּ יַח, בְּ ִשׁ עברים ט 11     ֲאָבל ַהמָּ
ֵאינֹו ַמֲעֵשׂה  ָלם יֹוֵתר ֶשׁ דֹול ּוֻמְשׁ ן גָּ כָּ ִמְשׁ ָהֲעִתידֹות, ָעַבר בְּ

ִריָאה ַהזּ את  ְך ַלבְּ יָּ ֵאינֹו ַשׁ לֹוַמר, ֶשׁ ָיַדִים – כְּ  
ִעיִרים ַוֲעָגִלים, ִנְכַנס ַאַחת  ַדם ְשׂ ּוְבָדמֹו הּוא, ְוֹלא בְּ  12

דּות עֹוָלִמים;  יג פְּ ׂ ּוְלָתִמיד ֶאל ַהּקֶדׁש ְוִהשִּ  

משרתו של המשיח ככהן. ד03	

ְתפֹת ָהֵאפֹד  י ָהֲאָבִנים ַעל כִּ תֵּ ְמתָּ ֶאת־ְשׁ שמות כח 12     ְוַשׂ
מֹוָתם ִלְפֵני  ָרֵאל ְוָנָשׂא ַאֲהרֹן ֶאת־ְשׁ רֹן ִלְבֵני ִיְשׂ ַאְבֵני ִזכָּ  

רֹן׃    י ְכֵתָפיו ְלִזכָּ תֵּ ְיהָוה ַעל־ְשׁ  

ָאר ְלעֹוָלם,  הּוא ִנְשׁ יָון ֶשׁ עברים ז 24     ֲאָבל ֶזה, ִמכֵּ
ה עֹוֶבֶרת.  ֵאיֶננָּ ה ֶשׁ ֻהנָּ ֵיׁש לֹו כְּ  

ְרּכֹו,  ִאים ֵלאֹלִהים דַּ יַע ָלֶנַצח ֶאת ַהבָּ ם ָיכֹול ְלהֹוִשׁ ָלֵכן הּוא גַּ  25

ֲעָדם.  יַע בַּ ֵדי ְלַהְפגִּ ִמיד כְּ י ַחי הּוא תָּ כִּ

ל ּכֲהִנים  ים ְלַתְפִקיד ֶשׁ ֵני ָאָדם ֲחָלִשׁ ָתה בְּ ֵהן ַהּתֹוָרה ִמנְּ  28

ֱאַמר ְלַאַחר ַהּתֹוָרה ֶהֱעִמיד  נֶּ בּוָעה ֶשׁ ַבר ַהשְּׁ דֹוִלים, ַאְך דְּ גְּ
ַלם ְלעֹוָלם.  ר ֻהְשׁ ן ֲאֶשׁ ֶאת ַהבֵּ  
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משרתו של המשיח ככהן. ד03	

ן  חֶֹשׁ ָרֵאל בְּ ֵני־ִיְשׂ מֹות בְּ שמות כח 29     ְוָנָשׂא ַאֲהרֹן ֶאת־ְשׁ
ִמיד׃  רֹן ִלְפֵני־ְיהָוה תָּ ֶדׁש ְלִזכָּ בֹאֹו ֶאל־ַהקֹּ ו בְּ ט ַעל־ִלבֹּ פָּ ְשׁ ַהמִּ

ה  ר ַנֲעָשׂ ׁש ֲאֶשׁ יַח ֹלא ִנְכַנס ֶאל ִמְקדָּ ִשׁ עברים ט 24     ֲהֵרי ַהמָּ
א ֶאל  י ִאם בָּ י, כִּ ל ָהֲאִמתִּ בּוָאה ֶשׁ ר הּוא בָּ יֵדי ָאָדם ַוֲאֶשׁ בִּ

ֲעֵדנּו ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים.  ה בַּ ַמִים ְלֵהָראֹות ַעתָּ ֶעֶצם ַהשָּׁ

משרתו של המשיח ככהן. ד03	

ְחתָּ ָעָליו  יץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפתַּ שמות כח 36   ְוָעִשׂיָת צִּ
ּתּוֵחי חָֹתם קֶֹדׁש ַליהָוה׃  פִּ  

ִהיא  ֶשׁ ה כְּ ִהלָּ אפסיים ה 27     ְלַמַען ַיֲעִמיד ְלָפָניו ֶאת ַהקְּ
ְהֶיה  ֶתם ְוֶקֶמט ְוַכּדֹוֶמה, ְלַמַען תִּ ָכבֹוד, ְלֹלא כֶּ ְמפֶֹאֶרת בְּ

ִפי.  ה ּוְלֹלא דֹּ ְקדֹוָשׁ

משרתו של המשיח ככהן. ד03	

א ַאֲהרֹן ֶאת־ֲעוֹן  ְוָהָיה ַעל־ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנָשׂ שמות כח 38 
יֶהם  נֹת ָקְדֵשׁ ָרֵאל ְלָכל־ַמתְּ ֵני ִיְשׂ יׁשּו בְּ ר ַיְקדִּ ים ֲאֶשׁ ָדִשׁ ַהקֳּ

ִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ְיהָוה׃ ְוָהָיה ַעל־ִמְצחֹו תָּ

ֶרְך  ר ָעַבר דֶּ דֹול ֶעְליֹון ֲאֶשׁ ׁש ָלנּו ּכֵהן גָּ יֵּ עברים ד 14     ְוֵכיָון ֶשׁ
ַהְכָרַזת  ן־ָהֱאֹלִהים, ַנֲחִזיָקה בְּ ַמִים, ֲהֹלא הּוא ֵיׁשּוַע בֶּ ַהשָּׁ

ֱאמּוָנֵתנּו. 
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ה	18	השם ישכון בתוך עמו.

ֵני ִיְשָׂרֵאל ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים׃  תֹוְך בְּ י בְּ ַכְנתִּ שמות כט 45     ְוָשׁ
ר הֹוֵצאִתי אָֹתם ֵמֶאֶרץ  י ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם ֲאֶשׁ ְוָיְדעּו כִּ  46

ְכִני ְבתֹוָכם ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם׃   ִמְצַרִים ְלָשׁ

תֹוֵכנּו; ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו  ַכן בְּ ר ְוָשׁ ָשׂ ָבר ִנְהָיה בָּ יוחנן א 14     ַהדָּ
ְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת.  ן ָיִחיד ִמלִּ בֹוד בֵּ בֹודֹו, כְּ ֶאת כְּ

מֹר  אֹוֵהב אֹוִתי ִיְשׁ יב לֹו ֵיׁשּוַע: ִמי ֶשׁ יוחנן יד 23     ֵהִשׁ
ּכן ֶאְצלֹו.  ם ָנבֹוא ֵאָליו ְוִנְשׁ ָבִרי ְוָאִבי יאַהב אֹותֹו; גַּ ֶאת דְּ  

ר ֵיׁש ְלֵהיַכל ֱאֹלִהים ִעם ֱאִליִלים?  ֶשׁ קורנתיים ב ו 16    ּוַמה קֶּ
ָאַמר ֱאֹלִהים:  ִפי ֶשׁ ים, כְּ ֵהן ֲאַנְחנּו ֵהיַכל ֱאֹלִהים ַחיִּ

ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם; ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוֲכֶכם; ְוָהִייִתי ָלֶהם   
ֵלאֹלִהים ְוֵהָמה ִיְהיּו ִלי ְלָעם.  

חסד השם וחסדו של המשיח. ב23		

ֶניָך  ל־טּוִבי ַעל־פָּ אֶמר ֲאִני ַאֲעִביר כָּ ַויֹּ שמות לג 19 
י  ר ָאחֹן ְוִרַחְמתִּ ִתי ֶאת־ֲאֶשׁ ם ְיהָוה ְלָפֶניָך ְוַחנֹּ ְוָקָראִתי ְבֵשׁ

ר ֲאַרֵחם׃  ֶאת־ֲאֶשׁ

ר ָאחֹן,  ִתי ֶאת־ֲאֶשׁ ה הּוא אֹוֵמר:  ְוַחנֹּ רומיים ט 15     ֲהֵרי ְלמֶֹשׁ
ר ֲאַרֵחם.   י ֶאת־ֲאֶשׁ ְוִרַחְמתִּ

ץ,  ְתַאמֵּ ל ָהָאָדם ָהרֹוֶצה אֹו ַהמִּ ָיָדיו ֶשׁ ְלִפיָכְך ֵאין ֶזה בְּ  16

יֵדי ֱאֹלִהים ַהְמַרֵחם.  י ִאם בִּ כִּ  
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ט01	העולה והמנחה מסמלות את פועלו 
של המשיח – ריח ניחוח.  

ן ִמְנָחה ַליהָוה סֶֹלת  י־ַתְקִריב ָקְרבַּ ויקרא ב 1     ְוֶנֶפׁש כִּ
ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה׃  נֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ֶשׁ ִיְהֶיה ָקְרבָּ  

ם ְמֹלא  ֲהִנים ְוָקַמץ ִמשָּׁ ֵני ַאֲהרֹן ַהכֹּ ֶוֱהִביָאּה ֶאל־בְּ  2

ֵהן  ל־ְלבָֹנָתּה ְוִהְקִטיר ַהכֹּ ְמָנּה ַעל כָּ ּה ּוִמשַּׁ ְלתָּ ֻקְמצֹו ִמסָּ  
ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה׃  ָחה ִאשֵּׁ ְזבֵּ ָרָתּה ַהמִּ ֶאת־ַאְזכָּ  

ה  ֲעֶשׂ י ֶאת ַהמַּ ַלְמתִּ יָך ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ִהְשׁ ַאְרתִּ יוחנן יז 4     ֲאִני פֵּ
ַתתָּ ִלי ַלֲעׂשֹות.  נָּ ֶשׁ

ֶטֶרם  ָהָיה ִלי ְלָיְדָך בְּ בֹוד ֶשׁ כָּ ֲאֵרִני ְלָיְדָך בַּ ה, ָאִבי, פָּ ֵעת ַאתָּ כָּ  5
ֱהיֹות ָהעֹוָלם.   

ר  יַח ֲאֶשׁ ִשׁ ל ַהמָּ מֹו ֶשׁ ה דָּ ה ְוַכמָּ מָּ עברים ט 14     ַעל ַאַחת כַּ
רּוַח עֹוָלִמים ּוְבֹלא מּום – ְיַטֵהר  ִהְקִריב ַעְצמֹו ֵלאֹלִהים בְּ
ים.  ֲעבֹד ֶאת ֱאֹלִהים ַחיִּ נַּ ֵדי ֶשׁ י ָמֶות כְּ ֲעֵשׂ ֶאת ַמְצּפּוֵננּו ִממַּ

ט04	זבח השלמים וזבח התודה מייצגים את 
פועלו של המשיח.  

ָקר הּוא  נֹו ִאם ִמן־ַהבָּ ָלִמים ָקְרבָּ ויקרא ג 1     ְוִאם־ֶזַבח ְשׁ
ִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ְיהָוה׃  ַמְקִריב ִאם־ָזָכר ִאם־ְנֵקָבה תָּ

וָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב  ַעל־ֶזַבח  ִאם ַעל־תֹּ ויקרא ז 12 
ִחים  ות ְמֻשׁ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמצֹּ שֶּׁ לּוֹלת בַּ ות בְּ וָדה ַחֹּלות ַמצֹּ ַהתֹּ

ֶמן׃  שָּׁ לּוֹלת בַּ ֶכת ַחֹּלת בְּ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרבֶּ שָּׁ בַּ

ַמְחתָּ  ם ְוָשׂ ָלִמים ְוָאַכְלתָּ שָּׁ דברים כז 7     ְוָזַבְחתָּ ְשׁ
ִלְפֵני ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך׃   

ַמִים. ִאם יאַכל  ֶחם ַהַחי ַהּיֹוֵרד ִמן ַהשָּׁ יוחנן ו 51      ֲאִני ַהלֶּ
ן ֲהֵריהּו  ר ֶאתֵּ ֶחם ֲאֶשׁ ה ִיְחֶיה ְלעֹוָלם. ְוַהלֶּ ֶחם ַהזֶּ ִאיׁש ִמן ַהלֶּ

ל ָהעֹוָלם.    יו ֶשׁ ַעד ַחיָּ ִרי בְּ ָשׂ בְּ
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ָאנּו ְמָבְרִכים ָעֶליָה, ַהֵאין  ָרָכה ֶשׁ קורנתיים א י 16     ּכֹוס ַהבְּ
ָאנּו ּבֹוְצִעים, ַהֵאין  ֶחם ֶשׁ יַח? ַהלֶּ ִשׁ רּות ְלַדם ַהמָּ ִהיא ִהְתַחבְּ

יַח?  ִשׁ רּות ְלגּוף ַהמָּ הּוא ִהְתַחבְּ

המשיח הוא שה השם. ב02	
ט05	קורבן החטאת מתייחס לפועלו של המשיח.

חטא של הכהן 

ַמת ָהָעם ְוִהְקִריב  יַח ֶיֱחָטא ְלַאְשׁ ִשׁ ֵהן ַהמָּ ויקרא ד 3     ִאם ַהכֹּ
את׃  ִמים ַליהָוה ְלַחטָּ ָקר תָּ ן־בָּ ר בֶּ ר ָחָטא פַּ אתֹו ֲאֶשׁ ַעל ַחטָּ

חטא של האדם – שגגה

ָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ  ֱחָטא ִבְשׁ ויקרא ד 27      ְוִאם־ֶנֶפׁש ַאַחת תֶּ
ם׃  יָנה ְוָאֵשׁ ר ֹלא־ֵתָעֶשׂ ְצוֹת ְיהָוה ֲאֶשׁ ָתּה ַאַחת ִממִּ ֲעשֹׂ בַּ

ִעיַרת  נֹו ְשׂ ר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרבָּ אתֹו ֲאֶשׁ אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחטָּ  28

ר ָחָטא׃  אתֹו ֲאֶשׁ ִמיָמה ְנֵקָבה ַעל־ַחטָּ ים תְּ ִעזִּ
את  ַחט ֶאת־ַהַחטָּ את ְוָשׁ ְוָסַמְך ֶאת־ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחטָּ  29

ְמקֹום ָהעָֹלה׃  בִּ

ם  ים ָאָשׁ ִשׂ אֹו ֶהֱחִלי ִאם־תָּ כְּ ישעיהו נג 10     ַויהָוה ָחֵפץ דַּ
ָידֹו ִיְצָלח׃  ו ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה בְּ ַנְפשֹׁ
י  יק ַעְבדִּ יק ַצדִּ ו ַיְצדִּ ַדְעתֹּ ע בְּ בָּ ו ִיְרֶאה ִיְשׂ ֵמֲעַמל ַנְפשֹׁ  11

ל׃  ים ַוֲעוֹנָֹתם הּוא ִיְסבֹּ ָלַרבִּ  

א ִלְקָראתֹו.  יוחנן א 29     ְלָמֳחָרת ָרָאה יֹוָחָנן ֶאת ֵיׁשּוַע בָּ
את ָהעֹוָלם.  ה ָהֱאֹלִהים ַהּנֹוֵשׂא ַחטַּ ה ֵשׂ ָאַמר יֹוָחָנן: ִהנֵּ  

ִעיִרים ַוֲעָגִלים,  ַדם ְשׂ עברים ט 12     ּוְבָדמֹו הּוא, ְוֹלא בְּ
דּות עֹוָלִמים;   יג פְּ ׂ ִנְכַנס ַאַחת ּוְלָתִמיד ֶאל ַהּקֶדׁש ְוִהשִּ  
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ִעיִרים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִסיר ֲחָטִאים. ִרים ּוְשׂ ם פָּ ן דַּ כֵּ עברים י 4      ֶשׁ
ְנסֹו ֶאל ָהעֹוָלם הּוא אֹוֵמר:   ִהכָּ ָלֵכן בְּ  5

. ָאְלתָּ 6  עֹוָלה ַוֲחָטָאה ֹלא ָשׁ

ה־ָבאִתי – ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר ָּכתּוב ָעַלי  י: ִהנֵּ 7  ָאז ָאַמְרתִּ

ַלֲעׂשֹות־ְרצֹוְנָך, ֱאֹלַהי.    

ט02 העולה מייצגת את פועלו של המשיח  –קורבן הנעשה מרצון.

יֹום ַהְקִריבֹו  נֹו בְּ ויקרא ז 16    ְוִאם־ֶנֶדר  אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרבָּ
ּנּו ֵיָאֵכל׃  וָתר ִממֶּ ֳחָרת ְוַהנֹּ ֶאת־ִזְבחֹו ֵיָאֵכל ּוִממָּ  

י ָנַתן  י ּכה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד כִּ יוחנן ג 16     כִּ
ֲאִמין ּבֹו,  ל ַהמַּ נֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא יאַבד כָּ ֶאת בְּ  

י עֹוָלם.  א ִיְנַחל ַחיֵּ ֶאלָּ  

נֹו ֶאל ָהעֹוָלם  ַלח ֶאת בְּ יוחנן י 17     ֵהן ָהֱאֹלִהים ֹלא ָשׁ
ע ָהעֹוָלם ַעל־ָיָדיו. ַשׁ וָּ יִּ ֵדי ֶשׁ א כְּ ּפט ֶאת ָהעֹוָלם, ֶאלָּ ִלְשׁ  

ֵני  ָבר ִנּדֹון, ִמפְּ ֵאיֶנּנּו ַמֲאִמין כְּ ֲאִמין ּבֹו ֵאיֶנּנּו ִנּדֹון. ִמי ֶשׁ ַהמַּ  18

ִחיד.  ן־ָה ֱאֹלִהים ַהיָּ ם בֶּ ֵשׁ ֹּלא ֶהֱאִמין בְּ ֶשׁ  

ב02		המשיח הוא שה השם. 
ט06 יום הכיפורים מתייחס לפועלו של המשיח.

כפרה עבור הכהן

ר ֶאל־ַאֲהרֹן ָאִחיָך  בֵּ ה דַּ אֶמר ְיהָוה ֶאל־מֶֹשׁ ַויֹּ ויקרא טז 2 
ֵני  רֶֹכת ֶאל־פְּ ית ַלפָּ ֶדׁש ִמבֵּ ְוַאל־ָיבֹא ְבָכל־ֵעת ֶאל־ַהקֹּ

ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל־ י בֶּ ר ַעל־ָהָארֹן ְוֹלא ָימּות כִּ ֶרת ֲאֶשׁ פֹּ ַהכַּ
ֶרת׃  פֹּ ַהכַּ
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כפרה עבור בני ישראל על-ידי שחיטת השעיר:

ִעיֵרי  ֵני־ְשׂ ח ְשׁ ָרֵאל ִיקַּ ֵני ִיְשׂ ויקרא טז 5     ּוֵמֵאת ֲעַדת בְּ
את ְוַאִיל ֶאָחד ְלעָֹלה׃  ים ְלַחטָּ ִעזִּ  

ר ָלָעם  את ֲאֶשׁ ִעיר ַהַחטָּ ַחט ֶאת־ְשׂ ויקרא טז 15     ְוָשׁ
ר  ֲאֶשׁ מֹו כַּ רֶֹכת ְוָעָשׂה ֶאת־דָּ ית ַלפָּ מֹו ֶאל־ִמבֵּ ְוֵהִביא ֶאת־דָּ  

ֶרת׃   פֹּ ֶרת ְוִלְפֵני ַהכַּ פֹּ ה אֹתֹו ַעל־ַהכַּ ר ְוִהזָּ ה ְלַדם ַהפָּ ָעָשׂ
ֵעיֶהם  ְשׁ ָרֵאל ּוִמפִּ ֵני ִיְשׂ ְמאֹת בְּ ֶדׁש ִמטֻּ ר ַעל־ַהקֹּ ְוִכפֶּ  16

ם  ֵכן ִאתָּ ה ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַהשֹּׁ אָתם ְוֵכן ַיֲעֶשׂ ְלָכל־ַחטֹּ  
תֹוְך ֻטְמאָֹתם׃ בְּ  

ויקרא טז 19-17

כפרה עבור בני ישראל על-ידי שילוח השעיר לעזאזל

וָרל ַלֲעָזאֵזל  ר ָעָלה ָעָליו ַהגֹּ ִעיר ֲאֶשׁ ׂ ויקרא טז 10     ְוַהשָּ
ח אֹתֹו ַלֲעָזאֵזל  לַּ ר ָעָליו ְלַשׁ ָיֳעַמד־ַחי ִלְפֵני ְיהָוה ְלַכפֵּ

ָרה׃  ְדבָּ ַהמִּ

ִעיר ַהַחי  ׂ י ָידֹו )ָיָדיו( ַעל רֹאׁש ַהשָּ תֵּ ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת־ְשׁ  21

ֵעיֶהם  ְשׁ ל־פִּ ָרֵאל ְוֶאת־כָּ ֵני ִיְשׂ ל־ֲעוֹנֹת בְּ ה ָעָליו ֶאת־כָּ ְוִהְתַודָּ
ח  לַּ ִעיר ְוִשׁ ׂ אָתם ְוָנַתן אָֹתם ַעל־רֹאׁש ַהשָּ ְלָכל־ַחטֹּ

ָרה׃   ְדבָּ י ַהמִּ ַיד־ִאיׁש ִעתִּ בְּ  

יו ָלֶכם  ם ִהוא ַוֲאִני ְנַתתִּ דָּ ר בַּ ָשׂ י ֶנֶפׁש ַהבָּ ויקרא יז 11     כִּ
ר׃ ֶפׁש ְיַכפֵּ נֶּ ם הּוא בַּ י־ַהדָּ ֵתיֶכם כִּ ר ַעל־ַנְפשֹׁ ַח ְלַכפֵּ ְזבֵּ ַעל־ַהמִּ  

א ֵמֲעוֹנֵֹתינּו מּוַסר  ֵענּו ְמֻדכָּ ָשׁ ְוהּוא ְמחָֹלל ִמפְּ ישעיהו נג 5 
א־ָלנּו׃  ֹלוֵמנּו ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרפָּ ְשׁ

ו  יַע בֹּ ִנינּו ַויהָוה ִהְפגִּ ו פָּ ִעינּו ִאיׁש ְלַדְרכֹּ אן תָּ צֹּ נּו כַּ לָּ כֻּ  6

נּו׃  לָּ ֵאת ֲעוֹן כֻּ  

ִים, ִמְלַמְעָלה ַעד  תַּ ׁש ִלְשׁ ְקדָּ רֶֹכת ַהמִּ ה ִנְקְרָעה פָּ מתי כז 51     ְוִהנֵּ
ָלִעים ִנְבְקעּו׃ ה; ָהָאֶרץ ָרֲעָדה, ַהסְּ ְלַמטָּ
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א ִלְקָראתֹו. ָאַמר  יוחנן א 29     ְלָמֳחָרת ָרָאה יֹוָחָנן ֶאת ֵיׁשּוַע בָּ
את ָהעֹוָלם.  ה ֵשׂה ָהֱאֹלִהים ַהּנֹוֵשׂא ַחטַּ יֹוָחָנן: ִהנֵּ

דֹול  בֹואֹו ִלְהיֹות ּכֵהן גָּ יַח, בְּ ִשׁ ֲאָבל ַהמָּ עברים ט 11 
ֵאינֹו  ָלם יֹוֵתר ֶשׁ דֹול ּוֻמְשׁ ן גָּ כָּ ִמְשׁ ַלּטֹובֹות ָהֲעִתידֹות, ָעַבר בְּ

ִריָאה ַהּזאת ְך ַלבְּ יָּ ֵאינֹו ַשׁ לֹוַמר, ֶשׁ ה ָיַדִים – כְּ ַמֲעֵשׂ
ִעיִרים ַוֲעָגִלים, ִנְכַנס ַאַחת ּוְלָתִמיד  ַדם ְשׂ ּוְבָדמֹו הּוא, ְוֹלא בְּ  12

דּות עֹוָלִמים;  יג פְּ ׂ ֶאל ַהּקֶדׁש ְוִהשִּ

ִעיִרים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִסיר ֲחָטִאים.  ִרים ּוְשׂ ם פָּ ן דַּ כֵּ עברים י 4     ֶשׁ

ים.  ִשׁ ִלים ְלָתִמיד ֶאת ַהְמֻקדָּ ן ֶאָחד ִהְשׁ ָקְרבָּ ן בְּ כֵּ עברים י 14     ֶשׁ

ב02	המשיח הוא שה השם.
ט03	העולה מסמלת את פועלו של המשיח –  

קורבן תמים - עולה מתמדת.  

ָרֵאל  ֵני ִיְשׂ ל־בְּ ָניו ְוֶאל כָּ ר ֶאל־ַאֲהרֹן ְוֶאל־בָּ בֵּ דַּ ויקרא כב 18 
ָרֵאל  ִיְשׂ ר בְּ ָרֵאל ּוִמן־ַהגֵּ ית ִיְשׂ ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמבֵּ

ר־ נֹו ְלָכל־ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל־ִנְדבֹוָתם ֲאֶשׁ ר ַיְקִריב ָקְרבָּ ֲאֶשׁ
ַיְקִריבּו ַליהָוה ְלעָֹלה׃ 

ים׃   ִבים ּוָבִעזִּ ָשׂ כְּ ָקר בַּ בָּ ִמים ָזָכר בַּ ִלְרצְֹנֶכם תָּ  19

י־ֹלא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם׃   ו מּום ֹלא ַתְקִריבּו כִּ ר־בֹּ ל ֲאֶשׁ כֹּ  20

א־ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה  ָלִמים ַליהָוה ְלַפלֵּ י־ַיְקִריב ֶזַבח־ְשׁ ְוִאיׁש כִּ  21

ו׃   ל־מּום ֹלא ִיְהֶיה־בֹּ ִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון כָּ אן תָּ ָקר אֹו ַבצֹּ בָּ בַּ

בֹוד  ְתַרֵחׁש ָנַתן כָּ ָאה ֶאת ַהמִּ ר ַהמֵּ ָרָאה ַשׂ ֶשׁ לוקס כג 47     כְּ
יק!   ה ָהָיה ַצדִּ ֱאֶמת, ָהִאיׁש ַהזֶּ ָאְמרֹו: בֶּ ֵלאֹלִהים בְּ

ִמים,  ֶזה ָיֶאה ָלנּו – ָקדֹוׁש, תָּ דֹול כָּ עברים ז 26     ָאֵכן ּכֵהן גָּ
ַמִים. ׂא ֵמַעל ַהשָּׁ ל ֵמחֹוְטִאים ְוִנשָּ ָטהֹור, ִנְבדָּ
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ָחת,  ָדָבר ִנְשׁ י ֹלא בְּ ם כִּ ֲהֵרי יֹוְדִעים ַאתֶּ פטרוס א א 18     ֶשׁ
ם  ַחְלתֶּ נְּ ֵפָלה ֶשׁ ֶכם ַהתְּ ְרכְּ יֶתם ִמדַּ ָזָהב, ִנְפדֵּ ֶכֶסף ְוֹלא בְּ ֹלא בְּ

ֵמֲאבֹוֵתיֶכם,  
ָדמֹו  ֵאין ּבֹו מּום, בְּ ִמים ֶשׁ ל ֶשׂה תָּ ָדם ָיָקר ֶשׁ י ִאם בְּ כִּ  19

יחַַ   ִשׁ ל ַהמָּ ֶשׁ  

ט09	חג המצות מתייחס לפועלו של המשיח. 

ות  צֹּ ה ַחג ַהמַּ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהזֶּ ה ָעָשׂ ויקרא כג 6     ּוַבֲחִמשָּׁ
אֵכלּו׃  ות תֹּ ְבַעת ָיִמים ַמצֹּ ַליהָוה ִשׁ

ה  ְהיּו ִעסָּ ן ְלַמַען תִּ ָשׁ ׂאֹור ַהיָּ ֲערּו ֶאת ַהשְּ קורנתיים א ה 7     בַּ
נּו –  לָּ ַסח ֶשׁ ה ַהפֶּ ח ֵשׂ ֲהֵרי ִנְזבַּ ַמּצֹות, ֶשׁ ם כְּ ה. ֲהֹלא ַאתֶּ ֲחָדָשׁ

יַח. ִשׁ ַהמָּ

את  ר ֹלא ָיַדע ַחטָּ קורנתיים ב ה 21     ֶאת ֶזה ֲאֶשׁ
ָדָקה  ׁש ֶאת ַהצְּ ָאנּו ִנְלבַּ ֵדי ֶשׁ ֲעֵדנּו, כְּ את בַּ ה ְלַחטָּ ָעָשׂ  

ל ֱאֹלִהים ּבֹו.  ֶשׁ  

ט10	הנפת העומר ראשית הקציר מתייחסת לתחייתו 
של המשיח.   

אמֹר׃  ה לֵּ ר ְיהָוה ֶאל־מֶֹשׁ ויקרא כג  9     ַוְיַדבֵּ
י־ָתבֹאּו ֶאל־ָהָאֶרץ  ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם כִּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל־בְּ בֵּ דַּ  10

ם ֶאת־ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת־ ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרתֶּ ֲאֶשׁ
ֵהן׃   ית ְקִציְרֶכם ֶאל־ַהכֹּ עֶֹמר ֵראִשׁ

ת ְיִניֶפּנּו  בָּ ֳחַרת ַהשַּׁ ְוֵהִניף ֶאת־ָהעֶֹמר ִלְפֵני ְיהָוה ִלְרצְֹנֶכם ִממָּ  11

ֵהן׃  ַהכֹּ
ָנתֹו  ן־ְשׁ ִמים בֶּ ֶבׂש תָּ יֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת־ָהעֶֹמר כֶּ יֶתם בְּ ַוֲעִשׂ  12

ְלעָֹלה ַליהָוה׃
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ָאַמר.  ִפי ֶשׁ ה כְּ ֲהֵרי ָקם ִלְתִחיָּ אן, ֶשׁ מתי כח 6      הּוא ֵאיֶנּנּו כָּ
ַכב ּבֹו.  שָּׁ קֹום ֶשׁ ּבאָנה ּוְרֶאיָנה ֶאת ַהמָּ

ה הּוא  ִתים ְוִהנֵּ ְדָנה ְלַתְלִמיָדיו: הּוא ָקם ִמן ַהמֵּ ֵלְכָנה ַמֵהר ְוַהגֵּ  7

י ָלֵכן.   ה ָאַמְרתִּ ְראּו אֹותֹו. ִהנֵּ ם תִּ ִליל. ָשׁ הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם ַלגָּ

ִתים,  יַח ָקם ִמן ַהמֵּ ִשׁ ֵעת ַהמָּ קורנתיים א טו 20     ֲאָבל כָּ
ֵני ָעָפר.  ל ְיֵשׁ ּכּוֵרי כָּ בִּ

ִתים ִהיא  ת ַהמֵּ ִחיַּ ם תְּ א ַעל־ְיֵדי ָאָדם, גַּ ֶות בָּ ַהמָּ ּוֵמַאַחר ֶשׁ  21

ַעל־ְיֵדי ָאָדם;   
יח ַהּכל ָיְחיּו.  ִשׁ מָּ ם בַּ ְך גַּ ָאָדם ַהּכל ֵמִתים, כָּ בְּ מֹו ֶשׁ ן כְּ כֵּ ֶשׁ  22

יַח; ַאֲחֵרי ֵכן,  ִשׁ ִסְדרֹו: ָהִראׁשֹון הּוא ַהמָּ ל ֶאָחד כְּ ַאְך כָּ  23

יַח.  ִשׁ ִכים ַלמָּ יָּ בֹואֹו, ַהשַּׁ בְּ

חג הביכורים מתייחס לשפיכת רוח ט11	 
הקודש בחג השבועות )פנטקוסט(.  

ים  רּו ֲחִמשִּׁ ְספְּ ִביִעת תִּ ת ַהשְּׁ בָּ ֳחַרת ַהשַּׁ ַעד ִממָּ ויקרא כג 16 
ה ַליהָוה׃ ם ִמְנָחה ֲחָדָשׁ יֹום ְוִהְקַרְבתֶּ

רִֹנים סֶֹלת  ֵני ֶעְשׂ ִים ְשׁ תַּ נּוָפה ְשׁ ִביּאּו  ֶלֶחם תְּ בֵֹתיֶכם תָּ וְשׁ ִממֹּ  17

ּכּוִרים ַליהָוה׃ ָאֶפיָנה בִּ ְהֶייָנה ָחֵמץ תֵּ תִּ

בּועֹות  ְבַעת ַהשָּׁ יֹום ְמֹלאת ִשׁ מעשי השליחים ב 1     בְּ
יו.  ם ַיְחדָּ לָּ ָהיּו כֻּ  

ה, ְוהּוא  ב רּוַח ַעזָּ קֹול ַמשַּׁ ַמִים, כְּ ְתאֹום ָהָיה קֹול ִמן ַהשָּׁ פִּ  2

בּו ּבֹו.  ר ָיְשׁ ִית ֲאֶשׁ ל ַהבַּ א ֶאת כָּ ִמלֵּ
רּו  זְּ ִהְתפַּ ַלֲהבֹות ֵאׁש, ֶשׁ ָאז הֹוִפיעּו ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ְלׁשֹונֹות כְּ  3

ל ֶאָחד ֵמֶהם.  ְוָנחּו ַאַחת ַאַחת ַעל כָּ
ְלׁשֹונֹות ֲאֵחרֹות  ר בִּ ם ִנְמְלאּו רּוַח ַהּקֶדׁש ְוֵהֵחּלּו ְלַדבֵּ ְוֻכלָּ  4

ר. ְתָנה ָלֶהם ָהרּוַח ְלַדבֵּ נָּ ִפי ֶשׁ כְּ  

ׁש ָלנּו  יֵּ ם ֲאַנְחנּו, ֶשׁ א גַּ ְלַבד, ֶאלָּ רומיים ח 23     ְוֹלא זאת בִּ
ים ְלִמּמּוׁש ִאּמּוֵצנּו  נּו ּוְמַצפִּ ַנְפֵשׁ ּכּוֵרי ָהרּוַח, ֶנֱאָנִחים בְּ בִּ

ְלָבִנים – ִלְפדּות ּגּוֵפנּו.
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ט12	 חג הסוכות בהקשר לפועלו של המשיח.   

אמֹר׃  ה לֵּ ר ְיהָוה ֶאל־מֶֹשׁ ויקרא כג 33     ַוְיַדבֵּ
ר יֹום ַלחֶֹדׁש  ה ָעָשׂ ֲחִמשָּׁ ָרֵאל ֵלאמֹר בַּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל־בְּ בֵּ דַּ  34

ְבַעת ָיִמים ַליהָֹוה׃  ות ִשׁ כֹּ ה ַחג ַהסֻּ ִביִעי ַהזֶּ ַהשְּׁ

ָמִרים  ת תְּ פֹּ ִרי ֵעץ ָהָדר כַּ ון פְּ ום ָהִראשֹׁ יֹּ ם ָלֶכם בַּ ּוְלַקְחתֶּ  40

ם ִלְפֵני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם  ַמְחתֶּ ַוֲעַנף ֵעץ־ָעבֹת ְוַעְרֵבי־ָנַחל ּוְשׂ
ְבַעת ָיִמים׃  ִשׁ

ת עֹוָלם  ָנה ֻחקַּ שָּׁ ְבַעת ָיִמים בַּ ֶתם אֹתֹו ַחג ַליהָוה ִשׁ ְוַחגֹּ  41

חֹּגּו אֹתֹו׃  ִביִעי תָּ חֶֹדׁש ַהשְּׁ ְלדֹרֵֹתיֶכם בַּ
בּו  ָרֵאל ֵיְשׁ ִיְשׂ ל־ָהֶאְזָרח בְּ ְבַעת ָיִמים כָּ בּו ִשׁ ְשׁ ת תֵּ כֹּ סֻּ בַּ  42

ת׃ כֹּ סֻּ בַּ
ָרֵאל  ֵני ִיְשׂ י ֶאת־בְּ ְבתִּ ות הֹוַשׁ כֹּ י ַבסֻּ ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם כִּ  43

הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם׃  בְּ

ֶסף  ר ֵאין־ֹלו כָּ ִים ַוֲאֶשׁ ל־ָצֵמא ְלכּו ַלמַּ ישעיהו נה 1     הֹוי כָּ
ֹלוא־ֶכֶסף ּוְבֹלוא ְמִחיר ַיִין  ְברּו בְּ ְברּו ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו ִשׁ ְלכּו ִשׁ

ְוָחָלב׃ 

ל ֶהָחג, ָעַמד ֵיׁשּוַע  דֹול ֶשׁ ּיֹום ַהגָּ ּיֹום ָהַאֲחרֹון, בַּ יוחנן ז 37     בַּ
ה!  תֶּ ֵמא ָיבֹוא ָנא ֵאַלי ְוִיְשׁ צָּ ְוִהְכִריז: ִמי ֶשׁ

ים ִיְזְרמּו  ל ַמִים ַחיִּ תּוב, ְנָהרֹות ֶשׁ ְדַבר ַהכָּ י כִּ ֲאִמין בִּ ַהמַּ  38

ְרּבֹו.   ִמקִּ
ֲאִמיִנים ּבֹו,  ל ַהמַּ ָהיּו ֲעִתיִדים ְלַקבֵּ זאת ָאַמר ַעל ָהרּוַח ֶשׁ  39

ֵאר  י ֵיׁשּוַע ֶטֶרם ִנְתפָּ ְלָחה רּוַח ַהּקֶדׁש, כִּ ֲהֵרי עֹוד ֹלא ִנְשׁ ֶשׁ
בֹוד.  כָּ בַּ
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לפי המסורת היהודית, הנסך נחוג כדלקמן: בתחילת היום 
השביעי, הנקרא הושענה רבה, הכהן הלך לבריכת השילוח, 

שאב מים מהבריכה והביא את המים בכד מזהב אל בית 
המקדש. שם הותזו המים מעל בעל החיים שהוקרב. בזמן 

הטקס, הוקרא לעם הפסוק הבא מן התנך: ישעיהו יב:ג  
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה.

ככתוב במשנה סוכה ה: 1: מי שלא ראה את שמחת בית השואבה, 
לא ראה שמחה מימיו. למעשה היה זה ציווי מאת השם  לאכול 

ולשתות בשמחה גדולה, בזמן חג הסוכות.

8	השם ישכון בתוך עמו.

י ֶאְתֶכם׃ תֹוְכֶכם ְוֹלא־ִתְגַעל ַנְפִשׁ ִני בְּ כָּ י ִמְשׁ ויקרא כו 11     ְוָנַתתִּ
ְהיּו־ִלי  ם תִּ תֹוְכֶכם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים ְוַאתֶּ י בְּ ְכתִּ ְוִהְתַהלַּ  12

ְלָעם׃

תֹוֵכנּו; ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו  ַכן בְּ ר ְוָשׁ ָשׂ ָבר ִנְהָיה בָּ יוחנן א 14     ַהדָּ
ְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ן ָיִחיד ִמלִּ בֹוד בֵּ בֹודֹו, כְּ ֶאת כְּ

ת  מעשי השליחים טו 16     ַאֲחֵרי ֵכן ָאׁשּוב ְו ָאִקים ֶאת־ֻסכַּ
ֶפֶלת ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה.  ִויד ַהנֹּ דָּ

א – אֹוֵמר:  סֵּ דֹול ִמן ַהכִּ י קֹול גָּ ַמְעתִּ ההתגלות כא 3     ְוָשׁ
ן ִעָּמֶהם;  ִהֵּנה ִמְׁשַּכן ָהֱאֹלִהים ִעם ְּבֵני ָאָדם ְוִיְׁשׂכּ  

ֵהָּמה ִיְהיּו לֹו ְלַעם ְוהּוא ָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִעָּמֶהם.   



במדבר 45

ט07	זבח הפרה האדומה מתייחס לפועלו של המשיח.

ר   בֵּ ה ְיהָוה ֵלאמֹר דַּ ר־ִצוָּ וָרה ֲאֶשׁ ת ַהתֹּ במדבר יט 2     זֹאת ֻחקַּ
ר ֵאין־ ִמיָמה ֲאֶשׁ ה תְּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדמָּ ֵני ִיְשׂ ֶאל־בְּ  

ר ֹלא־ָעָלה ָעֶליָה עֹל׃  ּה מּום ֲאֶשׁ בָּ
ֵהן ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל־ִמחּוץ  ם אָֹתּה ֶאל־ֶאְלָעָזר ַהכֹּ ּוְנַתתֶּ  3

ַחט אָֹתּה ְלָפָניו׃ ֲחֶנה ְוָשׁ ַלמַּ

ֲחֶנה  יַח ִמחּוץ ַלמַּ ָרה ְוִהנִּ ְוָאַסף  ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהפָּ  9

ה  ֶמֶרת ְלֵמי ִנדָּ ָרֵאל ְלִמְשׁ ֵני־ִיְשׂ ָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת בְּ בְּ
את ִהוא׃  ַחטָּ

ָרה,  ִעיִרים ְוֵאֶפר ַהפָּ ִרים ּוְשׂ ם פָּ ן ִאם דַּ כֵּ ֶשׁ עברים ט 13 
ֵדי ְלַטֵהר ֶאת ַהּגּוף,  ׁשּו ַעד כְּ ֵמִאים, ְיַקדְּ ְרָקם ַעל ַהטְּ ִהזָּ בְּ

ר ִהְקִריב ַעְצמֹו  יַח ֲאֶשׁ ִשׁ ל ַהמָּ מֹו ֶשׁ ה דָּ ה ְוַכמָּ מָּ ַעל ַאַחת כַּ  14

רּוַח עֹוָלִמים ּוְבֹלא מּום – ְיַטֵהר ֶאת ַמְצּפּוֵננּו  ֵלאֹלִהים בְּ
ים. ֲעבֹד ֶאת ֱאֹלִהים ַחיִּ נַּ ֵדי ֶשׁ י ָמֶות כְּ ֲעֵשׂ ִממַּ

ַיד ַהּכֵהן  ָמן מּוָבא ֶאל ַהּקֶדׁש בְּ ר דָּ ֵהמֹות ֲאֶשׁ עברים יג 11     ַהבְּ
ֲחֶנה.  ָרפֹות ִמחּוץ ַלמַּ ַרת ַהֵחְטא, ּגּופֹוֵתיֶהן ִנְשׂ דֹול ְלַכפָּ ַהגָּ

ַער. ָדמֹו, ָסַבל ִמחּוץ ַלשַּׁ ׁש ֶאת ָהָעם בְּ ֵדי ְלַקדֵּ ם ֵיׁשּוַע, כְּ ָלֵכן גַּ  12

תֹו;  ׂא ֶאת ֶחְרפָּ ֲחֶנה ְוִנשָּ ן ֵנֵצא ָנא ֵאָליו ֶאל ִמחּוץ ַלמַּ ַעל כֵּ  13

ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.

ס ְוָהָיה  ת ַוְיִשֵׂמהּו ַעל־ַהנֵּ ה ְנַחׁש ְנחֶֹשׁ ַעׂש מֶֹשׁ במדבר כא 9     ַויַּ
ת ָוָחי׃  חֶֹשׁ יט ֶאל־ְנַחׁש ַהנְּ ָחׁש ֶאת־ִאיׁש ְוִהבִּ ְך ַהנָּ ִאם־ָנַשׁ

ר,  ְדבָּ מִּ ָחׁש בַּ ה ֶאת ַהנָּ יהַּ מֶֹשׁ ִהְגבִּ יוחנן ג 14     ּוְכמֹו ֶשׁ
ן־ָהָאָדם  ּיּוַרם בֶּ ְך ָצִריְך ֶשׁ כָּ  

ֲאִמין ּבֹו; י עֹוָלם ְלָכל ַהמַּ ְלַמַען ִיְהיּו ַחיֵּ  15
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ד04 משרתו של המשיח  כמלך.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

    

ַרְך  ה ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב דָּ ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעתָּ במדבר כד 17 
ֲאֵתי מֹוָאב  ָרֵאל ּוָמַחץ פַּ ְשׂ ֶבט ִמיִּ ֲעקֹב ְוָקם ֵשׁ וָכב ִמיַּ כֹּ

ת׃  ֵני־ֵשׁ ל־בְּ ְוַקְרַקר כָּ  

ין  ֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק ִמבֵּ בראשית מט 10     ֹלא־ָיסּור ֵשׁ
ים׃ ַהת ַעמִּ יֹלו( ְוֹלו ִיקְּ יֹלה )ִשׁ י־ָיבֹא ִשׁ ַרְגָליו ַעד כִּ

יֵמי הֹוְרדֹוס  ֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, בִּ ּנֹוַלד ֵיׁשּוַע בְּ ֵעת ֶשׁ מתי ב 1     בְּ
ְזָרח. ַלִים ֲחָכִמים ִמן ַהמִּ אּו ִלירּוָשׁ ֶלְך, בָּ ַהמֶּ

י ָרִאינּו ֶאת ּכֹוָכבֹו  ר נֹוָלד? כִּ הּוִדים ֲאֶשׁ ֲאלּו: ֵהיָכן ֶמֶלְך ַהיְּ ָשׁ   2

ֲחוֹות לֹו.  תַּ ְזָרח ּוָבאנּו ְלִהְשׁ מִּ בַּ

ר ִיְמסֹר ֵלאֹלִהים  ֲאֶשׁ ץ, כַּ קורנתיים א טו 24     ַאֲחֵרי ֵכן ַהקֵּ
ל ְוָכל ַסְמכּות  ל ִמְמָשׁ ל כָּ ַבטֵּ יְּ ְלכּות ְלַאַחר ֶשׁ ָהָאב ֶאת ַהמַּ

ְלטֹון;   ְוִשׁ
ַחת ַרְגָליו.  ל אֹוְיָביו תַּ ית ֶאת כָּ י ָיִשׁ י ָעָליו ִלְמֹלְך ַעד כִּ כִּ  25

ב02		המשיח הוא שה השם.
ט03	העולה מסמלת את פועלו של המשיח –

קורבן תמים - עולה מתמדת.  

ְקִריבּו ַליהָוה  ר תַּ ה ֲאֶשׁ במדבר כח 3  ְוָאַמְרתָּ ָלֶהם ֶזה ָהִאשֶּׁ
ום עָֹלה ָתִמיד׃  ַנִים ַליֹּ ָנה ְתִמיִמם ְשׁ ֵני־ָשׁ ים בְּ ָבִשׂ כְּ

רִֹנים  ֵני ֶעְשׂ ִמיִמם ּוְשׁ ָנה תְּ ֵני־ָשׁ ים בְּ ֵני־ְכָבִשׂ ת ְשׁ בָּ ּוְביֹום ַהשַּׁ  9

ו׃ ֶמן ְוִנְסכֹּ לּוָלה ַבשֶּׁ סֶֹלת ִמְנָחה בְּ

תֹוֵכנּו; ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו  ַכן בְּ ר ְוָשׁ ָשׂ ָבר ִנְהָיה בָּ יוחנן א 14     ַהדָּ
ְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת.  ן ָיִחיד ִמלִּ בֹוד בֵּ בֹודֹו, כְּ ֶאת כְּ
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א ִלְקָראתֹו.  יוחנן א 29      ְלָמֳחָרת ָרָאה יֹוָחָנן ֶאת ֵיׁשּוַע בָּ
את ָהעֹוָלם. ה ָהֱאֹלִהים ַהּנֹוֵשׂא ַחטַּ ה ֵשׂ ָאַמר יֹוָחָנן: ִהנֵּ

ִמים,  ֶזה ָיֶאה ָלנּו – ָקדֹוׁש, תָּ דֹול כָּ ָאֵכן ּכֵהן גָּ עברים ז 26 
ַמִים,  ׂא ֵמַעל ַהשָּׁ ל ֵמחֹוְטִאים ְוִנשָּ ָטהֹור, ִנְבדָּ

ה ְלַהְקִריב  ִחלָּ דֹוִלים, תְּ ּכֲהִנים ַהגְּ ר ֵאינֹו ָצִריְך יֹום יֹום, כַּ  27 ֲאֶשׁ

ה  י זאת ָעָשׂ נֹות ַעל ֲחָטָאיו ְוַאֲחֵרי ֵכן ַעל ֲחָטֵאי ָהָעם; כִּ ָקְרבָּ
ַהְקִריבֹו ֶאת ַעְצמֹו.  ַאַחת ּוְלָתִמיד בְּ
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המשיח ממלא את תורת השם. ה12		

ֶכם  ה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְשׁ ָבַרי ֵאלֶּ ם ֶאת־דְּ דברים יא 18    ְוַשְׂמתֶּ
ין ֵעיֵניֶכם׃   ם אָֹתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת בֵּ ְרתֶּ ּוְקַשׁ

ֵביֶתָך  ָך בְּ ְבתְּ ִשׁ ם בְּ ר בָּ ֵניֶכם ְלַדבֵּ ם אָֹתם ֶאת־בְּ ְדתֶּ ְוִלמַּ  19

ָך ּוְבקּוֶמָך׃ ְכבְּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבדֶּ ּוְבֶלְכתְּ
ָעֶריָך׃  יֶתָך ּוִבְשׁ ם ַעל־ְמזּוזֹות בֵּ ּוְכַתְבתָּ  20

ה ֹלא  ְרׁשּו ֵמַעל־ֵסֶפר ְיהָוה ּוְקָראּו ַאַחת ֵמֵהנָּ ישעיהו  לד  16     דִּ
ָצן׃  ה ְורּוחֹו הּוא ִקבְּ י־ִפי הּוא ִצוָּ ה ְרעּוָתּה ֹלא ָפָקדּו כִּ ָרה ִאשָּׁ ֶנְעדָּ

ם טֹוִעים ִמּׁשּום  יב ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ַאתֶּ מתי כב 29     ֵהִשׁ
בּוַרת ָהֱאֹלִהים:  תּוִבים, ַאף ֹלא ֶאת גְּ ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֶאת ַהכְּ ֶשׁ

ם  ִבים ַאתֶּ י חֹוְשׁ תּוִבים, כִּ ם חֹוְקִרים ֶאת ַהכְּ יוחנן ה 39     ַאתֶּ
ִעיִדים ָעַלי. ֶהם; ְוֵהם ַהמְּ י עֹוָלם בָּ ׁש ָלֶכם ַחיֵּ יֵּ ֶשׁ

בּוָאה,  ַבר ַהנְּ ֶקף דְּ ֶיֶתר תֹּ ר ָלנּו בְּ פטרוס ב א 19     ָאֵכן ִנְתַאשֵּׁ
ְמקֹום  ֶאל ֵנר ֵמִאיר בִּ יְמֶכם ֵלב ֵאָליו כְּ ִשׂ ְוֵתיִטיבּו ַלֲעׂשֹות בְּ
ְלַבְבֶכם.   ַגּה בִּ י ִיְבַקע אֹור ַהּיֹום ְוִיְזַרח ּכֹוַכב ַהנֹּ אֶֹפל, ַעד כִּ

סמכותו של המשיח. ב13		
ד02	משרתו של המשיח כנביא.

ד07	המשיח יהיה המתווך

י  מֹוָך ְוָנַתתִּ ֶרב ֲאֵחיֶהם כָּ ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמקֶּ דברים יח 18 
ּנּו׃ ר ֲאַצוֶּ ל־ֲאֶשׁ ר ֲאֵליֶהם ֵאת כָּ ִפיו ְוִדבֶּ ְדָבַרי בְּ

ר  ר ְיַדבֵּ ָבַרי ֲאֶשׁ ַמע ֶאל־דְּ ר ֹלא־ִיְשׁ ְוָהָיה, ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶשׁ  19

ו׃  ִמי ָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעמֹּ ְשׁ בִּ

ם. ֹּלא ַיֲאִמין ֶיְאַשׁ ע, ּוִמי ֶשׁ ַשׁ ל ִיוָּ ֲאִמין ְוִנְטבָּ מרקוס טז 16     ַהמַּ

ִחיִרי,  ִני בְּ לוקס ט 35     ָיָצא קֹול ִמּתֹוְך ֶהָעָנן ֵלאמֹר: ֶזה בְּ
ָמעּון! ְשׁ ֵאָליו תִּ  
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ה ְוָאְמרּו: ֶזהּו  ָעָשׂ ים ֶאת ָהאֹות ֶשׁ יוחנן ו 14     ָראּו ָהֲאָנִשׁ
א ֶאל ָהעֹוָלם.   בָּ ִביא ֶשׁ ֱאֶמת ַהנָּ בֶּ

ה ָאַמר ֶאל ֲאבֹוֵתינּו: ָנִביא  מעשי השליחים ג 22     ֵהן מֶֹשׁ
מֹוִני; ֵאָליו  ֶרב ֲאֵחיֶכם, כָּ ָיִקים ָלֶכם יהוה ֱאֹלֵהיֶכם ִמקֶּ

ר ֲאֵליֶכם.  ר ְיַדבֵּ כל ֲאֶשׁ ָמעּון כְּ ְשׁ תִּ
יָה.  ִביא ַההּוא ְוִנְכְרָתה ֵמַעמֶּ ַמע ֶאל ַהנָּ ְשׁ ר ֹלא תִּ ֶפׁש ֲאֶשׁ ל ַהנֶּ ְוָהָיה כָּ  23

רּו ְוהֹוִדיעּו ַעל־ בְּ ם דִּ לָּ מּוֵאל ָוֵאיָלְך, כֻּ ִביִאים ִמשְּׁ ְוָכל ַהנְּ  24

ה.  ִמים ָהֵאלֶּ אֹודֹות ַהיָּ

סיבלו של המשיח. ו11	 

ֶרּנּו  ְקבְּ י־ָקבֹור תִּ ֹלא־ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל־ָהֵעץ כִּ דברים כא 23 
א ֶאת־ לּוי ְוֹלא ְתַטמֵּ י־ִקְלַלת ֱאֹלִהים תָּ ום ַההּוא כִּ יֹּ בַּ

ר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה׃  ַאְדָמְתָך ֲאֶשׁ

ָכְך  ְלַלת ַהּתֹוָרה בְּ ָדה אֹוָתנּו ִמקִּ יַח פָּ ִשׁ גלטיים ג 13     ַהמָּ
תּוב אֹוֵמר,  ִקְלַלת ֱאֹלִהים  ן ַהכָּ כֵּ ֲעֵדנּו – ֶשׁ ָהָיה ִלְקָלָלה בַּ ֶשׁ

לּוי ַעל־ֵעץ . תָּ

ה10	 המשיח יהיה משיח גם לגויים.

ּכּו  ָיֶדָך ְוֵהם תֻּ יו בְּ ל־ְקדָֹשׁ ים כָּ דברים לג 3     ַאף חֵֹבב ַעמִּ
רֶֹתיָך׃  בְּ ׂא ִמדַּ ְלַרְגֶלָך ִישָּ  

נֹו  י ָנַתן ֶאת בְּ י ּכה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד כִּ יוחנן ג 16     כִּ
י עֹוָלם.  א ִיְנַחל ַחיֵּ ֲאִמין ּבֹו, ֶאלָּ ל ַהמַּ ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא יאַבד כָּ

אַבְדָנה ְלעֹוָלם,  י עֹוָלם; ְוֹלא תֹּ יוחנן י 28     ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶהן ַחיֵּ
ִדי.  ַאף ֹלא ַיֲחטֹף אֹוָתן ִאיׁש ִמיָּ

דֹול ִמּכל ְוֵאין ִאיׁש ָיכֹול ַלֲחטֹף  ַתן אֹוָתן ִלי גָּ נָּ ָאִבי ֶשׁ  29

ד ָהָאב. אֹוָתן ִמיָּ  
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ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ַמִים ַיְרֵעם ְיהָוה  שָּׁ שמואל א ב 10     ְיהָוה ֵיַחּתּו ְמִריבֹו ָעֹלו בַּ
יחֹו׃   ו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִשׁ ן־עֹז ְלַמְלכֹּ ָיִדין ַאְפֵסי־ָאֶרץ ְוִיתֶּ

ְלָאִכים  ְכבֹודֹו ְוָכל ַהמַּ ן־ָהָאָדם בִּ ר ָיבֹוא בֶּ ֲאֶשׁ  מתי כה 31     כַּ

ל ַהּגֹוִיים.   בֹודֹו ְוֵיָאְספּו ְלָפָניו כָּ א כְּ סֵּ ב ַעל כִּ ִאּתֹו, ֵיֵשׁ
ים. ים ִמןָ ִעזִּ ָבִשׂ ְפִריד ֶאת ַהכְּ רֹוֶעה ַהמַּ ה כְּ ָאז ַיְפִריֵדם ֶזה ִמזֶּ  32
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המשיח הוא צאצא של דוד. א03	
המשיח הוא בנו של השם. ב01	
משרתו של המשיח  כמלך. ד04	

מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ַכְבתָּ ֶאת־ֲאבֶֹתיָך ַוֲהִקימִֹתי  י  ִיְמְלאּו ָיֶמיָך ְוָשׁ שמואל ב ז 12     כִּ
ו׃  ֶעיָך ַוֲהִכינִֹתי ֶאת־ַמְמַלְכתֹּ ר ֵיֵצא ִממֵּ ֶאת־ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶשׁ  
ו ַעד־עֹוָלם׃  א ַמְמַלְכתֹּ סֵּ י ֶאת־כִּ ִמי ְוכַֹנְנתִּ ִית ִלְשׁ הּוא ִיְבֶנה־בַּ  13

ַהֲעוֹתֹו  ר בְּ י ְלֵבן ֲאֶשׁ ֲאִני ֶאְהֶיה־ֹּלו ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה־לִּ  14

ֵני ָאָדם׃  ים ּוְבִנְגֵעי בְּ ֶבט ֲאָנִשׁ ֵשׁ יו בְּ ְוהַֹכְחתִּ
ר  אּול ֲאֶשׁ ר ֲהִסרִֹתי ֵמִעם ָשׁ ֲאֶשׁ ּנּו כַּ י ֹלא־ָיסּור ִממֶּ ְוַחְסדִּ  15

ָפֶניָך׃  ֲהִסרִֹתי ִמלְּ  
ְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון  ָך ַעד־עֹוָלם ְלָפֶניָך כִּ יְתָך ּוַמְמַלְכתְּ ְוֶנְאַמן בֵּ  16

ַעד־עֹוָלם׃ 

ר  ִני ֲאהּוִבי ֲאֶשׁ ַמִים אֹוֵמר: ֶזה בְּ ה קֹול ִמן ַהשָּׁ מתי ג 17     ְוִהנֵּ
י.   ּבֹו ָחַפְצתִּ

ְפֲחִדי, ִמְרָים,  ְלָאְך, ַאל תִּ לוקס א 30     ָאַמר ָלּה ַהמַּ
י ָמָצאת ֵחן ִלְפֵני ֱאֹלִהים.  כִּ  

מֹו ֵיׁשּוַע. ן, ְוִתְקְרִאי ְשׁ ֲהִרי ְוֵתְלִדי בֵּ ה תַּ ִהנֵּ  31

ן לֹו  ֵרא, ַויהוה ֱאֹלִהים ִיתֵּ דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ הּוא גָּ  32

ִוד ָאִביו;  א דָּ סֵּ ֶאת כִּ  
ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.  ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

ה  ֻעְבדָּ נּו, בָּ זאת ִנְגְלָתה ַאֲהַבת ָהֱאֹלִהים בָּ יוחנן א ד 9     בָּ
ְזכּותֹו.  נֹו ְיִחידֹו ָלעֹוָלם ְלַמַען ִנְחֶיה בִּ ַלח ֶאת בְּ ֱאֹלִהים ָשׁ ֶשׁ
א  ֲאַנְחנּו ָאַהְבנּו ֶאת ֱאֹלִהים, ֶאלָּ זאת ִהיא ָהַאֲהָבה, ֹלא ֶשׁ בָּ  10

ָרה ַעל ֲחָטֵאינּו.  פָּ נֹו ִלְהיֹות כַּ ַלח ֶאת בְּ הּוא ָאַהב אֹוָתנּו ְוָשׁ ֶשׁ
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המשיח ממלא את תורת השם. ה12		

י׃ י־ָחֵפץ בִּ ֵצִני כִּ ְרָחב אִֹתי ְיַחלְּ ֵצא ַלמֶּ שמואל ב כב 20      ַויֹּ
יב ִלי׃   בֹר ָיַדי ָיִשׁ ִצְדָקִתי כְּ ִיְגְמֵלִני ְיהָוה כְּ  21

י ֵמֱאֹלָהי׃   ְעתִּ ְרֵכי ְיהָוה ְוֹלא ָרַשׁ י דַּ ַמְרתִּ י ָשׁ כִּ  22

ה׃   נָּ ָתיו ֹלא־ָאסּור ִממֶּ י ְוֻחקֹּ טֹו ְלֶנְגדִּ פֹּ י ָכל־ִמְשׁ כִּ  23

ָרה ֵמֲעוִֹני׃   מְּ תַּ ָוֶאְהֶיה ָתִמים ֹלו ָוֶאְשׁ  24

בִֹרי ְלֶנֶגד ֵעיָניו׃   ִצְדָקִתי כְּ ב ְיהָוה ִלי כְּ ֶשׁ ַויָּ  25

י  י ָנַתתִּ ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִשׁ ו בְּ י ֶאְתָמְך־בֹּ ישעיהו מב 1     ֵהן ַעְבדִּ
וִים יֹוִציא׃   ט ַלגֹּ פָּ רּוִחי ָעָליו ִמְשׁ

ַאֲהָבִתי,  ַעְמדּו בְּ ְמרּו ֶאת ִמְצוֹוַתי תַּ ְשׁ יוחנן טו 10     ִאם תִּ
ַאֲהָבתֹו.   י ֶאת ִמְצוֹות ָאִבי ַוֲהֵריִני עֹוֵמד בְּ ַמְרתִּ ֲאִני ָשׁ ם ֶשׁ ֵשׁ כְּ  

ה  ֲעֶשׂ י ֶאת ַהמַּ ַלְמתִּ יָך ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ִהְשׁ ַאְרתִּ יוחנן יז 4     ֲאִני פֵּ
ַתתָּ ִלי ַלֲעׂשֹות. נָּ ֶשׁ

סמכותו של המשיח.	 ב13		
המשיח הוא האור. ב21		

ה09	צדקתו של המשיח.

ָרֵאל  ר צּור ִיְשׂ ָרֵאל ִלי ִדבֶּ ָאַמר ֱאֹלֵהי ִיְשׂ שמואל ב כג 3  
ל ִיְרַאת ֱאֹלִהים׃  יק מֹוֵשׁ ָאָדם ַצדִּ ל בָּ מֹוֵשׁ  

ַגּה  ֶקר ֹלא ָעבֹות ִמנֹּ ֶמׁש בֹּ ֶקר ִיְזַרח־ָשׁ ּוְכאֹור בֹּ  4

א ֵמָאֶרץ׃ ֶשׁ ָטר דֶּ ִממָּ  

ַאְלֵפי ְיהּוָדה  ית־ֶלֶחם ֶאְפָרָתה ָצִעיר ִלְהיֹות בְּ ה בֵּ מיכה ה 1     ְוַאתָּ
ֶדם ִמיֵמי עֹוָלם׃ ִיְשָׂרֵאל ּומֹוָצאָֹתיו ִמקֶּ ל בְּ ָך ִלי ֵיֵצא ִלְהיֹות מֹוֵשׁ ִממְּ

ר ֲאֵליֶהם ְוָאַמר: ֲאִני אֹור  יוחנן ח 12     ֵיׁשּוַע הֹוִסיף ְלַדבֵּ
א אֹור  ְך, ֶאלָּ חֶֹשׁ ְך בַּ ָהעֹוָלם. ִאיׁש ַההֹוֵלְך ַאֲחַרי ֹלא ִיְתַהלֵּ

ים ִיְהֶיה לֹו.   ַהַחיִּ
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יוחנן יב 35     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ַרק עֹוד ְמַעט־ָקט ָהאֹור 
יְגֶכם  ׂ ן ַישִּ עֹוד ָהאֹור ֵמִאיר ָלֶכם, פֶּ ִכים בְּ ֶכם. ֱהיּו ִמְתַהלְּ ִקְרבְּ בְּ

א.  ְך ֵאינֹו יֹוֵדע ָאָנה הּוא בָּ חֶֹשׁ ְך בַּ ְתַהלֵּ ְך. ַהמִּ ַהחֶֹשׁ
ְהיּו ִלְבֵני  אֹור, ְלַמַען תִּ ֶכם ַהֲאִמינּו בָּ ָאר ִעמָּ עֹוד ָהאֹור ִנְשׁ בְּ  36

ָהאֹור.  אי־אמונה ושכר האמונה ְלַאַחר ֶׁשִּדֵּבר ֵיׁשּוַע ֶאת 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהַלְך ְוִהְסַּתֵּתר ֵמֶהם.
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ה01		טבע שירותו של המשיח.

יו  ים ַאֵחר ַוֲחִמשָּׁ ַלח ֵאָליו ַשׂר־ֲחִמשִּׁ ְשׁ ב ַויִּ ָשׁ ַויָּ מלכים ב א 11 
ֶלְך ְמֵהָרה ֵרָדה׃  ה־ָאַמר ַהמֶּ ר ֵאָליו ִאיׁש ָהֱאֹלִהים כֹּ ַען ַוְיַדבֵּ ַויַּ

ֶרד ֵאׁש  ר ֲאֵליֶהם ִאם־ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָאִני תֵּ ה ַוְיַדבֵּ ַען ֵאִליָּ ַויַּ  12

ֶרד ֵאׁש־ֱאֹלִהים  יָך ַותֵּ ַמִים ְותֹאַכל אְֹתָך ְוֶאת־ֲחִמשֶּׁ ִמן־ַהשָּׁ
יו׃ אַכל אֹתֹו ְוֶאת־ֲחִמשָּׁ ַמִים ַותֹּ ִמן־ַהשָּׁ

ָניו  ם פָּ ַמְיָמה ָשׂ ַקח ַהשָּׁ ר ָמְלאּו ָיָמיו ְלִהלָּ ֲאֶשׁ לוקס ט 51     כַּ
ַלִים ָלֶלֶכת ִלירּוָשׁ

ָפֵרי  ִליִחים ְלָפָניו. ֵהם ָהְלכּו ּוָבאּו ֶאל ֶאָחד ִמכְּ ַלח ְשׁ ְוָשׁ  52

ִבילֹו, ְשׁ חּוץ בִּ נָּ ַהּׁשֹוְמרֹוִנים ְלָהִכין ַמה שֶּׁ
ַלִים.  ָניו ָהיּו מּוָעדֹות ִלירּוָשׁ פָּ לּוהּו ִמּׁשּום ֶשׁ ַאְך ֹלא ִקבְּ  53

ְלִמיָדיו, ָאְמרּו: ֲאדֹוֵננּו, ְרצֹוְנָך  ָראּו זאת ַיֲעׂקב ְויֹוָחָנן תַּ ֶשׁ כְּ  54

ַמִים ְותֹאַכל אֹוָתם?  ֵרד ֵאׁש ִמן ַהשָּׁ תֵּ ה ֶשׁ י ְנַצוֶּ כִּ  
ָאְמרֹו: ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים  ֶהם בְּ ָנה ֲאֵליֶהם ְוָגַער בָּ ַאְך הּוא פָּ  55

ם!  ֵני ֵאיזֹו רּוַח ַאתֶּ בְּ  
ֵני ָאָדם, ֶאָלא  א ִלְגרֹם ְלָאְבַדן ַנְפׁשֹות בְּ ן־ָהָאָדם ֹלא בָּ י בֶּ כִּ  56

יָען. ֵהם ָהְלכּו ִלְכָפר ַאֵחר.  ְלהֹוִשׁ
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ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר  ַאֲחִרית ַהיָּ ישעיהו ב 2     ְוָהָיה  בְּ
ָבעֹות ְוָנֲהרּו  ׂא ִמגְּ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנשָּ ית־ְיהָוה בְּ בֵּ  

וִים׃  ל־ַהגֹּ ֵאָליו כָּ  
ים ְוָאְמרּו ְלכּו  ְוַנֲעֶלה ֶאל־ַהר־ְיהָוה  ים ַרבִּ ְוָהְלכּו ַעמִּ  3
אְֹרחָֹתיו  ָרָכיו ְוֵנְלָכה בְּ ית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ִמדְּ ֶאל־בֵּ  

ָלִם׃ ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר־ְיהָוה ִמירּוָשׁ ון תֵּ יֹּ י ִמצִּ כִּ  

ים  ר ָיבֹאּו ַעמִּ ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות עֹד ֲאֶשׁ זכריה ח 20     כֹּ
ות׃  ֵבי ָעִרים ַרבֹּ ְויְֹשׁ

ֵבי ַאַחת ֶאל־ַאַחת ֵלאמֹר ֵנְלָכה ָהֹלוְך ְלַחֹּלות  ְוָהְלכּו יְֹשׁ  21

ם־ָאִני׃  ׁש ֶאת־ְיהָוה ְצָבאֹות ֵאְלָכה גַּ ֵני ְיהָוה ּוְלַבקֵּ ֶאת־פְּ  
ׁש ֶאת־ְיהָוה ְצָבאֹות  ים ְוגֹוִים ֲעצּוִמים ְלַבקֵּ ים ַרבִּ ּוָבאּו ַעמִּ  22

ֵני ְיהָוה׃   ָלִם ּוְלַחֹּלות ֶאת־פְּ ירּוָשׁ בִּ
   

ַנִיְך ִלּמּוֵדי יהוה.  ִביִאים,  ְוָכל־בָּ נְּ תּוב בַּ יוחנן ו 45     ֵהן כָּ
ל ַהּׁשֹוֵמַע ִמן ָהָאב ְולֹוֵמד ָיבֹוא ֵאַלי.  כָּ  

ְמָך?  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ההתגלות טו 4     ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ
ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש; ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך; 

ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.	
ח03 מלכותו העתידית של המשיח.

ים  ים ַרבִּ וִים ְוהֹוִכיַח ְלַעמִּ ין ַהגֹּ ַפט בֵּ ישעיהו ב 4     ְוָשׁ
ׂא  ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ֹלא־ִישָּ תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאתִּ ְוִכתְּ  

וי ֶחֶרב ְוֹלא־ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה׃   גֹוי ֶאל־גֹּ
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ַלִם  י־ֶרֶכב ֵמֶאְפַרִים ְוסּוס ִמירּוָשׁ  זכריה ט 10     ְוִהְכַרתִּ
ם  ֹלו ִמיָּ וִים ּוָמְשׁ ֹלום ַלגֹּ ר ָשׁ ת ִמְלָחָמה ְוִדבֶּ ְוִנְכְרָתה ֶקֶשׁ

ָהר ַעד־ַאְפֵסי־ָאֶרץ׃ ַעד־ָים ּוִמנָּ  

א ָנַתן ֶאת  יוחנן ה 22     ָהָאב ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵפט ִאיׁש, ֶאלָּ
ן  ַיד ַהבֵּ ט בְּ פָּ ְשׁ ל ַהמִּ כָּ  

ִדים ֶאת ָהָאב.  ַכבְּ מְּ מֹו ֶשׁ ן כְּ דּו ֶאת ַהבֵּ ַהּכל ְיַכבְּ ֵדי ֶשׁ כְּ  23

ר ד ֶאת ָהָאב ֲאֶשׁ ן, ֵאינֹו ְמַכבֵּ ד ֶאת ַהבֵּ ֵאינֹו ְמַכבֵּ ִמי ֶשׁ  
ַלח אֹותֹו.  ָשׁ  

ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות  ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ
ֵבל  ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ דֹוִלים ִנְשׁ גְּ
יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי  ל ְמִשׁ ל ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ

עֹוָלִמים. 

המשיח הוא האור. ב21		
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

אֹור ְיהָוה׃ ית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה בְּ ישעיהו ב 5     בֵּ

יוחנן יב 35     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ַרק עֹוד ְמַעט־ָקט ָהאֹור 
יְגֶכם  ׂ ן ַישִּ עֹוד ָהאֹור ֵמִאיר ָלֶכם, פֶּ ִכים בְּ ֶכם. ֱהיּו ִמְתַהלְּ ִקְרבְּ בְּ

א. ְך ֵאינֹו יֹוֵדע ָאָנה הּוא בָּ חֶֹשׁ ְך בַּ ְתַהלֵּ ְך. ַהמִּ ַהחֶֹשׁ
ְהיּו  אֹור, ְלַמַען תִּ ֶכם ַהֲאִמינּו בָּ ָאר ִעמָּ עֹוד ָהאֹור ִנְשׁ בְּ  36

ִלְבֵני ָהאֹור.   ְלַאַחר ֶׁשִּדֵּבר ֵיׁשּוַע ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה   
ָהַלְך ְוִהְסַּתֵּתר ֵמֶהם.  
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הוא יהיה משיח ישראל. א07	
המשיח יגלה את כבוד השם.	 ב14		

המשיח יברך את עמו. ה16		
ח03 מלכותו העתידית של המשיח.

המשיח יפואר. ח11		

ום ַההּוא ִיְהֶיה ֶצַמח ְיהָוה ִלְצִבי ּוְלָכבֹוד  יֹּ ישעיהו ד 2     בַּ
ָרֵאל׃  ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת ִיְשׂ  

ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות  זכריה ו 12     ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו ֵלאמֹר כֹּ
יו ִיְצָמח ּוָבָנה  ְחתָּ מֹו ּוִמתַּ ה־ִאיׁש ֶצַמח ְשׁ ֵלאמֹר ִהנֵּ

ֶאת־ֵהיַכל ְיהָוה׃   
ב  ׂא הֹוד ְוָיַשׁ ְוהּוא ִיְבֶנה ֶאת־ֵהיַכל ְיהָוה ְוהּוא־ִישָּ  13

ֹלום  ְסאֹו ַוֲעַצת ָשׁ ְסאֹו ְוָהָיה כֵֹהן ַעל־כִּ ל ַעל־כִּ ּוָמַשׁ  
ֵניֶהם׃ ין ְשׁ ְהֶיה בֵּ תִּ  

י ַוֲאִני  ִריִגים. ָהעֹוֵמד בִּ ׂ ם ַהשָּ ֶפן; ַאתֶּ יוחנן טו 5     ֲאִני ַהגֶּ
ָבר.  ְלֲעַדי ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות דָּ ן בִּ כֵּ ִרי ָלרֹב, ֶשׁ ה פְּ ּבֹו עֹוֶשׂ  

ְמָחה,  ִרי ָהרּוַח הּוא ַאֲהָבה, ִשׂ ת זאת, פְּ גלטיים ה 22     ְלֻעמַּ
לֹום, אֶֹרְך רּוַח, ְנִדיבּות, טּוב ֵלב, ֶנֱאָמנּות. ָשׁ

 

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ַלִם ָקדֹוׁש  ירּוָשׁ וָתר בִּ ון ְוַהנֹּ ִציֹּ ָאר בְּ ְשׁ ישעיהו ד 3     ְוָהָיה  ַהנִּ
ָלִם׃ ירּוָשׁ ים בִּ תּוב ַלַחיִּ ל־ַהכָּ ֵיָאֶמר ֹלו כָּ

י  ון ַהר־ָקְדִשׁ ִציֹּ ֵכן בְּ י ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם שֹׁ ם כִּ יואל ד 17    ִויַדְעתֶּ
ַלִם קֶֹדׁש ְוָזִרים ֹלא־ַיַעְברּו־ָבּה עֹוד׃   ְוָהְיָתה ְירּוָשׁ

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  
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ֵבל,  ֵסד תֵּ ֶטֶרם ִהוָּ ַחר אֹוָתנּו ּבֹו בְּ בָּ ם ֶשׁ ֵשׁ אפסיים א 4     כְּ
ַאֲהָבה.  ִפי ְלָפָניו בְּ ים ּוְבִלי דֹּ ִלְהיֹות ְקדֹוִשׁ

ָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא ֶאְמֶחה  ׁש בְּ ַח ִיְלבַּ ההתגלות ג 5     ַהְמַנצֵּ
מֹו ִלְפֵני ָאִבי  ים, ְואֹוֶדה ֶאת ְשׁ ֶפר ַהַחיִּ מֹו ִמסֵּ ֶאת ְשׁ  

ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו.   

ל ָטֵמא ְועֹוֵשׂה ּתֹוֵעָבה  ֵנס ֵאֶליָה כָּ ההתגלות כא 27     ְוֹלא ִיכָּ
ה. ׂ ל ַהשֶּ ים ֶשׁ ֵסֶפר ַהַחיִּ תּוִבים בְּ י ִאם ַהכְּ ֶקר, כִּ ָוֶשׁ

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ֵמי  ון ְוֶאת־דְּ נֹות־ִציֹּ ישעיהו ד 4    ִאם  ָרַחץ ֲאדָֹני ֵאת צַֹאת בְּ
ֵער׃   ט ּוְברּוַח בָּ פָּ רּוַח ִמְשׁ ּה בְּ ְרבָּ ַלִם ָיִדיַח ִמקִּ ְירּוָשׁ

ון ְוַעל־ִמְקָרֶאָה ָעָנן   ל־ְמכֹון ַהר־ִציֹּ ּוָבָרא ְיהָוה ַעל כָּ  5

ה׃   בֹוד ֻחפָּ ל־כָּ י ַעל־כָּ ן ְונַֹגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה כִּ יֹוָמם ְוָעָשׁ  
ור  ְהֶיה ְלֵצל־יֹוָמם ֵמחֶֹרב ּוְלַמְחֶסה ּוְלִמְסתֹּ ה תִּ ְוֻסכָּ  6

ָטר׃   ֶרם ּוִממָּ ִמזֶּ  

ון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה  ישעיהו  לג  20     ֲחֵזה ִציֹּ
ע ְיֵתדָֹתיו ָלֶנַצח  ל־ִיסַּ ל־ִיְצָען בַּ ֲאָנן אֶֹהל בַּ ַלִם ָנֶוה ַשׁ ְירּוָשׁ

ֵתקּו׃  ל־ִינָּ ְוָכל־ֲחָבָליו בַּ  

ַלִם ְוָהָיה  ב ְירּוָשׁ ַעד יֹוֵשׁ ום ַההּוא ָיֵגן ְיהָוה בְּ יֹּ זכריה יב 8     בַּ
ַמְלַאְך  אֹלִהים כְּ ִויד כֵּ ָדִויד ּוֵבית דָּ ום ַההּוא כְּ יֹּ ֶהם בַּ ל בָּ ְכָשׁ ַהנִּ

ְיהָוה ִלְפֵניֶהם׃

א  ַמִים ִלְתׁשּוָבה, ַאְך ַהבָּ יל ֶאְתֶכם בְּ מתי ג 11     ֲאִני ָאְמָנם ַמְטבִּ
יל  י ָראּוי ָלֵשׂאת ֶאת ְנָעָליו. הּוא ַיְטבִּ י ְוֵאיֶננִּ נִּ ַאֲחַרי ָחָזק ִממֶּ

רּוַח ַהּקֶדׁש ּוְבֵאׁש.  ֶאְתֶכם בְּ
ָגנֹו ֶאל  ְרנֹו ְוהּוא ֶיֱאסֹף ֶאת דְּ ְזֶרה ְלַנּקֹות ֶאת גָּ ָידֹו ִקְלׁשֹון ַהמִּ בְּ  12

ית.   י ִנְכבֵּ ְלתִּ ֵאׁש בִּ ָהָאָסם, ַאְך ֶאת ַהּמֹוץ ִיְשׂרֹף בְּ
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ם,  ם ֻרַחְצתֶּ ם, ֲאָבל ַאתֶּ ה ִמכֶּ מָּ ה ָהיּו כַּ קורנתיים א ו 11     ְוָכֵאלֶּ
יַח  ִשׁ ם ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהמָּ ֵשׁ ם בְּ ְקתֶּ ם ֻהְצדַּ ם, ַאתֶּ תֶּ ְשׁ ם ֻקדַּ ַאתֶּ

ּוְברּוַח ֱאֹלֵהינּו.

ההתגלות ז 14     ֵהַׁשְבִּתי לֹו: ֲאדֹוִני, ַאָּתה יֹוֵדַע. ָאַמר ֵאַלי: 
ֵאֶּלה ֵהם ַהָּבִאים ִמן ַהָּצָרה ַהְּגדֹוָלה. ֵהם ִּכְּבסּו ֶאת ְּגִלימֹוֵתיֶהם 

ְוִהְלִּבינּו אֹוָתן ְּבַדם ַהֶּׂשה.

שמותיו ותאריו של המשיח. א08	
המשיח יידחה. ו03	

ֶרם ָהָיה  וִדי ְלַכְרמֹו כֶּ יַרת דֹּ א ִליִדיִדי ִשׁ יָרה נָּ ישעיהו ה 1     ָאִשׁ
ֶמן׃ ן־ָשׁ ֶקֶרן בֶּ ִליִדיִדי בְּ

תֹוכֹו ְוַגם־ֶיֶקב  ל בְּ ֶבן ִמְגדָּ ֵרק ַויִּ ֵעהּו שֹׂ טָּ ֵלהּו ַויִּ ֵקהּו ַוְיַסקְּ ַוְיַעזְּ  2

ים׃  ֻאִשׁ ַעׂש בְּ ות ֲעָנִבים ַויַּ ו ַוְיַקו ַלֲעשֹׂ ָחֵצב בֹּ

ֶרם.  ה ָנַטע כֶּ ַעל ֲאֻחזָּ ל ַאֵחר: ִאיׁש בַּ ְמעּו ָמָשׁ מתי כא 33     ִשׁ
ל, ּוְלַאַחר  ִביב, ָחַצב ּבֹו ֶיֶקב ּוָבָנה ִמְגדָּ ר אֹותֹו ִמסָּ דֵּ הּוא גִּ

יר אֹותֹו ְלכֹוְרִמים ָנַסע. ֶהְחכִּ ֶשׁ
ל  ַלח ֶאת ֲעָבָדיו ֶאל ַהּכֹוְרִמים ְלַקבֵּ ִציר ָשׁ יַע ֵעת ַהבָּ ַהגִּ בְּ  34

ּלֹו.  ִרי ֶשׁ ֶאת ַהפְּ  
ְפסּו ַהּכֹוְרִמים ֶאת ֲעָבָדיו, ֶאת ֶזה ִהְלקּו, ֶאת ֶזה ָהְרגּו  תָּ  35

ְוֶאת ֶזה ָסְקלּו.   
ים ִמן ָהִראׁשֹוִנים,  ַלח ֲעָבִדים ֲאֵחִרים, ַרבִּ הֹוִסיף ְוָשׁ  36

ְך. ְוַגם ָלֶהם ָעׂשּו כָּ  
דּו. ִני ְיַכבְּ ָאְמרֹו, ֶאת בְּ נֹו בְּ ַלח ֲאֵליֶהם ֶאת בְּ ְלַבּסֹוף ָשׁ  37

ן ָאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ֶזה ַהּיֹוֵרׁש,  ָראּו ַהּכֹוְרִמים ֶאת ַהבֵּ ֶשׁ כְּ  38

ח ָלנּו ֶאת ַנֲחָלתֹו.  ּבֹואּו ַנֲהרֹג אֹותֹו ְוִנקַּ
ֶרם ַוֲהָרגּוהּו.  ְרׁשּוהּו ֶאל ִמחּוץ ַלכֶּ ְפסּו אֹותֹו, גֵּ ֵהם תָּ  39
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ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

הּו ָוֶאְרֶאה ֶאת־ֲאדָֹני  יָּ ֶלְך ֻעזִּ ַנת־מֹות ַהמֶּ ְשׁ ישעיהו ו 1      בִּ
ׂא ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ֶאת־ַהֵהיָכל׃ א ָרם ְוִנשָּ סֵּ ב ַעל־כִּ יֵֹשׁ

ָנַפִים ְלֶאָחד  ׁש כְּ ָנַפִים ֵשׁ ׁש כְּ ַעל ֹלו ֵשׁ ָרִפים עְֹמִדים  ִממַּ ְשׂ   2

ִים ְיעֹוֵפף׃  תַּ ה ַרְגָליו ּוִבְשׁ ִים ְיַכסֶּ תַּ ה ָפָניו ּוִבְשׁ ִים ׀ ְיַכסֶּ תַּ ְשׁ בִּ
ְוָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָוה ְצָבאֹות   3

בֹודֹו׃  ְמֹלא ָכל־ָהָאֶרץ כְּ
ן׃  ֵלא ָעָשׁ ִית ִימָּ וֵרא ְוַהבַּ ול ַהקֹּ ים ִמקֹּ פִּ ות ַהסִּ ֻנעּו ַאמֹּ ַויָּ  4

ְלָאִכים  ְכבֹודֹו ְוָכל ַהמַּ ן־ָהָאָדם בִּ ר ָיבֹוא בֶּ ֲאֶשׁ מתי כה 31     כַּ
ל ַהּגֹוִיים. בֹודֹו ְוֵיָאְספּו ְלָפָניו כָּ א כְּ סֵּ ב ַעל כִּ ִאּתֹו, ֵיֵשׁ

ְראֹותֹו  ְעָיהּו בִּ ה ָאַמר ְיַשׁ ָבִרים ָהֵאלֶּ יוחנן יב 41     ֶאת ַהדְּ
ר. בֵּ בֹודֹו, ְוָעָליו דִּ ֶאת כְּ  

בֹוד  ל ֶאת ַהכָּ ההתגלות ד 11     ְלָך ָיֶאה, ֲאדֹוֵננּו ֵואֹלֵהינּו, ְלַקבֵּ
ל ּוִבְרצֹוְנָך ָהיּו ְוִנְבְראּו.   ְוַהְיָקר ְוַהְּגבּוָרה, ִּכי ַאָּתה ָּבָראָת ַהׂכּ

ו14	בשורת המשיח לא תאומן.

מֹוַע  ְמעּו ָשׁ ה ִשׁ אֶמר ֵלְך ְוָאַמְרתָּ ָלָעם ַהזֶּ ישעיהו ו 9     ַויֹּ
ָדעּו׃ ִבינּו ּוְראּו ָראֹו ְוַאל־תֵּ ְוַאל־תָּ  

ן־ִיְרֶאה  ע פֶּ ד ְוֵעיָניו ָהַשׁ ה ְוָאְזָניו ַהְכבֵּ ֵמן ֵלב־ָהָעם ַהזֶּ ַהְשׁ  10

ב ְוָרָפא ֹלו׃ ָמע ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָשׁ ְבֵעיָניו ּוְבָאְזָניו ִיְשׁ

ְעָיהּו: י עֹוד ָאַמר ְיַשׁ יוחנן יב 39     ָלֵכן ֹלא ָיְכלּו ְלַהֲאִמין, כִּ
ֵעיֵניֶהם ּוְלָבָבם ָיִבין  ן ִיְראּו בְּ ִמין ְלָבָבם, פֶּ ע ֵעיֵניֶהם ְוִהְשׁ ֵהַשׁ  40

בּו ְוָרָפא ָלֶהם.   ְוָשׁ
בֹודֹו,  ְראֹותֹו ֶאת כְּ ְעָיהּו בִּ ה ָאַמר ְיַשׁ ָבִרים ָהֵאלֶּ ֶאת ַהדְּ  41

ר.  בֵּ ְוָעָליו דִּ  
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ב03	 המשיח הוא בן האדם.
חיי המשיח עד להופעתו הראשונה.  ג04		

    

ה ָהַעְלָמה  ן ֲאדָֹני הּוא ָלֶכם אֹות ִהנֵּ ישעיהו ז 14     ָלֵכן ִיתֵּ
נּו ֵאל׃ מֹו ִעמָּ ן ְוָקָראת ְשׁ ָהָרה ְויֶֹלֶדת בֵּ

וב׃  טֹּ ָרע ּוָבחֹור בַּ ו ָמאֹוס בָּ ֶחְמָאה ּוְדַבׁש יֹאֵכל ְלַדְעתֹּ  15

ָעֵזב ָהֲאָדָמה  וב תֵּ טֹּ ָרע ּוָבחֹר בַּ ַער ָמאֹס בָּ ֶטֶרם ֵיַדע ַהנַּ י בְּ 16  כִּ

ֵני ְמָלֶכיָה׃ ֵני ְשׁ ה ָקץ ִמפְּ ר ַאתָּ ֲאֶשׁ

ֶזה ִנְרָאה ֵאָליו ַמְלַאְך יהוה  ָהָיה ְמַהְרֵהר בָּ עֹוד ֶשׁ מתי א 20     בְּ
ְחׁשֹׁש ָלַקַחת ֵאֶליָך ֶאת  ִוד, ַאל תַּ ן דָּ ֲחלֹום ְוָאַמר: יֹוֵסף בֶּ בַּ

ּה ֵמרּוַח ַהּקֶדׁש הּוא.  ר הֹוָרה בָּ י ֲאֶשׁ ָך, כִּ תְּ ִמְרָים ִאְשׁ
יַע  י הּוא יֹוִשׁ מֹו ֵיׁשּוַע, כִּ ְקָרא ְשׁ ה תִּ ן ְוַאתָּ ִהיא יֹוֶלֶדת בֵּ  21

אֵתיֶהם.  ֶאת ַעּמֹו ֵמַחטֹּ  
ִביא:  ִפי ַהנָּ ר ֲאדָֹני בְּ בֵּ דִּ ם ַמה שֶּׁ ל ֶזה ֵאַרע ְלַמַען ִיְתַקיֵּ כָּ  22

נּו ֵאל.   מֹו ִעמָּ ן ְוָקָראת ְשׁ ה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶלֶדת בֵּ 23  ִהנֵּ

יאמינו למשיח ויהללו אותו. ה25		
ה03		המשיח יידחה.

יׁשּו ְוהּוא  אֹתֹו ַתְקדִּ ישעיהו ח 13     ֶאת־ְיהָוה ְצָבאֹות  
מֹוַרֲאֶכם ְוהּוא ַמֲעִרְצֶכם׃ 

ָרֵאל  י ִיְשׂ ֵני ָבתֵּ ול ִלְשׁ ׁש ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף ּוְלצּור ִמְכשֹׁ ְוָהָיה ְלִמְקדָּ  14

ָלִם׃  ב ְירּוָשׁ ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְליֹוֵשׁ
דּו׃  רּו ְונֹוְקׁשּו ְוִנְלכָּ בָּ ים ְוָנְפלּו ְוִנְשׁ לּו ָבם ַרבִּ ְוָכְשׁ  15

ֹּלא ֶאְהֶיה לֹו ְלִמְכׁשֹול.  ֵרי ִמי ֶשׁ מתי יא 6      ְוַאְשׁ

מתי יג 57     הּוא ָהָיה ָלֶהם ְלִמְכׁשֹול. ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע:  
ֵאין ָנִביא ְּבִעירֹו ּוְבֵביתו ֹ.  

ה ֶזה נֹוַסד  ְמעֹון ְוָאַמר ֶאל ִמְרָים ִאּמֹו: ִהנֵּ ְרָכם ִשׁ לוקס ב 34     בֵּ
דּו לֹו.   ר ִיְתַנגְּ ָרֵאל ּוְלאֹות ֲאֶשׁ ִיְשׂ ים בְּ ְלִמְכׁשֹול ְוִלְתקּוָמה ְלַרבִּ
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ָקר,  ֲאִמיִנים ִהיא ֶאֶבן ַהיְּ ן ָלֶכם ַהמַּ פטרוס א ב 7     ַעל כֵּ
ה. נָּ ֲאָבל ַלּסֹוְרִרים –  ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ  

ה02 מקום שירותו של המשיח.

ון  ֵעת ָהִראשֹׁ ר מּוָצק ָלּה כָּ י ֹלא מּוָעף ַלֲאֶשׁ ישעיהו ח 23     כִּ
ם  ֶרְך ַהיָּ יד דֶּ ִלי ְוָהַאֲחרֹון ִהְכבִּ ֵהַקל ַאְרָצה ְזֻבלּון ְוַאְרָצה ַנְפתָּ

וִים׃  ִליל ַהגֹּ ן גְּ ְרדֵּ ֵעֶבר ַהיַּ

ירּו ֶאת יֹוָחָנן ָיָצא  י ִהְסגִּ ַמע ֵיׁשּוַע כִּ ר ָשׁ ֲאֶשׁ מתי ד 12     כַּ
ִליל.  ֶאל ַהגָּ  

ם,  ְכַפר ַנחּום ְלַיד ַהיָּ הּוא ָעַזב ֶאת ָנְצַרת ּוָבא ָלגּור בִּ  13

ִלי,  ֶחֶבל ְזבּולּון ְוַנְפתָּ בְּ  
ִביא: ְעָיהּו ַהנָּ ִפי ְיַשׁ ֱאָמר בְּ ם ַהנֶּ ְלַמַען ִיְתַקיֵּ  14

ִליל ַהּגֹוִים.  ן, גְּ ְרדֵּ ם, ֵעֶבר ַהיַּ ֶרְך ַהיָּ ִלי, דֶּ 15  ַאְרָצה ְזֻבלּון ְוַאְרָצה ַנְפתָּ

המשיח הוא האור. ב21	 
המשיח יביא בשורות משמחות. ה15		

    

ֵבי  דֹול יְֹשׁ ְך ָראּו אֹור גָּ חֶֹשׁ ישעיהו ט 1     ָהָעם ַההְֹלִכים בַּ
ֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם׃  בְּ

ְמַחת  ִשׂ ְמחּו ְלָפֶניָך כְּ ְמָחה ָשׂ ׂ ְלתָּ ַהשִּ וי ֹלא ִהְגדַּ יָת ַהגֹּ ִהְרבִּ   2
ָלל׃ ָקם ָשׁ ַחלְּ ר ָיִגילּו בְּ ֲאֶשׁ ִציר כַּ קָּ בַּ

ֵגׂש  ֶבט ַהנֹּ ְכמֹו ֵשׁ ה ִשׁ ֹלו ְוֵאת ַמטֵּ י  ֶאת־עֹל ֻסבֳּ כִּ  3

יֹום ִמְדָין׃ ָת כְּ ו ַהִחתֹּ בֹּ  

ֶאֶרץ  ֵבי בְּ דֹול, יְשׁ ְך ָראּו אֹור גָּ חֶֹשׁ מתי ד 16      ָהָעם ַההְֹלִכים בַּ
ַצְלָמֶות אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם. 

ר ֲאֵליֶהם ְוָאַמר: ֲאִני אֹור  יוחנן ח 12     ֵיׁשּוַע הֹוִסיף ְלַדבֵּ
א אֹור  ְך, ֶאלָּ חֶֹשׁ ְך בַּ ָהעֹוָלם. ִאיׁש ַההֹוֵלְך ַאֲחַרי ֹלא ִיְתַהלֵּ

ים ִיְהֶיה לֹו.   ַהַחיִּ
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ם  ו אֹור ַאתֶּ ְך, ַאְך ַעְכָשׁ ָעָבר ֱהִייֶתם חֶֹשׁ אפסיים ה 8     בֶּ
ְבֵני ָהאֹור. ָאדֹון. ִהְתַנֲהגּו ָנא כִּ בָּ

שמותיו ותאריו של המשיח. א08		
המשיח הוא בן האדם. ב03		

בוא המשיח מנובא. ג01		
ח04	כס מלכותו של המשיח.

ח10		נבואה על אודות מלכות השלום הנצחית.

ָרה  ְשׂ ִהי ַהמִּ ן־ָלנּו ַותְּ ן ִנתַּ ד־ָלנּו בֵּ י־ֶיֶלד ֻילַּ ישעיהו ט 5     כִּ
ור ֲאִביַעד ַשׂר־ בֹּ ֶלא יֹוֵעץ ֵאל גִּ מֹו פֶּ ְקָרא ְשׁ ְכמֹו ַויִּ ַעל־ִשׁ

ֹלום׃  ָשׁ
א ָדִוד ְוַעל־ סֵּ ֹלום ֵאין־ֵקץ ַעל־כִּ ָרה ּוְלָשׁ ְשׂ ה ַהמִּ ְלַמְרבֵּ  6

ה  ט ּוִבְצָדָקה ֵמַעתָּ פָּ ִמְשׁ ו ְלָהִכין אָֹתּה ּוְלַסֲעָדּה בְּ ַמְמַלְכתֹּ
את׃  ה־זֹּ ֲעֶשׂ ְוַעד־עֹוָלם ִקְנַאת ְיהָוה ְצָבאֹות תַּ

ָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים,  ָבר, ְוַהדָּ ית ָהָיה ַהדָּ ֵראִשׁ יוחנן א 1     בְּ
ָבר. ֵואֹלִהים ָהָיה ַהדָּ

ִחיד,  ן ַהיָּ ֶאת ָהֱאֹלִהים ֹלא ָרָאה ִאיׁש ֵמעֹוָלם; ַהבֵּ  18

ר הֹוִדיעֹו. ֵחיק ָהָאב, הּוא ֲאֶשׁ ְמָצא בְּ ַהנִּ  

ין  ֲהִקימֹו אֹותֹו ִמבֵּ יַח בַּ ִשׁ מָּ ַעל בַּ ר פָּ אפסיים א 20     ֲאֶשׁ
ַמִים,  שָּׁ יבֹו אֹותֹו ִליִמינֹו בַּ ִתים ּוְבהֹוִשׁ ַהמֵּ

ם  ָרה, ְוָכל ֵשׁ בּוָרה ּוִמְשׂ ְלטֹון, גְּ ָלה ְוִשׁ ֵמַעל ְלָכל ֶמְמָשׁ  21

א.  עֹוָלם ַהבָּ ם בָּ א גַּ ְלַבד, ֶאלָּ ה בִּ עֹוָלם ַהזֶּ ִנְקָרא – ֹלא בָּ  
ה ְלרֹאׁש ַעל ּכל;  ִהלָּ ַחת ַרְגָליו ְוָנַתן אֹותֹו ַלקְּ ת תַּ ְוֶאת ַהּכל ָשׁ  22

לֹום,  ן ָלֶכם ֶאת ַהשָּׁ לֹום ִיתֵּ תסלוניקים ב ג 16     ַוֲאדֹון ַהשָּׁ
ֶכם.  לְּ ִמיד ּוְבָכל ָמקֹום. ָהָאדֹון ִעם כֻּ תָּ

כֹור  ֱאָמן, בְּ יַח ָהֵעד ַהנֶּ ִשׁ ההתגלות א 5     ּוֵמֵאת ֵיׁשּוַע ַהמָּ
ִתים ְוֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָהָאֶרץ. ַהמֵּ  
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ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

    

ָרֵאל  ָאר ִיְשׂ ום ַההּוא ֹלא־יֹוִסיף עֹוד ְשׁ יֹּ ישעיהו י 20     ְוָהָיה  בַּ
ַען ַעל־ְיהָוה  הּו ְוִנְשׁ ֵען ַעל־ַמכֵּ ית־ַיֲעקֹב ְלִהשָּׁ ּוְפֵליַטת בֵּ

ֱאֶמת׃  ָרֵאל בֶּ ְקדֹוׁש ִיְשׂ  
ור׃ בֹּ ֶאל־ֵאל גִּ ָאר ַיֲעקֹב   ָאר ָיׁשּוב ְשׁ ְשׁ  21

ָאר ָיׁשּוב  ם ְשׁ חֹול ַהיָּ ָרֵאל כְּ ָך ִיְשׂ י ִאם־ִיְהֶיה ַעמְּ כִּ  22

וֵטף ְצָדָקה׃ יֹון ָחרּוץ שֹׁ לָּ ו כִּ בֹּ  

ְעָיהּו ַמְכִריז ַעל ִיְשָׂרֵאל: ִּכי ִאם־ִיְהֶיה  ִויַשׁ רומיים ט 27 
ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים, ְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו.   

ֶקֶרב ָהָאֶרץ.   ה בְּ י־ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ֲאדָֹני עֶֹשׂ 28  כִּ

ְעָיהּו ׂקֶדם ָלֵכן: לּוֵלי יהוה ְצָבאֹות הֹוִתיר  ְוֵכן ָאַמר ְיַשׁ  29

ָלנּו ָׂשִריד ִּכְמָעט ִּכְסדֹם ָהִיינּו ַלֲעמָֹרה ָּדִמינּו.   

ה,  ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ רומיים יא 25     ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ
ת ָמה ֶאת  ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ ְהיּו ֲחָכִמים בְּ ן תִּ פֶּ

ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים.  ר ִיכָּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ִיְשׂ
תּוב: ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ ְוָכְך כָּ  26

ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב  
י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.   ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27

א03	המשיח הוא צאצא של דוד.
ב04	תכונותיו האלוהיות של המשיח.

ב05	 המשיח מלא רוח הקודש.
בוא המשיח מנובא. ג01		

יו ִיְפֶרה׃  ָרָשׁ י ְוֵנֶצר ִמשָּׁ ַזע ִיָשׁ ישעיהו יא 1     ְוָיָצא חֶֹטר ִמגֵּ
ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיהָוה רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה   2

ַעת ְוִיְרַאת ְיהָוה׃  רּוַח דַּ
וט ְוֹלא־ פֹּ ִיְרַאת ְיהָוה ְוֹלא־ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְשׁ ַוֲהִריחֹו בְּ  3

וִכיַח׃  ַמע ָאְזָניו יֹ ְלִמְשׁ
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ִים. אֹוָתּה ֵעת  ד ִמן ַהמַּ ל ְוָעָלה ִמיָּ מתי ג 16     ֵיׁשּוַע ִנְטבַּ
יֹוָנה  ַמִים ְוהּוא ָרָאה ֶאת רּוַח ֱאֹלִהים יֹוֶרֶדת כְּ חּו ַהשָּׁ ִנְפתְּ

ּוָבָאה ָעָליו.
י.   ר ּבֹו ָחַפְצתִּ ִני ֲאהּוִבי ֲאֶשׁ ַמִים אֹוֵמר: ֶזה בְּ ה קֹול ִמן ַהשָּׁ ְוִהנֵּ  17

ְבֵרי ֱאֹלִהים,  ר ֶאת דִּ ָלחֹו ָהֱאֹלִהים ְמַדבֵּ שְּׁ י ִמי ֶשׁ יוחנן ג 34     כִּ
ה הּוא נֹוֵתן ֶאת ָהרּוַח. ִמדָּ ַוֲהֵרי ֹלא בְּ

ָידֹו.  נֹו ְוֶאת ַהּכל ָנַתן בְּ ָהָאב אֹוֵהב ֶאת בְּ  35

ן  בֵּ י עֹוָלם, ַאְך ַהְמָסֵרב ְלַהֲאִמין בַּ ן ֵיׁש לֹו ַחיֵּ בֵּ ֲאִמין בַּ ַהמַּ  36

א ֲחרֹון ֱאֹלִהים ָחל ָעָליו.   ים, ֶאלָּ ֹלא ִיְרֶאה ַחיִּ  

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.	
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ור ְלַעְנֵוי־ ִמישֹׁ ים ְוהֹוִכיַח בְּ לִּ ֶצֶדק דַּ ַפט בְּ ישעיהו יא 4     ְוָשׁ
ע׃  ָפָתיו ָיִמית ָרָשׁ יו ּוְברּוַח ְשׂ ֶבט פִּ ֵשׁ ה־ֶאֶרץ בְּ ָאֶרץ ְוִהכָּ

ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו׃  5

ִאים ְנֻאם־ְיהָוה ַוֲהִקמִֹתי ְלָדִוד  ה ָיִמים בָּ ירמיהו כג 5     ִהנֵּ
ָאֶרץ׃ ט ּוְצָדָקה בָּ פָּ ה ִמְשׁ יל ְוָעָשׂ כִּ יק ּוָמַלְך ֶמֶלְך ְוִהְשׂ ֶצַמח ַצדִּ

מֹו  ן ָלֶבַטח ְוֶזה־שְּׁ כֹּ ָרֵאל ִיְשׁ ע ְיהּוָדה ְוִיְשׂ ַשׁ וָּ ָיָמיו תִּ בְּ  6

ר־ִיְקְראֹו ְיהָוה  ִצְדֵקנּו׃  ֲא ֶשׁ  

ר ָהָאדֹון ָיִמית  ע ֲאֶשׁ ה ָהָרָשׁ לֶּ תסלוניקים ב ב 8     ְוָאז ִיְתגַּ
הֹוָפַעת ּבֹואֹו –  הּו בְּ יו ִויַכלֵּ רּוַח פִּ אֹותֹו בְּ

ּה  ה ְלַהּכֹות בָּ יו יֹוֵצאת ֶחֶרב ַחדָּ ההתגלות יט 15     ִמפִּ
ְרֶזל. הּוא ּדֹוֵרְך  ֶבט בַּ ֵשׁ ֶאת ַהּגֹוִים ְוהּוא ִיְרֵעם בְּ  

ל ֲחרֹון ַאף ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות. ִין ֶשׁ ת ַהיַּ ֶאת גַּ  
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ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח10 נבואה על אודות מלכות השלום הנצחית.

ץ  ִדי ִיְרבָּ ֶבׂש ְוָנֵמר ִעם־גְּ ְוָגר ְזֵאב ִעם־כֶּ ישעיהו יא 6 
ם׃  ו ְוַנַער ָקטֹן נֵֹהג בָּ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחדָּ  

ָקר  בָּ צּו ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה כַּ ו ִיְרבְּ ְרֶעיָנה ַיְחדָּ ּוָפָרה ָודֹב תִּ  7

ֶבן׃  יֹאַכל־תֶּ  
מּול  ֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני גָּ ע יֹוֵנק ַעל־ֻחר פָּ ֲעַשׁ ְוִשׁ  8

ָידֹו ָהָדה׃  
י־ָמְלָאה  י כִּ ָכל־ַהר ָקְדִשׁ ִחיתּו בְּ ֹלא־ָיֵרעּו ְוֹלא־ַיְשׁ  9

ים׃   ם ְמַכסִּ ִים ַליָּ מַּ ָעה ֶאת־ְיהָוה כַּ ָהָאֶרץ דֵּ  

ַלִם  ים ִמירּוָשׁ ום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים־ַחיִּ יֹּ זכריה יד 8     ְוָהָיה  בַּ
ִיץ  קַּ ם ָהַאֲחרֹון בַּ ְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל־ַהיָּ ם ַהקַּ ֶחְצָים ֶאל־ַהיָּ

ּוָבחֶֹרף ִיְהֶיה׃ 
ום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָוה  יֹּ ל־ָהָאֶרץ בַּ ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַעל־כָּ  9

מֹו ֶאָחד׃ ֶאָחד ּוְשׁ  

ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות  ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ
ֵבל  ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ דֹוִלים ִנְשׁ גְּ
יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי  ל ְמִשׁ ל ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ

עֹוָלִמים.  

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ר עֵֹמד ְלֵנס  י ֲאֶשׁ ֶרׁש ִיַשׁ ום ַההּוא שֹׁ יֹּ ישעיהו יא 10     ְוָהָיה בַּ
בֹוד׃   וִים ִיְדרֹׁשּו ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו כָּ ים ֵאָליו גֹּ ַעמִּ

ִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת־ ום ַההּוא יֹוִסיף ֲאדָֹני  ֵשׁ יֹּ ְוָהָיה  בַּ  11

ְתרֹוס ּוִמּכּוׁש  ְצַרִים ּוִמפַּ ֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִממִּ ר ִישָּׁ ו ֲאֶשׁ ָאר ַעמֹּ ְשׁ
ם׃ י ַהיָּ ְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאיֵּ ּוֵמֵעיָלם ּוִמשִּׁ

ץ  ָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקבֵּ וִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְשׂ ְוָנָשׂא ֵנס ַלגֹּ  12

ְנפֹות ָהָאֶרץ׃ ע כַּ ֵמַאְרבַּ
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ִביל ָהעֹוָלם,  ְשׁ ָחָתם ִהיא ִרּצּוי בִּ רומיים יא 15     ֲהֵרי ִאם ַהדָּ
ֶות  קּוָמה ִממָּ ָבָתם ִאם ֹלא תְּ ְהֶיה ֲהָשׁ ַמה תִּ

ים? ֱאֵלי ַחיִּ  

ה,  ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ רומיים יא 25 
ת ָמה ֶאת  ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ ְהיּו ֲחָכִמים בְּ ן תִּ פֶּ

ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים. ר ִיכָּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ִיְשׂ

לּו ֶאת ֱאֹלִהים ַעל ַרֲחָמיו,  ַהּגֹוִים ְיַהלְּ רומיים טו 9     ּוְכֵדי ֶשׁ
תּוב: כָּ כַּ

ְעָיהּו אֹוֵמר: ְוָהָיה ׁשֶֹרׁש ִיַׁשי ֲאֶׁשר עֵֹמד ְלֵנס ַעִּמים,  ִויַשׁ  12

ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדרֹׁשּו.  

ם ֶאל יהוה יּוַסר  ר ִיְפֶנה ִלבָּ ֲאֶשׁ קורנתיים ב ג 16     ַאְך כַּ
ְסֶוה. ַהמַּ

המשיח יגלה את כבוד השם.	 ב14		
השם ישכון בתוך עמו. ה18		

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ום ַההּוא הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו  יֹּ ם בַּ ַוֲאַמְרתֶּ ישעיהו יב 4 
מֹו׃ ב ְשׁ גָּ י ִנְשׂ ירּו כִּ ים ֲעִליֹלָתיו ַהְזכִּ מֹו הֹוִדיעּו ָבַעמִּ ִבְשׁ

ָכל־ ַעת )מּוַדַעת( זֹאת בְּ ה ְמֻידַּ י ֵגאּות ָעָשׂ רּו ְיהָוה כִּ ַזמְּ  5

ָהָאֶרץ׃
ָרֵאל׃   ְך ְקדֹוׁש ִיְשׂ ִקְרבֵּ י־ָגדֹול בְּ ון כִּ ֶבת ִציֹּ י יֹוֶשׁ ַצֲהִלי ָורֹנִּ  6

ן ָלֶבַטח  כֹּ ָרֵאל ִיְשׁ ע ְיהּוָדה ְוִיְשׂ ַשׁ וָּ ָיָמיו תִּ ירמיהו כג 6     בְּ
ר־ִיְקְראֹו ְיהָוה  ִצְדֵקנּו׃  מֹו ֲא ֶשׁ ְוֶזה־שְּׁ  

יָרִאי  ַלִם ַאל־תִּ ום ַההּוא ֵיָאֵמר ִלירּוָשׁ יֹּ בַּ צפניה ג 16 
ון ַאל־ִיְרּפּו ָיָדִיְך׃  ִציֹּ  

ְמָחה  ִשׂ יׂש ָעַלִיְך בְּ יַע ָיִשׂ ור יֹוִשׁ בֹּ ך גִּ ִקְרבֵּ ְיהָוה ֱאֹלַהִיְך בְּ  17

ה׃ ִרנָּ ַאֲהָבתֹו ָיִגיל ָעַלִיְך בְּ ַיֲחִריׁש בְּ
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ן לֹו ֹלא  ר ֲאִני ֶאתֵּ ִים ֲאֶשׁ יוחנן ד 14      ֲאָבל ַהּׁשֹוֶתה ִמן ַהמַּ
ן לֹו ִיְהיּו ּבֹו ִלְמקֹור ַמִים נֹוְבִעים  ֶאתֵּ ִים ֶשׁ ִיְצָמא ְלעֹוָלם; ַהמַּ

י עֹוָלם.  ְלַחיֵּ

א ִיְרֶעה אֹוָתם  סֵּ ֶאְמַצע ַהכִּ ר בְּ ה ֲאֶשׁ ׂ י ַהשֶּ ההתגלות ז 17     כִּ
ְמָעה  ל דִּ ים; ֵואֹלִהים ִיְמֶחה כָּ ְוַיְנִהיֵגם ֶאל ַמּבּוֵעי ַמִים ַחיִּ

ֵמֵעיֵניֶהם.  

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ָרֵאל  ִיְשׂ י ְיַרֵחם ְיהָוה ֶאת־ַיֲעקֹב ּוָבַחר עֹוד בְּ ישעיהו יד 1     כִּ
ית  חּו ַעל־בֵּ ר ֲעֵליֶהם ְוִנְספְּ יָחם ַעל־ַאְדָמָתם ְוִנְלָוה ַהגֵּ ְוִהנִּ

ַיֲעקֹב׃
ים ֶוֱהִביאּום ֶאל־ְמקֹוָמם ְוִהְתַנֲחלּום  ּוְלָקחּום ַעמִּ  2

ָרֵאל  ית־ִיְשׂ בֵּ  
ִבים  ָפחֹות ְוָהיּו שֹׁ ַעל ַאְדַמת ְיהָוה ַלֲעָבִדים ְוִלְשׁ  

יֶהם׃  נְֹגֵשׂ ֵביֶהם ְוָרדּו בְּ ְלשֹׁ  
ָך ּוֵמָרְגֶזָך ּוִמן־ָהֲעבָֹדה  יֹום ָהִניַח ְיהָוה ְלָך ֵמָעְצבְּ ְוָהָיה בְּ  3

ְך׃  ד־בָּ ר ֻעבַּ ה ֲאֶשׁ ָשׁ ַהקָּ

ֵריֶכם  ישעיהו סא 5     ְוָעְמדּו ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם ּוְבֵני ֵנָכר ִאכָּ
ְוכְֹרֵמיֶכם׃

יֶהם;  ַלפֵּ רומיים טו 27     ֵהם ָראּו זאת ְלָנכֹון ְוזֹוִהי חֹוָבָתם כְּ
ם  ֶהם, ֲעֵליֶהם גַּ לָּ ים ֶשׁ ָבִרים ָהרּוָחִניִּ דְּ פּו בַּ תְּ ן ִאם ַהּגֹוִים ֻשׁ כֵּ ֶשׁ

ים.  ְדָבִרים ָחְמִריִּ ַע ָלֶהם בִּ ְלַסיֵּ

ְמָך?  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ההתגלות יה 4     ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ
ֲחוּו ְלָפֶניָך;  תַּ ל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְשׁ ָך ָקדֹוׁש; ֵהן כָּ ה ְלַבדְּ י ַאתָּ כִּ

ֵטי ִצְדֶקָך.” פְּ י ִנְגלּו ִמְשׁ כִּ
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א03	המשיח הוא צאצא של דוד.
ה09	צדקתו של המשיח.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

אֶֹהל  ֱאֶמת בְּ ב ָעָליו בֶּ א ְוָיַשׁ סֵּ ֶחֶסד כִּ ישעיהו טז 5     ְוהּוַכן בַּ
ט ּוְמִהר ֶצֶדק׃  פָּ ֵפט ְודֵֹרׁש ִמְשׁ ִוד שֹׁ דָּ

ת  מעשי השליחים טו 16     ַאֲחֵרי ֵכן ָאׁשּוב ְו ָאִקים ֶאת־ֻסכַּ
ֶפֶלת ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה, ִויד ַהנֹּ דָּ

ֵאִרית ָאָדם ְוָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִנְקָרא  ְלַמַען ִיְדְרׁשּו ֶאת יהוה ְשׁ  17

ְׁשִמי ֲעֵליֶהם. ְנֻאם יהוה עֹוֶׂשה ָכל ֵאֶּלה. 

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

הּו ְוֵעיָניו  ֶעה ָהָאָדם ַעל־עֵֹשׂ ום ַההּוא ִיְשׁ יֹּ ישעיהו יז 7    בַּ
ְרֶאיָנה׃ ָרֵאל תִּ ֶאל־ְקדֹוׁש ִיְשׂ

ָרֵאל  ָאר ִיְשׂ ום ַההּוא ֹלא־יֹוִסיף עֹוד ְשׁ יֹּ ישעיהו י 20     ְוָהָיה  בַּ
ַען ַעל־ְיהָוה  הּו ְוִנְשׁ ֵען ַעל־ַמכֵּ ית־ַיֲעקֹב ְלִהשָּׁ ּוְפֵליַטת בֵּ

ֱאֶמת׃  ָרֵאל בֶּ ְקדֹוׁש ִיְשׂ

ָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת־ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם  ֵני ִיְשׂ בּו בְּ הושע ג 5     ַאַחר ָיֻשׁ
ִמים׃   ַאֲחִרית ַהיָּ ם ּוָפֲחדּו ֶאל־ְיהָוה ְוֶאל־טּובֹו בְּ ִוד ַמְלכָּ ְוֵאת דָּ

ו ַיְלֵדי ֱאֹלִהים ֲאַנְחנּו, ְועֹוד  יוחנן א ג 2     ֲאהּוַבי, ַעְכָשׁ
מֹוהּו,  לֹותֹו ִנְהֶיה כָּ ִהגָּ בְּ ְהֶיה. יֹוְדִעים ָאנּו ֶשׁ ֹלא ִנְגָלה ַמה נִּ  

הּוא. מֹו ֶשׁ י ִנְרֵאהּו כְּ כִּ  

ְרֶאה  ל ַעִין תִּ א ִעם ָהֲעָנִנים. כָּ ה הּוא בָּ ההתגלות א 7     ִהנֵּ
חֹות ָהָאֶרץ.  פְּ ל ִמְשׁ דּו ָעָליו כָּ ָקרּוהּו, ְוִיְספְּ דְּ ה ֶשׁ ם ֵאלֶּ אֹותֹו, גַּ

ן; ָאֵמן. כֵּ
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ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

 

ְצַרִים ַאּׁשּוָרה  ה ִממִּ ְהֶיה ְמִסלָּ ום ַההּוא תִּ יֹּ ישעיהו יט 23     בַּ
ַאּׁשּור ְוָעְבדּו ִמְצַרִים  ִמְצַרִים ּוִמְצַרִים בְּ ּוָבא־ַאּׁשּור בְּ

ֶאת־ַאּׁשּור׃   
ה ְלִמְצַרִים ּוְלַאּׁשּור  יָּ ִליִשׁ ָרֵאל ְשׁ ום ַההּוא ִיְהֶיה ִיְשׂ יֹּ בַּ  24

ֶקֶרב ָהָאֶרץ׃ ָרָכה בְּ בְּ  
י ִמְצַרִים  רּוְך ַעמִּ ֲרכֹו ְיהָוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר בָּ ר בֵּ ֲאֶשׁ  25

ָרֵאל׃  ה ָיַדי ַאּׁשּור ְוַנֲחָלִתי ִיְשׂ ּוַמֲעֵשׂ  

ים ְוהִֹביׁשּו  לִּ ם גַּ ה ַביָּ ם ָצָרה ְוִהכָּ יָּ זכריה י 11     ְוָעַבר בַּ
ֶבט ִמְצַרִים ָיסּור׃ אֹון ַאּׁשּור ְוֵשׁ ל ְמצּוֹלות ְיאֹר ְוהּוַרד גְּ כֹּ  

ְלַבד?  הּוִדים בִּ א הּוא ֱאֹלֵהי ַהיְּ מָּ רומיים ג 29     אֹו ֶשׁ
ם ֱאֹלֵהי ַהּגֹוִים הּוא.   ן, גַּ ם ֱאֹלֵהי ַהּגֹוִים? כֵּ ַהֵאין הּוא גַּ  

ֶרב  ם ָקָרא ֹלא ַרק ִמקֶּ ר גַּ לֹוַמר, אֹוָתנּו ֲאֶשׁ רומיים ט 24     כְּ
ֶרב ַהּגֹוִים,   ם ִמקֶּ א גַּ הּוִדים ֶאלָּ ַהיְּ

ַע: ֶאְקָרא ְלֹלא־ַעִּמי ַעִּמי,  הֹוֵשׁ ם בְּ הּוא אֹוֵמר גַּ מֹו ֶשׁ כְּ   25

ּוְלֹלא־ֻרָחָמה ֻרָחָמה.  

ין ְיהּוִדי ְלֹלא־ְיהּוִדי,  ֶזה בֵּ ל בָּ ֵאין ֶהְבדֵּ רומיים י 12 
ם ְוַרב ֶחֶסד הּוא ְלָכל ַהּקֹוְרִאים ֵאָליו, י ָאדֹון ֶאָחד ְלֻכלָּ כִּ  

ֵלט.   ם יהוה ִימָּ ֵשׁ ר־ִיְקָרא בְּ ן  ּכל ֲאֶשׁ כֵּ ֶשׁ  13

ב07		כל-יכולתו של המשיח.

ְכמֹו ּוָפַתח  ִוד ַעל־ִשׁ ית־דָּ ַח בֵּ י ַמְפתֵּ ישעיהו כב 22     ְוָנַתתִּ
ֵתַח׃  ְוֵאין סֵֹגר ְוָסַגר ְוֵאין פֹּ

ה ַחי ֲאִני ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים,  ההתגלות א 18     ָהִייִתי ֵמת ְוִהנֵּ
אֹול ָוָמֶות.  חֹות ְשׁ ְוִלי ַמְפתְּ
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תֹב: ֶאת  ת ִפיָלֶדְלִפָיה כְּ ההתגלות ג 7     ֶאל ַמְלַאְך ְקִהלַּ
ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש, ָהֲאִמִּתי, ֲאֶׁשר לֹו ַמְפֵּתַח ָּדִוד, 

ַהּפֹוֵתַח ְוֵאין סֹוֵגר ְוסֹוֵגר ְוֵאין ּפֹוֵתַח:

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ים  תֹוְך ָהַעמִּ ֶקֶרב ָהָאֶרץ בְּ י כֹה ִיְהֶיה בְּ ישעיהו כד 13     כִּ
ָלה ָבִציר׃  עֹוֵלֹלת ִאם־כָּ נֶֹקף ַזִית כְּ כְּ  

ם׃   ְגאֹון ְיהָוה ָצֲהלּו ִמיָּ ה ִיְשׂאּו קֹוָלם ָירֹּנּו בִּ ֵהמָּ  14

ָרֵאל׃   ם ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשׂ ם ֵשׁ י ַהיָּ ִאיֵּ דּו ְיהָוה בְּ בְּ ֻאִרים כַּ ן בָּ ַעל־כֵּ  15

יק ָואַֹמר ָרִזי־ִלי  דִּ ַמְענּו ְצִבי ַלצַּ ַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ָשׁ ִמכְּ  16

ָגדּו׃ וְגִדים בָּ ָגדּו ּוֶבֶגד בֹּ ְגִדים בָּ ָרִזי־ִלי אֹוי ִלי בֹּ  

נּו ֲאדָֹני: ‘ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור  מעשי השליחים יג 47     ֵהן ּכה ִצוָּ
ּגֹוִים, ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ.’ 

ֵאׁש ְוֶאת  מֹו ָים ְזכּוִכית ְמעָֹרב בְּ ההתגלות טו 2     ָרִאיִתי כְּ
ָמּה עֹוְמִדים  ר ְשׁ ה ְוַעל ַצְלָמּה ְוַעל ִמְספַּ ִרים ַעל ַהַחיָּ בְּ ְתגַּ ַהמִּ

ָיָדם  ּנֹורֹות ֱאֹלִהים בְּ כּוִכית; כִּ ַעל ָים ַהזְּ
ה  ׂ יַרת ַהשֶּ ה ֶעֶבד ֱאֹלִהים ְוִשׁ יַרת מֶֹשׁ ִרים ֶאת ִשׁ ְוֵהם ָשׁ  3

ֵלאמֹר: ְּגדֹוִלים ְוִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך, יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות; 
ֶצֶדק ֶוֱאֶמת ְּדָרֶכיָך, ֶמֶלְך ַהּגֹוִים.  

ְמָך? ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש;  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ  4

ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך; ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ום ַההּוא ִיְפקֹד ְיהָוה  יֹּ ְוָהָיה בַּ ישעיהו כד 21 
רֹום ְוַעל־ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל־ָהֲאָדָמה׃  מָּ רֹום בַּ ַעל־ְצָבא ַהמָּ  
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ר ּוֵמרֹב  רּו ַעל־ַמְסגֵּ ור ְוֻסגְּ יר ַעל־בֹּ פּו ֲאֵסָפה ַאסִּ ְוֻאסְּ  22

ֵקדּו׃ ָיִמים ִיפָּ  
י־ָמַלְך ְיהָוה ְצָבאֹות  ה כִּ ה ַהַחמָּ ָבָנה ּובֹוָשׁ ְוָחְפָרה ַהלְּ  23

בֹוד׃  ַלִם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו כָּ ון ּוִבירּוָשׁ ַהר ִציֹּ בְּ  

ר  ִתים ֲאֶשׁ ום־ַההּוא ַעל־ַהר ַהזֵּ יֹּ זכריה יד 4     ְוָעְמדּו ַרְגָליו בַּ
יִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה  ֶדם ְוִנְבַקע ַהר ַהזֵּ ַלִם ִמקֶּ ֵני ְירּוָשׁ ַעל־פְּ
ה׃ דֹוָלה ְמאֹד ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו־ֶנְגבָּ יא גְּ ה גֵּ ָוָימָּ

ֶמׁש  ְך ַהשֶּׁ ְחַשׁ ִמים ָהֵהם תֶּ ד ַאֲחֵרי ָצַרת ַהיָּ מתי כד 29     ִמיָּ
ַמִים ְוכחֹות  לּו ִמן ַהשָּׁ יהַּ אֹורֹו, ַהּכֹוָכִבים ִיפְּ ֵרַח ֹלא ַיגִּ ְוַהיָּ

ְעְזעּו. ַמִים ִיְזדַּ ַהשָּׁ

ל ַהר  ה ִנְגֶלֶלת; כָּ ְמִגלָּ ַמִים ָנסֹוגּו כִּ ההתגלות ו 14     ַהשָּׁ
קֹוָמם. ְוִאי ֶנֶעְתקּו ִממְּ  

יִרים ּוַבֲעֵלי ָהָעְצָמה,  ִדים, ָשֵׂרי ָהֲאָלִפים ְוָהֲעִשׁ ְכבָּ ּוַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְוַהנִּ  15

ָערֹות ּוְבַסְלֵעי ֶהָהִרים, מְּ אּו בַּ ן־חֹוִרין, ִהְתַחבְּ ל ֶעֶבד ְוָכל בֶּ כָּ
ֵני  ירּו אֹוָתנּו ִמפְּ ָלִעים: ִנְפלּו ָעֵלינּו ְוַהְסתִּ ְוָאְמרּו ֶלָהִרים ְוַלסְּ  16

ה, ׂ ַעם ַהשֶּ א ּוִמזַּ סֵּ ב ַעל ַהכִּ ַהּיֹוֵשׁ
ּוִמי ָיכֹול ַלֲעמֹד?  דֹול, יֹום ֲחרֹוָנם,   א ַהּיֹום ַהגָּ י בָּ כִּ  17

ד09 המשיח יהיה המושיע.
המשיח יעניק חיי עולם. ה11		
ח01	חיזוי שובו של המשיח.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח05	כבודו וגבורתו העתידיים של המשיח.

ה  תֵּ ה ִמְשׁ ָהר ַהזֶּ ים בָּ ישעיהו כה 6    ְוָעָשׂה ְיהָוה ְצָבאֹות ְלָכל־ָהַעמִּ
ִקים׃ ָמִרים ְמֻזקָּ ָמִנים ְמֻמָחִים ְשׁ ָמִרים ְשׁ ה ְשׁ תֵּ ָמִנים ִמְשׁ ְשׁ

ָכה  סֵּ ים ְוַהמַּ ל־ָהַעמִּ ֵני־ַהֹּלוט  ַהֹּלוט ַעל־כָּ ה פְּ ָהר ַהזֶּ ע בָּ ּוִבלַּ  7
וִים׃ ל־ַהגֹּ סּוָכה ַעל־כָּ ַהנְּ

ִנים  ל־פָּ ְמָעה ֵמַעל כָּ ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאדָֹני ְיהִוה דִּ ע ַהמָּ לַּ בִּ  8
ר׃  בֵּ י ְיהָוה דִּ ל־ָהָאֶרץ כִּ ו ָיִסיר ֵמַעל כָּ ת ַעמֹּ ְוֶחְרפַּ

יֵענּו ֶזה  ינּו ֹלו ְויֹוִשׁ ה ֱאֹלֵהינּו ֶזה ִקוִּ ום ַההּוא ִהנֵּ יֹּ ְוָאַמר בַּ  9
יׁשּוָעתֹו׃ ְמָחה בִּ ינּו ֹלו ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ְיהָוה ִקוִּ
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ֲעָרב  ְזָרח ּוִממַּ ים ָיבֹואּו ִממִּ מתי ח 11     ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ַרבִּ
ַמִים. ַמְלכּות ַהשָּׁ ְוָיֵסּבּו ִעם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוַיֲעׂקב בְּ

ֶפן  ִרי ַהגֶּ ה ִמפְּ תֶּ ה ֹלא ֶאְשׁ מתי כו 29     ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֵמַעתָּ
ַמְלכּות ָאִבי.  ֶכם בְּ הּו ָחָדׁש ִעמָּ תֵּ ר ֶאְשׁ ה ַעד אֹותֹו ַהּיֹום ֲאֶשׁ ַהזֶּ

א ֱאֹלִהים ְועֹוְבִדים  סֵּ ההתגלות ז 15     ָלֵכן ֵהם ִנְמָצִאים ִלְפֵני כִּ
נֹו ֲעֵליֶהם. כָּ א ִיְפרֹׂש ִמְשׁ סֵּ ב ַעל ַהכִּ ֵהיָכלֹו, ְוַהּיֹוֵשׁ אֹותֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה בְּ

ֶמׁש  ה ֲעֵליֶהם ַהשֶּׁ כֶּ ֹלא ִיְרֲעבּו עֹוד ְוֹלא ִיְצְמאּו, ַאף ֹלא תַּ  16

ָרב,  ְוָכל ָשׁ  
א ִיְרֶעה אֹוָתם ְוַיְנִהיֵגם  סֵּ ֶאְמַצע ַהכִּ ר בְּ ׂה ֲאֶשׁ י ַהשֶּ כִּ  17

ְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם.   ל דִּ ים; ֵואֹלִהים ִיְמֶחה כָּ ֶאל ַמּבּוֵעי ַמִים ַחיִּ  

בֹוד,  ן לֹו כָּ ְמָחה  ְוִנתֵּ ההתגלות יט 7     ָנִגיָלה ְוִנְשׂ
ִּכי ָּבָאה ֲחֻתַּנת ַהֶּׂשה ְוִאְׁשּתֹו ֵהִכיָנה ַעְצָמּה;    

ן ָלּה ִלְלּבׁש ּבּוץ ָטהֹור ְוַצח, ִּכי ַהּבּוץ הּוא  ְוִנתַּ  8

ִצְדקֹות ַהְּקדֹוִׁשים.  
ה.  ׂ ת ַהשֶּ ה ֲחֻתנַּ תֵּ רּוִאים ֶאל ִמְשׁ ֵרי ַהקְּ תֹב: ַאְשׁ ָאַמר ֵאַלי: כְּ  9

ל ֱאֹלִהים.  ְבֵרי ֱאֶמת ֶשׁ ה ֵהם דִּ הֹוִסיף ְוָאַמר ִלי: ֵאלֶּ

ח03	 מלכותו העתידית של המשיח.

ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה בְּ יר־ַהזֶּ ר ַהשִּׁ ום ַההּוא יּוַשׁ יֹּ ישעיהו כו 1     בַּ
ית חֹומֹות ָוֵחל׃  ִעיר ָעז־ָלנּו ְיׁשּוָעה ָיִשׁ

ֵמר ֱאֻמִנים׃ יק שֹׁ ָעִרים ְוָיבֹא גֹוי־ַצדִּ ְתחּו ְשׁ פִּ   2
טּוַח׃  י ְבָך בָּ ֹלום כִּ ֹלום  ָשׁ ר ָשׁ צֹּ ֵיֶצר ָסמּוְך תִּ   3

ָיּה ְיהָוה צּור עֹוָלִמים׃ י בְּ ְטחּו ַביהָוה ֲעֵדי־ַעד כִּ בִּ  4

לֹוִמי ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם; ֹלא  ִאיר ָלֶכם, ֶאת ְשׁ לֹום ֲאִני ַמְשׁ יוחנן יד 27     ָשׁ
ָהעֹוָלם נֹוֵתן ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם. ַאל ָנא ֵיַחת ְלַבְבֶכם ְוַאל ִייָרא. ֶדֶרְך ֶשׁ כְּ

ְקנּו ַעל־ְסַמְך ֱאמּוָנה ֵיׁש ָלנּו  ֻהְצדַּ ן ְלַאַחר ֵשׁ רומיים ה 1     ַעל כֵּ
יַח. ִשׁ לֹום ִעם ֱאֹלִהים הֹודֹות ַלֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהמָּ ָשׁ
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ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 

ְכֵני  נּו שֹׁ ישעיהו כו 19  ִיְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבָלִתי ְיקּומּון ָהִקיצּו ְוַרנְּ
יל׃   פִּ ָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים תַּ י ַטל אֹורֹת ַטלֶּ ָעָפר כִּ

ֲעֶדָך ֲחִבי ִכְמַעט־ֶרַגע  ָלֶתיָך בַּ א ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר דְּ י בֹּ ֵלְך ַעמִּ  20

ַעד־ַיֲעבֹור־ָזַעם׃ 
ב־ָהָאֶרץ ָעָליו  קֹומֹו ִלְפקֹד ֲעוֹן יֵֹשׁ ה ְיהָוה יֵֹצא ִממְּ י־ִהנֵּ כִּ  21

ה עֹוד ַעל־ֲהרּוֶגיָה׃   ֶמיָה ְוֹלא־ְתַכסֶּ ָתה ָהָאֶרץ ֶאת־דָּ ְוִגלְּ

ל  כָּ ָעה ֶשׁ בֹוא ָשׁ י תָּ ְתְמהּו ַעל זאת, כִּ יוחנן ה 28     ַאל תִּ
ְמעּו ֶאת קֹולֹו, ׁשֹוְכֵני ֶקֶבר ִיְשׁ  

י ָהָרע  ים ְועֹוֵשׂ ל ַחיִּ י ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶשׁ 29 ְוֵיְצאּו עֹוֵשׂ

ט.  פָּ ל ִמְשׁ ִלְתקּוָמה ֶשׁ  

דֹוִלים,  ים ְוַהגְּ ַטנִּ ִתים, ַהקְּ ההתגלות כ 12     ְוָרִאיִתי ֶאת ַהמֵּ
ח,  ם ֵסֶפר ַאֵחר ִנְפתַּ חּו. גַּ א ּוְסָפִרים ִנְפתְּ סֵּ עֹוְמִדים ִלְפֵני ַהכִּ

תּוִבים  ָבִרים ַהכְּ טּו ִמּתֹוְך ַהדְּ פְּ ִתים ִנְשׁ ים. ְוַהמֵּ ֵסֶפר ַהַחיִּ
יֶהם.  ָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵשׂ סְּ בַּ

אֹול ָנְתנּו ֶאת  ר ּבֹו, ָמֶות ּוְשׁ ִתים ֲאֶשׁ ם ָנַתן ֶאת ַהמֵּ ַהיָּ  13

יֶהם. טּו ְלִפי ַמֲעֵשׂ פְּ ֵמֵתיֶהם,  ְוִאיׁש ִאיׁש ִנְשׁ

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

ה  ָשׁ ַחְרבֹו ַהקָּ ום ַההּוא ִיְפקֹד ְיהָוה בְּ יֹּ ישעיהו כז 1     בַּ
ִרַח ְוַעל ִלְוָיָתן  דֹוָלה ְוַהֲחָזָקה ַעל ִלְוָיָתן ָנָחׁש בָּ ְוַהגְּ

ם׃    יָּ ר בַּ ין ֲאֶשׁ נִּ תֹון ְוָהַרג ֶאת־ַהתַּ ָנָחׁש ֲעַקלָּ  
ֶרם ֶחֶמד ַעּנּו־ָלּה׃  ום ַההּוא כֶּ יֹּ בַּ   2

ן ִיְפקֹד ָעֶליָה ַלְיָלה  ה פֶּ ֶקנָּ ֲאִני ְיהָוה נְֹצָרּה ִלְרָגִעים ַאְשׁ   3

ה׃ ֶרנָּ ָויֹום ֶאצֳּ  

ָרֵאל ּוָמְלאּו  ֵרׁש ַיֲעקֹב ָיִציץ ּוָפַרח ִיְשׂ ִאים ַיְשׁ ַהבָּ  6

נּוָבה׃   ְפֵני־ֵתֵבל תְּ  
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ר  ְדמֹוִני ֲאֶשׁ ָחׁש ַהקַּ ין, ַהנָּ נִּ ַפׂש ֶאת ַהתַּ ההתגלות כ 2     הּוא תָּ
ִנים. ר אֹותֹו ְלֶאֶלף ָשׁ ָטן, ְוָקַשׁ ׂ ין ְוַהשָּ ְלִשׁ הּוא ַהמַּ

ְלאֹו. ָטן ִמכִּ ׂ ר ַהשָּ ִנים ֻיתַּ לֹות ֶאֶלף ַהשָּׁ ההתגלות כ 7     ַאֲחֵרי כְּ

ַלְך ֶאל ֲאַגם ָהֵאׁש  יָחם ֻהְשׁ ר ִהדִּ ָטן ֲאֶשׁ ׂ ההתגלות כ 10     ְוַהשָּ
ֶקר, ְוֵהם ְיֻעּנּו יֹוָמם  ה ּוְנִביא ַהשֶּׁ ם ַהַחיָּ ם גַּ ר ָשׁ ְפִרית, ֲאֶשׁ ְוַהגָּ

ָוַלְיָלה ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

ה  ָהר ִמזֶּ ַפת ַהנָּ ֶאְמַצע ְרחֹוב ָהִעיר ְוַעל ְשׂ ההתגלות כב 2     בְּ
ִתּתֹו  ָעִמים, בְּ ֵרה פְּ ים־ֶעְשׂ תֵּ רֹות ְשׁ ים עֹוֶשׂה פֵּ ה – ֵעץ ַחיִּ ּוִמזֶּ

א ַהּגֹוִים.  ְריֹו, ַוֲעֵלה ָהֵעץ ְלַמְרפֵּ ָכל חֶֹדׁש ְוחֶֹדׁש ֶאת פִּ בְּ

ה01		טבע שירותו של המשיח.
				

ַרְתנּו ְבִרית ֶאת־ָמֶות  ם כָּ י ֲאַמְרתֶּ ישעיהו כח 15    כִּ
י־ָעַבר )ַיֲעבֹר(  וֵטף כִּ וט( שֹׁ יט )שֹׁ ינּו חֶֹזה ִשׁ אֹול ָעִשׂ ְוִעם־ְשׁ  

ְרנּו׃  ֶקר ִנְסתָּ ְמנּו ָכָזב ַמְחֵסנּו ּוַבשֶּׁ י ַשׂ ֹלא ְיבֹוֵאנּו כִּ
ַחן  ון ָאֶבן ֶאֶבן בֹּ ִציֹּ ד בְּ ה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ִיסַּ ָלֵכן כֹּ  16

ֲאִמין ֹלא ָיִחיׁש׃ ד ַהמַּ ת ִיְקַרת מּוָסד מּוסָּ נַּ פִּ  

ל ְצָדָקה,  ת זאת, ָחְתרּו ְלתֹוָרה ֶשׁ ָרֵאל, ְלֻעמַּ רומיים ט 31     ִיְשׂ
יעּו.  ַאְך ְלתֹוָרה זֹו ֹלא ִהגִּ

א ִמּתֹוְך  ְקׁשּוָה ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה, ֶאלָּ ֹּלא בִּ ֵני ֶשׁ ַמּדּוַע? ִמפְּ  32

ֶגף,  ֶאֶבן ַהנֶּ לּו בְּ ים. ֵהם ִנְכְשׁ ַמֲעִשׂ
ֲאִמין  ִצּיֹון ֶאֶבן ֶנֶגף ְוצּור ִמְכׁשֹול, ְוַהמַּ ד בְּ תּוב:  ִהְנִני ִיסַּ כָּ כַּ  33

ּבֹו ֹלא ֵיבֹוׁש.     

ִצּיֹון  ד בְּ תּוב:  ִהְנִני  ִיסַּ ְך אֹוֵמר ַהכָּ ִמּׁשּום כָּ פטרוס א ב 6 
ּה ֹלא ֵיבֹוׁש.   ֲאִמין בָּ ה ִנְבָחָרה ִויָקָרה, ְוַהמַּ נָּ ֶאֶבן פִּ

ָקר, ֲאָבל ַלּסֹוְרִרים –   ֲאִמיִנים ִהיא ֶאֶבן ַהיְּ ן ָלֶכם ַהמַּ ַעל כֵּ  7

ה , נָּ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ  
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ְגַלל  ָבר בִּ דָּ ִלים בַּ ְוַגם  ֶאֶבן ֶנֶגף ְוצּור ִמְכׁשֹול.  ְוָאְמָנם ֵהם ִנְכָשׁ  8

ם נֹוֲעדּו. ַסְרָבנּוָתם, ּוְלָכְך גַּ

המשיח יידחה. ו03		

ם  ָמה ַוְיַעצֵּ ְרדֵּ י־ָנַסְך ֲעֵליֶכם ְיהָוה רּוַח תַּ ישעיהו כט 10      כִּ
ה׃ סָּ יֶכם ַהחִֹזים כִּ ִביִאים ְוֶאת־ָראֵשׁ ֶאת־ֵעיֵניֶכם ֶאת־ַהנְּ

דּוִני  בְּ ָפָתיו כִּ ִפיו ּוִבְשׂ ה בְּ ׁש ָהָעם ַהזֶּ י ִנגַּ אֶמר ֲאדָֹני ַיַען כִּ ַויֹּ  13

ָדה׃ ים ְמֻלמָּ ִהי ִיְרָאָתם אִֹתי ִמְצַות ֲאָנִשׁ י ַותְּ נִּ ו ִרַחק ִממֶּ ְוִלבֹּ
ה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ְוָאְבָדה  ָלֵכן ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת־ָהָעם־ַהזֶּ  14

ר׃   תָּ ְסתַּ ָחְכַמת ֲחָכָמיו ּוִביַנת ְנבָֹניו תִּ

ְעָיהּו ֲעֵליֶכם  א ְיַשׁ מרקוס ז 6     ָאַמר ָלֶהם: ֵהיֵטב ִנבָּ
דּוִני  בְּ ָפָתיו כִּ ְשׂ ה בִּ תּוב:  ָהָעם ַהזֶּ כָּ בּוִעים, כַּ ַהצְּ

י  נִּ ְוִלּבֹו ִרַחק ִממֶּ  
ָדה; ים ְמֻלמָּ ִהי ִיְרָאָתם אִֹתי ִמְצַות ֲאָנִשׁ 7  ַותְּ

ָמסֶֹרת  ם ֶאת ִמְצַות ֱאֹלִהים ְלַהֲחִזיק בְּ י עֹוְזִבים ַאתֶּ כִּ  8

ֵני ָאָדם.   בְּ  

ׁשֹו,  יג ֶאת ְמֻבקָּ ׂ ָרֵאל ֹלא ִהשִּ רומיים יא 7     ּוְבֵכן ָמה? ִיְשׂ
ָאר ִהְקׁשּו ְלָבָבם,  יגּו; ְוַהשְּׁ ׂ ְבָחִרים ִהשִּ ֲאָבל ַהנִּ  

ָמה, ֵעיַנִים  ְרדֵּ תּוב: ָנַתן ָלֶהם ָהֱאֹלִהים רּוַח תַּ כָּ כַּ  8

ה.  מַֹע ַעד ַהּיֹום ַהזֶּ ֹלא ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ֹלא ִלְשׁ  
ת   ְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח ּוְלֶרֶשׁ ִוד אֹוֵמר:  ְיִהי־ֻשׁ ְודָּ  9

לֹוִמים ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְשׁ  
ִמיד ַהְמַעד.  ְכָנה ֵעיֵניֶהם ֵמְראֹות, ּוָמְתֵניֶהם תָּ ְחַשׁ 10  תֶּ

ה05	ניסיו של המשיח.

ְבֵרי־ֵסֶפר  ים דִּ ום־ַההּוא ַהֵחְרִשׁ ְמעּו ַביֹּ ישעיהו כט 18     ְוָשׁ
ְרֶאיָנה׃  ְך ֵעיֵני ִעְוִרים תִּ ּוֵמאֶֹפל ּוֵמחֶֹשׁ
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ר  ידּו ְליֹוָחָנן ֶאת ֲאֶשׁ יב ָלֶהם: ְלכּו, ְוַהגִּ לוקס ז 22     ֵהִשׁ
ִכים, ְמצָֹרִעים  ְסִחים ְמַהלְּ ם: ִעְוִרים רֹוִאים, פִּ ַמְעתֶּ ְרִאיֶתם ּוְשׁ
ִרים.  ׂ שְּ ים ִמְתבַּ ים ׁשֹוְמִעים, ֵמִתים ָקִמים, ַוֲעִניִּ ְמטָֹהִרים, ֵחְרִשׁ

ה  י ַעד ַהּיֹום ַהזֶּ ַרם ִלּבֹוֵתיֶהם ָקהּו, כִּ קורנתיים ב ג 14     בְּ
ק,  י ְמֻסלָּ ְלתִּ ְסֶוה בִּ ָאר אֹותֹו ַהמַּ ָנה ִנְשׁ ִרית ַהְיָשׁ בְּ ָקְרָאם בַּ בְּ

ל. טֵּ יַח הּוא ִמְתבַּ ִשׁ מָּ ן בַּ כֵּ ֶשׁ
ה,  ְבֵרי מֶֹשׁ ר ֵהם קֹוְרִאים ֶאת דִּ ֲאֶשׁ ה, כַּ ַעד ַהּיֹום ַהזֶּ  15

ם.  ח ַעל ִלבָּ ְסֶוה ֻמנָּ ַהמַּ  
ְסֶוה.  ם ֶאל יהוה יּוַסר ַהמַּ ר ִיְפֶנה ִלבָּ ֲאֶשׁ ַאְך כַּ  16

עדינותו וחולשתו של המשיח.  ב17		
השם והמשיח מעניקים שמחה ורינה  ב24		

לצדיקים ולמאמינים.   
	

ְמָחה ְוֶאְביֹוֵני  יהָוה ִשׂ ישעיהו כט 19     ְוָיְספּו ֲעָנִוים בַּ
ָרֵאל ָיִגילּו׃  ְקדֹוׁש ִיְשׂ ָאָדם בִּ  

י ֵהם ִייְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ.  ֵרי ָהֲעָנִוים, כִּ מתי ה 5     ַאְשׁ

י ָעָנו ֲאִני  י, כִּ נִּ י ְוִלְמדּו ִממֶּ מתי יא 29     ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעלִּ
ְמְצאּו ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם, ּוְנמּוְך רּוַח; תִּ

ה הּוא ֶהָחָתן, ֲאָבל ְיִדיד ֶהָחָתן  לָּ ר לֹו ַהכַּ יוחנן ג 29     ֶזה ֲאֶשׁ
ָהעֹוֵמד ְוׁשֹוֵמַע אֹותֹו ָשׂמֹוַח ִיְשַׂמח ְלקֹול ֶהָחָתן. זאת ִשְׂמָחִתי 

ֵלָמה.  ְוָכֵעת ִהיא ְשׁ

ְמָחה  ְלִמיִדים ָמְלאּו ִשׂ מעשי השליחים יג 52     ְואּוָלם ַהתַּ
ְורּוַח ַהּקֶדׁש.
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ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ר  ית ַיֲעקֹב ֲאֶשׁ ה־ָאַמר ְיהָוה ֶאל־בֵּ ישעיהו כט 22     ָלֵכן כֹּ
ָניו  ה פָּ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ְוֹלא ַעתָּ ָדה ֶאת־ַאְבָרָהם ֹלא־ַעתָּ פָּ

ֶיֱחָורּו׃ 
יׁשּו  ִמי ְוִהְקדִּ יׁשּו ְשׁ ו ַיְקדִּ ִקְרבֹּ ה ָיַדי בְּ י ִבְראֹתֹו ְיָלָדיו ַמֲעֵשׂ כִּ  23

ָרֵאל ַיֲעִריצּו׃ ֶאת־ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב ְוֶאת־ֱאֹלֵהי ִיְשׂ
יָנה ְורֹוְגִנים ִיְלְמדּו־ֶלַקח׃ ְוָיְדעּו תֵֹעי־רּוַח בִּ  24

ם  ִלבָּ בּו ְמאֹד בְּ ְמָעם ִהְתַעצְּ ָשׁ מעשי השליחים ב 37     כְּ
ים ַאִחים,  ִליִחים: ֲאָנִשׁ ָאר ַהשְּׁ ְוָאְמרּו ְלֵכיָפא ְוִלְשׁ

ֶמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות?  

רּוִאים  ה ְיֵדי ֱאֹלִהים ֲאַנְחנּו, בְּ ֲהֵרי ַמֲעֵשׂ אפסיים ב 10     ֶשׁ
ֶדם  ר ֱאֹלִהים ֵהִכיָנם ִמקֶּ ים טֹוִבים ֲאֶשׁ יַח ֵיׁשּוַע ְלַמֲעִשׂ ִשׁ מָּ בַּ

ֶהם. ְלַמַען ִנְחֶיה בָּ

ף, רֹוֵדף  ּקֶדם ָלֵכן ָהִייִתי ְמַגדֵּ טימותיוס א א 13     ַאף ֶשׁ
י  ַעְלתִּ ְהיֹוִתי ֲחַסר ֱאמּוָנה פָּ בִּ ֵני ֶשׁ י ִמפְּ ה. ֲאָבל ֻרַחְמתִּ ּוְמַבזֶּ

ַעת. ִלי דַּ בְּ

המשיח יהיה המושיע. ד09	
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ה ְיהָוה ַלֲחַנְנֶכם ְוָלֵכן ָירּום ְלַרֶחְמֶכם  ישעיהו ל 18    ְוָלֵכן ְיַחכֶּ
ל־חֹוֵכי ֹלו׃   ֵרי כָּ ט ְיהָוה ַאְשׁ פָּ י־ֱאֹלֵהי ִמְשׁ כִּ  

ה ָחנֹון ָיְחְנָך  כֹו ֹלא־ִתְבכֶּ ָלִם בָּ ירּוָשׁ ב בִּ ון ֵיֵשׁ ִציֹּ י־ַעם בְּ כִּ  19

ְמָעתֹו ָעָנְך׃  ָשׁ ְלקֹול ַזֲעֶקָך כְּ

ה,  ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ רומיים יא 25     ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ
ת ָמה ֶאת  ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ ְהיּו ֲחָכִמים בְּ ן תִּ פֶּ

ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים.  ר ִיכָּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ִיְשׂ
תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ ְוָכְך כָּ  26

י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.  ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27
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ה08	הצדק של המשיח.	
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

רּו׃ ט ָישֹׂ פָּ ִרים ְלִמְשׁ ישעיהו לב 1     ֵהן ְלֶצֶדק ִיְמָלְך־ֶמֶלְך ּוְלָשׂ
ֵצל  ָציֹון כְּ ַפְלֵגי־ַמִים בְּ ַמֲחֵבא־רּוַח ְוֵסֶתר ָזֶרם כְּ ְוָהָיה־ִאיׁש כְּ  2

ֶאֶרץ ֲעֵיָפה׃  ֵבד בְּ ֶסַלע־כָּ

עּו. בָּ י ֵהם ִיְשׂ ֵמִאים ְלֶצֶדק, כִּ ֵרי ָהְרֵעִבים ְוַהצְּ מתי ה 6     ַאְשׁ

ל ָהֲעֵמִלים ְוָהֲעמּוִסים ַוֲאִני ַאְמִציא  מתי יא 28     ּבֹואּו ֵאַלי כָּ
ָלֶכם ְמנּוָחה.

ז04	המשיח ישפוך את רוחו.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

    

ר  רֹום ְוָהָיה ִמְדבָּ ישעיהו לב 15     ַעד־ֵיָעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ִממָּ
ב׃  ַער ֵיָחֵשׁ ְרֶמל( ַליַּ ְרֶמל ְוַכְרֶמל )ְוַהכַּ ַלכַּ

ב׃ ֵשׁ ְרֶמל תֵּ כַּ ט ּוְצָדָקה בַּ פָּ ר ִמְשׁ ְדבָּ מִּ ַכן בַּ ְוָשׁ  16

ל ֶהָחג, ָעַמד ֵיׁשּוַע  דֹול ֶשׁ ּיֹום ַהגָּ ּיֹום ָהַאֲחרֹון, בַּ יוחנן ז 37     בַּ
ה!  תֶּ ֵמא ָיבֹוא ָנא ֵאַלי ְוִיְשׁ צָּ ְוִהְכִריז: ִמי ֶשׁ

ים  ל ַמִים ַחיִּ תּוב, ְנָהרֹות ֶשׁ ְדַבר ַהכָּ י כִּ ֲאִמין בִּ ַהמַּ  38

ְרּבֹו.   ִיְזְרמּו ִמקִּ  
ֲאִמיִנים ּבֹו,  ל ַהמַּ ָהיּו ֲעִתיִדים ְלַקבֵּ וזאת ָאַמר ַעל ָהרּוַח ֶשׁ  39

ֵאר  י ֵיׁשּוַע ֶטֶרם ִנְתפָּ ְלָחה רּוַח ַהּקֶדׁש, כִּ ֲהֵרי עֹוד ֹלא ִנְשׁ ֶשׁ
בֹוד. כָּ בַּ

ְמָחה,  ִרי ָהרּוַח הּוא ַאֲהָבה, ִשׂ ת זאת, פְּ גלטיים ה 22     ְלֻעמַּ
לֹום, אֶֹרְך רּוַח, ְנִדיבּות, טּוב ֵלב, ֶנֱאָמנּות. ָשׁ
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קדושתו יופיו וכבודו של המשיח.  ב18		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

ְרֶאיָנה ֶאֶרץ  ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך תִּ ָיְפיֹו תֶּ ישעיהו לג 17     ֶמֶלְך בְּ
ים׃ ַמְרַחקִּ

ַלִם ָנֶוה  ון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירּוָשׁ ֲחֵזה ִציֹּ  20

ע ְיֵתדָֹתיו ָלֶנַצח ְוָכל־ֲחָבָליו  ל־ִיסַּ ל־ִיְצָען בַּ ֲאָנן אֶֹהל בַּ ַשׁ  
ֵתקּו׃  ל־ִינָּ בַּ

יר ְיהָוה ָלנּו ְמקֹום־ְנָהִרים ְיאִֹרים ַרֲחֵבי  ם ַאדִּ י ִאם־ָשׁ כִּ  21

יר ֹלא ַיַעְבֶרּנּו׃ ִיט ְוִצי ַאדִּ ו ֳאִני־ַשׁ ֶלְך בֹּ ל־תֵּ ָיָדִים בַּ  
יֵענּו׃ נּו הּוא יֹוִשׁ ְפֵטנּו ְיהָוה ְמחְֹקֵקנּו ְיהָוה ַמְלכֵּ י ְיהָוה שֹׁ כִּ  22

ק  ְרׂשּו ֵנס ָאז ֻחלַּ ל־פָּ ְרָנם בַּ קּו ֵכן־תָּ ל־ְיַחזְּ ׁשּו ֲחָבָלִיְך בַּ ִנטְּ  23

ְזזּו ַבז׃  ְסִחים בָּ ה פִּ ָלל ַמְרבֶּ ַעד־ָשׁ
א ָעוֹן׃ ּה ְנֻשׂ ב בָּ ֵשׁ ֵכן ָחִליִתי ָהָעם ַהיֹּ ּוַבל־יֹאַמר ָשׁ  24

ָרֵאל  ית ִיְשׂ ר ֶאְכרֹת ֶאת־בֵּ ִרית ֲאֶשׁ י זֹאת ַהבְּ ירמיהו לא 33     כִּ
ם ְוַעל־ ִקְרבָּ וָרִתי בְּ י ֶאת־תֹּ ִמים ָהֵהם ְנֻאם־ְיהָוה ָנַתתִּ ַאֲחֵרי ַהיָּ

ה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם׃ ה ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהמָּ ֶבנָּ ם ֶאְכתֲּ ִלבָּ

ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.   לוקס א 33     ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ

תֹוֵכנּו; ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו ֶאת  ַכן בְּ ָשׂר ְוָשׁ ָבר ִנְהָיה בָּ יוחנן א 14     ַהדָּ
ְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת.  ן ָיִחיד ִמלִּ בֹוד בֵּ בֹודֹו, כְּ כְּ

ר ִיְמסֹר ֵלאֹלִהים  ֲאֶשׁ ץ, כַּ קורנתיים א טו 24     ַאֲחֵרי ֵכן ַהקֵּ
ל ְוָכל ַסְמכּות  ל ִמְמָשׁ ל כָּ ַבטֵּ יְּ ְלכּות ְלַאַחר ֶשׁ ָהָאב ֶאת ַהמַּ

ְלטֹון;  ְוִשׁ
ַחת ַרְגָליו. ל אֹוְיָביו תַּ ית ֶאת כָּ י ָיִשׁ י ָעָליו ִלְמֹלְך ַעד כִּ כִּ  25

ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות  ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ
ֵבל  ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ דֹוִלים ִנְשׁ גְּ

יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ל ְמִשׁ ל ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ
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ה05		ניסיו של המשיח.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09  נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ה  יָראּו ִהנֵּ ִאְמרּו ְלִנְמֲהֵרי־ֵלב ִחְזקּו ַאל־תִּ ישעיהו לה 4 
ֲעֶכם׃  מּול ֱאֹלִהים הּוא ָיבֹוא ְויַֹשׁ ֱאֹלֵהיֶכם ָנָקם ָיבֹוא גְּ

ַתְחָנה׃ פָּ ים תִּ ַקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרים ְוָאְזֵני ֵחְרִשׁ פָּ ָאז תִּ  5

ר  ְדבָּ י־ִנְבְקעּו ַבמִּ ם כִּ ון ִאלֵּ ַח ְוָתרֹן ְלשֹׁ סֵּ ל פִּ ַאיָּ ג כָּ ָאז ְיַדלֵּ  6

ֲעָרָבה׃  ַמִים ּוְנָחִלים בָּ  
ים  ְנֵוה ַתנִּ אֹון ְלַמּבּוֵעי ָמִים בִּ ָרב ַלֲאַגם ְוִצמָּ ְוָהָיה ַהשָּׁ  7

ִרְבָצּה ָחִציר ְלָקֶנה ָוגֶֹמא׃   
ֵרא ָלּה ֹלא־ַיַעְבֶרּנּו  ֶדׁש ִיקָּ ם ַמְסלּול ָוֶדֶרְך ְוֶדֶרְך ַהקֹּ ְוָהָיה־ָשׁ  8

ֶרְך ֶוֱאִויִלים ֹלא ִיְתעּו׃ ָטֵמא ְוהּוא־ָלמֹו הֵֹלְך דֶּ  
ֵצא  ה ֹלא ִתמָּ ל־ַיֲעֶלנָּ ות בַּ ם ַאְרֵיה ּוְפִריץ ַחיֹּ ֹלא־ִיְהֶיה ָשׁ  9

אּוִלים׃  ם ְוָהְלכּו גְּ ָשׁ  
ְמַחת עֹוָלם  ה ְוִשׂ ִרנָּ ון בְּ בּון ּוָבאּו ִציֹּ ּוְפדּוֵיי ְיהָוה ְיֻשׁ  10

יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה׃  ׂ ְמָחה ַישִּ ון ְוִשׂ שֹׂ ם ָשׂ ַעל־רֹאָשׁ  

ם.  ר ְוִאלֵּ ד ְוהּוא ִעוֵּ מתי יב 22     ָאז הּוָבא ֵאָליו ִאיׁש ֲאחּוז ֵשׁ
ר ְוַגם ָרָאה. בֵּ ם דִּ א אֹותֹו ְוָהִאלֵּ ֵיׁשּוַע ִרפֵּ

ִוד? ן־דָּ ל ֲהמֹוֵני ָהָעם ְוָאְמרּו: ַהִאם ֹלא ֶזה בֶּ ּתֹוְממּו כָּ ִהְשׁ  23

אַבְדָנה ְלעֹוָלם,  י עֹוָלם; ְוֹלא תֹּ יוחנן י 28     ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶהן ַחיֵּ
ִדי. ַאף ֹלא ַיֲחטֹף אֹוָתן ִאיׁש ִמיָּ

דֹול ִמּכל ְוֵאין ִאיׁש ָיכֹול ַלֲחטֹף  ַתן אֹוָתן ִלי גָּ נָּ ָאִבי ֶשׁ  29

ד ָהָאב. אֹוָתן ִמיָּ  
ֲאִני ְוָהָאב ֶאָחד ֲאַנְחנּו.   30

ֶות ֹלא ִיְהֶיה  ְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם ְוַהמָּ ל דִּ ההתגלות כא 4     ְוִיְמֶחה כָּ
עֹוד; ַּגם ֵאֶבל ּוְזָעָקה ּוְכֵאב ֹלא ִיְהיּו עֹוד, ִּכי ָהִראׁשֹונֹות ָעְברּו.

ִלימֹוֵתיֶהם,  ִסים ֶאת גְּ ֵרי ַהְמַכבְּ ההתגלות כב 14      ַאְשׁ
ֶרְך  ְנסּו ָהִעיָרה דֶּ ים ְוִיכָּ ְהֶיה ָלֶהם ְזכּות ַעל ֵעץ ַהַחיִּ ְלַמַען תִּ

ָעִרים.  ַהשְּׁ
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ההכרזה על הבא לפני המשיח.  ג02	 
ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

י יֹאַמר ֱאֹלֵהיֶכם׃  ישעיהו מ 1     ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעמִּ
י  י ָמְלָאה ְצָבָאּה כִּ ַלִם ְוִקְראּו ֵאֶליָה כִּ רּו ַעל־ֵלב ְירּוָשׁ בְּ דַּ   2

אֶתיָה׃  ָכל־ַחטֹּ ְפַלִים בְּ ד ְיהָוה כִּ י ָלְקָחה ִמיַּ ִנְרָצה ֲעוָֹנּה כִּ
ה  ֲעָרָבה ְמִסלָּ רּו בָּ ֶרְך ְיהָוה ַישְּׁ ּנּו דֶּ ר פַּ ְדבָּ מִּ קֹול קֹוֵרא בַּ   3

ֵלאֹלֵהינּו׃
לּו ְוָהָיה ֶהָעקֹב  פָּ א ְוָכל־ַהר ְוִגְבָעה ִיְשׁ ֵשׂ יא ִינָּ ל־גֶּ כָּ  4

ור ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה׃ ְלִמישֹׁ  
ר׃  בֵּ י ְיהָוה דִּ י פִּ ו כִּ ר ַיְחדָּ ָשׂ בֹוד ְיהָוה ְוָראּו ָכל־בָּ ְוִנְגָלה כְּ  5

ָפא,  דֹוִלים ָחָנן ְוַקיָּ יֵמי ַהּכֲהִנים ַהגְּ לוקס ג 2     אֹוָתּה ֵעת, בִּ
ר. ְדבָּ מִּ ן ְזַכְרָיה בַּ ַבר ֱאֹלִהים ֶאל יֹוָחָנן בֶּ ָהָיה דְּ

ׁשּוָבה  ן ְוִהְכִריז ֶאת ְטִביַלת ַהתְּ ְרדֵּ ר ַהיַּ כַּ ָכל כִּ ָהַלְך יֹוָחָנן בְּ  3

ִלְסִליַחת ֲחָטִאים, 
ִביא: קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר  ְעָיהּו ַהנָּ ְבֵרי ְישַַׁ ֵסֶפר דִּ תּוב בְּ כָּ כַּ  4

ַּפּנּו ֶּדֶרְך יהוה, ַיְּׁשרּו ְמִסּלֹוָתיו.   
לּו; ְוָהָיה ֶהָעׂקב ְלִמיׁשֹור,  פָּ א, ְוָכל־ַהר ְוִגְבָעה ִיְשׁ ֵשׂ יא ִינָּ ל־גֶּ 5  כָּ

ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה; 
ָשׂר ֶאת ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו.   6  ְוָראּו ָכל־בָּ

ב06	המשיח הוא הרועה הטוב.
ב07		כל-יכולתו של המשיח.

כוחו וגבורתו של המשיח. ב16	
ה22		עמלו של המשיח יבורך.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח. 

ון ָהִריִמי  ֶרת ִציֹּ ׂ בַֹה ֲעִלי־ָלְך ְמַבשֶּ ישעיהו מ 9     ַעל ַהר־גָּ
יָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי  ָלִם ָהִריִמי ַאל־תִּ ֶרת ְירּוָשׁ ׂ ַח קֹוֵלְך ְמַבשֶּ ַבכֹּ

ה ֱאֹלֵהיֶכם׃ ְיהּוָדה ִהנֵּ
ָכרֹו  ה ְשׂ ָלה ֹלו ִהנֵּ ָחָזק ָיבֹוא ּוְזרֹעֹו מְֹשׁ ה ֲאדָֹני ְיהִוה בְּ ִהנֵּ  10

תֹו ְלָפָניו׃  ו ּוְפֻעלָּ ִאתֹּ
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ׂא ָעֹלות  ץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִישָּ ְזרֹעֹו ְיַקבֵּ רֶֹעה ֶעְדרֹו ִיְרֶעה בִּ כְּ  11

ְיַנֵהל׃  

ים ְוָאְמרּו ְלכּו  ְוַנֲעֶלה  וִים ַרבִּ ְוָהְלכּו גֹּ מיכה ד 2 
ָרָכיו ְוֵנְלָכה  ית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ְויֹוֵרנּו ִמדְּ ֶאל־ַהר־ְיהָוה ְוֶאל־בֵּ  

ָלִם׃ ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר־ְיהָוה ִמירּוָשׁ ון תֵּ יֹּ י ִמצִּ אְֹרחָֹתיו כִּ בְּ

א ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם,  ְראֹותֹו ֶאת ַהֲהמֹוִנים ִנְתַמלֵּ מתי ט 36     כִּ
ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה.  ּצֹאן ֲאֶשׁ ִחים כַּ ן ָהיּו ְיֵגִעים ְוִנדָּ כֵּ ֶשׁ

י  לִּ י ְוֶשׁ לִּ יר ֶאת ֶשׁ יוחנן י 14     ֲאִני ָהרֹוֶעה ַהּטֹוב. ֲאִני ַמכִּ
יִרים אֹוִתי, ַמכִּ

י  יר ֶאת ָהָאב; ְוֶאת ַנְפִשׁ יר אֹוִתי ַוֲאִני ַמכִּ ָהָאב ַמכִּ ם ֶשׁ ֵשׁ כְּ  15

ַעד ַהּצֹאן. נֹוֵתן ֲאִני בְּ
ה. ָעַלי  ְכָלא ַהזֶּ ר ֵאיָנן ִמן ַהמִּ ם צֹאן ֲאֵחרֹות ֵיׁש ִלי, ֲאֶשׁ גַּ  16

ַמְעָנה ְוִיְהֶיה ֵעֶדר ֶאָחד  ְשׁ ם אֹוָתן. ֵהן ֶאת קֹוִלי תִּ ְלַהְנִהיג גַּ
ְורֹוֶעה ֶאָחד.

ן, ֲהֹלא   כֵּ אי ֶשׁ ַודַּ ְמעּו? בְּ רומיים י 18     ׁשֹוֵאל ֲאִני, ַהִאם ֹלא ָשׁ
יֶהם!  ם, ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמלֵּ ָכל־ָהָאֶרץ ָיָצא ַקוָּ בְּ

המשיח יהיה הגואל. ד05		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

יָך  ַחְרתִּ ר בְּ י ַיֲעקֹב ֲאֶשׁ ָרֵאל ַעְבדִּ ה ִיְשׂ ישעיהו מא 8     ְוַאתָּ
ֶזַרע ַאְבָרָהם אֲֹהִבי׃    

יָך ִמְקצֹות ָהָאֶרץ ּוֵמֲאִציֶליָה ְקָראִתיָך  ר ֶהֱחַזְקתִּ ֲאֶשׁ  9
יָך׃ יָך ְוֹלא ְמַאְסתִּ ַחְרתִּ ה בְּ י־ַאתָּ ָואַֹמר ְלָך ַעְבדִּ  

י־ֲאִני ֱאֹלֶהיָך  ע כִּ תָּ ְשׁ ָך־ָאִני ַאל־תִּ י ִעמְּ יָרא כִּ ַאל־תִּ  10

יִמין ִצְדִקי׃  יָך בִּ ַמְכתִּ יָך ַאף־תְּ יָך ַאף־ֲעַזְרתִּ ְצתִּ ִאמַּ  
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יְך  ָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרתִּ וַלַעת ַיֲעקֹב ְמֵתי ִיְשׂ יְרִאי תֹּ ַאל־תִּ  14

ָרֵאל׃  ְנֻאם־ְיהָוה ְוגֲֹאֵלְך ְקדֹוׁש ִיְשׂ  
דּוׁש  ות תָּ יִפיֹּ ַעל פִּ יְך ְלמֹוַרג ָחרּוץ ָחָדׁש בַּ ְמתִּ ה ַשׂ ִהנֵּ  15

ים׃ ִשׂ ץ תָּ מֹּ ָהִרים ְוָתדֹק ּוְגָבעֹות כַּ  
ִגיל  ה תָּ ִפיץ אֹוָתם ְוַאתָּ ֵאם ּוְסָעָרה תָּ ׂ שָּ ְזֵרם ְורּוַח תִּ תִּ  16

ל׃   ְתַהלָּ ָרֵאל תִּ ְקדֹוׁש ִיְשׂ יהָוה בִּ בַּ  
ָמא  צָּ וָנם בַּ ים ַמִים ָוַאִין ְלשֹׁ ים ְוָהֶאְביֹוִנים ְמַבְקִשׁ ָהֲעִניִּ  17

ָרֵאל ֹלא ֶאֶעְזֵבם׃ ה ֲאִני ְיהָוה ֶאֱעֵנם ֱאֹלֵהי ִיְשׂ תָּ ָנָשׁ

ָרֵאל  ָאר ִיְשׂ ום ַההּוא ֹלא־יֹוִסיף עֹוד ְשׁ יֹּ ישעיהו י 20     ְוָהָיה  בַּ
ַען ַעל־ְיהָוה  הּו ְוִנְשׁ ֵען ַעל־ַמכֵּ ית־ַיֲעקֹב ְלִהשָּׁ ּוְפֵליַטת בֵּ

ֱאֶמת׃ ָרֵאל בֶּ ְקדֹוׁש ִיְשׂ

ו ִלְבזֹה־ ָרֵאל ְקדֹושֹׁ ֵאל ִיְשׂ ה ָאַמר־ְיהָוה גֹּ ישעיהו מט 7     כֹּ
ִרים  ִלים ְמָלִכים ִיְראּו ָוָקמּו ָשׂ וי ְלֶעֶבד מְֹשׁ ֶנֶפׁש ִלְמָתֵעב גֹּ

ְבָחֶרָּך׃  ָרֵאל ַויִּ ר ֶנֱאָמן ְקדֹׁש ִיְשׂ ֲחּוּו ְלַמַען ְיהָוה ֲאֶשׁ תַּ ְוִיְשׁ

ן לֹו ֹלא ִיְצָמא  ר ֲאִני ֶאתֵּ ִים ֲאֶשׁ יוחנן ד 14     ֲאָבל ַהּׁשֹוֶתה ִמן ַהמַּ
י עֹוָלם.  ן לֹו ִיְהיּו ּבֹו ִלְמקֹור ַמִים נֹוְבִעים ְלַחיֵּ ֶאתֵּ ִים ֶשׁ ְלעֹוָלם; ַהמַּ

ה  כֶּ ההתגלות ז 16     ֹלא ִיְרֲעבּו עֹוד ְוֹלא ִיְצְמאּו, ַאף ֹלא תַּ
ָרב,   ֶמׁש ְוָכל ָשׁ ֲעֵליֶהם ַהשֶּׁ

א ִיְרֶעה אֹוָתם ְוַיְנִהיֵגם ֶאל  סֵּ ֶאְמַצע ַהכִּ ר בְּ ׂה ֲאֶשׁ י ַהשֶּ כִּ  17

ְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם.   ל דִּ ים; ֵואֹלִהים ִיְמֶחה כָּ ַמּבּוֵעי ַמִים ַחיִּ  

ה02	מקום שירותו של המשיח. 

ֶמׁש ִיְקָרא  ְזַרח־ֶשׁ את ִממִּ פֹון ַויַּ ישעיהו מא 25    ַהִעירֹוִתי ִמצָּ
מֹו־חֶֹמר ּוְכמֹו יֹוֵצר ִיְרָמס־ִטיט׃  ִמי ְוָיבֹא ְסָגִנים כְּ ִבְשׁ

ון ֵהַקל  ֵעת ָהִראשֹׁ ר מּוָצק ָלּה כָּ י ֹלא מּוָעף ַלֲאֶשׁ ישעיהו ח 23     כִּ
ם  ֶרְך ַהיָּ יד דֶּ ִלי ְוָהַאֲחרֹון ִהְכבִּ ַאְרָצה ְזֻבלּון ְוַאְרָצה ַנְפתָּ

וִים׃ ִליל ַהגֹּ ן גְּ ְרדֵּ ֵעֶבר ַהיַּ  
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ְכַפר ַנחּום ְלַיד  מתי ד 13     הּוא ָעַזב ֶאת ָנְצַרת ּוָבא ָלגּור בִּ
ִלי.   ֶחֶבל ְזבּולּון ְוַנְפתָּ ם, בְּ ַהיָּ

המשיח יביא בשורות משמחות. ה15		

ָפִנים  יד ֵמרֹאׁש ְוֵנָדָעה ּוִמלְּ ישעיהו מא 26      ִמי־ִהגִּ
ִמיַע ַאף  יד ַאף ֵאין ַמְשׁ יק ַאף ֵאין־ַמגִּ ְונֹאַמר ַצדִּ  

ֵמַע ִאְמֵריֶכם׃ ֵאין־שֹׁ  
ן׃ ר ֶאתֵּ ׂ ַלִם ְמַבשֵּ ם ְוִלירּוָשׁ ה ִהנָּ ון ִהנֵּ ון ְלִציֹּ ִראשֹׁ  27

ח ְיהָוה אִֹתי  ישעיהו סא 1     רּוַח ֲאדָֹני ְיהִוה ָעָלי ַיַען ָמַשׁ
בּוִים  ֵרי־ֵלב ִלְקרֹא ִלְשׁ בְּ ָלַחִני ַלֲחבֹׁש ְלִנְשׁ ר ֲעָנִוים ְשׁ ׂ ְלַבשֵּ

ַקח־קֹוַח׃  רֹור ְוַלֲאסּוִרים פְּ דְּ

תּוב:  ְלחּו? ֵהן כָּ רּו ִאם ֹלא ִישָּׁ ׂ יַצד ְיַבשְּ רומיים י 15     כֵּ
ֵרי טֹוב!  ׂ אוּו  ַרְגֵלי ְמַבשְּ ַמה־נָּ  

ב05	 המשיח מלא רוח הקודש.
השם מאשר את שירותו של המשיח.  ה13		

י  י ָנַתתִּ ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִשׁ ו בְּ י ֶאְתָמְך־בֹּ ישעיהו מב 1      ֵהן ַעְבדִּ
וִים יֹוִציא׃ ט ַלגֹּ פָּ רּוִחי ָעָליו ִמְשׁ

ֹּלא ְיַגּלּו אֹותֹו, מתי יב 16     ְוִהְזִהיר אֹוָתם ֶשׁ
ִביא: ְעָיהּו ַהנָּ ִפי ְיַשׁ ֱאַמר בְּ נֶּ ם ַמה שֶּׁ ְלַמַען ִיְתַקיֵּ  17

י.  ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִשׁ י ֶאְתָמְך־ּבֹו, בְּ 18  ֵהן ַעְבדִּ

ט ַלּגֹוִים יֹוִציא; פָּ י רּוִחי ָעָליו, ִמְשׁ ָנַתתִּ  

קֹול אֹוֵמר  ה   ִהיר ָסַכְך ֲעֵליֶהם ְוִהנֵּ ר ְוָעָנן בָּ מתי יז 5     עֹודֹו ְמַדבֵּ
ָמעּון.  ְשׁ ר ָחַפְצִתי ּבֹו; ֵאָליו תִּ ִני ֲאהּוִבי ֲאֶשׁ ִמּתֹוְך ֶהָעָנן: ֶזה בְּ
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ענוותו ודלותו של המשיח. ב10	 
ה10	 המשיח יהיה משיח גם לגויים.
המשיח ממלא את תורת השם. ה12		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.	

חּוץ קֹוֹלו׃ ִמיַע בַּ ׂא ְוֹלא־ַיְשׁ ישעיהו מב 2    ֹלא ִיְצַעק ְוֹלא ִישָּ
ה ֶלֱאֶמת יֹוִציא  נָּ ה ֵכָהה ֹלא ְיַכבֶּ תָּ ור ּוִפְשׁ בֹּ ָקֶנה ָרצּוץ ֹלא ִיְשׁ   3

ט׃ פָּ ִמְשׁ
ים  ט ּוְלתֹוָרתֹו ִאיִּ פָּ ָאֶרץ ִמְשׁ ֹלא ִיְכֶהה ְוֹלא ָירּוץ ַעד־ָיִשׂים בָּ  4

ְיַיֵחילּו׃ 

חּוץ קֹולֹו.  ִמיַע בַּ ׂא ְוֹלא־ַיְשׁ מתי יב 19      ֹלא ִיְצַעק ְוֹלא ִישָּ
ה, ַעד יֹוִציא  נָּ ָהה ֹלא ְיַכבֶּ ה כֵּ תָּ ּבֹור ּוִפְשׁ 20  ָקֶנה ָרצּוץ ֹלא ִיְשׁ

ט;  פָּ חֹון ִמְשׁ ְלִנצָּ
מֹו ּגֹוִים ְיַיֵחלּו.   ְוִלְשׁ  21

ה  ֲעֶשׂ י ֶאת ַהמַּ ַלְמתִּ יָך ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ִהְשׁ ַאְרתִּ יוחנן יז 4     ֲאִני פֵּ
ַתתָּ ִלי ַלֲעׂשֹות. נָּ ֶשׁ

ֶטֶרם  ָהָיה ִלי ְלָיְדָך בְּ בֹוד ֶשׁ כָּ ֲאֵרִני ְלָיְדָך בַּ ה, ָאִבי, פָּ ֵעת ַאתָּ כָּ  5

ֱהיֹות ָהעֹוָלם.

ִליָמּה,  יֵטנּו ֶאל ֵיׁשּוַע ְמכֹוֵנן ָהֱאמּוָנה ּוַמְשׁ ַהבִּ עברים יב 2     בְּ
ָלב ּוָבז  ְמָחה ָהֲערּוָכה ְלָפָניו ָסַבל ֶאת ַהצְּ ׂ ַעד ַהשִּ ר בְּ ֲאֶשׁ

א ָהֱאֹלִהים. סֵּ ב ִליִמין כִּ ה, ְוָיַשׁ ַלֶחְרפָּ
זאת ֵמֵאת ַהחֹוְטִאים,  דּות כָּ ַבל ִהְתַנגְּ סָּ ִהְתּבֹוְננּו ֶאל ָהֶאָחד ֶשׁ   3

ֶכם. ה ַנְפְשׁ ְרפֶּ פּו ְוֹלא תִּ ְתַעיְּ ֹּלא תִּ ֵדי ֶשׁ כְּ
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ב21	המשיח הוא האור.
ה01		טבע שירותו של המשיח.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ְרָך  ָיֶדָך ְוֶאצָּ ישעיהו מב 6    ֲאִני ְיהָוה ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק בְּ
וִים׃ ְנָך ִלְבִרית ָעם ְלאֹור גֹּ ְוֶאתֶּ

ְך׃ ֵבי חֶֹשׁ ֶלא יְֹשׁ ית כֶּ יר ִמבֵּ ר ַאסִּ ְסגֵּ ִלְפקַֹח ֵעיַנִים ִעְורֹות ְלהֹוִציא ִממַּ  7

ְנִתיבֹות ֹלא־ָיְדעּו ַאְדִריֵכם  ֶדֶרְך ֹלא ָיָדעּו בִּ י ִעְוִרים בְּ ְוהֹוַלְכתִּ  16

ה  ור ֵאלֶּ ים ְלִמישֹׁ ְך ִלְפֵניֶהם ָלאֹור ּוַמֲעַקשִּׁ ים ַמְחָשׁ ָאִשׂ
ים׃ יִתם ְוֹלא ֲעַזְבתִּ ָבִרים ֲעִשׂ ַהדְּ

ִכים, ְמצָֹרִעים  ְסִחים ְמַהלְּ מתי יא 5     ִעְוִרים רֹוִאים, פִּ
ים  ים ׁשֹוְמִעים, ֵמִתים ָקִמים, ֲעִניִּ ְמטָֹהִרים, ֵחְרִשׁ

ִריםץ.  ׂ שְּ ִמְתבַּ

י ָראּו ֵעיַני ֶאת ְיׁשּוָעְתָך  לוקס ב 30     כִּ
ים: ל ָהַעמִּ ר ֲהִכינֹוָת ְלֵעיֵני כָּ ֲאֶשׁ  31

אֹור ְלָהִאיר ַלּגֹוִים ְוִתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך.   32

ט,  פָּ ם ִמְשׁ ה ְלֵשׁ אִתי ָלעֹוָלם ַהזֶּ יוחנן ט 39    ָאַמר ֵיׁשּוַע: ֲאִני בָּ
ְראּו, ְוָהרֹוִאים ִיְהיּו ְלִעְוִרים.  ַהֹּלא־רֹוִאים יִּ ֵדי ֶשׁ כְּ

נּו ֲאדָֹני: ‘ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור ּגֹוִים,  ֵהן ּכה ִצוָּ מעשי השליחים יג 47 
ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ. 

יב אֹוָתם  מעשי השליחים כו 18     ִלְפׂקַח ֶאת ֵעיֵניֶהם, ְלָהִשׁ
לּו ַעל־ְיֵדי  ַקבְּ יְּ ֵדי ֶשׁ ָטן ֵלאֹלִהים כְּ ׂ ְלטֹון ַהשָּ ְך ְלאֹור ּוִמשִּׁ ֵמחֶֹשׁ

ים. ִשׁ ֶקֶרב ַהְמֻקדָּ י ְסִליַחת ֲחָטִאים ְוַנֲחָלה בְּ ֱאמּוָנה בִּ
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א05	היחסים בין המשיח לאביו.
קדושתו יופיו וכבודו של המשיח.  ב18	 

יר׃ וָרה ְוַיְאדִּ יל תֹּ ישעיהו מב 21     ְיהָוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגדִּ

ה  ֲעֶשׂ י ֶאת ַהמַּ ַלְמתִּ יָך ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ִהְשׁ ַאְרתִּ יוחנן יז 4     ֲאִני פֵּ
ַתתָּ ִלי ַלֲעׂשֹות.  נָּ ֶשׁ

ֶטֶרם  ָהָיה ִלי ְלָיְדָך בְּ בֹוד ֶשׁ כָּ ֲאֵרִני ְלָיְדָך בַּ ה, ָאִבי, פָּ ֵעת ַאתָּ כָּ  5
ֱהיֹות ָהעֹוָלם.

ק  ְצדַּ יֻּ ֵדי ֶשׁ ְכִלית ַהּתֹוָרה, כְּ יַח הּוא תַּ ִשׁ רומיים י 4     ֲהֵרי ַהמָּ
ֲאִמין.  מַּ ל ִמי ֶשׁ כָּ  

המשיח הוא בנו של השם.  ב01		
ד09	המשיח יהיה המושיע.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09		

המשיח יפואר. ח11		

ַרֲאָך ַיֲעקֹב ְויֶֹצְרָך  ה־ָאַמר ְיהָוה בֹּ ה כֹּ ישעיהו מג 1     ְוַעתָּ
ה׃ ְמָך ִלי־ָאתָּ יָך ָקָראִתי ְבִשׁ י ְגַאְלתִּ יָרא כִּ ָרֵאל ַאל־תִּ ִיְשׂ

י־ֵתֵלְך  ְטפּוָך כִּ ָהרֹות ֹלא ִיְשׁ ָך־ָאִני ּוַבנְּ ִים ִאתְּ מַּ י־ַתֲעבֹר בַּ כִּ   2

ְך׃ ֶוה ְוֶלָהָבה ֹלא ִתְבַער־בָּ מֹו־ֵאׁש ֹלא ִתכָּ בְּ

ְזָרח ָאִביא ַזְרֶעָך  ָך־ָאִני ִממִּ י ִאתְּ יָרא כִּ ישעיהו מג 5     ַאל־תִּ
ֶצָּך׃  ֲעָרב ֲאַקבְּ ּוִממַּ

י  ָחְרתִּ ר בָּ י ֲאֶשׁ ם ֵעַדי ְנֻאם־ְיהָוה ְוַעְבדִּ ישעיהו מג 10     ַאתֶּ
י־ֲאִני הּוא ְלָפַני ֹלא־נֹוַצר  ְדעּו ְוַתֲאִמינּו ִלי ְוָתִבינּו כִּ ְלַמַען תֵּ

ֵאל ְוַאֲחַרי ֹלא ִיְהֶיה׃ 
יַע׃ ְלָעַדי מֹוִשׁ ָאנִֹכי ָאנִֹכי ְיהָוה ְוֵאין ִמבַּ  11

ם  ֶכם ָזר ְוַאתֶּ י ְוֵאין בָּ ַמְעתִּ י ְוִהְשׁ ְעתִּ י ְוהֹוַשׁ ְדתִּ ָאנִֹכי ִהגַּ  12

ֵעַדי ְנֻאם־ְיהָוה ַוֲאִני־ֵאל׃  
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ים  ה ִתְצָמח ֲהֹלוא ֵתָדעּוָה ַאף ָאִשׂ ה ַעתָּ ה ֲחָדָשׁ ִהְנִני עֶֹשׂ  19

מֹון ְנָהרֹות׃ יִשׁ ֶרְך בִּ ר דֶּ ְדבָּ מִּ בַּ

י  י. ָנַתתִּ ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִשׁ י ֶאְתָמְך־ּבֹו, בְּ מתי יב 18      ֵהן ַעְבדִּ
ט ַלּגֹוִים יֹוִציא; פָּ רּוִחי ָעָליו, ִמְשׁ

ֶדׁש  בֹוא ֲעֵליֶכם רּוַח ַהקֺּ מעשי השליחים א 8     ֲאָבל בְּ
ָכל ְיהּוָדה  ַלִים ְוֵהן בְּ ירּוָשׁ ַח ְוִתְהיּו ֵעַדי ֵהן בִּ לּו כֺּ ַקבְּ תְּ

ְוׁשֹוְמרֹון, ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ.”

ם ַאֵחר  י ֵאין ֵשׁ ַאֵחר, כִּ מעשי השליחים ד 12     ְוֵאין ְיׁשּוָעה בְּ
ַשע.  ַמִים, ּובֹו ָעֵלינּו ְלִהוָּ ַחת ַהשָּׁ ָנתּון ִלְבֵני ָאָדם תַּ

ד05	 המשיח יהיה הגואל.

י בֹו׃  ַחְרתִּ ָרֵאל בָּ י ְוִיְשׂ ַמע ַיֲעקֹב ַעְבדִּ ה ְשׁ ישעיהו מד 1    ְוַעתָּ
י  יָרא ַעְבדִּ ֶטן ַיְעְזֶרָּך ַאל־תִּ ָך ְויֶֹצְרָך ִמבֶּ ה־ָאַמר ְיהָוה עֶֹשׂ כֹּ   2

י בֹו׃  ַחְרתִּ רּון בָּ ַיֲעקֹב ִויֻשׁ

י ַמְרִאית ַעִין ְיהּוִדי הּוא ְיהּוִדי,  רומיים ב 28     ֵהן ֹלא ַעל־פִּ
ּגּוף הּוא ִמיָלה. רֹוִאים בַּ ְוֹלא ַמה שֶּׁ  

תֹוְך ּתֹוכֹו הּוא ְיהּוִדי ּוִמיָלה ִהיא זֹו  בְּ ְיהּוִדי הּוא ֶזה ֶשׁ  29

ְבחֹו ֵאינֹו  תּוָבה; ִשׁ ב, ְלִפי ָהרּוַח ְוֹלא ְלִפי אֹות כְּ לֵּ בַּ ֶשׁ
י ִאם ֵמֱאֹלִהים. ֵני ָאָדם, כִּ א ִמבְּ בָּ  

ׁשֹו,  יג ֶאת ְמֻבקָּ ׂ ָרֵאל ֹלא ִהשִּ רומיים יא 7     ּוְבֵכן ָמה? ִיְשׂ
ָאר ִהְקׁשּו ְלָבָבם,  יגּו; ְוַהשְּׁ ׂ ְבָחִרים ִהשִּ ֲאָבל ַהנִּ  

ם ַעם ִנְבָחר,  ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ְוגֹוי   פטרוס א ב 9     ֲאָבל ַאתֶּ
ל ַהּקֹוֵרא ֶאְתֶכם  ִהּלֹוָתיו ֶשׁ רּו תְּ ַספְּ ה, ְלַמַען תְּ ָקדֹוׁש, ַעם ְסֻגלָּ

ְפָלא; ְך ֶאל אֹורֹו ַהנִּ ֵמחֶֹשׁ
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המשיח ישפוך את רוחו. ז04	
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ה  ָשׁ ק־ַמִים ַעל־ָצֵמא ְונְֹזִלים ַעל־ַיבָּ י ֶאצָּ ישעיהו מד 3     כִּ
ק רּוִחי ַעל־ַזְרֶעָך ּוִבְרָכִתי ַעל־ֶצֱאָצֶאיָך׃ ֶאצֹּ
ֲעָרִבים ַעל־ִיְבֵלי־ָמִים׃ ֵבין ָחִציר כַּ ְוָצְמחּו בְּ  4

ב  ם־ַיֲעקֹב ְוֶזה ִיְכתֹּ ֶזה יֹאַמר ַליהָוה ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ְבֵשׁ  5

ה׃  ָרֵאל ְיַכנֶּ ם ִיְשׂ ָידֹו ַליהָוה ּוְבֵשׁ  
ָרֵאל ְוגֲֹאֹלו ְיהָוה ְצָבאֹות  ה־ָאַמר ְיהָוה ֶמֶלְך־ִיְשׂ כֹּ  6

ְלָעַדי ֵאין ֱאֹלִהים׃  ון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמבַּ ֲאִני ִראשֹׁ  

ִמים, ְנֻאם ֱאֹלִהים,  ַאֲחִרית ַהיָּ מעשי השליחים ב 17     ְוָהָיה בְּ
ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת־רּוִחי ַעל־ָּכל־ָּבָׂשר ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם; 

ַּבחּוֵריֶכם ֶחְזיֹונֹות ִיְראּו ְוִזְקֵניֶכם ֲחֹלמֹות ַיֲחֹלמּון.

ׂא ֶאל ְיִמין ָהֱאֹלִהים  שָּ נִּ מעשי השליחים ב 33     ּוְלַאַחר ֶשׁ
ַפְך אֹוָתּה  ְבַטַחת, ָשׁ ל ֵמֵאת ָהָאב ֶאת רּוַח ַהּקֶדׁש ַהמֻּ ְוִקבֵּ

ם רֹוִאים ְוַגם ׁשֹוְמִעים. ַאתֶּ ִפי ֶשׁ כְּ

ההתגלות כא 6     הֹוִסיף ְוָאַמר ֵאַלי: ָהיה ִנְהָיה. ֲאִני ָהָאֶלף 
ִים  ְעַין ַהמַּ ֵמא ִממַּ ן ַלצָּ ְכִלית. ֲאִני ֶאתֵּ ית ְוַהתַּ ו, ָהֵראִשׁ ְוַהתָּ

ם. ים – ִחנָּ ל ַהַחיִּ ֶשׁ

א06	המשיח הנו הבורא. 
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

המשיח יפואר. ח11		

ה  י־ָאתָּ י ַעְבדִּ ָרֵאל כִּ ה ַיֲעקֹב ְוִיְשׂ ישעיהו מד 21     ְזָכר־ֵאלֶּ
ִני׃  ֵשׁ ָרֵאל ֹלא ִתנָּ ה ִיְשׂ יָך ֶעֶבד־ִלי ַאתָּ ְיַצְרתִּ

י  אוֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי כִּ ֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחטֹּ ָשׁ ָמִחיִתי ָכָעב פְּ  22

יָך׃ ְגַאְלתִּ
ְצחּו ָהִרים  ות ָאֶרץ פִּ יֹּ ְחתִּ ה ְיהָוה ָהִריעּו תַּ י־ָעָשׂ ַמִים כִּ ָרּנּו ָשׁ  23

ָאר׃  ָרֵאל ִיְתפָּ י־ָגַאל ְיהָוה ַיֲעקֹב ּוְבִיְשׂ ו כִּ ה ַיַער ְוָכל־ֵעץ בֹּ ִרנָּ
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ָרֵאל ּוָבנּו ָעִרים  י ִיְשׂ בּות ַעמִּ י ֶאת־ְשׁ ְבתִּ עמוס ט 14     ְוַשׁ
ות  תּו ֶאת־ֵייָנם ְוָעׂשּו ַגנֹּ בּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָשׁ ות ְוָיָשׁ מֹּ ְנַשׁ

ִריֶהם׃  ְוָאְכלּו ֶאת־פְּ

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  

ָעִמים ַרּבֹות  ֶדם פְּ ר ִמקֶּ בֵּ ר דִּ עברים א 1     ָהֱאֹלִהים ֲאֶשׁ
ִביִאים, ַיד ַהנְּ ּוִבְדָרִכים ַרּבֹות ֶאל ָהָאבֹות בְּ

ם  ר ָשׂ ן ֲאֶשׁ ַיד ַהבֵּ ה בְּ ִמים ָהֵאלֶּ ַאֲחִרית ַהיָּ ר ֵאֵלינּו בְּ בֵּ דִּ   2

ַמִים ָוָאֶרץ; ה ָשׁ ם ָעָשׂ ְליֹוֵרׁש ּכל ּוְבָידֹו גַּ  

ים ָסִביב  י קֹול ַמְלָאִכים ַרבִּ ַמְעתִּ ההתגלות ה 11     ָרִאיִתי ְוָשׁ
ָרם ִרְבבֹות ְרָבבֹות ְוַאְלֵפי  ֵקִנים – ִמְספָּ א ְוַלַחּיֹות ְוַלזְּ סֵּ ַלכִּ

ֲאָלִפים –

ַחת  ַמִים ּוָבֶאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ ר בַּ ה ֲאֶשׁ ִריָּ ההתגלות ה 13     ְוָכל בְּ
י אֹוְמִרים: ַמְעתִּ ם, ָשׁ ר־בָּ ם ְוָכל־ֲאֶשׁ ָלָאֶרץ ְוַעל ַהיָּ

המשיח יהיה הגואל. ד05		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ׁשּוַעת עֹוָלִמים  יהָוה תְּ ע בַּ ָרֵאל נֹוַשׁ ישעיהו מה 17     ִיְשׂ
ְלמּו ַעד־עֹוְלֵמי ַעד׃    ֹלא־ֵתבֹׁשּו ְוֹלא־ִתכָּ  

ַמִים הּוא ָהֱאֹלִהים יֵֹצר ָהָאֶרץ  וֵרא ַהשָּׁ י כֹה ָאַמר־ְיהָוה בֹּ כִּ  18

ֶבת ְיָצָרּה ֲאִני ְיהָוה  ְועָֹשּׂה הּוא כֹוְנָנּה ֹלא־תֹהּו ְבָרָאּה ָלֶשׁ
ְוֵאין עֹוד׃

ֵדק  ם ְלִהצָּ ֹּלא ְיָכְלתֶּ ָבִרים ֶשׁ מעשי השליחים יג 39     ּוְבָכל ַהדְּ
ֲאִמין. מַּ ל ִמי ֶשׁ ק כָּ ּבֹו ִנְצדָּ ה, ֲהֵרי ֶשׁ תֹוַרת מֶֹשׁ ֶהם בְּ בָּ
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ה,  ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ רומיים יא 25     ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ
ת ָמה  ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ ְהיּו ֲחָכִמים בְּ ן תִּ פֶּ

ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים.   ר ִיכָּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ֶאת ִיְשׂ  
תּוב: ּוָבא ִמִּצּיֹון  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ וְוָכְך כָּ  26

ּגֹוֵאל  ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  

המשיח יהיה המושיע. ד09 
ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ִמיַע  ו ִמי ִהְשׁ ֲעצּו ַיְחדָּ יׁשּו ַאף ִיוָּ ידּו ְוַהגִּ ישעיהו מה 21     ַהגִּ
יָדּה ֲהֹלוא ֲאִני ְיהָוה ְוֵאין־עֹוד ֱאֹלִהים  ֶדם ֵמָאז ִהגִּ זֹאת ִמקֶּ

יַע ַאִין זּוָלִתי׃ יק ּומֹוִשׁ ְלָעַדי ֵאל־ַצדִּ ִמבַּ
י ֲאִני־ֵאל ְוֵאין עֹוד׃ ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ כִּ עּו כָּ ְשׁ נּו־ֵאַלי ְוִהוָּ פְּ  22

ְכַרע  י־ִלי תִּ ָבר ְוֹלא ָיׁשּוב כִּ י ְצָדָקה דָּ י ָיָצא ִמפִּ ְעתִּ בַּ י ִנְשׁ בִּ  23

ון׃ ל־ָלשֹׁ ַבע כָּ שָּׁ ֶרְך תִּ ל־בֶּ כָּ

ְרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד־ ִים ַהיֹּ ַעְמדּו ַהמַּ יוחנן ג 16     ַויַּ
ד ָצְרָתן  ר ִמצַּ ֶאָחד ַהְרֵחק ְמאֹד ָבָאָדם )ֵמָאָדם( ָהִעיר ֲאֶשׁ

ּמּו ִנְכָרתּו ְוָהָעם  ַלח תַּ ְרִדים ַעל ָים ָהֲעָרָבה ָים־ַהמֶּ ְוַהיֹּ
ָעְברּו ֶנֶגד ְיִריחֹו׃  

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  

ט ַעל ָאִחיָך? ַמּדּוַע  פָּ ה חֹוֵרץ ִמְשׁ רומיים יד 10     ּוַמּדּוַע ַאתָּ
ל  ט ֶשׁ פָּ ְשׁ ס ַהמִּ נּו ַנֲעמֹד ִלְפֵני כֵּ לָּ ז ְלָאִחיָך? ֲהֵרי כֻּ ה בָּ ַאתָּ

ֱאֹלִהים;
ֶרְך  ל־בֶּ ְכַרע כָּ י־ִלי תִּ תּוב:  ַחי־ֲאִני, ְנֻאם־יהוה, כִּ ֲהֹלא כָּ  11

ְוָכל־ָלׁשֹון ּתֹוֶדה ֵלאֹלִהים.    
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ה08	הצדק של המשיח.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ית  ֵאִרית בֵּ ית ַיֲעקֹב ְוָכל־ְשׁ ְמעּו ֵאַלי בֵּ ישעיהו מו 3     ִשׁ
י־ָרַחם׃  ִאים ִמנִּ ֻשׂ י־ֶבֶטן ַהנְּ ָרֵאל ַהֲעֻמִסים ִמנִּ ִיְשׂ

יִתי  ל ֲאִני ָעִשׂ ְוַעד־ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד־ֵשיָבה ֲאִני ֶאְסבֹּ   4
ט׃  ל ַוֲאַמלֵּ א ַוֲאִני ֶאְסבֹּ ׂ ַוֲאִני ֶאשָּ  

י  י ִצְדָקִתי ֹלא ִתְרָחק ּוְתׁשּוָעִתי ֹלא ְתַאֵחר ְוָנַתתִּ ֵקַרְבתִּ   13

י׃   ְפַאְרתִּ ָרֵאל תִּ ׁשּוָעה ְלִיְשׂ ון תְּ ְבִציֹּ  

ֹּלא ָיְדעּו ֶאת ִצְדַקת ָהֱאֹלִהים ְוִנּסּו  י ֵמַאַחר ֶשׁ רומיים י  3      כִּ
ל ֱאֹלִהים.  ָדָקה ֶשׁ ֶהם, ֹלא ִנְכְנעּו ַלצְּ לָּ ְלָהִקים ְצָדָקה ִמשֶּׁ

ל ִמי  ק כָּ ְצדַּ יֻּ ֵדי ֶשׁ ְכִלית ַהּתֹוָרה, כְּ יַח הּוא תַּ ִשׁ ֲהֵרי ַהמָּ   4

ֲאִמין.  מַּ ֶשׁ
ה  ר ַיֲעֶשׂ ּתֹוְך ַהּתֹוָרה  ֲאֶשׁ מִּ ָדָקה ֶשׁ ַתב ַעל ַהצְּ ה ָאְמָנם כָּ מֶֹשׁ   5

ֶהם.    אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי בָּ
ְלָבְבָך  אַמר בִּ ּתֹוְך ֱאמּוָנה: ַאל־תֹּ מִּ ָדָקה ֶשׁ ְך אֹוֶמֶרת ַהצְּ ַאְך כָּ   6

יַח. ִשׁ ֵדי ְלהֹוִריד ֶאת ַהמָּ ַמְיָמה? זאת, כְּ ִמי ַיֲעֶלה ַהשָּׁ

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  

המשיח יהיה הגואל. ד05	

ָרֵאל׃  מֹו ְקדֹוׁש ִיְשׂ ֲאֵלנּו ְיהָוה ְצָבאֹות ְשׁ ישעיהו מז 4     גֹּ

ָרֵאל ְוגֲֹאֹלו ְיהָוה  ה־ָאַמר ְיהָוה ֶמֶלְך־ִיְשׂ ישעיהו מד 6     כֹּ
ְלָעַדי ֵאין ֱאֹלִהים׃  ון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמבַּ ְצָבאֹות ֲאִני ִראשֹׁ

ו, ְנֻאם יהוה ֱאֹלִהים,  ההתגלות א 8     ֲאִני ָהָאֶלף ַאף ֲאִני ַהתָּ
ַההֶֹוה ְוָהָיה ְוָיבֹוא, ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות.  
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ה01	טבע שירותו של המשיח.

י ַאף־ְקָראִתיו ֲהִביאִֹתיו  ְרתִּ בַּ ישעיהו מח  15     ֲאִני ֲאִני דִּ
ו׃  ְרכֹּ ְוִהְצִליַח דַּ

י ֵמֵעת  ְרתִּ בַּ ֶתר דִּ סֵּ ְמעּו־זֹאת ֹלא ֵמרֹאׁש בַּ ִקְרבּו ֵאַלי ִשׁ  16

ָלַחִני ְורּוחֹו׃  ה ֲאדָֹני ְיהִוה ְשׁ ם ָאִני ְוַעתָּ ֱהיֹוָתּה ָשׁ
ָרֵאל ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך  ַאְלָך ְקדֹוׁש ִיְשׂ ה־ָאַמר ְיהָוה גֹּ כֹּ  17

ֵלְך׃ ֶדֶרְך תֵּ ְדָך ְלהֹוִעיל ַמְדִריֲכָך בְּ ְמַלמֶּ

לוקס ד 18      רּוַח ֲאדָֹני ָעָלי, ַיַען ָמַׁשח אִֹתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים. 
ְׁשָלַחִני ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִיים ְּדרֹור,  ּוְלִעְוִרים ְּפַקח־קֹוַח; ְלַׁשֵּלַח 

ְרצּוִצים ָחְפִׁשים. 

ְבֵרי ֱאֹלִהים,  ר ֶאת דִּ ָלחֹו ָהֱאֹלִהים ְמַדבֵּ שְּׁ י ִמי ֶשׁ יוחנן ג 34     כִּ
ה הּוא נֹוֵתן ֶאת ָהרּוַח. ִמדָּ ַוֲהֵרי ֹלא בְּ

ַנִיְך ִלּמּוֵדי יהוה.  ִביִאים, ְוָכל־בָּ נְּ תּוב בַּ יוחנן ו 45     ֵהן כָּ
ל ַהּׁשֹוֵמַע ִמן ָהָאב ְולֹוֵמד ָיבֹוא ֵאַלי. כָּ  

ג01	בוא המשיח מנובא.

ים ֵמָרחֹוק  יבּו ְלֻאמִּ ים ֵאַלי ְוַהְקִשׁ ְמעּו ִאיִּ ישעיהו מט 1     ִשׁ
ִמי׃  יר ְשׁ י ִהְזכִּ ֵעי ִאמִּ ֶטן ְקָרָאִני ִממְּ ְיהָוה ִמבֶּ

ֶזה ִנְרָאה ֵאָליו ַמְלַאְך יהוה  ָהָיה ְמַהְרֵהר בָּ עֹוד ֶשׁ מתי א 20     בְּ
ְחׁשֹׁש ָלַקַחת ֵאֶליָך ֶאת  ִוד, ַאל תַּ ן דָּ ֲחלֹום ְוָאַמר: יֹוֵסף בֶּ בַּ

ּה ֵמרּוַח ַהּקֶדׁש הּוא. ר הֹוָרה בָּ י ֲאֶשׁ ָך, כִּ תְּ ִמְרָים ִאְשׁ
יַע ֶאת  י הּוא יֹוִשׁ מֹו ֵיׁשּוַע, כִּ ְקָרא ְשׁ ה תִּ ן ְוַאתָּ ִהיא יֹוֶלֶדת בֵּ  21

אֵתיֶהם.   ַעּמֹו ֵמַחטֹּ

לֹום, ָלֶכם ָהְרחֹוִקים ְוַגם  ר ָשׁ ׂ א ּוִבשֵּ אפסיים ב 17     הּוא בָּ
רֹוִבים. ַלקְּ
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ב16	כוחו וגבורתו של המשיח.

יָאִני  ֵצל ָידֹו ֶהְחבִּ ה בְּ ֶחֶרב ַחדָּ י כְּ ֶשׂם פִּ ישעיהו מט 2     ַויָּ
יָרִני׃  תֹו ִהְסתִּ פָּ ַאְשׁ רּור בְּ יֵמִני ְלֵחץ בָּ ַוְיִשׂ

ֵלב  לּו בְּ יָך ִיפְּ ְחתֶּ ים תַּ נּוִנים ַעמִּ יָך ְשׁ תהלים מה 6     ִחצֶּ
ֶלְך׃ אֹוְיֵבי ַהמֶּ  

ַבר ָהֱאֹלִהים ַחי ּופֹוֵעל, ְוַחד הּוא ֵמֶחֶרב  ֲהֵרי דְּ עברים ד 12     ֶשׁ
ָרִקים ְלמַֹח  ין ֶנֶפׁש ְלרּוַח ּוֵבין פְּ יל בֵּ יִפּיֹות ְוחֹוֵדר ַעד ְלַהְבדִּ פִּ

נֹוָתיו. ב ְוַכוָּ בֹות ַהלֵּ ָהֲעָצמֹות, ּובֹוֵחן ַמְחְשׁ

המשיח יגלה את כבוד השם.  ב14		
המשיח יפואר. ח11	

ָך  ר־בְּ ָרֵאל ֲאֶשׁ ה ִיְשׂ י־ָאתָּ אֶמר ִלי ַעְבדִּ ישעיהו מט 3      ַויֹּ
ָאר׃  ֶאְתפָּ

ְמָך! ָאז ָיָצא קֹול ִמן ַהָּׁשַמִים  ֵאר ֶאת ִשׁ יוחנן יב 28     ָאִבי, פָּ
ְוָאַמר: ְּכָבר ֵּפַאְרִּתי ְוׁשּוב ֲאָפֵאר. 

ה22 עמלו של המשיח יבורך. 
המשיח יידחה. ו03	 

י ְלתֹהּו ְוֶהֶבל  י ְלִריק ָיַגְעתִּ ַוֲאִני ָאַמְרתִּ ישעיהו מט 4 
יִתי  ִחי ִכלֵּ כֹּ  

ִתי ֶאת־ֱאֹלָהי׃  ִטי ֶאת־ְיהָוה ּוְפֻעלָּ פָּ ָאֵכן ִמְשׁ  

ִביִאים ְוסֹוֶקֶלת  ַלִים, ַההֹוֶרֶגת ֶאת ַהנְּ ַלִים, ְירּוָשׁ מתי כג 37     ְירּוָשׁ
ַנִיְך  ץ ֶאת בָּ י ְלַקבֵּ ָעִמים ָחַפְצתִּ ָמה פְּ לּוִחים ֵאֶליָה, כַּ ֶאת ַהשְּׁ
ָנֶפיָה ְוֹלא ְרִציֶתם. ַחת כְּ ֶצת ֶאת ֶאְפרֹוֶחיָה תַּ ַתְרְנגֶֹלת ַהְמַקבֶּ כְּ
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ל־ַהּיֹום  י ָיַדי כָּ תִּ ַרְשׂ ָרֵאל:  פֵּ רומיים י 21     ְוהּוא אֹוֵמר ְלִיְשׂ
ֶאל־ַעם סֹוֵרר ּומֹוֶרה.  

א05	היחסים בין המשיח לאביו.
המשיח יידחה. ו03	

ֶטן ְלֶעֶבד ֹלו  ה  ָאַמר ְיהָוה יְֹצִרי ִמבֶּ ישעיהו מט 5     ְוַעתָּ
ֵעיֵני  ֵבד בְּ ָרֵאל ֹלא ֵיָאֵסף ְוֶאכָּ וֵבב ַיֲעקֹב ֵאָליו ְוִיְשׂ ְלשֹׁ

י׃ ְיהָוה ֵואֹלַהי ָהָיה ֻעזִּ  

לּו אֹותֹו. ר לֹו ֹלא ִקבְּ ה ֲאֶשׁ ּלֹו ְוֵאלֶּ א ֶאל ֶשׁ יוחנן א 11     הּוא בָּ

ן־ָהָאָדם  ֵאר בֶּ ה ִנְתפָּ יוחנן יג 31     ִעם ֵצאתֹו ָאַמר ֵיׁשּוַע: ַעתָּ
ֵאר ּבֹו.  בֹוד ְוָהֱאֹלִהים ִנְתפָּ כָּ בַּ

ֵאר ּבֹו, ֱאֹלִהים ְיָפֲאֵרהּו ּבֹו ּוִבְמֵהָרה ְיָפֲאֵרהּו.  ִאם ֱאֹלִהים ִנְתפָּ  32

א07	הוא יהיה משיח ישראל.
ד09	המשיח יהיה המושיע.

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

אֶמר ָנֵקל ִמְהיֹוְתָך ִלי ֶעֶבד ְלָהִקים  ישעיהו מט 6     ַויֹּ
יָך  יב ּוְנַתתִּ ְבֵטי ַיֲעקֹב ּוְנִציֵרי )ּוְנצּוֵרי( ִיְשָׂרֵאל ְלָהִשׁ ֶאת־ִשׁ  

וִים ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ׃  ְלאֹור גֹּ  

יַח ִיְסּבל  ִשׁ ַהמָּ תּוב, ֶשׁ ְך כָּ לוקס כד 46     ְוָאַמר ָלֶהם: כָּ
י,  ִליִשׁ ּיֹום ַהשְּׁ ִתים בַּ ְוָיקּום ִמן ַהמֵּ  

ׁשּוָבה ּוְסִליַחת ֲחָטִאים ְלָכל ַהּגֹוִים ָהֵחל  ְכַרז תְּ מֹו תֻּ ּוִבְשׁ  47

ַלִים.  ִמירּוָשׁ
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אֶֹמץ ֵלב  א בְּ אּול ּוַבר־ַנבָּ יבּו ָשׁ מעשי השליחים יג 46     ֵהִשׁ
ַבר  ִמיעּו ֶאת דְּ י ָלֶכם ִראׁשֹוָנה ַיְשׁ ְוָאְמרּו: ִמן ַהֶהְכֵרַח ָהָיה כִּ
ם ּדֹוִחים אֹותֹו ְוָדִנים ֶאת ַעְצְמֶכם  ַאתֶּ יָון ֶשׁ ֱאֹלִהים, ַאְך ִמכֵּ

ה ָאנּו ּפֹוִנים ֶאל ַהּגֹוִים.  י עֹוָלם, ִהנֵּ י ְראּוִיים ְלַחיֵּ ְלִבְלתִּ
נּו ֲאדָֹני: ‘ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור ּגֹוִים, ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי  ֵהן ּכה ִצוָּ  47

ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ.’  

כוחו וגבורתו של המשיח. ב16		
המשיח יידחה. ו03		

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ו ִלְבזֹה־ ָרֵאל ְקדֹושֹׁ ֵאל ִיְשׂ ה ָאַמר־ְיהָוה גֹּ ישעיהו מט 7     כֹּ
ִרים  ִלים ְמָלִכים ִיְראּו ָוָקמּו ָשׂ וי ְלֶעֶבד מְֹשׁ ֶנֶפׁש ִלְמָתֵעב גֹּ
ְבָחֶרָּך׃  ָרֵאל ַויִּ ר ֶנֱאָמן ְקדֹׁש ִיְשׂ ֲחּוּו ְלַמַען ְיהָוה ֲאֶשׁ תַּ ְוִיְשׁ

ן, ָמה ֶאֱעֶשׂה  יָלטֹוס: ִאם כֵּ ַאל אֹוָתם פִּ מתי כז 22     ָשׁ
יַח?  ְקָרא ָמִשׁ ְלֵיׁשּוַע ַהנִּ  

ֵאת:  ֶיֶתר ְשׂ ַאל: ֲאָבל ָמה ָרָעה ָעָשׂה? ַאְך ֵהם ָצֲעקּו בְּ ָשׁ  23

ֵלב! צָּ יִּ ֶשׁ

ֶרְך,  ל בֶּ ם ֵיׁשּוַע כָּ ֵשׁ ְכַרע בְּ פיליפיים ב 10     ְלַמַען תִּ
ַחת ָלָאֶרץ.  ַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ בַּ  

יַח הּוא ָהָאדֹון,  ִשׁ י ֵיׁשּוַע ַהמָּ ְוָכל ָלׁשֹון ּתֹוֶדה כִּ  11

ְלִתְפֶאֶרת ֱאֹלִהים ָהָאב.  
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ה20	המשיח יכרות ברית חדשה.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיָך ּוְביֹום  ה  ָאַמר ְיהָוה בְּ ישעיהו מט 8     כֹּ
ְנָך ִלְבִרית ָעם ְלָהִקים ֶאֶרץ  ְרָך ְוֶאתֶּ יָך ְוֶאצָּ ְיׁשּוָעה ֲעַזְרתִּ

ֵממֹות׃  ְלַהְנִחיל ְנָחֹלות שֹׁ
ָרִכים  לּו ַעל־דְּ ְך ִהגָּ ֶשׁ חֹ ר בַּ ֵלאמֹר ַלֲאסּוִרים ֵצאּו ַלֲאֶשׁ  9

ָפִיים ַמְרִעיָתם׃  ִיְרעּו ּוְבָכל־ְשׁ
י־ְמַרֲחָמם  ֶמׁש כִּ ָרב ָוָשׁ ם ָשׁ 10 ֹלא ִיְרָעבּו ְוֹלא ִיְצָמאּו ְוֹלא־ַיכֵּ

ְיַנֲהֵגם ְוַעל־ַמּבּוֵעי ַמִים ְיַנֲהֵלם׃ 

י  י. ָנַתתִּ ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִשׁ י ֶאְתָמְך־ּבֹו, בְּ מתי יב 18      ֵהן ַעְבדִּ
ט ַלּגֹוִים יֹוִציא;  פָּ רּוִחי ָעָליו, ִמְשׁ

לוקס ד 18      רּוַח ֲאדָֹני ָעָלי, ַיַען ָמַׁשח אִֹתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים. 
ְׁשָלַחִני ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִיים ְּדרֹור,  ּוְלִעְוִרים ְּפַקח־קֹוַח; ְלַׁשֵּלַח 

ְרצּוִצים ָחְפִׁשים. 

ים.  יוחנן ו 35     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ֲאִני הּוא ֶלֶחם ַהַחיִּ
י ֹלא ִיְצָמא עֹוד.  ֲאִמין בִּ א ֵאַלי ֹלא ִיְרַעב, ְוַהמַּ ל ַהבָּ כָּ  

סיבלו של המשיח. ו11		

סּוָתם׃   ים כְּ ק ָאִשׂ ַמִים ַקְדרּות ְוַשׂ יׁש ָשׁ ישעיהו נ 3     ַאְלבִּ

ְך  ֵרר חֶֹשׁ תָּ ֳהַרִים ִהְשׂ צָּ ֵרה בַּ ים־ֶעְשׂ תֵּ ָעה ְשׁ מתי כז 45     ִמשָּׁ
לֹוׁש. ָעה ָשׁ ל ָהָאֶרץ ַעד ַהשָּׁ ַעל כָּ  
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ד02	משרתו של המשיח כנביא.

ון ִלּמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות  ישעיהו נ 4     ֲאדָֹני ְיהִֹוה ָנַתן ִלי ְלשֹׁ
מַֹע  ֶקר ָיִעיר ִלי אֶֹזן ִלְשׁ בֹּ ֶקר בַּ בֹּ ָבר ָיִעיר  בַּ ֶאת־ָיֵעף דָּ

ּמּוִדים׃ לִּ כַּ

יַצד ֶזה יֹוֵדַע ֵסֶפר  הּוִדים ְוָאְמרּו: כֵּ ְמהּו ַהיְּ יוחנן ז 15     תָּ
ַמד?  לָּ ִלי ֶשׁ בְּ  

ל  י ִאם ֶשׁ י כִּ לִּ יב ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ּתֹוָרִתי ֵאיָנּה ֶשׁ ֵהִשׁ  16

ׁשֹוְלִחי. 
ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו ֵיַדע ִאם ּתֹוָרִתי ֵמֱאֹלִהים ִהיא אֹו   17

ר. ִאם ֵמַעְצִמי ֲאִני ְמַדבֵּ

ו13 פרטי סבלו של המשיח.

ַתח־ִלי אֶֹזן ְוָאנִֹכי ֹלא ָמִריִתי  ישעיהו נ 5     ֲאדָֹני ְיהִוה פָּ
ָאחֹור ֹלא ְנסּוגִֹתי׃   

י  ְרתִּ ַני ֹלא ִהְסתַּ ים ּוְלָחַיי ְלמְֹרִטים פָּ י ְלַמכִּ ִוי ָנַתתִּ גֵּ  6
ות ָורֹק׃ ִלמֹּ ִמכְּ  

ל  לֵּ ָניו ְוִהְתפַּ מתי כו 39     ָאז ָהַלְך ְמַעט ָהְלָאה, ָנַפל ַעל פָּ
י ֶאת ַהּכֹוס  נִּ ָבר, ַהֲעֵבר ָנא ִממֶּ ר ַהדָּ ָאְמרֹו: ָאִבי, ִאם ֶאְפָשׁ בְּ

ה.   ְרצֹוְנָך ַאתָּ י ִאם כִּ ְרצֹוִני ֲאִני כִּ ַהּזאת, ַאְך ֹלא כִּ

ָניו,  ּסּו ֶאת פָּ ם כִּ מרקוס יד 65     ֲאָחִדים ֵהֵחּלּו ִלירֹק ּבֹו; גַּ
מּו  ְרִתים ִקדְּ א! ְוַהְמָשׁ ֶאְגרֹוף ְוָאְמרּו לֹו: ִהְתַנבֵּ ִהּכּוהּו בְּ

ַמּכֹות.  אֹותֹו בְּ  

י,  י. הּוא ֹלא ֲעָזַבִני ְלַבדִּ יוחנן ח 29     ְוׁשֹוְלִחי ֲהֵריהּו ִאתִּ
ִמיד.   ֵעיָניו ֲאִני עֹוֶשׂה תָּ י ֶאת ַהּטֹוב בְּ כִּ  
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ו13	פרטי סבלו של המשיח.

י  ן ֹלא ִנְכָלְמתִּ ישעיהו נ 7     ַואדָֹני ְיהִוה ַיֲעָזר־ִלי ַעל־כֵּ
י־ֹלא ֵאבֹוׁש׃  ִמיׁש ָוֵאַדע כִּ ַחלָּ י ָפַני כַּ ְמתִּ ן ַשׂ ַעל־כֵּ  

ִטי  פָּ ַחד ִמי־ַבַעל ִמְשׁ י ַנַעְמָדה יָּ יִקי ִמי־ָיִריב ִאתִּ ָקרֹוב ַמְצדִּ  8

ׁש ֵאָלי׃ ִיגַּ
ֶגד  בֶּ ם כַּ לָּ יֵעִני ֵהן כֻּ ֵהן ֲאדָֹני ְיהִוה ַיֲעָזר־ִלי ִמי־הּוא ַיְרִשׁ  9

ִיְבלּו ָעׁש יֹאְכֵלם׃  

ה  לוקס כג 14     ְוָאַמר ָלֶהם: ֲהֵבאֶתם ֵאַלי ֶאת ָהִאיׁש ַהזֶּ
י אֹותֹו ְלֵעיֵניֶכם  ה ֲאִני ָחַקְרתִּ יַח ֶאת ָהָעם, ְוִהנֵּ ַמדִּ כְּ

ם  ַאתֶּ ָבִרים ֶשׁ ָמה ִמן ַהדְּ ל ַאְשׁ ה כָּ ִאיׁש ַהזֶּ ְוֹלא ָמָצאִתי בָּ
יִמים אֹותֹו. ַמֲאִשׁ

ֲעמֹד, ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו;  ה תַּ ה יאֵבדּו ְוַאתָּ עברים א 11      ֵהמָּ
ֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו, ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך ֹלא ִיָּתמּו. בּוׁש תַּ לְּ 12  כַּ

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
המשיח ינחם. ה19		

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ם  ֶשׂ ל־ָחְרבֶֹתיָה ַויָּ ון ִנַחם כָּ י־ִנַחם ְיהָוה ִציֹּ ישעיהו נא 3     כִּ
ֵצא ָבּה  ְמָחה ִימָּ ון ְוִשׂ שֹׂ ַגן־ְיהָוה ָשׂ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה כְּ ָרּה כְּ ִמְדבָּ

וָדה ְוקֹול ִזְמָרה׃  תֹּ
י ֵתֵצא  י תֹוָרה ֵמִאתִּ י ֵאַלי ַהֲאִזינּו כִּ י ּוְלאּומִּ יבּו ֵאַלי ַעמִּ ַהְקִשׁ  4

יַע׃  ים ַאְרגִּ ִטי ְלאֹור ַעמִּ פָּ ּוִמְשׁ
ים ְיַקּוּו  טּו ֵאַלי ִאיִּ פֹּ ים ִיְשׁ ִעי ּוְזרַֹעי ַעמִּ ָקרֹוב ִצְדִקי ָיָצא ִיְשׁ  5

ְוֶאל־ְזרִֹעי ְיַיֵחלּון׃
יטּו  ַמִים ֵעיֵניֶכם ְוַהבִּ ְשׂאּו ַלשָּׁ  6

ֶגד  בֶּ ן ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ כַּ ָעָשׁ ַמִים כֶּ י־ָשׁ ַחת כִּ ֶאל־ָהָאֶרץ ִמתַּ  
ְהֶיה  מֹו־ֵכן ְימּותּון ִויׁשּוָעִתי ְלעֹוָלם תִּ ֶביָה כְּ ְבֶלה ְויְֹשׁ תִּ

ְוִצְדָקִתי ֹלא ֵתָחת׃ 
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יַח ִיְסּבל, ִיְהֶיה ִראׁשֹון  ִשׁ ַהמָּ מעשי השליחים כו 23     ֶשׁ
ר אֹור ָלָעם ְוַלּגֹוִים.   ׂ ִתים ִויַבשֵּ ת ַהמֵּ ִלְתִחיַּ

יַח,  ִשׁ רּוְך ָהֱאֹלִהים ֲאִבי ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהמָּ קורנתיים ב א 3     בָּ
ל ֶנָחָמה,   ַאב ָהַרֲחִמים ֵואֹלֵהי כָּ

ּנּוַכל ְלַנֵחם  אֶֹפן ֶשׁ ָכל ָצרֹוֵתינּו בְּ ַהְמַנֵחם אֹוָתנּו בְּ  4

ַחְמנּו  נֻּ ָחָמה ֶשׁ נֶּ ִהיא – בַּ ָכל ָצָרה ֶשׁ חּוִצים בְּ ֶאת ַהלְּ  
ָאנּו ֵמֵאת ֱאֹלִהים;   

י  שִּׁ ַתח ֶאת ַהחֹוָתם ַהשִּׁ פָּ ֶשׁ ההתגלות ו 12     ָרִאיִתי כְּ
ק  ַשׂ ִחיָרה כְּ ֶמׁש ִהְשׁ דֹוָלה; ַהשֶּׁ ִהְתחֹוְלָלה ְרִעיַדת ֲאָדָמה גְּ

ָדם;  ּלֹו ָהָיה כְּ ֵרַח כֻּ ָער ְוַהיָּ ֵשׂ
יָה  גֶּ ִליָכה ֶאת פַּ ְשׁ ְתֵאָנה ַהמַּ ַמִים ָנְפלּו ַאְרָצה, כִּ ּכֹוְכֵבי ַהשָּׁ  13

רּוַח ֲחָזָקה; ְלֶטֶלת בְּ ר ִהיא ִמטַּ ֲאֶשׁ כַּ
קֹוָמם. ל ַהר ְוִאי ֶנֶעְתקּו ִממְּ ה ִנְגֶלֶלת; כָּ ְמִגלָּ ַמִים ָנסֹוגּו כִּ ַהשָּׁ  14

המשיח יהיה הגואל. ד05		
המשיח יביא בשורות משמחות. ה15		

המשיח ינחם. ה19		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ִמיַע  ר ַמְשׁ ׂ אוּו ַעל־ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבשֵּ ישעיהו נב 7     ַמה־נָּ
ון ָמַלְך ֱאֹלָהִיְך׃ ִמיַע ְיׁשּוָעה אֵֹמר ְלִציֹּ ר טֹוב ַמְשׁ ׂ ֹלום ְמַבשֵּ ָשׁ

ׁשּוב  ַעִין ִיְראּו בְּ י ַעִין בְּ נּו כִּ ו ְיַרנֵּ קֹול צַֹפִיְך ָנְשׂאּו קֹול ַיְחדָּ  8

ון׃  ְיהָוה ִציֹּ
ַאל  ו גָּ י־ִנַחם ְיהָוה ַעמֹּ ָלִם כִּ ו ָחְרבֹות ְירּוָשׁ נּו ַיְחדָּ ְצחּו ַרנְּ פִּ  9

ָלִם׃  ְירּוָשׁ
וִים ְוָראּו  ל־ַהגֹּ ו ְלֵעיֵני כָּ ף ְיהָוה ֶאת־ְזרֹוַע ָקְדשֹׁ ָחַשׂ  10

ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו׃   כָּ  

ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  בּו ֶאל־ְיהָוה כָּ רּו  ְוָיֻשׁ תהלים כב 28     ִיְזכְּ
וִים׃  חֹות גֹּ פְּ ל־ִמְשׁ ֲחוּו ְלָפֶניָך כָּ תַּ ְוִיְשׁ
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י ֵהם ְיֻנָחמּו.  ֵרי ָהֲאֵבִלים, כִּ מתי ה 4     ַאְשׁ

נּו ֲאדָֹני: ‘ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור  מעשי השליחים יג 47     ֵהן ּכה ִצוָּ
ּגֹוִים, ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ.’

תּוב:  ְלחּו? ֵהן כָּ רּו ִאם ֹלא ִישָּׁ ׂ יַצד ְיַבשְּ רומיים י 15     כֵּ
ֵרי טֹוב!  ׂ אוּו ַרְגֵלי ְמַבשְּ ַמה־נָּ  

ים ֵלב ִליׁשּוָעה  ֵלט ֲאַנְחנּו ִאם ֹלא ָנִשׂ עברים ב 3     ֵאיְך ִנמָּ
ָרה  ִפי ָהָאדֹון ְוֻאשְּׁ ה ֶנֶאְמָרה בְּ ִחלָּ תְּ ר בַּ זאת ֲאֶשׁ דֹוָלה כָּ גְּ

ָלנּו ַעל־ְיֵדי ׁשֹוְמָעיו?   

ְמָך?  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ההתגלות טו 4     ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ
ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש; ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך; 

ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.

ז03	חיזוי רוממותו של המשיח.

ׂא ְוָגַבּה ְמאֹד׃ י ָירּום ְוִנשָּ יל ַעְבדִּ כִּ ה ַיְשׂ ישעיהו נב 13     ִהנֵּ

יהֹו ֱאֹלִהים ְמאֹד ְוָנַתן לֹו ֶאת  ן ִהְגבִּ פיליפיים ב 9     ַעל כֵּ
ם,  ל ֵשׁ ֲעֶלה ַעל כָּ ם ַהנַּ ַהשֵּׁ

ַחת  ַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ ֶרְך, בַּ ל בֶּ ם ֵיׁשּוַע כָּ ֵשׁ ְכַרע בְּ ְלַמַען תִּ  10

ָלָאֶרץ,
יַח הּוא ָהָאדֹון,  ִשׁ י ֵיׁשּוַע ַהמָּ ְוָכל ָלׁשֹון ּתֹוֶדה כִּ  11

ְלִתְפֶאֶרת ֱאֹלִהים ָהָאב.  

ו13 פרטי סבלו של המשיח.

ַחת ֵמִאיׁש  ן־ִמְשׁ ים כֵּ ְממּו ָעֶליָך ַרבִּ ר ָשׁ ֲאֶשׁ ישעיהו נב 14     כַּ
ֵני ָאָדם׃  ַמְרֵאהּו ְותֲֹארֹו ִמבְּ
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ְרגּו ֲעֶטֶרת קֹוִצים ָשׂמּו אֹוָתּה ַעל  ָשׂ מתי כז 29     ּוְלַאַחר ֶשׁ
ֵהם ִמְתלֹוְצִצים  ֶשׁ ַיד ְיִמינֹו ְוָכְרעּו ְלָפָניּו כְּ רֹאׁשֹו, ָנְתנּו ָקֶנה בְּ

הּוִדים! לֹום ְלָך, ֶמֶלְך ַהיְּ ּבֹו ְואֹוְמִרים: ָשׁ
ֶנה ְוִהּכּוהּו ַעל רֹאׁשֹו.  ֵהם ָיְרקּו ּבֹו, ָלְקחּו ֶאת ַהקָּ  30

ה10	המשיח יהיה משיח גם לגויים.

יֶהם  צּו ְמָלִכים פִּ ים ָעָליו ִיְקפְּ וִים ַרבִּ ה גֹּ ן ַיזֶּ ישעיהו נב 15     כֵּ
וָננּו׃  ְמעּו ִהְתבֹּ ר ֹלא־ָשׁ ר ָלֶהם ָראּו ַוֲאֶשׁ ר ֹלא־ֻספַּ י ֲאֶשׁ כִּ

נֹו  י ָנַתן ֶאת בְּ י ּכה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד כִּ יוחנן ג 16     כִּ
י עֹוָלם.  א ִיְנַחל ַחיֵּ ֲאִמין ּבֹו, ֶאלָּ ל ַהמַּ ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא יאַבד כָּ

ּפט ֶאת  נֹו ֶאל ָהעֹוָלם ִלְשׁ ַלח ֶאת בְּ ֵהן ָהֱאֹלִהים ֹלא ָשׁ  17

ע ָהעֹוָלם ַעל־ָיָדיו.  ַשׁ וָּ יִּ ֵדי ֶשׁ א כְּ ָהעֹוָלם, ֶאלָּ

נּו ֲאדָֹני: ‘ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור  מעשי השליחים יג 47     ֵהן ּכה ִצוָּ
ּגֹוִים, ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ.’ 

ֶרם  טֶּ ְמקֹומֹות ֶשׁ ר בִּ ׂ י ְלַבשֵּ ְלתִּ דַּ תַּ רומיים טו 20     ְוָאְמָנם ִהְשׁ
ֹּלא ֶאְבֶנה ַעל ְיסֹוד  ֵדי ֶשׁ יַח, כְּ ִשׁ ם ַהמָּ ֶהם ֶאת ֵשׁ ִמיעּו בָּ ִהְשׁ

ל ֲאֵחִרים,  ֶשׁ
תּוב: ֲאֶׁשר ֹלא־ֻסַּפר ָלֶהם ָראּו, ַוֲאֶׁשר  כָּ א כַּ ֶאלָּ  21

ֹלא־ָׁשְמעּו ִהְתּבֹוָננּו.   

סיבלו של המשיח. ו11	
פרטי סבלו של המשיח.  ו13		

בשורת המשיח לא תאומן. ו14  

ֻמָעֵתנּו ּוְזרֹוַע ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃  ישעיהו נג 1     ִמי ֶהֱאִמין ִלְשׁ
ה ֹלא־תַֹאר ֹלו ְוֹלא  ֶרׁש ֵמֶאֶרץ ִציָּ וֵנק ְלָפָניו ְוַכשֹּׁ יֹּ ַעל כַּ ַויַּ  2

ָהָדר ְוִנְרֵאהּו ְוֹלא־ַמְרֶאה ְוֶנְחְמֵדהּו׃  
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ים ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם, ֹלא ֶהֱאִמינּו ּבֹו.  י ָעָשׂה אֹותֹות ַרבִּ יוחנן יב 37     ַאף כִּ
ִביא: יהוה,  ִמי ֶהֱאִמין  ְעָיהּו ַהנָּ ַבר ְיַשׁ ם ֶאת דְּ ְוזאת ְלַקיֵּ  38

ֻמָעֵתנּו ּוְזרֹוַע יהוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה?  ִלְשׁ
ְעָיהּו:  י עֹוד ָאַמר ְיַשׁ ָלֵכן ֹלא ָיְכלּו ְלַהֲאִמין, כִּ  39

ֵעיֵניֶהם ּוְלָבָבם  ן ִיְראּו בְּ ִמין ְלָבָבם, פֶּ ע ֵעיֵניֶהם ְוִהְשׁ ֵהַשׁ  40

בּו ְוָרָפא ָלֶהם.  ָיִבין ְוָשׁ  

ב  ְדמּות ֱאֹלִהים ֹלא ָחַשׁ ם בִּ ר ָהָיה ַקיָּ פיליפיים ב 6     הּוא ֲאֶשׁ
ֶוה ֵלאֹלִהים,  ָלל ֱהיֹות ָשׁ ְלָשׁ

ְבֵני ָאָדם;  מּות ֶעֶבד ְוִנְהָיה כִּ א ֵהִריק ֶאת ַעְצמֹו, ָנַטל דְּ ֶאלָּ  7

ָאָדם. צּוָרתֹו כְּ ר ָהָיה בְּ ְוַכֲאֶשׁ

המשיח יידחה. ו03		
פרטי סבלו של המשיח. ו13	 

ים ִאיׁש ַמְכאֹבֹות ִוידּוַע חִֹלי  ישעיהו נג 3    ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִשׁ
ְבֻנהּו׃ ּנּו ִנְבֶזה ְוֹלא ֲחַשׁ ִנים ִממֶּ ר פָּ ּוְכַמְסתֵּ

ָפה ָיִניעּו רֹאׁש׃  ל־רַֹאי ַיְלִעגּו ִלי ַיְפִטירּו ְבָשׂ תהלים כב 8     כָּ
ו׃ י ָחֵפץ בֹּ יֵלהּו כִּ ֵטהּו ַיצִּ ל ֶאל־ְיהָוה ְיַפלְּ גֹּ  9

ֶכם? ֵהִׁשיבּו: ֶּבן־ָמֶות הּוא. ְעתְּ ַמה דַּ מתי כו 66 
ם ָסְטרּו לֹו  גַּ ֶאְגרֹוף;   ָפָניו ְוִהּכּוהּו בְּ ָאז ָיְרקּו בְּ  67

ה אֹוְתָך?  כֶּ יַח, ִמיהּו ַהמַּ ִשׁ א ָלנּו, ַהמָּ ְוָאְמרּו: ַנבֵּ  68

קורבנו וכפרתו של המשיח. 	 ו09		
פרטי סבלו של המשיח. ו13		

ישעיהו נג 4     ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשׂא ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם 
ה׃ ה ֱאֹלִהים ּוְמֻענֶּ ְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמכֵּ ַוֲאַנְחנּו ֲחַשׁ  

ֹלוֵמנּו  א ֵמֲעוֹנֵֹתינּו מּוַסר ְשׁ ֵענּו ְמֻדכָּ ָשׁ ְוהּוא ְמחָֹלל ִמפְּ  5

א־ָלנּו׃  ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרפָּ  
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ו ֵאת  יַע בֹּ ִנינּו ַויהָוה ִהְפגִּ ו פָּ ִעינּו ִאיׁש ְלַדְרכֹּ אן תָּ צֹּ נּו כַּ לָּ כֻּ  6

נּו׃  לָּ ֲעוֹן כֻּ  

ִדים  ָהיּו ֲאחּוֵזי ֵשׁ ים ֶשׁ מתי ח 16     ְלֵעת ֶעֶרב ֵהִביאּו ֵאָליו ַרבִּ
ל ַהחֹוִלים,  א ֶאת כָּ יו ְוִרפֵּ ְדַבר פִּ ֵרׁש ֶאת ָהרּוחֹות בִּ ְוהּוא גֵּ

ִביא:  ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשׂא  ְעָיהּו ַהנָּ ִפי ְיַשׁ ר ֶנֱאַמר בְּ ם ֶאת ֲאֶשׁ ְלַקיֵּ  17

ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם.  

יַח ָסַבל  ִשׁ ם ַהמָּ י גַּ פטרוס א ב 21     ָאֵכן ָלזאת ִנְקֵראֶתם, כִּ
בֹוָתיו –  ִעקְּ ְלכּו בְּ תֵּ ֵדי ֶשׁ ִאיר ָלֶכם מֹוֵפת כְּ ַעְדֶכם ְוִהְשׁ בַּ

ִפיו;  ה ְוֹלא ִנְמְצָאה ִמְרָמה בְּ ר ֵחְטא ֹלא ָעָשׂ הּוא ֲאֶשׁ  22

י ִאם ָמַסר  ם, כִּ יב ֵחרּוף, ָסַבל ְוֹלא ִאיֵּ ר ֵחְרפּוהּו ְוֹלא ֵהִשׁ ֲאֶשׁ  23

ֶדק;  ינֹו ְלׁשֹוֵפט ַהצֶּ דִּ
מּות  נָּ ֵדי ֶשׁ גּופֹו ַעל ָהֵעץ, כְּ ר ֶאת ֲחָטֵאינּו ָנָשׂא בְּ הּוא ֲאֶשׁ  24

א ָלֶכם,  ַחּבּוָרתֹו ִנְרפָּ ר בְּ ָדָקה; ֲאֶשׁ י ַהֵחְטא ְוִנְחֶיה ַלצְּ ְלַגבֵּ
ם ֶאל ָהרֹוֶעה  ְבתֶּ ה ַשׁ צֹאן אֹוְבדֹות, ַאְך ַעתָּ י ֱהִייֶתם כְּ כִּ  25

ַהּׁשֹוֵמר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם. 

ב02		המשיח הוא שה השם.
צייתנותו של המשיח. ב11	 

פרטי סבלו של המשיח. ו13	 
				

ַבח  ׂה ַלטֶּ שֶּ יו כַּ ח־פִּ ׂש ְוהּוא ַנֲעֶנה ְוֹלא ִיְפתַּ ישעיהו נג 7     ִנגַּ
יו׃ ח פִּ יּוָבל ּוְכָרֵחל ִלְפֵני גְֹזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ְוֹלא ִיְפתַּ

י ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ  וֵחַח כִּ ורֹו ִמי ְישֹׂ ח ְוֶאת־דֹּ ט ֻלקָּ פָּ ְשׁ ֵמעֶֹצר ּוִממִּ  8

י ֶנַגע ָלמֹו׃  ע ַעמִּ ַשׁ ים ִמפֶּ ַחיִּ

יב  ַאל אֹותֹו: ֵאיְנָך ֵמִשׁ דֹול ְוָשׁ מתי כו 62     ָקם ַהּכֵהן ַהגָּ
ָך? ה ְמִעיִדים ֶנְגדְּ ֵאלֶּ ָבר ַעל ַמה שֶּׁ דָּ  

יַע  בִּ ַתק. ָאַמר ֵאָליו ַהּכֵהן ַהָגדֹול: ֲאִני ַמְשׁ אּוָלם ֵיׁשּוַע ָשׁ  63

יַח  ִשׁ ה ַהמָּ אַמר ָלנּו ִאם ַאתָּ תֹּ ים ֶשׁ אֹלִהים ַחיִּ אֹוְתָך בֵּ
ן־ָהֱאֹלִהים?  בֶּ  
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ה  , ַאְך אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֵמַעתָּ ה ָאַמְרתָּ יב לֹו ֵיׁשּוַע: ַאתָּ ֵהִשׁ  64

בּוָרה ּוָבא ִעם ַעְנֵני  ב ִליִמין ַהגְּ ן־ָהָאָדם יֹוֵשׁ ְראּו ֶאת בֶּ תִּ
ַמִים.  ַהשָּׁ

ם ֹלא ַעל ַטֲעָנה ַאַחת,  יב לֹו גַּ מתי כז 14      ַאְך הּוא ֹלא ֵהִשׁ
ִציב. ל ַהנָּ ְלִתְמהֹונֹו ָהַרב ֶשׁ

ים, ַאְך ֵיׁשּוַע  ָבִרים ַרבִּ ַאל אֹותֹו ַעל דְּ לוקס כג 9     הּוא ָשׁ
ָבר. יב לֹו דָּ ֹלא ֵהִשׁ  

א ָצְלבּו אֹותֹו  ְלּגֹתָּ ְקָרא גָּ קֹום ַהנִּ אּו ֶאל ַהמָּ בָּ ֶשׁ לוקס כג 33     כְּ
ׂמֹאלֹו.  ִעים, ֶאָחד ִמיִמינֹו ְוֶאָחד ִמשְּ ם ִעם ַהּפֹוְשׁ ָשׁ

שלמותו  של המשיח.  ב12		
פרטי מותו של המשיח. ו08	 

     

מָֹתיו  יר בְּ ִעים ִקְברֹו ְוֶאת־ָעִשׁ ן ֶאת־ְרָשׁ תֵּ ישעיהו נג 9     ַויִּ
ִפיו׃  ַעל ֹלא־ָחָמס ָעָשׂה ְוֹלא ִמְרָמה בְּ  

ב ָרָמַתִים, יֹוֵסף  יר ּתֹוַשׁ א ִאיׁש ָעִשׁ מתי כז 57     ְלֵעת ֶעֶרב בָּ
ל ֵיׁשּוַע.  ה ְלַתְלִמיד ֶשׁ ם הּוא ַנֲעָשׂ גַּ מֹו, ֶשׁ ְשׁ

ה  ׁש ֶאת ּגּוַפת ֵיׁשּוַע. ָאז ִצוָּ יָלטֹוס ּוִבקֵּ א ֶאל פִּ הּוא בָּ  58

יָלטֹוס ִלְמסֹר אֹוָתּה. פִּ
ָסִדין ָנִקי   יֹוֵסף ָלַקח ֶאת ַהּגּוָפה, ָעַטף אֹוָתה בְּ  59

ַלע. ְלַאַחר  סֶּ ר ָחַצב בַּ ּלֹו ֲאֶשׁ ִקְברֹו ֶהָחָדׁש ֶשׁ יַח אֹוָתּה בְּ ְוִהנִּ  60

ֶבר ָהַלְך ְלַדְרּכֹו.  ַתח ַהקֶּ דֹוָלה ַעל פֶּ ַלל ֶאֶבן גְּ גָּ ֶשׁ

ֵני ׁשֹוְדִדים, ֶאָחד ִמיִמינֹו  מרקוס טו 27     ְוַיַחד ִאּתֹו ָצְלבּו ְשׁ
ׂמֹאלֹו.   ְוֶאָחד ִמשְּ  

ִעים ִנְמָנה.[ תּוב ְוֶאת ּפֹוְשׁ ם ַהכָּ ֶזה ִהְתַקיֵּ ]בָּ  28
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ה22		עמלו של המשיח יבורך.	
קורבנו וכפרתו של המשיח.   ו09		

חיזוי תחייתו של המשיח.	 ז01		
	

ם  ִשׂים ָאָשׁ אֹו ֶהֱחִלי ִאם־תָּ כְּ ישעיהו נג 10     ַויהָוה ָחֵפץ דַּ
ָידֹו ִיְצָלח׃  ו ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה בְּ ַנְפשֹׁ

ים  י ָלַרבִּ יק ַעְבדִּ יק ַצדִּ ו ַיְצדִּ ַדְעתֹּ ע בְּ בָּ ו ִיְרֶאה ִיְשׂ ֵמֲעַמל ַנְפשֹׁ  11

ל׃ ַוֲעוֹנָֹתם הּוא ִיְסבֹּ

ָנה ִלי  ם ְוָאַמר: ִנתְּ ר ִאתָּ ׁש ֵיׁשּוַע ְלַדבֵּ מתי כח 18     ִנגַּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ.  שָּׁ ל ַסְמכּות בַּ כָּ  

ילּו  ל ַהּגֹוִיים ְלַתְלִמיִדים, ַהְטבִּ ן ְלכּו ַוֲעׂשּו ֶאת כָּ ַעל כֵּ  19

ן ְורּוַח ַהּקֶדׁש  ם ָהָאב ְוַהבֵּ אֹוָתם ְלֵשׁ  
יִתי ֶאְתֶכם.  וִּ צִּ ל ַמה שֶּׁ מֹר ֶאת כָּ דּו אֹוָתם ִלְשׁ ְוַלמְּ  20

ִמים ַעד ֵקץ ָהעֹוָלם.   ל ַהיָּ ֶכם ֲאִני כָּ ה ִאתְּ ִהנֵּ  

ֶיֶתר ָחְזָקה  ל בְּ לֵּ לוקס כב 44     ּוְכבֹוא ָעָליו ֶחְבֵלי ָמֶות ִהְתפַּ
ם יֹוְרִדים ַעל ָהָאֶרץ. ִנְטֵפי דָּ ְוֵזָעתֹו ָהְיָתה כְּ

יר  ְרגִּ יוחנן יב 24     ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ִאם ֹלא ָימּות גַּ
ֵאר ְלַבּדֹו. ֲאָבל ִאם ָימּות,  ה ַהּנֹוֵפל ְלתֹוְך ָהֲאָדָמה, הּוא ִישָּׁ ַהִחטָּ

ה.  ִרי ַהְרבֵּ ַיֲעֶשׂה פְּ

יר ָחָדׁש: ָראּוי ַאָּתה ָלַקַחת ֶאת  רּו ִשׁ ההתגלות ה 9     ְוָשׁ
ַהֵּסֶפר ְוִלְפּתַֹח ֶאת חֹוָתָמיו, ִּכי ַאָּתה ִנְׁשַחְטָּת ּוְבָדְמָך ָקִניָת 

ֵלאֹלִהים ִמְּבֵני ָּכל ֵׁשֶבט ְוָלׁשֹון, ִמָּכל ַעם ְוֻאָּמה;
יָת אֹוָתם ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ֵלאֹלֵהינּו, ְוִיְמְלכּו ַעל ָהָאֶרץ.  ְוָעִשׂ  10
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ה22		עמלו של המשיח יבורך.
קורבנו וכפרתו של המשיח.   ו09		

הפגעתו של המשיח. ח06	

ק  ים ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחלֵּ ק־ֹלו ָבַרבִּ ישעיהו נג 12    ָלֵכן ֲאַחלֶּ
ִעים ִנְמָנה  ְשׁ ו ְוֶאת־פֹּ ֶות ַנְפשֹׁ ר ֶהֱעָרה ַלמָּ ַחת ֲאֶשׁ ָלל תַּ ָשׁ

יַע׃   ִעים ַיְפגִּ ְשׁ ים ָנָשׂא ְוַלפֹּ ְוהּוא ֵחְטא־ַרבִּ

ִעים ִנְמָנה.   תּוב ְוֶאת ּפֹוְשׁ ם ַהכָּ ֶזה ִהְתַקיֵּ מרקוס טו 28     בָּ

ה:  תּוב ַהזֶּ י ַהכָּ ֵלא בִּ מָּ יִּ לוקס כב 37     אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ָצִריְך ֶשׁ
ָלם.  ן ֵאַלי הֹוֵלְך ְוִנְשׁ ֻכוָּ מְּ ִעים ִנְמָנה. ְוָאְמָנם ַמה שֶּׁ   ְוֶאת־ּפֹוְשׁ

ם  יהֹו ֱאֹלִהים ְמאֹד ְוָנַתן לֹו ֶאתַ שֵּׁ ן ִהְגבִּ ַעל כֵּ פיליפיים ב 9 
ם. ל ֵשׁ ֲעֶלה ַעל כָּ ַהנַּ

ה24	המשיח יביא שלום.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

מֹו ְוגֲֹאֵלְך  ִיְך ְיהָוה ְצָבאֹות ְשׁ י בֲֹעַלִיְך עַֹשׂ ישעיהו נד 5     כִּ
ֵרא׃ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ָכל־ָהָאֶרץ ִיקָּ ְקדֹוׁש ִיְשׂ

י  מּוֶטָנה ְוַחְסדִּ ָבעֹות תְּ י ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהגְּ כִּ ישעיהו נד 10 
ֹלוִמי ֹלא ָתמּוט ָאַמר ְמַרֲחֵמְך ְיהָוה׃   ְך ֹלא־ָימּוׁש ּוְבִרית ְשׁ ֵמִאתֵּ

ּפּוְך ֲאָבַנִיְך  יץ בַּ ה ָאנִֹכי ַמְרבִּ ה סֲֹעָרה ֹלא ֻנָחָמה ִהנֵּ ֲעִניָּ  11

יִרים׃ פִּ סַּ יְך בַּ ִויַסְדתִּ
ח  ָעַרִיְך ְלַאְבֵני ֶאְקדָּ ַתִיְך ּוְשׁ ְמשֹׁ ְדכֹד ִשׁ י כַּ ְמתִּ ְוַשׂ  12

בּוֵלְך ְלַאְבֵני־ֵחֶפץ׃  ְוָכל־גְּ  
ָנִיְך׃ ֹלום בָּ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ְיהָוה ְוַרב ְשׁ ְוָכל־בָּ  13

תּוִבים.   ַתח ֶאת ְלָבָבם ְלָהִבין ֶאת ַהכְּ לוקס כד 45     ָאז פָּ

ַנִיְך ִלּמּוֵדי יהוה.  ִביִאים, ְוָכל־בָּ נְּ תּוב בַּ יוחנן ו 45     ֵהן כָּ
ל ַהּׁשֹוֵמַע ִמן ָהָאב ְולֹוֵמד ָיבֹוא ֵאַלי.  כָּ  
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ַלח ָלֶכם  ָהָאב ִיְשׁ יוחנן יד 26     ֲאָבל ַהְמַנֵחם, רּוַח ַהּקֶדׁש ֶשׁ
ֲאִני  ל ַמה שֶּׁ יר ָלֶכם כָּ ד ֶאְתֶכם ַהּכל ְוַיְזכִּ ִמי, הּוא ְיַלמֵּ ְשׁ בִּ

י ָלֶכם.  ָאַמְרתִּ

ָרֵאל  ית ִיְשׂ ר ֶאְכרֹת ֶאת־בֵּ ִרית ֲאֶשׁ י זאת ַהבְּ עברים ח 10      כִּ
ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם, ְנֻאם־יהוה: ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם 
ְוַעל־ִלָּבם ֶאְכֳּתֶבָּנה, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו־ִלי 

ְלָעם,
דּו עֹוד ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת־ָאִחיּו ֵלאמֹר,  11  ְוֹלא ְיַלמְּ

ְּדעּו ֶאת יהוה; ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד־ְּגדֹוָלם.

ה07	מתנת הישועה על ידי המשיח.

ֶסף  ר ֵאין־ֹלו כָּ ִים ַוֲאֶשׁ ל־ָצֵמא ְלכּו ַלמַּ ישעיהו נה 1     הֹוי כָּ
ֹלוא־ֶכֶסף ּוְבֹלוא ְמִחיר ַיִין  ְברּו בְּ ְברּו ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו ִשׁ ְלכּו ִשׁ

ְוָחָלב׃ 

ל ֶהָחג, ָעַמד ֵיׁשּוַע  דֹול ֶשׁ ּיֹום ַהגָּ ּיֹום ָהַאֲחרֹון, בַּ יוחנן ז 37    בַּ
ה!  תֶּ ֵמא ָיבֹוא ָנא ֵאַלי ְוִיְשׁ צָּ ְוִהְכִריז: ִמי ֶשׁ

ְרּבֹו.   ים ִיְזְרמּו ִמקִּ ל ַמִים ַחיִּ תּוב, ְנָהרֹות ֶשׁ ְדַבר ַהכָּ י כִּ ֲאִמין בִּ ַהמַּ  38

ה07	מתנת הישועה על ידי המשיח.

ֹלוא־ֶלֶחם ִויִגיֲעֶכם  ְקלּו־ֶכֶסף בְּ ה ִתְשׁ ישעיהו נה 2     ָלמָּ
ג  מֹוַע ֵאַלי ְוִאְכלּו־טֹוב ְוִתְתַענַּ ְמעּו ָשׁ ְבָעה ִשׁ ֹלוא ְלָשׂ בְּ  

ֶכם׃  ן ַנְפְשׁ ֶשׁ דֶּ בַּ  

ְזָמִנים,  ּיאְמרּו ַלמֻּ ֹלַח ֲעָבִדים ֲאֵחִרים ֶשׁ מתי כב 4     הֹוִסיף ִלְשׁ
ם ְטבּוִחים  ָקר ַהְמֻפטָּ ָוִרים ְוַהבָּ י ֶאת ְסעּוָדִתי, ַהשְּׁ ה ָעַרְכתִּ ִהנֵּ

ה.  ְוַהּכל מּוָכן. ּבֹואּו ַלֲחֻתנָּ
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ֵעיַני, אֹוָתם  ָהיּו ִיְתרֹון בְּ ָבִרים ֶשׁ פיליפיים ג 7     ֲאָבל ַהדְּ
יַח; ְגַלל ַהמָּ ִשׁ י ְלֶהְפֵסד בִּ ְבתִּ ָחַשׁ

המשיח יעניק חיי עולם. ה11	
ה20	המשיח יכרות ברית חדשה.

ֶכם  ְמעּו ּוְתִחי ַנְפְשׁ ישעיהו נה 3     ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי ִשׁ
ֱאָמִנים׃ ִרית עֹוָלם ַחְסֵדי ָדִוד ַהנֶּ ְוֶאְכְרָתה ָלֶכם בְּ

מתי יג 16     ַאְׁשֵרי ֵעיֵניֶכם ָהרֹואֹות ְוָאְזֵניֶכם ַהּׁשֹוְמעֹות.

ָבִרי  יוחנן ה 24     ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ַהּׁשֹוֵמע ֶאת דְּ
י ִאם  ט כִּ פָּ ִמְשׁ א בְּ י עֹוָלם ְוֵאינֹו בָּ ּוַמֲאִמין ְלׁשֹוְלִחי ֵיׁש לֹו ַחיֵּ

ים.  ֶות ְלַחיִּ ָעַבר ִממָּ
ִתים  ַהמֵּ ָעה, ְוָכֵעת ִהיא, ֶשׁ בֹוא ָשׁ ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, תָּ  25

ן־ָהֱאֹלִהים ְוַהּׁשֹוְמִעים ִיְחיּו. ְמעּו ֶאת קֹול בֶּ ִיְשׁ  

יר אֹוָתן;  יוחנן י 27     צֹאִני ׁשֹוְמעֹות ֶאת קֹוִלי ַוֲאִני ַמכִּ
ֵהן הֹוְלכֹות ַאֲחַרי.   

ה10  המשיח יהיה משיח גם לגויים.

ים׃  ה ְלֻאמִּ יו ָנִגיד ּוְמַצוֵּ ים ְנַתתִּ ישעיהו נה 4     ֵהן ֵעד ְלאּומִּ

ה ֶמֶלְך! ָעָנה  ן, ַאתָּ יָלטֹוס: ִאם כֵּ יוחנן יח 37     ָאַמר לֹו פִּ
ְך  ם כָּ י ּוְלֵשׁ ֲאִני ֶמֶלְך; ְלָכְך ֲאִני נֹוַלְדתִּ ה אֹוֵמר ֶשׁ ֵיׁשּוַע: ַאתָּ

ר הּוא ִמן  ל ֲאֶשׁ ָאִעיד ַעל ָהֱאֶמת. כָּ ֵדי ֶשׁ אִתי ָלעֹוָלם, כְּ בָּ
ָהֱאֶמת ׁשֹוֵמע ְלקֹוִלי. 

ֱאָמן,  יַח ָהֵעד ַהנֶּ ִשׁ ההתגלות א 5     ּוֵמֵאת ֵיׁשּוַע ַהמָּ
ִתים ְוֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָהָאֶרץ.  כֹור ַהמֵּ בְּ  
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ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.

ְקָרא ְוגֹוי ֹלא־ְיָדעּוָך ֵאֶליָך  וי ֹלא־ֵתַדע תִּ ישעיהו נה 5    ֵהן גֹּ
י ֵפֲאָרְך׃  ָרֵאל כִּ ָירּוצּו ְלַמַען ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְוִלְקדֹוׁש ִיְשׂ

ה.  ְכָלא ַהזֶּ ר ֵאיָנן ִמן ַהמִּ ם צֹאן ֲאֵחרֹות ֵיׁש ִלי, ֲאֶשׁ יוחנן י 16     גַּ
ַמְעָנה ְוִיְהֶיה ֵעֶדר ֶאָחד  ְשׁ ם אֹוָתן. ֵהן ֶאת קֹוִלי תִּ ָעַלי ְלַהְנִהיג גַּ  

ְורֹוֶעה ֶאָחד.

תּוב: ֲאֶׁשר ֹלא־ֻסַּפר ָלֶהם ָראּו,  כָּ א כַּ רומיים טו 21     ֶאלָּ
ַוֲאֶׁשר ֹלא־ָׁשְמעּו ִהְתּבֹוָננּו.   

ה07	מתנת הישועה על ידי המשיח.

ְהיֹותֹו ָקרֹוב׃   ְצאֹו ְקָרֻאהּו בִּ ִהמָּ ְרׁשּו ְיהָוה בְּ ישעיהו נה 6    דִּ

ה ֶאת ַמְלכּותֹו ְוֶאת ִצְדָקתֹו,  ִחלָּ ׁשּו תְּ קְּ ם בַּ מתי ו 33     ַאתֶּ
ְספּו ָלֶכם.  ה ִיוָּ ְוָכל ֵאלֶּ  

ְפקּו  ׂשּו ְוִתְמְצאּו. דִּ ֵתן ָלֶכם. ַחפְּ ׁשּו ְוִינָּ קְּ מתי ז 7     בַּ
ַתח ָלֶכם.    ְוִיפָּ  

ַתח לֹו. ק ִיפָּ פֵּ ְתדַּ ׂש מֹוֵצא, ְוַהמִּ ל, ְוַהְמַחפֵּ ׁש ְמַקבֵּ ל ַהְמַבקֵּ י כָּ כִּ  8

המשיח יסלח על חטא. ה21		

ב  בָֹתיו ְוָישֹׁ ו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְשׁ ְרכֹּ ע דַּ ישעיהו נה 7    ַיֲעזֹב ָרָשׁ
ה ִלְסֹלוַח׃  י־ַיְרבֶּ ֶאל־ְיהָוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל־ֱאֹלֵהינּו כִּ  

ְמָחה ִלְפֵני ַמְלֲאֵכי  ְך ֵיׁש ִשׂ לוקס טו 10     אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, כָּ
ְתׁשּוָבה.   חֹוֵזר בִּ ֱאֹלִהים ַעל חֹוֵטא ֶאָחד ֶשׁ
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ָמה ְמֵלָאה,  ָבר ְוָראּוי ְלַהְסכָּ טימותיוס א א 15     ְמֵהיָמן ַהדָּ
ר ֲאִני  יַע חֹוְטִאים ֲאֶשׁ א ֶאל ָהעֹוָלם ְלהֹוִשׁ יַח ֵיׁשּוַע בָּ ִשׁ ַהמָּ ֶשׁ

ֶהם.  דֹול בָּ ַהגָּ
ִראׁשֹוָנה ַיְרֶאה ֵיׁשּוַע  י בָּ בִּ ֵדי ֶשׁ י, כְּ ְך ֻרַחְמתִּ ְואּוָלם ִמּׁשּום כָּ  16

מֹוֵפת ָלֲעִתיִדים ְלַהֲאִמין ּבֹו  ל אֶֹרְך רּוחֹו, כְּ יַח ֶאת כָּ ִשׁ ַהמָּ
י עֹוָלם. ם ַחיֵּ ְלֵשׁ

ה22		עמלו של המשיח יבורך.

ַמִים  ֶלג ִמן־ַהשָּׁ ם ְוַהשֶּׁ ֶשׁ ר ֵיֵרד ַהגֶּ ֲאֶשׁ י כַּ ישעיהו נה 10    כִּ
י ִאם־ִהְרָוה ֶאת־ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה  ה ֹלא ָיׁשּוב כִּ מָּ ְוָשׁ

ֵרַע ְוֶלֶחם ָלאֵֹכל׃ ְוִהְצִמיָחּה ְוָנַתן ֶזַרע ַלזֹּ
י  י ֹלא־ָיׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם כִּ ר ֵיֵצא ִמפִּ ן ִיְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶשׁ כֵּ  11

יו׃ ַלְחתִּ ר ְשׁ י ְוִהְצִליַח ֲאֶשׁ ר ָחַפְצתִּ ִאם־ָעָשׂה ֶאת־ֲאֶשׁ  

ַמִים ְוָהָאֶרץ ַיַעְברּו ּוְדָבַרי ֹלא ַיַעְברּו. מתי כד 35     ַהשָּׁ

ִמיָעה –  ִמיָעה ְוַהשְּׁ ְשׁ ָאה בִּ רומיים י 17     ְלִפיָכְך ָהֱאמּוָנה בָּ
יַח. ִשׁ ַבר ַהמָּ ַהְכָרַזת דְּ בְּ

ָחת  ַרע ִנְשׁ ם ֵמָחָדׁש ֹלא ִמזֶּ ֲהֵרי נֹוַלְדתֶּ פטרוס א א 23     ֶשׁ
ם.  ְדַבר ֱאֹלִהים ַהַחי ְוַקיָּ ָחת, בִּ י ִנְשׁ ְלתִּ י ִאם ִמבִּ כִּ  

ה03	מלכותו העתידית של המשיח.

ֹלום ּתּוָבלּון ֶהָהִרים  ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבָשׁ י־ְבִשׂ ישעיהו נה 12     כִּ
ֶדה ִיְמֲחאּו־ָכף׃ ׂ ה ְוָכל־ֲעֵצי ַהשָּ ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרנָּ ְוַהגְּ

ד ַיֲעֶלה ֲהַדס  ְרפַּ ֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ַתַחת ַהסִּ ַחת ַהנַּ תַּ  13 

ֵרת׃  ם ְלאֹות עֹוָלם ֹלא ִיכָּ ְוָהָיה ַליהָוה ְלֵשׁ  

לֹום  ְמָחה ְוָשׁ ל ִשׂ א ֶאְתֶכם כָּ ְקָוה ְיַמלֵּ רומיים טו 13     ֵואֹלֵהי ַהתִּ
כַח רּוַח ַהּקֶדׁש.  ְקָוה בְּ ֶכם ַהתִּ ְגֶאה בָּ תִּ ֵדי ֶשׁ ֱאמּוַנְתֶכם, כְּ בֶּ
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ְמָחה,  ִרי ָהרּוַח הּוא ַאֲהָבה, ִשׂ ת זאת, פְּ גלטיים ה 22     ְלֻעמַּ
לֹום, אֶֹרְך רּוַח, ְנִדיבּות, טּוב ֵלב, ֶנֱאָמנּות. ָשׁ

בֹודֹו, ְוִתְהֶיה  ִפי עֶֹצם כְּ ָכל ּכַח כְּ קּו בְּ קולסיים א 11     ְוִתְתַחזְּ
ְמָחה.  ּכל, ּוְבִשׂ ָלֶכם ַסְבָלנּות ְואֶֹרְך רּוַח בַּ

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים. 
	מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ְרתֹו ּוְלַאֲהָבה  ְלִוים ַעל־ְיהָוה ְלָשׁ ָכר ַהנִּ ישעיהו נו 6     ּוְבֵני ַהנֵּ
ֹלו  ת ֵמַחלְּ בָּ ֵמר ַשׁ ל־שֹׁ ם ְיהָוה ִלְהיֹות ֹלו ַלֲעָבִדים כָּ ֶאת־ֵשׁ

ְבִריִתי׃  ּוַמֲחִזיִקים בִּ
ִתי  ִפלָּ ֵבית תְּ ים בְּ ְחתִּ מַּ י ְוִשׂ ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל־ַהר ָקְדִשׁ  7

ה  ִפלָּ ית־תְּ י ֵביִתי בֵּ ִחי כִּ עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל־ִמְזבְּ
ים׃  ֵרא ְלָכל־ָהַעמִּ ִיקָּ

ץ ָעָליו  ָרֵאל עֹוד ֲאַקבֵּ ץ ִנְדֵחי ִיְשׂ ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְמַקבֵּ  8

ָציו׃ ְלִנְקבָּ

יִתי  תּוב,  בֵּ ד אֹוָתם ְוָאַמר ָלֶהם: ֲהֹלא כָּ מרקוס יא 17     ִלמֵּ
יֶתם אֹותֹו  ם ֲעִשׂ ים, ַאְך ַאתֶּ ֵרא ְלָכל־ָהַעמִּ ה ִיקָּ ִפלָּ ית־תְּ בֵּ

ִרִצים.  ִל ְמָעַרת פָּ  

ְכָלא  ר ֵאיָנן ִמן ַהמִּ ם צֹאן ֲאֵחרֹות ֵיׁש ִלי, ֲאֶשׁ יוחנן י 16     גַּ
ַמְעָנה ְוִיְהֶיה  ְשׁ ם אֹוָתן. ֵהן ֶאת קֹוִלי תִּ ָעַלי ְלַהְנִהיג גַּ ה.   ַהזֶּ

ֵעֶדר ֶאָחד ְורֹוֶעה ֶאָחד.

ׂה עֹוֵמד ַעל ַהר ִצּיֹון ְוִאּתֹו  ה ַהשֶּ ההתגלות יד 1     ָרִאיִתי ְוִהנֵּ
תּוִבים  ם ָאִביו כְּ מֹו ְוֵשׁ ר ְשׁ ָעה ֶאֶלף ֲאֶשׁ ִעים ְוַאְרבָּ ֵמָאה ְוַאְרבָּ

ַעל ִמְצחֹוֵתיֶהם.
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המשיח יחזיר את עמו בתשובה. ה23	
משכנו של רוח הקודש. ז06	 

נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09  

מֹו  ֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְשׁ ׂא שֹׁ י כֹה ָאַמר ָרם ְוִנשָּ ישעיהו נז 15     כִּ
ַפל־רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח  א ּוְשׁ כָּ ון ְוֶאת־דַּ כֹּ ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאְשׁ

ִאים׃   ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדכָּ ְשׁ
ָפַני  י־רּוַח ִמלְּ צֹוף כִּ י ֹלא ְלעֹוָלם ָאִריב ְוֹלא ָלֶנַצח ֶאקְּ כִּ  16

יִתי׃  מֹות ֲאִני ָעִשׂ ַיֲעטֹוף ּוְנָשׁ
וָבב  ֶלְך שֹׁ ר ְוֶאְקצֹף ַויֵּ הּו ַהְסתֵּ י ְוַאכֵּ ְצעֹו ָקַצְפתִּ ֲעוֹן בִּ בַּ  17

ו׃ ֶדֶרְך ִלבֹּ בְּ  
ם ִנֻחִמים  לֵּ ֵאהּו ְוַאְנֵחהּו ַוֲאַשׁ ָרָכיו ָרִאיִתי ְוֶאְרפָּ דְּ  18

ֹלו ְוַלֲאֵבָליו׃    

לוקס ד 18      רּוַח ֲאדָֹני ָעָלי, ַיַען ָמַׁשח אִֹתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים. 
ְׁשָלַחִני ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִיים ְּדרֹור,  ּוְלִעְוִרים ְּפַקח־קֹוַח; ְלַׁשֵּלַח 

ְרצּוִצים ָחְפִׁשים.

יב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ֵאָליו: ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ְלָך,  יוחנן ג 3     ֵהִשׁ
ֵלד ָאָדם ִמְלַמְעָלה, ֹלא יּוַכל ִלְראֹות ֶאת ַמְלכּות  ִאם ֹלא ִיוָּ

ָהֱאֹלִהים. 

יַע  ינּו הּוא הֹוִשׁ ָעִשׂ י ְצָדָקה ֶשׁ ְגַלל ַמֲעֵשׂ טיטוס ג 5     ֲאַזי ֹלא בִּ
ה  ָדה ַהֲחָדָשׁ ַרֲחָמיו, ַעל־ְיֵדי ְרִחיַצת ַהלֵּ י ִאם בְּ אֹוָתנּו, כִּ

רּוַח ַהּקֶדׁש.  ׁשּות בְּ ְוַהִהְתַחדְּ

ָחת  ַרע ִנְשׁ ם ֵמָחָדׁש ֹלא ִמזֶּ ֲהֵרי נֹוַלְדתֶּ פטרוס א א 23     ֶשׁ
ם.  ְדַבר ֱאֹלִהים ַהַחי ְוַקיָּ ָחת, בִּ י ִנְשׁ ְלתִּ י ִאם ִמבִּ כִּ  

י ַזְרעֹו  ל ַהּנֹוָלד ֵמֱאֹלִהים ֵאיֶנּנּו חֹוֵטא, כִּ יוחנן א ג 9     כָּ
י ֵמֱאֹלִהים נֹוַלד. ָאר ּבֹו; ְוֵאין הּוא ָיכֹול ַלֲחטֹא, כִּ ִנְשׁ  

ּנֹוָלד ֵמֱאֹלִהים ֵאיֶנּנּו  ל ִמי ֶשׁ י כָּ יוחנן א ה 18     יֹוְדִעים ָאנּו כִּ
ר נֹוַלד ֵמֱאֹלִהים ׁשֹוֵמר אֹותֹו ְוָהַרע ֵאינֹו  חֹוֵטא; הּוא ֲאֶשׁ

נֹוֵגַע ּבֹו. 



המשיח יביא שלום. ה24	

ֹלום ָלָרחֹוק  ֹלום  ָשׁ ָפָתִים ָשׁ וֵרא נּוב )ִניב( ְשׂ ישעיהו נז 19     בֹּ
רֹוב ָאַמר ְיהָוה ּוְרָפאִתיו׃ ְוַלקָּ

ַנִים ְלֶאָחד  לֹוֵמנּו; הּוא ָעָשׂה ֶאת ַהשְּׁ אפסיים ב 14     ֵהן הּוא ְשׁ
ת ָהֵאיָבה.  ְבָשׂרֹו ֶאת ְמִחצַּ ְוָהַרס בִּ

ֵדי ִלְברֹא ּבֹו ַעְצמֹו  ים, כְּ ֻחקִּ בַּ ְצוֹות ֶשׁ ל ֶאת ּתֹוַרת ַהמִּ טֵּ הּוא בִּ  15

לֹום,  ַנִים ְלָאָדם ָחָדׁש ֶאָחד ּוְבָכְך ַלֲעׂשֹות ָשׁ ֶאת ַהשְּׁ
ָלב,  ֵניֶהם ֵלאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ַהצְּ ה ֶאת ְשׁ גּוף ֶאָחד ְיַרצֶּ בְּ ּוְכֵדי ֶשׁ  16

ֲהִמיתֹו ּבֹו ֶאת ָהֵאיָבה. בַּ
רֹוִבים.  לֹום, ָלֶכם ָהְרחֹוִקים ְוַגם ַלקְּ ׂר ָשׁ א ּוִבשֵּ הּוא בָּ  17

ד06	המשיח יהיה היועץ.
ד07	המשיח יהיה המתווך

ה08	הצדק של המשיח.
הפגעתו של המשיח. ח06	

יַע  י ֵאין ַמְפגִּ וֵמם כִּ תֹּ ְשׁ י־ֵאין ִאיׁש ַויִּ ְרא כִּ ישעיהו נט 16    ַויַּ
ע ֹלו ְזרֹעֹו ְוִצְדָקתֹו ִהיא ְסָמָכְתהּו׃ וַשׁ ַותֹּ

יחֹו ַיֲעֵנהּו  יַע  ְיהָוה ְמִשׁ י הֹוִשׁ י כִּ ה ָיַדְעתִּ תהלים כ 7     ַעתָּ
ע ְיִמינֹו׃  ְגֻברֹות ֵיַשׁ ו בִּ ֵמי ָקְדשֹׁ ִמשְּׁ

ה ְלַמַען  ָבִרים ָהֵאלֶּ יוחנן א ב 1     ְיָלַדי, ּכֹוֵתב ֲאִני ָלֶכם ֶאת ַהדְּ
ֶחְטאּו; ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב –  ֹלא תֶּ

יק. דִּ יַח, ַהצַּ ִשׁ ֵיׁשּוַע ַהמָּ
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ה08	הצדק של המשיח.

ו  רֹאשֹׁ ְרָין ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה בְּ שִּׁ ׁש ְצָדָקה כַּ ְלבַּ ישעיהו נט 17     ַויִּ
ְמִעיל ִקְנָאה׃ ַעט כַּ ת ַויַּ ֶשׁ ְלבֹּ ְגֵדי ָנָקם תִּ ׁש בִּ ְלבַּ ַויִּ

ְריֹון  ָהֱאֶמת ֲחגּוָרה ַעל ָמְתֵניֶכם ְוִשׁ ֶשׁ אפסיים ו 14     ִעְמדּו כְּ
ֶכם,   ֶדק ְלבּוְשׁ ַהצֶּ

לֹום. ַרְגֵליֶכם ְנעּולֹות ְנכֹונּות ִלְבׂשֹוַרת ַהשָּׁ ּוְכֶשׁ  15

ר ּתּוְכלּו ְלַכּבֹות ּבֹו  ה ְשׂאּו ֶאת ָמֵגן ָהֱאמּוָנה ֲאֶשׁ ל ֵאלֶּ ִעם כָּ  16

ל ָהָרע.  יו ַהּבֹוֲעִרים ֶשׁ ל ִחצָּ ֶאת כָּ
ַבר ָהֱאֹלִהים. ִהיא דְּ ּוְקחּו ֶאת ּכֹוַבע ַהְיׁשּוָעה ְוֶאת ֶחֶרב ָהרּוַח, ֶשׁ  17

המשיח יהיה הגואל. ד05		
ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.	

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.  		

מּול  ם ֵחָמה ְלָצָריו גְּ לֵּ ַעל ְיַשׁ ֻמֹלות כְּ ַעל גְּ ישעיהו נט 18     כְּ
ם׃  לֵּ מּול ְיַשׁ ים גְּ ְלאְֹיָביו ָלִאיִּ

בֹודֹו  ֶמׁש ֶאת־כְּ ְזַרח־ֶשׁ ם ְיהָוה ּוִממִּ ֲעָרב ֶאת־ֵשׁ ְוִייְראּו ִממַּ  19

ָהר ָצר רּוַח ְיהָוה נְֹסָסה בֹו׃ י־ָיבֹוא ַכנָּ כִּ
ַיֲעקֹב ְנֻאם ְיהָוה׃ ע בְּ ֵבי ֶפַשׁ וֵאל ּוְלָשׁ ון גֹּ ּוָבא ְלִציֹּ  20

ה,  ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ רומיים יא 25     ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ
ת ָמה ֶאת  ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ ְהיּו ֲחָכִמים בְּ ן תִּ פֶּ

ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים.  ר ִיכָּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ִיְשׂ
תּוב: ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ ְוָכְך כָּ  26

ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב. 
י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.   ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27

דֹוִלים  ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות גְּ ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ
ל  ֵבל ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ ִנְשׁ

יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ל ְמִשׁ ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ
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ה20	המשיח יכרות ברית חדשה.
מלכותו העתידית של המשיח. ח03		

ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. 

ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיהָוה רּוִחי  ישעיהו נט 21     ַוֲאִני זֹאת בְּ
יָך  ִפיָך ֹלא־ָימּוׁשּו ִמפִּ י בְּ ְמתִּ ר־ַשׂ ר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶשׁ ֲאֶשׁ

ה ְוַעד־עֹוָלם׃   י ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיהָוה ֵמַעתָּ י ַזְרֲעָך ּוִמפִּ ּוִמפִּ

ָרֵאל  ית ִיְשׂ ר ֶאְכרֹת ֶאת־בֵּ ִרית ֲאֶשׁ י זֹאת ַהבְּ כִּ ירמיהו לא 33 
ם  ִקְרבָּ וָרִתי בְּ י ֶאת־תֹּ ִמים ָהֵהם ְנֻאם־ְיהָוה ָנַתתִּ ַאֲחֵרי ַהיָּ
ה ִיְהיּו־ִלי  ה ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהמָּ ֶבנָּ ם ֶאְכתֲּ ְוַעל־ִלבָּ

ְלָעם׃ 

ב ֵריָקם. ֲהֵרי  ַבר ֱאֹלִהים ָשׁ ִאּלּו דְּ רומיים ט 6     ֹלא כְּ
ָרֵאל ֵהם. ָרֵאל ִיְשׂ ְשׂ ר ִמיִּ ל ֲאֶשׁ ֹלא כָּ  

ִנים,  ם ֹלא ִמּׁשּום ֱהיֹוָתם ֶצֱאָצֵאי ַאְבָרָהם ַהּכל בָּ גַּ  7

ֵרא ְלָך ָזַרע.   ִיְצָחק ִיקָּ א –  בְּ ֶאלָּ  
ֵני  א בְּ ִנים ֵלאֹלִהים, ֶאלָּ ר ֵהם בָּ ָשׂ ֵני ַהבָּ לֹוַמר, ֹלא בְּ כְּ  8

ַרע.  ִבים ַלזֶּ ַהַהְבָטָחה ֶנְחָשׁ

המשיח יגלה את כבוד השם.   ב14	
בוא המשיח מנובא. ג01		

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

י ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִיְך ָזָרח׃ ישעיהו ס 1     קּוִמי אֹוִרי כִּ
ים ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ְיהָוה  ה־ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאמִּ ְך ְיַכסֶּ ה ַהחֶֹשׁ י־ִהנֵּ כִּ   2

ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה׃
ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך ּוְמָלִכים ְלנַֹגּה ַזְרֵחְך׃  3

ַנִיְך ֵמָרחֹוק  צּו ָבאּו־ָלְך בָּ ם ִנְקבְּ לָּ ִאי־ָסִביב ֵעיַנִיְך ּוְרִאי כֻּ ְשׂ  4

ָאַמָנה׃ ָיבֹאּו ּוְבנַֹתִיְך ַעל־ַצד תֵּ
י־ֵיָהֵפְך ָעַלִיְך ֲהמֹון ָים  ְרִאי ְוָנַהְרתְּ ּוָפַחד ְוָרַחב ְלָבֵבְך כִּ ָאז תִּ  5

וִים ָיבֹאּו ָלְך׃ ֵחיל גֹּ
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י ָראּו ֵעיַני ֶאת ְיׁשּוָעְתָך  לוקס ב 30     כִּ
ים:  ל ָהַעמִּ ר ֲהִכינֹוָת ְלֵעיֵני כָּ ֲאֶשׁ  31

אֹור ְלָהִאיר ַלּגֹוִים ְוִתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך.  32

נּו ֲאדָֹני: ‘ּוְנַתִּתיָך ְלאֹור  מעשי השליחים יג 47     ֵהן ּכה ִצוָּ
ּגֹוִים, ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ.’

יב אֹוָתם  מעשי השליחים כו 18     ִלְפׂקַח ֶאת ֵעיֵניֶהם, ְלָהִשׁ
לּו ַעל־ְיֵדי  ַקבְּ יְּ ֵדי ֶשׁ ָטן ֵלאֹלִהים כְּ ׂ ְלטֹון ַהשָּ ְך ְלאֹור ּוִמשִּׁ ֵמחֶֹשׁ

ים.  ִשׁ ֶקֶרב ַהְמֻקדָּ י ְסִליַחת ֲחָטִאים ְוַנֲחָלה בְּ ֱאמּוָנה בִּ

המשיח הוא האור. ב21	
עמלו של המשיח יישא פרי רב. ז05		
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

כבודו וגבורתו העתידיים של המשיח. ח05		
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

המשיח יפואר. ח11 

ֵתיֶהם׃  וִנים ֶאל־ֲאֻרבֹּ עּוֶפיָנה ְוַכיֹּ ָעב תְּ ה כָּ ישעיהו ס 8     ִמי־ֵאלֶּ
ָנה ְלָהִביא ָבַנִיְך  ִראשֹׁ יׁש בָּ ְרִשׁ ות תַּ ים ְיַקּוּו ָוֳאִניֹּ י־ִלי  ִאיִּ 9  כִּ

ם ְיהָוה ֱאֹלַהִיְך ְוִלְקדֹוׁש  ם ְלֵשׁ ם ּוְזָהָבם ִאתָּ ְספָּ ֵמָרחֹוק כַּ
י ֵפֲאָרְך׃ ָרֵאל כִּ ִיְשׂ

יִתיְך  י ִהכִּ י ְבִקְצפִּ ְרתּוֶנְך כִּ ּוָבנּו ְבֵני־ֵנָכר חֹמַֹתִיְך ּוַמְלֵכיֶהם ְיָשׁ  10

יְך׃ ּוִבְרצֹוִני ִרַחְמתִּ
ֵגרּו ְלָהִביא ֵאַלִיְך  ִמיד יֹוָמם ָוַלְיָלה ֹלא ִיסָּ ָעַרִיְך תָּ חּו ְשׁ ּוִפתְּ  11

וִים ּוַמְלֵכיֶהם ְנהּוִגים׃ ֵחיל גֹּ

ְגבּוָלִיְך ְוָקָראת  ֶבר בִּ ד ָוֶשׁ ַאְרֵצְך שֹׁ ַמע עֹוד ָחָמס בְּ ֹלא־ִישָּׁ  18

ה׃ ִהלָּ ָעַרִיְך תְּ ְיׁשּוָעה חֹומַֹתִיְך ּוְשׁ
ֵרַח ֹלא־ָיִאיר  ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ּוְלנַֹגּה ַהיָּ ְך עֹוד ַהשֶּׁ ֹלא־ִיְהֶיה־לָּ  19

ְך׃  ָלְך ְוָהָיה־ָלְך ְיהָוה ְלאֹור עֹוָלם ֵואֹלַהִיְך ְלִתְפַאְרתֵּ
ְך  י ְיהָוה ִיְהֶיה־לָּ ְך ִויֵרֵחְך ֹלא ֵיָאֵסף כִּ ְמֵשׁ ֹלא־ָיבֹוא עֹוד ִשׁ  20

ְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך׃  ְלאֹור עֹוָלם ְוָשׁ
ַעי(  עֹו )ַמטָּ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמטָּ ם ַצדִּ לָּ ְך כֻּ ְוַעמֵּ  21

ֵאר׃ ה ָיַדי ְלִהְתפָּ ַמֲעֵשׂ



נּו ָלַעד ָעֶליָה׃  כְּ יִקים ִייְרׁשּו־ָאֶרץ ְוִיְשׁ תהלים לז 29     ַצדִּ

וִים ַיַעְבדּוהּו׃ ל־גֹּ ֲחוּו־ֹלו ָכל־ְמָלִכים כָּ תַּ תהלים עב 11     ְוִיְשׁ

ֵנים־ דֹוָלה ּוְגבֹוָהה ִעם ְשׁ ההתגלות כא 12     ְוֵיׁש ָלּה חֹוָמה גְּ
מֹות  ר ַמְלָאִכים ְוֵשׁ ֵנים־ָעָשׂ ָעִרים ְשׁ ָעִרים, ְוַעל ַהשְּׁ ר ְשׁ ָעָשׂ

ָרֵאל;  ֵני ִיְשׂ ְבֵטי בְּ ר ִשׁ ֵנים־ָעָשׂ תּוִבים ֲעֵליֶהם – ְשׁ כְּ
רֹום  ָעִרים, ִמדָּ ה ְשׁ לֹוָשׁ פֹון ְשׁ ָעִרים, ִמצָּ ה ְשׁ לֹוָשׁ ְזָרח ְשׁ ִממִּ  13

ָעִרים.  ה ְשׁ לֹוָשׁ ֲעָרב ְשׁ ָעִרים, ִממַּ ה ְשׁ לֹוָשׁ ְשׁ
ר  ֵנים־ָעָשׂ ר ְיסֹודֹות ַוֲעֵליֶהם ְשׁ ֵנים־ָעָשׂ ּוְלחֹוַמת ָהִעיר ְשׁ  14

ה. ׂ ִליֵחי ַהשֶּ ר ְשׁ ֵנים־ָעָשׂ ל ְשׁ מֹות ֶשׁ ֵשׁ

ִאירּו  יָּ ֵרַח ֶשׁ ֶמׁש ְוַליָּ ה ְצִריָכה ַלשֶּׁ ההתגלות כא 23     ְוָהִעיר ֵאיֶננָּ
ׂה הּוא ְמנֹוָרָתּה.  בֹוד ֱאֹלִהים ֵהִאיר אֹוָתּה ְוַהשֶּ י כְּ ּה, כִּ בָּ

בֹוָדם ֵאֶליָה.  ַהּגֹוִים ֵיְלכּו ְלאֹוָרּה ּוַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְמִביִאים ֶאת כְּ  24

ם.  ּיֹום; ַוֲהֵרי ַלְיָלה ֹלא ִיְהֶיה ָשׁ ְגרּו בַּ ָעֶריָה ֹלא ִיסָּ ְשׁ  25

בֹוד ַהּגֹוִים ִויָקָרם ָיִביאּו ֵאֶליָה,  ֶאת כְּ  26

י ִאם  ֶקר, כִּ ל ָטֵמא ְועֹוֵשׂה ּתֹוֵעָבה ָוֶשׁ ֵנס ֵאֶליָה כָּ ְוֹלא ִיכָּ  27

ׂה. ל ַהשֶּ ים ֶשׁ ֵסֶפר ַהַחיִּ תּוִבים בְּ ַהכְּ  

משיחתו של המשיח. ד01 
ה06	שליחותו ועיסוקו של המשיח.

המשיח יביא בשורות משמחות. ה15		
המשיח יפואר. ח11		

ח ְיהָוה אִֹתי  ישעיהו סא 1     רּוַח ֲאדָֹני ְיהִוה ָעָלי ַיַען ָמַשׁ
בּוִים  ֵרי־ֵלב ִלְקרֹא ִלְשׁ בְּ ָלַחִני ַלֲחבֹׁש ְלִנְשׁ ׂר ֲעָנִוים ְשׁ ְלַבשֵּ

ַקח־קֹוַח׃  רֹור ְוַלֲאסּוִרים פְּ דְּ
ל־ ַנת־ָרצֹון ַליהָוה ְויֹום ָנָקם ֵלאֹלֵהינּו ְלַנֵחם כָּ ִלְקרֹא ְשׁ   2

ֲאֵבִלים׃
ֶמן  ַחת ֵאֶפר ֶשׁ ֵאר תַּ ון ָלֵתת ָלֶהם פְּ ָלׂשּום  ַלֲאֵבֵלי ִציֹּ   3

ָהה ְוקָֹרא  ַחת רּוַח כֵּ ה תַּ ַחת ֵאֶבל ַמֲעֵטה ְתִהלָּ ון תַּ שֹׂ ָשׂ
ֵאר׃ ע ְיהָוה ְלִהְתפָּ ֶדק ַמטַּ ָלֶהם ֵאיֵלי ַהצֶּ
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ִביא,  ְעָיהּו ַהנָּ ת ֵסֶפר ְיַשׁ ר ָנְתנּו לֹו ֶאת ְמִגלַּ ֲאֶשׁ לוקס ד 17     כַּ
תּוב ּבֹו:   כָּ קֹום ֶשׁ ה ּוָמָצא ֶאת ַהמָּ ִגלָּ ַתח ֶאת ַהמְּ פָּ

18  רּוַח ֲאדָֹני ָעָלי, ַיַען ָמַׁשח אִֹתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים. ְׁשָלַחִני ִלְקרֹא 

ִלְׁשבּוִיים ְּדרֹור,  ּוְלִעְוִרים ְּפַקח־קֹוַח; ְלַׁשֵּלַח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים,  
ַנת ָרצֹון ַליהוה.   ִלְקרֹא ְשׁ  19

ב.  אי ְוִהְתַישֵּׁ בַּ ה, ֶהֱחִזיָרּה ַלגַּ ִגלָּ ַלל ֶאת ַהמְּ גָּ ְלַאַחר ֶשׁ  20

ל ַהּנֹוְכִחים ָהיּו ְנׂשּואֹות ֵאָליו   ֵעיֵני כָּ  
ה  תּוב ַהזֶּ א ַהכָּ ר ֲאֵליֶהם ְוָאַמר: ַהּיֹום ִנְתַמלֵּ ְוהּוא ֵהֵחל ְלַדבֵּ  21

ָאְזֵניֶכם.   בְּ

ֵדי  י ֲאֵליֶכם כְּ ְרתִּ בַּ ה דִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ יוחנן טו 11     ֶאת ַהדְּ
ֵלָמה. ְהֶיה ְשׁ ְמַחְתֶכם תִּ ֶכם ְוִשׁ ִקְרבְּ ְהֶיה בְּ ְמָחִתי תִּ ׂ שִּ ֶשׁ

ה20	המשיח יכרות ברית חדשה.
ח03 מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ִנים ְיקֹוֵממּו  ְממֹות ִראשֹׁ ישעיהו סא 4     ּוָבנּו ָחְרבֹות עֹוָלם שֹׁ
ור ָודֹור׃ ְממֹות דֹּ ׁשּו ָעֵרי חֶֹרב שֹׁ ְוִחדְּ

ֵריֶכם ְוכְֹרֵמיֶכם׃ ְוָעְמדּו ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם ּוְבֵני ֵנָכר ִאכָּ  5

ְרֵתי ֱאֹלֵהינּו ֵיָאֵמר ָלֶכם ֵחיל  ֵראּו ְמָשׁ קָּ ֲהֵני ְיהָוה תִּ ם כֹּ ְוַאתֶּ  6

רּו׃  ְתַימָּ אֵכלּו ּוִבְכבֹוָדם תִּ וִים תֹּ גֹּ
ֶנה  ַאְרָצם ִמְשׁ ה ָירֹּנּו ֶחְלָקם ָלֵכן בְּ ֶנה ּוְכִלמָּ ֶכם ִמְשׁ תְּ ְשׁ ַחת בָּ תַּ  7

ְהֶיה ָלֶהם׃  ְמַחת עֹוָלם תִּ ִייָרׁשּו ִשׂ

ן ֶאת ָהִראׁשֹוָנה  ה ִישֵּׁ ִרית ֲחָדָשׁ ָאְמרֹו בְּ ה בְּ ִהנֵּ עברים ח 13 
ן ּוַמְזִקין ָקרֹוב ַלֲחֹלף. נֹוָשׁ ּוַמה שֶּׁ

ם ַעם ִנְבָחר,  ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ְוגֹוי   פטרוס א ב 9     ֲאָבל ַאתֶּ
ל ַהּקֹוֵרא ֶאְתֶכם  ִהּלֹוָתיו ֶשׁ רּו תְּ ַספְּ ה, ְלַמַען תְּ ָקדֹוׁש, ַעם ְסֻגלָּ

ְפָלא;  ְך ֶאל אֹורֹו ַהנִּ ֵמחֶֹשׁ

יָת אֹוָתם ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ֵלאֹלֵהינּו,  ההתגלות ה 10     ְוָעִשׂ
ְוִיְמְלכּו ַעל ָהָאֶרץ.
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ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
עמלו של המשיח יישא פרי רב. ז05	
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

י  אֹלַהי כִּ י בֵּ ֵגל ַנְפִשׁ יהָוה תָּ יׂש בַּ וׂש ָאִשׂ ישעיהו סא 10     שֹׂ
ֵאר  ָחָתן ְיַכֵהן פְּ ע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני כֶּ ְגֵדי־ֶיַשׁ ִני בִּ יַשׁ ִהְלבִּ

ה ֵכֶליָה׃ ְעדֶּ ה תַּ לָּ ְוַככַּ
ן ֲאדָֹני  ה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח כֵּ וִציא ִצְמָחּה ּוְכַגנָּ י ָכָאֶרץ תֹּ כִּ  11

וִים׃ ל־ַהגֹּ ה ֶנֶגד כָּ ְיהִוה ַיְצִמיַח ְצָדָקה ּוְתִהלָּ

ה ֲהִמן־ָהֵעץ  י ֵעירֹם ָאתָּ יד ְלָך כִּ אֶמר ִמי ִהגִּ בראשית ג 11     ַויֹּ
׃  ּנּו ָאָכְלתָּ י ֲאָכל־ִממֶּ יִתיָך ְלִבְלתִּ ר ִצוִּ ֲאֶשׁ

ֵננּו ָהַאְרִצי, ֶנֱאָנִחים ָאנּו  כָּ ִמְשׁ ֶזה, בְּ קורנתיים ב ה 2     ֵהן בָּ
ַמִים.  ר ִמן ַהשָּׁ יֵתנּו ֲאֶשׁ ם ֶאת בֵּ ּסּוֵפינּו ִלְלּבׁש גַּ ים כִּ ְוַעזִּ

ים. ים ְוֹלא ֲעֻרמִּ ֵצא עֹוד ְלבּוִשׁ ִאם ָאְמָנם ִנמָּ   3

ח  ה ִנצַּ ה. ִהנֵּ ְבכֶּ ֵקִנים: ַאל תִּ ההתגלות ג 5     ָאַמר ֵאַלי ַאַחד ַהזְּ
ֶפר ְוֶאת  ַח ֶאת ַהסֵּ ִוד, ִלְפתֹּ ֶבט ְיהּוָדה, ׁשֶֹרׁש דָּ ָהַאְרֵיה ִמשֵּׁ

ְבַעת חֹוָתָמיו.  ִשׁ

בֹוד,  ן לֹו כָּ ְוִנתֵּ ְמָחה   ההתגלות יט 7     ָנִגיָלה ְוִנְשׂ
ִּכי ָּבָאה ֲחֻתַּנת ַהֶּׂשה ְוִאְׁשּתֹו ֵהִכיָנה ַעְצָמּה;  

ן ָלּה ִלְלּבׁש ּבּוץ ָטהֹור ְוַצח, ִּכי ַהּבּוץ הּוא  ְוִנתַּ  8

ִצְדקֹות ַהְּקדֹוִׁשים.  

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ַלִם ֹלא  ה ּוְלַמַען ְירּוָשׁ ון ֹלא ֶאֱחֶשׁ ישעיהו סב 1     ְלַמַען ִציֹּ
יד ִיְבָער׃ ַלפִּ ַגּה ִצְדָקּה ִויׁשּוָעָתּה כְּ קֹוט ַעד־ֵיֵצא ַכנֹּ ֶאְשׁ
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ם ָחָדׁש  בֹוֵדְך ְוקָֹרא ָלְך ֵשׁ ְוָראּו גֹוִים ִצְדֵקְך ְוָכל־ְמָלִכים כְּ  2
ֶבּנּו׃ י ְיהָוה ִיקֳּ ר  פִּ ֲאֶשׁ

ַיד־ְיהָוה ּוְצנֹוף )ּוְצִניף( ְמלּוָכה  ְפֶאֶרת בְּ ְוָהִייְת ֲעֶטֶרת תִּ   3
ַכף־ֱאֹלָהִיְך׃ בְּ

ר  ָדָקה ֲאֶשׁ מּוָרה ִלי ֲעֶטֶרת ַהצְּ ה ְשׁ טימותיוס ב ד 8     ֵמַעתָּ
ּיֹום ַההּוא; ְוֹלא ַרק ִלי  ן ִלי בַּ יק, ִיתֵּ דִּ ָהָאדֹון, ַהּׁשֹוֵפט ַהצַּ

ם ְלָכל אֹוֲהֵבי הֹוָפָעתֹו. א גַּ ְלַבד, ֶאלָּ בִּ

י ְלַאַחר  יֹון, כִּ ִנסָּ ֲחִזיק ַמֲעָמד בְּ ֵרי ָהִאיׁש ַהמַּ יעקב א 12     ַאְשׁ
ר ִהְבִטיַח ָהָאדֹון  ים ֲאֶשׁ ל ֶאת ֲעֶטֶרת ַהַחיִּ יֹון ְיַקבֵּ סָּ נִּ ָעְמדֹו בַּ

ְלאֹוֲהָביו. 

ָהרּוַח אֹוֶמֶרת  ַמע ָנא ַמה שֶּׁ אֶֹזן לֹו, ִיְשׁ ההתגלות ב 17     ִמי ֶשׁ
ן לֹו ֶאֶבן  נּוז, ְוֶאתֵּ ן ַהגָּ ן לֹו ִמן ַהמָּ ַח, ֲאִני ֶאתֵּ ִהּלֹות. ַהְמַנצֵּ ַלקְּ

ר ֹלא ֵיָדֶעּנּו ִאיׁש  ם ָחָדׁש ֲאֶשׁ תּוב ֵשׁ ְלָבָנה ְוַעל ָהֶאֶבן כָּ
ל.  זּוָלִתי ַהְמַקבֵּ  

ב20	 אהבת המלך לעמו.
חסד השם וחסדו של המשיח. ב23		

ה20	המשיח יכרות ברית חדשה.
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	 

ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ישעיהו סב 4    ֹלא־ֵיָאֵמר ָלְך עֹוד ֲעזּוָבה ּוְלַאְרֵצְך ֹלא־ֵיָאֵמר 
י־ָחֵפץ  עּוָלה כִּ ֵרא ֶחְפִצי־ָבּה ּוְלַאְרֵצְך בְּ י ָלְך ִיקָּ ָמָמה כִּ עֹוד ְשׁ

ֵעל׃ בָּ ְך ְוַאְרֵצְך תִּ ְיהָוה  בָּ
ה  לָּ וׂש ָחָתן ַעל־כַּ ָנִיְך ּוְמשֹׂ תּוָלה ִיְבָעלּוְך בָּ חּור בְּ י־ִיְבַעל בָּ כִּ  5

יׂש ָעַלִיְך ֱאֹלָהִיְך׃ ָיִשׂ
ום  ל־ַהיֹּ ְמִרים כָּ י שֹׁ ַלִם ִהְפַקְדתִּ ַעל־חֹומַֹתִיְך ְירּוָשׁ  6

ְיָלה  ְוָכל־ַהלַּ  
ִמי ָלֶכם׃  ִרים ֶאת־ְיהָוה ַאל־דֳּ ְזכִּ ִמיד ֹלא ֶיֱחׁשּו ַהמַּ תָּ  

ַלִם  ים ֶאת־ְירּוָשׁ נּו ֳדִמי ֹלו ַעד־ְיכֹוֵנן ְוַעד־ָיִשׂ תְּ ְוַאל־תִּ  7

ָאֶרץ׃  ה בָּ ִהלָּ תְּ  
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ֶצֶדק  יְך ִלי בְּ תִּ יְך ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרְשׂ תִּ הושע ב 21     ְוֵאַרְשׂ
ט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים׃ פָּ ּוְבִמְשׁ

ֱאמּוָנה ְוָיַדַעתְּ ֶאת־ְיהָוה׃  יְך ִלי בֶּ תִּ ְוֵאַרְשׂ  22

ה הּוא ֶהָחָתן, ֲאָבל ְיִדיד ֶהָחָתן  לָּ ר לֹו ַהכַּ יוחנן ג 29     ֶזה ֲאֶשׁ
ַמח ְלקֹול ֶהָחָתן. זאת  מֹוַח ִיְשׂ ָהעֹוֵמד ְוׁשֹוֵמַע אֹותֹו ָשׂ

ֵלָמה. ְמָחִתי ְוָכֵעת ִהיא ְשׁ ִשׂ

ָרֵאל: ִּכי ִאם־ִיְהֶיה  ְעָיהּו ַמְכִריז ַעל ִיְשׂ רומיים ט 27     ִויַשׁ
ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים, ְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו. 

בֹוד, ִּכי ָּבָאה  ן לֹו כָּ ְמָחה ְוִנתֵּ ההתגלות יט 7     ָנִגיָלה ְוִנְשׂ
ֲחֻתַּנת ַהֶּׂשה ְוִאְׁשּתֹו ֵהִכיָנה ַעְצָמּה; 

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ה22		עמלו של המשיח יבורך.

מלכותו העתידית של המשיח. ח03  
ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ֶרְך ָהָעם סֹּלּו סֹּלּו  ּנּו דֶּ ָעִרים פַּ שְּׁ ישעיהו סב 10    ִעְברּו ִעְברּו בַּ
ים׃  לּו ֵמֶאֶבן ָהִרימּו ֵנס ַעל־ָהַעמִּ ה ַסקְּ ַהְמִסלָּ

ה  ון ִהנֵּ ִמיַע ֶאל־ְקֵצה ָהָאֶרץ ִאְמרּו ְלַבת־ִציֹּ ה ְיהָוה ִהְשׁ ִהנֵּ  11

תֹו ְלָפָניו׃  ו ּוְפֻעלָּ ָכרֹו ִאתֹּ ה ְשׂ א ִהנֵּ ֵעְך בָּ ִיְשׁ
ה  ֵרא ְדרּוָשׁ אּוֵלי ְיהָוה ְוָלְך ִיקָּ ֶדׁש גְּ ְוָקְראּו ָלֶהם ַעם־ַהקֹּ  12

ִעיר ֹלא ֶנֱעָזָבה׃   

ר עֵֹמד ְלֵנס  י ֲאֶשׁ ֶרׁש ִיַשׁ ום ַההּוא שֹׁ יֹּ ישעיהו יא 10     ְוָהָיה בַּ
בֹוד׃  וִים ִיְדרֹׁשּו ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו כָּ ים ֵאָליו גֹּ ַעמִּ

יב ֵלב  הּו ּוְגבּוָרתֹו, ְלָהִשׁ רּוַח ֵאִליָּ לוקס א 17     ְוֵיֵלְך ְלָפָניו בְּ
יר  יִקים, ְלַהְכִשׁ דִּ בּוַנת ַהצַּ ִנים, ְוסֹוְרִרים ֶאל תְּ ָאבֹות ַעל בָּ

ַעם מּוָכן ַליהוה.   
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ן, ֲהֹלא   כֵּ אי ֶשׁ ַודַּ ְמעּו? בְּ רומיים י 18     ׁשֹוֵאל ֲאִני, ַהִאם ֹלא ָשׁ
יֶהם!   ם, ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמלֵּ ָכל־ָהָאֶרץ ָיָצא ַקוָּ בְּ

ם ְלָכל  לֵּ ָכר ְלַשׁ ׂ י ַהשָּ א ַמֵהר ְוִאתִּ ההתגלות כב 12    ִהְנִני בָּ
הּו.  ַמֲעֵשׂ ִאיׁש כְּ

המשיח יהיה הגואל. ד05			
המשיח יהיה היועץ. ד06		

סיבלו של המשיח. 		 ו11	
שיפוט עתידי בידי המשיח.  ח02		

ְצָרה ֶזה  ָגִדים ִמבָּ א ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ בְּ ישעיהו סג 1     ִמי־ֶזה  בָּ
חֹו ֲאִני  רֹב כֹּ ו צֶֹעה בְּ ְלבּושֹׁ ָהדּור בִּ

יַע׃ ְצָדָקה ַרב ְלהֹוִשׁ ר בִּ ְמַדבֵּ  
ַגת׃  דֵֹרְך בְּ ָך ּוְבָגֶדיָך כְּ ַמּדּוַע ָאדֹם ִלְלבּוֶשׁ   2

י ְוֶאְדְרֵכם  ים ֵאין־ִאיׁש ִאתִּ י ּוֵמַעמִּ י ְלַבדִּ ַרְכתִּ ּפּוָרה  דָּ   3

י  ָגַדי ְוָכל־ַמְלּבּוַשׁ ֲחָמִתי ְוֵיז ִנְצָחם ַעל־בְּ י ְוֶאְרְמֵסם בַּ ַאפִּ בְּ
י׃  ֶאְגָאְלתִּ

ָאה׃ אּוַלי בָּ ַנת גְּ י ּוְשׁ ִלבִּ י יֹום ָנָקם בְּ כִּ  4

ע ִלי ְזרִֹעי  וַשׁ וֵמם ְוֵאין סֹוֵמְך ַותֹּ תֹּ יט ְוֵאין עֵֹזר ְוֶאְשׁ ְוַאבִּ  5

ַוֲחָמִתי ִהיא ְסָמָכְתִני׃  
ֲחָמִתי ְואֹוִריד ָלָאֶרץ ִנְצָחם׃   ֵרם בַּ כְּ י ַוֲאַשׁ ַאפִּ ים בְּ ְוָאבּוס ַעמִּ  6

רּו  זְּ ְתפַּ תִּ ָאה, ֶשׁ ָבר בָּ ָעה, ְוִהיא כְּ בֹוא ָשׁ ה תָּ יוחנן טז 32     ִהנֵּ
י  י ְלַבדִּ י, ֲאָבל ֵאיֶננִּ ַעְזבּו ְלַבדִּ ִאיׁש ִאיׁש ִלְמקֹומֹו ְואֹוִתי תַּ

י. ָהָאב ִאתִּ ִמּׁשּום ֶשׁ

ַצר  לֹו ֶאל ָהָאֶרץ, בָּ ְלָאְך ֶאת ַמגָּ ההתגלות יד 19     ֵהִטיל ַהמַּ
ל ֲחרֹון ָהֱאֹלִהים.  דֹוָלה ֶשׁ ת ַהגְּ ִליְך ֶאל ַהגַּ ֶפן ָהָאֶרץ ְוִהְשׁ ֶאת גֶּ

ת ַעד ִרְסֵני  ם ָיָצא ִמן ַהגַּ ת ִנְדְרָכה ִמחּוץ ָלִעיר ְוַהדָּ ַהגַּ  20

ֹלׁש ֵמאֹות ִקילֹוֶמֶטר. ל ְשׁ ַהּסּוִסים ְלֶמְרָחק ֶשׁ

מֹו ִנְקָרא  ָדם ּוְשׁ ֶגד ָטבּול בְּ ההתגלות יט 13     הּוא ָלבּוׁש בֶּ
ַבר ָהֱאֹלִהים. דְּ
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ַמִים יֹוְצִאים ַאֲחָריו, ְרכּוִבים ַעל סּוִסים ְלָבִנים  ִצְבאֹות ַהשָּׁ  14

ים ּבּוץ ָלָבן ְוָטהֹור.  ּוְלבּוִשׁ
ּה ֶאת ַהּגֹוִים ְוהּוא ִיְרֵעם  ה ְלַהּכֹות בָּ יו יֹוֵצאת ֶחֶרב ַחדָּ ִמפִּ  15

ל ֲחרֹון ַאף ֱאֹלֵהי  ִין ֶשׁ ת ַהיַּ ְרֶזל. הּוא ּדֹוֵרְך ֶאת גַּ ֶבט בַּ ֵשׁ בְּ
ְצָבאֹות.

ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ל  ַעל כֹּ ִהֹּלת ְיהָוה כְּ יר תְּ ישעיהו סג 7    ַחְסֵדי ְיהָוה  ַאְזכִּ
ָמָלם  ר־גְּ ָרֵאל ֲאֶשׁ ָמָלנּו ְיהָוה ְוַרב־טּוב ְלֵבית ִיְשׂ ר־גְּ ֲאֶשׁ

ַרֲחָמיו ּוְכרֹב ֲחָסָדיו׃  כְּ
יַע׃  רּו ַוְיִהי ָלֶהם ְלמֹוִשׁ קֵּ ִנים ֹלא ְיַשׁ ה בָּ י ֵהמָּ אֶמר ַאְך־ַעמִּ ַויֹּ  8

ַאֲהָבתֹו  יָעם בְּ ָניו הֹוִשׁ ָכל־ָצָרָתם  ֹלא )ֹלו( ָצר ּוַמְלַאְך פָּ בְּ  9

ל־ְיֵמי עֹוָלם׃ ֵאם כָּ ׂ ֵלם ַוְיַנשְּ ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם ַוְיַנטְּ

ן, ֲאִני ׁשֹוֵאל, ַהִאם ָנַטׁש ֱאֹלִהים ֶאת  רומיים יא 1     ִאם כֵּ
ַרע  ָרֵאל, ִמזֶּ ן ַעם ִיְשׂ ם ֲאִני בֶּ ִנים ֹלא! ֲהֵרי גַּ ׁשּום פָּ ַעּמֹו? בְּ

ְנָיִמין.  ֶבט בִּ ַאְבָרָהם ּוִמשֵּׁ
ֶדם. ְוִכי  הּוא ָיַדע ִמקֶּ ֱאֹלִהים ֹלא ָנַטׁש ֶאת ַעּמֹו, ָהָעם ֶשׁ   2

יַצד ִהְתלֹוֵנן  הּו, כֵּ תּוב ַעל ֵאִליָּ ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ָמה אֹוֵמר ַהכָּ
ָרֵאל ִלְפֵני ֱאֹלִהים? ַעל ִיְשׂ

ׂשֹוָרה ֵהם אֹוְיִבים  ּנֹוֵגַע ַלבְּ ַמה שֶּׁ רומיים יא 28     ָאְמָנם בְּ
ְגַלל  ִחיָרה ֲאהּוִבים ֵהם בִּ ּנֹוֵגַע ַלבְּ ַמה שֶּׁ ְגַלְלֶכם, ֲאָבל בְּ בִּ

ָהָאבֹות. 

ָבר,  ָכל דָּ מֹות ְלֶאָחיו בְּ עברים ב 17     ְלִפיָכְך ָהָיה ָעָליו ְלִהדָּ
ר  ִעְנְיֵני ֱאֺלִהים ְלַכפֵּ דֹול ַרֲחָמן ְוֶנֱאָמן בְּ ְלַמַען ִיְהֶיה ּכֵהן גָּ

ַעל ֲחָטֵאי ָהָעם;   
ה, הּוא ָיכֹול  ר ִהְתַנסָּ ֲאֶשׁ הּוא ַעְצמֹו ָסַבל כַּ י ֵמַאַחר ֶשׁ כִּ  18

יֹון. ִנסָּ ר ְנתּוִנים בְּ ה ֲאֶשׁ ַלֲעזר ְלֵאלֶּ  
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ה10	 המשיח יהיה משיח גם לגויים.
המשיח יידחה.  ו03	 

ִני  ָאלּו ִנְמֵצאִתי ְלֹלא ִבְקֻשׁ י ְלֹלוא ָשׁ תִּ ישעיהו סה 1     ִנְדַרְשׁ
ִמי׃  וי ֹלא־קָֹרא ִבְשׁ ִני ֶאל־גֹּ ִני ִהנֵּ י ִהנֵּ ָאַמְרתִּ

ֶרְך ֹלא־טֹוב  ום ֶאל־ַעם סֹוֵרר ַההְֹלִכים ַהדֶּ ל־ַהיֹּ י ָיַדי כָּ תִּ ַרְשׂ פֵּ   2

בֵֹתיֶהם׃ ַאַחר ַמְחְשׁ  

ִביִאים ְוסֹוֶקֶלת  ַלִים, ַההֹוֶרֶגת ֶאת ַהנְּ ַלִים, ְירּוָשׁ מתי כג 37     ְירּוָשׁ
ַנִיְך  ץ ֶאת בָּ י ְלַקבֵּ ָעִמים ָחַפְצתִּ ָמה פְּ לּוִחים ֵאֶליָה, כַּ ֶאת ַהשְּׁ

ָנֶפיָה ְוֹלא ְרִציֶתם. ַחת כְּ ֶצת ֶאת ֶאְפרֹוֶחיָה תַּ ַתְרְנגֶֹלת ַהְמַקבֶּ כְּ

ָאלּו  י ְללֹוא ָשׁ תִּ ְעָיהּו ֵמֵעז לֹוַמר:  ִנְדַרְשׁ רומיים י 20     ִויַשׁ
ִני.  ִנְמֵצאִתי ְלֹלא ִבְקֻשׁ

ל־ַהּיֹום  י ָיַדי כָּ תִּ ַרְשׂ ָרֵאל:  פֵּ ְוהּוא אֹוֵמר ְלִיְשׂ  21

ֶאל־ַעם סֹוֵרר ּומֹוֶרה.    

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ירֹוׁש  ֵצא ַהתִּ ר ִימָּ ֲאֶשׁ ה  ָאַמר ְיהָוה כַּ ישעיהו סה 8    כֹּ
ן ֶאֱעֶשׂה  ו כֵּ י ְבָרָכה בֹּ ִחיֵתהּו כִּ ְשׁ ול ְוָאַמר ַאל־תַּ כֹּ ֶאְשׁ בָּ

ל׃  ִחית ַהכֹּ י ַהְשׁ ְלַמַען ֲעָבַדי ְלִבְלתִּ  
ֲעקֹב ֶזַרע ּוִמיהּוָדה יֹוֵרׁש ָהָרי ִויֵרׁשּוָה ְבִחיַרי  ְוהֹוֵצאִתי ִמיַּ  9

ה׃ מָּ נּו־ָשׁ כְּ ַוֲעָבַדי ִיְשׁ
י  ָקר ְלַעמִּ רֹון ִלְנֵוה־צֹאן ְוֵעֶמק ָעכֹור ְלֵרֶבץ בָּ ְוָהָיה ַהשָּׁ  10

ָרׁשּוִני׃ ר דְּ ֲאֶשׁ  

ִחיָרה  י בְּ ֵאִרית ַעל־פִּ ֲאָרה ְשׁ ָיֵמינּו ִנְשׁ ם בְּ ן גַּ רומיים יא 5     כֵּ
ל ֶחֶסד. ֶשׁ

ְבעֹו,  ר ִמטִּ ה ִנְכַרתָּ ֵמֵעץ ַזִית בָּ רומיים יא 24     ֲהֵרי ִאם ַאתָּ
ה,  ן ֵאלֶּ כֵּ ל ֶשׁ ְבתָּ ַעל ֵעץ ַזִית טֹוב, כָּ ַבע ֻהְרכַּ ּוְבִנּגּוד ַלטֶּ

ֶהם!   לָּ ִית ֶשׁ בּו ַעל ֵעץ ַהזַּ ים, ֻיְרכְּ קֹוִריִּ ַהמְּ
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ְהיּו ֲחָכִמים  ן תִּ ה, פֶּ ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ  25

ר  ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ת ָמה ֶאת ִיְשׂ ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ בְּ
ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים.  ִיכָּ

תּוב: ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ ְוָכְך כָּ  26

ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב. 

ָעִמים ַרּבֹות  ֶדם פְּ ר ִמקֶּ בֵּ ר דִּ  עברים א 1     ָהֱאֹלִהים ֲאֶשׁ

ִביִאים. ַיד ַהנְּ ּוִבְדָרִכים ַרּבֹות ֶאל ָהָאבֹות בְּ
ם ְליֹוֵרׁש  ר ָשׂ ן ֲאֶשׁ ַיד ַהבֵּ ה בְּ ִמים ָהֵאלֶּ ַאֲחִרית ַהיָּ ר ֵאֵלינּו בְּ בֵּ דִּ   2

ַמִים ָוָאֶרץ; ה ָשׁ ם ָעָשׂ ּכל ּוְבָידֹו גַּ

ח01	חיזוי שובו של המשיח.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח05	כבודו וגבורתו העתידיים של המשיח. 	

ה  ים ָוָאֶרץ ֲחָדָשׁ ַמִים ֲחָדִשׁ י־ִהְנִני בֹוֵרא ָשׁ ישעיהו סה 17     כִּ
נֹות ְוֹלא ַתֲעֶליָנה ַעל־ֵלב׃  ַכְרָנה ָהִראשֹׁ ְוֹלא ִתזָּ

י ִהְנִני בֹוֵרא  ר ֲאִני בֹוֵרא כִּ יׂשּו ְוִגילּו ֲעֵדי־ַעד ֲאֶשׁ י־ִאם־ִשׂ כִּ  18

וׂש׃ ּה ָמשֹׂ יָלה ְוַעמָּ ַלִם גִּ ֶאת־ְירּוָשׁ

פטרוס ב ג 12    ְלַחּכֹות ְלבֹוא יֹום ָהֱאֹלִהים ּוְלָהִחיׁש אֹותֹו, 
ּסּו. ֵאׁש ְוַהְיסֹודֹות ִיְבֲערּו ְוִימַּ ְרקּו בָּ ַמִים ִיְתפָּ ְגָללֹו ַהשָּׁ בִּ יֹום ֶשׁ

ים ּוְלֶאֶרץ  ַמִים ֲחָדִשׁ י ַהְבָטָחתֹו, ְלָשׁ ים, ַעל־פִּ ַוֲאַנְחנּו ְמַחכִּ  13

ם. ּכן בָּ ר ֶצֶדק ִיְשׁ ה ֲאֶשׁ ֲחָדָשׁ

ה,  ים ְוֶאֶרץ ֲחָדָשׁ ַמִים ֲחָדִשׁ ההתגלות כא 1     ָרִאיִתי ָשׁ
ם  ַמִים ָהִראׁשֹוִנים ְוָהָאֶרץ ָהִראׁשֹוָנה ָעְברּו ְוַהיָּ י ַהשָּׁ כִּ  

ֵאיֶנּנּו עֹוד.  
ה, יֹוֶרֶדת ִמן  ַלִים ַהֲחָדָשׁ ָרִאיִתי ֶאת ִעיר ַהּקֶדׁש, ְירּוָשׁ  2

ֶטת ְלַבֲעָלּה.  ה ְמֻקשֶּׁ ַכלָּ ַמִים ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים, מּוָכָנה כְּ ַהשָּׁ
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ה17	המשיח יבנה מקדש לשם. 

ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם  ַמִים כִּ ה ָאַמר ְיהָוה ַהשָּׁ ישעיהו סו 1     כֹּ
ְבנּו־ִלי ְוֵאי־ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי׃ ר תִּ ַרְגָלי ֵאי־ֶזה ַבִית ֲאֶשׁ

ִית,  ָנה לֹו בַּ ֹלמֹה בָּ מעשי השליחים ז 47     ָאְמָנם ְשׁ
מֹו  י ָיַדִים, כְּ ֵהיָכלֹות ַמֲעֵשׂ ַאְך ָהֶעְליֹון ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵכן בְּ  48

ִביא,  אֹוֵמר ַהנָּ ֶשׁ  
ר  ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי. ֵאי־ֶזה ַבִית ֲאֶשׁ ַמִים כִּ ַהשָּׁ  49

ְבנּו־ִלי, ְנֻאם יהוה,  ְוֵאי־ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי?  תִּ  

י ֵהיָכָלּה הּוא  ּה, כִּ ההתגלות כא 22     ֵהיָכל ֹלא ָרִאיִתי בָּ
ה. ׂ ַהשֶּ יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְוְ  

ב15	המשיח יהיה מלא חמלה.

ה  ְהיּו ָכל־ֵאלֶּ ָתה ַויִּ ה ָיִדי ָעָשׂ ל־ֵאלֶּ ישעיהו סו 2     ְוֶאת־כָּ
יט ֶאל־ָעִני ּוְנֵכה־רּוַח ְוָחֵרד  ְנֻאם־ְיהָוה ְוֶאל־ֶזה ַאבִּ

ָבִרי׃ ַעל־דְּ  

ַמִים. י ָלֶהם ַמְלכּות ַהשָּׁ י ָהרּוַח, כִּ ֵרי ֲעִניֵּ מתי ה 3     ַאְשׁ

מֹו  ִמיד, ֹלא ַרק כְּ ם תָּ תֶּ יַּ צִּ ם ֶשׁ ֵשׁ פיליפיים ב 12     ָלֵכן ֲאהּוַבי, כְּ
ֵהָעְדִרי –  ֵעת, בְּ ה כָּ ה ְוַכמָּ מָּ א ַעל ַאַחת כַּ ֵעת נֹוְכחּוִתי, ֶאלָּ בְּ
ׁשּוַעְתֶכם;  ֲעלּו ְלִמּמּוׁש תְּ ה, ּוְבִיְרָאה ּוִבְרֵתת פַּ ְמעּו ַעתָּ ִהשָּׁ

י  ְלתִּ ֵאר ַהבִּ ב, ַהפְּ ֵסֶתר ַהלֵּ ר בְּ א ָהָאָדם ֲאֶשׁ פטרוס א ג 4     ֶאלָּ
ֵעיֵני  ר ְיָקָרה ִהיא ְמאֹד בְּ ֵקָטה ֲאֶשׁ ל רּוַח ֲעָנָוה ּוְשׁ ָחת ֶשׁ ִנְשׁ

ֱאֹלִהים. 
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ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
המשיח ינחם.  ה19		

ה24	המשיח יביא שלום.

ל־אֲֹהֶביָה  ַלִם ְוִגילּו ָבּה כָּ ְמחּו ֶאת־ְירּוָשׁ ישעיהו סו 10   ִשׂ
ִלים ָעֶליָה׃ ְתַאבְּ ל־ַהמִּ וׂש כָּ ּה ָמשֹׂ יׂשּו ִאתָּ ִשׂ

מֹּצּו  ְנֻחֶמיָה ְלַמַען תָּ ד תַּ ם ִמשֹּׁ ַבְעתֶּ יְנקּו ּוְשׂ ְלַמַען תִּ  11

בֹוָדּה׃   יז כְּ ם ִמזִּ ְגתֶּ ְוִהְתַענַּ
ֹלום ּוְכַנַחל  ָנָהר ָשׁ י־כֹה  ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני נֶֹטה־ֵאֶליָה כְּ כִּ  12

ֵשׂאּו  נָּ ם ַעל־ַצד תִּ וִים ִויַנְקתֶּ בֹוד גֹּ וֵטף כְּ שֹׁ
עּו׃ ֳעָשׁ ָשׁ ִים תְּ ְרכַּ ְוַעל־בִּ  

ַלִם  ן ָאנִֹכי ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּוָשׁ ַנֲחֶמּנּו כֵּ ו תְּ ר ִאמֹּ ִאיׁש ֲאֶשׁ כְּ  13

ֻנָחמּו׃ תְּ

י  יָנִקי ְוָיַדַעתְּ כִּ ד ְמָלִכים תִּ וִים ְושֹׁ ישעיהו ס 16     ְוָיַנְקתְּ ֲחֵלב גֹּ
יֵעְך ְוגֲֹאֵלְך ֲאִביר ַיֲעקֹב׃  ֲאִני ְיהָוה מֹוִשׁ

ַלִם  ָבה ְירּוָשׁ בּו ָבּה ְוֵחֶרם ֹלא ִיְהֶיה־עֹוד ְוָיְשׁ זכריה יד 11     ְוָיְשׁ
ָלֶבַטח׃ 

ההתגלות כא 24     ַהּגֹוִים ֵיְלכּו ְלאֹוָרּה ּוַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְמִביִאים 
בֹוָדם ֵאֶליָה.  ֶאת כְּ

ם.  ּיֹום; ַוֲהֵרי ַלְיָלה ֹלא ִיְהֶיה ָשׁ ְגרּו בַּ ָעֶריָה ֹלא ִיסָּ ְשׁ  25

בֹוד ַהּגֹוִים ִויָקָרם ָיִביאּו ֵאֶליָה. ֶאת כְּ  26
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המשיח יהיה משיח גם לגויים. ה10	
חיזוי שובו של המשיח. ח01	

שיפוט עתידי בידי המשיח.  ח02 
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.  ח09	

ץ  ָאה ְלַקבֵּ בֵֹתיֶהם בָּ יֶהם ּוַמְחְשׁ ְוָאנִֹכי ַמֲעֵשׂ ישעיהו סו 18 
בֹוִדי׃   נֹות ּוָבאּו ְוָראּו ֶאת־כְּ שֹׁ וִים ְוַהלְּ ל־ַהגֹּ ֶאת־כָּ  

וִים  ֵליִטים ֶאל־ַהגֹּ י ֵמֶהם  פְּ ְחתִּ לַּ י ָבֶהם אֹות ְוִשׁ ְמתִּ ְוַשׂ  19

ים ָהְרחִֹקים  ַבל ְוָיָון ָהִאיִּ ת תֻּ ֵכי ֶקֶשׁ יׁש ּפּול ְולּוד מְֹשׁ ְרִשׁ תַּ  
ידּו  בֹוִדי ְוִהגִּ ְמִעי ְוֹלא־ָראּו ֶאת־כְּ ְמעּו ֶאת־ִשׁ ר ֹלא־ָשׁ ֲאֶשׁ  

וִים׃  גֹּ בֹוִדי בַּ ֶאת־כְּ  

ים ְוָהָאֶרץ  ַמִים ַהֳחָדִשׁ ר ַהשָּׁ י ַכֲאֶשׁ ישעיהו סו 22   כִּ
ה עְֹמִדים ְלָפַני ְנֻאם־ְיהָוה  ר ֲאִני עֶֹשׂ ה ֲאֶשׁ ַהֲחָדָשׁ

ְמֶכם׃   ן ַיֲעמֹד ַזְרֲעֶכם ְוִשׁ כֵּ  
ו ָיבֹוא  תֹּ בַּ ַשׁ ת בְּ בָּ י ַשׁ ו ּוִמדֵּ ָחְדשֹׁ י־חֶֹדׁש בְּ ְוָהָיה ִמדֵּ  23

ֲחוֹת ְלָפַני ָאַמר ְיהָוה׃   תַּ ר ְלִהְשׁ ָשׂ ָכל־בָּ  

ית־ְיהָוה  ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר בֵּ ַאֲחִרית ַהיָּ ישעיהו ב 2     ְוָהָיה  בְּ
וִים׃ ל־ַהגֹּ ָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו כָּ א ִמגְּ ׂ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנשָּ בְּ

ַתתָּ לֹו,  נָּ ן ַחֵיי עֹוָלם ְלָכל ִמי ֶשׁ יוחנן יז 2     ְלַמַען ִיתֵּ
ר. ָשׂ ל בָּ ַתתָּ לֹו ַעל כָּ נָּ ְמכּות ֶשׁ ִפי ַהסַּ כְּ  

ירּו אֹוְתָך, ֱאֹלֵהי ָהֱאֶמת ְלַבּדֹו,  ַיכִּ י עֹוָלם: ֶשׁ ה ֵהם ַחיֵּ ְוֵאלֶּ  3

יַח. ִשׁ ַלְחתָּ – ֶאת ֵיׁשּוַע ַהמָּ ר ָשׁ ְוֶאת ֲאֶשׁ
י  ַלְמתִּ יָך ֲעֵלי ֲאָדמֹות, ִהְשׁ ַאְרתִּ ֲאִני פֵּ  4

ַתתָּ ִלי ַלֲעׂשֹות. נָּ ה ֶשׁ ֲעֶשׂ ֶאת ַהמַּ  

ִריָאה  יַח הּוא בְּ ִשׁ מָּ ְמָצא בַּ נִּ ן ִמי ֶשׁ קורנתיים ב ה 17     ַעל כֵּ
ה ִנְהיּו ֲחָדׁשֹות.  נֹות ָעְברּו; ִהנֵּ ה. ַהְיָשׁ ֲחָדָשׁ

ן ֶאת ָהִראׁשֹוָנה  ה ִישֵּׁ ִרית ֲחָדָשׁ ָאְמרֹו בְּ ה בְּ עברים ח 13     ִהנֵּ
ן ּוַמְזִקין ָקרֹוב ַלֲחֹלף. נֹוָשׁ ּוַמה שֶּׁ
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ַמִים  י ַהְבָטָחתֹו, ְלָשׁ ים, ַעל־פִּ פטרוס ב ב 13      ַוֲאַנְחנּו ְמַחכִּ
ם.  ּכן בָּ ר ֶצֶדק ִיְשׁ ה ֲאֶשׁ ים ּוְלֶאֶרץ ֲחָדָשׁ ֲחָדִשׁ

ּה ֶאת  ה ְלַהּכֹות בָּ יו יֹוֵצאת ֶחֶרב ַחדָּ ההתגלות יט 15     ִמפִּ
ִין  ת ַהיַּ ְרֶזל. הּוא ּדֹוֵרְך ֶאת גַּ ֶבט בַּ ֵשׁ ַהּגֹוִים ְוהּוא ִיְרֵעם בְּ

ל ֲחרֹון ַאף ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות. ֶשׁ  
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ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

י ָאנִֹכי  וָבִבים ְנֻאם־ְיהָוה כִּ ירמיהו ג 14      ׁשּובּו ָבִנים שֹׁ
ָחה  פָּ ְשׁ ַנִים ִממִּ י ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר ּוְשׁ י ָבֶכם ְוָלַקְחתִּ ַעְלתִּ בָּ

ון׃ ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ִציֹּ
יל׃   כֵּ ָעה ְוַהְשׂ י ְוָרעּו ֶאְתֶכם דֵּ ִלבִּ י ָלֶכם רִֹעים כְּ ְוָנַתתִּ  15

ה ְנֻאם־ְיהָוה  ִמים ָהֵהמָּ יָּ ָאֶרץ בַּ י ִתְרּבּו ּוְפִריֶתם בָּ ְוָהָיה כִּ  16

ִרית־ְיהָוה ְוֹלא ַיֲעֶלה ַעל־ֵלב ְוֹלא  ֹלא־יֹאְמרּו עֹוד ֲארֹון בְּ  
ה עֹוד׃ רּו־בֹו ְוֹלא ִיְפקֹדּו ְוֹלא ֵיָעֶשׂ ִיְזכְּ

א ְיהָוה ְוִנְקּוּו ֵאֶליָה ָכל־ סֵּ ַלִם כִּ ֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו ִלירּוָשׁ בָּ  17

ִררּות  ָלִם ְוֹלא־ֵיְלכּו עֹוד ַאֲחֵרי ְשׁ ם ְיהָוה ִלירּוָשׁ וִים ְלֵשׁ ַהגֹּ
ם ָהָרע׃  ִלבָּ

ו  ָרֵאל ְוָיבֹאּו ַיְחדָּ ית ִיְשׂ ה ֵיְלכּו ֵבית־ְיהּוָדה ַעל־בֵּ ִמים ָהֵהמָּ יָּ בַּ  18

י ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם׃ ר ִהְנַחְלתִּ ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

יָפא:  ְמעֹון כֵּ ָאְכלּו ָאַמר ֵיׁשּוַע ְלִשׁ יוחנן כא 15     ְלַאַחר ֶשׁ
ה? ה אֹוֵהב אֹוִתי יֹוֵתר ֵמֵאלֶּ ן יֹוָחָנן, ַהִאם ַאתָּ ְמעֹון בֶּ ִשׁ  

ה  ן יֹוָחָנן, ַהִאם ַאתָּ ְמעֹון בֶּ ה: ִשׁ ִניָּ ַעם ְשׁ ַאל אֹותֹו פַּ ָשׁ  16

אֹוֵהב אֹוִתי?   
ה  ן יֹוָחָנן, ַהִאם ַאתָּ ְמעֹון בֶּ ית: ִשׁ ִליִשׁ ַעם ְשׁ ַאל אֹותֹו פַּ ָשׁ  17

אֹוֵהב אֹוִתי? ִהְתַעֵּצב ֵּכיָפא ַעל ֶׁשָּׁשַאל אֹותֹו ַּבְּׁשִליִׁשית 
ַהִאם ַאָּתה אֹוֵהב אֹוִתי? ְוָאַמר ֵאָליו: ֲאדֹוִני, ַהּכֹל ַאָּתה 

יֹוֵדַע; ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך. ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ְרֵעה 
ֶאת צֹאִני.

ָרֵאל: ִּכי ִאם־ִיְהֶיה  ְעָיהּו ַמְכִריז ַעל ִיְשׂ רומיים ט 27     ִויַשׁ
ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים, ְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו. 

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  

י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.   ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27

דֹול ַלּטֹובֹות  בֹואֹו ִלְהיֹות ּכֵהן גָּ יַח, בְּ ִשׁ עברים ט 11     ֲאָבל ַהמָּ
ה  ֵאינֹו ַמֲעֵשׂ ָלם יֹוֵתר ֶשׁ דֹול ּוֻמְשׁ ן גָּ כָּ ִמְשׁ ָהֲעִתידֹות, ָעַבר בְּ

ִריָאה ַהּזאת ְך ַלבְּ יָּ ֵאינֹו ַשׁ לֹוַמר, ֶשׁ ָיַדִים – כְּ  
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ִעיִרים ַוֲעָגִלים, ִנְכַנס ַאַחת  ַדם ְשׂ ּוְבָדמֹו הּוא, ְוֹלא בְּ  12

דּות עֹוָלִמים;  יג פְּ ׂ ּוְלָתִמיד ֶאל ַהּקֶדׁש ְוִהשִּ  

ה10	 המשיח יהיה משיח גם לגויים.

ירמיהו ד 1     ִאם ָּתׁשּוב ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ְיהָוה ֵאַלי ָּתׁשּוב, 
ְוִאם ָּתִסיר ִׁשּקּוֶציָך ִמָּפַני ְוֹלא ָתנּוד:   

ְרכּו  ט ּוִבְצָדָקה ְוִהְתבָּ פָּ ִמְשׁ ֱאֶמת בְּ ְעתָּ ַחי־ְיהָוה בֶּ בַּ ְוִנְשׁ  2
לּו׃ וִים ּובֹו ִיְתַהלָּ בֹו גֹּ  

יהּוָדה  ר בִּ ִליִחים ְוָהַאִחים ֲאֶשׁ מעשי השליחים יא 1     ַהשְּׁ
ַבר ֱאֹלִהים. לּו ֶאת דְּ ם ַהּגֹוִים ִקבְּ גַּ ְמעּו ֶשׁ ָשׁ

יק ֶאת  ֱאֹלִהים ַיְצדִּ ָיְדעֹו ֵמרֹאׁש ֶשׁ תּוב, בְּ גלטיים ג 8     ְוַהכָּ
ר ְלַאְבָרָהם: ְוִנְבְרכּו      ׂ ים ְלַבשֵּ ַהּגֹוִים ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה, ִהְקדִּ

ל ַהּגֹוִים.   ְבָך כָּ

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.

י ְבָכל־ י ְלָך ָיָאָתה כִּ וִים כִּ ירמיהו י 7     ִמי ֹלא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהגֹּ
מֹוָך׃  וִים ּוְבָכל־ַמְלכּוָתם ֵמֵאין כָּ ַחְכֵמי ַהגֹּ

ָנה  ם ְוָאַמר: ִנתְּ ר ִאתָּ ׁש ֵיׁשּוַע ְלַדבֵּ מתי כח 18     ִנגַּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ.  שָּׁ ל ַסְמכּות בַּ ִלי כָּ  

ְמָך?  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ההתגלות טו 4     ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ
ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש; ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך; 

ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.
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מלכותו העתידית של המשיח. ח03	
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

ים  י אֹוָתם ָאׁשּוב ְוִרַחְמתִּ ירמיהו יב 15     ְוָהָיה ַאֲחֵרי ָנְתִשׁ
בִֹתים ִאיׁש ְלַנֲחָלתֹו ְוִאיׁש ְלַאְרצֹו׃  ַוֲהִשׁ

בִֹתים  י ֵעיִני ֲעֵליֶהם ְלטֹוָבה ַוֲהִשׁ ְמתִּ ירמיהו כד  6     ְוַשׂ
ים  את ּוְבִניִתים ְוֹלא ֶאֱהרֹס ּוְנַטְעתִּ ַעל־ָהָאֶרץ ַהזֹּ  

וׁש׃  ְוֹלא ֶאתֹּ  
י ֲאִני ְיהָוה ְוָהיּו־ִלי ְלָעם  י ָלֶהם ֵלב ָלַדַעת אִֹתי כִּ ְוָנַתתִּ  7

ם׃      ָכל־ִלבָּ בּו ֵאַלי בְּ י־ָיֻשׁ ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים כִּ  

י ֶאת־ ְבתִּ ירמיהו כט 14     ְוִנְמֵצאִתי ָלֶכם ְנֻאם־ְיהָוה ְוַשׁ
ל־ וִים ּוִמכָּ ל־ַהגֹּ י ֶאְתֶכם ִמכָּ ְצתִּ בּוְתֶכם( ְוִקבַּ ִביְתֶכם )ְשׁ ְשׁ
בִֹתי  ם ְנֻאם־ְיהָוה ַוֲהִשׁ י ֶאְתֶכם ָשׁ ְחתִּ ר ִהדַּ קֹומֹות ֲאֶשׁ ַהמְּ

ם׃  ר־ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ִמשָּׁ קֹום ֲאֶשׁ ֶאְתֶכם ֶאל־ַהמָּ

הֹוִכיחֹו אֹוָתם הּוא אֹוֵמר: ִהֵּנה ָיִמים  עברים ח 8     ֲהֹלא בְּ
ָּבִאים, ְנֻאם־יהוה, ְוָכַרִּתי ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה 

ְּבִרית ֲחָדָׁשה; 
י ֶאת־ֲאבֹוָתם ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם  ַרתִּ ר  כָּ ִרית ֲאֶשׁ ֹלא ַכבְּ  9

ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת־ְּבִריִתי 
ְוָאנִֹכי ָּבַחְלִּתי ָבם, ְנֻאם־יהוה.

ָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים  ית ִיְשׂ ר ֶאְכרֹת ֶאת־בֵּ ִרית ֲאֶשׁ י זאת ַהבְּ 10   כִּ

ָהֵהם, ְנֻאם־יהוה: ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל־ִלָּבם 
ֶאְכֳּתֶבָּנה, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם,  

ה10	 המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ִאים ְנֻאם־ְיהָוה ְוֹלא־ֵיָאֵמר  ה־ָיִמים בָּ ירמיהו טז 14    ָלֵכן ִהנֵּ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים׃  ֵני ִיְשׂ ר ֶהֱעָלה ֶאת־בְּ עֹוד ַחי־ְיהָוה ֲאֶשׁ

ר ֶהֱעָלה  י ִאם־ַחי־ְיהָוה ֲאֶשׁ כִּ  15
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יָחם  ר ִהדִּ ל ָהֲאָרצֹות ֲאֶשׁ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ּוִמכֹּ ֵני ִיְשׂ ֶאת־בְּ  
י ַלֲאבֹוָתם׃    ר ָנַתתִּ בִֹתים ַעל־ַאְדָמָתם ֲאֶשׁ ה ַוֲהִשׁ מָּ ָשׁ

וִים ָיבֹאּו ֵמַאְפֵסי־ יֹום ָצָרה ֵאֶליָך גֹּ י ּוְמנּוִסי בְּ י ּוָמֻעזִּ ְיהָוה ֻעזִּ  19

ם מֹוִעיל׃  ֶקר ָנֲחלּו ֲאבֹוֵתינּו ֶהֶבל ְוֵאין־בָּ ָאֶרץ ְויֹאְמרּו ַאְך־ֶשׁ

ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ;  בּו ֶאל־ְיהָוה כָּ רּו ְוָיֻשׁ תהלים כב 28    ִיְזכְּ
חֹות ּגֹוִים׃   פְּ ל־ִמְשׁ ֲחוּו ְלָפֶניָך, כָּ תַּ ְוִיְשׁ

ׁשּוָבה ּוְסִליַחת ֲחָטִאים ְלָכל  ְכַרז תְּ מֹו תֻּ לוקס כד 47     ּוִבְשׁ
ַלִים.  ַהּגֹוִים ָהֵחל ִמירּוָשׁ

ת ַאְבָרָהם ֶאל  ְרכַּ יַע בִּ גִּ יַח תַּ ִשׁ ֵיׁשּוַע ַהמָּ בְּ ֵדי ֶשׁ גלטיים ג 14     כְּ
ְבַטַחת.  ַהּגֹוִים, ְלַמַען ִנְנַחל ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ֶאת ָהרּוַח ַהמֻּ

ר  ה ָהמֹון ַרב, ֲאֶשׁ ההתגלות ז 9     ַאֲחֵרי ֵכן ָרִאיִתי ְוִהנֵּ
ים  ָבִטים ְוָהַעמִּ ל ָהֻאּמֹות ְוַהשְּׁ ֹלא ָיכֹול ִאיׁש ִלְמנֹותֹו, ִמכָּ

ים  ה ְוֵהם ְלבּוִשׁ ׂ א ְוִלְפֵני ַהשֶּ סֵּ ׁשֹונֹות – עֹוְמִדים ִלְפֵני ַהכִּ ְוַהלְּ
יֵדיֶהם.  ָמִרים בִּ ִלימֹות ְלָבנֹות ְוַכּפֹות תְּ גְּ

ב08		כל-ידיעתו של המשיח.

ָליֹות ְוָלֵתת ְלִאיׁש  ֵחן כְּ ירמיהו יז 10     ֲאִני ְיהָוה חֵֹקר ֵלב בֹּ
ְפִרי ַמֲעָלָליו׃   ו כִּ ַדְרכֹּ כְּ

ַבר ָהֱאֹלִהים ַחי ּופֹוֵעל, ְוַחד הּוא ֵמֶחֶרב  ֲהֵרי דְּ עברים ד 12     ֶשׁ
ָרִקים ְלמַֹח  ין ֶנֶפׁש ְלרּוַח ּוֵבין פְּ יל בֵּ יִפּיֹות ְוחֹוֵדר ַעד ְלַהְבדִּ פִּ

נֹוָתיו.  ב ְוַכוָּ בֹות ַהלֵּ ָהֲעָצמֹות, ּובֹוֵחן ַמְחְשׁ
ר ֵמֵעיָניו; ַהּכל ָחׂשּוף ְוָגלּוי ְלֵעיֵני ִמי  ֵאין ׁשּום ִנְבָרא ִנְסתָּ  13

ּבֹון. ין ְוֶחְשׁ ָפָניו ָעֵלינּו ָלֵתת דִּ לְּ ֶשׁ
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ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

ל ָהֲאָרצֹות  ֵאִרית צֹאִני ִמכֹּ ץ ֶאת־ְשׁ ירמיהו כג 3     ַוֲאִני ֲאַקבֵּ
בִֹתי ֶאְתֶהן ַעל־ְנֵוֶהן ּוָפרּו  ם ַוֲהִשׁ י אָֹתם ָשׁ ְחתִּ ר־ִהדַּ ֲאֶשׁ  

ְוָרבּו׃ 
ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶהם רִֹעים ְוָרעּום ְוֹלא־ִייְראּו עֹוד ְוֹלא־ֵיַחּתּו   4

ֵקדּו ְנֻאם־ְיהָוה׃   ְוֹלא ִיפָּ

ִאים ְנֻאם־ְיהָוה ְוֹלא־יֹאְמרּו עֹוד ַחי־ְיהָוה  ה־ָיִמים בָּ ָלֵכן ִהנֵּ  7

ֵני ִיְשָׂרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים׃  ר ֶהֱעָלה ֶאת־בְּ ֲאֶשׁ  
ית  ר ֵהִביא ֶאת־ֶזַרע בֵּ ר ֶהֱעָלה ַוֲאֶשׁ י ִאם־ַחי־ְיהָוה ֲאֶשׁ כִּ  8

ם  ים ָשׁ ְחתִּ ר ִהדַּ ל ָהֲאָרצֹות ֲאֶשׁ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹוָנה ּוִמכֹּ ִיְשׂ
בּו ַעל־ַאְדָמָתם׃   ְוָיְשׁ

יר אֹוָתן;  יוחנן י 27     צֹאִני ׁשֹוְמעֹות ֶאת קֹוִלי ַוֲאִני ַמכִּ
ֵהן הֹוְלכֹות ַאֲחַרי   

אַבְדָנה ְלעֹוָלם,  י עֹוָלם; ְוֹלא תֹּ ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶהן ַחיֵּ  28

ַאף ֹלא ַיֲחטֹף   
ִדי.  אֹוָתן ִאיׁש ִמיָּ  

דֹול ִמּכל ְוֵאין ִאיׁש ָיכֹול ַלֲחטֹף  ַתן אֹוָתן ִלי גָּ נָּ ָאִבי ֶשׁ  29

ד ָהָאב.  אֹוָתן ִמיָּ  
ֲאִני ְוָהָאב ֶאָחד ֲאַנְחנּו.    30

ְזכּות  ְגבּוַרת ֱאֹלִהים, בִּ מּוִרים בִּ פטרוס א א 5     ָלֶכם ַהשְּׁ
ֵעת ֵקץ. לֹות בְּ ֱאמּוָנה, ֱאֵלי ְיׁשּוָעה ָהֲעִתיָדה ְלִהגָּ

ב04  תכונותיו האלוהיות של המשיח.
בוא המשיח מנובא. ג01		

ד09	המשיח יהיה המושיע.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ִאים ְנֻאם־ְיהָוה ַוֲהִקמִֹתי ְלָדִוד  ה ָיִמים בָּ ירמיהו כג 5     ִהנֵּ
ָאֶרץ׃  ט ּוְצָדָקה בָּ פָּ יל ְוָעָשׂה ִמְשׁ כִּ יק ּוָמַלְך ֶמֶלְך ְוִהְשׂ ֶצַמח ַצדִּ
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מֹו  ן ָלֶבַטח ְוֶזה־שְּׁ כֹּ ָרֵאל ִיְשׁ ע ְיהּוָדה ְוִיְשׂ ַשׁ וָּ ָיָמיו תִּ בְּ  6

ר־ִיְקְראֹו ְיהָוה  ִצְדֵקנּו׃   ֲא ֶשׁ  

ל ׂשֹוֵנא  ד כָּ ד אֹוֵיב ּוִמיַּ יֵענּו ִמיַּ לוקס א 71     ְלהֹוִשׁ
ר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו  ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִלְזׂכּ  72

ע ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו   בַּ ר ִנְשׁ ֲאֶשׁ  73

ד אֹוֵיב ְלִתֵּתנּו ְלָעְבדֹו ְּבֵאין מֹוָרא יֵלנּו ִמיַּ ְלַהצִּ  74

יַח ֵיׁשּוַע  ִשׁ מָּ ם בַּ ִמים ַאתֶּ ּנּו ַקיָּ קורנתיים א א 30     ֲאָבל ִממֶּ
ה  ר ָהָיה ָלנּו ְלָחְכָמה ֵמֵאת ֱאֹלִהים, ִלְצָדָקה, ִלְקֻדשָּׁ ֲאֶשׁ

ְוִלְפדּות, 

ה סּוס  תּוִחים ְוִהנֵּ ַמִים פְּ ההתגלות יט 11     ָרִאיִתי ֶאת ַהשָּׁ
ֶצֶדק הּוא ׁשֹוֵפט  י; בְּ ב ָעָליו ִנְקָרא ֶנֱאָמן ַוֲאִמתִּ ָלָבן ְוַהּיֹוֵשׁ

ְולֹוֵחם. 

ד02	משרתו של המשיח כנביא.
ה24	המשיח יביא שלום.

ִביא  ַבר ַהנָּ בֹא דְּ ֹלום בְּ ֵבא ְלָשׁ ר ִינָּ ִביא ֲאֶשׁ ירמיהו כח 9      ַהנָּ
ֱאֶמת׃ ָלחֹו ְיהָוה בֶּ ר־ְשׁ ִביא ֲאֶשׁ ַדע ַהנָּ ִיוָּ

לֹוִמי ֲאִני נֹוֵתן  ִאיר ָלֶכם, ֶאת ְשׁ לֹום ֲאִני ַמְשׁ יוחנן יד 27     ָשׁ
ָהעֹוָלם נֹוֵתן ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם. ַאל ָנא ֵיַחת  ֶדֶרְך ֶשׁ ָלֶכם; ֹלא כְּ

ְלַבְבֶכם ְוַאל ִייָרא.

ַלח ִלְבֵני  שָּׁ ָבר ֶשׁ ם יֹוְדִעים ֶאת ַהדָּ מעשי השליחים י 36     ַאתֶּ
יַח ֲאדֹון ַהּכל.  ִשׁ לֹום ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהמָּ רֹו ָשׁ ׂ ַבשְּ ָרֵאל, בְּ ִיְשׂ
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א03	המשיח הוא צאצא של דוד.
ד05	 המשיח יהיה הגואל.	

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

י  ְבתִּ ִאים ְנֻאם־ְיהָוה ְוַשׁ ה ָיִמים בָּ י ִהנֵּ ירמיהו ל 3     כִּ
בִֹתים  ָרֵאל ִויהּוָדה ָאַמר ְיהָוה ַוֲהִשׁ י ִיְשׂ בּות ַעמִּ ֶאת־ְשׁ  

י ַלֲאבֹוָתם ִויֵרׁשּוָה׃  ר־ָנַתתִּ ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ  

ם  ִוד ַמְלכָּ  ירמיהו ל 9     ְוָעְבדּו ֵאת ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם ְוֵאת דָּ

ר ָאִקים ָלֶהם׃  ֲאֶשׁ  
ָרֵאל  ַחת ִיְשׂ י ַיֲעקֹב ְנֻאם־ְיהָֹוה ְוַאל־תֵּ יָרא ַעְבדִּ ה ַאל־תִּ ְוַאתָּ  10

ב  ְבָים ְוָשׁ יֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת־ַזְרֲעָך ֵמֶאֶרץ ִשׁ י ִהְנִני מֹוִשׁ כִּ
ֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד׃  ַקט ְוַשׁ ַיֲעקֹב ְוָשׁ

ָכל־ ה ָכָלה בְּ י ֶאֱעֶשׂ יֶעָך כִּ ָך ֲאִני ְנֻאם־ְיהָוה ְלהֹוִשׁ י־ִאתְּ כִּ  11

ה ָכָלה  ם ַאְך אְֹתָך ֹלא־ֶאֱעֶשׂ ר ֲהִפצֹוִתיָך שָּׁ וִים  ֲאֶשׁ ַהגֹּ
ָּך׃  ה ֹלא ֲאַנקֶּ ט ְוַנקֵּ פָּ ְשׁ יָך ַלמִּ ְרתִּ ְוִיסַּ

מֹו ֵיׁשּוַע. ן, ְוִתְקְרִאי ְשׁ ֲהִרי ְוֵתְלִדי בֵּ ה תַּ לוקס א 31     ִהנֵּ
ן  ֵרא, ַויהוה ֱאֹלִהים ִיתֵּ דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ הּוא גָּ  32

ִוד ָאִביו;  א דָּ סֵּ לֹו ֶאת כִּ  
ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.   ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

ה,  ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ רומיים יא 25     ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ
ת ָמה ֶאת  ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ ְהיּו ֲחָכִמים בְּ ן תִּ פֶּ

ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים.  ר ִיכָּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ִיְשׂ
תּוב: ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ וְוָכְך כָּ  26

ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.   
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היחסים בין המשיח לאביו.  א05	
ד08	המשיח יהיה הערבון.

נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

יו  ו ֵיֵצא ְוִהְקַרְבתִּ ְרבֹּ ֹלו ִמקִּ ּנּו ּומְֹשׁ ירֹו ִממֶּ ירמיהו ל 21     ְוָהָיה ַאדִּ
ת ֵאַלי ְנֻאם־ְיהָוה׃  ו ָלֶגֶשׁ י ִמי הּוא־ֶזה ָעַרב ֶאת־ִלבֹּ ׁש ֵאָלי כִּ ְוִנגַּ

ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאֹלִהים׃    22

ר ֵיׁשּוַע ִנְהָיה  ִרית ֲאֶשׁ ם טֹוָבה יֹוֵתר ַהבְּ ְך גַּ עברים ז 22     כָּ
ָעֵרב ָלּה.   

ֻהָנה. כְּ יְך בַּ ַהְמִשׁ ֶות ְמָנָעם ִמלְּ י ַהמָּ ים ָהיּו ְלכֲהִנים, כִּ ְוַרבִּ  23

ה  ֵאיֶננָּ ה ֶשׁ ֻהנָּ ָאר ְלעֹוָלם, ֵיׁש לֹו כְּ הּוא ִנְשׁ יָון ֶשׁ ֲאָבל ֶזה, ִמכֵּ  24

עֹוֶבֶרת. 
ְרּכֹו,  ִאים ֵלאֹלִהים דַּ יַע ָלֶנַצח ֶאת ַהבָּ ם ָיכֹול ְלהֹוִשׁ ָלֵכן הּוא גַּ  25

ֲעָדם.  יַע בַּ ֵדי ְלַהְפגִּ ִמיד כְּ י ַחי הּוא תָּ כִּ  

ָרֵאל  ית ִיְשׂ ר ֶאְכרֹת ֶאת־בֵּ ִרית ֲאֶשׁ י זאת ַהבְּ עברים ח 10      כִּ
ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם, ְנֻאם־יהוה: ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל־

ִלָּבם ֶאְכֳּתֶבָּנה, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם.

טובו של השם ושל המשיח. ב22		
המשיח יבנה מקדש לשם. ה17	 

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ֵמָרחֹוק ְיהָוה ִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם  ירמיהו לא 3  
יְך ָחֶסד׃  ְכתִּ ן ְמַשׁ יְך ַעל־כֵּ ֲאַהְבתִּ

ִיְך  י ֻתפַּ ְעדִּ ָרֵאל עֹוד תַּ תּוַלת ִיְשׂ עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית בְּ  4

ֲחִקים׃  ְמחֹול ְמַשׂ ְוָיָצאת בִּ  
לּו׃ ְמרֹון ָנְטעּו נְֹטִעים ְוִחלֵּ ָהֵרי שֹׁ ִעי ְכָרִמים בְּ טְּ עֹוד תִּ  5

ון  ַהר ֶאְפָרִים קּומּו ְוַנֲעֶלה ִציֹּ י ֶיׁש־יֹום ָקְראּו נְֹצִרים בְּ כִּ  6

ֶאל־ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו׃    
וִים  רֹאׁש ַהגֹּ י־כֹה  ָאַמר ְיהָוה ָרּנּו ְלַיֲעקֹב ִשְׂמָחה ְוַצֲהלּו בְּ כִּ  7

ָרֵאל׃   ֵאִרית ִיְשׂ ָך ֵאת ְשׁ ע ְיהָוה ֶאת־ַעמְּ ִמיעּו ַהְללּו ְוִאְמרּו הֹוַשׁ ַהְשׁ



ירמיהו  140

ֵתי־ָאֶרץ  ְרכְּ ים ִמיַּ ְצתִּ ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְוִקבַּ  8

ה׃ דֹול ָיׁשּובּו ֵהנָּ ו ָקָהל גָּ ַח ָהָרה ְויֶֹלֶדת ַיְחדָּ ר ּוִפסֵּ ם ִעוֵּ בָּ  
ְבִכי ָיבֹאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם אֹוִליֵכם ֶאל־ַנֲחֵלי ַמִים  בִּ  9

ָרֵאל ְלָאב  י־ָהִייִתי ְלִיְשׂ ּה כִּ לּו בָּ ְשׁ ר ֹלא ִיכָּ ֶדֶרְך ָיָשׁ בְּ
כִֹרי הּוא׃  ְוֶאְפַרִים בְּ  

ֶפֶלת  ִויד ַהנֹּ ת דָּ ום ַההּוא ָאִקים ֶאת־ֻסכַּ יֹּ עמוס ט 11     בַּ
יֵמי עֹוָלם׃  ְרֵציֶהן ַוֲהִרסָֹתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה כִּ י ֶאת־פִּ ְוָגַדְרתִּ

ת  מעשי השליחים טו 16     ַאֲחֵרי ֵכן ָאׁשּוב ְו ָאִקים ֶאת־ֻסכַּ
ֶפֶלת ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה,  ִויד ַהנֹּ דָּ

ָרֵאל: ִּכי ִאם־ִיְהֶיה  ְעָיהּו ַמְכִריז ַעל ִיְשׂ רומיים ט 27     ִויַשׁ
ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים, ְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו.

 

הנבואה על הרג הילדים בבית-לחם. ג05		

ִכי  ָמע ְנִהי בְּ ָרָמה ִנְשׁ ה  ָאַמר ְיהָוה קֹול בְּ ירמיהו לא 15     כֹּ
ֶניָה  ֵחם ַעל־בָּ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהנָּ ה ַעל־בָּ ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבכָּ

י ֵאיֶנּנּו׃  כִּ  
 

י ֵהֵתּלּו ּבֹו ַהֲחָכִמים ָרַגז  ר ָרָאה הֹוְרדֹוס כִּ ֲאֶשׁ מתי ב 16     כַּ
ֵבית ֶלֶחם ּוְבָכל  בְּ ל ַהְיָלִדים ֶשׁ ַלח ַלֲהרֹג ֶאת כָּ ַעד ְמאֹד ְוָשׁ

י  ר ָקַבע ִמפִּ ה, ְלִפי ָהֵעת ֲאֶשׁ ָנַתִים ָוַמטָּ ֵני ְשׁ ְסִביבֹוֶתיָה, ִמבְּ
ַהֲחָכִמים. 

ִביא:  ִפי ִיְרְמָיהּו ַהנָּ ֱאָמר בְּ ם ַהנֶּ ָאז ִנְתַקיֵּ  17

ֶניָה,  ה ַעל־בָּ ִכי ַתְמרּוִרים, ָרֵחל ְמַבכָּ ָמע, ְנִהי בְּ ָרָמה ִנְשׁ 18  קֹול בְּ

י ֵאיָנם.   ֵחם כִּ ֵמֲאָנה ְלִהנָּ
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ג01	בוא המשיח מנובא.

י־ָבָרא  וֵבָבה כִּ ת ַהשֹּׁ ִקין ַהבַּ ְתַחמָּ ירמיהו לא 22     ַעד־ָמַתי תִּ
ֶבר׃   סֹוֵבב גָּ ָאֶרץ ְנֵקָבה תְּ ה בָּ ְיהָוה ֲחָדָשׁ

נֹו,  ַלח ֱאֹלִהים ֶאת בְּ ר ָמְלָאה ָהֵעת ָשׁ ֲאֶשׁ גלטיים ד 4     ֲאָבל כַּ
ה ְוָכפּוף ַלּתֹוָרה,  ְילּוד ִאשָּׁ

ה20	המשיח יכרות ברית חדשה.
ז06 משכנו של רוח הקודש.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח. 

ית  י ֶאת־בֵּ ִאים ְנֻאם־ְיהָוה ְוָכַרתִּ ה ָיִמים בָּ ירמיהו לא 31     ִהנֵּ
ה׃  ִרית ֲחָדָשׁ ית ְיהּוָדה בְּ ָרֵאל ְוֶאת־בֵּ ִיְשׂ

יֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם  י ֶאת־ֲאבֹוָתם בְּ ַרתִּ ר כָּ ִרית ֲאֶשׁ ֹלא ַכבְּ  32

ִריִתי  ה ֵהֵפרּו ֶאת־בְּ ר־ֵהמָּ ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאֶשׁ
י ָבם ְנֻאם־ְיהָוה׃  ַעְלתִּ ְוָאנִֹכי בָּ  

ִמים  ָרֵאל ַאֲחֵרי ַהיָּ ית ִיְשׂ ר ֶאְכרֹת ֶאת־בֵּ ִרית ֲאֶשׁ י זֹאת ַהבְּ כִּ  33

ם  ם ְוַעל־ִלבָּ ִקְרבָּ וָרִתי בְּ י ֶאת־תֹּ ָהֵהם ְנֻאם־ְיהָוה ָנַתתִּ
ה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם׃  ה ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהמָּ ֶבנָּ ֶאְכתֲּ

דּו עֹוד ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת־ָאִחיו ֵלאמֹר  ְוֹלא ְיַלמְּ  34

דֹוָלם  ם ְוַעד־גְּ ם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטנָּ י־כּולָּ עּו ֶאת־ְיהָוה כִּ דְּ  
ר־עֹוד׃  אָתם ֹלא ֶאְזכָּ י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם ּוְלַחטָּ ְנֻאם־ְיהָוה כִּ

תּו  ָאְמרֹו: ְשׁ ֵרְך ְוָנַתן ָלֶהם בְּ מתי כו 27     ָלַקח ֶאת ַהּכֹוס, בֵּ
ֶכם,  לְּ ה כֻּ נָּ ִממֶּ

ים ִלְסִליַחת  ַעד ַרבִּ ְך בְּ פָּ ְשׁ ה[ ַהנִּ ִרית ]ַהֲחָדשָּׁ ם ַהבְּ ִמי, דַּ י ֶזה דָּ כִּ  28

ֲחָטִאים. 

ַנִיְך ִלּמּוֵדי יהוה.  ִביִאים, ְוָכל־בָּ נְּ תּוב בַּ יוחנן ו 45     ֵהן כָּ
ל ַהּׁשֹוֵמַע ִמן ָהָאב ְולֹוֵמד ָיבֹוא ֵאַלי. כָּ  
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ה  אֹוָתּה ִמדָּ ה ַנֲעָלה יֹוֵתר, בְּ ֻהנָּ יג כְּ ׂ ה ֵיׁשּוַע ִהשִּ עברים ח 6     ְוִהנֵּ
ר נֹוְסָדה ַעל ַהְבָטחֹות  ה יֹוֵתר ֲאֶשׁ ִרית ְמֻעלָּ ל בְּ ְך ֶשׁ הּוא ְמַתוֵּ ֶשׁ

טֹובֹות יֹוֵתר.
רֹון, ֹלא ָהָיה ִנְדָרׁש  ִלי ִחסָּ ִרית ָהִראׁשֹוָנה בְּ ִאּלּו ָהְיָתה ַהבְּ  7

ה. ִניָּ ָמקֹום ַלשְּׁ
הֹוִכיחֹו אֹוָתם הּוא אֹוֵמר: ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים, ְנֻאם־יהוה,  ֲהֹלא בְּ  8

ְוָכַרִּתי ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה ְּבִרית ֲחָדָׁשה; 
י ֶאת־ֲאבֹוָתם ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם  ַרתִּ ר  כָּ ִרית ֲאֶשׁ ֹלא ַכבְּ  9

ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת־ְּבִריִתי 
ְוָאנִֹכי ָּבַחְלִּתי ָבם, ְנֻאם־יהוה.

ָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים  ית ִיְשׂ ר ֶאְכרֹת ֶאת־בֵּ ִרית ֲאֶשׁ י זאת ַהבְּ 10  כִּ

ָהֵהם, ְנֻאם־יהוה: ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל־ִלָּבם 
ֶאְכֳּתֶבָּנה, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם,

דּו עֹוד ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת־ָאִחיּו ֵלאמֹר,  11  ְוֹלא ְיַלמְּ

ְּדעּו ֶאת יהוה; ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד־ְּגדֹוָלם.

ה20	המשיח יכרות ברית חדשה.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09		נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ים  ְחתִּ ר ִהדַּ ל־ָהֲאָרצֹות ֲאֶשׁ ָצם ִמכָּ ירמיהו לב 37   ִהְנִני ְמַקבְּ
ה  קֹום ַהזֶּ בִֹתים ֶאל־ַהמָּ דֹול ַוֲהִשׁ י ּוַבֲחָמִתי ּוְבֶקֶצף גָּ ַאפִּ ם בְּ ָשׁ

ים ָלֶבַטח׃ ְבתִּ ְוהַֹשׁ
ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים׃  38

ִמים  ל־ַהיָּ י ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחד ְלִיְרָאה אֹוִתי כָּ ְוָנַתתִּ  39

ְלטֹוב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם׃
ר ֹלא־ָאׁשּוב ֵמַאֲחֵריֶהם  ִרית עֹוָלם ֲאֶשׁ י ָלֶהם בְּ ְוָכַרתִּ  40

י סּור ֵמָעָלי׃ ְלָבָבם ְלִבְלתִּ ן בִּ ְלֵהיִטיִבי אֹוָתם ְוֶאת־ִיְרָאִתי ֶאתֵּ
את  ָאֶרץ ַהזֹּ ים בָּ י ֲעֵליֶהם ְלֵהִטיב אֹוָתם ּוְנַטְעתִּ תִּ ְשׂ ְוַשׂ  41

י׃   י ּוְבָכל־ַנְפִשׁ ָכל־ִלבִּ ֱאֶמת בְּ בֶּ

ֲאִמיִנים ָהָיה ֵלב ֶאָחד ְוֶנֶפׁש  מעשי השליחים ד 32     ְקַהל ַהמַּ
ּלֹו הּוא,  י ֶשׁ ְנָיָניו כִּ ָבר ִמקִּ ַאַחת. ִאיׁש ֵמֶהם ֹלא ָאַמר ַעל דָּ

ּכל. ִפים ָהיּו בַּ תָּ א ֻשׁ ֶאלָּ
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ָטן חֹוֵטא  י ַהָשׂ ָטן הּוא, כִּ ה ֵחְטא ִמן ַהָשׂ יוחנן א ג 8     ָהעֹוֶשׂ
ֻעּלֹות  ן־ָהֱאֹלִהים, ְלָהֵפר ֶאת פְּ ית. ָלזאת ִנְגָלה בֶּ ֵמֵראִשׁ

ָטן.  ַהָשׂ
ָאר ּבֹו; ְוֵאין הּוא  י ַזְרעֹו ִנְשׁ ל ַהּנֹוָלד ֵמֱאֹלִהים ֵאיֶנּנּו חֹוֵטא, כִּ כָּ  9

י ֵמֱאֹלִהים נֹוַלד.  ָיכֹול ַלֲחטֹא, כִּ
ה  ֵאינֹו עֹוֶשׂ ל ִמי ֶשׁ ָטן: כָּ ְדעּו ַיְלֵדי ָהֱאֹלִהים ְוַיְלֵדי ַהָשׂ ֶזה ִיוָּ בָּ  10

ֵאינֹו אֹוֵהב ֶאת ָאִחיו. ְצָדָקה ֵאיֶנּנּו ֵמֱאֹלִהים, ְוֵכן ִמי ֶשׁ

המשיח יסלח על חטא. ה21	
המשיח יביא שלום. ה24	

מלכותו העתידית של המשיח. ח03	
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.	 ח09	

א ּוְרָפאִתים  ּה ֲאֻרָכה ּוַמְרפֵּ ירמיהו לג 6     ִהְנִני ַמֲעֶלה־לָּ
ֹלום ֶוֱאֶמת׃  יִתי ָלֶהם ֲעֶתֶרת ָשׁ ְוִגלֵּ

ָרֵאל  בּות ִיְשׂ בּות ְיהּוָדה ְוֵאת ְשׁ בִֹתי ֶאת־ְשׁ ַוֲהִשׁ  7

ָנה׃  ָבִראשֹׁ ּוְבִנִתים כְּ  
י ְלכֹול־  ר ָחְטאּו־ִלי ְוָסַלְחתִּ ל־ֲעוָֹנם ֲאֶשׁ ים ִמכָּ ְוִטַהְרתִּ  8

עּו ִבי׃  ְשׁ ר פָּ ר ָחְטאּו־ִלי ַוֲאֶשׁ )ְלָכל(־ֲעוֹנֹוֵתיֶהם ֲאֶשׁ
וֵיי ָהָאֶרץ  ה ּוְלִתְפֶאֶרת ְלכֹל גֹּ ון ִלְתִהלָּ שֹׂ ם ָשׂ י ְלֵשׁ ְוָהְיָתה לִּ  9

ר  וָבה ֲאֶשׁ ל־ַהטֹּ ְמעּו ֶאת־כָּ ר ִיְשׁ ֲאֶשׁ
וָבה ְוַעל  ל־ַהטֹּ ָאנִֹכי עֶֹשׂה אָֹתם ּוָפֲחדּו ְוָרְגזּו ַעל כָּ  

ּה׃    ה לָּ ר ָאנִֹכי עֶֹשׂ ֹלום ֲאֶשׁ ל־ַהשָּׁ כָּ  

לוקס ד 18      רּוַח ֲאדָֹני ָעָלי, ַיַען ָמַׁשח אִֹתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים. 
ְׁשָלַחִני ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִיים ְּדרֹור,  ּוְלִעְוִרים ְּפַקח־קֹוַח; ְלַׁשֵּלַח 

ְרצּוִצים ָחְפִׁשים, 
ַנת ָרצֹון ַליהוה.  ִלְקרֹא ְשׁ  19

ב.  אי ְוִהְתַישֵּׁ בַּ ה, ֶהֱחִזיָרּה ַלגַּ ִגלָּ ַלל ֶאת ַהמְּ גָּ ְלַאַחר ֶשׁ  20

ל ַהּנֹוְכִחים ָהיּו ְנׂשּואֹות ֵאָליו ֵעיֵני כָּ  
תּוב  א ַהכָּ ר ֲאֵליֶהם ְוָאַמר: ַהּיֹום ִנְתַמלֵּ ְוהּוא ֵהֵחל ְלַדבֵּ  21

ָאְזֵניֶכם. ה בְּ ַהזֶּ  
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ה, ְוַהֶחֶסד ְוָהֱאֶמת  ָנה ַעל־ְיֵדי מֶֹשׁ י ַהּתֹוָרה ִנתְּ יוחנן א 17     כִּ
יַח.  ִשׁ ֶרְך ֵיׁשּוַע ַהמָּ אּו דֶּ בָּ  

יק  ה ַעל ֲחָטֵאינּו, ֶנֱאָמן הּוא ְוַצדִּ ִאם ִנְתַודֶּ יוחנן א א 9 
ל ַעְוָלה.  ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמכָּ

בוא המשיח מנובא. ג01 
ד03	משרתו של המשיח ככהן.

ד05	 המשיח יהיה הגואל.
ד09	המשיח יהיה המושיע.

ה08	הצדק של המשיח.
ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ִאים ְנֻאם־ְיהָוה ַוֲהִקמִֹתי ֶאת־ ה ָיִמים בָּ ירמיהו לג 14     ִהנֵּ
ית ְיהּוָדה׃ ָרֵאל ְוַעל־בֵּ ית ִיְשׂ י ֶאל־בֵּ ְרתִּ בַּ ר דִּ וב ֲאֶשׁ ָבר ַהטֹּ ַהדָּ
ִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ַאְצִמיַח ְלָדִוד ֶצַמח ְצָדָקה ְוָעָשׂה  יָּ בַּ  15

ָאֶרץ׃ ט ּוְצָדָקה בָּ פָּ ִמְשׁ
ון ָלֶבַטח ְוֶזה  כֹּ ְשׁ ַלִם תִּ ע ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ ַשׁ וָּ ִמים ָהֵהם תִּ יָּ בַּ  16

ר־ִיְקָרא־ָלּה ְיהָוה  ִצְדֵקנּו׃    ֲאֶשׁ
א  סֵּ ב ַעל־כִּ ֵרת ְלָדִוד ִאיׁש יֵֹשׁ י־כֹה ָאַמר ְיהָוה ֹלא־ִיכָּ כִּ  17

ָרֵאל׃  ֵבית־ִיְשׂ  

ֵרא, ַויהוה ֱאֹלִהים  דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ לוקס א 32     הּוא גָּ
ִוד ָאִביו;  א דָּ סֵּ ן לֹו ֶאת כִּ ִיתֵּ

ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.  ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  



ירמיהו 145

ה20	המשיח יכרות ברית חדשה.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ה ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם־ְיהָוה ָיבֹאּו  ִמים ָהֵהמָּ יָּ ירמיהו נ 4     בַּ
ו ָהֹלוְך ּוָבכֹו ֵיֵלכּו  ה ּוְבֵני־ְיהּוָדה ַיְחדָּ ָרֵאל ֵהמָּ ְבֵני־ִיְשׂ

ׁשּו׃  ְוֶאת־ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם ְיַבקֵּ  
ִרית  אּו ְוִנְלוּו ֶאל־ְיהָוה בְּ ה ְפֵניֶהם בֹּ ֶרְך ֵהנָּ ָאלּו דֶּ ון ִיְשׁ ִציֹּ  5

ֵכַח׃   עֹוָלם ֹלא ִתשָּׁ
וֵבִבים  י רֵֹעיֶהם ִהְתעּום ָהִרים שֹׁ צֹאן אְֹבדֹות ָהָיה ַעמִּ  6

ְכחּו ִרְבָצם׃  ְבָעה ָהָלכּו ָשׁ ֵמַהר ֶאל־גִּ  

מעשי השליחים ג 26     ָלֶכם ִראׁשֹוָנה ֵהִקים ֱאֹלִהים 
ׁשּוְבֶכם ִאיׁש ִאיׁש  ַלח אֹותֹו ְלָבֵרְך ֶאְתֶכם, בְּ ֶאת ַעְבּדֹו ְוָשׁ  

ְרּכֹו ָהָרָעה.   ִמדַּ

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  

י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.   ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27
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המשיח הוא בן האדם.  ב03		

ַמְרֵאה  ם כְּ ר ַעל־רֹאָשׁ ַעל ָלָרִקיַע ֲאֶשׁ יחזקאל א 26   ּוִממַּ
ַמְרֵאה  מּות כְּ א דְּ סֵּ מּות ַהכִּ א ְוַעל דְּ סֵּ מּות כִּ יר דְּ ֶאֶבן־ַספִּ

ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה׃

דֹול  ֶאְמרּו הּוא: ֵיׁש ָלנּו ּכֵהן גָּ נֶּ ָבִרים ֶשׁ ר ַהדְּ עברים ח 1     ִעקַּ
ַמִים,  שָּׁ ה בַּ ֻדלָּ א ַהגְּ סֵּ ב ִליִמין כִּ ַהּיֹוֵשׁ

ַחת  ַמִים ּוָבֶאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ ר בַּ ה ֲאֶשׁ ִריָּ ההתגלות ה 13     ְוָכל בְּ
י אֹוְמִרים: ַלּיֹוֵׁשב ַעל  ַמְעתִּ ם, ָשׁ ר־בָּ ם ְוָכל־ֲאֶשׁ ָלָאֶרץ ְוַעל ַהיָּ
ַהִּכֵּסא ְוַלֶּׂשה ַהְּבָרָכה ְוַהְיָקר ְוַהָּכבֹוד ְוָהעֹז ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

המשיח יחזיר את עמו בתשובה. ה23		
ה27		לתת לב חדש ורוח חדשה.

משכנו של רוח הקודש.  ז06		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

י  ְצתִּ ה־ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְוִקבַּ יחזקאל יא 17     ָלֵכן ֱאמֹר כֹּ
ר  י ֶאְתֶכם ִמן־ָהֲאָרצֹות ֲאֶשׁ ים ְוָאַסְפתִּ ֶאְתֶכם ִמן־ָהַעמִּ

ָרֵאל׃ י ָלֶכם ֶאת־ַאְדַמת ִיְשׂ ֶהם ְוָנַתתִּ ְנפֹצֹוֶתם בָּ

א  ַמִים ִלְתׁשּוָבה, ַאְך ַהבָּ יל ֶאְתֶכם בְּ מתי ג 11     ֲאִני ָאְמָנם ַמְטבִּ
יל  י ָראּוי ָלֵשׂאת ֶאת ְנָעָליו. הּוא ַיְטבִּ י ְוֵאיֶננִּ נִּ ַאֲחַרי ָחָזק ִממֶּ

רּוַח ַהּקֶדׁש ּוְבֵאׁש.  ֶאְתֶכם בְּ

יב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ֵאָליו: ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ְלָך,  יוחנן ג 3     ֵהִשׁ
ֵלד ָאָדם ִמְלַמְעָלה, ֹלא יּוַכל ִלְראֹות ֶאת ַמְלכּות  ִאם ֹלא ִיוָּ

ָהֱאֹלִהים.  

יַע  ינּו הּוא הֹוִשׁ ָעִשׂ י ְצָדָקה ֶשׁ ְגַלל ַמֲעֵשׂ טיטוס ג 5     ֲאַזי ֹלא בִּ
ה  ָדה ַהֲחָדָשׁ ַרֲחָמיו, ַעל־ְיֵדי ְרִחיַצת ַהלֵּ י ִאם בְּ אֹוָתנּו, כִּ

רּוַח ַהּקֶדׁש.  בְּ ׁשּות   ְוַהִהְתַחדְּ
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ה20	המשיח יכרות ברית חדשה.	

יֵמי  ִריִתי אֹוָתְך בִּ י ֲאִני ֶאת־בְּ יחזקאל טז 60     ְוָזַכְרתִּ
ִרית עֹוָלם׃   ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקמֹוִתי ָלְך בְּ  

דֹֹלות  ְך ֶאת־ֲאחֹוַתִיְך ַהגְּ ַקְחתֵּ ָרַכִיְך ְוִנְכַלְמתְּ בְּ ְוָזַכְרתְּ ֶאת־דְּ  61

י ֶאְתֶהן ָלְך ְלָבנֹות ְוֹלא  ְך ְוָנַתתִּ ות ִממֵּ ַטנֹּ ְך ֶאל־ַהקְּ ִממֵּ
ִריֵתְך׃  ִמבְּ

י־ֲאִני ְיהָוה׃  ְך ְוָיַדַעתְּ כִּ ִריִתי ִאתָּ ַוֲהִקימֹוִתי ֲאִני ֶאת־בְּ  62

ַעד  ְך בְּ פָּ ְשׁ ה[ ַהנִּ ִרית ]ַהֲחָדשָּׁ ם ַהבְּ ִמי, דַּ י ֶזה דָּ מתי כו 28     כִּ
ים ִלְסִליַחת ֲחָטִאים.  ַרבִּ

הֹוִכיחֹו אֹוָתם הּוא אֹוֵמר: ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים,  עברים ח 8     ֲהֹלא בְּ
ְנֻאם־יהוה, ְוָכַרִּתי ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֵּבית ְיהּוָדה ְּבִרית 

ֲחָדָׁשה;  
י ֶאת־ֲאבֹוָתם ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם  ַרתִּ ר  כָּ ִרית ֲאֶשׁ ֹלא ַכבְּ  9

ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת־ְּבִריִתי 
ְוָאנִֹכי ָּבַחְלִּתי ָבם, ְנֻאם־יהוה.  

ָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים  ית ִיְשׂ ר ֶאְכרֹת ֶאת־בֵּ ִרית ֲאֶשׁ י זאת ַהבְּ כִּ   10

ָהֵהם, ְנֻאם־יהוה: ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל־ִלָּבם 
ֶאְכֳּתֶבָּנה, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם.

ה22		עמלו של המשיח יבורך.

ֶרת  מֶּ י ָאִני ִמצַּ ה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְוָלַקְחתִּ יחזקאל יז 22   כֹּ
י ָאִני  ַתְלתִּ י ֵמרֹאׁש יְֹנקֹוָתיו ַרְך ֶאְקטֹף ְוָשׁ ָהֶאֶרז ָהָרָמה ְוָנָתתִּ

בַֹה ְוָתלּול׃  ַעל ַהר־גָּ
ה ֶפִרי ְוָהָיה  א ָעָנף ְוָעָשׂ ֶלּנּו ְוָנָשׂ תֳּ ָרֵאל ֶאְשׁ ַהר ְמרֹום ִיְשׂ בְּ  23

וָתיו  ִליֹּ ֵצל דָּ ָנף בְּ ל־כָּ ור כָּ ל ִצפֹּ יו כֹּ ְכנּו ַתְחתָּ יר ְוָשׁ ְלֶאֶרז ַאדִּ
ה׃ נָּ כֹּ ְשׁ תִּ

בַֹה  י  ֵעץ גָּ ְלתִּ פַּ י ֲאִני ְיהָוה ִהְשׁ ֶדה כִּ ׂ ל־ֲעֵצי ַהשָּ ְוָיְדעּו כָּ  24

י ֵעץ ָיֵבׁש ֲאִני  י ֵעץ ָלח ְוִהְפַרְחתִּ תִּ ָפל הֹוַבְשׁ י ֵעץ ָשׁ ְהתִּ ִהְגבַּ
יִתי׃   י ְוָעִשׂ ְרתִּ בַּ ְיהָוה דִּ
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ָחת  ְשׁ ִרי טֹוב ְוָהֵעץ ַהנִּ ה פְּ ל ֵעץ טֹוב עֹוֶשׂ ן כָּ מתי ז 17     כֵּ
ִרי ַרע.  ה פְּ עֹוֶשׂ

ָחת ֵאיֶנּנּו ָיכֹול  ִרי ַרע ְוֵעץ ִנְשׁ ֵעץ טֹוב ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות פְּ  18

ִרי טֹוב.  ַלֲעׂשֹות פְּ
ִליִכים  ִרי טֹוב ּכֹוְרִתים אֹותֹו ּוַמְשׁ ה פְּ ֵאינֹו עֹוֶשׂ ל ֵעץ ֶשׁ כָּ  19

אֹותֹו ְלתֹוְך ָהֵאׁש. 
ירּו אֹוָתם.  כִּ ָלֵכן ְבֵפרֹוֵתיֶהם תַּ  20

יהֹו ֱאֹלִהים ְמאֹד ְוָנַתן  ן ִהְגבִּ פיליפיים ב 9     ַעל כֵּ
ם,  ל ֵשׁ ֲעֶלה ַעל כָּ ם ַהנַּ לֹו ֶאת ַהשֵּׁ  

ַמִים ּוָבָאֶרץ  שָּׁ ֶרְך, בַּ ל בֶּ ם ֵיׁשּוַע כָּ ֵשׁ ְכַרע בְּ ְלַמַען תִּ  10

ַחת ָלָאֶרץ, ּוִמתַּ  
יַח הּוא ָהָאדֹון,  ִשׁ י ֵיׁשּוַע ַהמָּ ְוָכל ָלׁשֹון ּתֹוֶדה כִּ  11

ְלִתְפֶאֶרת ֱאֹלִהים ָהָאב.  

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

ָרֵאל ְנֻאם  ַהר  ְמרֹום ִיְשׂ י בְּ י ְבַהר־ָקְדִשׁ יחזקאל כ 40   כִּ
ָאֶרץ  ֹּלה בָּ ָרֵאל כֻּ ית ִיְשׂ ל־בֵּ ם ַיַעְבֻדִני כָּ ֲאדָֹני ְיהִוה ָשׁ

ית  רּומֵֹתיֶכם ְוֶאת־ֵראִשׁ ם ֶאְדרֹוׁש ֶאת־תְּ ם ֶאְרֵצם ְוָשׁ ָשׁ
יֶכם׃  ָכל־ָקְדֵשׁ אֹוֵתיֶכם בְּ ַמְשׂ

ים  הֹוִציִאי ֶאְתֶכם ִמן־ָהַעמִּ ֵריַח ִניחַֹח ֶאְרֶצה ֶאְתֶכם בְּ בְּ  41

י  תִּ ְשׁ ם ְוִנְקדַּ ר ְנפֹצֶֹתם בָּ י ֶאְתֶכם ִמן־ָהֲאָרצֹות ֲאֶשׁ ְצתִּ ְוִקבַּ
וִים׃  ָבֶכם ְלֵעיֵני ַהגֹּ

ָרֵאל  ֲהִביִאי ֶאְתֶכם ֶאל־ַאְדַמת ִיְשׂ י־ֲאִני ְיהָוה בַּ ם כִּ ִויַדְעתֶּ  42

ר ָנָשׂאִתי ֶאת־ָיִדי ָלֵתת אֹוָתּה ַלֲאבֹוֵתיֶכם׃  ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

ב ֵריָקם.  ַבר ֱאֹלִהים ָשׁ ִאּלּו דְּ ֹלא כְּ רומיים ט 6 
ָרֵאל ֵהם. ָרֵאל ִיְשׂ ְשׂ ר ִמיִּ ל ֲאֶשׁ ֲהֵרי ֹלא כָּ  

ִנים,  ם ֹלא ִמּׁשּום ֱהיֹוָתם ֶצֱאָצֵאי ַאְבָרָהם ַהּכל בָּ גַּ  7

ֵרא ְלָך ָזַרע.  ִיְצָחק ִיקָּ א –  בְּ ֶאלָּ  
ֵני  א בְּ ִנים ֵלאֹלִהים, ֶאלָּ ר ֵהם בָּ ָשׂ ֵני ַהבָּ לֹוַמר, ֹלא בְּ כְּ  8

ַרע.  ִבים ַלזֶּ ַהַהְבָטָחה ֶנְחָשׁ
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תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  

י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.  ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27

ז03 חיזוי עלייתו של המשיח לשמיים.

יחזקאל כא 26     ִּכי ָעַמד ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאל ֵאם ַהֶּדֶרְך ְּברֹאׁש ְׁשֵני 
ַהְּדָרִכים ִלְקָסם ָקֶסם , ִקְלַקל ַּבִחִּצים ָׁשַאל ַּבְּתָרִפים ָרָאה ַּבָּכֵבד:  

ם ָלׂשּום ָּכִרים ִלְפּתַֹח ֶּפה ְּבֶרַצח  ִּביִמינֹו ָהָיה ַהֶּקֶסם ְירּוָׁשַלִ  27

ְלָהִרים קֹול ִּבְתרּוָעה , ָלׂשּום ָּכִרים ַעל ְׁשָעִרים ִלְׁשּפְֹך סְֹלָלה 
ִלְבנֹות ָּדֵיק:  

 
ֵרהּו ְמַעט ֵמֱאֹלִהים, ְוָכבֹוד ְוָהָדר  ַחסְּ עברים ב 7      ַותְּ

ְּתַעְּטֵרהּו, ַוַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך; 
ל ַּתְחָּתיו  ַחת ַרְגָליו.  ִהֵּנה ַּבֲהִׁשיתֹו ַהׂכּ ה תַּ תָּ 8  ּכל ַשׁ

ֹלא ִהְׁשִאיר ָּדָבר ֶׁשֹּלא הּוַׁשת ַּתְחָּתיו. ַאְך ָּכֵעת ֲעַדִין   
ל הּוַׁשת ַּתְחָּתיו. ֵאין ָאנּו רֹוִאים ִּכי ַהׂכּ  

ַבל  סָּ ָכבֹוד ְוָהָדר ִמּׁשּום ֶשׁ ר בְּ ֲאָבל רֹוִאים ָאנּו ֶאת ֵיׁשּוַע ְמֻעטָּ  9

ֶחֶסד ֱאֹלִהים  בְּ ֵדי ֶשׁ ְלָאִכים, כְּ ר ְמַעט ִממַּ ר ֻחסַּ ָמֶות, הּוא ֲאֶשׁ
ַעד ַהּכל.  ִיְטַעם ָמֶות בְּ

המשיח יביא בשורות משמחות. ה15		
ד02	משרתו של המשיח כנביא.

יר ֲעָגִבים ְיֵפה קֹול ּוֵמִטב  ִשׁ ָך ָלֶהם כְּ יחזקאל לג 32   ְוִהנְּ
ים ֵאיָנם אֹוָתם׃  ָבֶריָך ְועִֹשׂ ְמעּו ֶאת־דְּ ן ְוָשׁ ַנגֵּ  

י ָנִביא ָהָיה ְבתֹוָכם׃   ה ָבָאה ְוָיְדעּו כִּ ּוְבבָֹאּה ִהנֵּ  33

ה ְוָאְמרּו:  ָעָשׂ ים ֶאת ָהאֹות ֶשׁ יוחנן ו 14     ָראּו ָהֲאָנִשׁ
א ֶאל ָהעֹוָלם.   בָּ ִביא ֶשׁ ֱאֶמת ַהנָּ ֶזהּו בֶּ  
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ה ָאַמר ֶאל ֲאבֹוֵתינּו:  מעשי השליחים ג 22     ֵהן מֶֹשׁ
מֹוִני;  ֶרב ֲאֵחיֶכם, כָּ ָנִביא ָיִקים ָלֶכם יהוה ֱאֹלֵהיֶכם ִמקֶּ  

ר ֲאֵליֶכם.  ר ְיַדבֵּ כל ֲאֶשׁ ָמעּון כְּ ְשׁ ֵאָליו תִּ  
ִביא ַההּוא  ַמע ֶאל ַהנָּ ְשׁ ר ֹלא תִּ ֶפׁש ֲאֶשׁ ל ַהנֶּ וְוָהָיה כָּ  23

יָה.  ְוִנְכְרָתה ֵמַעמֶּ  

ב06	המשיח הוא הרועה הטוב.
ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.	

י  תִּ ה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני־ָאִני ְוָדַרְשׁ י כֹּ יחזקאל לד 11    כִּ
ים׃   ְרתִּ ֶאת־צֹאִני ּוִבקַּ

ן  ות כֵּ יֹום־ֱהיֹותֹו ְבתֹוְך־צֹאנֹו ִנְפָרשֹׁ ַרת רֶֹעה ֶעְדרֹו בְּ ַבקָּ כְּ  12

ר  קֹומֹת ֲאֶשׁ ל־ַהמְּ י ֶאְתֶהם ִמכָּ ְלתִּ ר ֶאת־צֹאִני ְוִהצַּ ֲאַבקֵּ
יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל׃ ם בְּ ָנפֹצּו ָשׁ  

ים ִמן־ָהֲאָרצֹות ַוֲהִביאִֹתים  ְצתִּ ים ְוִקבַּ ְוהֹוֵצאִתים ִמן־ָהַעמִּ  13

ֲאִפיִקים ּוְבכֹל  ָרֵאל בָּ ֶאל־ַאְדָמָתם ּוְרִעיִתים ֶאל־ָהֵרי ִיְשׂ
ֵבי ָהָאֶרץ׃  מֹוְשׁ

י ָדִויד  ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶהם רֶֹעה ֶאָחד ְוָרָעה ֶאְתֶהן ֵאת ַעְבדִּ  23

הּוא ִיְרֶעה אָֹתם ְוהּוא־ִיְהֶיה ָלֶהן ְלרֶֹעה׃   
י ָדִוד ָנִשׂיא  ַוֲאִני ְיהָוה ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוַעְבדִּ  24

י׃  ְרתִּ בַּ ְבתֹוָכם ֲאִני ְיהָוה דִּ  

י  לִּ י ְוֶשׁ לִּ יר ֶאת ֶשׁ יוחנן י 14     ֲאִני ָהרֹוֶעה ַהּטֹוב. ֲאִני ַמכִּ
יִרים אֹוִתי,  ַמכִּ

י נֹוֵתן  יר ֶאת ָהָאב; ְוֶאת ַנְפִשׁ יר אֹוִתי ַוֲאִני ַמכִּ ָהָאב ַמכִּ ם ֶשׁ ֵשׁ כְּ  15

ַעד ַהּצֹאן. ֲאִני בְּ
ה.  ְכָלא ַהזֶּ ר ֵאיָנן ִמן ַהמִּ ם צֹאן ֲאֵחרֹות ֵיׁש ִלי, ֲאֶשׁ גַּ  16

ַמְעָנה ְוִיְהֶיה  ְשׁ ם אֹוָתן. ֵהן ֶאת קֹוִלי תִּ ָעַלי ְלַהְנִהיג גַּ  
ֵעֶדר ֶאָחד ְורֹוֶעה ֶאָחד.  
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ִרית עֹוָלם ֶהֱעָלה  ַדם בְּ ר בְּ לֹום ֲאֶשׁ עברים יג 20     ֵואֹלֵהי ַהשָּׁ
דֹול, ֶאת ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע,  ִתים ֶאת רֹוֵעה ַהּצֹאן ַהגָּ ִמן ַהמֵּ  

ֲעׂשּו ֶאת ְרצֹונֹו,  תַּ ֵדי ֶשׁ ָבר טֹוב כְּ יר ֶאְתֶכם ְלָכל דָּ הּוא ַיְכִשׁ  21

ר לֹו  יַח, ֲאֶשׁ ִשׁ ַיד ֵיׁשּוַע ַהמָּ ֶכם ֶאת ָהָרצּוי ְלָפָניו בְּ ָפֳעלֹו בָּ בְּ  
בֹוד ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן.  ַהכָּ

ה  כֶּ ההתגלות ז 16     ֹלא ִיְרֲעבּו עֹוד ְוֹלא ִיְצְמאּו, ַאף ֹלא תַּ
ָרב,    ֶמׁש ְוָכל ָשׁ ֲעֵליֶהם ַהשֶּׁ

א ִיְרֶעה אֹוָתם ְוַיְנִהיֵגם ֶאל ַמּבּוֵעי  סֵּ ֶאְמַצע ַהכִּ ר בְּ ׂה ֲאֶשׁ י ַהשֶּ כִּ  17

ְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם.  ל דִּ ים; ֵואֹלִהים ִיְמֶחה כָּ ַמִים ַחיִּ

ה27		לתת לב חדש ורוח חדשה.
ז04	המשיח ישפוך את רוחו.
ז06	משכנו של רוח הקודש.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

י ֶאְתֶכם  ְצתִּ וִים ְוִקבַּ י ֶאְתֶכם ִמן־ַהגֹּ ְוָלַקְחתִּ יחזקאל לו 24 
ל־ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל־ַאְדַמְתֶכם׃  ִמכָּ

ל ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ם ִמכֹּ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרתֶּ ְוָזַרְקתִּ  25

ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃  ל־גִּ ּוִמכָּ
ֶכם ַוֲהִסרִֹתי  ִקְרבְּ ן בְּ ה ֶאתֵּ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָשׁ ְוָנַתתִּ  26

ר׃ ָשׂ י ָלֶכם ֵלב בָּ ְרֶכם ְוָנַתתִּ ַשׂ ֶאת־ֵלב ָהֶאֶבן ִמבְּ
ֵלכּו  י תֵּ ֻחקַּ ר־בְּ יִתי ֵאת ֲאֶשׁ ֶכם ְוָעִשׂ ִקְרבְּ ן בְּ ְוֶאת־רּוִחי ֶאתֵּ  27

יֶתם׃  ְמרּו ַוֲעִשׂ ְשׁ ַטי תִּ פָּ ּוִמְשׁ
י ַלֲאבֵֹתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם  ר ָנַתתִּ ָאֶרץ ֲאֶשׁ ם בָּ ְבתֶּ ִויַשׁ  28

ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאֹלִהים׃ 

ר רּוַח ֱאֹלִהים ַמְדִריָכה אֹוָתם,  ל ֲאֶשׁ רומיים ח 14     כָּ
ִנים ֵהם ֵלאֹלִהים.   בָּ  

ם  ְלתֶּ א ִקבַּ ַחד, ֶאלָּ ל ַעְבדּות ַלֲחזר ֶאל ַהפַּ ם רּוַח ֶשׁ ְלתֶּ ֲהֵרי ֹלא ִקבַּ  15

א, ָאִבינּו.  ִנים, ּוְברּוַח זאת ָאנּו קֹוְרִאים ַאבָּ ל בָּ ְקָנה ַמֲעָמד ֶשׁ רּוַח ַהמַּ
ִנים ֵלאֹלִהים ָאנּו.  בָּ ָהרּוַח ַעְצָמּה ְמִעיָדה ַיַחד ִעם רּוֵחנּו ֶשׁ  16
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ְמָחה,  ִרי ָהרּוַח הּוא ַאֲהָבה, ִשׂ ת זאת, פְּ גלטיים ה 22     ְלֻעמַּ
לֹום, אֶֹרְך רּוַח, ְנִדיבּות, טּוב ֵלב, ֶנֱאָמנּות, ָשׁ

ה ֵאין ּתֹוָרה ָחָלה.  ֵאלֶּ ֲעָנָוה, ִרּסּון ַעְצִמי – ַעל ִמּדֹות כָּ  23

המשיח יעניק חיי עולם. ה11		
ה27		לתת לב חדש ורוח חדשה.

ז06	משכנו של רוח הקודש.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.
נבואה על אודות מלכות השלום הנצחית. ח10	

ֵבא ֶבן־ָאָדם  ֵבא ֶאל־ָהרּוַח ִהנָּ אֶמר ֵאַלי ִהנָּ יחזקאל לז 9     ַויֹּ
ִאי  ע רּוחֹות בֹּ ה־ָאַמר  ֲאדָֹני ְיהִוה ֵמַאְרבַּ ְוָאַמְרתָּ ֶאל־ָהרּוַח כֹּ

ה ְוִיְחיּו׃ ֲהרּוִגים ָהֵאלֶּ ָהרּוַח ּוְפִחי בַּ
ַעְמדּו  ְחיּו ַויַּ בֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַויִּ ִני ַותָּ ר ִצוָּ ֲאֶשׁ אִתי כַּ בֵּ ְוִהנַּ  10

דֹול ְמאֹד־ְמאֹד׃    ַעל־ַרְגֵליֶהם ַחִיל גָּ  
ה  ָרֵאל ֵהמָּ ית ִיְשׂ ל־בֵּ ה כָּ ן־ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאלֶּ אֶמר ֵאַלי בֶּ ַויֹּ  11

ה אְֹמִרים ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו ִנְגַזְרנּו ָלנּו׃  ִהנֵּ
ה ֲאִני  ה־ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהנֵּ ֵבא ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם כֹּ ָלֵכן ִהנָּ  12

י  ְברֹוֵתיֶכם ַעמִּ פֵֹתַח ֶאת־ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמקִּ
ָרֵאל׃   ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל־ַאְדַמת ִיְשׂ

ִפְתִחי ֶאת־ִקְברֹוֵתיֶכם ּוְבַהֲעֹלוִתי  י־ֲאִני ְיהָוה בְּ ם כִּ ִויַדְעתֶּ  13

י׃ ְברֹוֵתיֶכם ַעמִּ ֶאְתֶכם ִמקִּ
י ֶאְתֶכם ַעל־ַאְדַמְתֶכם  ְחתִּ י רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם ְוִהנַּ ְוָנַתתִּ  14

יִתי ְנֻאם־ְיהָוה׃   י ְוָעִשׂ ְרתִּ בַּ י־ֲאִני ְיהָוה דִּ ם כִּ ִויַדְעתֶּ

ֵעת ַהִהיא ְנֻאם־ְיהָוה, ֶאְהֶיה ֵלאֹלִהים,  ירמיהו לא 1     בָּ
ה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם׃ ָרֵאל; ְוֵהמָּ חֹות ִיְשׂ פְּ ְלכֹל ִמְשׁ

ֹּלה  ָרֵאל כֻּ ית ִיְשׂ ל־בֵּ יִתי ֲעֵליֶכם ָאָדם כָּ יחזקאל לו  10   ְוִהְרבֵּ
ֶניָנה׃    בָּ בּו ֶהָעִרים ְוֶהֳחָרבֹות תִּ ְונְֹשׁ
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יב ֶאת־ ה ָאִשׁ י ְיהִוה ַעתָּ ה ָאַמר ֲאדָֹנ֣ יחזקאל לט  25   ָלֵכן כֹּ
ם  אִתי ְלֵשׁ ָרֵאל ְוִקנֵּ ית ִיְשׂ ל־בֵּ י כָּ ב ְוִרַחְמתִּ ֲעקֹ֔ בּות( ַיֽ ִבית )ְשׁ ְשׁ

י׃ ָקְדִשׁ

ִתים  ִקים ֶאת ֵיׁשּוַע ִמן ַהמֵּ ל ַהמֵּ רומיים ח 11     ְוִאם רּוחֹו ֶשׁ
ה  ִתים ְיַחיֶּ יַח ִמן ַהמֵּ ִשׁ ֵהִקים ֶאת ַהמָּ ֶכם, ֶזה ֶשׁ ִקְרבְּ ׁשֹוֶכֶנת בְּ

ֶכם. ִקְרבְּ מּוָתה ַעל־ְיֵדי רּוחֹו ַהּׁשֹוֶכֶנת בְּ ן ַהתְּ ם ֶאת ּגּוְפֶכם בֶּ גַּ

ְבעֹו,  ר ִמטִּ ה ִנְכַרתָּ ֵמֵעץ ַזִית בָּ רומיים יא 24     ֲהֵרי ִאם ַאתָּ
ה,  ן ֵאלֶּ כֵּ ל ֶשׁ ְבתָּ ַעל ֵעץ ַזִית טֹוב, כָּ ַבע ֻהְרכַּ ּוְבִנּגּוד ַלטֶּ

ֶהם!   לָּ ִית ֶשׁ בּו ַעל ֵעץ ַהזַּ ים, ֻיְרכְּ קֹוִריִּ ַהמְּ
ְהיּו ֲחָכִמים  ן תִּ ה, פֶּ ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ  25

ר  ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ת ָמה ֶאת ִיְשׂ ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ בְּ
ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים. ִיכָּ

תּוב: ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ ְוָכְך כָּ  26

ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.
י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.  ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27

ַרֵחם ַעל ַהּכל.  יְּ ֵדי ֶשׁ ִאי־ִצּיּות כְּ ל בְּ ָלא ֶאת ַהכֺּ י ֱאֹלִהים כָּ כִּ  32

המשיח יבנה מקדש לשם. ה17	
השם ישכון בתוך עמו. ה18		

ה20	המשיח יכרות ברית חדשה.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח10	נבואה על אודות מלכות השלום הנצחית.

ה ֲאִני  ה־ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהנֵּ ר ֲאֵליֶהם כֹּ יחזקאל לז 21    ְוַדבֵּ
י  ְצתִּ ם ְוִקבַּ ר ָהְלכּו־ָשׁ וִים ֲאֶשׁ ין ַהגֹּ ָרֵאל ִמבֵּ ֵני ִיְשׂ ֹלֵקַח ֶאת־בְּ

ִביב ְוֵהֵבאִתי אֹוָתם ֶאל־ַאְדָמָתם׃  אָֹתם ִמסָּ
ָהֵרי ִיְשָׂרֵאל ּוֶמֶלְך ֶאָחד ִיְהֶיה  ָאֶרץ בְּ ְוָעִשׂיִתי אָֹתם ְלגֹוי ֶאָחד בָּ  22

י  תֵּ ֵני גֹוִים ְוֹלא ֵיָחצּו עֹוד ִלְשׁ ם ְלֶמֶלְך ְוֹלא ִיְהֶיה־עֹוד ִלְשׁ ְלֻכלָּ
ַמְמָלכֹות עֹוד׃ 
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ֵעיֶהם  ְשׁ ּקּוֵציֶהם ּוְבכֹל פִּ ִגּלּוֵליֶהם ּוְבִשׁ אּו עֹוד בְּ ְוֹלא ִיַטמְּ  23

י  ר ָחְטאּו ָבֶהם ְוִטַהְרתִּ בֵֹתיֶהם ֲאֶשׁ ל מֹוְשׁ י אָֹתם ִמכֹּ ְעתִּ ְוהֹוַשׁ
אֹוָתם ְוָהיּו־ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים׃

ַטי  פָּ ם ּוְבִמְשׁ י ָדִוד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכלָּ ְוַעְבדִּ  24

ְמרּו ְוָעׂשּו אֹוָתם׃  ַתי ִיְשׁ ֵיֵלכּו ְוֻחקֹּ
בּו־ָבּה  ר ָיְשׁ י ְלַיֲעקֹב ֲאֶשׁ י ְלַעְבדִּ ר ָנַתתִּ בּו ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ְוָיְשׁ  25

ה ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד־עֹוָלם  בּו ָעֶליָה ֵהמָּ ֲאבֹוֵתיֶכם ְוָיְשׁ
יא ָלֶהם ְלעֹוָלם׃  יא ָלֶהם ְלעֹוָלם׃ ָנִשׂ י ָנִשׂ ְוָדִוד ַעְבדִּ  

ים  ִרית עֹוָלם ִיְהֶיה אֹוָתם ּוְנַתתִּ ֹלום בְּ ִרית ָשׁ י ָלֶהם בְּ ְוָכַרתִּ  26

תֹוָכם ְלעֹוָלם׃ י בְּ ִשׁ י ֶאת־ִמְקדָּ יִתי אֹוָתם ְוָנַתתִּ ְוִהְרבֵּ
הצ ִיְהיּו־ִלי ְלָעם׃  ִני ֲעֵליֶהם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהמָּ כָּ ְוָהָיה ִמְשׁ  27

ְהיֹות  ָרֵאל בִּ ׁש ֶאת־ִיְשׂ י ֲאִני ְיהָוה ְמַקדֵּ וִים כִּ ְוָיְדעּו ַהגֹּ  28

תֹוָכם ְלעֹוָלם׃   י בְּ ִשׁ ִמְקדָּ

ֵרא, ַויהוה ֱאֹלִהים  דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ לוקס א 32     הּוא גָּ
ִוד ָאִביו; א דָּ סֵּ ן לֹו ֶאת כִּ ִיתֵּ

ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.  ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

ר ֵיׁש ְלֵהיַכל ֱאֹלִהים ִעם ֱאִליִלים?  ֶשׁ קורנתיים ב ו 16     ּוַמה קֶּ
ָאַמר ֱאֹלִהים: ִפי ֶשׁ ים, כְּ ֵהן ֲאַנְחנּו ֵהיַכל ֱאֹלִהים ַחיִּ

ים,  אֶתם ֶאל ַהר ִצּיֹון ְוֶאל ִעיר ֱאֹלִהים ַחיִּ ם בָּ עברים יב 22     ַאתֶּ
ְלָאִכים, ֶאל ֲעֶצֶרת,  ֵמיִמית ְוֶאל ִרְבבֹות ַהמַּ ַלִים ַהשְּׁ ֶאל ְירּוָשׁ

ַמִים, ֶאל ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט  שָּׁ תּוִבים בַּ כֹוִרים ַהכְּ ת ַהבְּ ֶאל ְקִהלַּ  23

ָלִמים. ֲעׂשּו ֻמְשׁ נַּ יִקים ֶשׁ דִּ ַהּכל, ֶאל רּוחֹות ַהצַּ

א – אֹוֵמר:  סֵּ דֹול ִמן ַהכִּ י קֹול גָּ ַמְעתִּ ההתגלות כא 3    ְוָשׁ
ן ִעָּמֶהם;  ִהֵּנה ִמְׁשַּכן ָהֱאֹלִהים ִעם ְּבֵני ָאָדם ְוִיְׁשׂכּ  

ֵהָּמה ִיְהיּו לֹו ְלַעם ְוהּוא ָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִעָּמֶהם.   

י ֵהיָכָלּה הּוא יהוה  ּה, כִּ ההתגלות כא 22     ֵהיָכל ֹלא ָרִאיִתי בָּ
ה. ׂ ַהשֶּ ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְוְ
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ות ָהָאֶרץ  ָעָנן ְלַכסֹּ ָרֵאל כֶּ י ִיְשׂ יחזקאל לח 16      ְוָעִליָת ַעל־ַעמִּ
ַעת  ְהֶיה ַוֲהִבאֹוִתיָך ַעל־ַאְרִצי ְלַמַען דַּ ִמים תִּ ַאֲחִרית ַהיָּ בְּ

וג׃   י ְבָך ְלֵעיֵניֶהם גֹּ ְדִשׁ ִהקָּ וִים אִֹתי בְּ ַהגֹּ

ִמים ָיבֹואּו  ַאֲחִרית ַהיָּ ע ְלָך: בְּ טימותיוס ב ג 1     ְוזאת דַּ
ים.  ים ָקִשׁ ְזַמנִּ

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 

וא גֹוג ַעל־ַאְדַמת  יֹום בֹּ ום ַההּוא בְּ יֹּ יחזקאל לח 18     ְוָהָיה  בַּ
י׃ ַאפִּ ֲעֶלה ֲחָמִתי בְּ ָרֵאל ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה תַּ ִיְשׂ

י ֱאֹלֵהינּו ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא. עברים יב 29     כִּ

ח02 שיפוט עתידי בידי המשיח. 

י ִאם־ֹלא   ְרתִּ בַּ יחזקאל לח 19     ּוְבִקְנָאִתי ְבֵאׁש־ֶעְבָרִתי דִּ
ָרֵאל׃  דֹול ַעל ַאְדַמת ִיְשׂ ום ַההּוא ִיְהֶיה ַרַעׁש גָּ יֹּ בַּ

ה ִהְבִטיַח  ר קֹולֹו ִהְרִעיׁש ָאז ֶאת ָהָאֶרץ ְוַעתָּ עברים יב 26     ֲאֶשׁ
ם   א גַּ ְלַבד, ֶאלָּ ָאְמרֹו,  עֹוד ַאַחת ַוֲאִני ַמְרִעיׁש ֹלא  ֶאת־ָהָאֶרץ בִּ בְּ

ַמִים.   ֶאת־ַהשָּׁ

ָעה ִהְתחֹוְלָלה ְרִעיַדת ֲאָדָמה  ההתגלות יא 13     אֹוָתּה ָשׁ
ים ֶנֶהְרגּו  ְבַעת ֲאָלִפים ֲאָנִשׁ יִרית ָהִעיר ָנְפָלה ְוִשׁ דֹוָלה; ֲעִשׂ גְּ

בֹוד ֵלאֹלֵהי  ָאִרים ֶנֶחְרדּו ְוָנְתנּו כָּ ְשׁ ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה; ְוַהנִּ בִּ
ַמִים.  ַהשָּׁ
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ת  ַמִים ְוַחיַּ ם ְועֹוף ַהשָּׁ ֵגי ַהיָּ ַני דְּ יחזקאל לח 20     ְוָרֲעׁשּו ִמפָּ
ר  ֶדה ְוָכל־ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל־ָהֲאָדָמה ְוכֹל ָהָאָדם ֲאֶשׁ ׂ ַהשָּ

ְדֵרגֹות  ֵני ָהֲאָדָמה ְוֶנֶהְרסּו ֶהָהִרים ְוָנְפלּו ַהמַּ ַעל־פְּ
ול׃ פֹּ ְוָכל־חֹוָמה ָלָאֶרץ תִּ  

י  שִּׁ ַתח ֶאת ַהחֹוָתם ַהשִּׁ פָּ ֶשׁ ההתגלות ו 12     ָרִאיִתי כְּ
ק  ַשׂ ִחיָרה כְּ ֶמׁש ִהְשׁ דֹוָלה; ַהשֶּׁ ִהְתחֹוְלָלה ְרִעיַדת ֲאָדָמה גְּ

ָדם; ּלֹו ָהָיה כְּ ֵרַח כֻּ ָער ְוַהיָּ ֵשׂ

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.	

וֵטף  ם שֹׁ ֶדֶבר ּוְבָדם ְוֶגֶשׁ ו בְּ י ִאתֹּ ְטתִּ פַּ יחזקאל לח 22     ְוִנְשׁ
יו  ִביׁש ֵאׁש ְוָגְפִרית ַאְמִטיר ָעָליו ְוַעל־ֲאַגפָּ ְוַאְבֵני ֶאְלגָּ

ו׃ ר ִאתֹּ ים ֲאֶשׁ ים ַרבִּ ְוַעל־ַעמִּ  

י, חֶֹזק ַמְמְלכֹות  ַמְדתִּ א ַמְמָלכֹות, ְוִהְשׁ סֵּ י כִּ חגי ב 22    ְוָהַפְכתִּ
ָבה ְורְֹכֶביָה, ְוָיְרדּו סּוִסים ְורְֹכֵביֶהם,  י ֶמְרכָּ ַהּגֹוִים; ְוָהַפְכתִּ

ֶחֶרב ָאִחיו׃ ִאיׁש בְּ

ִריתֹו  ַמִים ַוֲארֹון בְּ שָּׁ ח ֵהיַכל ֱאֹלִהים בַּ ההתגלות יא 19     ָאז ִנְפתַּ
ָרִקים ְוקֹולֹות ּוְרָעִמים ִהְתחֹוְללּו, ּוְרִעיַדת ֲאָדָמה  ֵהיָכלֹו; בְּ ִנְרָאה בְּ

ֵבד. ּוָבָרד כָּ
 

ִעים  ַאְרבָּ ָקָלן כְּ ְשׁ מִּ דֹולֹות ֶשׁ ָרד גְּ ההתגלות טז 21     ַאְבֵני בָּ
ְדפּו  ֵני ָאָדם, ּוְבֵני ָאָדם גִּ ַמִים ַעל בְּ ִקילֹוְגַרם ָיְרדּו ִמן ַהשָּׁ

תֹו.  דֹוָלה ְמאֹד ַמכָּ י גְּ ָרד, כִּ ת ַהבָּ ְגַלל ַמכַּ ֶאת ֱאֹלִהים בִּ  
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ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

י ְלֵעיֵני  י ְונֹוַדְעתִּ תִּ ְשׁ י ְוִהְתַקדִּ ְלתִּ דִּ יחזקאל לח 23       ְוִהְתגַּ
י־ֲאִני ְיהָוה׃    ים ְוָיְדעּו כִּ וִים ַרבִּ גֹּ

נּו,  ִפים, ְרָוָחה ַיַחד ִעמָּ ְרדָּ תסלוניקים ב א 7     ְוָלֵתת ָלֶכם, ַהנִּ
ַמִים ִעם ַמְלֲאֵכי ֻעּזֹו  ה ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ִמן ַהשָּׁ לֶּ ר ִיְתגַּ ֲאֶשׁ כַּ

ֵאיָנם יֹוְדִעים ֶאת  ה ֶשׁ יב ָנָקם ְלֵאלֶּ ֵאׁש ֶלָהָבה, ְלָהִשׁ בְּ  8

ָמִעים ִלְבׂשֹוַרת ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע.  ֵאיָנם ִנְשׁ ה ֶשׁ ָהֱאֹלִהים ּוְלֵאלֶּ

ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות  ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ
ֵבל  ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ דֹוִלים ִנְשׁ גְּ

יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי  ל ְמִשׁ ל ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ
עֹוָלִמים.  

ה ֶעֶבד ֱאֹלִהים  יַרת מֶֹשׁ ִרים ֶאת ִשׁ ההתגלות טו 3     ְוֵהם ָשׁ
ה ֵלאמֹר: ְּגדֹוִלים ְוִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך, יהוה ֱאֹלֵהי  ׂ יַרת ַהשֶּ ְוִשׁ

ְצָבאֹות; ֶצֶדק ֶוֱאֶמת ְּדָרֶכיָך, ֶמֶלְך ַהּגֹוִים. 
ְמָך? ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש;  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ  4

ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך; ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.

ה27	לתת לב חדש ורוח חדשה.
ז04	המשיח ישפוך את רוחו.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ָרֵאל  י ִיְשׂ תֹוְך ַעמִּ י אֹוִדיַע בְּ ם ָקְדִשׁ ְוֶאת־ֵשׁ יחזקאל לט 7  
י־ֲאִני ְיהָוה  וִים כִּ י עֹוד ְוָיְדעּו ַהגֹּ ם־ָקְדִשׁ ְוֹלא־ַאֵחל ֶאת־ֵשׁ

ָרֵאל׃  ִיְשׂ ָקדֹוׁש בְּ
י׃ ְרתִּ בַּ ר דִּ ום ֲאֶשׁ ה ָבָאה ְוִנְהָיָתה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה הּוא ַהיֹּ ִהנֵּ  8
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ר  ִטי ֲאֶשׁ פָּ וִים ֶאת־ִמְשׁ וִים ְוָראּו ָכל־ַהגֹּ גֹּ בֹוִדי בַּ י ֶאת־כְּ ְוָנַתתִּ  21

י ָבֶהם׃  ְמתִּ ר־ַשׂ יִתי ְוֶאת־ָיִדי ֲאֶשׁ ָעִשׂ
ום ַההּוא  י ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם ִמן־ַהיֹּ ָרֵאל כִּ ית ִיְשׂ ְוָיְדעּו בֵּ  22

ָוָהְלָאה׃ 
ר ָמֲעלּו־ִבי  ָרֵאל ַעל ֲאֶשׁ לּו ֵבית־ִיְשׂ י ַבֲעוָֹנם גָּ וִים כִּ ְוָיְדעּו ַהגֹּ  23

ם׃  לָּ לּו ַבֶחֶרב כֻּ פְּ ַיד ָצֵריֶהם ַויִּ ֵנם בְּ ַני ֵמֶהם ָוֶאתְּ ר פָּ ָוַאְסתִּ
ַני ֵמֶהם׃       ר פָּ יִתי אָֹתם ָוַאְסתִּ ֵעיֶהם ָעִשׂ ֻטְמָאָתם ּוְכִפְשׁ כְּ  24

בּות(  ִבית )ְשׁ יב ֶאת־ְשׁ ה ָאִשׁ ה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַעתָּ ָלֵכן כֹּ  25

י׃ ם ָקְדִשׁ אִתי ְלֵשׁ ָרֵאל ְוִקנֵּ ית ִיְשׂ ל־בֵּ י כָּ ַיֲעקֹב ְוִרַחְמתִּ

ירּו אֹוְתָך, ֱאֹלֵהי ָהֱאֶמת  ַיכִּ י עֹוָלם: ֶשׁ ה ֵהם ַחיֵּ יוחנן יז 3     ְוֵאלֶּ
יַח.  ִשׁ ַלְחתָּ – ֶאת ֵיׁשּוַע ַהמָּ ר ָשׁ ְלַבּדֹו, ְוֶאת ֲאֶשׁ

ן, ֲאִני ׁשֹוֵאל, ַהִאם ָנַטׁש ֱאֹלִהים ֶאת  רומיים יא 1     ִאם כֵּ
ַרע  ָרֵאל, ִמזֶּ ן ַעם ִיְשׂ ם ֲאִני בֶּ ִנים ֹלא! ֲהֵרי גַּ ׁשּום פָּ ַעּמֹו? בְּ

ְנָיִמין.  ֶבט בִּ ַאְבָרָהם ּוִמשֵּׁ
ֶדם. ְוִכי  הּוא ָיַדע ִמקֶּ ֱאֹלִהים ֹלא ָנַטׁש ֶאת ַעּמֹו, ָהָעם ֶשׁ   2

יַצד ִהְתלֹוֵנן  הּו, כֵּ תּוב ַעל ֵאִליָּ ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ָמה אֹוֵמר ַהכָּ
ָרֵאל ִלְפֵני ֱאֹלִהים?  ַעל ִיְשׂ

ֵתר  חֶֹתיָך ָהָרסּו; ָוִאוָּ ֲאדָֹני,  ֶאת־ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ְוֶאת־ִמְזבְּ   3

ּה.   י ְלַקְחתָּ י, ַוְיַבְקׁשּו ֶאת־ַנְפִשׁ ֲאִני ְלַבדִּ  
ָרֵאל  י ִלי  ְבִיְשׂ ַאְרתִּ ַבר ֱאֹלִהים?  ִהְשׁ ַאְך ָמה אֹוֵמר לֹו דְּ  4

ַעל.   ר ֹלא־ָכְרעּו ַלבַּ ְבַעת ֲאָלִפים ֲאֶשׁ ִשׁ
ל ֶחֶסד. ִחיָרה ֶשׁ י בְּ ֵאִרית ַעל־פִּ ֲאָרה ְשׁ ָיֵמינּו ִנְשׁ ם בְּ ן גַּ כֵּ  5

ים; ַאֶחֶרת ַהֶחֶסד  ֹּלא עֹוד ִמּתֹוְך ַמֲעִשׂ ֶחֶסד, ֲהֵרי ֶשׁ ְוִאם בְּ  6

ָחֵדל ִלְהיֹות ֶחֶסד.   
ְבָחִרים  ׁשֹו, ֲאָבל ַהנִּ יג ֶאת ְמֻבקָּ ׂ ָרֵאל ֹלא ִהשִּ ּוְבֵכן ָמה? ִיְשׂ  7

ָאר ִהְקׁשּו ְלָבָבם.  יגּו; ְוַהשְּׁ ׂ ִהשִּ

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.   

י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.   ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27
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רֹץ ֶאל  ר־ִיְשׁ ה  ֲא ֶשׁ ְוָהָיה ָכל־ֶנֶפׁש ַחיָּ יחזקאל מז 9 
ה ְמאֹד  ָגה ַרבָּ ם ַנֲחַלִים ִיְחֶיה ְוָהָיה ַהדָּ ר ָיבֹוא ָשׁ ל־ֲאֶשׁ כָּ  
ר־ָיבֹוא  ל ֲאֶשׁ ה ְוֵיָרְפאּו ָוָחי כֹּ ִים ָהֵאלֶּ ה ַהמַּ מָּ י ָבאּו ָשׁ כִּ  

ַחל׃ ה ַהנָּ מָּ ָשׁ  
ִדי ְוַעד־ֵעין ֶעְגַלִים  ִגים ֵמֵעין גֶּ וָּ ְוָהָיה ַיַעְמדּו ָעָליו דַּ  10

ם  ְדַגת ַהיָּ ְהֶיה ְדָגָתם כִּ טֹוַח ַלֲחָרִמים ִיְהיּו ְלִמיָנה תִּ ִמְשׁ  
ה ְמאֹד׃ דֹול ַרבָּ ַהגָּ

נּו׃ אָתיו( ּוְגָבָאיו ְוֹלא ֵיָרְפאּו ְלֶמַלח ִנתָּ צֹּ אתֹו )בִּ צֹּ בִּ  11

ל־ֵעץ־ַמֲאָכל  ה  כָּ ה  ּוִמזֶּ ָפתֹו ִמזֶּ ַחל ַיֲעֶלה ַעל־ְשׂ ְוַעל־ַהנַּ  12

י ֵמיָמיו  ר כִּ יו ְיַבכֵּ ְריֹו ָלֳחָדָשׁ ם פִּ ול ָעֵלהּו ְוֹלא־ִיתֹּ ֹלא־ִיבֹּ
ה יֹוְצִאים ְוָהיּו )ְוָהָיה( ִפְריֹו ְלַמֲאָכל  ׁש ֵהמָּ ְקדָּ ִמן־ַהמִּ  

ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה׃     

ֵני ַאִחים, ֶאת  ִליל ָרָאה ְשׁ ָהַלְך ְלַיד ָים ַהגָּ ֶשׁ מתי ד 18     כְּ
ת  ִליִכים ֶרֶשׁ ֵרי ָאִחיו, ַמְשׁ יָפא ְוֶאת ַאְנדְּ ְקָרא כֵּ ְמעֹון ַהנִּ ִשׁ

ִגים ָהיּו.  יָּ י דַּ ם, כִּ ְלתֹוְך ַהיָּ
ֵגי ָאָדם.   יָּ ה ֶאְתֶכם דַּ ָאַמר ָלֶהם: ּבֹואּו ַאֲחַרי ְוֶאֱעֶשׂ  19

תֹות ְוָהְלכּו ַאֲחָריו.  ד ָעְזבּו ֶאת ָהְרָשׁ ִמיָּ  20

ים, ַמְבִהיק  ההתגלות כב 1     הּוא ֶהְרָאה ִלי ְנַהר ַמִים ַחיִּ
ה.  ׂ א ָהֱאֹלִהים ְוַהשֶּ סֵּ ְבדַֹלח, יֹוֵצא ִמכִּ כִּ

ים  ה – ֵעץ ַחיִּ ה ּוִמזֶּ ָהר ִמזֶּ ַפת ַהנָּ ֶאְמַצע ְרחֹוב ָהִעיר ְוַעל ְשׂ בְּ   2
ָכל חֶֹדׁש ְוחֶֹדׁש  ִתּתֹו בְּ ָעִמים, בְּ ֵרה פְּ ים־ֶעְשׂ תֵּ רֹות ְשׁ ה פֵּ עֹוֶשׂ

א ַהּגֹוִים. ְריֹו, ַוֲעֵלה ָהֵעץ ְלַמְרפֵּ ֶאת פִּ
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ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ד  ר ֹלא־ִימַּ ם ֲאֶשׁ חֹול ַהיָּ ָרֵאל כְּ ֵני־ִיְשׂ ר בְּ הושע ב 1     ְוָהָיה ִמְספַּ
ם  י ַאתֶּ ר־ֵיָאֵמר ָלֶהם ֹלא־ַעמִּ ְמקֹום ֲאֶשׁ ֵפר ְוָהָיה בִּ ְוֹלא ִיסָּ

ֵני ֵאל־ָחי׃ ֵיָאֵמר ָלֶהם בְּ
מּו ָלֶהם רֹאׁש  ו ְוָשׂ ָרֵאל ַיְחדָּ ֵני־ְיהּוָדה ּוְבֵני־ִיְשׂ צּו בְּ ְוִנְקבְּ  2

י ָגדֹול יֹום ִיְזְרֶעאל׃ ֶאָחד ְוָעלּו ִמן־ָהָאֶרץ כִּ

י  ר־ֵיָאֵמר ָלֶהם ֹלא־ַעמִּ ְמקֹום ֲאֶשׁ רומיים ט 26  ְוָהָיה בִּ
ם, ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני ֵאל־ָחי.  ַאתֶּ

ָרֵאל: ִּכי ִאם־ִיְהֶיה ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ְעָיהּו ַמְכִריז ַעל ִיְשׂ ִויַשׁ  27

ְּכחֹול ַהָּים, ְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו. 

ב20		אהבת המלך לעמו.
ה20	המשיח יכרות ברית חדשה. 

המשיח יחזיר את עמו בתשובה. ה23		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.
נבואה על אודות מלכות השלום הנצחית. ח10	

ם ְוֶאת־ֵעֶמק ָעכֹור  ָרֶמיָה ִמשָּׁ י ָלּה ֶאת־כְּ הושע ב 17     ְוָנַתתִּ
ְכיֹום ֲעֹלָתּה  יֵמי ְנעּוֶריָה וִּ ה כִּ מָּ ְקָוה ְוָעְנָתה שָּׁ ְלֶפַתח תִּ

ֵמֶאֶרץ־ִמְצָרִים׃ ס  
י ְוֹלא־ִתְקְרִאי־ִלי  ְקְרִאי ִאיִשׁ ום־ַההּוא ְנֻאם־ְיהָוה תִּ ְוָהָיה ַביֹּ  18

ְעִלי׃   עֹוד בַּ  
ָמם׃   ְשׁ ְכרּו עֹוד בִּ יָה ְוֹלא־ִיזָּ ָעִלים ִמפִּ מֹות ַהבְּ ַוֲהִסרִֹתי ֶאת־ְשׁ  19

ֶדה ְוִעם־עֹוף  ׂ ת ַהשָּ ום ַההּוא ִעם־ַחיַּ יֹּ ִרית בַּ י ָלֶהם בְּ ְוָכַרתִּ  20

ור  בֹּ ת ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶאְשׁ ַמִים ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְוֶקֶשׁ ַהשָּׁ
ים ָלֶבַטח׃  ְבתִּ כַּ ִמן־ָהָאֶרץ ְוִהְשׁ  

ט ּוְבֶחֶסד  פָּ ֶצֶדק ּוְבִמְשׁ יְך ִלי בְּ תִּ יְך ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרְשׂ תִּ ְוֵאַרְשׂ  21

ּוְבַרֲחִמים׃
ֱאמּוָנה ְוָיַדַעתְּ ֶאת־ְיהָוה׃  יְך ִלי בֶּ תִּ ְוֵאַרְשׂ  22
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ָמִים  ום ַההּוא ֶאֱעֶנה ְנֻאם־ְיהָוה ֶאֱעֶנה ֶאת־ַהשָּׁ יֹּ ְוָהָיה  בַּ  23

ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת־ָהָאֶרץ׃ 
ְצָהר  ירֹוׁש ְוֶאת־ַהיִּ ָגן ְוֶאת־ַהתִּ ֲעֶנה ֶאת־ַהדָּ ְוָהָאֶרץ תַּ  24

ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת־ִיְזְרֶעאל׃   
י  י ֶאת־ֹלא ֻרָחָמה ְוָאַמְרתִּ ָאֶרץ ְוִרַחְמתִּ י בָּ יָה לִּ ּוְזַרְעתִּ  25

ה ְוהּוא יֹאַמר ֱאֹלָהי׃   י־ַאתָּ י ַעמִּ ְלֹלא־ַעמִּ  

ֶרב  ם ָקָרא ֹלא ַרק ִמקֶּ ר גַּ לֹוַמר, אֹוָתנּו ֲאֶשׁ רומיים ט 24     כְּ
ֶרב ַהּגֹוִים,  ם ִמקֶּ א גַּ הּוִדים ֶאלָּ ַהיְּ

ַע: ֶאְקָרא ְלֹלא־ַעִּמי ַעִּמי,  הֹוֵשׁ ם בְּ הּוא אֹוֵמר גַּ מֹו ֶשׁ כְּ  25

ּוְלֹלא־ֻרָחָמה ֻרָחָמה.   
ם, ֵיָאֵמר ָלֶהם  י ַאתֶּ ר־ֵיָאֵמר ָלֶהם ֹלא־ַעמִּ ְמקֹום ֲאֶשׁ ְוָהָיה בִּ  26

ְּבֵני ֵאל־ָחי.

תּוב: כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ַיֲעקב  ע בְּ ַשׁ יב פֶּ ּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִשׁ “ּוָבא ִמצִּ  

י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.” ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זֺאת בְּ  27

יָנה  א ְוָנַתן ָלנּו בִּ ן־ָהֱאֹלִהים בָּ בֶּ יוחנן א ה 20     ְויֹוְדִעים ָאנּו ֶשׁ
יַח.  ִשׁ ְבנֹו ֵיׁשּוַע ַהמָּ י, בִּ ֲאִמתִּ י; ַוֲאַנְחנּו בָּ ָלַדַעת ֶאת ָהֲאִמתִּ

י עֹוָלם. י ְוַחיֵּ הּוא ָהֵאל ָהֲאִמתִּ

ם הּוַכן ָלּה ָמקֹום  ר ָשׁ ר, ֲאֶשׁ ְדבָּ ְרָחה ַלמִּ ה בָּ ההתגלות יב 6    ְוָהִאשָּׁ
ים יֹום. שִּׁ ם ֶאֶלף ּוָמאַתִים ְוִשׁ לּוָה ָשׁ ַכְלכְּ יְּ ֵדי ֶשׁ ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים, כְּ

ֵדי  דֹול כְּ ר ַהגָּ ֶשׁ ְנֵפי ַהנֶּ י כַּ תֵּ ה ְשׁ נּו ָלִאשָּׁ ההתגלות יב 14     ָאז ִנתְּ
ם מֹוֵעד מֹוֲעִדים  ל ָשׁ ֻכְלכַּ ר תְּ ר ֶאל ְמקֹוָמּה ֲאֶשׁ ְדבָּ ָלעּוף ַלמִּ

ָחׁש. ֵני ַהנָּ ַוֲחִצי מֹוֵעד ִמפְּ

א – אֹוֵמר:  סֵּ דֹול ִמן ַהכִּ י קֹול גָּ ַמְעתִּ ההתגלות כא 3     ְוָשׁ
ה  ֶהם; ֵהמָּ ן ִעמָּ כֺּ ֵני ָאָדם ְוִיְשׁ ן ָהֱאֹלִהים ִעם בְּ כַּ ה ִמְשׁ “ִהנֵּ

ֶהם. ִיְהיּו לֹו ְלַעם ְוהּוא ָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִעמָּ
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ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ָרֵאל ֵאין ֶמֶלְך ְוֵאין  ֵני ִיְשׂ בּו בְּ ים ֵיְשׁ י  ָיִמים ַרבִּ הושע ג 4      כִּ
ָבה ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים׃  ר ְוֵאין ֶזַבח ְוֵאין ַמצֵּ ָשׂ  

ְהֶיה  ַלִים תִּ ל ַהּגֹוִים, ִוירּוָשׁ לּו ְוֻיְגלּו ֶאל כָּ ֶחֶרב ִיפְּ לוקס כא 24     בְּ
ְלאּו ִעּתֹות ַהּגֹוִים.   ר ִימָּ ִמְרָמס ְלגֹוִים ַעד ֲאֶשׁ

המשיח יחזיר את עמו בתשובה. ה23		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת־ְיהָוה  ֵני ִיְשׂ בּו בְּ הושע ג 5     ַאַחר ָיֻשׁ
ם ּוָפֲחדּו ֶאל־ְיהָוה ְוֶאל־טּובֹו  ִוד ַמְלכָּ ֱאֹלֵהיֶהם ְוֵאת דָּ

ִמים׃    ַאֲחִרית ַהיָּ בְּ

ת  מעשי השליחים טו 16     ַאֲחֵרי ֵכן ָאׁשּוב ְו ָאִקים ֶאת־ֻסכַּ
ֶפֶלת ַוֲהִריסֹוָתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה,  ִויד ַהנֹּ דָּ

ֵאִרית ָאָדם ְוָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִנְקָרא  ְלַמַען ִיְדְרׁשּו ֶאת יהוה ְשׁ  17

ְׁשִמי ֲעֵליֶהם. ְנֻאם יהוה עֹוֶׂשה ָכל ֵאֶּלה 

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ ְוָכְך כָּ רומיים יא 26 
תּוב:  כָּ ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.ֶשׁ  

ה23	המשיח יחזיר את עמו בתשובה.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.			

ֵאנּו  י הּוא ָטָרף ְוִיְרפָּ הושע ו 1    ְלכּו ְוָנׁשּוָבה ֶאל־ְיהָוה כִּ
נּו׃ ֵשׁ ַיְך ְוַיְחבְּ  

י ְיִקֵמנּו ְוִנְחֶיה ְלָפָניו׃ ִליִשׁ ום ַהשְּׁ יֹּ ָמִים בַּ נּו ִמיֹּ ְיַחיֵּ   2

ִביל ָהעֹוָלם,  ְשׁ ָחָתם ִהיא ִרּצּוי בִּ רומיים יא 15     ֲהֵרי ִאם ַהדָּ
ים?  ֶות ֱאֵלי ַחיִּ קּוָמה ִממָּ ָבָתם ִאם ֹלא תְּ ְהֶיה ֲהָשׁ ַמה תִּ

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  
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ח03	מלכותו העתידית של המשיח. 		

ַחר ָנכֹון  ַשׁ ָפה ָלַדַעת ֶאת־ְיהָוה כְּ הושע ו 3     ְוֵנְדָעה ִנְרדְּ
ַמְלקֹוׁש יֹוֶרה ָאֶרץ׃  ם ָלנּו כְּ ֶשׁ מֹוָצאֹו ְוָיבֹוא ַכגֶּ

נּו ְוָדַרְך ּכֹוָכב ִמָּׁשַמִים, ָּפׂקד ִיְפְקֵדנּו.  רֹב ַרֲחָמיו ִעמָּ לוקס א 78     כְּ

ירּו אֹוְתָך, ֱאֹלֵהי ָהֱאֶמת  ַיכִּ י עֹוָלם: ֶשׁ ה ֵהם ַחיֵּ יוחנן יז 3     ְוֵאלֶּ
יַח.  ִשׁ ַלְחתָּ – ֶאת ֵיׁשּוַע ַהמָּ ר ָשׁ ְלַבּדֹו, ְוֶאת ֲאֶשׁ

ה02	מקום שירותו של המשיח.

ְצַרִים ָקָראִתי ִלְבִני׃  ָרֵאל ָואֲֹהֵבהּו ּוִממִּ י ַנַער ִיְשׂ הושע יא 1      כִּ

ֲחלֹום  ם ּוַמְלַאְך יהוה ִנְרָאה ֶאל יֹוֵסף בַּ מתי ב  13      ֵהם ָהְלכּו ִמשָּׁ
ם ַעד  ֶלד ְוֶאת ִאּמֹו ּוְבַרח ְלִמְצַרִים ֶוֱהֵיה ָשׁ ְוָאַמר: קּום, ַקח ֶאת ַהיֶּ
ִמיד אֹותֹו.   ֵדי ְלַהְשׁ ֶלד כְּ ׂש ֶאת ַהיֶּ י הֹוְרדֹוס ְיַחפֵּ ר אַֹמר ְלָך, כִּ ֲאֶשׁ
ְיָלה ְוָיָצא ְלִמְצַרִים.  לַּ ֶלד ְוֶאת ִאּמֹו בַּ 14 הּוא ָקם ְוָלַקח ֶאת ַהיֶּ

ִפי  ר ֲאדָֹני בְּ בֵּ ר דְּ ם ֶאת ֲאֶשׁ ַאר ַעד מֹות הֹוְרדֹוס, ְלַקיֵּ ם ִנְשׁ 15  ָשׁ

ְצַרִים ָקָראִתי ִלְבִני.  ִביא:  ִממִּ ַהנָּ

ה04	ניצחון המשיח על החטא.
המשיח יעניק חיי עולם. ה11		

המשיח יכבוש את המוות ואת החושך. ה14		
מלכותו העתידית של המשיח. ח03 

ֶות ֶאְגָאֵלם ֱאִהי ְדָבֶריָך  ם ִממָּ אֹול ֶאְפדֵּ ד ְשׁ הושע יג 14     ִמיַּ
ֵתר ֵמֵעיָני׃  אֹול נַֹחם ִיסָּ ָמֶות ֱאִהי ָקָטְבָך ְשׁ

ּׁשֹוָפר ָהַאֲחרֹון,  ן ֶרַגע ּוְכֶהֶרף ַעִין בַּ קורנתיים א טו 52     בִּ
ה;  נֶּ תַּ יֹון ַוֲאַנְחנּו ִנְשׁ לָּ ִלי כִּ ִתים ָיקּומּו בְּ ׁשֹוָפר ְוַהמֵּ ַקע בְּ ן ִיתָּ כֵּ ֶשׁ  

יֹון ְוֶזה  לָּ ׁש ַאל־כִּ יֹון ִיְלבַּ פּוף ְלִכלָּ ה ַהכָּ זֶּ י ִמן ָהָראּוי ֶשׁ כִּ  53

ׁש ַאְלָמֶות.  ֶות ִיְלבַּ פּוף ַלמָּ ַהכָּ
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ֶות  פּוף ַלמָּ יֹון ְוַהכָּ לָּ ׁש ַאל־כִּ יֹון ִיְלבַּ פּוף ְלִכלָּ ר ַהכָּ ְוַכֲאֶשׁ  54

ֶות ָלֶנַצח.   ע ַהמָּ לַּ תּוב:  בֻּ ַבר ַהכָּ ם דְּ ׁש ַאְלָמֶות, ָאז ִיְתַקיֵּ ִיְלבַּ  
ה ִנְצחֹוְנָך ָמֶות?  ה ָעְקְצָך ָמֶות? ַאיֵּ ַאיֵּ  55

א ִמן ַהּתֹוָרה. ְקּפֹו בָּ ֶות הּוא ַהֵחְטא, ְוַהֵחְטא תָּ עֶֹקץ ַהמָּ  56

חֹון ַעל־ְיֵדי  צָּ ֲאָבל ּתֹוָדה ֵלאֹלִהים ַהּנֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהנִּ  57

יַח. ִשׁ ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהמָּ  

עמלו של המשיח יישא פרי רב. ז05	
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ּנּו׃  י ִממֶּ ב ַאפִּ י ָשׁ א ְמׁשּוָבָתם אֲֹהֵבם ְנָדָבה כִּ הושע יד 5    ֶאְרפָּ
ָבנֹון׃ לְּ יו כַּ ָרָשׁ ה ְוַיְך ָשׁ נָּ וַשׁ שֹּׁ ָרֵאל ִיְפַרח כַּ ל ְלִיְשׂ ֶאְהֶיה ַכטַּ  6

ָבנֹון׃   לְּ ִית הֹודֹו ְוֵריַח ֹלו כַּ ֵיְלכּו יְֹנקֹוָתיו ִויִהי ַכזַּ  7

ֵיין ְלָבנֹון׃   ֶפן ִזְכרֹו כְּ ֵבי ְבִצֹּלו ְיַחּיּו ָדָגן ְוִיְפְרחּו ַכגָּ בּו יְֹשׁ ָיֻשׁ  8

ים ֲאִני ָעִניִתי ַוֲאׁשּוֶרּנּו ֲאִני  י עֹוד ָלֲעַצבִּ ֶאְפַרִים ַמה־לִּ  9

ְרְיָך ִנְמָצא׃   י פֶּ נִּ ְברֹוׁש ַרֲעָנן ִממֶּ כִּ

ה;  ָשׁ ק־ַמִים ַעל־ָצֵמא, ְונְֹזִלים ַעל־ַיבָּ י ֶאצָּ ישעיהו מד 3     כִּ
ק רּוִחי ַעל־ַזְרֶעָך, ּוִבְרָכִתי ַעל־ֶצֱאָצֶאיָך׃  ֶאצֹּ
ֲעָרִבים ַעל־ִיְבֵלי־ָמִים׃  ֵבין ָחִציר; כַּ ְוָצְמחּו בְּ  4

ֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד;  ְפנֹו ְוַתַחת תְּ ַחת גַּ בּו, ִאיׁש תַּ מיכה ד 4     ְוָיְשׁ
ר׃  בֵּ י־ִפי ְיהָוה ְצָבאֹות דִּ כִּ

ים,  ים ַרבִּ ֶקֶרב ַעמִּ ּגֹוִים, בְּ ֵאִרית ַיֲעקֹב בַּ מיכה ה 7     ְוָהָיה ְשׁ
ר ִאם ָעַבר ְוָרַמס  ֶעְדֵרי־צֹאן; ֲאֶשׁ ְכִפיר בְּ ַבֲהמֹות ַיַער, כִּ ַאְרֵיה בְּ כְּ

יל׃  ְוָטַרף ְוֵאין ַמצִּ

י ַוֲאִני  ִריִגים. ָהעֹוֵמד בִּ ׂ ם ַהשָּ ֶפן; ַאתֶּ ֲאִני ַהגֶּ יוחנן טו 5 
ָבר.  ְלֲעַדי ֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות דָּ ן בִּ כֵּ ִרי ָלרֹב, ֶשׁ ה פְּ ּבֹו עֹוֶשׂ  
ׁש. ְלַאַחר  ִריג, ּוִמְתַיבֵּ ָשׂ ָלְך ַהחּוָצה, כְּ י ֻמְשׁ ֵאינֹו עֹוֵמד בִּ ִמי ֶשׁ  6

ָרִפים.  ם ֵהם ִנְשׂ ִליִכים אֹוָתם ָלֵאׁש ְוָשׁ ִטים אֹוָתם ַמְשׁ ַלקְּ מְּ ֶשׁ
ׁשּו ַמה  קְּ ֶכם, בַּ י ּוְדָבַרי עֹוְמִדים בָּ ם בִּ ִאם עֹוְמִדים ַאתֶּ  7

ְרצּו, ְוִיְהֶיה ָלֶכם.  תִּ שֶּׁ
ִרי ָלרֹב ְוִתְהיּו ִלי ְלַתְלִמיִדים.  ֲעׂשּו פְּ תַּ זאת ְיפַֹאר ָאִבי: ֶשׁ בְּ  8
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שיפוט עתידי בידי המשיח.	 ח02	

זּו  י ִיְרגְּ ַהר ָקְדִשׁ ון ְוָהִריעּו בְּ ִציֹּ וָפר בְּ ְקעּו שֹׁ יואל ב 1     תִּ
י ָקרֹוב׃  י־ָבא יֹום־ְיהָוה כִּ ֵבי ָהָאֶרץ כִּ ל יְֹשׁ כֹּ  

ְגֵדיֶכם ְוׁשּובּו ֶאל־ְיהָוה  יואל ב 13     ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל־בִּ
ִים ְוַרב־ֶחֶסד ְוִנָחם  י־ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאפַּ ֱאֹלֵהיֶכם כִּ

ַעל־ָהָרָעה׃ 
ָרָכה ִמְנָחה ָוֶנֶסְך  ִאיר ַאֲחָריו בְּ ִמי יֹוֵדַע ָיׁשּוב ְוִנָחם ְוִהְשׁ  14

ַליהָוה ֱאֹלֵהיֶכם׃    

ַפע טּובֹו ְואֶֺרְך רּוחֹו  ֶשׁ ה ְמַזְלֵזל בְּ א ַאתָּ מָּ רומיים ב 4      אֹו ֶשׁ
ל ֱאֹלִהים ַמְדִריְך אֹוְתָך  י טּובֹו ֶזה ֶשׁ ְוַסְבָלנּותֹו, ְוֵאיְנָך ֵמִבין כִּ

ִלְתׁשּוָבה?

ּיֹום יהוה  ם יֹוְדִעים ֵהיֵטב ֶשׁ תסלוניקים א ה 2     ֲהֵרי ַאתֶּ
ְיָלה. לַּ ב בַּ ַגנָּ ָיבֹוא כְּ

ִחים, ֶוֱהיּו  ן ֱהיּו ְמֻפכָּ ל ָקֵרב. ַעל כֵּ ה ֵקץ ַהכֺּ פטרוס א ד 7    ִהנֵּ
ל. לֵּ ֵעִרים ְלִהְתפַּ

המשיח יברך את עמו. ה16		
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ו׃  ְחמֹל ַעל־ַעמֹּ א ְיהָוה ְלַאְרצֹו ַויַּ יואל ב 18     ַוְיַקנֵּ
ירֹוׁש  ָגן ְוַהתִּ ֵלַח ָלֶכם ֶאת־ַהדָּ ו ִהְנִני שֹׁ אֶמר ְלַעמֹּ ַען ְיהָוה ַויֹּ ַויַּ  19

וִים׃  גֹּ ה בַּ ן ֶאְתֶכם עֹוד ֶחְרפָּ ם אֹתֹו ְוֹלא־ֶאתֵּ ַבְעתֶּ ְצָהר ּוְשׂ ְוַהיִּ

י־ָנַתן  יהָוה ֱאֹלֵהיֶכם כִּ ילּו ְוִשְׂמחּו בַּ ון גִּ יואל ב 23     ּוְבֵני ִציֹּ
ם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש  ֶשׁ וֶרד ָלֶכם גֶּ וֶרה ִלְצָדָקה ַויֹּ ָלֶכם ֶאת־ַהמֹּ  

ון׃ ִראשֹׁ בָּ
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ם ְיהָוה  ם ֶאת־ֵשׁ ְלתֶּ בֹוַע ְוִהלַּ ם ָאכֹול ְוָשׂ יואל ב 26     ַוֲאַכְלתֶּ
י ְלעֹוָלם׃  ֶכם ְלַהְפִליא ְוֹלא־ֵיבֹׁשּו ַעמִּ ר־ָעָשׂה ִעמָּ ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשׁ
ָרֵאל ָאִני ַוֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ְוֵאין עֹוד  י ְבֶקֶרב ִיְשׂ ם כִּ ִויַדְעתֶּ  27

י ְלעֹוָלם׃  ְוֹלא־ֵיבֹׁשּו ַעמִּ

ְכֵלי ֲחִניָנה  בֹודֹו בִּ ר כְּ ֵדי ְלַגּלֹות ֶאת עֶֺשׁ רומיים ט 23      כְּ
רֺאׁש ֵהִכין אֹוָתם ְלָכבֹוד? – מֵּ ֶשׁ

ֶבל.  סֵּ ִרים ֶאת ָהעֹוְמִדים בַּ ִבים ָאנּו ִלְמֻאשָּׁ יעקב ה 11     ֵהן חֹוְשׁ
ֶבל ּוְרִאיֶתם ֶאת  סֵּ ל ִאּיֹוב בַּ ם ַעל־אֹודֹות ֲעִמיָדתֹו ֶשׁ ַמְעתֶּ ְשׁ

י ַרחּום ְוַחּנּון יהוה. ְכִלית יהוה – כִּ תַּ

א – אֹוֵמר:  סֵּ דֹול ִמן ַהכִּ י קֹול גָּ ַמְעתִּ ההתגלות כא 3    ְוָשׁ
ה  ֶהם; ֵהמָּ ן ִעמָּ כֺּ ֵני ָאָדם ְוִיְשׁ ן ָהֱאֹלִהים ִעם בְּ כַּ ה ִמְשׁ “ִהנֵּ

ֶהם. ִיְהיּו לֹו ְלַעם ְוהּוא ָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִעמָּ

  
ה27		לתת לב חדש ורוח חדשה. 

ז04	המשיח ישפוך את רוחו.

ר  ָשׂ ל־בָּ וְך ֶאת־רּוִחי ַעל־כָּ פֹּ יואל ג 1     ְוָהָיה ַאֲחֵרי־ֵכן ֶאְשׁ
חּוֵריֶכם  ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ִזְקֵניֶכם ֲחֹלמֹות ַיֲחֹלמּון בַּ אּו בְּ ְוִנבְּ

ֶחְזיֹנֹות ִיְראּו׃ 
וְך  פֹּ ה ֶאְשׁ ִמים ָהֵהמָּ יָּ ָפחֹות בַּ ְוַגם ַעל־ָהֲעָבִדים ְוַעל־ַהשְּׁ  2

ֶאת־רּוִחי׃  

בֹוא  יָּ ֶשׁ ר הּוא רּוַח ָהֱאֶמת, כְּ ֲאָבל הּוא, ֲאֶשׁ יוחנן טז 13 
ר ֵמַעְצמֹו,  י ֹלא ְיַדבֵּ ל ָהֱאֶמת, כִּ ַיְדִריְך ֶאְתֶכם ֶאל כָּ

אֹות יֹוִדיַע ָלֶכם.   ר ְוֶאת ַהבָּ ר הּוא ׁשֹוֵמַע ְיַדבֵּ א ֶאת ֲאֶשׁ ֶאלָּ  
ח ְויֹוִדיַע ָלֶכם.  י ִיקַּ לִּ י ִמשֶּׁ ֵדִני כִּ הּוא ְיַכבְּ  14

ִביא:  ִפי יֹוֵאל ַהנָּ ֱאַמר בְּ נֶּ ָבר ֶשׁ ה ַהדָּ זֶּ א ֶשׁ מעשי השליחים ב 16     ֶאלָּ
ִמים, ְנֻאם ֱאֹלִהים, ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת־רּוִחי  ַאֲחִרית ַהיָּ ְוָהָיה בְּ  17

ַעל־ָּכל־ָּבָׂשר ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם; ַּבחּוֵריֶכם ֶחְזיֹונֹות   
ִיְראּו ְוִזְקֵניֶכם ֲחֹלמֹות ַיֲחֹלמּון.

ה ֶאְׁשּפְֹך ֶאת־רּוִחי ְוִנְּבאּו. ִמים ָהֵהמָּ יָּ ְפחֹוַתי  בַּ ְוַגם ַעל ֲעָבַדי ְוַעל ִשׁ  18
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שיפוט עתידי בידי המשיח.	 ח02	

ם ָוֵאׁש  ַמִים ּוָבָאֶרץ דָּ שָּׁ י מֹוְפִתים בַּ יואל ג 3      ְוָנַתתִּ
ן׃   ְוִתיֲמרֹות ָעָשׁ  

וא יֹום ְיהָוה  ֵרַח ְלָדם ִלְפֵני בֹּ ְך ְוַהיָּ ֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלחֶֹשׁ ַהשֶּׁ  4
וָרא׃  דֹול ְוַהנֹּ ַהגָּ  

ון  ַהר־ִציֹּ י בְּ ֵלט כִּ ם ְיהָוה ִימָּ ֵשׁ ר־ִיְקָרא בְּ ל ֲאֶשׁ ְוָהָיה כֹּ  5

ִריִדים ׂ ר ָאַמר ְיהָוה ּוַבשְּ ֲאֶשׁ ְהֶיה ְפֵליָטה כַּ ַלִם תִּ ּוִבירּוָשׁ
ר ְיהָוה קֵֹרא׃ ֲאֶשׁ  

ֶמׁש  ְך ַהשֶּׁ ְחַשׁ ִמים ָהֵהם תֶּ ד ַאֲחֵרי ָצַרת ַהיָּ מתי כד 29     ִמיָּ
ַמִים ְוכחֹות  לּו ִמן ַהשָּׁ יהַּ אֹורֹו, ַהּכֹוָכִבים ִיפְּ ֵרַח ֹלא ַיגִּ ְוַהיָּ

ְעְזעּו. ַמִים ִיְזדַּ ַהשָּׁ
חֹות  פְּ ל ִמְשׁ דּו כָּ ַמִים ְוָאז ִיְספְּ שָּׁ ן־ָהָאָדם בַּ ָאז ֵיָרֶאה אֹות בֶּ  30

ְגבּוָרה  ַמִים בִּ א ִעם ַעְנֵני ַהשָּׁ ן־ָהָאָדם בָּ ָהָאֶרץ ְוִיְראּו ֶאת בֶּ
ּוְבָכבֹוד ַרב. 

ִחיָריו  צּו ֶאת בְּ דֹול ִויַקבְּ ׁשֹוָפר גָּ ַלח ֶאת ַמְלָאָכיו בְּ ְוהּוא ִיְשׁ  31

ַמִים ַעד ְקצֹוָתם.  ע ָהרּוחֹות, ִמְקצֹות ַהשָּׁ ֵמַאְרבַּ

ַעל  ַמִים ִממַּ שָּׁ י מֹוְפִתים בַּ מעשי השליחים ב 19      ְוָנַתתִּ
ְואֹותֹות ָּבָאֶרץ ִמַּתַחת, ָּדם ָוֵאׁש ְוִתְמרֹות ָעָׁשן. 

ֵרַח ְלָדם ִלְפֵני ּבֹוא יֹום יהוה  ְך ְוַהיָּ ֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלחֶֹשׁ 20  ַהשֶּׁ

ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא.  
ֵלט.  ם יהוה ִימָּ ֵשׁ ר־ִיְקָרא בְּ ל ֲאֶשׁ 21  ְוָהָיה כָּ

המשיח יסלח על חטא. ה21		
ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.	

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח10	נבואה על אודות מלכות השלום הנצחית.			

ר ָאׁשּוב  ה ּוָבֵעת ַהִהיא ֲאֶשׁ ִמים ָהֵהמָּ יָּ ה בַּ י ִהנֵּ יואל ד 1     כִּ
ָלִם׃  בּות ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ ֶאת־ְשׁ  

יואל ד 17    ִויַדְעֶתּם ִכּי ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם שֵֹׁכן ְבִּציֹּון ַהר־
ָקְדִשׁי ְוָהְיָתה ְירּוָשַׁלִם קֶֹדׁש ְוָזִרים ֹלא־ַיַעְברּו־ָבּה עֹוד׃ 
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ַלְכָנה  ָבעֹות תֵּ פּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוַהגְּ ום ַההּוא ִיטְּ ְוָהָיה ַביֹּ   18

ית ְיהָוה ֵיֵצא  ָחָלב ְוָכל־ֲאִפיֵקי ְיהּוָדה ֵיְלכּו ָמִים ּוַמְעָין ִמבֵּ
ים׃  טִּ ָקה ֶאת־ַנַחל ַהשִּׁ ְוִהְשׁ

ְהֶיה ֵמֲחַמס  ָמָמה תִּ ר ְשׁ ָמָמה ִתְהֶיה ֶוֱאדֹום ְלִמְדבַּ ִמְצַרִים ִלְשׁ  19

ַאְרָצם׃ ְפכּו ָדם־ָנִקיא בְּ ר־ָשׁ ֵני ְיהּוָדה ֲאֶשׁ בְּ
ַלִם ְלדֹור ָודֹור׃  ב ִוירּוָשׁ ֵשׁ ִויהּוָדה ְלעֹוָלם תֵּ  20

ון׃ ִציֹּ ֵכן בְּ יִתי ַויהָוה שֹׁ ָמם ֹלא־ִנקֵּ יִתי דָּ ְוִנקֵּ  21

דֹול,  ר ַהגָּ ׂ דניאל יב 1     ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהשַּ
ר  ָך, ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה, ֲאֶשׁ ֵני ַעמֶּ ָהעֵֹמד ַעל־בְּ  

ֹלא־ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי, ַעד ָהֵעת ַהִהיא; ּוָבֵעת ַהִהיא   
ֶפר׃ סֵּ תּוב בַּ ְמָצא כָּ ל־ַהנִּ ָך, כָּ ֵלט ַעמְּ ִימָּ  

ֲהָלָאה ְלגֹוי  ֵאִרית, ְוַהנַּ ֵלָעה ִלְשׁ י ֶאת־ַהצֹּ ְמתִּ מיכה ד 7     ְוַשׂ
ה ְוַעד־עֹוָלם׃ ַהר ִצּיֹון, ֵמַעתָּ ָעצּום; ּוָמַלְך ְיהָוה ֲעֵליֶהם בְּ

ִויד  ח ְלֵבית דָּ ום ַההּוא ִיְהֶיה ָמקֹור ִנְפתָּ יֹּ זכריה יג 1     בַּ
ה׃  את ּוְלִנדָּ ָלִם ְלַחטַּ ֵבי ְירּוָשׁ ּוְליְֹשׁ  

ן לֹו ֹלא ִיְצָמא  ר ֲאִני ֶאתֵּ ִים ֲאֶשׁ יוחנן ד 14     ֲאָבל ַהּׁשֹוֶתה ִמן ַהמַּ
י עֹוָלם.  ן לֹו ִיְהיּו ּבֹו ִלְמקֹור ַמִים נֹוְבִעים ְלַחיֵּ ֶאתֵּ ִים ֶשׁ ְלעֹוָלם; ַהמַּ

א – אֹוֵמר:  סֵּ דֹול ִמן ַהכִּ י קֹול גָּ ַמְעתִּ ההתגלות כא 3    ְוָשׁ
ן ִעָּמֶהם;  ִהֵּנה ִמְׁשַּכן ָהֱאֹלִהים ִעם ְּבֵני ָאָדם ְוִיְׁשׂכּ  

ֵהָּמה ִיְהיּו לֹו ְלַעם ְוהּוא ָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִעָּמֶהם.   

ל־ָטֵמא ְועֵֹשׂה תֹוֵעָבה  ההתגלות כא 27     ְוֹלא־ָיבֹוא ָבּה  כָּ
ה׃ ל־ַהֶשׂ ים ֶשׁ ֵסֶפר ַהַחיִּ תּוִבים בְּ י ִאם־ַהכְּ ֶקר כִּ ָוָשׁ

ים, ַמְבִהיק  ההתגלות כב 1     הּוא ֶהְרָאה ִלי ְנַהר ַמִים ַחיִּ
ה.  ׂ א ָהֱאֹלִהים ְוַהשֶּ סֵּ ְבדַֹלח, יֹוֵצא ִמכִּ כִּ

ים  ה – ֵעץ ַחיִּ ה ּוִמזֶּ ָהר ִמזֶּ ַפת ַהנָּ ֶאְמַצע ְרחֹוב ָהִעיר ְוַעל ְשׂ בְּ   2

ָכל חֶֹדׁש ְוחֶֹדׁש  ִתּתֹו בְּ ָעִמים, בְּ ֵרה פְּ ים־ֶעְשׂ תֵּ רֹות ְשׁ ה פֵּ עֹוֶשׂ
א ַהּגֹוִים.  ְריֹו, ַוֲעֵלה ָהֵעץ ְלַמְרפֵּ ֶאת פִּ

ּה ַוֲעָבָדיו  ׂה ִיְהֶיה בָּ א ֱאֹלִהים ְוַהשֶּ סֵּ ְהֶיה עֹוד. כִּ ׁשּום ְקָלָלה ֹלא תִּ  3

ְרתּוהּו.  ְיָשׁ
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פרטי מותו של המשיח.  ו08		

ום ַההּוא ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְוֵהֵבאִתי  יֹּ עמוס ח 9     ְוָהָיה  בַּ
יֹום אֹור׃  י ָלָאֶרץ בְּ ְכתִּ ֳהָרִים ְוַהֲחַשׁ צָּ ֶמׁש בַּ ַהשֶּׁ

ְך  ֵרר חֶֹשׁ תָּ ֳהַרִים ִהְשׂ צָּ ֵרה בַּ ים־ֶעְשׂ תֵּ ָעה ְשׁ מתי כז 45     ִמשָּׁ
לֹוׁש,  ָעה ָשׁ ל ָהָאֶרץ ַעד ַהשָּׁ ַעל כָּ  

ה22		עמלו של המשיח יבורך.

י  ַלְחתִּ ִאים ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְוִהְשׁ ה  ָיִמים בָּ עמוס ח 11      ִהנֵּ
מַֹע  י ִאם־ִלְשׁ ִים כִּ ֶחם ְוֹלא־ָצָמא ַלמַּ ָאֶרץ ֹלא־ָרָעב ַללֶּ ָרָעב בָּ

ְבֵרי ְיהָוה׃  ֵאת דִּ

מתי ח 1    הּוא ָיַרד ִמן ָהָהר ַוֲהמֹון ַעם ַרב ָהְלכּו ַאֲחָריו.

א ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם,  ְראֹותֹו ֶאת ַהֲהמֹוִנים ִנְתַמלֵּ מתי ט 36     כִּ
ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה. ּצֹאן ֲאֶשׁ ִחים כַּ ן ָהיּו ְיֵגִעים ְוִנדָּ כֵּ ֶשׁ

המשיח יהיה משיח גם לגויים. ה10 
ה20 המשיח יכרות ברית חדשה.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.  ח09	

י  ֶפֶלת ְוָגַדְרתִּ ִויד ַהנֹּ ת דָּ ום ַההּוא ָאִקים ֶאת־ֻסכַּ יֹּ עמוס ט 11     בַּ
יֵמי עֹוָלם׃  ְרֵציֶהן ַוֲהִרסָֹתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה כִּ ֶאת־פִּ  

ר־ִנְקָרא  וִים ֲאֶשׁ ֵאִרית ֱאדֹום ְוָכל־ַהגֹּ ְלַמַען ִייְרׁשּו ֶאת־ְשׁ  12

את׃   ה זֹּ ִמי ֲעֵליֶהם ְנֻאם־ְיהָוה עֶֹשׂ ְשׁ
ֵצר ְודֵֹרְך  קֹּ ׁש חֹוֵרׁש בַּ ִאים ְנֻאם־ְיהָוה ְוִנגַּ ה ָיִמים בָּ ִהנֵּ   13

ָבעֹות  יפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל־ַהגְּ ַרע ְוִהטִּ ְך ַהזָּ מֵֹשׁ ֲעָנִבים בְּ
ְתמֹוַגְגָנה׃  תִּ
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בּו  ות ְוָיָשׁ מֹּ ָרֵאל ּוָבנּו ָעִרים ְנַשׁ י ִיְשׂ בּות ַעמִּ י ֶאת־ְשׁ ְבתִּ ְוַשׁ  14

ות ְוָאְכלּו ֶאת־ תּו ֶאת־ֵייָנם ְוָעׂשּו ַגנֹּ ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָשׁ
ִריֶהם׃  פְּ

ר  ְתׁשּו עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאֶשׁ ים ַעל־ַאְדָמָתם ְוֹלא ִינָּ ּוְנַטְעתִּ  15

י ָלֶהם ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך׃ ָנַתתִּ

ַקד  יַצד ָלִראׁשֹוָנה פָּ ר כֵּ ְמעֹון ִספֵּ מעשי השליחים טו 14     ִשׁ
מֹו.  ם ַעם ִלְשׁ ְרבָּ ֱאֹלִהים ֶאת ַהּגֹוִים ָלַקַחת ִמקִּ

תּוב:  כָּ ִביִאים, כַּ ְבֵרי ַהנְּ יִמים דִּ ְוָלזאת ַמְסכִּ  15

ֶפֶלת ַוֲהִריסֹוָתיו  ִויד ַהנֹּ ת דָּ ַאֲחֵרי ֵכן ָאׁשּוב ְו ָאִקים ֶאת־ֻסכַּ  16

ָאִקים ּוְבִניִתיָה, 
ֵאִרית ָאָדם ְוָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר     ְלַמַען ִיְדְרׁשּו ֶאת יהוה ְשׁ  17

ִנְקָרא ְׁשִמי ֲעֵליֶהם. ְנֻאם יהוה עֹוֶׂשה ָכל ֵאֶּלה.  
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ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ית  ְהֶיה ְפֵליָטה ְוָהָיה קֶֹדׁש ְוָיְרׁשּו בֵּ ון תִּ עבדיה א 17     ּוְבַהר ִציֹּ
יֶהם׃   ַיֲעקֹב ֵאת מֹוָרֵשׁ

 

ו ְוָהְיָתה ַליהָוה  ט ֶאת־ַהר ֵעָשׂ פֹּ ון ִלְשׁ ַהר ִציֹּ ִעים בְּ ְוָעלּו מֹוִשׁ  21

לּוָכה׃  ַהמְּ

ֵרא, ַויהוה  דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ לוקס א 32     הּוא גָּ
ִוד ָאִביו; א דָּ סֵּ ן לֹו ֶאת כִּ ֱאֹלִהים ִיתֵּ  

ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.  ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

 
ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות  ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ

ֵבל  ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ דֹוִלים ִנְשׁ גְּ
יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי  ל ְמִשׁ ל ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ

עֹוָלִמים.  
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ז01 חיזוי תחייתו של המשיח. 

ְמֵעי  דֹול ִלְבֹלַע ֶאת־יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה בִּ ג גָּ יונה ב 1      ַוְיַמן ְיהָוה דָּ
ה ֵליֹלות׃  ֹלָשׁ ה ָיִמים ּוְשׁ ֹלָשׁ ג ְשׁ ַהדָּ

ׁש אֹות,  יב ְוָאַמר ָלֶהם: ּדֹור ַרע ּוְמָנֵאף ְמַבקֵּ מתי יב 39     ֵהִשׁ
ִביא.  ַבד אֹות יֹוָנה ַהנָּ ֵתן לֹו ִמלְּ ְואֹות ֹלא ִינָּ

ְך  ה ֵלילֹות, כָּ ֹלָשׁ ה ָיִמים ּוְשׁ ֹלָשׁ ג ְשׁ ְמֵעי ַהדָּ ָהָיה  יֹוָנה בִּ מֹו ֶשׁ כְּ  40

ה ֵלילֹות.  לֹוָשׁ ה ָיִמים ּוְשׁ לֹוָשׁ ֵלב ָהֲאָדָמה ְשׁ ן־ָהָאָדם בְּ ִיְהֶיה בֶּ
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ב06	המשיח הוא הרועה הטוב.
כוחו וגבורתו של המשיח. ב16		

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ֵאִרית  ץ ְשׁ ץ ֲאַקבֵּ ְך ַקבֵּ לָּ מיכה ב 12     ָאסֹף ֶאֱאסֹף ַיֲעקֹב כֻּ
ְברֹו  תֹוְך ַהדָּ ֵעֶדר בְּ ְצָרה כְּ צֹאן בָּ יֶמּנּו כְּ ָרֵאל ַיַחד ֲאִשׂ ִיְשׂ

ִהיֶמָנה ֵמָאָדם׃ תְּ
ֲעבֹר  ְצאּו בֹו ַויַּ ַער ַויֵּ ֲעבֹרּו ַשׁ ְרצּו ַויַּ ֵרץ ִלְפֵניֶהם פָּ ָעָלה ַהפֹּ  13

ם׃  רֹאָשׁ ם ִלְפֵניֶהם ַויהָוה בְּ ַמְלכָּ

ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר  ור ֵיֵצא כְּ בֹּ גִּ ישעיהו מב 13     ְיהָוה כַּ
ר׃  בָּ ִקְנָאה ָיִריַע ַאף־ַיְצִריַח ַעל־אְֹיָביו ִיְתגַּ  

ל אֹוְיָביו  ית ֶאת כָּ י ָיִשׁ י ָעָליו ִלְמֹלְך ַעד כִּ קורנתיים א טו 25     כִּ
ַחת ַרְגָליו.  תַּ

ר ָוָדם,  ָשׂ ל בָּ פּות ֶשׁ תָּ ְיָלִדים ָהְיָתה ֻשׁ לַּ עברים ב 14     ְוֵכיָון ֶשׁ
ית ַעל־ בִּ ְשׁ יַּ ֵדי ֶשׁ ר ָוָדם כְּ ָבָשׂ ף ַעְצמֹו בְּ תֵּ ם הּוא ִשׁ מֹו ֵכן גַּ כְּ  

ָטן, ׂ ֶות – הּוא ַהשָּ ֶלת ַהמָּ ָידֹו ֶמְמֶשׁ בְּ ְיֵדי מֹותֹו ֶאת ֶזה ֶשׁ
ֶות ָהיּו ְנתּוִנים ְלַעְבדּות  ְגַלל ֵאיַמת ַהמָּ בִּ ה ֶשׁ ְחֵרר ֶאת ֵאלֶּ ִויַשׁ  15

יֶהם. ל ְיֵמי ַחיֵּ כָּ  

ֵני  ַח אֹוָתם ִמפְּ ה ְיַנצֵּ ׂ ה ְוַהשֶּ ׂ שֶּ ֲחמּו בַּ ההתגלות יז 14     ֵהם ִילָּ
רּוִאים  ם ַהקְּ ָלִכים, ְוִאּתֹו גַּ הּוא ֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים ּוֶמֶלְך ַהמְּ ֶשׁ

ְוִנְבָחִרים ְוֶנֱאָמִנים.  

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ית־ְיהָוה ָנכֹון  ִמים ִיְהֶיה ַהר בֵּ ַאֲחִרית ַהיָּ מיכה ד 1     ְוָהָיה  בְּ
ים׃ ָבעֹות ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעמִּ ׂא הּוא ִמגְּ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנשָּ בְּ



מיכה  174

ים ְוָאְמרּו ְלכּו  ְוַנֲעֶלה ֶאל־ַהר־ְיהָוה ְוֶאל־ וִים ַרבִּ ְוָהְלכּו גֹּ  2

ון  יֹּ י ִמצִּ אְֹרחָֹתיו כִּ ָרָכיו ְוֵנְלָכה בְּ ית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ְויֹוֵרנּו ִמדְּ בֵּ
ָלִם׃ ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר־ְיהָוה ִמירּוָשׁ תֵּ

ים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד־ָרחֹוק  ים ַרבִּ ין ַעמִּ ַפט בֵּ ְוָשׁ  3

ים ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ֹלא־ִיְשׂאּו  תּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאתִּ ְוִכתְּ
וי ֶחֶרב ְוֹלא־ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמה׃ וי ֶאל־גֹּ גֹּ

ֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד  ְפנֹו ְוַתַחת תְּ ַחת גַּ בּו ִאיׁש תַּ ְוָיְשׁ  4

ר׃ בֵּ י־ִפי ְיהָוה ְצָבאֹות דִּ כִּ  

ית־ְיהָוה  ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר בֵּ ַאֲחִרית ַהיָּ ישעיהו ב 2     ְוָהָיה  בְּ
וִים׃ ל־ַהגֹּ ָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו כָּ א ִמגְּ ׂ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנשָּ בְּ

ים ְוָאְמרּו ְלכּו  ְוַנֲעֶלה ֶאל־ַהר־ְיהָוה ֶאל־ ים ַרבִּ ְוָהְלכּו ַעמִּ  3
ון  יֹּ י ִמצִּ אְֹרחָֹתיו כִּ ָרָכיו ְוֵנְלָכה בְּ ית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ִמדְּ בֵּ

ָלִם׃ ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר־ְיהָוה ִמירּוָשׁ תֵּ
תּו ַחְרבֹוָתם  ים ְוִכתְּ ים ַרבִּ וִים ְוהֹוִכיַח ְלַעמִּ ין ַהגֹּ ַפט בֵּ ְוָשׁ  4

וי ֶחֶרב  א גֹוי ֶאל־גֹּ ׂ ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ֹלא־ִישָּ ְלִאתִּ
ְוֹלא־ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה׃  

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ ְוָכְך כָּ רומיים יא 26 
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  

י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.  ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27

פרטי סבלו של המשיח. ו13	

ֶבט  שֵּׁ ם ָעֵלינּו בַּ דּוד ָמצֹור ָשׂ ְדִדי ַבת־גְּ ְתגֹּ ה תִּ מיכה ד 14     ַעתָּ
ָרֵאל׃    ֵפט ִיְשׂ ִחי ֵאת שֹׁ ַיּכּו ַעל־ַהלְּ

ם ָסְטרּו לֹו ֶאְגרֹוף; גַּ ָפָניו ְוִהּכּוהּו בְּ מתי כו 67     ָאז ָיְרקּו בְּ
ה אֹוְתָך?  כֶּ יַח, ִמיהּו ַהמַּ ִשׁ א ָלנּו, ַהמָּ ְוָאְמרּו: ַנבֵּ  68
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א04	המשיח קיים מאז ומעולם.
מקום לידתו של המשיח. ג03		

ַאְלֵפי  ית־ֶלֶחם ֶאְפָרָתה ָצִעיר ִלְהיֹות בְּ ה בֵּ מיכה ה 1     ְוַאתָּ
ֶדם  ָרֵאל ּומֹוָצאָֹתיו ִמקֶּ ִיְשׂ ל בְּ ָך ִלי ֵיֵצא ִלְהיֹות מֹוֵשׁ ְיהּוָדה ִממְּ

ִמיֵמי עֹוָלם׃ 

י ַהּכֲהִנים ְוסֹוְפֵרי ָהָעם  ל ָראֵשׁ ס ֶאת כָּ נֵּ מתי ב 4     הּוא כִּ
יַח.  ִשׁ ֵלד ַהמָּ ַאל אֹוָתם ֵאיפֹה ִיוָּ ְוָשׁ

ִביא:  ב ַעל־ְיֵדי ַהנָּ י ֵכן ִנְכתַּ ֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, כִּ ָאְמרּו לֹו: בְּ  5

ַאּלּוֵפי ְיהּוָדה,  ית ֶלֶחם ֶאֶרץ ְיהּוָדה, ֵאיְנָך ָצִעיר בְּ ה בֵּ 6  ְוַאתָּ
י ִיְשָׂרֵאל.   ר ִיְרֶעה ֶאת ַעמִּ ל ֲאֶשׁ ָך ֵיֵצא מֹוֵשׁ י ִממְּ כִּ  

ְחּתֹו,  פַּ ְשׁ ִוד ּוִממִּ ית דָּ ָהָיה ִמבֵּ לוקס ב 4     ְוַגם יֹוֵסף, ֶשׁ
ִוד  ִליל ֶאל ְיהּוָדה, ֵמָהִעיר ָנְצַרת ְלִעיר דָּ ָעָלה ִמן ַהגָּ  

ית ֶלֶחם,  ְקֵראת בֵּ ַהנִּ  
ד ִעם ִמְרָים ֲארּוָסתֹו ְוִהיא ָהָרה.  קֵּ ְלִהְתפַּ  5

ם ָמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ר ָהיּו ָשׁ ֲאֶשׁ וכַּ  6

יָבה  כִּ ָלה אֹותֹו ִהְשׁ ִחתְּ כֹור. ְלַאַחר ֶשׁ ָנּה ַהבְּ ְוִהיא ָיְלָדה ֶאת בְּ  7

לֹון. מָּ י ֹלא ָהָיה ָלֶהם ָמקֹום בַּ ֵאבּוס, כִּ אֹותֹו בְּ

שלמותו  של המשיח. ב12	 
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ֵנם ַעד־ֵעת יֹוֵלָדה ָיָלָדה ְוֶיֶתר ֶאָחיו  מיכה ה 2     ָלֵכן ִיתְּ
ָרֵאל׃ ֵני ִיְשׂ ְיׁשּובּון ַעל־בְּ  

בּו  ם ְיהָוה ֱאֹלָהיו ְוָיָשׁ ְגאֹון ֵשׁ עֹז ְיהָוה בִּ ְוָעַמד ְוָרָעה בְּ  3

ל ַעד־ַאְפֵסי־ָאֶרץ׃ ה ִיְגדַּ י־ַעתָּ כִּ  

י הּוא  מֹו ֵיׁשּוַע, כִּ ְקָרא ְשׁ ה תִּ ן ְוַאתָּ  מתי א 21     ִהיא יֹוֶלֶדת בֵּ
אֵתיֶהם.  יַע ֶאת ַעּמֹו ֵמַחטֹּ יֹוִשׁ

יר אֹוָתן;  יוחנן י 27     צֹאִני ׁשֹוְמעֹות ֶאת קֹוִלי ַוֲאִני ַמכִּ
ֵהן הֹוְלכֹות ַאֲחַרי   
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אַבְדָנה ְלעֹוָלם, ַאף ֹלא  י עֹוָלם; ְוֹלא תֹּ ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶהן ַחיֵּ  28

ִדי. ַיֲחטֹף אֹוָתן ִאיׁש ִמיָּ
דֹול ִמּכל ְוֵאין ִאיׁש ָיכֹול ַלֲחטֹף  ַתן אֹוָתן ִלי גָּ נָּ ָאִבי ֶשׁ  29

ד ָהָאב. אֹוָתן ִמיָּ  

ב04  תכונותיו האלוהיות של המשיח.
ה24	המשיח יביא שלום.

ֹלום; מיכה ה 4      ְוָהָיה ֶזה ָשׁ

לֹוִמי ֲאִני נֹוֵתן  ִאיר ָלֶכם, ֶאת ְשׁ לֹום ֲאִני ַמְשׁ יוחנן יד 27     ָשׁ
ָהעֹוָלם נֹוֵתן ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם. ַאל ָנא ֵיַחת  ֶדֶרְך ֶשׁ ָלֶכם; ֹלא כְּ

ְלַבְבֶכם ְוַאל ִייָרא. 

קולסיים א 20    ּוְבֶאְמָצעּותֹו ְלַרּצֹות ֶאל ַעְצמֹו ֶאת ַהּכל. ֵהן 
לֹום  ת ָשׁ יַּ ֲעִשׂ ֶאְמָצעּותֹו, בַּ ָאֶרץ, בְּ בָּ ַמִים ְוֵהן ַמה שֶּׁ שָּׁ בַּ ַמה שֶּׁ

ָלב. ָדמֹו ַעל ַהצְּ בְּ

המשיח יסלח על חטא. ה21		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ע  ַשׁ א ָעוֹן ְועֵֹבר ַעל־פֶּ מֹוָך נֵֹשׂ ִמי־ֵאל כָּ מיכה ז 18 
י־ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא׃  ו כִּ ֵאִרית ַנֲחָלתֹו ֹלא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפֹּ ִלְשׁ

אוָתם׃  ל־ַחטֹּ ְמֻצלֹות ָים כָּ ִליְך בִּ ְוַתְשׁ
ְמֻצֹלות ָים  ִליְך בִּ ׁש ֲעוֹנֵֹתינּו ְוַתְשׁ ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבֹּ  19

אוָתם׃ ל־ַחטֹּ כָּ  

ם: ִמי הּוא  ִלבָּ ים ִעּמֹו ֵהֵחּלּו לֹוַמר בְּ לוקס ז 49     ַהְמֻסבִּ
ם סֹוֵלַח ַעל ֲחָטִאים?  גַּ ֶזה ֶשׁ  
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ם ַאֲחֵרי ַהָּיִמים  ר ֶאְכרֹת ִאתָּ ִרית ֲאֶשׁ עברים י 16      זאת ַהבְּ
ָהֵהם, ְנֻאם־יהוה: ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל־ִלָּבם 

ֶאְכֳּתֶבָּנה,
הּוא אֹוֵמר,ְוַלֲעוָֹנם ּוְלַחָּטאָתם ֹלא ֶאְזָּכר־עֹוד.  17
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בוא המשיח מנובא. ג01		
ח01	חיזוי שובו של המשיח.

ב  ץ ְוֹלא ְיַכזֵּ וֵעד ְוָיֵפַח ַלקֵּ י עֹוד ָחזֹון ַלמֹּ חבקוק ב 3     כִּ
י־בֹא ָיבֹא ֹלא ְיַאֵחר׃ ה־ֹלו כִּ ִאם־ִיְתַמְהָמּה ַחכֵּ  

א ָיבֹוא, ְוֹלא ְיַאֵחר. י “עֹוד ְמַעט ָקט ְוַהבָּ עברים י 37      כִּ

ׁש  יֵּ מֹו ֶשׁ ר ִהְבִטיַח, כְּ ָבר ֲאֶשׁ דָּ פטרוס ב ג 9     ֵאין יהוה ְמַאֵחר בַּ
הּוא ַמֲאִריְך ַאּפֹו ָלנּו; ֵאין הּוא  א ֶשׁ ִבים זאת ְלִאחּור, ֶאלָּ ַהחֹוְשׁ

ׁשּוָבה. ַהּכל ָיבֹואּו ִליֵדי תְּ א ֶשׁ ּיאַבד ִאיׁש, ֶאלָּ רֹוֶצה ֶשׁ

ה25	 יאמינו למשיח ויהללו אותו.

ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה׃  יק בֶּ ו ְוַצדִּ ו בֹּ ָרה ַנְפשֹׁ ָלה ֹלא־ָיְשׁ ה ֻעפְּ חבקוק ב 4     ִהנֵּ

ית ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה  לֵּ ּה ִצְדַקת ָהֱאֹלִהים ִמְתגַּ י בָּ רומיים א 17     כִּ
ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה.  יק בֶּ תּוב: ְו ַצדִּ כָּ ְלַתְכִלית ֱאמּוָנה, כַּ

  

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ִים  מַּ בֹוד ְיהָוה כַּ ֵלא ָהָאֶרץ ָלַדַעת ֶאת־כְּ מָּ י תִּ חבקוק ב 14     כִּ
ְיַכּסּו ַעל־ָים׃  

י  ָכל־ַהר ָקְדִשׁ ִחיתּו בְּ ישעיהו יא 9     ֹלא־ָיֵרעּו ְוֹלא־ַיְשׁ
ים׃  ם ְמַכסִּ ִים ַליָּ מַּ ָעה ֶאת־ְיהָוה כַּ י־ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ כִּ  

ְמָך?  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ההתגלות טו 4     ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ
ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש; ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך;   

ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.  
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ד05	 המשיח יהיה הגואל.
השם ישכון בתוך עמו. ה18		

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ם ְיהָוה׃   ֵשׁ ְך ַעם ָעִני ָוָדל ְוָחסּו בְּ י ְבִקְרבֵּ ַאְרתִּ צפניה ג 12     ְוִהְשׁ
ֵצא  רּו ָכָזב ְוֹלא־ִימָּ ָרֵאל ֹלא־ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ְוֹלא־ְיַדבְּ ֵאִרית ִיְשׂ ְשׁ  13

ה ִיְרעּו ְוָרְבצּו ְוֵאין ַמֲחִריד׃   י־ֵהמָּ ְרִמית כִּ ון תַּ ִפיֶהם ְלשֹׁ בְּ
ָלִם׃ ת ְירּוָשׁ ָכל־ֵלב בַּ ון ָהִריעּו ִיְשָׂרֵאל ִשְׂמִחי ְוָעְלִזי בְּ ת־ִציֹּ י בַּ ָרנִּ  14

יׂש ָעַלִיְך  יַע ָיִשׂ ור יֹוִשׁ בֹּ ך גִּ ִקְרבֵּ צפניה ג 17      ְיהָוה ֱאֹלַהִיְך בְּ
ה׃  ִרנָּ ַאֲהָבתֹו ָיִגיל ָעַלִיְך בְּ ְמָחה ַיֲחִריׁש בְּ ִשׂ בְּ

ִצי ֶאְתֶכם  ֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם ּוָבֵעת ַקבְּ צפניה ג 20     בָּ
ׁשּוִבי  י ָהָאֶרץ בְּ כֹל ַעמֵּ ה בְּ ם ְוִלְתִהלָּ ן ֶאְתֶכם ְלֵשׁ י־ֶאתֵּ כִּ

בּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ְיהָוה׃ ֶאת־ְשׁ  

י ָדִוד ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה  יחזקאל לז 24     ְוַעְבדִּ
ְמרּו ְוָעׂשּו אֹוָתם׃ ַתי ִיְשׁ ַטי ֵיֵלכּו ְוֻחקֹּ פָּ ם ּוְבִמְשׁ ְלֻכלָּ

בּו־ָבּה  ר ָיְשׁ י ְלַיֲעקֹב ֲאֶשׁ י ְלַעְבדִּ ר ָנַתתִּ בּו ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ְוָיְשׁ  25

ה ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד־עֹוָלם  בּו ָעֶליָה ֵהמָּ ֲאבֹוֵתיֶכם ְוָיְשׁ
יא ָלֶהם ְלעֹוָלם׃ י ָנִשׂ ְוָדִוד ַעְבדִּ

י ַהּכֲהִנים  ימּוהּו ָראֵשׁ ר ֶהֱאִשׁ ֲאֶשׁ ָבר כַּ מתי כז 12     ְוֹלא ָעָנה דָּ
ֵקִנים.  ְוַהזְּ

ָך? ה ֵהם ְמִעיִדים ֶנְגדְּ מָּ יָלטֹוס: ֵאיְנָך ׁשֹוֵמַע כַּ ָאַמר ֵאָליו פִּ  13

ם ֹלא ַעל ַטֲעָנה ַאַחת, ְלִתְמהֹונֹו  יב לֹו גַּ ַאְך הּוא ֹלא ֵהִשׁ  14

ִציב.  ל ַהנָּ ָהַרב ֶשׁ  

ׁשּוָבה ּוְסִליַחת ֲחָטִאים ְלָכל  ְכַרז תְּ מֹו תֻּ לוקס כד 47     ּוִבְשׁ
ַלִים.  ַהּגֹוִים ָהֵחל ִמירּוָשׁ

ְמָך?  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ההתגלות טו 4     ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ
ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש; ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך; 

ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.
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ה10	המשיח יהיה משיח גם לגויים.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

י כֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא ַוֲאִני  חגי ב 6     כִּ
ם ְוֶאת־ֶהָחָרָבה׃ ַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ְוֶאת־ַהיָּ ַמְרִעיׁש ֶאת־ַהשָּׁ
אִתי  וִים ּוִמלֵּ ל־ַהגֹּ ת כָּ וִים ּוָבאּו ֶחְמדַּ ל־ַהגֹּ י ֶאת־כָּ תִּ ְוִהְרַעְשׁ  7

בֹוד ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות׃ ה כָּ ִית ַהזֶּ ֶאת־ַהבַּ
ָהב ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות׃ ֶסף ְוִלי ַהזָּ ִלי ַהכֶּ  8

ון ָאַמר  ה ָהַאֲחרֹון ִמן־ָהִראשֹׁ ִית ַהזֶּ בֹוד ַהבַּ דֹול ִיְהֶיה כְּ גָּ  9

ֹלום ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות׃  ן ָשׁ ה ֶאתֵּ קֹום ַהזֶּ ְיהָוה ְצָבאֹות ּוַבמָּ  

תֹוֵכנּו; ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו  ַכן בְּ ר ְוָשׁ ָשׂ ָבר ִנְהָיה בָּ יוחנן א 14     ַהדָּ
ְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ן ָיִחיד ִמלִּ בֹוד בֵּ בֹודֹו, כְּ ֶאת כְּ

בֹוד,  ָעה לֹוֵבׁש כָּ רּות ַהַהְרָשׁ קורנתיים ב ג 9     ֲהֵרי ִאם ֵשׁ
ָקה! רּות ַהַהְצדָּ ָכבֹוד ֵשׁ ה ְלִהְתַעּלֹות בְּ ן ַמְרבֶּ כֵּ ל ֶשׁ כָּ  

בֹוד  ְגַלל ַהכָּ בֹודֹו ָהָיה ְלַאִין בִּ בֹוד, כְּ ַבׁש כָּ לָּ ֵהן ֲאִפּלּו ַמה שֶּׁ  10

ֲעֶלה יֹוֵתר. ַהנַּ

בוא המשיח מנובא. ג01	 

ֶבל  ֲחָך ְזֻרבָּ ום ַההּוא ְנֻאם־ְיהָוה ְצָבאֹות ֶאקָּ יֹּ חגי ב 23      בַּ
י־ְבָך  חֹוָתם כִּ יָך כַּ ְמתִּ י ְנֻאם־ְיהָוה ְוַשׂ יֵאל ַעְבדִּ ַאְלתִּ ן־ְשׁ בֶּ  

י ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות׃  ָבַחְרתִּ

ָפֳעלֹו,  ר ֵהֵחל בְּ ֲאֶשׁ ָנה ָהָיה ֵיׁשּוַע כַּ ים ָשׁ לֹוִשׁ ֶבן ְשׁ לוקס ג 23     כְּ
ן ֵעִלי. ן יֹוֵסף, בֶּ ב ָהָיה בֶּ ְחַשׁ נֶּ ּוְלִפי ַמה שֶּׁ

 

ֶבל,  ן ְזֻרבָּ א, בֶּ ן ֵריָשׁ ן יֹוָחָנן, בֶּ בֶּ  27

ן ֵנִרי. יֵאל, בֶּ ַאְלתִּ ן ְשׁ בֶּ  
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המשיח יבנה מקדש לשם. ה17		
המשיח ינחם. ה19		

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.	

ַרֲחִמים  ַלִם בְּ י ִלירּוָשׁ ְבתִּ ה־ָאַמר ְיהָוה ַשׁ זכריה א 16      ָלֵכן כֹּ
ֶטה  ּה ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ְוָקָוה )ְוָקו( ִינָּ ֶנה בָּ יִתי ִיבָּ בֵּ

ָלִם׃ ַעל־ְירּוָשׁ  
פּוֶציָנה  ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות עֹוד תְּ עֹוד  ְקָרא ֵלאמֹר כֹּ  17

ָלִם׃   ירּוָשׁ ון ּוָבַחר עֹוד בִּ וב ְוִנַחם ְיהָוה עֹוד ֶאת־ִציֹּ ָעַרי ִמטֹּ  

ַח  ון ָהִריִמי ַבכֹּ ֶרת ִציֹּ ׂ בַֹה ֲעִלי־ָלְך ְמַבשֶּ ישעיהו מ 9     ַעל ַהר־גָּ
יָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה  ָלִם ָהִריִמי ַאל־תִּ ֶרת ְירּוָשׁ ׂ קֹוֵלְך ְמַבשֶּ

ה ֱאֹלֵהיֶכם׃ ִהנֵּ

ן ָאנִֹכי ֲאַנֶחְמֶכם  ַנֲחֶמּנּו כֵּ ו תְּ ר ִאמֹּ ִאיׁש ֲאֶשׁ ישעיהו סו 13     כְּ
ֻנָחמּו׃  ַלִם תְּ ּוִבירּוָשׁ

בֹוא ֲעֵליֶכם רּוַח ַהּקֶדׁש  מעשי השליחים א 8     ֲאָבל בְּ
ָכל ְיהּוָדה  ַלִים ְוֵהן בְּ ירּוָשׁ לּו ּכַח ְוִתְהיּו ֵעַדי ֵהן בִּ ַקבְּ תְּ

ְוׁשֹוְמרֹון, ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ. 

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
השם ישכון בתוך עמו. ה18	 

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

    

י יֵֹצא ּוַמְלָאְך ַאֵחר  ֵבר בִּ ְלָאְך ַהדֹּ ה ַהמַּ זכריה ב 7      ְוִהנֵּ
יֵֹצא ִלְקָראתֹו׃    

ב  ֵשׁ ָרזֹות תֵּ ז ֵלאמֹר פְּ ַער ַהלָּ ר ֶאל־ַהנַּ בֵּ אֶמר ֵאָלו ֻרץ דַּ ַויֹּ  8

תֹוָכּה׃ ַלִם ֵמרֹב ָאָדם ּוְבֵהָמה בְּ ְירּוָשׁ
ּה ְנֻאם־ְיהָוה חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד  ַוֲאִני ֶאְהֶיה־לָּ  9

ֶאְהֶיה ְבתֹוָכּה׃   
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י  ַכְנתִּ י ִהְנִני־ָבא ְוָשׁ ון כִּ ת־ִציֹּ ְמִחי בַּ י ְוִשׂ זכריה ב 14    ָרנִּ
ְבתֹוֵכְך ְנֻאם־ְיהָוה׃   

י  ַכְנתִּ ום ַההּוא ְוָהיּו ִלי ְלָעם ְוָשׁ יֹּ ים ֶאל־ְיהָוה בַּ ְוִנְלוּו גֹוִים ַרבִּ  15

ָלַחִני ֵאָלִיְך׃ י־ְיהָוה ְצָבאֹות ְשׁ ְבתֹוֵכְך ְוָיַדַעתְּ כִּ
ֶדׁש ּוָבַחר  ְוָנַחל ְיהָוה ֶאת־ְיהּוָדה ֶחְלקֹו ַעל ַאְדַמת ַהקֹּ  16

ָלִם׃  ירּוָשׁ עֹוד בִּ  
ו׃  עֹון ָקְדשֹׁ י ֵנעֹור ִממְּ ֵני ְיהָוה כִּ ר ִמפְּ ָשׂ ל־בָּ ַהס כָּ  17

לוקס ב 32     אֹור ְלָהִאיר ַלּגֹוִים ְוִתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך.
 

ְלַבד?  הּוִדים בִּ א הּוא ֱאֹלֵהי ַהיְּ מָּ אֹו ֶשׁ רומיים ג 29 
ם ֱאֹלֵהי ַהּגֹוִים הּוא. ן, גַּ ם ֱאֹלֵהי ַהּגֹוִים? כֵּ ַהֵאין הּוא גַּ  

ה,  ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ רומיים יא 25     ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ
ת ָמה ֶאת  ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ ְהיּו ֲחָכִמים בְּ ן תִּ פֶּ

ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים. ר ִיכָּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ִיְשׂ

ּמֹוִלים  ֵרת ַהנִּ יַח ָהָיה ִלְמָשׁ ִשׁ ַהמָּ רומיים טו 8     ַוֲאִני אֹוֵמר ֶשׁ
נּו  תְּ נִּ ם ֶאת ַהַהְבָטחֹות ֶשׁ ֵדי ְלַקיֵּ ְגַלל ֶנֱאָמנּות ֱאֹלִהים, כְּ בִּ

ָלָאבֹות,
תּוב: כָּ לּו ֶאת ֱאֹלִהים ַעל ַרֲחָמיו, כַּ ַהּגֹוִים ְיַהלְּ ּוְכֵדי ֶשׁ  9

ְבֵרי  ֵרי ַהּׁשֹוֵמר ֶאת דִּ א ַמֵהר. ַאְשׁ ההתגלות כב 7     ִהְנִני בָּ
ה.  ֶפר ַהזֶּ ל ַהסֵּ בּוָאה ֶשׁ ַהנְּ

ם ְלָכל  לֵּ ָכר ְלַשׁ ׂ י ַהשָּ א ַמֵהר ְוִאתִּ ההתגלות כב 12    ִהְנִני בָּ
הּו.   ַמֲעֵשׂ ִאיׁש כְּ  
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בוא המשיח מנובא. ג01	 
ד05 המשיח יהיה הגואל.

ד10	 המשיח יהיה השופט.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	

דֹול עֵֹמד ִלְפֵני ַמְלַאְך  ֵהן ַהגָּ ַע ַהכֹּ ְרֵאִני ֶאת־ְיהֹוֻשׁ זכריה ג 1     ַויַּ
ְטנֹו׃  ָטן עֵֹמד ַעל־ְיִמינֹו ְלִשׂ ׂ ְיהָוה ְוַהשָּ

ָטן ְוִיְגַער ְיהָוה  ׂ ָך ַהשָּ ָטן ִיְגַער ְיהָוה בְּ ׂ אֶמר ְיהָוה ֶאל־ַהשָּ ַויֹּ  2

ל ֵמֵאׁש׃  ָלִם ֲהֹלוא ֶזה אּוד ֻמצָּ ירּוָשׁ ֵחר בִּ ָך ַהבֹּ בְּ
ְלָאְך׃  ָגִדים צֹוִאים ְועֵֹמד ִלְפֵני ַהמַּ ַע ָהָיה ָלֻבׁש בְּ ִויהֹוֻשׁ   3

ָגִדים  אֶמר ֶאל־ָהעְֹמִדים ְלָפָניו ֵלאמֹר ָהִסירּו ַהבְּ ַען ַויֹּ ַויַּ  4

י ֵמָעֶליָך ֲעוֶֹנָך  אֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרתִּ ִאים ֵמָעָליו ַויֹּ ַהצֹּ
ׁש אְֹתָך ַמֲחָלצֹות׃ ְוַהְלבֵּ

הֹור  ִניף ַהטָּ ימּו ַהצָּ ִשׂ ו ַויָּ ימּו ָצִניף ָטהֹור ַעל־רֹאשֹׁ ָואַֹמר ָיִשׂ  5

ָגִדים ּוַמְלַאְך ְיהָוה עֵֹמד׃ הּו בְּ ֻשׁ ְלבִּ ו ַויַּ ַעל־רֹאשֹׁ

ה ְוֵרֶעיָך  דֹול ַאתָּ ֵהן ַהגָּ ַע  ַהכֹּ ַמע־ָנא ְיהֹוֻשׁ זכריה ג 8     ְשׁ
י־ִהְנִני ֵמִביא  ה כִּ י מֹוֵפת ֵהמָּ י־ַאְנֵשׁ ִבים ְלָפֶניָך כִּ ְשׁ ַהיֹּ

י ֶצַמח׃  ֶאת־ַעְבדִּ  

ם  ים ָרָאה ָשׁ ֶלְך ִלְראֹות ֶאת ַהְמֻסבִּ א ַהמֶּ בָּ ֶשׁ מתי כב 11     כְּ
ה. ְגֵדי ֲחֻתנָּ ֵאיֶנּנּו ָלבּוׁש בִּ ִאיׁש ֶשׁ

ה  ה? ַהלָּ ְגֵדי ֲחֻתנָּ ִלי בִּ אָת ְלָכאן בְּ ָאַמר ֵאָליו, ָחֵבר, ֵאיְך בָּ  12

ֶהֱחִריׁש.

ֵרא, ַויהוה ֱאֹלִהים  דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ לוקס א 32     הּוא גָּ
ִוד ָאִביו; א דָּ סֵּ ן לֹו ֶאת כִּ ִיתֵּ

ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.  ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

י ַהָשָׂטן חֹוֵטא  1 יוחנן ג 8     ָהעֹוֶשׂה ֵחְטא ִמן ַהָשָׂטן הּוא, כִּ

ֻעּלֹות ַהָשָׂטן. ן־ָהֱאֹלִהים, ְלָהֵפר ֶאת פְּ ית. ָלזאת ִנְגָלה בֶּ ֵמֵראִשׁ

ב  ֵקִנים ִלְפֵני ַהּיֹוֵשׁ ָעה ַהזְּ ִרים ְוַאְרבָּ לּו ֶעְשׂ ההתגלות ד 10     ִיפְּ
יחּו ֶאת  ֲחוּו ַלַחי ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ְוַינִּ תַּ א ְוִיְשׁ סֵּ ַעל ַהכִּ

ָאְמָרם:  א בְּ סֵּ ַעְטרֹוֵתיֶהם ִלְפֵני ַהכִּ
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בֹוד ְוַהְיָקר ְוַהְּגבּוָרה,  ל ֶאת ַהכָּ ְלָך ָיֶאה, ֲאדֹוֵננּו ֵואֹלֵהינּו, ְלַקבֵּ  11

ִּכי ַאָּתה ָּבָראָת ַהּׂכל ּוִבְרצֹוְנָך ָהיּו ְוִנְבְראּו. 

ב03	משרתו של המשיח ככהן.
המשיח יבנה מקדש לשם. ה17		

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר  זכריה ו 12    ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו ֵלאמֹר כֹּ
יו ִיְצָמח ּוָבָנה ֶאת־ֵהיַכל ְיהָוה׃ ְחתָּ מֹו ּוִמתַּ ה־ִאיׁש ֶצַמח ְשׁ ִהנֵּ
ל ַעל־ ב ּוָמַשׁ ׂא הֹוד ְוָיַשׁ ְוהּוא ִיְבֶנה ֶאת־ֵהיַכל ְיהָוה ְוהּוא־ִישָּ  13

ֵניֶהם׃  ין ְשׁ ְהֶיה בֵּ ֹלום תִּ ְסאֹו ַוֲעַצת ָשׁ ְסאֹו ְוָהָיה כֵֹהן ַעל־כִּ כִּ

ה  יב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם: ִהְרסּו ֶאת ַהֵהיָכל ַהזֶּ יוחנן ב 19     ֵהִשׁ
ה ָיִמים ָאִקים אֹותֹו.  לֹוָשׁ ּוִבְשׁ

ה  ה ְוַאתָּ ִנים ִנְבָנה ַהֵהיָכל ַהזֶּ ׁש ָשׁ ִעים ְוֵשׁ ֵהם ָאְמרּו: ַאְרבָּ  20

ִקים אֹותֹו?  ה ָיִמים תָּ לֹוָשׁ ְשׁ בִּ
ר ַעל ֵהיַכל ּגּופֹו.  בֵּ ַאְך הּוא דִּ  21

ִבים ָנְכִרים,  אפסיים ב 19     ָלֵכן ֵאיְנֶכם עֹוד ָזִרים אֹו ּתֹוָשׁ
ית ֱאֹלִהים;  ים ּוְבֵני בֵּ דֹוִשׁ ל ַהקְּ ֵני ִעיָרם ֶשׁ א בְּ ֶאלָּ

יַח ֵיׁשּוַע  ִשׁ ִביִאים, ְוַהמָּ ִליִחים ְוַהנְּ נּוִיים ַעל ְיסֹוד ַהשְּׁ בְּ  20

ה. נָּ ַעְצמֹו הּוא ֶאֶבן ַהפִּ  
ר ַיַחד ְוָגֵדל ִלְהיֹות ֵהיַכל ׂקֶדׁש ַליהוה;  ְנָין ְמֻחבָּ ל ַהבִּ ּבֹו כָּ  21

ן ֱאֹלִהים ַעל־ְיֵדי  כַּ יו ִלְהיֹות ִמְשׁ ם ִנְבִנים ַיְחדָּ ם ַאתֶּ ּובֹו גַּ  22

ָהרּוַח.

ָאר ְלעֹוָלם,  הּוא ִנְשׁ יָון ֶשׁ עברים ז 24     ֲאָבל ֶזה, ִמכֵּ
ה עֹוֶבֶרת.  ֵאיֶננָּ ה ֶשׁ ֻהנָּ ֵיׁש לֹו כְּ  

א – אֹוֵמר:  סֵּ דֹול ִמן ַהכִּ י קֹול גָּ ַמְעתִּ ההתגלות כא 3     ְוָשׁ
ן ִעָּמֶהם; ֵהָּמה  ִהֵּנה ִמְׁשַּכן ָהֱאֹלִהים ִעם ְּבֵני ָאָדם ְוִיְׁשׂכּ  

ִיְהיּו לֹו ְלַעם ְוהּוא ָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִעָּמֶהם,   
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י ֵהיָכָלּה הּוא יהוה  ּה, כִּ ההתגלות כא 22     ֵהיָכל ֹלא ָרִאיִתי בָּ
ה.  ׂ ַהשֶּ ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְוְ

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09	
  

ָלִם  תֹוְך ְירּוָשׁ י בְּ ַכְנתִּ ון ְוָשׁ י ֶאל־ִציֹּ ְבתִּ ה ָאַמר ְיהָוה ַשׁ זכריה ח 3    כֹּ
ֶדׁש׃  ַלִם ִעיר־ָהֱאֶמת ְוַהר־ְיהָוה ְצָבאֹות ַהר ַהקֹּ ְוִנְקְרָאה ְירּוָשׁ
ְרחֹבֹות  בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות בִּ ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות עֹד ֵיְשׁ כֹּ  4

ָידֹו ֵמרֹב ָיִמים׃  ו בְּ ַעְנתֹּ ָלִם ְוִאיׁש ִמְשׁ ְירּוָשׁ
ְרחֹבֶֹתיָה׃   ֲחִקים בִּ ְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַשׂ ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִימָּ  5

ה  ֵאִרית ָהָעם ַהזֶּ ֵעיֵני ְשׁ ֵלא בְּ י ִיפָּ ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות כִּ כֹּ   6

ֵלא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות׃   ֵעיַני ִיפָּ ם־בְּ ִמים ָהֵהם גַּ יָּ בַּ
י ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח  יַע ֶאת־ַעמִּ ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ִהְנִני מֹוִשׁ כֹּ  7

ֶמׁש׃ ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהשָּׁ
ָלִם ְוָהיּו־ִלי ְלָעם ַוֲאִני  תֹוְך ְירּוָשׁ ְכנּו בְּ ְוֵהֵבאִתי אָֹתם ְוָשׁ  8

ֱאֶמת ּוִבְצָדָקה׃   ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים בֶּ

ן  תֵּ ְרָיּה ְוָהָאֶרץ תִּ ן פִּ תֵּ ֶפן תִּ ֹלום ַהגֶּ י־ֶזַרע ַהשָּׁ זכריה ח 12    כִּ
ֵאִרית ָהָעם  י ֶאת־ְשׁ ם ְוִהְנַחְלתִּ נּו ַטלָּ ַמִים ִיתְּ ֶאת־ְיבּוָלּה ְוַהשָּׁ

ה׃  ל־ֵאלֶּ ה ֶאת־כָּ ַהזֶּ
ָרֵאל  ית ְיהּוָדה ּוֵבית ִיְשׂ וִים בֵּ גֹּ ר ֱהִייֶתם ְקָלָלה בַּ ֲאֶשׁ ְוָהָיה כַּ  13

ֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם׃   יָראּו תֶּ ָרָכה ַאל־תִּ יַע ֶאְתֶכם ִוְהִייֶתם בְּ ן אֹוִשׁ כֵּ  

ים  ר ָיבֹאּו ַעמִּ ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות עֹד ֲאֶשׁ זכריה ח 20    כֹּ
ות׃ ֵבי ָעִרים ַרבֹּ ְויְֹשׁ

ֵבי ַאַחת ֶאל־ַאַחת ֵלאמֹר ֵנְלָכה ָהֹלוְך ְלַחֹּלות  ְוָהְלכּו יְֹשׁ  21

ם־ָאִני׃ ׁש ֶאת־ְיהָוה ְצָבאֹות ֵאְלָכה גַּ ֵני ְיהָוה ּוְלַבקֵּ ֶאת־פְּ  
ׁש ֶאת־ְיהָוה ְצָבאֹות  ים ְוגֹוִים ֲעצּוִמים ְלַבקֵּ ים ַרבִּ ּוָבאּו ַעמִּ  22

ֵני ְיהָוה׃  ָלִם ּוְלַחֹּלות ֶאת־פְּ ירּוָשׁ בִּ
ָרה  ר ַיֲחִזיקּו ֲעָשׂ ה ֲאֶשׁ ִמים ָהֵהמָּ יָּ ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות בַּ כֹּ  23

ְכַנף ִאיׁש ְיהּוִדי ֵלאמֹר  וִים ְוֶהֱחִזיקּו בִּ נֹות ַהגֹּ ל ְלשֹׁ ים ִמכֹּ ֲאָנִשׁ
ֶכם׃  ַמְענּו ֱאֹלִהים ִעמָּ י ָשׁ ֶכם כִּ ֵנְלָכה ִעמָּ
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תּוִבים ַתח ֶאת ְלָבָבם ְלָהִבין ֶאת ַהכְּ לוקס כד 45     ָאז פָּ
ִתים  יַח ִיְסּבל ְוָיקּום ִמן ַהמֵּ ִשׁ ַהמָּ תּוב, ֶשׁ ְך כָּ 46 ְוָאַמר ָלֶהם: כָּ

י, ִליִשׁ ּיֹום ַהשְּׁ בַּ  
ׁשּוָבה ּוְסִליַחת ֲחָטִאים ְלָכל ַהּגֹוִים ָהֵחל  ְכַרז תְּ מֹו תֻּ ּוִבְשׁ  47

ַלִים.  ִמירּוָשׁ

ה,  ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ רומיים יא 25     ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ
ת ָמה ֶאת  ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ ְהיּו ֲחָכִמים בְּ ן תִּ פֶּ

ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים.  ר ִיכָּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ִיְשׂ
תּוב: ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ ְוָכְך כָּ  26

ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.
י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.   ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27

ּמֹוִלים  ֵרת ַהנִּ יַח ָהָיה ִלְמָשׁ ִשׁ ַהמָּ רומיים טו 8     ַוֲאִני אֹוֵמר ֶשׁ
נּו  תְּ נִּ ם ֶאת ַהַהְבָטחֹות ֶשׁ ֵדי ְלַקיֵּ ְגַלל ֶנֱאָמנּות ֱאֹלִהים, כְּ בִּ

ָלָאבֹות,
תּוב:  כָּ לּו ֶאת ֱאֹלִהים ַעל ַרֲחָמיו, כַּ ַהּגֹוִים ְיַהלְּ ּוְכֵדי ֶשׁ  9

יק ֶאת  ֱאֹלִהים ַיְצדִּ ָיְדעֹו ֵמרֹאׁש ֶשׁ תּוב, בְּ גלטיים ג 8     ְוַהכָּ
ר ְלַאְבָרָהם: ְוִנְבְרכּו ְבָך  ׂ ים ְלַבשֵּ ַהּגֹוִים ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה, ִהְקדִּ

ל ַהּגֹוִים.  כָּ

ְמָך?  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ההתגלות טו 4     ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ
ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש; ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך; 

ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך. 

א – אֹוֵמר:  סֵּ דֹול ִמן ַהכִּ י קֹול גָּ ַמְעתִּ ההתגלות כא 3     ְוָשׁ
ן ִעָּמֶהם; ֵהָּמה ִיְהיּו  ִהֵּנה ִמְׁשַּכן ָהֱאֹלִהים ִעם ְּבֵני ָאָדם ְוִיְׁשׂכּ  

לֹו ְלַעם ְוהּוא ָהֱאֹלִהים ִיְהֶיה ִעָּמֶהם.
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ד04	משרתו של המשיח  כמלך.
ניבוי כניסת המשיח לירושלים.  ו02		

ה  ַלִם ִהנֵּ ת ְירּוָשׁ ון ָהִריִעי בַּ ת־ִציֹּ יִלי ְמאֹד בַּ זכריה ט 9      גִּ
ע הּוא ָעִני ְורֵֹכב ַעל־ֲחמֹור  יק ְונֹוָשׁ ְך ָיבֹוא ָלְך ַצדִּ ַמְלכֵּ  

ן־ֲאתֹנֹות׃ ְוַעל־ַעִיר בֶּ  

י ֵיׁשּוַע  אּו ֶלָחג כִּ בָּ ְמעּו ֲהמֹוֵני ָהָעם ֶשׁ יוחנן יב 12     ְלָמֳחָרת ָשׁ
ַלִים.  עֹוֵמד ָלבֹוא ִלירּוָשׁ

ֵהם קֹוְרִאים:  ֶשׁ ָמִרים ְוָיְצאּו ִלְקָראתֹו כְּ ּפֹות תְּ ָלְקחּו כַּ  13

ָרֵאל!   ם יהוה! ֶמֶלְך ִיְשׂ ֵשׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ ע ָנא!  בָּ הֹוַשׁ  
תּוב:  ב ָעָליו, ְלִפי ַהכָּ ֵיׁשּוַע ָמָצא ׂקֶדם ָלֵכן ַעִיר ְוָיַשׁ  14

ְך ָיבֹוא ָלְך רֵֹכב ַעל־ַעִיר  ה ַמְלכֵּ ת־ִצּיֹון,  ִהנֵּ יְרִאי  בַּ ַאל תִּ  15

ן־ֲאתֹונֹות.  בֶּ  
ה,  ָבִרים ָהֵאלֶּ ְלִמיָדיו ֶאת ַהדְּ ה ֹלא ֵהִבינּו תַּ ִחלָּ תְּ בַּ  16

תּוב ָעָליו  ְך ָהָיה כָּ כָּ בֹוד ָזְכרּו ֶשׁ כָּ ֵאר ֵיׁשּוַע בַּ ְתפָּ נִּ ֶשׁ ֲאָבל כְּ  
ְך ָעׂשּו לֹו.  כָּ ְוֶשׁ  

סמכותו של המשיח. ב13	 
ה24	המשיח יביא שלום.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ַלִם ְוִנְכְרָתה  י־ֶרֶכב ֵמֶאְפַרִים ְוסּוס ִמירּוָשׁ זכריה ט 10     ְוִהְכַרתִּ
ָהר  ם ַעד־ָים ּוִמנָּ ֹלו ִמיָּ וִים ּוָמְשׁ ֹלום ַלגֹּ ר ָשׁ ת ִמְלָחָמה ְוִדבֶּ ֶקֶשׁ

ַעד־ַאְפֵסי־ָאֶרץ׃ 

ל  ָנה ִלי כָּ ם ְוָאַמר: ִנתְּ ר ִאתָּ ׁש ֵיׁשּוַע ְלַדבֵּ מתי כח 18     ִנגַּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. שָּׁ ַסְמכּות בַּ

לֹוִמי ֲאִני נֹוֵתן  ִאיר ָלֶכם, ֶאת ְשׁ לֹום ֲאִני ַמְשׁ יוחנן יד 27     ָשׁ
ָהעֹוָלם נֹוֵתן ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם. ַאל ָנא ֵיַחת  ֶדֶרְך ֶשׁ ָלֶכם; ֹלא כְּ

ְלַבְבֶכם ְוַאל ִייָרא.
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י ִיְהֶיה ָלֶכם  בִּ ֵדי ֶשׁ ה כְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ י ָלֶכם ֶאת ַהדְּ יוחנן טז 33     ָאַמְרתִּ
י ֶאת ָהעֹוָלם.   ְחתִּ עֹוָלם – ָצָרה ָלֶכם, ַאְך ִהְתעֹוְדדּו: ֲאִני ִנצַּ לֹום. בָּ ָשׁ

ָכל  ה בְּ ִהלָּ לֹום ַלקְּ אֹוָתּה ֵעת ָהָיה ָשׁ מעשי השליחים ט 31     בְּ
ִיְרַאת  ָכה בְּ ִליל ּוְבׁשֹוְמרֹון; ִהיא ִנְבְנָתה ְוִהְתַהלְּ ְיהּוָדה ְוַהגָּ

ִעּדּוד רּוַח ַהּקֶדׁש. ר בְּ ִמְספָּ יהוה, ְוָגְדָלה בְּ

המשיח יהיה הגואל. ד05		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

יַע  ית יֹוֵסף אֹוִשׁ ית ְיהּוָדה ְוֶאת־בֵּ י  ֶאת־בֵּ ְרתִּ זכריה י 6    ְוִגבַּ
י ֲאִני  ים כִּ ר ֹלא־ְזַנְחתִּ ֲאֶשׁ ים ְוָהיּו כַּ י ִרַחְמתִּ בֹוִתים כִּ ְוהֹוְשׁ

ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם ְוֶאֱעֵנם׃
מֹו־ָיִין ּוְבֵניֶהם ִיְראּו  ם כְּ ַמח ִלבָּ ור ֶאְפַרִים ְוָשׂ ְוָהיּו ְכִגבֹּ  7

יהָוה׃ ם בַּ ֵמחּו ָיֵגל ִלבָּ ְוָשׂ
מֹו ָרבּו׃ י ְפִדיִתים ְוָרבּו כְּ ֵצם כִּ ְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקבְּ ֶאְשׁ  8

בּו׃  ֵניֶהם ָוָשׁ רּוִני ְוָחיּו ֶאת־בְּ ים ִיְזכְּ ְרַחקִּ ים ּוַבמֶּ ַעמִּ ְוֶאְזָרֵעם בָּ  9

ֵצם ְוֶאל־ֶאֶרץ  יבֹוִתים ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמַאּׁשּור ֲאַקבְּ ַוֲהִשׁ  10

ֵצא ָלֶהם׃  ְלָעד ּוְלָבנֹון ֲאִביֵאם ְוֹלא ִימָּ גִּ
ל ְמצּוֹלות ְיאֹר  ים ְוהִֹביׁשּו כֹּ לִּ ם גַּ ה ַביָּ ם ָצָרה ְוִהכָּ יָּ ְוָעַבר בַּ  11

ֶבט ִמְצַרִים ָיסּור׃ אֹון ַאּׁשּור ְוֵשׁ ְוהּוַרד גְּ
כּו ְנֻאם ְיהָוה׃    מֹו ִיְתַהלָּ יהָוה ּוִבְשׁ ים בַּ ְרתִּ ְוִגבַּ  12

ְהֶיה  ַלִים תִּ ל ַהּגֹוִים, ִוירּוָשׁ לּו ְוֻיְגלּו ֶאל כָּ ֶחֶרב ִיפְּ לוקס כא 24     בְּ
ְלאּו ִעּתֹות ַהּגֹוִים.   ר ִימָּ ִמְרָמס ְלגֹוִים ַעד ֲאֶשׁ

לּו  פְּ יִּ ֵדי ֶשׁ ן ׁשֹוֵאל ֲאִני, ַהִאם ָמֲעדּו כְּ רומיים יא 11     ַעל כֵּ
ְמִעיָדָתם ַהְיׁשּוָעה ַלּגֹוִים,  בִּ א ֶשׁ ְלֹלא קּום? ַחס ְוָחִליָלה! ֶאלָּ

ְלַהְקִניא אֹוָתם.
ר ַלּגֹוִים,  ר ָלעֹוָלם ְוֶהְפֵסָדם הּוא עֶֹשׁ ְוִאם ְמִעיָדָתם ִהיא עֶֹשׁ  12

ה! ה ְוַכמָּ מָּ ֵלמּוָתם – ַעל ַאַחת כַּ ְשׁ
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השלכותיה של דחיית המשיח. ו04		
ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 

ה ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלָהי ְרֵעה ֶאת־צֹאן ַהֲהֵרָגה׃ זכריה יא 4     כֹּ
רּוְך ְיהָוה  מּו ּומְֹכֵריֶהן יֹאַמר בָּ ר קֵֹניֶהן ַיֲהְרֻגן ְוֹלא ֶיְאָשׁ ֲאֶשׁ  5

ר ְורֵֹעיֶהם ֹלא ַיְחמֹול ֲעֵליֶהן׃ ַואְעִשׁ
ה ָאנִֹכי  ֵבי ָהָאֶרץ ְנֻאם־ְיהָוה ְוִהנֵּ י ֹלא ֶאְחמֹול עֹוד ַעל־יְֹשׁ כִּ  6

תּו  ו ְוִכתְּ ַיד־ֵרֵעהּו ּוְבַיד ַמְלכֹּ ַמְמִציא ֶאת־ָהָאָדם ִאיׁש בְּ
ָדם׃ יל ִמיָּ ֶאת־ָהָאֶרץ ְוֹלא ַאצִּ  

ָכה ָעֶליָה ְוָאַמר:   ר ִהְתָקֵרב ְוָרָאה ֶאת ָהִעיר, בָּ ֲאֶשׁ לוקס יט 41     כַּ
ה  ַעתָּ א ֶשׁ לֹום! ֶאלָּ ר ֱאֵלי ָשׁ ם ַאתְּ ֶאת ֲאֶשׁ לּו ָיַדַעתְּ ַהּיֹום גַּ  42

ר הּוא ֵמֵעיַנִיְך.   ִנְסתָּ
ִאים ָעַלִיְך ְואֹוְיַבִיְך ָיִקימּו סֹוְלָלה ְסִביַבִיְך,  ה ָיִמים בָּ ִהנֵּ  43

ל ֵעֶבר. יפּוְך ְוָיצּורּו ָעַלִיְך ִמכָּ ְוַיקִּ
ִאירּו  ְך, ְוֹלא ַיְשׁ ִקְרבֵּ ר בְּ ַנִיְך ֲאֶשׁ רּו אֹוָתְך ְוֶאת בָּ ִויַמגְּ  44

ֵתְך.  ֻקדָּ ר ֹלא ָיַדַעתְּ ֶאת מֹוֵעד פְּ ְך ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן ֵעֶקב ֲאֶשׁ בָּ  

ן יֹוָחָנן,  ְמעֹון בֶּ ית: ִשׁ ִליִשׁ ַעם ְשׁ ַאל אֹותֹו פַּ ָשׁ יוחנן כא 17 
ה אֹוֵהב אֹוִתי? ִהְתַעֵּצב ֵּכיָפא ַעל ֶׁשָּׁשַאל אֹותֹו  ַהִאם ַאתָּ

ַּבְּׁשִליִׁשית ַהִאם ַאָּתה אֹוֵהב אֹוִתי? ְוָאַמר ֵאָליו: ֲאדֹוִני, 
ל ַאָּתה יֹוֵדַע; ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך.  ַהׂכּ  

ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ְרֵעה ֶאת צֹאִני.  

ב06	המשיח הוא הרועה הטוב.
המשיח יהיה מלא חמלה.  ב15		

אן  י ַהצֹּ זכריה יא 7     ָוֶאְרֶעה ֶאת־צֹאן ַהֲהֵרָגה ָלֵכן ֲעִניֵּ
ֵני ַמְקֹלות ְלַאַחד ָקָראִתי נַֹעם ּוְלַאַחד ָקָראִתי  ח־ִלי ְשׁ ָוֶאקַּ

אן׃  חְֹבִלים ָוֶאְרֶעה ֶאת־ַהצֹּ

ד  הּוא ְמַלמֵּ ֶשׁ ָפִרים כְּ ָכל ֶהָעִרים ְוַהכְּ מתי ט 35     ֵיׁשּוַע ָעַבר בְּ
ל  א כָּ ְלכּות ּוְמַרפֵּ ׂשֹוַרת ַהמַּ ר ֶאת בְּ ׂ ֶנֶסת, ְמַבשֵּ י ַהכְּ ָבתֵּ בְּ

ָעם.  ַמֲחָלה ְוָכל ַמְדֶוה בָּ
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ן ָהיּו  כֵּ א ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם, ֶשׁ ְראֹותֹו ֶאת ַהֲהמֹוִנים ִנְתַמלֵּ כִּ  36

ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה. ּצֹאן ֲאֶשׁ ִחים כַּ ְיֵגִעים ְוִנדָּ

המשיח יידחה. ו03	 
סיבלו של המשיח. ו11		

ְקַצר  ֶיַרח ֶאָחד ַותִּ ת ָהרִֹעים בְּ ֹלֶשׁ זכריה יא 8     ָוַאְכִחד ֶאת־ְשׁ
ֲחָלה ִבי׃  ם בָּ ֶהם ְוַגם־ַנְפָשׁ י בָּ ַנְפִשׁ

מתי כג 34     ָלֵכן ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ְנִביִאים ַוֲחָכִמים ְוסֹוְפִרים 
ֶכם  לָּ ֶנֶסת ֶשׁ י ַהכְּ ָבתֵּ ְלקּו בְּ ַהְרגּו ְוִתְצְלבּו ּוֵמֶהם תַּ ּוֵמֶהם תַּ

פּום ֵמִעיר ְלִעיר,  ְוִתְרדְּ
ם ֶהֶבל  ְך ַעל ָהָאֶרץ ִמדַּ פַּ ִנְשׁ ם ָנִקי ֶשׁ ל דָּ ְלַמַען ָיבֹוא ֲעֵליֶכם כָּ  35

ין  ם אֹותֹו בֵּ ר ְרַצְחתֶּ ֶרְכָיה ֲאֶשׁ ן בֶּ ם ְזַכְרָיה בֶּ יק ַעד דַּ דִּ ַהצַּ
ַח. ַהֵהיָכל ַלִמְזבֵּ

ה.   ל ֶזה ַעל ַהּדֹור ַהזֶּ ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ּבֹוא ָיבֹוא כָּ  36

ְכְנעּו ֶאת ֲהמֹון  ֵקִנים ִשׁ י ַהּכֲהִנים ְוַהזְּ מתי כז 20     ְואּוָלם ָראֵשׁ
א ּוְלַהְכִחיד ֶאת ֵיׁשּוַע. ר־ַאבָּ ׁש ֶאת בַּ ָהָעם ְלַבקֵּ

שיפוט עתידי בידי המשיח.  ח02	

ְכֶחֶדת  ָתה ָתמּות ְוַהנִּ זכריה יא 9     ָואַֹמר ֹלא ֶאְרֶעה ֶאְתֶכם ַהמֵּ
ַשׂר ְרעּוָתּה׃ ה ֶאת־בְּ אַכְלָנה ִאשָּׁ ָארֹות תֹּ ְשׁ ֵחד ְוַהנִּ כָּ תִּ

ם ַמְלכּות  ַקח ִמכֶּ לָּ י תִּ ן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם כִּ מתי כא 43     ַעל כֵּ
ְרָיּה.  ר ָיִפיק ֶאת פִּ ֵתן ְלגֹוי ֲאֶשׁ ָהֱאֹלִהים ְוִתנָּ

ֵטׁש ָלֶכם,   יְתֶכם ִינָּ ה בֵּ מתי כג 38     ִהנֵּ
אְמרּו   ר תֹּ ְראּוִני ַעד ֲאֶשׁ ה ֹלא תִּ ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: ֵמַעתָּ  39

ם יהוה!  ֵשׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ בָּ  
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יאמינו למשיח ויהללו אותו. ה25		
השלכותיה של דחיית המשיח. ו04	 

ע אֹתֹו  ח ֶאת־ַמְקִלי ֶאת־נַֹעם ָוֶאְגדַּ זכריה יא 10     ָוֶאקַּ
ים׃ ל־ָהַעמִּ י ֶאת־כָּ ַרתִּ ר כָּ ִריִתי ֲאֶשׁ ְלָהֵפיר ֶאת־בְּ  

ְמִרים אִֹתי  אן ַהשֹּׁ י ַהצֹּ ְדעּו ֵכן ֲעִניֵּ ום ַההּוא ַויֵּ יֹּ ַפר בַּ ַותֻּ  11

י ְדַבר־ְיהָוה הּוא׃  כִּ  

הֹוִכיחֹו אֹוָתם הּוא אֹוֵמר: ִהֵּנה ָיִמים  עברים ח 8     ֲהֹלא בְּ
ָּבִאים, ְנֻאם־יהוה, ְוָכַרִּתי ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת־ֵּבית 

ְיהּוָדה ְּבִרית ֲחָדָׁשה;  
י ֶאת־ֲאבֹוָתם ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם  ַרתִּ ר  כָּ ִרית ֲאֶשׁ ֹלא ַכבְּ  9

ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֲאֶׁשר־ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת־ְּבִריִתי 
ְוָאנִֹכי ָּבַחְלִּתי ָבם, ְנֻאם־יהוה.

ָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים  ית ִיְשׂ ר ֶאְכרֹת ֶאת־בֵּ ִרית ֲאֶשׁ י זאת ַהבְּ 10  כִּ

ָהֵהם, ְנֻאם־יהוה: ָנַתִּתי ֶאת־ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל־ִלָּבם 
ֶאְכֳּתֶבָּנה, ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו־ִלי ְלָעם.

המשיח יסבול בגידה. ו05		

ָכִרי  ֵעיֵניֶכם ָהבּו ְשׂ זכריה יא 12     ָואַֹמר ֲאֵליֶהם ִאם־טֹוב בְּ
ֶסף׃  ים כָּ ֹלִשׁ ָכִרי ְשׁ ְקלּו ֶאת־ְשׂ ְשׁ ְוִאם־ֹלא  ֲחָדלּו ַויִּ

ר  וֵצר ֶאֶדר ַהְיָקר ֲאֶשׁ ִליֵכהּו ֶאל־ַהיֹּ אֶמר ְיהָוה ֵאַלי ַהְשׁ ַויֹּ  13

ִליְך אֹתֹו  ֶסף ָוַאְשׁ ים ַהכֶּ ֹלִשׁ י ֵמֲעֵליֶהם ָוֶאְקָחה ְשׁ ָיַקְרתִּ
וֵצר׃ ית ְיהָוה ֶאל־ַהיֹּ בֵּ  

ר, ְיהּוָדה  ֵנים־ָעָשׂ ן ָהַלְך ֶאָחד ִמן ַהשְּׁ מתי כו 14     ְלַאַחר ִמכֵּ
י ַהּכֲהִנים  מֹו, ֶאל ָראֵשׁ ִאיׁש ְקִרּיֹות ְשׁ

ם רֹוִצים ָלֵתת ִלי ַוֲאִני ֶאְמסֹר אֹותֹו ָלֶכם?  ְוָאַמר: ָמה ַאתֶּ  15

ֶסף, ְקֵלי כֶּ ים ִשׁ לֹוִשׁ ָנְתנּו לֹו ְשׁ
יר אֹותֹו.  נּות ְלַהְסגִּ מְּ ׂש ִהְזדַּ ּוֵמאֹוָתּה ֵעת ִחפֵּ  16
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יעּו אֹותֹו,  ִהְרִשׁ ָרָאה ֶשׁ ֶשׁ ירֹו, כְּ ִהְסגִּ מתי כז 3     ְיהּוָדה ֶשׁ
ים  לֹוִשׁ ֵקִנים ֶאת ְשׁ י ַהּכֲהִנים ְוַלזְּ ִהְתָחֵרט ְוֶהֱחִזיר ְלָראֵשׁ

ָאְמרֹו:  ֶסף בְּ ְקֵלי ַהכֶּ ִשׁ
י.   ְרתִּ ם ָנִקי ִהְסגַּ י דָּ ָחָטאִתי, כִּ  4

ָך! לְּ ת ָלנּו? ֶזה ִעְנָיְנָך ֶשׁ ַאְך ֵהם ָאְמרּו: ָמה ִאְכפַּ  
ם  ׁש, ָהַלְך ִמשָּׁ ְקדָּ ית אֹוַצר ַהמִּ ֶסף ְלתֹוְך בֵּ ִליְך ֶאת ַהכֶּ הּוא ִהְשׁ  5

ְוָתָלה ֶאת ַעְצמֹו.
ֶסף ְוָאְמרּו: ָאסּור ְלַהְכִניס ֶאת  י ַהּכֲהִנים ֶאת ַהכֶּ ָלְקחּו ָראֵשׁ  6

ִמים הּוא.  י ְמִחיר דָּ ׁש, כִּ ְקדָּ ֶסף ְלאֹוַצר ַהמִּ ַהכֶּ
ִרים. ֵדה ַהּיֹוֵצר לְקבּוַרת ַהזָּ ִהְתָיֲעצּו ְוָקנּו ּבֹו ֶאת ְשׂ  7

המשיח יידחה. ו03		
ו08	פרטי מותו של המשיח.

ז04	המשיח ישפוך את רוחו.
ח01	חיזוי שובו של המשיח.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09 

ַלִם ֶאֶבן  ים ֶאת־ְירּוָשׁ ום־ַההּוא ָאִשׂ זכריה יב 3     ְוָהָיה ַביֹּ
ֵרטּו ְוֶנֶאְספּו  ׂ רֹוט ִישָּ ל־עְֹמֶסיָה ָשׂ ים כָּ ַמֲעָמָסה ְלָכל־ָהַעמִּ

וֵיי ָהָאֶרץ׃ ל גֹּ ָעֶליָה כֹּ

ל  ְכָשׁ ַלִם ְוָהָיה ַהנִּ ב ְירּוָשׁ ַעד יֹוֵשׁ ום ַההּוא ָיֵגן ְיהָוה בְּ יֹּ זכריה יב 8     בַּ
ַמְלַאְך ְיהָוה ִלְפֵניֶהם׃  אֹלִהים כְּ ִויד כֵּ ָדִויד ּוֵבית דָּ ום ַההּוא כְּ יֹּ ֶהם בַּ בָּ

ִאים  וִים ַהבָּ ל־ַהגֹּ ִמיד ֶאת־כָּ ׁש ְלַהְשׁ ום ַההּוא ֲאַבקֵּ יֹּ ְוָהָיה בַּ  9

ָלִם׃  ַעל־ְירּוָשׁ
ַלִם רּוַח ֵחן  ב ְירּוָשׁ ִויד ְוַעל  יֹוֵשׁ ית דָּ י ַעל־בֵּ ַפְכתִּ ְוָשׁ  10

ד  ִמְספֵּ ָקרּו ְוָסְפדּו ָעָליו כְּ ר־דָּ יטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶשׁ ְוַתֲחנּוִנים ְוִהבִּ
כֹור׃ ָהֵמר ַעל־ַהבְּ ִחיד ְוָהֵמר ָעָליו כְּ ַעל־ַהיָּ

ִמים, ְנֻאם ֱאֹלִהים,  ַאֲחִרית ַהיָּ מעשי השליחים ב 17     ְוָהָיה בְּ
ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת־רּוִחי ַעל־ָּכל־ָּבָׂשר ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם; 

ַּבחּוֵריֶכם ֶחְזיֹונֹות ִיְראּו ְוִזְקֵניֶכם ֲחֹלמֹות ַיֲחֹלמּון. 
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ה ֶאְׁשּפְֹך ֶאת־רּוִחי  ִמים ָהֵהמָּ יָּ ְפחֹוַתי  בַּ ְוַגם ַעל ֲעָבַדי ְוַעל ִשׁ  18

ְוִנְּבאּו.

ְרֶאה  ל ַעִין תִּ א ִעם ָהֲעָנִנים. כָּ ה הּוא בָּ ההתגלות א 7     ִהנֵּ
חֹות ָהָאֶרץ.  פְּ ל ִמְשׁ דּו ָעָליו כָּ ָקרּוהּו, ְוִיְספְּ דְּ ה ֶשׁ ם ֵאלֶּ אֹותֹו, גַּ

ן; ָאֵמן.  כֵּ

ה04	ניצחון המשיח על החטא.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ֵבי  ִויד ּוְליְֹשׁ ח ְלֵבית דָּ ום ַההּוא ִיְהֶיה ָמקֹור ִנְפתָּ יֹּ זכריה יג 1     בַּ
ה׃  את ּוְלִנדָּ ָלִם ְלַחטַּ ְירּוָשׁ

מֹות  ום ַההּוא ְנֻאם  ְיהָוה ְצָבאֹות ַאְכִרית ֶאת־ְשׁ ְוָהָיה ַביֹּ  2

ִביִאים  ְכרּו עֹוד ְוַגם ֶאת־ַהנְּ ים ִמן־ָהָאֶרץ ְוֹלא ִיזָּ ָהֲעַצבִּ
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן־ָהָאֶרץ׃ ְוֶאת־רּוַח ַהטֻּ

ל  ם ִמכֹּ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרתֶּ יחזקאל לו 25     ְוָזַרְקתִּ
ּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם׃ ל־גִּ ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמכָּ

יַע  ינּו הּוא הֹוִשׁ ָעִשׂ י ְצָדָקה ֶשׁ ְגַלל ַמֲעֵשׂ טיטוס ג 5     ֲאַזי ֹלא בִּ
ה  ָדה ַהֲחָדָשׁ ַרֲחָמיו, ַעל־ְיֵדי ְרִחיַצת ַהלֵּ י ִאם בְּ אֹוָתנּו, כִּ

רּוַח ַהּקֶדׁש  ׁשּות בְּ ְוַהִהְתַחדְּ
יֵענּו. יַח מֹוִשׁ ִשׁ יר ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהמָּ ַפְך ֲעֵלינּו ְלַמְכבִּ ר ָשׁ ֲאֶשׁ  6

אֹור,  הּוא בָּ מֹו ֶשׁ אֹור, כְּ ְך בָּ יוחנן א א 7     ֲאָבל ִאם ִנְתַהלֵּ
נֹו ְמַטֵהר  יַח בְּ ִשׁ ְרנּו ֶזה ִעם ֶזה ְוַדם ֵיׁשּוַע ַהמָּ י ָאז ִהְתַחבַּ כִּ

ל ֵחְטא.  אֹוָתנּו ִמכָּ
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מותו של המשיח הוגד מראש. ו01		
המשיח ייעזב. ו06		

ֶבר ֲעִמיִתי ְנֻאם ְיהָוה  זכריה יג 7     ֶחֶרב עּוִרי ַעל־רִֹעי ְוַעל־גֶּ
בִֹתי ָיִדי  אן ַוֲהִשׁ ְצָבאֹות ַהְך ֶאת־ָהרֶֹעה ּוְתפּוֶציָן ַהצֹּ

ֲעִרים׃  ַעל־ַהצֹּ  

ְגָלִלי  לּו בִּ ְשׁ כָּ ֶכם תִּ לְּ ם כֻּ מתי כו 31     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ַאתֶּ
ה  ֶאת־ָהרֶֹעה ּוְתפּוֶציָן ַהּצֹאן.  תּוב, ַאכֶּ ֲהֵרי כָּ ְיָלה, ֶשׁ ַהלַּ

ִביִאים.   ְתֵבי ַהנְּ מּו כִּ ל ֶזה ָקָרה ְלַמַען ִיְתַקיְּ מתי כו 56     ַאְך כָּ
ְלִמיָדיו ּוָבְרחּו.  ל תַּ ָאז ֲעָזבּוהּו כָּ

ים?  ִשׂ ם ְמַחפְּ ַאל אֹוָתם: ֶאת ִמי ַאתֶּ יוחנן יח 7     ׁשּוב ָשׁ
ַרת. צְּ יבּו: ֶאת ֵיׁשּוַע ִמנַּ ֵהִשׁ

ם  ֲאִני הּוא. ָלֵכן ִאם אֹוִתי ַאתֶּ י ָלֶכם ֶשׁ ָעָנה ֵיׁשּוַע: ָאַמְרתִּ  8

ה ָלֶלֶכת – יחּו ְלֵאלֶּ ים, ַהנִּ ִשׂ ְמַחפְּ
ר ָנַתתָּ ִלי ֹלא ָאַבד ִלי ִאיׁש. ה ֲאֶשׁ ָאַמר, ֵמֵאלֶּ ָבר ֶשׁ ם ֶאת ַהדָּ ְלַקיֵּ  9

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ּה  ַנִים בָּ י־ְשׁ זכריה יג 8     ְוָהָיה ְבָכל־ָהָאֶרץ ְנֻאם־ְיהָוה פִּ
ּה׃  ֶתר בָּ ית ִיוָּ ִלִשׁ ְרתּו ִיְגָועּו ְוַהשְּׁ ִיכָּ

ֶסף  ְצרֹף ֶאת־ַהכֶּ ים כִּ ֵאׁש ּוְצַרְפתִּ ית בָּ ִלִשׁ ְוֵהֵבאִתי ֶאת־ַהשְּׁ  9
ִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה  ָהב הּוא  ִיְקָרא ִבְשׁ ְבחֹן ֶאת־ַהזָּ ים כִּ ּוְבַחְנתִּ

י הּוא ְוהּוא יֹאַמר ְיהָוה ֱאֹלָהי׃   י ַעמִּ אֹתֹו ָאַמְרתִּ  

ם ַמְלכּות  ַקח ִמכֶּ לָּ י תִּ ן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם כִּ מתי כא 43     ַעל כֵּ
ְרָיּה.   ר ָיִפיק ֶאת פִּ ֵתן ְלגֹוי ֲאֶשׁ ָהֱאֹלִהים ְוִתנָּ

ּפל  תִּ ֵבר ִלְרִסיִסים, ְוָכל ִמי ֶשׁ ְוַהּנֹוֵפל ַעל ָהֶאֶבן ַהּזאת ִישָּׁ  44

ׁש אֹותֹו.  ְכתֹּ ָעָליו תִּ
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מֹוָה  ר ֹלא ָהְיָתה כָּ דֹוָלה ֲאֶשׁ ְהֶיה ָצָרה גְּ י ָאז תִּ מתי כד 21     כִּ
מֹוָה.  ְהֶיה כָּ ה, ַאף ֹלא תִּ ית ָהעֹוָלם ְוַעד ַעתָּ ֵמֵראִשׁ
ר,  ָשׂ ל בָּ ל כָּ ִמים ָהֵהם ֹלא ָהָיה ִנצָּ רּו ַהיָּ ְוִאּלּוֵלא ֻקצְּ  22

ִמים ָהֵהם. רּו ַהיָּ ִחיִרים ְיֻקצְּ ַאְך ְלַמַען ַהבְּ  

 

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח01	חיזוי שובו של המשיח.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח09 נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ֲחמֹו  יֹום ִהלָּ וִים ָהֵהם כְּ גֹּ זכריה יד 3     ְוָיָצא ְיהָוה ְוִנְלַחם בַּ
יֹום ְקָרב׃  בְּ

ֵני  ר ַעל־פְּ ִתים ֲאֶשׁ ום־ַההּוא ַעל־ַהר ַהזֵּ יֹּ ְוָעְמדּו ַרְגָליו בַּ  4

ה  יִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָימָּ ֶדם ְוִנְבַקע ַהר ַהזֵּ ַלִם ִמקֶּ ְירּוָשׁ
ה׃ דֹוָלה ְמאֹד ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו־ֶנְגבָּ יא גְּ גֵּ  

ִאים  וִים ַהבָּ ל־ַהגֹּ וָתר ִמכָּ ל־ַהנֹּ זכריה יד 16     ְוָהָיה כָּ
ֲחוֹת ְלֶמֶלְך  תַּ ָנה ְלִהְשׁ ָנה ְבָשׁ י ָשׁ ָלִם ְוָעלּו ִמדֵּ ַעל־ְירּוָשׁ  

ות׃  כֹּ ְיהָוה ְצָבאֹות ְוָלחֹג ֶאת־ַחג ַהסֻּ  
ַלִם  חֹות ָהָאֶרץ ֶאל־ְירּוָשׁ פְּ ר ֹלא־ַיֲעֶלה ֵמֵאת ִמְשׁ ְוָהָיה ֲאֶשׁ  17

ם׃  ֶשׁ ֲחוֹת ְלֶמֶלְך ְיהָוה ְצָבאֹות ְוֹלא ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה ַהגָּ תַּ ְלִהְשׁ

ית־ְיהָוה  ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר בֵּ ַאֲחִרית ַהיָּ ישעיהו ב 2     ְוָהָיה  בְּ
וִים׃   ל־ַהגֹּ ָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו כָּ א ִמגְּ ׂ רֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנשָּ בְּ

ים ְוָאְמרּו ְלכּו  ְוַנֲעֶלה ֶאל־ַהר־ְיהָוה ֶאל־ ים ַרבִּ ְוָהְלכּו ַעמִּ  3

ון  יֹּ י ִמצִּ אְֹרחָֹתיו כִּ ָרָכיו ְוֵנְלָכה בְּ ית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ִמדְּ בֵּ
ָלִם׃ ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר־ְיהָוה ִמירּוָשׁ תֵּ

תּו ַחְרבֹוָתם  ים ְוִכתְּ ים ַרבִּ וִים ְוהֹוִכיַח ְלַעמִּ ין ַהגֹּ ַפט בֵּ ְוָשׁ  4

וי ֶחֶרב  א גֹוי ֶאל־גֹּ ׂ ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ֹלא־ִישָּ ְלִאתִּ
ְוֹלא־ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה׃   

ְכבֹוד ָאִביו ִעם  ן־ָהָאָדם ָלבֹוא בִּ מתי טז 27     ֵהן ָעִתיד בֶּ
הּו. ַמֲעֵשׂ ם ְלָכל ִאיׁש כְּ לֵּ ַמְלָאָכיו ְוָאז ְיַשׁ
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ל  ָנה ִלי כָּ ם ְוָאַמר: ִנתְּ ר ִאתָּ ׁש ֵיׁשּוַע ְלַדבֵּ מתי כח 18     ִנגַּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ.  שָּׁ ַסְמכּות בַּ

תֹו,  ֲעִליָּ ַמְיָמה בַּ יִטים ַהשָּׁ מעשי השליחים א 10     עֹוָדם ַמבִּ
בּו ְלָיָדם  י ָלָבן ִנצְּ ים ְלבּוֵשׁ ֵני ֲאָנִשׁ ה ְשׁ ְוִהנֵּ

ִלים ֶאל  כְּ ם עֹוְמִדים ּוִמְסתַּ ה ַאתֶּ ִליל, ָלמָּ י ַהגָּ ְוָאְמרּו: ַאְנֵשׁ  11

ַמְיָמה – ּבֹוא  א ֵמֲעֵליֶכם ַהשָּׁ ׂ ר ִנשָּ ַמִים? ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶשׁ ַהשָּׁ
אֹותֹו  ָיבֹוא בְּ

ַמִים.  ְרִאיֶתם אֹותֹו עֹוֶלה ַלשָּׁ אֶֹפן ֶשׁ  
ַלִים  רֹוב ִלירּוָשׁ יִתים, ַהקָּ ַלִים ֵמַהר ַהזֵּ בּו ִלירּוָשׁ ַאֲחֵרי ֵכן ָשׁ  12

ת. בָּ חּום ַשׁ ֶדֶרְך תְּ כְּ

ֵרַח  ֶמׁש ְוַליָּ ה ְצִריָכה ַלשֶּׁ ההתגלות כא 23     ְוָהִעיר ֵאיֶננָּ
ׂה הּוא  בֹוד ֱאֹלִהים ֵהִאיר אֹוָתּה ְוַהשֶּ י כְּ ּה, כִּ ִאירּו בָּ יָּ ֶשׁ

ְמנֹוָרָתּה. 
בֹוָדם ֵאֶליָה.   ַהּגֹוִים ֵיְלכּו ְלאֹוָרּה ּוַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְמִביִאים ֶאת כְּ  24

ם.  ּיֹום; ַוֲהֵרי ַלְיָלה ֹלא ִיְהֶיה ָשׁ ְגרּו בַּ ָעֶריָה ֹלא ִיסָּ ְשׁ  25
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ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ִמי  דֹול ְשׁ ֶמׁש ְוַעד־ְמבֹואֹו גָּ ְזַרח־ֶשׁ י ִממִּ מלאכי א 11     כִּ
ִמי ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה  ׁש ִלְשׁ וִים ּוְבָכל־ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמגָּ גֹּ בַּ  

וִים ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות׃ גֹּ ִמי בַּ י־ָגדֹול ְשׁ כִּ  

ְכַרע  י־ִלי תִּ תּוב:  ַחי־ֲאִני, ְנֻאם־יהוה, כִּ רומיים יד 11     ֲהֹלא כָּ
ֶרְך ְוָכל־ָלׁשֹון ּתֹוֶדה ֵלאֹלִהים.  ל־בֶּ כָּ

ֶרְך,  ל בֶּ ם ֵיׁשּוַע כָּ ֵשׁ ְכַרע בְּ פיליפיים ב 10     ְלַמַען תִּ
ַחת ָלָאֶרץ. ַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ בַּ  

ההכרזה על הבא לפני המשיח.  ג02		

ה־ֶדֶרְך ְלָפָני ּוִפְתאֹם ָיבֹוא  ֵלַח ַמְלָאִכי ּוִפנָּ מלאכי ג 1     ִהְנִני שֹׁ
ִרית  ים ּוַמְלַאְך ַהבְּ ם ְמַבְקִשׁ ר־ַאתֶּ ֶאל־ֵהיָכֹלו ָהָאדֹון  ֲאֶשׁ

ה־ָבא ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות׃ ם ֲחֵפִצים ִהנֵּ ר־ַאתֶּ ֲאֶשׁ

ֲעָרָבה  רּו בָּ ֶרְך ְיהָוה ַישְּׁ ּנּו דֶּ ר פַּ ְדבָּ מִּ ישעיהו מ 3     קֹול קֹוֵרא בַּ
ה ֵלאֹלֵהינּו׃ ְמִסלָּ

ִביא:   ְעָיהּו ַהנָּ ִפי ְיַשׁ ֱאַמר ָעָליו בְּ נֶּ מתי ג 3     הּוא ָהָיה ֶזה ֶשׁ
רּו ְמִסּלֹוָתיו.  ֶרְך יהוה, ַישְּׁ ּנּו דֶּ ר פַּ ְדבָּ מִּ קֹול קֹוֵרא בַּ  

תּוב ָעָליו,  ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמְלָאִכי  ר כָּ מתי יא 10     ֶזה הּוא ֲאֶשׁ
ָך ְלָפֶניָך. ְרכְּ ה דַּ ְלָפֶניָך ּוִפנָּ

דֹול ִמּיֹוָחָנן  ה גָּ ילּוֵדי ִאשָּׁ ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֹלא ָקם בִּ  11

ּנּו. דֹול ִממֶּ ַמִים גָּ ַמְלכּות ַהשָּׁ טֹן בְּ יל, ַאְך ַהקָּ ְטבִּ ַהמַּ
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ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ֵהָראֹותֹו  ואֹו ּוִמי ָהעֵֹמד בְּ ל ֶאת־יֹום בֹּ מלאכי ג 2     ּוִמי ְמַכְלכֵּ
ִסים׃ ֵאׁש ְמָצֵרף ּוְכבִֹרית ְמַכבְּ י־הּוא כְּ כִּ  

ק אָֹתם  ֵני־ֵלִוי ְוִזקַּ ֶסף ְוִטַהר ֶאת־בְּ ב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר כֶּ ְוָיַשׁ  3

ְצָדָקה׃ י ִמְנָחה בִּ יֵשׁ ֶסף ְוָהיּו ַליהָוה ַמגִּ ָהב ְוַככָּ זָּ כַּ  
ִנים  יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ָלִם כִּ ְוָעְרָבה ַליהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ  4

ות׃ ַקְדמִֹניֹּ
ִפים  ְמַכשְּׁ ט ְוָהִייִתי  ֵעד ְמַמֵהר בַּ פָּ ְשׁ י ֲאֵליֶכם ַלמִּ ְוָקַרְבתִּ  5

ִכיר ַאְלָמָנה  ַכר־ָשׂ ֵקי ְשׂ ֶקר ּוְבעְֹשׁ ִעים ַלשָּׁ בָּ ְשׁ ּוַבְמָנֲאִפים ּוַבנִּ
י־ֵגר ְוֹלא ְיֵראּוִני ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות׃ ְוָיתֹום ּוַמטֵּ

ָמע  ְשׁ ב ְיהָוה ַויִּ ְקֵשׁ רּו ִיְרֵאי ְיהָוה ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ַויַּ ָאז ִנְדבְּ  16

מֹו׃  ֵבי ְשׁ רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיהָוה ּוְלחְֹשׁ ֵתב ֵסֶפר ִזכָּ כָּ ַויִּ
ה  ה ְסֻגלָּ ר ֲאִני עֶֹשׂ ום ֲאֶשׁ ְוָהיּו ִלי ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ַליֹּ  17

נֹו ָהעֵֹבד אֹתֹו׃ ר ַיְחמֹל ִאיׁש ַעל־בְּ ֲאֶשׁ י ֲעֵליֶהם כַּ ְוָחַמְלתִּ
ר  ין עֵֹבד ֱאֹלִהים ַלֲאֶשׁ ע בֵּ יק ְלָרָשׁ ין ַצדִּ ם ּוְרִאיֶתם בֵּ ְבתֶּ ְוַשׁ  18

ֹלא ֲעָבדֹו׃   

ל ֵעץ  ן כָּ ְרֶזן ַעל ׁשֶֹרׁש ָהֵעִצים. ַעל כֵּ ח ַהגַּ מתי ג 10     ּוְכָבר ֻמנָּ
ַלְך ְלתֹוְך ָהֵאׁש.  ַדע ְוֻיְשׁ ִרי טֹוב ִיגָּ ה פְּ ר ֵאיֶנּנּו עֹוֶשׂ ֲאֶשׁ

א ַאֲחַרי  ַמִים ִלְתׁשּוָבה, ַאְך ַהבָּ יל ֶאְתֶכם בְּ ֲאִני ָאְמָנם ַמְטבִּ  11

יל  י ָראּוי ָלֵשׂאת ֶאת ְנָעָליו. הּוא ַיְטבִּ י ְוֵאיֶננִּ נִּ ָחָזק ִממֶּ
רּוַח ַהּקֶדׁש ּוְבֵאׁש. ֶאְתֶכם בְּ

ָגנֹו  ְרנֹו ְוהּוא ֶיֱאסֹף ֶאת דְּ גָּ ְזֶרה ְלַנּקֹות ֶאת   ָידֹו ִקְלׁשֹון ַהמִּ בְּ  12

ית.  י ִנְכבֵּ ְלתִּ ֵאׁש בִּ רֹף בְּ ֶאל ָהָאָסם, ַאְך ֶאת ַהּמֹוץ ִיְשׂ  

ָבַרי,  ל ֶאת דְּ ּדֹוֶחה אֹוִתי ְוֵאינֹו ְמַקבֵּ יוחנן יב 48     ִמי ֶשׁ
ּפט אֹותֹו  י הּוא ִיְשׁ ְרתִּ בַּ ר דִּ ָבר ֲאֶשׁ ֵיׁש ַהּׁשֹוֵפט אֹותֹו. ַהדָּ  

ּיֹום ָהַאֲחרֹון. בַּ  

י  ם ֵהם ִאתִּ ְהיּו גַּ יִּ ם ִלי ְרצֹוִני ֶשׁ ַתתָּ נְּ ה ֶשׁ יוחנן יז 24     ָאִבי, ֵאלֶּ
י ָאַהְבתָּ  ר ָנַתתָּ ִלי, כִּ ְכבֹוִדי ֲאֶשׁ ר ֲאִני, ְלַמַען ֶיֱחזּו בִּ ֲאֶשׁ בַּ

ֵבל. ֵסד תֵּ ְפֵני ִהוָּ אֹוִתי ִמלִּ
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ֵדי ִלְפדֹות אֹוָתנּו  ֲעֵדנּו כְּ ר ָנַתן ֶאת ַעְצמֹו בַּ טיטוס ב 14     ֲאֶשׁ
ים טֹוִבים. ה ׁשֹוֵקד ַעל ַמֲעִשׂ ל ָעֶול ּוְלַטֵהר לֹו ַעם ְסֻגלָּ ִמכָּ

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.	
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ּנּור ְוָהיּו ָכל־ֵזִדים  תַּ ֵער כַּ א בֹּ ום בָּ ה ַהיֹּ י־ִהנֵּ מלאכי ג 19      כִּ
א ָאַמר ְיהָוה  ום ַהבָּ ָעה ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהיֹּ ה ִרְשׁ ְוָכל־עֵֹשׂ

ֶרׁש ְוָעָנף׃ ר ֹלא־ַיֲעזֹב ָלֶהם שֹׁ ְצָבאֹות ֲאֶשׁ
ְכָנֶפיָה  א בִּ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרפֵּ ִמי ֶשׁ 20 ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְשׁ

ק׃  ֶעְגֵלי ַמְרבֵּ ם כְּ תֶּ ִויָצאֶתם ּוִפְשׁ
ות ַרְגֵליֶכם  פֹּ ַחת כַּ י־ִיְהיּו ֵאֶפר תַּ ִעים כִּ וֶתם ְרָשׁ ְוַעסֹּ  21

ה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות׃  ר ֲאִני עֶֹשׂ ום ֲאֶשׁ יֹּ בַּ  
יִתי אֹותֹו ְבחֵֹרב  ר ִצוִּ י ֲאֶשׁ ה ַעְבדִּ וַרת מֶֹשׁ ִזְכרּו תֹּ  22

ִטים׃ פָּ ים ּוִמְשׁ ָרֵאל ֻחקִּ ל־ִיְשׂ ַעל־כָּ  
 

לוקס א 50     ְוֶחֶסד יהוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו. 

ר ֲאֵליֶהם ְוָאַמר: ֲאִני אֹור  יוחנן ח 12     ֵיׁשּוַע הֹוִסיף ְלַדבֵּ
א אֹור  ְך, ֶאלָּ חֶֹשׁ ְך בַּ ָהעֹוָלם. ִאיׁש ַההֹוֵלְך ַאֲחַרי ֹלא ִיְתַהלֵּ

ים ִיְהֶיה לֹו.  ַהַחיִּ

ַחת  פַּ ֵני ִמְשׁ ים ַאִחים, בְּ מעשי השליחים יג 26     ֲאָנִשׁ
ַבר  ַלח דְּ ֶכם; ֵאֵלינּו ִנְשׁ ִקְרבְּ ר בְּ ַאְבָרָהם, ְוִיְרֵאי ֱאֹלִהים ֲאֶשׁ

ַהְיׁשּוָעה ַהּזאת.

ֵאיָנם  ה ֶשׁ יב ָנָקם ְלֵאלֶּ ֵאׁש ֶלָהָבה, ְלָהִשׁ תסלוניקים ב א 8     בְּ
ָמִעים ִלְבׂשֹוַרת  ֵאיָנם ִנְשׁ ה ֶשׁ יֹוְדִעים ֶאת ָהֱאֹלִהים ּוְלֵאלֶּ

ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע.
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ההכרזה על הבא לפני המשיח.  ג02		
משרתו של המשיח כנביא. ד02	

המשיח יחזיר את עמו בתשובה. ה23	

ִביא ִלְפֵני  ה ַהנָּ ֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִליָּ ה ָאנִֹכי שֹׁ מלאכי ג 23     ִהנֵּ
וָרא׃  דֹול ְוַהנֹּ וא יֹום ְיהָוה ַהגָּ בֹּ

ן־ָאבֹוא  ִנים ַעל־ֲאבֹוָתם פֶּ ִנים ְוֵלב בָּ יב ֵלב־ָאבֹות ַעל־בָּ ְוֵהִשׁ  24

יִתי ֶאת־ָהָאֶרץ ֵחֶרם׃  ְוִהכֵּ  

הּו ָאְמָנם ָיבֹוא  יב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ֵאִליָּ מתי יז 11     ֵהִשׁ
יב ֶאת ַהּכל,  ְוָיִשׁ  

ירּוהּו  א ְוֹלא ִהכִּ ָבר בָּ הּו כְּ ֵאִליָּ ֲאָבל אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם ֶשׁ  12

ָדם.  ן־ָהָאָדם ָעִתיד ִלְסּבל ִמיָּ ם בֶּ ְך גַּ ְרצֹוָנם; כָּ א ָעׂשּו ּבֹו כִּ ֶאלָּ  
ר ֲאֵליֶהם. בֵּ יל דִּ ְטבִּ י ַעל יֹוָחָנן ַהמַּ ְלִמיִדים כִּ ָאז ֵהִבינּו ַהתַּ  13

יב ֶאל יהוה ֱאֹלֵהיֶהם, ָרֵאל ָיִשׁ ֵני ִיְשׂ ים ִמבְּ לוקס א 16     ַרבִּ
יב ֵלב ָאבֹות ַעל  הּו ּוְגבּוָרתֹו, ְלָהִשׁ רּוַח ֵאִליָּ ְוֵיֵלְך ְלָפָניו בְּ  17

יר ַעם מּוָכן  יִקים, ְלַהְכִשׁ דִּ בּוַנת ַהצַּ ִנים, ְוסֹוְרִרים ֶאל תְּ בָּ
ַליהוה. 
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צייתנותו של המשיח. ב11		
המשיח ממלא את תורת השם.  ה12		
עמלו של המשיח יישא פרי רב. ז05	

ִעים ּוְבֶדֶרְך  ֲעַצת ְרָשׁ ר  ֹלא ָהַלְך בַּ ֵרי־ָהִאיׁש ֲאֶשׁ תהלים א 1     ַאְשׁ
ב׃ ב ֵלִצים ֹלא ָיָשׁ ִאים ֹלא ָעָמד ּוְבמֹוַשׁ ַחטָּ

ה יֹוָמם ָוָלְיָלה׃ תֹוַרת ְיהָוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהגֶּ י ִאם בְּ כִּ   2

ו  ִעתֹּ ן בְּ ְריֹו  ִיתֵּ ר פִּ ְלֵגי ָמִים ֲאֶשׁ תּול ַעל־פַּ ֵעץ ָשׁ ְוָהָיה כְּ  3

ה ַיְצִליַח׃ ר־ַיֲעֶשׂ ול ְוכֹל ֲאֶשׁ ְוָעֵלהּו ֹלא־ִיבֹּ

יוחנן ד 34     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ַמֲאָכִלי הּוא ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון 
ֳעלֹו.  ִלים ֶאת פָּ ׁשֹוְלִחי ּוְלַהְשׁ

ו ֶנֱאָלחּו; ֵאין עֵֹׂשה־טֹוב, ֵאין ַּגם־ֶאָחד. רומיים ג 12       ַהּכל ָסר, ַיְחדָּ

ִמים,  ֶזה ָיֶאה ָלנּו – ָקדֹוׁש, תָּ דֹול כָּ עברים ז 26     ָאֵכן ּכֵהן גָּ
ַמִים.  ׂא ֵמַעל ַהשָּׁ ל ֵמחֹוְטִאים ְוִנשָּ ָטהֹור, ִנְבדָּ

ו12	המשיח ייתקל בהתנגדות. 		

ים, ֶיְהּגּו־ִריק׃  ה ָרְגׁשּו גֹוִים; ּוְלֻאמִּ תהלים ב 1     ָלמָּ

ֵסר ַלּגֹוִים  לוקס יח 32     הּוא ִימָּ
לּו ּבֹו ְוִיְרקּו ָעָליו. ם ִיְתַעלְּ לּו ּבֹו, גַּ ְוֵהם ְיַהתְּ  

ִני  ָמן ְוָשׁ ה ַאְרגָּ ה ָהְיָתה ְלבּוָשׁ ההתגלות יז 14     ָהִאשָּׁ
ָיָדּה ּכֹוס ָזָהב  ָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה ּוְפִניִנים; בְּ ֶטת בְּ ּוְמֻקשֶּׁ

ְזנּוָתּה. ְמֵלָאה ּתֹוֵעבֹות ְוֻטְמאֹות תַּ  
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המשיח ייתקל בהתנגדות. ו12	
			

בּו  ַמְלֵכי־ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו־ָיַחד  תהלים ב 2    ִיְתַיצְּ
יחֹו׃ ַעל־ְיהָוה ְוַעל־ְמִשׁ  

ּנּו ֲעבֵֹתימֹו׃ ִליָכה ִממֶּ ָקה ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְשׁ ְנַנתְּ   3

ָליו ְלַבּזֹותֹו ְוֵהֵתּלּו ּבֹו.  לוקס כג 11     ִהְתִחילּו הֹוְרדֹוס ְוַחיָּ
יָלטֹוס. ָלחּוהּו ֶאל פִּ ִליָמה ַמְבִהיָקה ּוְשׁ יׁשּוהּו גְּ ֵהם ִהְלבִּ  

ֵני  ַח אֹוָתם ִמפְּ ה ְיַנצֵּ ׂ ה ְוַהשֶּ ׂ שֶּ ֲחמּו בַּ ההתגלות יז 14     ֵהם ִילָּ
רּוִאים  ם ַהקְּ ָלִכים, ְוִאּתֹו גַּ הּוא ֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים ּוֶמֶלְך ַהמְּ ֶשׁ

ְוִנְבָחִרים ְוֶנֱאָמִנים.  

ח02		שיפוט עתידי בידי המשיח.		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.	

ָחק ֲאדָֹני ִיְלַעג־ָלמֹו׃ ַמִים ִיְשׂ שָּׁ ב בַּ תהלים ב 4     יֹוֵשׁ
ו ּוַבֲחרֹונֹו ְיַבֲהֵלמֹו׃  ר ֵאֵלימֹו ְבַאפֹּ ָאז ְיַדבֵּ  5

י׃ ון ַהר־ָקְדִשׁ י ַעל־ִציֹּ י ַמְלכִּ ַוֲאִני ָנַסְכתִּ  6

ל  ָנה ִלי כָּ ם ְוָאַמר: ִנתְּ ר ִאתָּ ׁש ֵיׁשּוַע ְלַדבֵּ מתי כח 18     ִנגַּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ.  שָּׁ ַסְמכּות בַּ  

ַחת ַרְגָליו ְוָנַתן אֹותֹו  ת תַּ אפסיים א 22     ְוֶאת ַהּכל ָשׁ
ה ְלרֹאׁש ַעל ּכל; ִהלָּ ַלקְּ  

יהֹו ֱאֹלִהים ְמאֹד ְוָנַתן לֹו  ן ִהְגבִּ פיליפיים ב 9     ַעל כֵּ
ם,  ל ֵשׁ ֲעֶלה ַעל כָּ ם ַהנַּ ֶאת ַהשֵּׁ  

ַחת  ַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ ֶרְך, בַּ ל בֶּ ם ֵיׁשּוַע כָּ ֵשׁ ְכַרע בְּ ְלַמַען תִּ  10

ָלָאֶרץ,
יַח הּוא ָהָאדֹון, ְלִתְפֶאֶרת  ִשׁ י ֵיׁשּוַע ַהמָּ ְוָכל ָלׁשֹון ּתֹוֶדה כִּ  11

ֱאֹלִהים ָהָאב.
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המשיח הוא בנו של השם. ב01		
ב04	תכונותיו האלוהיות של המשיח.

ה ֲאִני  ִני ַאתָּ ָרה ֶאל חֹק ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי בְּ תהלים ב 7     ֲאַספְּ
יָך׃  ום ְיִלְדתִּ ַהיֹּ

ר  ִני ֲאהּוִבי ֲאֶשׁ ַמִים אֹוֵמר: ֶזה בְּ ה קֹול ִמן ַהשָּׁ מתי ג 17     ְוִהנֵּ
י.  ּבֹו ָחַפְצתִּ

י ַהַהְבָטָחה  ִרים ָלֶכם כִּ ׂ מעשי השליחים יג 32     ַוֲאַנְחנּו ְמַבשְּ
ר ֻהְבְטָחה ַלֲאבֹוֵתינּו,  ֲאֶשׁ  

ֲהִקימֹו ֶאת ֵיׁשּוַע,  ִנים, בַּ ם אֹוָתּה ָלנּו, ַהבָּ ֱאֹלִהים ִקיֵּ  33

ִני: ְזמֹור ַהשֵּׁ מִּ תּוב בַּ כָּ מֹו ֶשׁ כְּ  

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ְתָך  ָנה גֹוִים ַנֲחָלֶתָך ַוֲאֻחזָּ י ְוֶאתְּ נִּ ַאל ִממֶּ תהלים ב 8      ְשׁ
ַאְפֵסי־ָאֶרץ׃ 

ן ָנָשׂא ֶאת ֵעיָניו  ר ֵיׁשּוַע. ְלַאַחר ִמכֵּ יוחנן יז 1      זאת ִדבֵּ
ְנָך  ֵאר ָנא ֶאת בִּ ָעה. פָּ ָאה ַהשָּׁ ַמְיָמה ְוָאַמר: ָאִבי, בָּ ַהשָּׁ

ן אֹוְתָך; בֹוד ְלַמַען ְיָפֵאר ַהבֵּ כָּ בַּ  
ְמכּות  ִפי ַהסַּ ַתתָּ לֹו, כְּ נָּ י עֹוָלם ְלָכל ִמי ֶשׁ ן ַחיֵּ ְלַמַען ִיתֵּ   2

ר. ָשׂ ל בָּ ַתתָּ לֹו ַעל כָּ נָּ ֶשׁ  

יהֹו ֱאֹלִהים ְמאֹד ְוָנַתן לֹו  ן ִהְגבִּ פיליפיים ב 9     ַעל כֵּ
ם,  ל ֵשׁ ֲעֶלה ַעל כָּ ם ַהנַּ ֶאת ַהשֵּׁ  

ַחת  ַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ ֶרְך, בַּ ל בֶּ ם ֵיׁשּוַע כָּ ֵשׁ ְכַרע בְּ ְלַמַען תִּ  10

ָלָאֶרץ, 
יַח הּוא ָהָאדֹון, ְלִתְפֶאֶרת  ִשׁ י ֵיׁשּוַע ַהמָּ ְוָכל ָלׁשֹון ּתֹוֶדה כִּ  11

ֱאֹלִהים ָהָאב.
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שיפוט עתידי בידי המשיח.	 ח02	
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ֵצם׃ ַנפְּ ְכִלי יֹוֵצר תְּ ְרֶזל כִּ ֶבט בַּ ֵשׁ רֵֹעם בְּ תהלים ב 9     תְּ

י ַעד ֵקץ,  ַח ְוׁשֹוֵמר ֶאת ַמֲעַשׂ ההתגלות ב 26     ַהְמַנצֵּ
ן לֹו ַסְמכּות ַעל ַהּגֹוִים  ֲאִני ֶאתֵּ  

צּו,  ְכִלי ֶחֶרס ְיֻנפְּ ְרֶזל, כִּ ֶבט בַּ ֵשׁ ְוהּוא ִיְרֶעה אֹוָתם בְּ  27

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.	
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

י־ִיְבַער  ן־ֶיֱאַנף  ְותֹאְבדּו ֶדֶרְך כִּ קּו־ַבר פֶּ ַנשְּׁ תהלים ב 12 
ל־חֹוֵסי בֹו׃ ֵרי כָּ ו ַאְשׁ ְמַעט ַאפֹּ כִּ

ִדים ֶאת  ַכבְּ מְּ מֹו ֶשׁ ן כְּ דּו ֶאת ַהבֵּ ַהּכל ְיַכבְּ ֵדי ֶשׁ יוחנן ה 23     כְּ
ר  ד ֶאת ָהָאב ֲאֶשׁ ן, ֵאינֹו ְמַכבֵּ ד ֶאת ַהבֵּ ֵאינֹו ְמַכבֵּ ָהָאב. ִמי ֶשׁ

ַלח אֹותֹו. ָשׁ

ֵאיָנם  ה ֶשׁ יב ָנָקם ְלֵאלֶּ ֵאׁש ֶלָהָבה, ְלָהִשׁ תסלוניקים ב א 8     בְּ
ָמִעים ִלְבׂשֹוַרת  ֵאיָנם ִנְשׁ ה ֶשׁ יֹוְדִעים ֶאת ָהֱאֹלִהים ּוְלֵאלֶּ

ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע.
ְפֵני ָהָאדֹון  ל ֲאַבּדֹון עֹוָלם ִמלִּ ל ֲעֵליֶהם עֶֹנׁש ֶשׁ לּו ֻיטַּ ַהלָּ  9 

ּוֵמֲהַדר ֻעּזֹו.   

יאמינו למשיח ויהללו אותו. ה25		

ית ִמְזמֹור ְלָדִוד׃  תִּ ַח ַעל־ַהגִּ תהלים ח 1     ַלְמַנצֵּ
ָנה הֹוְדָך  ר תְּ ָכל־ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ְמָך בְּ יר ִשׁ ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאדִּ   2

ָמִים׃ ַעל־ַהשָּׁ  
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ית אֹוֵיב  בִּ ְדתָּ עֹז ְלַמַען צֹוְרֶריָך ְלַהְשׁ י עֹוְלִלים  ְויְֹנִקים ִיסַּ ִמפִּ   3

ם׃ ּוִמְתַנקֵּ

ְפָלאֹות  י ַהּכֲהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ֶאת ַהנִּ ְראֹות ָראֵשׁ מתי כא 15     כִּ
ע־ָנא ְלֶבן־ ׁש, הֹוַשׁ ְקדָּ מִּ ה ְוֶאת ַהְיָלִדים ַהּצֹוֲעִקים בַּ ר ָעָשׂ ֲאֶשׁ

ַעס  אּו כַּ ִוד!, ִנְתַמלְּ דָּ
ה אֹוְמִרים? ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע:  ֵאלֶּ ה ׁשֹוֵמַע ַמה שֶּׁ ְוָאְמרּו לֹו: ַאתָּ  16

ֵּכן, ַהִאם ֵמעֹוְדֶכם ֹלא ְקָראֶתם, ‘ִמִּפי עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים ִיַּסְדָּת עֹז’? 

ב07		כל-יכולתו של המשיח.

ה ַתַחת־ַרְגָליו׃  תָּ ל ַשׁ י ָיֶדיָך כֹּ ַמֲעֵשׂ יֵלהּו בְּ ְמִשׁ תהלים ח 7     תַּ

ַחת ַרְגָליו ְוָנַתן אֹותֹו  ת תַּ אפסיים א 22     ְוֶאת ַהּכל ָשׁ
ה ְלרֹאׁש ַעל ּכל; ִהלָּ ַלקְּ

א05	היחסים בין המשיח לאביו.
מותו של המשיח הוגד מראש. ו01		

חיזוי תחייתו של המשיח.	 ז01		
    

וט׃  ל־ֶאמֹּ י ִמיִמיִני בַּ י ָתִמיד כִּ יִתי ְיהָוה ְלֶנְגדִּ וִּ תהלים טז 8    ִשׁ
ן ָלֶבַטח׃  כֹּ ִרי ִיְשׁ ָשׂ בֹוִדי ַאף־בְּ ֶגל כְּ י ַויָּ ַמח ִלבִּ ָלֵכן  ָשׂ  9

ַחת׃  ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָשׁ אֹול ֹלא־ִתתֵּ י ִלְשׁ י  ֹלא־ַתֲעזֹב ַנְפִשׁ כִּ  10

ֶניָך ְנִעמֹות  ָמחֹות ֶאת־פָּ ַבע ְשׂ ים שֹׂ וִדיֵעִני אַֹרח ַחיִּ תֹּ  11

יִמיְנָך ֶנַצח׃  בִּ  

ִוד אֹוֵמר ָעָליו: ‘ִׁשִּויִתי יהוה  מעשי השליחים ב 25     ֵהן דָּ
ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד, ִּכי ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט.

ן ָלֶבַטח, בֹוִדי, ַאף־ְּבָׂשִרי ִיְׁשׂכּ ֶגל כְּ י ַויָּ ַמח ִלבִּ 26  ָלֵכן ָשׂ

אֹול, ֹלא־ִתֵּתן ֲחִסיְדיָך ִלְראֹות ָׁשַחת. י ִלְשׁ י ֹלא־ַתֲעזב ַנְפִשׁ כִּ  27

ים, ׁשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך.’ 28  ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחיִּ
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ִוד ָאִבינּו,  חֹון ַעל דָּ ִבטָּ ר לֹוַמר ָלֶכם בְּ ים ַאִחים, ֶאְפָשׁ ֲאָנִשׁ  29

ה.  נּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּ ר ְוִקְברֹו ִנְמָצא ִעמָּ הּוא ֵמת ְוַגם ִנְקבַּ ֶשׁ
בּוָעה  ע לֹו ְשׁ בַּ י ֱאֹלִהים ִנְשׁ ָהָיה ָנִביא ְוָיַדע כִּ יָון ֶשׁ ִמכֵּ  30

ְסאֹו,  ִרי ֲחָלָציו ַעל כִּ יב ִמפְּ ְלהֹוִשׁ  
ֹּלא ֶנֶעְזָבה  יַח – ֶשׁ ִשׁ ת ַהמָּ ִחיַּ ר ַעל תְּ בֵּ ֲחזֹותֹו ֵמרֹאׁש דִּ בַּ  31

ַחת. רֹו ֹלא ָרָאה ַשׁ אֹול ַנְפׁשֹו ּוְבָשׂ ִלְשׁ  

ב18		קדושתו יופיו וכבודו של המשיח. 

מּוָנֶתָך׃ ָעה ְבָהִקיץ תְּ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאְשׂבְּ תהלים יז 15     ֲאִני בְּ

תֹוֵכנּו; ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו  ַכן בְּ ר ְוָשׁ ָשׂ ָבר ִנְהָיה בָּ יוחנן א 14     ַהדָּ
ְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת.  ן ָיִחיד ִמלִּ בֹוד בֵּ בֹודֹו, כְּ ֶאת כְּ

ים רֹוִאים  ָפִנים ְמֻגלִּ נּו בְּ לָּ קורנתיים ב ג 18      ֲאָבל ֲאַנְחנּו כֻּ
בֹוד ֶאל  ִכים ְלאֹותֹו ֶצֶלם, ִמכָּ בֹוד יהוה ְוֶנְהפָּ ַמְרָאה ֶאת כְּ בְּ

ד יהוה – ָהרּוַח.  מֹו ִמיַּ בֹוד, כְּ כָּ

ו ַיְלֵדי ֱאֹלִהים ֲאַנְחנּו, ְועֹוד  יוחנן א ג 2      ֲאהּוַבי, ַעְכָשׁ
מֹוהּו,  לֹותֹו ִנְהֶיה כָּ ִהגָּ בְּ ְהֶיה. יֹוְדִעים ָאנּו ֶשׁ ֹלא ִנְגָלה ַמה נִּ  

הּוא. מֹו ֶשׁ י ִנְרֵאהּו כְּ כִּ

 

סיבלו של המשיח. ו11	

ַעל ְיַבֲעתּוִני׃ תהלים יח 5     ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־ָמֶות ְוַנֲחֵלי ְבִליַּ
י ָמֶות׃  מּוִני מֹוְקֵשׁ אֹול ְסָבבּוִני ִקדְּ ֶחְבֵלי ְשׁ  6

ַמע ֵמֵהיָכֹלו  ַע ִיְשׁ וֵּ ר־ִלי  ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל־ֱאֹלַהי ֲאַשׁ צַּ בַּ  7

בֹוא ְבָאְזָניו׃ ְוָעִתי ְלָפָניו  תָּ קֹוִלי ְוַשׁ  

ֶיֶתר ָחְזָקה  ל בְּ לֵּ לוקס כב 44     ּוְכבֹוא ָעָליו ֶחְבֵלי ָמֶות ִהְתפַּ
ם יֹוְרִדים ַעל ָהָאֶרץ. ִנְטֵפי דָּ ְוֵזָעתֹו ָהְיָתה כְּ
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ִפּלֹות  ר ָוָדם, ִהְקִריב תְּ ָשׂ גּוף בָּ עברים ה 7     ּוִביֵמי ֱהיֹותֹו בְּ
יעֹו  כֹול ְלהֹוִשׁ דֹוָלה ּוִבְדָמעֹות ֶאל ַהיָּ ְצָעָקה גְּ ְוַתֲחנּוִנים בִּ

ּבֹו.  ְגַלל ִיְרַאת ָהֱאֹלִהים ֶשׁ ַמע בִּ ֶות, ְוָאְמָנם ִנְשׁ ִממָּ

ב11	צייתנותו של המשיח.

י ֵמֱאֹלָהי׃   ְעתִּ ְרֵכי ְיהָוה ְוֹלא־ָרַשׁ י דַּ ַמְרתִּ י־ָשׁ תהלים יח 22     כִּ
י׃ ָתיו ֹלא־ָאִסיר ֶמנִּ י ְוֻחקֹּ ָטיו ְלֶנְגדִּ פָּ י ָכל־ִמְשׁ כִּ  23

ר ֵמֲעוִֹני׃ מֵּ תַּ ו ָוֶאְשׁ ָוֱאִהי ָתִמים ִעמֹּ  24

בֹר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו׃ ב־ְיהָוה ִלי ְכִצְדִקי כְּ ֶשׁ ַויָּ  25

ה  לוקס כג 14     ְוָאַמר ָלֶהם: ֲהֵבאֶתם ֵאַלי ֶאת ָהִאיׁש ַהזֶּ
י אֹותֹו ְלֵעיֵניֶכם  ה ֲאִני ָחַקְרתִּ יַח ֶאת ָהָעם, ְוִהנֵּ ַמדִּ כְּ

ם  ַאתֶּ ָבִרים ֶשׁ ָמה ִמן ַהדְּ ל ַאְשׁ ה כָּ ִאיׁש ַהזֶּ ְוֹלא ָמָצאִתי בָּ
יִמים אֹותֹו. ַמֲאִשׁ

ִמים,  ֶזה ָיֶאה ָלנּו – ָקדֹוׁש, תָּ דֹול כָּ עברים ז 26     ָאֵכן ּכֵהן גָּ
ַמִים.  ׂא ֵמַעל ַהשָּׁ ל ֵמחֹוְטִאים ְוִנשָּ ָטהֹור, ִנְבדָּ

היחסים בין המשיח לאביו. א05	
השם מאשר את שירותו של המשיח. ה13		

א׃ ן־ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמלֵּ תהלים כ 5    ִיתֶּ
א ְיהָוה  ל ְיַמלֵּ ם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדגֹּ יׁשּוָעֶתָך ּוְבֵשׁ ָנה  בִּ ְנַרנְּ  6

ֲאֹלוֶתיָך׃ ל־ִמְשׁ כָּ  
ֵמי  יחֹו ַיֲעֵנהּו ִמשְּׁ יַע  ְיהָוה ְמִשׁ י הֹוִשׁ י כִּ ה ָיַדְעתִּ ַעתָּ  7

ע ְיִמינֹו׃ ְגֻברֹות ֵיַשׁ ו בִּ ָקְדשֹׁ  

ה אֹוִתי, ְוַרק ְלַמַען  ִמיד ׁשֹוֵמַע ַאתָּ י תָּ י כִּ יוחנן יא 42     ָיַדְעתִּ
ה  י ַאתָּ ֲאִמינּו כִּ יַּ י זאת, ֶשׁ ִביב ָאַמְרתִּ ָהָעם ָהעֹוֵמד ִמסָּ

ִני.  ַלְחתַּ ְשׁ
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יִמינֹו ִלְהיֹות  מעשי השליחים ה 31     ֶאת ֶזה ֵהִרים ֱאֹלִהים בִּ
ׁשּוָבה ּוְסִליַחת ֲחָטִאים. ָרֵאל תְּ יַע, ָלֵתת ְלִיְשׂ ר ּומֹוִשׁ ַשׂ  

א04	המשיח קיים מאז ומעולם.

ה ֹּלו אֶֹרְך ָיִמים  ָך ָנַתתָּ ַאל ִממְּ ים  ָשׁ תהלים כא 5     ַחיִּ
עֹוָלם ָוֶעד׃   

ֲאִמין  ים. ַהמַּ ה ְוַהַחיִּ ִחיָּ יוחנן יא 25     ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ֲאִני ַהתְּ
ם ִאם ָימּות. י ִיְחֶיה גַּ בִּ  

ה ַחי ֲאִני ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים,  ההתגלות א 18     ָהִייִתי ֵמת ְוִהנֵּ
אֹול ָוָמֶות.  חֹות ְשׁ ְוִלי ַמְפתְּ  

המשיח יגלה את כבוד השם.		 ב14		
קדושתו יופיו וכבודו של המשיח. 	 ב18		

תהלים כא 6     ָּגדֹול ְּכבֹודֹו ִּביׁשּוָעֶתָך , הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה 
ָעָליו:  

ן־ָהָאָדם  ֵאר בֶּ ה ִנְתפָּ יוחנן יג  31     ִעם ֵצאתֹו ָאַמר ֵיׁשּוַע: ַעתָּ
ֵאר ּבֹו.   בֹוד ְוָהֱאֹלִהים ִנְתפָּ כָּ בַּ

ֵאר ּבֹו, ֱאֹלִהים ְיָפֲאֵרהּו ּבֹו ּוִבְמֵהָרה  ִאם ֱאֹלִהים ִנְתפָּ  32

ְיָפֲאֵרהּו. 

ַחת  ַמִים ּוָבֶאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ ר בַּ ה ֲאֶשׁ ִריָּ ההתגלות ה 13     ְוָכל בְּ
י אֹוְמִרים: ַלּיֹוֵׁשב ַעל  ַמְעתִּ ם, ָשׁ ר־בָּ ם ְוָכל־ֲאֶשׁ ָלָאֶרץ ְוַעל ַהיָּ
ַהִּכֵּסא ְוַלֶּׂשה ַהְּבָרָכה ְוַהְיָקר ְוַהָּכבֹוד ְוָהעֹז ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 
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ה16	המשיח יברך את עמו.

ְמָחה  הּו ְבִשׂ ַחדֵּ יֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד תְּ י־ְתִשׁ תהלים כא 7     כִּ
ֶניָך׃ ֶאת־פָּ

וט׃ ל־ִימֹּ יהָוה ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון בַּ ֵטַח בַּ ֶלְך בֹּ י־ַהמֶּ כִּ  8

ת ַאְבָרָהם ֶאל  ְרכַּ יַע בִּ גִּ יַח תַּ ִשׁ ֵיׁשּוַע ַהמָּ בְּ ֵדי ֶשׁ גלטיים ג 14     כְּ
ְבַטַחת. ַהּגֹוִים, ְלַמַען ִנְנַחל ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ֶאת ָהרּוַח ַהמֻּ

יַח,  ִשׁ רּוְך ָהֱאֹלִהים ֲאִבי ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהמָּ אפסיים א 3     בָּ
יַח,  ִשׁ מָּ ַמִים, בַּ שָּׁ ָרָכה רּוָחִנית בַּ ָכל בְּ ֵרְך אֹוָתנּו בְּ ר בֵּ ֲאֶשׁ

מותו של המשיח הוגד מראש. ו01		
פרטי מותו של המשיח. ו08		

 

ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד׃  ֶלת ַהשַּׁ ַח ַעל־ַאיֶּ תהלים כב 1      ַלְמַנצֵּ
ֲאָגִתי׃  ְבֵרי ַשׁ ִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי דִּ ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבתָּ   2

ה ִלי׃ ֱא ֹלַהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְוֹלא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְוֹלא־דּוִמיָּ   3

ְך ַעל  ֵרר חֶֹשׁ תָּ ֳהַרִים ִהְשׂ צָּ ֵרה בַּ ים־ֶעְשׂ תֵּ ָעה ְשׁ מתי כז 45     ִמשָּׁ
לֹוׁש,  ָעה ָשׁ ל ָהָאֶרץ ַעד ַהשָּׁ כָּ

דֹול: ֵאִלי, ֵאִלי,  קֹול גָּ לֹוׁש ָצַעק ֵיׁשּוַע בְּ ָעה ָשׁ ָשׁ ּוְבֶעֶרְך בְּ  46

ִני?  לֹוַמר,  ֵאִלי, ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבתָּ ִני?  כְּ ַבְקתָּ ְלָמה ְשׁ  

ו08	פרטי מותו של המשיח.

ת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם׃ תהלים כב 7     ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְוֹלא־ִאיׁש ֶחְרפַּ

ים, ִאיׁש ַמְכאֹבֹות ִוידּוַע חִֹלי;  ישעיהו נג 3     ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִשׁ
ְבֻנהּו׃  ּנּו, ִנְבֶזה ְוֹלא ֲחַשׁ ִנים ִממֶּ ר פָּ ּוְכַמְסתֵּ
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הּו ָאְמָנם ָיבֹוא ִראׁשֹוָנה  יב ָלֶהם: ֵאִליָּ מרקוס ט 12     ֵהִשׁ
ה  ִיְסּבל ַהְרבֵּ ן־ָהָאָדם ֶשׁ תּוב ַעל בֶּ יב ֶאת ַהּכל; ְוֵאיְך כָּ ְוָיִשׁ

ְוִיְמֲאסּו ּבֹו?

ו08	פרטי מותו של המשיח.

ָפה ָיִניעּו רֹאׁש׃  ל־רַֹאי ַיְלִעגּו ִלי ַיְפִטירּו ְבָשׂ תהלים כב 8     כָּ

ְרגּו ֲעֶטֶרת קֹוִצים ָשׂמּו אֹוָתּה ַעל  ָשׂ מתי כז 29     ּוְלַאַחר ֶשׁ
ֵהם ִמְתלֹוְצִצים  ֶשׁ ַיד ְיִמינֹו ְוָכְרעּו ְלָפָניּו כְּ רֹאׁשֹו, ָנְתנּו ָקֶנה בְּ

הּוִדים! לֹום ְלָך, ֶמֶלְך ַהיְּ ּבֹו ְואֹוְמִרים: ָשׁ

ם   ְדפּו אֹותֹו, ֵהִניעּו רֹאָשׁ ם גִּ מתי כז 39     ְוָהעֹוְבִרים ָשׁ
ה ָיִמים!  לֹוָשׁ ְשׁ ׁש ּובֹוֶנה אֹותֹו בִּ ְקדָּ ית ַהמִּ וְוָאְמרּו: ַההֹוֵרס ֶאת בֵּ  40

ָלב! ה, ְוֵרד ִמן ַהצְּ ן־ָהֱאֹלִהים ַאתָּ ע ֶאת ַעְצְמָך, ִאם בֶּ הֹוַשׁ

ְנִהיִגים  ָעה ָעַמד ָהָעם ְוִהְתּבֹוֵנן, ְוַהמַּ לוקס כג 35     אֹוָתה ָשׁ
יַע ֶאת  ּיֹוִשׁ יַע; ֶשׁ ָאְמָרם: ֲאֵחִרים הּוא הֹוִשׁ ם ֵהם ָלֲעגּו לֹו בְּ גַּ

ִחיר ָהֱאֹלִהים!  יַח בְּ ִשׁ ַעְצמֹו ִאם הּוא ַהמָּ
יׁשּו לֹו חֶֹמץ. ָבא ֵהֵתּלּו ּבֹו. ֵהם ִהְתָקְרבּו ְוִהגִּ י ַהצָּ ַגם ַאְנֵשׁ  36

ו08	פרטי מותו של המשיח.

ו׃  י ָחֵפץ בֹּ יֵלהּו כִּ ֵטהּו ַיצִּ ל ֶאל־ְיהָוה ְיַפלְּ תהלים כב 9     גֹּ

י ַהּכֲהִנים ִעם ַהּסֹוְפִרים  ם ִהְתלֹוְצצּו ָראֵשׁ ְך גַּ מתי כז 41    כָּ
ָאְמָרם: ֵקִנים בְּ ְוַהזְּ

יַע?! ֶמֶלְך  יַע; ֶאת ַעְצמֹו ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ְלהֹוִשׁ ֲאֵחִרים הֹוִשׁ  42

ָלב ְוַנֲאִמין ּבֹו!  ו ִמן ַהצְּ ֵרד ַעְכָשׁ יֵּ ָרֵאל הּוא! ֶשׁ ִיְשׂ
י ָאַמר  ֵטהּו ִאם ָחֵפץ ּבֹו, כִּ ה ְיַפלְּ אֹלִהים, ַעתָּ ַטח בֵּ בָּ  43

ן ֱאֹלִהים ֲאִני.  בֶּ  
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פרטי מותו של המשיח. ו08		

י׃ ֵדי ִאמִּ ֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־ְשׁ ה גִֹחי ִמבָּ י־ַאתָּ תהלים כב 10     כִּ
ה׃ י ֵאִלי ָאתָּ ֶטן ִאמִּ י ֵמָרֶחם ִמבֶּ ַלְכתִּ ָעֶליָך ָהְשׁ  11

ק, ָמֵלא ָחְכָמה,  ַדל ְוִהְתַחזֵּ ֶלד גָּ לוקס ב 40     ְוַהיֶּ
ְוֶחֶסד ֱאֹלִהים ָהָיה ָעָליו.  

פרטי מותו של המשיח. ו08		

י־ֵאין עֹוֵזר׃  י־ָצָרה ְקרֹוָבה כִּ כִּ י   נִּ ְרַחק ִממֶּ תהלים כב 12     ַאל־תִּ

רּו  זְּ ְתפַּ תִּ ָאה, ֶשׁ ָבר בָּ ָעה, ְוִהיא כְּ בֹוא ָשׁ ה תָּ יוחנן טז 32     ִהנֵּ
י  י ְלַבדִּ י, ֲאָבל ֵאיֶננִּ ַעְזבּו ְלַבדִּ ִאיׁש ִאיׁש ִלְמקֹומֹו ְואֹוִתי תַּ

י. ָהָאב ִאתִּ ִמּׁשּום ֶשׁ

פרטי מותו של המשיח. ו08		

י־ֵאין עֹוֵזר׃  י־ָצָרה ְקרֹוָבה כִּ י כִּ נִּ ְרַחק ִממֶּ תהלים כב 13     ַאל־תִּ
רּוִני׃ תְּ ן כִּ יֵרי ָבָשׁ ים ַאבִּ ִרים ַרבִּ ְסָבבּוִני פָּ  14

י ַהּכֲהִנים ְוִזְקֵני ָהָעם  אֹוָתּה ֵעת ִנְקֲהלּו ָראֵשׁ מתי כו 3     בְּ
מֹו. ָפא ְשׁ דֹול, ַקיָּ ֶאל ֲחַצר ַהּכֵהן ַהגָּ  

ָעְרָמה ּוְלָהִמית אֹותֹו.  ְוֶהְחִליטּו ִלְתּפס ֶאת ֵיׁשּוַע בְּ  4 

ִעיר ַהּזאת  י ָאְמָנם ֶנֶאְספּו בָּ מעשי השליחים ד 27     כִּ
ָרֵאל ַעל  י ִיְשׂ יָלטֹוס ִעם ּגֹוִים ּוְלֻאמֵּ הֹוְרדֹוס ְוּפֹוְנְטיֹוס פִּ

 . ְחתָּ ר ָמַשׁ דֹוׁש ֵיׁשּוַע ֲאֶשׁ ָך ַהקָּ ַעְבדְּ
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פרטי מותו של המשיח. ו08		

ל־ַעְצמֹוָתי ָהָיה  ְרדּו כָּ י ְוִהְתפָּ ְכתִּ פַּ ִים ִנְשׁ מַּ כַּ תהלים כב 15 
תֹוְך ֵמָעי׃ וָנג ָנֵמס בְּ דֹּ י כַּ ִלבִּ

ֶיֶתר ָחְזָקה  ל בְּ לֵּ לוקס כב 44     ּוְכבֹוא ָעָליו ֶחְבֵלי ָמֶות ִהְתפַּ
ם יֹוְרִדים ַעל ָהָאֶרץ.  ִנְטֵפי דָּ ְוֵזָעתֹו ָהְיָתה כְּ

י, ַוֲאִני ָמה אַֹמר: ָאִבי,  ה ִנְבֲהָלה ַנְפִשׁ יוחנן יב 27     ְוַעתָּ
אִתי  ְך בָּ ם כָּ א, ֲהֵרי ְלֵשׁ ַרבָּ ָעה ַהּזאת? ַאדְּ יֵלִני ִמן ַהשָּׁ ַהצִּ

ָעה ַהּזאת. ַלשָּׁ

ל  ְברּו ֶאת ַהּׁשֹוַקִים ֶשׁ ִלים ְוָשׁ אּו ַהַחיָּ יוחנן יט 32     ְלִפיָכְך בָּ
ְצַלב ִאּתֹו.  נִּ ִני ֶשׁ ל ַהשֵּׁ ָהִראׁשֹון ְוַגם ֶשׁ

ְברּו ֶאת ׁשֹוָקיו. ָבר ֵמת, ֹלא ָשׁ הּוא כְּ אּו ֶאל ֵיׁשּוַע ְוָראּו ֶשׁ בָּ ֶשׁ כְּ  33

ם  ד ָיְצאּו דָּ רַֹמח ּוִמיָּ ַקר ֶאת ִצּדֹו בְּ ִלים דָּ אּוָלם ַאַחד ַהַחיָּ  34

ּוַמִים.

פרטי מותו של המשיח. ו08		

ק ַמְלקֹוָחי  וִני ֻמְדבָּ ִחי ּוְלשֹׁ ֶחֶרׂש  כֹּ ָיֵבׁש כַּ תהלים כב 16 
ֵתִני׃ פְּ ְשׁ ְוַלֲעַפר־ָמֶות תִּ  

ַלם ַהּכל,  ָבר ִנְשׁ ה כְּ י ַעתָּ יוחנן יט 28     ֵיׁשּוַע ָיַדע כִּ
תּוב ָאַמר: ֲאִני ָצֵמא.   ם ַהכָּ ְתַקיֵּ יִּ ּוְכֵדי ֶשׁ  

ם. ָשׂמּו ְספֹוג ָרוּוי חֶֹמץ  ח ָשׁ ִלי ָמֵלא חֶֹמץ ָהָיה ֻמנָּ כְּ  29

יו. יׁשּו אֹותֹו ֶאל פִּ ַעל ֵאזֹוב, ְוִהגִּ  
ינֹו  ַלם, ּוְבַהְרכִּ ל ֶאת ַהחֶֹמץ ָאַמר ֵיׁשּוַע: ִנְשׁ בֵּ קִּ ַאֲחֵרי ֶשׁ  30

רֹאׁשֹו ָמַסר ֶאת רּוחֹו.  
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פרטי מותו של המשיח. ו08		

יפּוִני  ָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים ִהקִּ י ְסָבבּוִני כְּ תהלים כב 17   כִּ
ֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי׃  כָּ

ימּוהּו  י ַהּכֲהִנים ְוַהּסֹוְפִרים ְוֶהֱאִשׁ לוקס כג 10     ָעְמדּו ָראֵשׁ
ִנְמָרצֹות.

יׁשּוהּו  ָליו ְלַבּזֹותֹו ְוֵהֵתּלּו ּבֹו. ֵהם ִהְלבִּ ִהְתִחילּו הֹוְרדֹוס ְוַחיָּ  11

יָלטֹוס. ָלחּוהּו ֶאל פִּ ִליָמה ַמְבִהיָקה ּוְשׁ גְּ

יטּו ֵאָליו ֶאת  תּוב ַאֵחר אֹוֵמר:  ְוִהבִּ יוחנן יט 37     ְועֹוד כָּ
ָקרּו.  ר־דָּ ֲאֶשׁ

פרטי מותו של המשיח. ו08		

יטּו ִיְראּו־ִבי׃ ה ַיבִּ ל־ַעְצמֹוָתי ֵהמָּ ר כָּ תהלים כב 18     ֲאַספֵּ

ם  פּו אֹותֹו, ֵהִניעּו רֹאָשׁ דְּ ם גִּ מרקוס טו 29     ְוָהעֹוְבִרים ָשׁ
ׁש ּובֹוֶנה אֹותֹו  ְקדָּ ית ַהמִּ ְוָאְמרּו: ֲאָהּה! ַההֹוֵרס ֶאת בֵּ

ה ָיִמים,  לֹוָשׁ ְשׁ בִּ
ָלב!  ע ֶאת ַעְצְמָך ְוֵרד ִמן ַהצְּ הֹוַשׁ  30

ָאְמָרם ֶזה  י ַהּכֲהִנים ְוַהּסֹוְפִרים בְּ ם ִהְתלֹוְצצּו ָראֵשׁ ְך גַּ כָּ  31

יַע?!  יַע; ֶאת ַעְצמֹו ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ְלהֹוִשׁ ֶאל ֶזה: ֲאֵחִרים הֹוִשׁ  
ָלב ְוִנְרֶאה ְוַנֲאִמין!  ו ִמן ַהצְּ ֵרד ַעְכָשׁ יֵּ ָרֵאל, ֶשׁ יַח ֶמֶלְך ִיְשׂ ִשׁ ַהמָּ  32

ְצָלִבים ִאּתֹו ֵחְרפּו אֹותֹו. ם ַהנִּ גַּ
	

פרטי מותו של המשיח. ו08		

ילּו גֹוָרל׃   י ַיפִּ קּו ְבָגַדי ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִשׁ תהלים כב 19     ְיַחלְּ

ָגָדיו  ְלבּו ֶאת ֵיׁשּוַע ָלְקחּו ֶאת בְּ צָּ ִלים ֶשׁ יוחנן יט 23     ַהַחיָּ
ל. ֵהם ָלְקחּו  ָעה ֲחָלִקים, ֵחֶלק ֶאָחד ְלָכל ַחיָּ קּום ְלַאְרבָּ ְוִחלְּ
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ֶפר,  ִהיא ָהְיָתה ְלֹלא תֶּ א ֶשׁ ֶנת, ֶאלָּ תֹּ ם ֶאת ַהכֻּ גַּ
ה.  ֲאִריָגה ְרצּוָפה ִמְלַמְעָלה ְלַמטָּ  

יל ָעֶליָה ּגֹוָרל  א ַנפִּ ָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה: ַאל ָנא ִנְקַרע אֹוָתּה, ֶאלָּ  24

ָגַדי  קּו בְּ תּוב:  ְיַחלְּ ם ַהכָּ ְתַקיֵּ יִּ ֵדי ֶשׁ ְהֶיה.  ֶזה ָהָיה כְּ ְלִמי תִּ
ִלים.  ְך ָעׂשּו ַהַחיָּ ילּו ּגֹוָרל , ְוָאְמָנם כָּ י ַיפִּ ָלֶהם ְוַעל – ְלבּוִשׁ

יאמינו למשיח ויהללו אותו. ה25 

תֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלָּך׃ ְמָך ְלֶאָחי בְּ ָרה ִשׁ תהלים כב 23     ֲאַספְּ

ם ֵמֶאָחד  לָּ ים כֻּ ִשׁ ם ַהְמֻקדָּ ׁש גַּ ם ַהְמַקדֵּ עברים ב 11     ֵהן גַּ
רֹא ָלֶהם ַאִחים, ה, ְוָלֵכן ֵאינֹו ּבֹוׁש ִמקְּ ֵהמָּ

ָאְמרֹו, ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלָּך. בְּ  12

ה10	המשיח יהיה משיח גם לגויים.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

דּוהּו  בְּ ל־ֶזַרע ַיֲעקֹב כַּ תהלים כב 24     ִיְרֵאי ְיהָוה  ַהְללּוהּו כָּ
ָרֵאל׃ ל־ֶזַרע ִיְשׂ ּנּו כָּ ְוגּורּו ִממֶּ

ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  בּו ֶאל־ְיהָוה כָּ רּו  ְוָיֻשׁ תהלים כב 28     ִיְזכְּ
וִים׃ חֹות גֹּ פְּ ל־ִמְשׁ ֲחוּו ְלָפֶניָך כָּ תַּ ְוִיְשׁ

וִים׃  גֹּ ל בַּ לּוָכה ּומֵֹשׁ י ַליהָוה ַהמְּ כִּ  29

ְכָלא  ר ֵאיָנן ִמן ַהמִּ ם צֹאן ֲאֵחרֹות ֵיׁש ִלי, ֲאֶשׁ יוחנן י 16     גַּ
ַמְעָנה ְוִיְהֶיה  ְשׁ ם אֹוָתן. ֵהן ֶאת קֹוִלי תִּ ה. ָעַלי ְלַהְנִהיג גַּ ַהזֶּ

ֵעֶדר ֶאָחד ְורֹוֶעה ֶאָחד. 

ִנים־ֵלאֹלִהים ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה  ְלֶכם בָּ גלטיים ג 26     כֻּ
יַח ֵיׁשּוַע; ִשׁ מָּ בַּ

יַח; ִשׁ ם ֶאת ַהמָּ תֶּ יַח ְלַבְשׁ ִשׁ ם ַלמָּ ְלתֶּ ר ִנְטבַּ ֶכם ֲאֶשׁ לְּ י כֻּ כִּ   27
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ן חֹוִרין,  ֵאין ְיהּוִדי ַאף ֹלא ּגֹוי, ֵאין ֶעֶבד ַאף ֹלא בֶּ  28

יַח ֵיׁשּוַע. ִשׁ מָּ ֶכם ֶאָחד בַּ לְּ כֻּ ֹלא ָזָכר ַאף ֹלא ְנֵקָבה, ִמּׁשּום ֶשׁ  
ים  ם ְויֹוְרִשׁ יַח, ֲאַזי ֶזַרע ַאְבָרָהם ַאתֶּ ִשׁ ִכים ַלמָּ יָּ ם ַשׁ ְוִאם ַאתֶּ  29

י ַהַהְבָטָחה. ַעל־פִּ  

ֶרְך,  ל בֶּ ם ֵיׁשּוַע כָּ ֵשׁ ְכַרע בְּ פיליפיים ב 10     ְלַמַען תִּ
ַחת ָלָאֶרץ. ַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ בַּ  

ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות  ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ
ֵבל  ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ דֹוִלים ִנְשׁ גְּ

יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי  ל ְמִשׁ ל ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ
עֹוָלִמים.  

המשיח הוא הרועה הטוב. ב05  

תהלים כג 1     ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה רִֹעי ֹלא ֶאְחָסר׃ 
יֵצִני ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני׃   א ַיְרבִּ ֶשׁ ְנאֹות דֶּ בִּ   2

מֹו׃  ֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען ְשׁ וֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעגְּ י ְישֹׁ ַנְפִשׁ   3

ה  י־ַאתָּ ֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא־ִאיָרא ָרע כִּ י־ֵאֵלְך בְּ ם כִּ גַּ  4

ה ְיַנֲחֻמִני׃ ָך ֵהמָּ ַעְנתֶּ ְבְטָך ּוִמְשׁ ִדי ִשׁ ִעמָּ  

יר אֹוָתן;  יוחנן י 27     צֹאִני ׁשֹוְמעֹות ֶאת קֹוִלי ַוֲאִני ַמכִּ
ֵהן הֹוְלכֹות ַאֲחַרי  

אַבְדָנה ְלעֹוָלם,  י עֹוָלם; ְוֹלא תֹּ ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶהן ַחיֵּ  28

ִדי.  ַאף ֹלא ַיֲחטֹף אֹוָתן ִאיׁש ִמיָּ  
דֹול ִמּכל ְוֵאין ִאיׁש ָיכֹול ַלֲחטֹף  ַתן אֹוָתן ִלי גָּ נָּ ָאִבי ֶשׁ  29

ד ָהָאב. אֹוָתן ִמיָּ  
30 ֲאִני ְוָהָאב ֶאָחד ֲאַנְחנּו. 
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ז02	חיזוי עלייתו של המשיח לשמיים.

ו׃ ְמקֹום ָקְדשֹׁ תהלים כד 3     ִמי־ַיֲעֶלה ְבַהר־ְיהָוה ּוִמי־ָיקּום בִּ

תֹו,  ֲעִליָּ ַמְיָמה בַּ יִטים ַהשָּׁ מעשי השליחים א 10     עֹוָדם ַמבִּ
בּו ְלָיָדם  י ָלָבן ִנצְּ ים ְלבּוֵשׁ ֵני ֲאָנִשׁ ה ְשׁ ְוִהנֵּ

ִלים ֶאל  כְּ ם עֹוְמִדים ּוִמְסתַּ ה ַאתֶּ ִליל, ָלמָּ י ַהגָּ ְוָאְמרּו: ַאְנֵשׁ  11

ַמְיָמה – ּבֹוא  א ֵמֲעֵליֶכם ַהשָּׁ ׂ ר ִנשָּ ַמִים? ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶשׁ ַהשָּׁ
ַמִים.   ְרִאיֶתם אֹותֹו עֹוֶלה ַלשָּׁ אֹותֹו א ֶֹפן ֶשׁ ָיבֹוא בְּ

ַלִים  רֹוב ִלירּוָשׁ יִתים, ַהקָּ ַלִים ֵמַהר ַהזֵּ בּו ִלירּוָשׁ ַאֲחֵרי ֵכן ָשׁ  12

ת. בָּ חּום ַשׁ ֶדֶרְך תְּ כְּ

ב04	 תכונותיו האלוהיות של המשיח.
ז02	חיזוי עלייתו של המשיח לשמיים.

ְתֵחי עֹוָלם  ְשׂאּו פִּ יֶכם ְוִהנָּ ָעִרים  ָראֵשׁ תהלים כד 7     ְשׂאּו ְשׁ
בֹוד׃ ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהכָּ

ור ִמְלָחָמה׃  בֹּ ור ְיהָוה גִּ בֹוד ְיהָוה ִעּזּוז ְוִגבֹּ ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ  8

ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹא ֶמֶלְך  יֶכם ּוְשׂאּו פִּ ָעִרים  ָראֵשׁ ְשׂאּו ְשׁ  9

בֹוד׃ ַהכָּ
בֹוד ֶסָלה׃  בֹוד ְיהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהכָּ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהכָּ  10

תֹו,  ֲעִליָּ ַמְיָמה בַּ יִטים ַהשָּׁ מעשי השליחים א 10     עֹוָדם ַמבִּ
בּו ְלָיָדם  י ָלָבן ִנצְּ ים ְלבּוֵשׁ ֵני ֲאָנִשׁ ה ְשׁ ְוִהנֵּ

ִלים ֶאל  כְּ ם עֹוְמִדים ּוִמְסתַּ ה ַאתֶּ ִליל, ָלמָּ י ַהגָּ ְוָאְמרּו: ַאְנֵשׁ   11

ַמְיָמה – ּבֹוא  א ֵמֲעֵליֶכם ַהשָּׁ ׂ ר ִנשָּ ַמִים? ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶשׁ ַהשָּׁ
ַמִים.  ְרִאיֶתם אֹותֹו עֹוֶלה ַלשָּׁ אֹותֹו אֶֹפן ֶשׁ ָיבֹוא בְּ

ִלימֹוֵתיֶהם,  ִסים ֶאת גְּ ֵרי ַהְמַכבְּ ההתגלות כב 14      ַאְשׁ
ֶרְך  ְנסּו ָהִעיָרה דֶּ ים ְוִיכָּ ְהֶיה ָלֶהם ְזכּות ַעל ֵעץ ַהַחיִּ ְלַמַען תִּ

ָעִרים. ַהשְּׁ
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סיבלו של המשיח. ו11		

ִרי ָצַרי  ָשׂ ְקרֹב ָעַלי  ְמֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת־בְּ תהלים כז 2     בִּ
לּו ְוָנָפלּו׃ ה ָכְשׁ ְואְֹיַבי ִלי ֵהמָּ

י  ְרִתים ֵמֵאת ָראֵשׁ ִלים ְוַגם ְמָשׁ יוחנן יח 3     ָלַקח ְיהּוָדה ְקבּוַצת ַחיָּ
ק. יִדים ּוִבְמנֹורֹות ּוִבְכֵלי ֶנֶשׁ ַלפִּ ם בְּ ים, ּוָבא ְלָשׁ רּוִשׁ ַהּכֲהִנים ְוַהפְּ

בֹוא ָעָליו, ָיָצא ְוָאַמר ָלֶהם: ֶאת ִמי  יָּ ל ַמה שֶּׁ ַדע כָּ יָּ ֵיׁשּוַע, ֶשׁ  4
ים? ִשׂ ם ְמַחפְּ ַאתֶּ

ַרת.   צְּ יבּו לֹו: ֶאת ֵיׁשּוַע ִמנַּ ֵהִשׁ  5

ר ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע ֲאִני הּוא, ָנסֹוגּו ְלָאחֹור ְוָנְפלּו ַאְרָצה.  ֲאֶשׁ כַּ  6

האשמתו ומשפטו של המשיח. ו07		

ֶקר  י ָקמּו־ִבי ֵעֵדי־ֶשׁ ֶנֶפׁש ָצָרי כִּ ֵנִני בְּ תְּ תהלים כז 12    ַאל־תִּ
ִויֵפַח ָחָמס׃ 

ְנֶהְדִרין ֵעדּות  י ַהּכֲהִנים ְוָכל ַהסַּ ׂשּו ָראֵשׁ מתי כו 59     ָאז ִחפְּ
ֵדי ְלָהִמית אֹותֹו,  ֶקר ַעל ֵיׁשּוַע כְּ ֶשׁ

ים.  ֶקר ַרבִּ ם ֵעֵדי ֶשׁ אּו ְלָשׁ בָּ ַאְך ֹלא ָמְצאּו, ַאף ֶשׁ  60

ֶקר ְוָאְמרּו.  ֵני ֵעֵדי ֶשׁ ׁשּו ְשׁ ַאֲחֵרי ֵכן ִנגְּ  

היחסים בין המשיח לאביו. א05	

יחֹו הּוא׃ תהלים כח 8     ְיהָוה עֹז־ָלמֹו ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות ְמִשׁ

ן־ָהָאָדם  ִרימּו ֶאת בֶּ ר תָּ ֲאֶשׁ יוחנן ח 28     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: כַּ
ָבר ִמּתֹוְך ַעְצִמי,  ה דָּ י עֹוֶשׂ י ֲאִני הּוא ְוִכי ֵאיֶננִּ ְדעּו כִּ ָאז תֵּ

ר.  ַדִני ָאִבי – ֶאת זאת ֲאִני ְמַדבֵּ מְּ לִּ י ַמה שֶּׁ א ַעל־פִּ ֶאלָּ
י ֶאת ַהּטֹוב  י, כִּ י. הּוא ֹלא ֲעָזַבִני ְלַבדִּ ְוׁשֹוְלִחי ֲהֵריהּו ִאתִּ  29

ִמיד.   ֵעיָניו ֲאִני עֹוֶשׂה תָּ בְּ
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ז01	חיזוי תחייתו של המשיח.	

יַתִני  י ִחיִּ אֹול ַנְפִשׁ תהלים ל 4    ְיהָוה ֶהֱעִליָת ִמן־ְשׁ
וְרֵדי־בֹור׃ ִמיֹּ  

ָאַמר.  ִפי ֶשׁ ה כְּ ֲהֵרי ָקם ִלְתִחיָּ אן, ֶשׁ מתי כח 6     הּוא ֵאיֶנּנּו כָּ
ַכב ּבֹו. שָּׁ קֹום ֶשׁ ּבאָנה ּוְרֶאיָנה ֶאת ַהמָּ

ָמקֹום ַאֵחר:  ם בְּ מעשי השליחים יג 35     ָלֵכן ֶנֱאַמר גַּ
‘ֹלא־ִתֵּתן ֲחִסיְדיָך ִלְראֹות ָׁשַחת.’  

	

נכונותו של המשיח למות. ו10		

ִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה  ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי פָּ בְּ תהלים לא 6 
ֵאל ֱאֶמת׃  

ָיְדָך ַאְפִקיד  דֹול: ָאִבי,  בְּ קֹול גָּ לוקס כג 46     ְוֵיׁשּוַע ָקָרא בְּ
רּוִחי, ְוָנַפח ֶאת רּוחֹו.

סיבלו של המשיח. ו11		

ֵכַני ְמאֹד  ה ְוִלֲשׁ ל־צְֹרַרי ָהִייִתי ֶחְרפָּ תהלים לא 12     ִמכָּ
י׃  נִּ חּוץ ָנְדדּו ִממֶּ ָעי רַֹאי בַּ ּוַפַחד ִלְמֻידָּ  
ְכִלי אֵֹבד׃ ב ָהִייִתי כִּ ֵמת ִמלֵּ י כְּ ְחתִּ כַּ ִנְשׁ  13

ם   ְדפּו אֹותֹו, ֵהִניעּו רֹאָשׁ ם גִּ מתי כז 39     ְוָהעֹוְבִרים ָשׁ
ה  לֹוָשׁ ְשׁ ׁש ּובֹוֶנה אֹותֹו בִּ ְקדָּ ית ַהמִּ ְוָאְמרּו: ַההֹוֵרס ֶאת בֵּ  40

ה, ְוֵרד ִמן  ן־ָהֱאֹלִהים ַאתָּ ע ֶאת ַעְצְמָך, ִאם בֶּ ָיִמים! הֹוַשׁ
ָלב!  ַהצְּ
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ֵקִנים  ִעם ַהּסֹוְפִרים ְוַהזְּ י ַהּכֲהִנים   ם ִהְתלֹוְצצּו ָראֵשׁ ְך גַּ כָּ  41

ָאְמָרם: בְּ
ָרֵאל  יַע?! ֶמֶלְך ִיְשׂ יַע; ֶאת ַעְצמֹו ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ְלהֹוִשׁ ֲאֵחִרים הֹוִשׁ  42

ָלב ְוַנֲאִמין ּבֹו!  ו ִמן ַהצְּ ֵרד ַעְכָשׁ יֵּ הּוא! ֶשׁ

פרטי מותו של המשיח. ו08		

ָרה׃ בָּ ה ֹלא ִנְשׁ ל־ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהנָּ ֵמר כָּ תהלים לד 21    שֹׁ

ְברּו ֶאת ַהּׁשֹוַקִים  ִלים ְוָשׁ אּו ַהַחיָּ יוחנן יט  32     ְלִפיָכְך בָּ
ְצַלב ִאּתֹו. נִּ ִני ֶשׁ ל ַהשֵּׁ ל ָהִראׁשֹון ְוַגם ֶשׁ ֶשׁ  

ְברּו ֶאת ׁשֹוָקיו. ָבר ֵמת, ֹלא ָשׁ הּוא כְּ אּו ֶאל ֵיׁשּוַע ְוָראּו ֶשׁ בָּ ֶשׁ כְּ  33

ו12	המשיח ייתקל בהתנגדות.

גּו ָאחֹור  י ִיסֹּ י ַנְפִשׁ ְלמּו ְמַבְקֵשׁ תהלים לה 4     ֵיבֹׁשּו ְוִיכָּ
ֵבי ָרָעִתי׃  רּו חְֹשׁ ְוַיְחפְּ

בֹוא ָעָליו, ָיָצא ְוָאַמר  יָּ ל ַמה שֶּׁ ַדע כָּ יָּ יוחנן יח 4     ֵיׁשּוַע, ֶשׁ
ים? ִשׂ ם ְמַחפְּ ָלֶהם: ֶאת ִמי ַאתֶּ

ַרת.  ָאַמר ָלֶהם: ֲאִני הּוא.  צְּ יבּו לֹו: ֶאת ֵיׁשּוַע ִמנַּ ֵהִשׁ  5

ַּגם ְיהּוָדה ַהַּמְסִּגיר אֹותֹו ָהָיה ָׁשם.  
ר ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע ֲאִני הּוא, ָנסֹוגּו ְלָאחֹור ְוָנְפלּו ַאְרָצה.   ֲאֶשׁ כַּ  6

ו07	האשמתו ומשפטו של המשיח.

ָאלּוִני׃ י ִיְשׁ ר ֹלא־ָיַדְעתִּ תהלים לה 11     ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס ֲאֶשׁ
י׃ כֹול ְלַנְפִשׁ ַחת טֹוָבה ְשׁ מּוִני ָרָעה תַּ לְּ ְיַשׁ  12
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ְנֶהְדִרין ֵעדּות  י ַהּכֲהִנים ְוָכל ַהסַּ ׂשּו ָראֵשׁ מתי כו 59     ָאז ִחפְּ
ֵדי ְלָהִמית אֹותֹו, ֶקר ַעל ֵיׁשּוַע כְּ ֶשׁ

ים. ַאֲחֵרי ֵכן  ֶקר ַרבִּ ם ֵעֵדי ֶשׁ אּו ְלָשׁ בָּ ַאְך ֹלא ָמְצאּו, ַאף ֶשׁ  60

ֶקר ְוָאְמרּו,  ֵני ֵעֵדי ֶשׁ ְשׁ ׁשּו   ִנגְּ
ה  לֹוָשׁ ֶזה ָאַמר, ֲאִני ָיכֹול ַלֲהרֹס ֶאת ֵהיַכל ָהֱאֹלִהים ּוִבְשׁ  61

ָיִמים ִלְבנֹות אֹותֹו. 
ָבר ַעל ַמה  יב דָּ ַאל אֹותֹו: ֵאיְנָך ֵמִשׁ דֹול ְוָשׁ ָקם ַהּכֵהן ַהגָּ  62

ָך?  ה ְמִעיִדים ֶנְגדְּ ֵאלֶּ שֶּׁ
יַע  בִּ ַתק. ָאַמר ֵאָליו ַהּכֵהן ַהָגדֹול: ֲאִני ַמְשׁ אּוָלם ֵיׁשּוַע ָשׁ  63

יַח  ִשׁ ה ַהמָּ אַמר ָלנּו ִאם ַאתָּ תֹּ ים ֶשׁ אֹלִהים ַחיִּ אֹוְתָך בֵּ
ן־ָהֱאֹלִהים?  בֶּ  

ה  , ַאְך אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֵמַעתָּ ה ָאַמְרתָּ יב לֹו ֵיׁשּוַע: ַאתָּ ֵהִשׁ  64

בּוָרה ּוָבא ִעם ַעְנֵני  ב ִליִמין ַהגְּ ן־ָהָאָדם יֹוֵשׁ ְראּו ֶאת בֶּ תִּ
ַמִים.  ַהשָּׁ

ו11	סיבלו של המשיח.

ם  ְנַאי ִחנָּ ֶקר שֹׂ ְמחּו־ִלי אְֹיַבי ֶשׁ ַאל־ִיְשׂ תהלים לה 19 
ִיְקְרצּו־ָעִין׃  

ֵנאּוִני. ם ְשׂ ְנַאת ִחנָּ תֹוָרָתם ִשׂ תּוב בְּ ם ֶאת ַהכָּ יוחנן טו 25     ְלַקיֵּ

ו11	סיבלו של המשיח.

רּו  בְּ י ָרָעִתי דִּ י ְודְֹרֵשׁ י ַנְפִשׁ תהלים לח 13     ַוְיַנְקׁשּו  ְמַבְקֵשׁ
ום ֶיְהּגּו׃   ל־ַהיֹּ ות ּוִמְרמֹות כָּ ַהוֹּ

יו׃ ח־פִּ ם ֹלא ִיְפתַּ ָמע ּוְכִאלֵּ ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש ֹלא ֶאְשׁ   14

י ַהּכֲהִנים  ְקׁשּו ַהּסֹוְפִרים ְוָראֵשׁ ָעה בִּ לוקס כ 19     אֹוָתּה ָשׁ
ל  ָשׁ יל ֶאת ַהמָּ ֲעֵליֶהם ִהְמִשׁ י ֵהִבינּו ֶשׁ ֹלַח ֶאת ָיָדם ּבֹו, כִּ ִלְשׁ

ֲחדּו ִמן ָהָעם. פָּ א ֶשׁ ה, ֶאלָּ ַהזֶּ
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יִקים  ֵני ַצדִּ ֶהֱעִמידּו פְּ ִלים ֶשׁ ְלחּו ְמַרגְּ 20 ֵהם ִהְתַחּקּו ַאֲחָריו ְוָשׁ

ָרה ִלְמסֹר אֹותֹו ְלַסְמכּות  ַמטָּ ָבָריו, בְּ ָדָבר ִמדְּ ֵדי ְלֵהָאֵחז בְּ כְּ
ּפּוטֹו. ִציב ּוְלִשׁ ַהנָּ

יב ֵחרּוף, ָסַבל ְוֹלא  ר ֵחְרפּוהּו ְוֹלא ֵהִשׁ פטרוס א ב 23     ֲאֶשׁ
ֶדק;  ינֹו ְלׁשֹוֵפט ַהצֶּ י ִאם ָמַסר דִּ ם, כִּ ִאיֵּ

חיזוי תחייתו של המשיח.  ז01		

ֶקם ַעל־ֶסַלע  ֵון ַויָּ יט ַהיָּ אֹון ִמטִּ ור ָשׁ ֲעֵלִני  ִמבֹּ תהלים מ 3     ַויַּ
ָרי׃ וֵנן ֲאֻשׁ ַרְגַלי כֹּ

ים ְוִייָראּו  ה ֵלאֹלֵהינּו ִיְראּו ַרבִּ ִהלָּ יר ָחָדׁש תְּ ִפי  ִשׁ ן בְּ תֵּ ַויִּ  4

יהָוה׃ ְוִיְבְטחּו בַּ  

אֹול,  י ִלְשׁ י ֹלא־ַתֲעזב ַנְפִשׁ מעשי השליחים ב 27     כִּ
ֹלא־ִתֵּתן ֲחִסיְדיָך ִלְראֹות ָׁשַחת.  

ים, ׁשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך.’  28  ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחיִּ

ה12	המשיח ממלא את תורת השם.	

י עֹוָלה  ִריָת לִּ תהלים מ 7    ֶזַבח ּוִמְנָחה  ֹלא־ָחַפְצתָּ ָאְזַנִים כָּ
׃ ָאְלתָּ ַוֲחָטָאה ֹלא ָשׁ

ִעיִרים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִסיר ֲחָטִאים. ִרים ּוְשׂ ם פָּ ן דַּ כֵּ עברים י 4     ֶשׁ
ְנסֹו ֶאל ָהעֹוָלם הּוא אֹוֵמר: ֶזַבח ּוִמְנָחה ֹלא־ָחַפְצָּת,  ִהכָּ ָלֵכן בְּ  5

ּגּוף ּכֹוַנְנָּת ִלי; 
. ָאְלתָּ 6  עֹוָלה ַוֲחָטָאה ֹלא ָשׁ
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ב11	צייתנותו של המשיח.
ו10	נכונותו של המשיח למות.

תּוב ָעָלי׃  ת־ֵסֶפר כָּ ְמִגלַּ ה־ָבאִתי בִּ י ִהנֵּ תהלים מ 8     ָאז ָאַמְרתִּ

י  ְרתִּ בַּ ר דִּ ָבַרי ֲאֶשׁ ה דְּ לוקס כד 44     הֹוִסיף ְוָאַמר ָלֶהם: “ֵאלֶּ
תּוב ָעַלי  ל ַהכָּ ם כָּ ְתַקיֵּ יִּ ֶכם: ָצִריְך ֶשׁ ָהִייִתי ִעמָּ עֹוד ֶשׁ ֲאֵליֶכם בְּ

ים.” ִהלִּ ִביִאים ּוַבתְּ ה ּוַבנְּ תֹוַרת מֶשׁ בְּ

ה־ָבאִתי – ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר ָּכתּוב  י: ִהנֵּ עברים י 7      ָאז ָאַמְרתִּ
ָעַלי ַלֲעׂשֹות־ְרצֹוְנָך, ֱאֹלַהי 

ָאְמרֹו ְלֵעיל, ֶזַבח ּוִמְנָחה ְועֹוָלה ַוֲחָטָאה ֹלא ָחַפְצתָּ ַאף  בְּ  8

י ַהּתֹוָרה,  ר ַמְקִריִבים אֹוָתם ַעל־פִּ , ֲאֶשׁ ָאְלתָּ ֹלא ָשׁ  
ה ָבאִתי ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך, ֵמִסיר הּוא  ּוְבָאְמרֹו ַאֲחֵרי ֵכן, ִהנֵּ  9

ה.  ִניָּ ֵדי ְלָהִקים ֶאת ַהשְּׁ ֶאת ָהִראׁשֹוָנה כְּ  

ב11	צייתנותו של המשיח.

תֹוְך ֵמָעי׃  י ְותֹוָרְתָך בְּ תהלים מ 9     ַלֲעשֹׂות־ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ָחָפְצתִּ

יוחנן ד 34     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ַמֲאָכִלי הּוא ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון 
ֳעלֹו. ִלים ֶאת פָּ ׁשֹוְלִחי ּוְלַהְשׁ

ת. ְבלֹוָתיו ָלַמד ְלַציֵּ ן, ִמסִּ י ָהָיה ַהבֵּ עברים ה 8     ְוַאף כִּ

הצדק של המשיח. ה08	

ָפַתי ֹלא ֶאְכָלא  ה ְשׂ ָקָהל ָרב ִהנֵּ י ֶצֶדק  בְּ ְרתִּ ׂ שַּ תהלים מ 10     בִּ
׃  ה ָיָדְעתָּ ְיהָוה ַאתָּ

י  י ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרתִּ תֹוְך ִלבִּ יִתי  בְּ ִצְדָקְתָך ֹלא־ִכסִּ  11

ָך ְלָקָהל ָרב׃ ָך ַוֲאִמתְּ י ַחְסדְּ ֹלא־ִכַחְדתִּ
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ל ָהעֹוָלם ְוַהְכִריזּו  מרקוס טז 15     ָאַמר ָלֶהם: ְלכּו ֶאל כָּ
ִריָאה. ׂשֹוָרה ְלָכל ַהבְּ ֶאת ַהבְּ  

ם. ֹּלאַ ֲאִמין ֶיְאַשׁ ע, ּוִמי ֶשׁ ַשׁ ל ִיוָּ ֲאִמין ְוִנְטבָּ ַהמַּ  16

ר ֶאת ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו.  ָשׂ לוקס ג 6      ְוָראּו ָכל־בָּ

ָאְמרֹו, ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך ָקָהלֲ ַהְלֶלָּך.   עברים ב 12     בְּ

ו11	סיבלו של המשיח.

גּו  וָתּה ִיסֹּ י ִלְספֹּ י ַנְפִשׁ רּו  ַיַחד ְמַבְקֵשׁ תהלים מ 15     ֵיבֹׁשּו ְוַיְחפְּ
ְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתי׃  ָאחֹור ְוִיכָּ  

ר ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע ֲאִני הּוא, ָנסֹוגּו ְלָאחֹור  ֲאֶשׁ יוחנן יח 6     כַּ
ְוָנְפלּו ַאְרָצה.

ו03	המשיח יידחה.
ו07	האשמתו ומשפטו של המשיח.

ו12	המשיח ייתקל בהתנגדות.

מֹו׃ תהלים מא 6     אֹוְיַבי יֹאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְשׁ
ר׃ ץ־ָאֶון ֹלו ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדבֵּ ו ִיְקבָּ ר ִלבֹּ ְוא ְיַדבֵּ א ִלְראֹות  ָשׁ ְוִאם־בָּ  7

בּו ָרָעה ִלי׃ י  ַיְחְשׁ ְנָאי ָעַל֓ ל־שֹׂ ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו כָּ  8

ַכב ֹלא־יֹוִסיף ָלקּום׃  ר ָשׁ ו ַוֲאֶשׁ ַעל ָיצּוק בֹּ ִליַּ ַבר־בְּ דְּ  9

יל ָעַלי ָעֵקב׃ י בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגדִּ ַטְחתִּ ר־בָּ ֹלוִמי  ֲאֶשׁ ם־ִאיׁש ְשׁ גַּ  10

ֶהֱעִמידּו  ִלים ֶשׁ ְלחּו ְמַרגְּ לוקס כ 20     ֵהם ִהְתַחּקּו ַאֲחָריו ְוָשׁ
ָרה ִלְמסֹר אֹותֹו  ַמטָּ ָבָריו, בְּ ָדָבר ִמדְּ ֵדי ְלֵהָאֵחז בְּ יִקים כְּ ֵני ַצדִּ פְּ

ּפּוטֹו. ִציב ּוְלִשׁ ְלַסְמכּות ַהנָּ

ֵנים־ ים, ְוֶאָחד ִמן ַהשְּׁ ה ְקַהל ֲאָנִשׁ ר ְוִהנֵּ לוקס כב 47     עֹוֶדּנּו ְמַדבֵּ
קֹו. ְקָרא ְיהּוָדה הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם ּוִמְתָקֵרב ֶאל ֵיׁשּוַע ְלַנשְּׁ ָעָשׂר ַהנִּ
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ן־ָהָאָדם?  ה מֹוֵסר ֶאת בֶּ יָקה ַאתָּ ְנִשׁ ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ְיהּוָדה, בִּ  48

ה  י – ֲאִני יֹוֵדַע ִמי ֵאלֶּ ְרתִּ בַּ ֶכם דִּ לְּ יוחנן יג 18     ֹלא ַעל כֻּ
תּוב,  אֹוֵכל ַלְחִמי  ֵלא ַהכָּ י אֹוָתם – ַאְך ְלַמַען ִימָּ ַחְרתִּ בָּ ֶשׁ

יל ָעַלי ָעֵקב.  ִהְגדִּ
ֲאִמינּו  ָבר, ְלַמַען תַּ ֶטֶרם ִיְקֶרה ַהדָּ ה ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם בְּ ֵמַעתָּ  19

י ֲאִני הּוא.  ר ִיְקֶרה כִּ ֲאֶשׁ כַּ

ר  ְמָך ֲאֶשׁ ִשׁ י אֹוָתם בְּ ַמְרתִּ ֶהם ָשׁ ָהִייִתי ִעמָּ ֶשׁ יוחנן יז 12     כְּ
ן ָהֲאַבּדֹון,  י ְוֹלא ָאַבד ֵמֶהם ִאיׁש זּוָלִתי בֶּ ַמְרתִּ ָנַתתָּ ִלי; ָשׁ

תּוב.  ם ֶאת ַהכָּ ְוזאת ְלַקיֵּ

ו11 סיבלו של המשיח.

וֶריָך  הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצנֹּ הֹום־ֶאל־תְּ תהלים מב 8     תְּ
יָך ָעַלי ָעָברּו׃ ֶריָך ְוַגלֶּ בָּ ל־ִמְשׁ כָּ  

דֹול:  קֹול גָּ לֹוׁש ָצַעק ֵיׁשּוַע בְּ ָעה ָשׁ ָשׁ מתי כז 46     ּוְבֶעֶרְך בְּ
ִני?   לֹוַמר, ֵאִלי, ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבתָּ ִני?  כְּ ַבְקתָּ ֵאִלי, ֵאִלי, ְלָמה ְשׁ  

ֶיֶתר ָחְזָקה  ל בְּ לֵּ לוקס כב 44     ּוְכבֹוא ָעָליו ֶחְבֵלי ָמֶות ִהְתפַּ
ם יֹוְרִדים ַעל ָהָאֶרץ.  ִנְטֵפי דָּ ְוֵזָעתֹו ָהְיָתה כְּ

ִפּלֹות  ר ָוָדם, ִהְקִריב תְּ ָשׂ גּוף בָּ עברים ה 7     ּוִביֵמי ֱהיֹותֹו בְּ
יעֹו  כֹול ְלהֹוִשׁ דֹוָלה ּוִבְדָמעֹות ֶאל ַהיָּ ְצָעָקה גְּ ְוַתֲחנּוִנים בִּ

ּבֹו. ְגַלל ִיְרַאת ָהֱאֹלִהים ֶשׁ ַמע בִּ ֶות, ְוָאְמָנם ִנְשׁ ִממָּ
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המשיח הוא האור. ב21		

ה ַיְנחּוִני ְיִביאּוִני  ָך ֵהמָּ ַלח־אֹוְרָך ַוֲאִמתְּ תהלים מג 3     ְשׁ
נֹוֶתיָך׃  כְּ ָך ְוֶאל־ִמְשׁ ֶאל־ַהר־ָקְדְשׁ  

יוחנן יב 35     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ַרק עֹוד ְמַעט־ָקט ָהאֹור 
יְגֶכם  ׂ ן ַישִּ עֹוד ָהאֹור ֵמִאיר ָלֶכם, פֶּ ִכים בְּ ֶכם. ֱהיּו ִמְתַהלְּ ִקְרבְּ בְּ

א. ְך ֵאינֹו יֹוֵדע ָאָנה הּוא בָּ חֶֹשׁ ְך בַּ ְתַהלֵּ ְך. ַהמִּ ַהחֶֹשׁ
ְהיּו ִלְבֵני ָהאֹור.   אֹור, ְלַמַען תִּ ֶכם ַהֲאִמינּו בָּ ָאר ִעמָּ עֹוד ָהאֹור ִנְשׁ בְּ  36

אי־אמונה ושכר האמונה ְלַאַחר ֶׁשִּדֵּבר ֵיׁשּוַע ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ָהַלְך ְוִהְסַּתֵּתר ֵמֶהם. 

בֹוא  יָּ ֶשׁ ר הּוא רּוַח ָהֱאֶמת, כְּ יוחנן טז 13     ֲאָבל הּוא, ֲאֶשׁ
א  ר ֵמַעְצמֹו, ֶאלָּ י ֹלא ְיַדבֵּ ל ָהֱאֶמת, כִּ ַיְדִריְך ֶאְתֶכם ֶאל כָּ

אֹות יֹוִדיַע ָלֶכם.  ר ְוֶאת ַהבָּ ר הּוא ׁשֹוֵמַע ְיַדבֵּ ֶאת ֲאֶשׁ  

שלמותו  של המשיח. ב12		
קדושתו יופיו וכבודו של המשיח. 	 ב18	 

חסד השם וחסדו של המשיח. ב23	 

י ְלֶמֶלְך  ָבר טֹוב אֵֹמר ָאִני ַמֲעַשׂ י  דָּ תהלים מה 2     ָרַחׁש ִלבִּ
וִני ֵעט  סֹוֵפר ָמִהיר׃ ְלשֹׁ

ַרְכָך  ן בֵּ ְפתֹוֶתיָך ַעל־כֵּ ְשׂ ֵני ָאָדם הּוַצק ֵחן בְּ ָיְפָיִפיָת ִמבְּ   3

ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם׃

ק, ָמֵלא ָחְכָמה, ְוֶחֶסד ֱאֹלִהים  ַדל ְוִהְתַחזֵּ ֶלד גָּ לוקס ב 40     ְוַהיֶּ
ָהָיה ָעָליו.

תֹוֵכנּו; ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו  ַכן בְּ ר ְוָשׁ ָשׂ ָבר ִנְהָיה בָּ יוחנן א 14     ַהדָּ
ְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ן ָיִחיד ִמלִּ בֹוד בֵּ בֹודֹו, כְּ ֶאת כְּ

ֵני ָאָדם.  ל בְּ טיטוס ב 11     ֵהן ֶחֶסד ָהֱאֹלִהים הֹוִפיַע ִליׁשּוַעת כָּ
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ָכבֹוד ְוָהָדר  ר בְּ עברים ב 9     ֲאָבל רֹוִאים ָאנּו ֶאת ֵיׁשּוַע ְמֻעטָּ
ֵדי  ְלָאִכים, כְּ ר ְמַעט ִממַּ ר ֻחסַּ ַבל ָמֶות, הּוא ֲאֶשׁ סָּ ִמּׁשּום ֶשׁ

ַעד ַהּכל. ֶחֶסד ֱאֹלִהים ִיְטַעם ָמֶות בְּ בְּ ֶשׁ

המשיח יגלה את כבוד השם.   ב14		
עדינותו וחולשתו של המשיח.   ב17		

צדקתו של המשיח. ה09	

ור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך׃  בֹּ ָך ַעל־ָיֵרְך גִּ תהלים מה 4     ֲחגֹור־ַחְרבְּ
ַבר־ֱאֶמת ְוַעְנָוה־ֶצֶדק ְותֹוְרָך  ַוֲהָדְרָך  ְצַלח ְרַכב ַעל־דְּ  5

נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך׃ 

ְך ָיבֹוא ָלְך,  ה ַמְלכֵּ מתי כא 5      ִאְמרּו ְלַבת־ִצּיֹון: ִהנֵּ
ן־ֲאתֹנֹות.   ָעִני ְורֵֹכב ַעל־ֲחמֹור ְוַעל־ַעִיר בֶּ  

ַבר ָהֱאֹלִהים ַחי ּופֹוֵעל, ְוַחד הּוא ֵמֶחֶרב  ֲהֵרי דְּ עברים ד 12     ֶשׁ
ָרִקים ְלמַֹח  ין ֶנֶפׁש ְלרּוַח ּוֵבין פְּ יל בֵּ יִפּיֹות ְוחֹוֵדר ַעד ְלַהְבדִּ פִּ

נֹוָתיו. ב ְוַכוָּ בֹות ַהלֵּ ָהֲעָצמֹות, ּובֹוֵחן ַמְחְשׁ

ת;  ה סּוס ָלָבן ְורֹוְכבֹו נֹוֵשׂא ֶקֶשׁ ההתגלות ו 2     ָרִאיִתי ְוִהנֵּ
ַח.  ַח ּוְלַמַען ְיַנצֵּ ָנה לֹו ְוהּוא ָיָצא ְמַנצֵּ ֲעֶטֶרת ִנתְּ

ה סּוס  תּוִחים ְוִהנֵּ ַמִים פְּ ההתגלות יט 11     ָרִאיִתי ֶאת ַהשָּׁ
ֶצֶדק הּוא ׁשֹוֵפט  י; בְּ ב ָעָליו ִנְקָרא ֶנֱאָמן ַוֲאִמתִּ ָלָבן ְוַהּיֹוֵשׁ

ְולֹוֵחם.  
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כוחו וגבורתו של המשיח. ב16	

ֶלְך׃  ֵלב אֹוְיֵבי ַהמֶּ לּו בְּ יָך ִיפְּ ְחתֶּ ים תַּ נּוִנים ַעמִּ יָך ְשׁ תהלים מה 6     ִחצֶּ

ל ַהּגֹוִיים ְלַתְלִמיִדים,  ן ְלכּו ַוֲעׂשּו ֶאת כָּ מתי כח 19     ַעל כֵּ
ן ְורּוַח ַהּקֶדׁש ם ָהָאב ְוַהבֵּ ילּו אֹוָתם ְלֵשׁ ַהְטבִּ

ר ָוָדם, ַאְך ֵאין ָאנּו  ָבָשׂ ים ָאנּו כְּ קורנתיים ב י 3     ָאְמָנם ַחיִּ
ר ָוָדם;  ָשׂ ֶדֶרְך בָּ ִנְלָחִמים כְּ

א ָעְצַמת  ר ָוָדם, ֶאלָּ ָשׂ נּו ָעְצָמָתם ֵאיָנּה ִמבָּ ֵלי ִמְלַחְמתֵּ ן כְּ כֵּ ֶשׁ  4

ֶהם ַלֲהרֹס ִמְבָצִרים. ֱאֹלִהים בָּ
א ֶנֶגד  ׂ ְתַנשֵּ מִּ ָבר ָרם ֶשׁ ְחּבּולֹות ְוָכל דָּ ֲאַנְחנּו ְממֹוְטִטים תַּ  5

יַח.  ִשׁ ם ִצּיּות ַלמָּ ָבה ְלֵשׁ ל ַמֲחָשׁ ַעת ֱאֹלִהים, ּוַמְכִניִעים כָּ דַּ

המשיח מלא רוח הקודש. ב05		
ה08	הצדק של המשיח.

מלכותו העתידית של המשיח. ח03	
ח04	כס מלכותו של המשיח.

ֶבט  ר ֵשׁ ֶבט ִמישֹׁ ְסֲאָך ֱאֹלִהים עֹוָלם ָוֶעד ֵשׁ תהלים מה 7     כִּ
ַמְלכּוֶתָך׃ 

ֲחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך  ן  ְמָשׁ ע ַעל־כֵּ ָנא ֶרַשׁ ְשׂ ֶדק ַותִּ ָאַהְבתָּ צֶּ  8

ון ֵמֲחֵבֶריָך׃ שֹׂ ֶמן ָשׂ ֶשׁ

ֵרא, ַויהוה ֱאֹלִהים  דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ לוקס א 32     הּוא גָּ
ִוד ָאִביו; א דָּ סֵּ ן לֹו ֶאת כִּ ִיתֵּ

ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.  ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

ן הּוא אֹוֵמר, ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם  עברים א 8     ַאְך ַעל ַהבֵּ
ָוֶעד, ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך.

ע, ַעל־ֵּכן ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִהים, ֱאֹלֶהיָך,  ָנא ֶרַשׁ ְשׂ ֶדק ַותִּ 9  ָאַהְבתָּ צֶּ

ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך.
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ד04	משרתו של המשיח  כמלך.
המשיח יברך את עמו. ה16		

צֹות  בְּ ְשׁ ִניָמה ִממִּ ה ַבת־ֶמֶלְך פְּ בּודָּ ל־כְּ כָּ תהלים מה 14 
ּה׃ ָזָהב ְלבּוָשׁ  

תּוֹלות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך׃ ֶלְך בְּ ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלמֶּ  15

ֵהיַכל ֶמֶלְך׃ בֶֹאיָנה בְּ ָמחֹת ָוִגיל תְּ ְשׂ ּתּוַבְלָנה בִּ  16

אֹלַהי  י בֵּ ֵגל ַנְפִשׁ יהָוה תָּ ישעיהו עא 10     שֹׂוׂש ָאִשׂיׂש בַּ
ָחָתן ְיַכֵהן  ע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני כֶּ ְגֵדי־ֶיַשׁ ִני בִּ יַשׁ י ִהְלבִּ כִּ  

ה ֵכֶליָה׃ ְעדֶּ ה תַּ לָּ ֵאר ְוַככַּ פְּ  

ָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא ֶאְמֶחה  ׁש בְּ ַח ִיְלבַּ ההתגלות ג 5     ַהְמַנצֵּ
מֹו ִלְפֵני ָאִבי ְוִלְפֵני  ים, ְואֹוֶדה ֶאת ְשׁ ֶפר ַהַחיִּ מֹו ִמסֵּ ֶאת ְשׁ

ַמְלָאָכיו.

א ִיְרֶעה אֹוָתם  סֵּ ֶאְמַצע ַהכִּ ר בְּ ׂה ֲאֶשׁ י ַהשֶּ כִּ ההתגלות ז 17 
ְמָעה  ל דִּ ים; ֵואֹלִהים ִיְמֶחה כָּ ְוַיְנִהיֵגם ֶאל ַמּבּוֵעי ַמִים ַחיִּ

ֵמֵעיֵניֶהם.  

בֹוד, ִּכי ָּבָאה  ן לֹו כָּ ְמָחה ְוִנתֵּ ההתגלות יט 7     ָנִגיָלה ְוִנְשׂ
ֲחֻתַּנת ַהֶּׂשה ְוִאְׁשּתֹו ֵהִכיָנה ַעְצָמּה;   

ן ָלּה ִלְלּבׁש ּבּוץ ָטהֹור ְוַצח, ִּכי ַהּבּוץ הּוא ִצְדקֹות  ְוִנתַּ  8

ַהְּקדֹוִׁשים.

ד04	משרתו של המשיח  כמלך.
יאמינו למשיח ויהללו אותו. ה25		

מלכותו העתידית של המשיח.	 ח03	

ִרים  יֵתמֹו ְלָשׂ ִשׁ ַחת ֲאבֶֹתיָך ִיְהיּו ָבֶניָך תְּ תהלים מה 17     תַּ
ָכל־ָהָאֶרץ׃ בְּ  

ים ְיהֹוֻדָך ְלעָֹלם ָוֶעד׃ ן ַעמִּ ר ָודֹר ַעל־כֵּ ָכל־דֹּ ְמָך בְּ יָרה ִשׁ ַאְזכִּ  18
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ם  מתי יט 28     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַאתֶּ
ב  ִריָאה ּוֶבן־ָהָאָדם ֵיֵשׁ ׁש ַהבְּ ְתַחדֵּ ר תִּ ֲאֶשׁ ַההֹוְלִכים ַאֲחַרי, כַּ

ְסאֹות  ֵנים־ָעָשׂר כִּ ם ַעל ְשׁ ם ַאתֶּ בּו גַּ ְשׁ בֹודֹו, תֵּ א כְּ סֵּ ַעל כִּ  
ָרֵאל.  ְבֵטי ִיְשׂ ר ִשׁ ֵנים־ָעָשׂ ּפט ֶאת ְשׁ ִלְשׁ  

יר ָחָדׁש: ָראּוי ַאָּתה ָלַקַחת ֶאת  רּו ִשׁ ההתגלות ה 9     ְוָשׁ
ַהֵּסֶפר ְוִלְפּתַֹח ֶאת חֹוָתָמיו, ִּכי ַאָּתה ִנְׁשַחְטָּת ּוְבָדְמָך ָקִניָת 

ֵלאֹלִהים ִמְּבֵני ָּכל ֵׁשֶבט ְוָלׁשֹון, ִמָּכל ַעם ְוֻאָּמה;
יָת אֹוָתם ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ֵלאֹלֵהינּו, ְוִיְמְלכּו ַעל ָהָאֶרץ. ְוָעִשׂ  10

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
השם ישכון בתוך עמו. ה18		

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
כבודו וגבורתו העתידיים של המשיח.	 ח05		

ֵני  כְּ חּו ִעיר־ֱאֹלִהים ְקדֹׁש ִמְשׁ מְּ ָלָגיו ְיַשׂ תהלים מו 5     ָנָהר פְּ
ֶעְליֹון׃  

ֶקר׃   וט ַיְעְזֶרָה ֱאֹלִהים ִלְפנֹות בֹּ מֹּ ל־תִּ ּה בַּ ִקְרבָּ ֱאֹלִהים בְּ  6

מּוג ָאֶרץ׃ קֹוֹלו תָּ ָהמּו גֹוִים ָמטּו ַמְמָלכֹות ָנַתן בְּ  7

ב־ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה׃  גָּ נּו ִמְשׂ ְיהָוה ְצָבאֹות ִעמָּ  8

ָאֶרץ׃  ות בָּ מֹּ ם ַשׁ ר־ָשׂ ְלכּו־ֲחזּו ִמְפֲעֹלות ְיהָוה ֲאֶשׁ  9

ר  בֵּ ת ְיַשׁ ית ִמְלָחמֹות ַעד־ְקֵצה ָהָאֶרץ ֶקֶשׁ בִּ ַמְשׁ  10

ֵאׁש׃ רֹף בָּ ץ ֲחִנית ֲעָגֹלות ִיְשׂ ְוִקצֵּ  
ָאֶרץ׃ וִים ָארּום בָּ גֹּ י־ָאנִֹכי ֱאֹלִהים ָארּום בַּ ַהְרּפּו ּוְדעּו כִּ  11

ב־ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה׃ גָּ נּו ִמְשׂ ְיהָוה ְצָבאֹות ִעמָּ  12

ְך ָצִריְך  ר, כָּ ְדבָּ מִּ ָחׁש בַּ ה ֶאת ַהנָּ יהַּ מֶֹשׁ ִהְגבִּ יוחנן ג 14     ּוְכמֹו ֶשׁ
ן־ָהָאָדם  ּיּוַרם בֶּ ֶשׁ

ִאי ִמן ָהָאֶרץ ֶאְמׁשְֹך ֶאת ַהּכל ֵאַלי.   ְשׂ ִהנָּ יוחנן יב 32     ַוֲאִני בְּ

יִמינֹו ִלְהיֹות  מעשי השליחים ה 31     ֶאת ֶזה ֵהִרים ֱאֹלִהים בִּ
ׁשּוָבה ּוְסִליַחת ֲחָטִאים. ָרֵאל תְּ יַע, ָלֵתת ְלִיְשׂ ר ּומֹוִשׁ ַשׂ
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ְמָך?  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ ההתגלות טו 4 
ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש; ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך;   

ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.   

ד04 משרתו של המשיח  כמלך.
ז02	חיזוי עלייתו של המשיח לשמיים.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ְקעּו־ָכף ָהִריעּו ֵלאֹלִהים  ים תִּ ל־ָהַעמִּ תהלים מז 2     כָּ
ה׃ קֹול ִרנָּ בְּ  

ל־ָהָאֶרץ׃ דֹול ַעל־כָּ י־ְיהָוה ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך גָּ כִּ   3

ַחת ַרְגֵלינּו׃ ים תַּ ינּו ּוְלֻאמִּ ְחתֵּ ים תַּ ר ַעמִּ ַיְדבֵּ   4

ר־ָאֵהב ֶסָלה׃ אֹון ַיֲעקֹב ֲאֶשׁ ִיְבַחר־ָלנּו ֶאת־ַנֲחָלֵתנּו ֶאת גְּ  5

וָפר׃ קֹול שֹׁ ְתרּוָעה ְיהָֹוה בְּ ָעָלה ֱאֹלִהים בִּ  6

רּו׃ נּו ַזמֵּ רּו ְלַמְלכֵּ רּו ַזמְּ רּו ֱאֹלִהים ַזמֵּ ַזמְּ  7

יל׃ כִּ רּו ַמְשׂ ל־ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים ַזמְּ י ֶמֶלְך כָּ כִּ  8

ו׃ א ָקְדשֹׁ סֵּ ב  ַעל־כִּ וִים ֱאֹלִהים ָיַשׁ ָמַלְך ֱאֹלִהים ַעל־גֹּ  9

י ֵלאֹלִהים  ים  ֶנֱאָספּו ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם כִּ ְנִדיֵבי ַעמִּ  10

י־ֶאֶרץ ְמאֹד ַנֲעָלה׃ ָמִגנֵּ  

א  ית ַעְנָיה, ָנָשׂ לוקס כד 50     הּוא הֹוִציא אֹוָתם ַעד בֵּ
ֶאת ָיָדיו ּוֵבְרָכם.  

ַמְיָמה. ׂא ַהשָּׁ ֵרְך אֹוָתם ִנְפַרד ֵמֶהם ְוִנשָּ בֵּ ָעה ֶשׁ ָשׁ בְּ  51

דֹוָלה, ְמָחה גְּ ִשׂ ַלִים בְּ ֲחוּו לֹו ְוָחְזרּו ִלירּוָשׁ תַּ ֵהם ִהְשׁ  52

ֵהם ְמָבְרִכים ֶאת ָהֱאֹלִהים. ֶשׁ ׁש כְּ ְקדָּ מִּ ְוִהְתִמידּו ִלְהיֹות בַּ  53

דֹול סֹוד ַהֲחִסידּות: ִהְתַּגָּלה ַּבָּבָׂשר,  טימותיוס א ג 16     ָאֵכן גָּ
ֻהְצַּדק ָּברּוַח, ִנְרָאה ַלַּמְלָאִכים, ֻהַּגד ַּבּגֹוִים, ֶהֱאִמינּו ּבֹו 

ָּבעֹוָלם, ָהֳעָלה ַלָּמרֹום ְּבָכבֹוד. 

דֹוִלים  ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות גְּ ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ
ל  ֵבל ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ ִנְשׁ

יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ל ְמִשׁ ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ
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המשיח יכבוש את המוות ואת החושך. ה14	
חיזוי תחייתו של המשיח.	 ז01		

תהלים מט 16     ַּכּצֹאן ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו ָמֶות ִיְרֵעם , ַוִּיְרּדּו ָבם 
ְיָׁשִרים ַלּבֶֹקר וצירם )ְוצּוָרם( ְלַבּלֹות ְׁשאֹול ִמְּזֻבל לֹו:  

י ֲעַדִין ֹלא ָעִליִתי  י, כִּ ִעי בִּ גְּ יוחנן כ 17     ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע: ַאל תִּ
יִדי ָלֶהם: ֲאִני עֹוֶלה ֶאל ָאִבי  ֶאל ָהָאב, אּוָלם ְלִכי ֶאל ַאַחי ְוַהגִּ

ַוֲאִביֶכם, ֶאל ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהיֶכם. 

אֹול,  י ִלְשׁ י ֹלא־ַתֲעזב ַנְפִשׁ מעשי השליחים ב 27     כִּ
ֹלא־ִתֵּתן ֲחִסיְדיָך ִלְראֹות ָׁשַחת.   

ח01	חיזוי שובו של המשיח.
שיפוט עתידי בידי המשיח.  ח02	

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ון ִמְכַלל־יִֹפי ֱאֹלִהים הֹוִפיַע׃ יֹּ תהלים נ 2     ִמצִּ
אֵכל ּוְסִביָביו  ָיבֹא ֱאֹלֵהינּו ְוַאל־ֶיֱחַרׁש ֵאׁש־ְלָפָניו תֹּ   3

ֲעָרה ְמאֹד׃  ִנְשׂ  
ו׃ ַמִים ֵמָעל ְוֶאל־ָהָאֶרץ ָלִדין ַעמֹּ ִיְקָרא ֶאל־ַהשָּׁ  4

ְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי־ָזַבח׃ ִאְספּו־ִלי ֲחִסיָדי כֹּ  5

ֵפט הּוא ֶסָלה׃ ים  שֹׁ י־ֱאֹלִה֓ ַמִים ִצְדקֹו כִּ ידּו ָשׁ גִּ ַויַּ  6

צּו  דֹול ִויַקבְּ ׁשֹוָפר גָּ ַלח ֶאת ַמְלָאָכיו בְּ מתי כד 31     ְוהּוא ִיְשׁ
ַמִים ַעד ְקצֹוָתם.  ע ָהרּוחֹות, ִמְקצֹות ַהשָּׁ ִחיָריו ֵמַאְרבַּ ֶאת בְּ

ֶצֶדק  ֵבל בְּ ּפט תֵּ ן ָיַעד יֹום ִלְשׁ כֵּ מעשי השליחים יז 31     ֶשׁ
ֲהִקימֹו  ה, ְוִהְמִציא הֹוָכָחה ַלּכל בַּ ר ִמנָּ ַעל־ְיֵדי ִאיׁש ֲאֶשׁ

ִתים.   אֹותֹו ִמן ַהמֵּ  

ַמִים  ן ָהָאדֹון ַעְצמֹו ֵיֵרד ִמן ַהשָּׁ כֵּ תסלוניקים א ד 16     ֶשׁ
ְלָאִכים ּוְבׁשֹוַפר ֱאֹלִהים,  ר ַהמַּ קֹול ַשׂ ה, בְּ ֻקדָּ ל פְּ ְקִריָאה ֶשׁ בִּ

יַח ָיקּומּו ִראׁשֹוָנה. ִשׁ ִכים ַלמָּ יָּ ִתים ַהשַּׁ ְוַהמֵּ
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ֲעָנִנים  ם בַּ ַקח ַיַחד ִאתָּ ים ִנלָּ ַחיִּ ָאִרים בַּ ְשׁ ַאֲחֵרי ֵכן ֲאַנְחנּו ַהנִּ  17

ִמיד ִעם ָהָאדֹון. ֲאִויר, ְוָכְך ִנְהֶיה תָּ ִלְפּגֹׁש ֶאת ָהָאדֹון בָּ

יַח  ִשׁ ָך ִלְפֵני ֱאֹלִהים ְוִלְפֵני ַהמָּ טימותיוס ב ד 1     ֲאִני ֵמִעיד בְּ
הֹוָפָעתֹו  ִתים בְּ ים ְוֶאת ַהמֵּ ּפט ֶאת ַהַחיִּ ֵיׁשּוַע ֶהָעִתיד ִלְשׁ

ּוְבַמְלכּותֹו:
 

ָטיו; ִּכי ָׁשַפט ֶאת ַהּזֹוָנה  פָּ י ֱאֶמת ְוֶצֶדק ִמְשׁ ההתגלות יט 2     כִּ
ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ִהְׁשִחיָתה ֶאת ָהָאֶרץ ְּבַתְזנּוָתּה, ְוָנַקם 

ֶאת ַּדם ֲעָבָדיו ִמָּיָדּה.   

המשיח יחזיר את עמו בתשובה. ה23	
ה27		לתת לב חדש ורוח חדשה.

ט04	זבח השלמים וזבח התודה מייצגים את פועלו של המשיח.

ה  ר ְוִנְדכֶּ בָּ ָרה ֵלב־ִנְשׁ בָּ תהלים נא 19     ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשׁ
ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה׃ 

מֹו ָמרֹום  ֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְשׁ ׂא שֹׁ י כֹה ָאַמר ָרם ְוִנשָּ ישעיהו נז 15     כִּ
ָפִלים  ַפל־רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח ְשׁ א ּוְשׁ כָּ ון ְוֶאת־דַּ כֹּ ְוָקדֹוׁש ֶאְשׁ

ִאים׃  ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדכָּ

ל, ֱאֹלִהים, ֲאִני מֹוֶדה  לֵּ רּוׁש ְלַבּדֹו ְוִהְתפַּ לוקס יח 11     ָעַמד ַהפָּ
ִעים, נֹוֲאִפים,  ְזָלִנים, ְרָשׁ ים – גַּ ָאר ָהֲאָנִשׁ ְשׁ י כִּ ֵאיֶננִּ ְלָך ֶשׁ  

ה. ּמֹוֵכס ַהזֶּ ְוַאף ֹלא כַּ  
ֲאִני  ל ַמה שֶּׁ ר ִמכָּ בּוַע, ֲאִני נֹוֵתן ַמֲעֵשׂ שָּׁ ֲעַמִים בַּ ֲאִני ָצם פַּ  12

ַמְרִויַח. 
ָעַמד ֵמָרחֹוק, ַאף ֹלא ָרָצה ָלֵשׂאת ֶאת ֵעיָניו  ְוִאּלּו ַהּמֹוֵכס, ֶשׁ  13

א ָטַפח ַעל ִלּבֹו ְוָאַמר, ֱאֹלִהים, ַרֵחם ָנא ָעַלי, ַעל  ַמִים, ֶאלָּ ַלשָּׁ
ִאיׁש חֹוֵטא. 

ק יֹוֵתר  יתֹו ִנְצדָּ ה ָיַרד ֶאל בֵּ אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ָהִאיׁש ַהזֶּ  14

יל  פִּ ְשׁ ל, ְוַהמַּ פַּ ל ַהְמרֹוֵמם ֶאת ַעְצמֹו ֻיְשׁ י כָּ ֵמָהִאיׁש ַההּוא; כִּ
ֶאת ַעְצמֹו ְירֹוַמם. 
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פעולת הגאולה על-ידי המשיח. ה26	
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.	

ׁשּוב ֱאֹלִהים  ָרֵאל בְּ עֹות ִיְשׂ ון ְיֻשׁ יֹּ ן ִמצִּ תהלים נג 7     ִמי ִיתֵּ
ָרֵאל׃   ַמח ִיְשׂ ו ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְשׂ בּות ַעמֹּ ְשׁ  

לוקס ד 18      רּוַח ֲאדָֹני ָעָלי, ַיַען ָמַׁשח אִֹתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים. 
ְׁשָלַחִני ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִיים ְּדרֹור,  ּוְלִעְוִרים ְּפַקח־קֹוַח; ְלַׁשֵּלַח 

ְרצּוִצים ָחְפִׁשים, 
ַנת ָרצֹון ַליהוה.  ִלְקרֹא ְשׁ  19

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  

י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.  ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27

המשיח יסבול בגידה. ו05		
סיבלו של המשיח.	 ו11		

ְנִאי ָעַלי  ׂא ֹלא־ְמַשׂ י ֹלא־אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני ְוֶאשָּ כִּ תהלים נה 13  
ּנּו׃ ֵתר ִממֶּ יל ְוֶאסָּ ִהְגדִּ

ִעי׃  י ַאּלּוִפי ּוְמֻידָּ ֶעְרכִּ ה ֱאנֹוׁש כְּ ְוַאתָּ  14

ָרֶגׁש׃ ְך בְּ ֵבית ֱאֹלִהים ְנַהלֵּ יק סֹוד בְּ ו ַנְמתִּ ר ַיְחדָּ ֲאֶשׁ  15

ְגָלִלי  לּו בִּ ְשׁ כָּ ֶכם תִּ לְּ ם כֻּ מתי כו 31     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ַאתֶּ
ה  ֶאת־ָהרֶֹעה ּוְתפּוֶציָן ַהּצֹאן. תּוב, ַאכֶּ ֲהֵרי כָּ ְיָלה, ֶשׁ ַהלַּ

ִליל.   ָאקּום ֵאֵלְך ִלְפֵניֶכם ַלגָּ ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶשׁ  32

ְגָלְלָך, ֲאִני ְלעֹוָלם  לּו בִּ ְשׁ יָפא ְוָאַמר: ִאם ַהּכל ִיכָּ יב לֹו כֵּ ֵהִשׁ  33

ל!  ֵשׁ ֹלא ֶאכָּ
ֶטֶרם ִיְקָרא  ה, בְּ ְיָלה ַהזֶּ לַּ י בַּ ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ְלָך כִּ  34

ֵחׁש ִלי.  ְתכַּ ָעִמים תִּ לֹוׁש פְּ ְרְנגֹול, ָשׁ ַהתַּ
ֵחׁש ְלָך!.  ָך ֹלא ֶאְתכַּ ם ִאם ָעַלי ָלמּות ִאתְּ יָפא: גַּ ָאַמר כֵּ  35

ְלִמיִדים.  ל ַהתַּ ְוֵכן ָאְמרּו כָּ  
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רּוחֹו ְוֵהִעיד  ָאַמר זאת ִנְפַעם ֵיׁשּוַע בְּ יוחנן יג 21     ְלַאַחר ֶשׁ
יֵרִני.   ם ַיְסגִּ ָאְמרֹו: ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֶאָחד ִמכֶּ בְּ

כבודו וגבורתו העתידיים של המשיח.	 ח05		
ח08	המשיח יחיה חיי נצח.

    

נֹוָתיו  וִסיף ְשׁ תהלים סא 7     ָיִמים ַעל־ְיֵמי־ֶמֶלְך תֹּ
מֹו־דֹר ָודֹר׃  כְּ  

ב עֹוָלם ִלְפֵני ֱאֹלִהים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו׃  ֵיֵשׁ  8

ֵרא, ַויהוה ֱאֹלִהים  דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ לוקס א 32     הּוא גָּ
ִוד ָאִביו;  א דָּ סֵּ ן לֹו ֶאת כִּ ִיתֵּ  

ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.   ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

ה  ר ַנֲעָשׂ ׁש ֲאֶשׁ יַח ֹלא ִנְכַנס ֶאל ִמְקדָּ ִשׁ עברים ט 24     ֲהֵרי ַהמָּ
א  י ִאם בָּ י, כִּ ל ָהֲאִמתִּ בּוָאה ֶשׁ ר הּוא בָּ יֵדי ָאָדם ַוֲאֶשׁ בִּ
ֲעֵדנּו ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ה בַּ ַמִים ְלֵהָראֹות ַעתָּ ֶאל ֶעֶצם ַהשָּׁ  

המשיח יידחה. ו03	 

ֶכם  חּו ֻכלְּ ָרצְּ הֹוְתתּו ַעל ִאיׁש תְּ תהלים סב 4     ַעד־ָאָנה  תְּ
חּוָיה׃  ֵדר ַהדְּ ִקיר ָנטּוי גָּ כְּ

ם  ִפיו ְיָבֵרכּו ּוְבִקְרבָּ יַח ִיְרצּו ָכָזב בְּ ֵאתֹו  ָיֲעצּו ְלַהדִּ ׂ ַאְך ִמשְּ  5
ְיַקְללּו־ֶסָלה׃

רּוַח ַהּקֶדׁש:   ִוד ָאִבינּו ָאַמְרתָּ בְּ ָך דָּ ִפי ַעְבדְּ מעשי השליחים ד 25     בְּ
בּו ַמְלֵכי־ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו־ָיַחד ַעל־יהוה ְוַעל־ְמִׁשיחֹו.’ 26  ִיְתַיצְּ

יָלטֹוס  ִעיר ַהּזאת הֹוְרדֹוס ְוּפֹוְנְטיֹוס פִּ י ָאְמָנם ֶנֶאְספּו בָּ כִּ   27

ְחתָּ –  ר ָמַשׁ דֹוׁש ֵיׁשּוַע ֲאֶשׁ ָך ַהקָּ ָרֵאל ַעל ַעְבדְּ י ִיְשׂ ִעם ּגֹוִים ּוְלֻאמֵּ  
ְהֶיה. יִּ ַזְרתָּ ֶשׁ ֶדם גָּ ָבר ִמקֶּ ָיְדָך ַוֲעָצְתָך כְּ בְּ ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמה שֶּׁ  28
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מלכותו העתידית של המשיח. ח03 

ר ָיבֹאּו׃ ָשׂ ל־בָּ ה ָעֶדיָך כָּ ִפלָּ ֵמַע תְּ תהלים סה 3     שֹׁ

ו  תֹּ בַּ ַשׁ ת בְּ בָּ י ַשׁ ו ּוִמדֵּ ָחְדשֹׁ י־חֶֹדׁש בְּ ישעיהו סו 23     ְוָהָיה ִמדֵּ
ֲחוֹת ְלָפַני ָאַמר ְיהָוה׃  תַּ ָשׂר ְלִהְשׁ ָיבֹוא ָכל־בָּ

ִאי ִמן ָהָאֶרץ ֶאְמׁשְֹך ֶאת ַהּכל ֵאַלי.  ְשׂ ִהנָּ יוחנן יב 32     ַוֲאִני בְּ

דֹוִלים  ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות גְּ ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ
ל  ֵבל ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ ִנְשׁ

יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.   ל ְמִשׁ ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ

מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

נּו ֶסָלה׃ ָניו ִאתָּ נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר פָּ ֱאֹלִהים ְיָחנֵּ תהלים סז 2  
וִים ְיׁשּוָעֶתָך׃ ָכל־גֹּ ָך בְּ ְרכֶּ ָאֶרץ דַּ ָלַדַעת בָּ   3

ם׃  לָּ ים כֻּ ים  ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעמִּ יֹודּוָך ַעמִּ  4

ור  ים ִמישֹׁ ט ַעמִּ פֹּ י־ִתְשׁ ים כִּ נּו ְלֻאמִּ ְמחּו ִויַרנְּ ִיְשׂ  5

ְנֵחם ֶסָלה׃  ָאֶרץ תַּ ים  בָּ ּוְלֻאִמּ֓  
ם׃ לָּ ים כֻּ ים  ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעמִּ יֹודּוָך ַעמִּ  6

ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו׃  7

ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים , ְוִייְראּו אֹתֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ:  8

ים ְוָאְמרּו ְלכּו  ְוַנֲעֶלה  ים ַרבִּ ְוָהְלכּו ַעמִּ ישעיהו ב 3 
ָרָכיו ְוֵנְלָכה  ית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ִמדְּ ֶאל־ַהר־ְיהָוה ֶאל־בֵּ

ָלִם׃ ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר־ְיהָוה ִמירּוָשׁ ון תֵּ יֹּ י ִמצִּ אְֹרחָֹתיו כִּ בְּ
תּו ַחְרבֹוָתם  ים ְוִכתְּ ים ַרבִּ וִים ְוהֹוִכיַח ְלַעמִּ ין ַהגֹּ ַפט בֵּ ְוָשׁ  4

וי ֶחֶרב  א גֹוי ֶאל־גֹּ ׂ ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ֹלא־ִישָּ ְלִאתִּ
ְוֹלא־ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה׃  

א  א ֻאַמיָּ ְלָטן ִויָקר ּוַמְלכּו ְוכֹל ַעְמַמיָּ דניאל ז 14     ְוֵלּה ְיִהיב ָשׁ
ה  י־ָלא ֶיְעדֵּ ְלָטן ָעַלם דִּ ְלָטֵנּה ָשׁ א ֵלּה ִיְפְלחּון ָשׁ ַניָּ ְוִלשָּׁ

ל׃   י־ָלא ִתְתַחבַּ ּוַמְלכּוֵתּה דִּ
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ְמָך?  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ההתגלות טו 4     ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ
ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש; ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך; 

ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.  

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.	
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ְנָאיו  ָיקּום ֱאֹלִהים ָיפּוצּו אֹוְיָביו ְוָינּוסּו ְמַשׂ תהלים סח 2  
ָניו׃ ִמפָּ

ִעים  ֵני־ֵאׁש יֹאְבדּו ְרָשׁ וַנג ִמפְּ ס דֹּ ִהמֵּ ף כְּ ְנדֹּ ן תִּ ף ָעָשׁ ִהְנדֹּ כְּ   3

ֵני ֱאֹלִהים׃ ִמפְּ  
ְמָחה׃ יׂשּו ְבִשׂ ְמחּו ַיַעְלצּו ִלְפֵני ֱאֹלִהים ְוָיִשׂ יִקים ִיְשׂ ְוַצדִּ  4

ֵאיָנם  ה ֶשׁ יב ָנָקם ְלֵאלֶּ ֵאׁש ֶלָהָבה, ְלָהִשׁ תסלוניקים ב א 8     בְּ
ָמִעים ִלְבׂשֹוַרת  ֵאיָנם ִנְשׁ ה ֶשׁ יֹוְדִעים ֶאת ָהֱאֹלִהים ּוְלֵאלֶּ

ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע.
ְפֵני ָהָאדֹון  ל ֲאַבּדֹון עֹוָלם ִמלִּ ל ֲעֵליֶהם עֶֹנׁש ֶשׁ לּו ֻיטַּ ַהלָּ  9

ּוֵמֲהַדר ֻעּזֹו.  

בֹוד, ִּכי ָּבָאה  ן לֹו כָּ ְמָחה ְוִנתֵּ ההתגלות יט 7     ָנִגיָלה ְוִנְשׂ
ֲחֻתַּנת ַהֶּׂשה ְוִאְׁשּתֹו ֵהִכיָנה ַעְצָמּה;

ז02	חיזוי עלייתו של המשיח לשמיים.
ז04	המשיח ישפוך את רוחו.

נֹות  ִבי ָלַקְחתָּ ַמתָּ ִביָת שֶּׁ רֹום  ָשׁ תהלים סח 19      ָעִליָת ַלמָּ
ן  ָיּה ֱאֹלִהים׃ כֹּ ָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים ִלְשׁ בָּ

רֹום ְלַאַחר  ְקחֹו ַלמָּ מעשי השליחים א 2     ְוַעד יֹום ִהלָּ
ֶהם; ַחר בָּ ר בָּ ִליִחים ֲאֶשׁ ַסר הֹוָראֹות, ְלִפי רּוַח ַהּקֶדׁש, ַלשְּׁ מָּ ֶשׁ
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בֹוא ֲעֵליֶכם רּוַח ַהּקֶדׁש  מעשי השליחים א 8     ֲאָבל בְּ
ָכל ְיהּוָדה  ַלִים ְוֵהן בְּ ירּוָשׁ לּו ּכַח ְוִתְהיּו ֵעַדי ֵהן בִּ ַקבְּ תְּ

ְוׁשֹוְמרֹון, ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ.  
עֹוָדם  א ֵמֲעֵליֶהם בְּ ׂ ה ִנשָּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ָאַמר ֶאת ַהדְּ ַאֲחֵרי ֶשׁ  9

ֶגד ֵעיֵניֶהם. ִלים, ְוָעָנן ָנַטל אֹותֹו ִמנֶּ כְּ ִמְסתַּ

ִבי,  ָבה ֶשׁ רֹום, ָשׁ אפסיים ד 8     ָלֵכן ֶנֱאַמר: ָעָלה ַלמָּ
נֹות ִלְבֵני ָאָדם.  ן ַמתָּ תֵּ ַויִּ  

ים ְוָיַרד  ם ִהְקדִּ גַּ ּה ִאם ֹלא ֶשׁ רּוָשׁ ָעָלה ַמה פֵּ  9

ּיֹות ָאֶרץ.  ְחתִּ ֶאל תַּ  

ו11	סיבלו של המשיח.
ו12	המשיח ייתקל בהתנגדות.

ם ָעְצמּו  ְנַאי ִחנָּ י שֹׂ ֲערֹות רֹאִשׁ ׂ תהלים סט 5     ַרּבּו  ִמשַּ
יב׃ י ָאז ָאִשׁ ר ֹלא־ָגַזְלתִּ ֶקר ֲאֶשׁ ַמְצִמיַתי אְֹיַבי ֶשׁ

ֵנאּוִני.  ם ְשׂ ְנַאת ִחנָּ תֹוָרָתם ִשׂ תּוב בְּ ם ֶאת ַהכָּ יוחנן טו 25     ְלַקיֵּ

את  את ָעָשׂה ְלַחטָּ ר ֹלא ָיַדע ַחטָּ קורנתיים ב ה 21     ֶאת ֶזה ֲאֶשׁ
ל ֱאֹלִהים ּבֹו. ָדָקה ֶשׁ ׁש ֶאת ַהצְּ ָאנּו ִנְלבַּ ֵדי ֶשׁ ֲעֵדנּו, כְּ בַּ

ה ְוֹלא ִנְמְצָאה  ר ֵחְטא ֹלא ָעָשׂ פטרוס א ב 22     הּוא ֲאֶשׁ
ִפיו;  ִמְרָמה בְּ

ו11	סיבלו של המשיח.

ה ָפָני׃  ָתה ְכִלמָּ סְּ ה כִּ י־ָעֶליָך ָנָשׂאִתי ֶחְרפָּ תהלים סט 8     כִּ
י׃  מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאמִּ  9

ות חֹוְרֶפיָך ָנְפלּו ָעָלי׃ יְתָך ֲאָכָלְתִני ְוֶחְרפֹּ י־ִקְנַאת בֵּ כִּ  10
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ִביִאים.   ְתֵבי ַהנְּ מּו כִּ ל ֶזה ָקָרה ְלַמַען ִיְתַקיְּ מתי כו 56     ַאְך כָּ
ְלִמיָדיו ּוָבְרחּו.  ל תַּ ָאז ֲעָזבּוהּו כָּ

עֹוָלם ָהָיה ְוַעל־ָיָדיו ִנְהָיה ָהעֹוָלם, ְוָהעֹוָלם  יוחנן א 10     בָּ
ירֹו. ֹלא ִהכִּ  

לּו אֹותֹו. ֹלא ִקבְּ ר לֹו   ה ֲאֶשׁ ּלֹו ְוֵאלֶּ א ֶאל ֶשׁ הּוא בָּ  11

אן.  ה ִמכָּ יוחנן ב 16     ּוְלמֹוְכֵרי ַהּיֹוִנים ָאַמר: ְקחּו ֶאת ֵאלֶּ
ית ָאִבי ְלֵבית ִמְסָחר.  ֲעׂשּו ֶאת בֵּ ַאל תַּ  

יְתָך ֲאָכָלְתִני.   תּוב:  ִקְנַאת בֵּ כָּ ְלִמיָדיו בַּ רּו תַּ ָאז ִנְזכְּ  17

ו13	פרטי סבלו של המשיח.

ָך  ִתי ֶנְגדְּ י ּוְכִלמָּ תִּ ִתי ּוָבְשׁ ה ָיַדְעתָּ ֶחְרפָּ תהלים סט 20     ַאתָּ
ל־צֹוְרָרי׃ כָּ  

ה ָלנּוד ָוַאִין ְוַלְמַנֲחִמים  ה ָוֲאַקוֶּ י ָוָאנּוָשׁ ְבָרה ִלבִּ ה  ָשׁ ֶחְרפָּ  21

ְוֹלא ָמָצאִתי׃  
קּוִני חֶֹמץ׃ ָברּוִתי רֹאׁש ְוִלְצָמִאי ַיְשׁ נּו בְּ תְּ ַויִּ  22

ם  ְדפּו אֹותֹו, ֵהִניעּו רֹאָשׁ ם גִּ מתי כז  39     ְוָהעֹוְבִרים ָשׁ
ה  לֹוָשׁ ְשׁ ׁש ּובֹוֶנה אֹותֹו בִּ ְקדָּ ית ַהמִּ ְוָאְמרּו: ַההֹוֵרס ֶאת בֵּ  40

ה, ְוֵרד ִמן  ן־ָהֱאֹלִהים ַאתָּ ע ֶאת ַעְצְמָך, ִאם בֶּ ָיִמים! הֹוַשׁ
ָלב! ַהצְּ

ֵקִנים  י ַהּכֲהִנים ִעם ַהּסֹוְפִרים ְוַהזְּ ם ִהְתלֹוְצצּו ָראֵשׁ ְך גַּ כָּ  41

ָאְמָרם:  בְּ
יַע?! ֶמֶלְך  יַע; ֶאת ַעְצמֹו ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ְלהֹוִשׁ ֲאֵחִרים הֹוִשׁ  42

ָלב ְוַנֲאִמין ּבֹו! ו ִמן ַהצְּ ֵרד ַעְכָשׁ יֵּ ָרֵאל הּוא! ֶשׁ ִיְשׂ  
ן  י ָאַמר בֶּ ֵטהּו ִאם ָחֵפץ ּבֹו, כִּ ה ְיַפלְּ אֹלִהים, ַעתָּ ַטח בֵּ בָּ  43

ֱאֹלִהים ֲאִני.    
ְצְלבּו ִאּתֹו.  נִּ ם ַהּׁשֹוְדִדים ֶשׁ ְך ֵחְרפּוהּו גַּ כָּ  44

ַלם ַהּכל,  ָבר ִנְשׁ ה כְּ י ַעתָּ יוחנן יט 28     ֵיׁשּוַע ָיַדע כִּ
תּוב ָאַמר: ֲאִני ָצֵמא.   ם ַהכָּ ְתַקיֵּ יִּ ּוְכֵדי ֶשׁ  
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ם. ָשׂמּו ְספֹוג ָרוּוי חֶֹמץ  ח ָשׁ ִלי ָמֵלא חֶֹמץ ָהָיה ֻמנָּ כְּ  29

יו. יׁשּו אֹותֹו ֶאל פִּ ַעל ֵאזֹוב, ְוִהגִּ  
ינֹו  ַלם, ּוְבַהְרכִּ ל ֶאת ַהחֶֹמץ ָאַמר ֵיׁשּוַע: ִנְשׁ בֵּ קִּ ַאֲחֵרי ֶשׁ  30

רֹאׁשֹו ָמַסר ֶאת רּוחֹו.   

פרטי סבלו של המשיח. ו13 

יָת ָרָדפּו ְוֶאל־ַמְכאֹוב  ר־ִהכִּ ה ֲאֶשׁ י־ַאתָּ תהלים סט 27   כִּ
רּו׃  ֲחָלֶליָך ְיַספֵּ

ִעים ִנְמָנה.  תּוב ְוֶאת ּפֹוְשׁ ם ַהכָּ ֶזה ִהְתַקיֵּ מרקוס טו 28     בָּ
ם ְוָאְמרּו: ֲאָהּה!  פּו אֹותֹו, ֵהִניעּו רֹאָשׁ דְּ ם גִּ ְוָהעֹוְבִרים ָשׁ  29

ה ָיִמים, לֹוָשׁ ְשׁ ׁש ּובֹוֶנה אֹותֹו בִּ ְקדָּ ית ַהמִּ ַההֹוֵרס ֶאת בֵּ  
ָלב!  ע ֶאת ַעְצְמָך ְוֵרד ִמן ַהצְּ הֹוַשׁ  30

ָאְמָרם ֶזה  י ַהּכֲהִנים ְוַהּסֹוְפִרים בְּ ם ִהְתלֹוְצצּו ָראֵשׁ ְך גַּ וכָּ  31

יַע?!  יַע; ֶאת ַעְצמֹו ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ְלהֹוִשׁ ֶאל ֶזה: ֲאֵחִרים הֹוִשׁ  
ָלב ְוִנְרֶאה ְוַנֲאִמין!  ו ִמן ַהצְּ ֵרד ַעְכָשׁ יֵּ ָרֵאל, ֶשׁ יַח ֶמֶלְך ִיְשׂ ִשׁ ַהמָּ  32

ְצָלִבים ִאּתֹו ֵחְרפּו אֹותֹו. ם ַהנִּ גַּ

חיזוי תחייתו של המשיח.	 ז01		

ׁשּוב  ות ְוָרעֹות תָּ ר ִהְרִאיַתנּו ָצרֹות ַרבֹּ תהלים עא 20     ֲאֶשׁ
ֲעֵלִני׃ ׁשּוב תַּ הֹמֹות ָהָאֶרץ תָּ ינּו ּוִמתְּ ַחיֵּ תְּ

ְהֶיה  יִּ ֵדי ֶשׁ ים כְּ יַח ֵמת ְוָקם ׁשּוב ְלַחיִּ ִשׁ ֲהֵרי ַהמָּ רומיים יד 9     ֶשׁ
ים. ם ַלַחיִּ ִתים גַּ ם ַלמֵּ ָאדֹון גַּ
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ד04	משרתו של המשיח  כמלך.
ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

כבודו וגבורתו העתידיים של המשיח.  ח05		

ִלי ָיֵרַח׃  ֹלום ַעד־בְּ יק ְורֹב ָשׁ ָיָמיו ַצדִּ תהלים עב 7     ִיְפַרח־בְּ
ָהר ַעד־ַאְפֵסי־ָאֶרץ׃  ם ַעד־ָים ּוִמנָּ ְוֵיְרדְּ ִמיָּ  8

ים ְואְֹיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו׃ ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִציִּ  9

וִים ַיַעְבדּוהּו׃  ל־גֹּ ֲחוּו־ֹלו ָכל־ְמָלִכים כָּ תַּ ְוִיְשׁ  11

ַע ְוָעִני ְוֵאין־עֵֹזר ֹלו׃  וֵּ יל ֶאְביֹון ְמַשׁ י־ַיצִּ כִּ  12

ְרכּו  מֹו ְוִיְתבָּ ון( ְשׁ ֶמׁש ָיִנין )ִינֹּ מֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני־ֶשׁ ְיִהי ְשׁ  17

רּוהּו׃   וִים ְיַאשְּׁ ל־גֹּ בֹו כָּ  
ו׃ ה ִנְפָלאֹות ְלַבדֹּ ָרֵאל עֵֹשׂ רּוְך  ְיהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיְשׂ בָּ  18

ל ָהָאֶרץ  ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת־כֹּ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִימָּ ם כְּ ּוָברּוְך  ֵשׁ  19

ָאֵמן  ְוָאֵמן׃   

ל ָהעֹוָלם ְוַהְכִריזּו  מרקוס טז 15     ָאַמר ָלֶהם: ְלכּו ֶאל כָּ
ִריָאה. ׂשֹוָרה ְלָכל ַהבְּ ֶאת ַהבְּ  

ם. ֹּלא ַיֲאִמין ֶיְאַשׁ ע, ּוִמי ֶשׁ ַשׁ ל ִיוָּ ֲאִמין ְוִנְטבָּ ַהמַּ  16

ר  ה ָהמֹון ַרב, ֲאֶשׁ ההתגלות ז 9     ַאֲחֵרי ֵכן ָרִאיִתי ְוִהנֵּ
ים  ָבִטים ְוָהַעמִּ ל ָהֻאּמֹות ְוַהשְּׁ ֹלא ָיכֹול ִאיׁש ִלְמנֹותֹו, ִמכָּ

ים  ה ְוֵהם ְלבּוִשׁ ׂ א ְוִלְפֵני ַהשֶּ סֵּ ׁשֹונֹות – עֹוְמִדים ִלְפֵני ַהכִּ ְוַהלְּ
יֵדיֶהם.  ָמִרים בִּ ִלימֹות ְלָבנֹות ְוַכּפֹות תְּ גְּ
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שיפוט עתידי בידי המשיח.  ח02	

יל ְוֶזה ָיִרים׃  פִּ ֵפט ֶזה ַיְשׁ י־ֱאֹלִהים שֹׁ תהלים עה 8      כִּ
ה  ר ִמזֶּ גֵּ ַיד־ְיהָוה ְוַיִין ָחַמר  ָמֵלא ֶמֶסְך ַויַּ י כֹוס בְּ כִּ  9

ֵעי־ָאֶרץ׃ ל ִרְשׁ ּתּו כֹּ ָמֶריָה ִיְמצּו ִיְשׁ ַאְך־ְשׁ  

ְסאֹוָתם ּוְׁשָפִלים ָׂשם ְלָמרֹום.  יִטים הֹוִריד ֵמַעל כִּ לוקס א 52     ַשלִּ

ֶצֶדק  ֵבל בְּ ּפט תֵּ ן ָיַעד יֹום ִלְשׁ כֵּ מעשי השליחים יז 31     ֶשׁ
ֲהִקימֹו אֹותֹו  ה, ְוִהְמִציא הֹוָכָחה ַלּכל בַּ ר ִמנָּ ַעל־ְיֵדי ִאיׁש ֲאֶשׁ

ִתים.  ִמן ַהמֵּ

א ַאֲחֵריֶהם ְוָקָרא  י, בָּ ִליִשׁ ההתגלות יד 9     ַמְלָאְך ַאֵחר, ְשׁ
ו ַעל  ל תָּ ה ּוְלַצְלָמּה ּוְמַקבֵּ ֲחֶוה ַלַחיָּ תַּ ְשׁ ל ַהמִּ דֹול: כָּ קֹול גָּ בְּ

ִמְצחֹו אֹו ַעל ָידֹו,
כֹוס ַזְעמֹו  זּוג בְּ ין ֲחרֹון ֱאֹלִהים ַהמָּ ה ִמיֵּ תֶּ ם הּוא ִיְשׁ גַּ  10

ְלָאִכים  ֵאׁש ְוָגְפִרית ִלְפֵני ַהמַּ ה בְּ ְוֵאיֶנּנּו ָמהּול; ִויֻענֶּ  
ה.  ׂ ים ְוִלְפֵני ַהשֶּ דֹוִשׁ ַהקְּ  

ב19	תעלומת המשיח.

י־ֶקֶדם׃ יָעה ִחידֹות ִמנִּ י ַאבִּ ל פִּ ָחה ְבָמָשׁ תהלים עח 2     ֶאְפתְּ

ִלים,  ְמָשׁ ר ֵיׁשּוַע ַלֲהמֹון ָהָעם בִּ בֵּ ה דִּ ל ֵאלֶּ מתי יג 34      ֶאת כָּ
ר ֲאֵליֶהם;  בֵּ ל ֹלא דִּ ּוְבִלי ָמָשׁ

י,  ל פִּ ָחה ְבָמָשׁ ִביא:  ֶאְפתְּ ִפי ַהנָּ ֱאַמר בְּ נֶּ ם ַמה שֶּׁ ְלַמַען ִיְתַקיֵּ  35

י־ֶקֶדם.   יָעה ִחידֹות ִמנִּ ַאבִּ  
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המשיח הוא בן האדם. ב03		
ח07	המשיח ישב לימינו של השם.

    

ַמִים  ט ִמשָּׁ תהלים פ 15     ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ׁשּוב־ָנא ַהבֵּ
ֶפן זֹאת׃  ּוְרֵאה ּוְפקֹד גֶּ  

ְך׃   ה לָּ ְצתָּ ן ִאמַּ ר־ָנְטָעה ְיִמיֶנָך ְוַעל־בֵּ ה ֲאֶשׁ ְוַכנָּ  16

ְך׃   ְצתָּ לָּ ן־ָאָדם ִאמַּ ִהי־ָיְדָך ַעל־ִאיׁש ְיִמיֶנָך ַעל־בֶּ תְּ  18

יו ִיְפֶרה׃  ָרָשׁ י ְוֵנֶצר ִמשָּׁ ַזע ִיָשׁ ישעיהו יא 1     ְוָיָצא חֶֹטר ִמגֵּ

ית ְוָאִבי ַהּכֹוֵרם. ֶפן ָהֲאִמתִּ יוחנן טו 1     ֲאִני ַהגֶּ

ָעִמים ַרּבֹות  ֶדם פְּ ר ִמקֶּ בֵּ ר דִּ עברים א 1     ָהֱאֹלִהים ֲאֶשׁ
ִביִאים, ַיד ַהנְּ ּוִבְדָרִכים ַרּבֹות ֶאל ָהָאבֹות בְּ  

ר ָשׂם ְליֹוֵרׁש  ן ֲאֶשׁ ַיד ַהבֵּ ה בְּ ִמים ָהֵאלֶּ ַאֲחִרית ַהיָּ ר ֵאֵלינּו בְּ בֵּ דִּ   2
ַמִים ָוָאֶרץ; ם ָעָשׂה ָשׁ ּכל ּוְבָידֹו גַּ  

ְדָברֹו  בֹודֹו ְוֶצֶלם ַעְצמּותֹו ְונֹוֵשׂא ּכל בִּ הּוא זַהר כְּ   3

ב ִליִמין  ה ִטהּור ֲחָטִאים ָיַשׁ ָעָשׂ בּוָרה, ּוְלַאַחר ֶשׁ ַרב־ַהגְּ  
ְמרֹוִמים. ה בַּ ֻדלָּ ַהגְּ

ה07	מתנת הישועה על ידי המשיח. 
    

ַאְרֵצנּו׃  בֹוד בְּ ן כָּ כֹּ עֹו ִלְשׁ תהלים פח 10     ַאְך  ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְשׁ

תֹוֵכנּו; ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו  ַכן בְּ ר ְוָשׁ ָשׂ ָבר ִנְהָיה בָּ יוחנן א 14     ַהדָּ
ְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת.  ן ָיִחיד ִמלִּ בֹוד בֵּ בֹודֹו, כְּ ֶאת כְּ

ַחת  פַּ ֵני ִמְשׁ ים ַאִחים, בְּ מעשי השליחים יג 26     ֲאָנִשׁ
ַבר  ַלח דְּ ֶכם; ֵאֵלינּו ִנְשׁ ִקְרבְּ ר בְּ ַאְבָרָהם, ְוִיְרֵאי ֱאֹלִהים ֲאֶשׁ

ַהְיׁשּוָעה ַהּזאת.
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ה08	הצדק של המשיח.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

קּו׃  ֹלום ָנָשׁ ׁשּו ֶצֶדק ְוָשׁ תהלים פח 11     ֶחֶסד־ֶוֱאֶמת ִנְפגָּ
ָקף׃  ַמִים ִנְשׁ ְצָמח ְוֶצֶדק ִמשָּׁ ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ תִּ  12

ן ְיבּוָלּה׃ תֵּ וב ְוַאְרֵצנּו תִּ ן ַהטֹּ ם־ְיהָוה ִיתֵּ גַּ  13

ָעָמיו׃ ם ְלֶדֶרְך פְּ ְך ְוָיֵשׂ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהלֵּ  14

ְקנּו ַעל־ְסַמְך ֱאמּוָנה ֵיׁש ָלנּו  ֻהְצדַּ ן ְלַאַחר ֵשׁ רומיים ה 1     ַעל כֵּ
יַח. ִשׁ לֹום ִעם ֱאֹלִהים הֹודֹות ַלֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהמָּ ָשׁ

ִנים  ָבִרים ַהְמֻציָּ ְבִחינּו ַמה ֵהם ַהדְּ פיליפיים א 10    ְלַמַען תַּ
יַח ִשׁ ִפי ְליֹום ַהמָּ ים ּוְלֹלא דֹּ ְוִתְהיּו ַזכִּ

יַח, ִלְכבֹוד ֱאֹלִהים  ִשׁ ִניב ֵיׁשּוַע ַהמָּ מֵּ ִרי ְצָדָקה ֶשׁ ּוְמֵלִאים פְּ  11

תֹו.  ְוִלְתִהלָּ

ה סּוס ָלָבן  תּוִחים ְוִהנֵּ ַמִים פְּ ההתגלות יט 11     ָרִאיִתי ֶאת ַהשָּׁ
ֶצֶדק הּוא ׁשֹוֵפט ְולֹוֵחם. י; בְּ ב ָעָליו ִנְקָרא ֶנֱאָמן ַוֲאִמתִּ ְוַהּיֹוֵשׁ

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

יָת ָיבֹואּו   ר ָעִשׂ וִים  ֲאֶשׁ ל־גֹּ תהלים פו 9     כָּ
ֶמָך׃  דּו ִלְשׁ ֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכבְּ תַּ ְוִיְשׁ  

ו  תֹּ בַּ ַשׁ ת בְּ בָּ י ַשׁ ו ּוִמדֵּ ָחְדשֹׁ י־חֶֹדׁש בְּ ישעיהו סו 23     ְוָהָיה ִמדֵּ
ֲחוֹת ְלָפַני ָאַמר ְיהָוה׃ תַּ ר ְלִהְשׁ ָשׂ ָיבֹוא ָכל־בָּ

ום ַההּוא  יֹּ ל־ָהָאֶרץ בַּ זכריה יד 9     ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַעל־כָּ
מֹו ֶאָחד׃  ִיְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד ּוְשׁ

ְמָך?  בֹוד ְלִשׁ ן כָּ ההתגלות טו 4     ִמי ֹלא ִייָרֲאָך, יהוה, ְוֹלא ִיתֵּ
ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך ָקדֹוׁש; ֵהן ָּכל ַהּגֹוִים ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך; 

ִּכי ִנְגלּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך.
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המשיח יכבוש את המוות ואת החושך. ה14		

ָכל־ְלָבִבי  תהלים פו 12     אֹוְדָך  ֲאדָֹני ֱאֹלַהי בְּ
ְמָך ְלעֹוָלם׃  ָדה ִשׁ ַוֲאַכבְּ  

͏ָּיה׃ ְחתִּ אֹול תַּ י ִמשְּׁ ְלתָּ ַנְפִשׁ דֹול ָעָלי ְוִהצַּ ָך גָּ י־ַחְסדְּ כִּ  13

ר הּוא  ַמִים, ֲאֶשׁ תסלוניקים א א 10     ּוְלַחּכֹות ִלְבנֹו ִמן ַהשָּׁ
א.  ַעם ַהבָּ יל אֹוָתנּו ִמן ַהזַּ צִּ ִתים, ְלֵיׁשּוַע ַהמַּ ֱהִקימֹו ִמן ַהמֵּ

טובו של השם ושל המשיח. ב22		
חסד השם וחסדו של המשיח. ב23		

ִים  ה ֲאדָֹני ֵאל־ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאפַּ ְוַאתָּ תהלים פו 15 
ְוַרב־ֶחֶסד ֶוֱאֶמת׃  

ה, ְוַהֶחֶסד ְוָהֱאֶמת  ָנה ַעל־ְיֵדי מֶֹשׁ י ַהּתֹוָרה ִנתְּ יוחנן א 17     כִּ
יַח. ִשׁ ֶרְך ֵיׁשּוַע ַהמָּ אּו דֶּ בָּ  

המשיח ייעזב. ו06	
פרטי סבלו של המשיח. ו13	

י׃ נִּ ֶניָך ִממֶּ יר פָּ ְסתִּ י תַּ ְזַנח ַנְפִשׁ תהלים פח 15     ָלָמה ְיהָוה תִּ

ְך׃  ַעי ַמְחָשׁ י אֵֹהב ָוֵרַע ְמֻידָּ נִּ ִהְרַחְקתָּ ִממֶּ  19

ִביִאים.   ְתֵבי ַהנְּ מּו כִּ ל ֶזה ָקָרה ְלַמַען ִיְתַקיְּ מתי כו 56      ַאְך כָּ
ְלִמיָדיו ּוָבְרחּו.  ל תַּ ָאז ֲעָזבּוהּו כָּ  

דֹול:  קֹול גָּ לֹוׁש ָצַעק ֵיׁשּוַע בְּ ָעה ָשׁ ָשׁ מתי כז 46     ּוְבֶעֶרְך בְּ
ִני?   לֹוַמר,  ֵאִלי, ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבתָּ ִני?  כְּ ַבְקתָּ ֵאִלי, ֵאִלי, ְלָמה ְשׁ
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המשיח הוא בנו של השם. ב01		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

י׃ י ְלָדִוד ַעְבדִּ ְעתִּ בַּ י ְבִרית ִלְבִחיִרי ִנְשׁ ַרתִּ תהלים פט 4     כָּ
ְסֲאָך ֶסָלה׃  ַעד־עֹוָלם ָאִכין ַזְרֶעָך ּוָבִניִתי ְלדֹר־ָודֹור כִּ  5

ר לֹוַמר ָלֶכם  ים ַאִחים, ֶאְפָשׁ מעשי השליחים ב 29     ֲאָנִשׁ
ר ְוִקְברֹו ִנְמָצא  הּוא ֵמת ְוַגם ִנְקבַּ ִוד ָאִבינּו, ֶשׁ חֹון ַעל דָּ ִבטָּ בְּ

ה. נּו ַעד ַהּיֹום ַהזֶּ ִעמָּ
בּוָעה  ע לֹו ְשׁ בַּ י ֱאֹלִהים ִנְשׁ ָהָיה ָנִביא ְוָיַדע כִּ יָון ֶשׁ ִמכֵּ  30

ְסאֹו. ִרי ֲחָלָציו ַעל כִּ יב ִמפְּ ְלהֹוִשׁ

ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.

אֶמר  ־ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך ַותֹּ ְרתָּ בַּ תהלים פט 20      ָאז דִּ
ור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור ֵמָעם׃  בֹּ יִתי ֵעֶזר ַעל־גִּ וִּ ִשׁ  

ְדמּות ֱאֹלִהים  ם בִּ ר ָהָיה ַקיָּ פיליפיים ב 6     הּוא ֲאֶשׁ
ֶוה ֵלאֹלִהים, ָלל ֱהיֹות ָשׁ ב ְלָשׁ ֹלא ָחַשׁ  

ְבֵני ָאָדם;  מּות ֶעֶבד ְוִנְהָיה כִּ א ֵהִריק ֶאת ַעְצמֹו, ָנַטל דְּ ֶאלָּ  7

ָאָדם,  צּוָרתֹו כְּ ר ָהָיה בְּ ְוַכֲאֶשׁ
ָלב.  צְּ ת ַעד ָמֶות, ַעד ָמֶות בַּ יל ַעְצמֹו ְוִציֵּ פִּ ִהְשׁ  8

ֲעֶלה  ם ַהנַּ יהֹו ֱאֹלִהים ְמאֹד ְוָנַתן לֹו ֶאת ַהשֵּׁ ן ִהְגבִּ ַעל כֵּ  9

ם, ל ֵשׁ ַעל כָּ  
ַמִים ּוָבָאֶרץ  שָּׁ ֶרְך, בַּ ל בֶּ ם ֵיׁשּוַע כָּ ֵשׁ ְכַרע בְּ ְלַמַען תִּ  10

ַחת ָלָאֶרץ, ּוִמתַּ  
יַח הּוא ָהָאדֹון,  ִשׁ י ֵיׁשּוַע ַהמָּ ְוָכל ָלׁשֹון ּתֹוֶדה כִּ  11

ְלִתְפֶאֶרת ֱאֹלִהים ָהָאב.  
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ב05	 המשיח מלא רוח הקודש.
משיחתו של המשיח. ד01		

יו׃  ְחתִּ י ְמַשׁ ֶמן ָקְדִשׁ ֶשׁ י בְּ ִוד ַעְבדִּ תהלים פט 21     ָמָצאִתי דָּ
ֶצּנּו׃  ו ַאף־ְזרֹוִעי ְתַאמְּ ון ִעמֹּ כֹּ ר ָיִדי תִּ ֲאֶשׁ  22

לוקס ד 18      רּוַח ֲאדָֹני ָעָלי, ַיַען ָמַׁשח אִֹתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים. 
ְׁשָלַחִני ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִיים ְּדרֹור,  ּוְלִעְוִרים ְּפַקח־קֹוַח; ְלַׁשֵּלַח   

ְרצּוִצים ָחְפִׁשים.

ן הּוא אֹוֵמר, ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם  עברים א 8     ַאְך ַעל ַהבֵּ
ָוֶעד, ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך.

ע, ַעל־ֵּכן ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִהים,  ָנא ֶרַשׁ ְשׂ ֶדק ַותִּ 9  ָאַהְבתָּ צֶּ

ֱאֹלֶהיָך, ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך.  

השם מאשר את שירותו של המשיח. ה13	

ּנּו׃ ו ּוֶבן־ַעְוָלה ֹלא ְיַענֶּ א אֹוֵיב בֹּ תהלים פט 23     ֹלא־ַישִּׁ

בֹוַה ְמאֹד ְוֶהְרָאה  ָטן ְלַהר גָּ ׂ מתי ד 8     וָלַקח אֹותֹו ַהשָּ
ֵבל ּוְכבֹוָדן.  ל ַמְמְלכֹות תֵּ לֹו ֶאת כָּ  

ֶניָך  ּפל ַעל פָּ ן ְלָך ִאם תִּ ה ֶאתֵּ ל ֵאלֶּ ָאַמר ֵאָליו: ֶאת כָּ  9

ֲחֶוה ִלי.  תַּ ְוִתְשׁ
תּוב, ַליהוה  ָטן, ֵהן כָּ ׂ ק, ַהשָּ לֵּ יב לֹו ֵיׁשּוַע: ִהְסתַּ ֵהִשׁ  10

ֲעבֹד.   ֲחֶוה ְואֹותֹו ְלַבּדֹו תַּ תַּ ְשׁ ֱאֹלֶהיָך תִּ  

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

וף׃ ְנָאיו ֶאגֹּ ָניו ָצָריו ּוְמַשׂ וִתי ִמפָּ תהלים פט 24     ְוַכתֹּ

ר ֵאיָנם רֹוִצים  ה, ֲאֶשׁ לוקס יט 27     ֲאָבל ֶאת אֹוְיַבי ֵאלֶּ
ה ְוִהְרגּו אֹוָתם ְלָפַני.   י ֶאְמֹלְך ֲעֵליֶהם, ָהִביאּו אֹוָתם ֵהנָּ כִּ  
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ם ֶאת ָאִבי. יוחנן טו 23     ַהּׂשֹוֵנא אֹוִתי ׂשֹוֵנא  גַּ

ה22		עמלו של המשיח יבורך.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

רּום ַקְרנֹו׃ ִמי תָּ ו ּוִבְשׁ י ִעמֹּ תהלים פט 25     ֶוֶאמּוָנִתי ְוַחְסדִּ

יְרָך, ֲאָבל ֲאִני  יק, ָהעֹוָלם ֹלא ִהכִּ דִּ יוחנן יז 25     ָאִבי ַהצַּ
ִני.  ַלְחתַּ ה ְשׁ ַאתָּ ירּו ֶשׁ ה ִהכִּ יָך, ְוֵאלֶּ ְרתִּ ִהכַּ

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ָהרֹות ְיִמינֹו׃  ם ָידֹו ּוַבנְּ י ַביָּ ְמתִּ תהלים פט 26     ְוַשׂ

ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות  ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ
ֵבל  ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ דֹוִלים ִנְשׁ גְּ

יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ל ְמִשׁ ל ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ

א05	היחסים בין המשיח לאביו.
ב01	המשיח הוא בנו של השם.

ה ֵאִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי׃  תהלים פט 27     הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאתָּ

ן,  יר ֶאת ַהבֵּ מתי יא 27     ַהּכל ִנְמַסר ִלי ֵמֵאת ָאִבי ְוֵאין ִאיׁש ַמכִּ
ן ְוָכל ִמי  יר ֶאת ָהָאב, זּוָלִתי ַהבֵּ זּוָלִתי ָהָאב; ַאף ֵאין ִאיׁש ַמכִּ

ן רֹוֶצה ְלַגּלֹות לֹו. ַהבֵּ ֶשׁ
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ְהיּו ִלי ְלָבִנים  ם תִּ קורנתיים ב ו 18     ְוָהִייִתי ָלֶכם ְלָאב ְוַאתֶּ
ּוְלָבנֹות.

ְלָאִכים ָאַמר ֵמעֹוָלם, ְּבִני ַאָּתה ֲאִני  י ֶאל ִמי ֵמַהמַּ עברים א 5     כִּ
ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך? ְועֹוד, ֲאִני ֶאְהֶיה־ּלֹו ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה־ִּלי ְלֵבן?

א04	המשיח קיים מאז ומעולם.
המשיח הוא בנו של השם. ב01		

השם מאשר את שירותו של המשיח. ה13		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי־ָאֶרץ׃ כֹור ֶאתְּ תהלים פט 28     ַאף־ָאִני בְּ
י ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת ֹלו׃  מֹור־ֹלו ַחְסדִּ ְלעֹוָלם ֶאְשׁ  29

ָמִים׃ יֵמי ָשׁ י ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו כִּ ְמתִּ ְוַשׂ  30

ְלָאִכים ָאַמר ֵמעֹוָלם,  י ֶאל ִמי ֵמַהמַּ עברים א 5     כִּ
ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך? ְועֹוד, ֲאִני ֶאְהֶיה־ּלֹו   

ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה־ִּלי ְלֵבן?  
כֹור ֶאל ָהעֹוָלם, הּוא אֹוֵמר,  ר הּוא ֵמִביא ֶאת ַהבְּ ֲאֶשׁ ְועֹוד, כַּ  6

ְוִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים. 
ְלָאִכים הּוא אֹוֵמר, עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות,  ְוַעל ַהמַּ  7

ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט.   
ן הּוא אֹוֵמר, ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָוֶעד,  ַאְך ַעל ַהבֵּ  8

ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך.  

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ב׃  י ִאם־ְלָדִוד ֲאַכזֵּ י ְבָקְדִשׁ ְעתִּ בַּ תהלים פט 36     ַאַחת ִנְשׁ
י׃  ֶמׁש ֶנְגדִּ ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכשֶּׁ  37

ַחק ֶנֱאָמן ֶסָלה׃ שַּׁ ון עֹוָלם ְוֵעד בַּ ָיֵרַח ִיכֹּ כְּ  38
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ֵרא,  דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ לוקס א 32     והּוא גָּ
ִוד ָאִביו;  א דָּ סֵּ ן לֹו ֶאת כִּ ַויהוה ֱאֹלִהים ִיתֵּ  

ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.   ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

המשיח קיים מאז ומעולם. א04	

חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל  דּו ַותְּ ֶטֶרם  ָהִרים ֻילָּ תהלים צ 2    בְּ
ה ֵאל׃  ּוֵמעֹוָלם ַעד־עֹוָלם ַאתָּ  

ָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים,  ָבר, ְוַהדָּ ית ָהָיה ַהדָּ ֵראִשׁ יוחנן א 1     בְּ
ָבר. ֵואֹלִהים ָהָיה ַהדָּ

ה03		הפיתוי של המשיח.

ָרֶכיָך׃  ָכל־דְּ ָמְרָך בְּ ְך ִלְשׁ ה־לָּ י ַמְלָאָכיו ְיַצוֶּ תהלים צא 11      כִּ
ֶאֶבן ַרְגֶלָך׃ ף בָּ גֹּ ן־תִּ ׂאּוְנָך פֶּ ִים ִישָּ פַּ ַעל־כַּ  12

ית  ג בֵּ ַנת גַּ ַלִים, ֶהֱעִמידֹו ַעל פִּ לוקס ד 9     ֵהִביא אֹותֹו ִלירּוָשׁ
ֵלְך ַעְצְמָך  ה, ַהְשׁ ן־ָהֱאֹלִהים ַאתָּ ׁש ְוָאַמר לֹו: ִאם בֶּ ְקדָּ ַהמִּ

ה,  אן ְלַמטָּ ִמכָּ
ָמְרָך ְך ִלְשׁ ה־לָּ י ַמְלָאָכיו ְיַצוֶּ תּוב,  כִּ ֲהֵרי כָּ ֶשׁ  10

ֶאֶבן ַרְגֶלָך.   ּגֹף בָּ ן־תִּ ׂאּוְנָך פֶּ ִים ִישָּ פַּ ַעל־כַּ  11

ה ֶאת־יהוה ֱאֹלֶהיָך.   ַנסֶּ יב לֹו ֵיׁשּוַע: ֲהֹלא ֶנֱאַמר ֹלא תְּ ֵהִשׁ  12
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ח09	נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח.

ין׃ ִפיר ְוַתנִּ ְרמֹס כְּ ְדרְֹך תִּ ַחל ָוֶפֶתן תִּ תהלים צא 13     ַעל־ַשׁ

ּתּו ַרַעל ֵמִמית ֹלא  ים, ְוִאם ִיְשׁ מרקוס טז 18      ָיִרימּו ְנָחִשׁ
ְזקּו; ְיֵדיֶהם ִיְסְמכּו ַעל חֹוִלים ְוִייַטב ָלֶהם.  ִינָּ

מותו של המשיח הוגד מראש. ו01		
חיזוי תחייתו של המשיח.	 ז01	 

חיזוי עלייתו של המשיח לשמיים. ז03	

ִמי׃  י־ָיַדע ְשׁ ֵבהּו כִּ גְּ ֵטהּו ֲאַשׂ ק ַוֲאַפלְּ י ִבי ָחַשׁ תהלים צא 14     כִּ
ֵדהּו׃  ֵצהּו ַוֲאַכבְּ ו־ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחלְּ ִיְקָרֵאִני  ְוֶאֱעֵנהּו ִעמֹּ  15

יׁשּוָעִתי׃ יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו בִּ בִּ אֶֹרְך ָיִמים ַאְשׂ  16

ְמָך! ָאז ָיָצא קֹול ִמן ַהָּׁשַמִים  ֵאר ֶאת ִשׁ יוחנן יב 28     ָאִבי, פָּ
ְוָאַמר: ְּכָבר ֵּפַאְרִּתי ְוׁשּוב ֲאָפֵאר. 

ֵאר ּבֹו, ֱאֹלִהים ְיָפֲאֵרהּו  יוחנן יג 32      ִאם ֱאֹלִהים ִנְתפָּ
ּבֹו ּוִבְמֵהָרה ְיָפֲאֵרהּו.  

א04	המשיח קיים מאז ומעולם.
ד04	משרתו של המשיח  כמלך.

ר  אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיהָוה עֹז ִהְתַאזָּ תהלים צג 1     ְיהָוה ָמָלְך גֵּ
וט׃   מֹּ ל־תִּ ֵבל בַּ ון תֵּ כֹּ ַאף־תִּ  

ה׃ ְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאתָּ ָנכֹון כִּ  2

ן  ַיד ַהבֵּ ה בְּ ִמים ָהֵאלֶּ ַאֲחִרית ַהיָּ ר ֵאֵלינּו בְּ בֵּ עברים א 2     דִּ
ַמִים ָוָאֶרץ; ה ָשׁ ם ָעָשׂ ם ְליֹוֵרׁש ּכל ּוְבָידֹו גַּ ר ָשׂ ֲאֶשׁ

בּוָרה,  ְדָברֹו ַרב־ַהגְּ בֹודֹו ְוֶצֶלם ַעְצמּותֹו ְונֹוֵשׂא ּכל בִּ הּוא זַהר כְּ   3

ְמרֹוִמים. ה בַּ ֻדלָּ ב ִליִמין ַהגְּ ָעָשׂה ִטהּור ֲחָטִאים ָיַשׁ ּוְלַאַחר ֶשׁ
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א08	שמותיו ותאריו של המשיח.
ח05	כבודו וגבורתו העתידיים של המשיח.	

ֵענּו׃  ָנה ַליהָוה ָנִריָעה ְלצּור ִיְשׁ תהלים צה 1     ְלכּו ְנַרנְּ
ְזִמרֹות ָנִריַע ֹלו׃  תֹוָדה בִּ ָמה ָפָניו בְּ ְנַקדְּ   2

ל־ֱאֹלִהים׃ דֹול ַעל־כָּ דֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך גָּ י ֵאל גָּ כִּ   3

תּו ִמן  י ָשׁ ֶקה רּוָחִני, כִּ תּו אֹותֹו ַמְשׁ ם ָשׁ קורנתיים א י 4     ְוֻכלָּ
יַח. ִשׁ ֶהם ְוַהּצּור הּוא ַהמָּ ַהּצּור ָהרּוָחִני ַההֹוֵלְך ִעמָּ

ב06	המשיח הוא הרועה הטוב.
ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.

י הּוא ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו  תהלים צה 7     כִּ
ָמעּו׃ קֹֹלו ִתְשׁ ום ִאם־בְּ ְוצֹאן ָידֹו ַהיֹּ  

ר׃ ְדבָּ מִּ ה בַּ יֹום ַמסָּ ְמִריָבה כְּ ְקׁשּו ְלַבְבֶכם כִּ ַאל־תַּ  8

ם־ָראּו ָפֳעִלי׃  ָחנּוִני גַּ ר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם בְּ ֲאֶשׁ  9

ֵעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם  דֹור ָואַֹמר ַעם תֹּ ָנה  ָאקּוט בְּ ִעים ָשׁ ַאְרבָּ  10

ֹלא־ָיְדעּו ְדָרָכי׃  
י ִאם־ְיבֹאּון ֶאל־ְמנּוָחִתי׃  י ְבַאפִּ ְעתִּ בַּ ר־ִנְשׁ ֲאֶשׁ  11

ַמֲאַמר רּוַח ַהּקֶדׁש, ַהּיֹום ִאם־ְּבׂקלֹו  ן, כְּ עברים ג 7     ַעל כֵּ
ִתְׁשָמעּו;

ְמִריָבה, ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר, ְקׁשּו ְלַבְבֶכם  כִּ 8  ַאל־תַּ
ר  ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם, ְּבָחנּוִני ַּגם־ָראּו ָפֳעִלי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה.   ֲאֶשׁ  9

דֹור ָואַֹמר, ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם, ְוֵהם ֹלא־ָיְדעּו ְדָרָכי. ָלֵכן  ָאקּוט בְּ  10

י ִאם ְיבֹאּון ֶאל־ְמנּוָחִתי.  י ְבַאפִּ ְעתִּ בַּ ר־ִנְשׁ 11  ֲאֶשׁ

ע ַוֲחַסר  ם ֵלב ְמֻרשָּׁ ִאיׁש ִמכֶּ ֹּלא ִיְהֶיה בְּ ְמרּו, ַאַחי, ֶשׁ ִהשָּׁ  12

ים. ֱאמּוָנה, ַהּסֹוֶטה ֵמֱאֹלִהים ַחיִּ

ֹּלא ֶהֱאִמינּו. י ֹלא ָיְכלּו ָלבֹוא ִמּׁשּום ֶשׁ ֲאַנְחנּו רֹוִאים כִּ  19
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ם  ְבתֶּ ה ַשׁ צֹאן אֹוְבדֹות, ַאְך ַעתָּ י ֱהִייֶתם כְּ פטרוס א ב 25     כִּ
ֶאל ָהרֹוֶעה ַהּׁשֹוֵמר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם.   

המשיח יביא בשורות משמחות.					 ה15		

ל־ָהָאֶרץ׃ ירּו ַליהָוה כָּ יר ָחָדׁש ִשׁ ירּו ַליהָוה ִשׁ תהלים צו 1     ִשׁ
ום־ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו׃ רּו ִמיֹּ ׂ שְּ מֹו בַּ ֲרכּו ְשׁ ירּו ַליהָוה בָּ ִשׁ   2

ים ִנְפְלאֹוָתיו׃ ָכל־ָהַעמִּ בֹודֹו בְּ וִים כְּ רּו ַבגֹּ ַספְּ   3

ל ַהּגֹוִיים ְלַתְלִמיִדים,  ן ְלכּו ַוֲעׂשּו ֶאת כָּ מתי כח 19     ַעל כֵּ
ן ְורּוַח ַהּקֶדׁש ם ָהָאב ְוַהבֵּ ילּו אֹוָתם ְלֵשׁ ַהְטבִּ

ׁשּוָבה ּוְסִליַחת ֲחָטִאים  ְכַרז תְּ מֹו תֻּ לוקס כד 47     ּוִבְשׁ
ַלִים.  ְלָכל ַהּגֹוִים ָהֵחל ִמירּוָשׁ  

ח01	חיזוי שובו של המשיח.
ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 

מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

בֹוד ָועֹז׃ ים ָהבּו ַליהָוה כָּ חֹות ַעמִּ פְּ תהלים צו 7      ָהבּו ַליהָוה ִמְשׁ
מֹו ְשׂאּו־ִמְנָחה ּובֹאּו ְלַחְצרֹוָתיו׃ בֹוד ְשׁ ָהבּו ַליהָוה כְּ  8

ל־ָהָאֶרץ׃ ָניו כָּ ַהְדַרת־קֶֹדׁש ִחילּו ִמפָּ ֲחוּו ַליהָוה בְּ תַּ ִהְשׁ  9

וט ָיִדין  מֹּ ל־תִּ ֵבל בַּ ון תֵּ כֹּ וִים  ְיהָוה ָמָלְך ַאף־תִּ ִאְמרּו ַבגֹּ  10

ִרים׃ ֵמיָשׁ ים בְּ ַעמִּ  
ם ּוְמֹלאֹו׃ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהיָּ ְמחּו ַהשָּׁ ִיְשׂ  11

ל־ֲעֵצי־ָיַער׃  נּו כָּ ו ָאז ְיַרנְּ ר־בֹּ ַדי ְוָכל־ֲאֶשׁ ַיֲעֹלז ָשׂ  12

ֵבל  ט־תֵּ פֹּ ט ָהָאֶרץ ִיְשׁ פֹּ י ָבא ִלְשׁ י ָבא כִּ ִלְפֵני ְיהָוה  כִּ  13

ֱאמּוָנתֹו׃ ים בֶּ ֶצֶדק ְוַעמִּ בְּ  

ר  ָדָקה ֲאֶשׁ מּוָרה ִלי ֲעֶטֶרת ַהצְּ ה ְשׁ טימותיוס ב ד 8     ֵמַעתָּ
ּיֹום ַההּוא; ְוֹלא ַרק ִלי  ן ִלי בַּ יק, ִיתֵּ דִּ ָהָאדֹון, ַהּׁשֹוֵפט ַהצַּ

ם ְלָכל אֹוֲהֵבי הֹוָפָעתֹו.  א גַּ ְלַבד, ֶאלָּ בִּ
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ּפט  ָך ְוֵעת ִלְשׁ ההתגלות יא 18     ַהּגֹוִים ָקְצפּו; ּוָבא ִקְצפְּ
ִתים ְוָלֵתת ָׂשָכר ַלֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ְוַלְּקדֹוִׁשים ּוְלִיְרֵאי  ַהמֵּ
ִׁשְמָך, ַלְּקַטִּנים ְוַלְּגדֹוִלים, ּוְלַהְׁשִחית ֶאת ַמְׁשִחיֵתי ָהָאֶרץ.

ה סּוס  תּוִחים ְוִהנֵּ ַמִים פְּ ההתגלות יט 11     ָרִאיִתי ֶאת ַהשָּׁ
ֶצֶדק הּוא ׁשֹוֵפט  י; בְּ ב ָעָליו ִנְקָרא ֶנֱאָמן ַוֲאִמתִּ ָלָבן ְוַהּיֹוֵשׁ

ְולֹוֵחם.

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ים׃   ים ַרבִּ ְמחּו ִאיִּ ֵגל ָהָאֶרץ ִיְשׂ תהלים צז 1      ְיהָוה ָמָלְך תָּ
ְסאֹו׃ ט ְמכֹון כִּ פָּ ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמְשׁ   2

ֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו׃ ֵאׁש ְלָפָניו תֵּ   3
ֵחל ָהָאֶרץ׃ ֵבל ָרֲאָתה ַותָּ ֵהִאירּו ְבָרָקיו תֵּ  4

ל־ָהָאֶרץ׃ ְפֵני ֲאדֹון כָּ ְפֵני ְיהָוה ִמלִּ וַנג ָנַמּסּו ִמלִּ דֹּ ָהִרים כַּ  5

בֹודֹו׃ ים כְּ ַמִים ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל־ָהַעמִּ ידּו ַהשָּׁ ִהגִּ  6

אֹון  ָשׁ ַמִים בְּ ב ָיבֹוא. ָאז ַהשָּׁ ַגנָּ פטרוס ב ג 10     יֹום יהוה כְּ
ים  ֲעִשׁ ְרקּו, ְוָהָאֶרץ ְוַהמַּ ַיְחְלפּו ְוַהְיסֹודֹות ִיְבֲערּו ְוִיְתפָּ

ר ָעֶליָה.  ֲאֶשׁ  
ה ֲעֵליֶכם ִלְחיֹות  מָּ ְרקּו, ַעד כַּ ה ִיְתפָּ ל ֵאלֶּ כָּ ְוֵכיָון ֶשׁ  11

ה ּוַבֲחִסידּות, ְקֻדשָּׁ בִּ  
ְגָללֹו  בִּ ְלַחּכֹות ְלבֹוא יֹום ָהֱאֹלִהים ּוְלָהִחיׁש אֹותֹו, יֹום ֶשׁ  12

ּסּו.  ֵאׁש ְוַהְיסֹודֹות ִיְבֲערּו ְוִימַּ ְרקּו בָּ ַמִים ִיְתפָּ ַהשָּׁ

ְרֶאה  ל ַעִין תִּ א ִעם ָהֲעָנִנים. כָּ ה הּוא בָּ ההתגלות א 7     ִהנֵּ
חֹות ָהָאֶרץ.  פְּ ל ִמְשׁ דּו ָעָליו כָּ ָקרּוהּו, ְוִיְספְּ דְּ ה ֶשׁ ם ֵאלֶּ אֹותֹו, גַּ

ן; ָאֵמן.  כֵּ

ָלִעים: ִנְפלּו ָעֵלינּו  ההתגלות ו 16     ְוָאְמרּו ֶלָהִרים ְוַלסְּ
ה. ׂ ַעם ַהשֶּ א ּוִמזַּ סֵּ ב ַעל ַהכִּ ֵני ַהּיֹוֵשׁ ירּו אֹוָתנּו ִמפְּ ְוַהְסתִּ
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ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.

י־ִנְפָלאֹות  יר ָחָדׁש כִּ ירּו ַליהָוה  ִשׁ תהלים צח 1     ִמְזמֹור ִשׁ
ו׃ יָעה־ֹּלו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדשֹׁ ה הֹוִשׁ ָעָשׂ  

ה ִצְדָקתֹו׃ לָּ וִים גִּ הֹוִדיַע ְיהָוה ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהגֹּ   2

ָרֵאל ָראּו ָכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  ו  ֶוֱא מּוָנתֹו ְלֵבית ִיְשׂ ָזַכר ַחְסדֹּ   3

ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו׃  

וִים  ל־ַהגֹּ ו ְלֵעיֵני כָּ ף ְיהָוה ֶאת־ְזרֹוַע ָקְדשֹׁ ישעיהו נב 10     ָחַשׂ
ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו׃   ְוָראּו כָּ

ל  ָנה ִלי כָּ ם ְוָאַמר: ִנתְּ ר ִאתָּ ׁש ֵיׁשּוַע ְלַדבֵּ ִנגַּ מתי כח 18 
ַמִים ּוָבָאֶרץ. שָּׁ ַסְמכּות בַּ

ילּו אֹוָתם  ל ַהּגֹוִיים ְלַתְלִמיִדים, ַהְטבִּ ן ְלכּו ַוֲעׂשּו ֶאת כָּ ַעל כֵּ  19

ן ְורּוַח ַהּקֶדׁש ם ָהָאב ְוַהבֵּ ְלֵשׁ

ן, ֲהֹלא   כֵּ אי ֶשׁ ַודַּ ְמעּו? בְּ רומיים י 18     ׁשֹוֵאל ֲאִני, ַהִאם ֹלא ָשׁ
יֶהם!  ם, ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמלֵּ ָכל־ָהָאֶרץ ָיָצא ַקוָּ בְּ

סמכותו של המשיח. ב13		
ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 

ח03	מלכותו העתידית של המשיח. 

רּו׃ נּו ְוַזמֵּ ְצחּו ְוַרנְּ ל־ָהָאֶרץ פִּ תהלים צח 4     ָהִריעּו ַליהָוה כָּ
ור ְוקֹול ִזְמָרה׃  ִכנֹּ ור בְּ ִכנֹּ רּו ַליהָוה בְּ ַזמְּ  5

ֶלְך ְיהָוה׃  וָפר ָהִריעּו ִלְפֵני  ַהמֶּ ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול שֹׁ בַּ  6

ֵבי ָבּה׃ ֵבל ְויְֹשׁ ם ּוְמֹלאֹו תֵּ ִיְרַעם ַהיָּ  7

נּו׃ ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו־ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרנֵּ  8

ים  ֶצֶדק ְוַעמִּ ֵבל בְּ ט־תֵּ פֹּ ט ָהָאֶרץ ִיְשׁ פֹּ י ָבא ִלְשׁ ִלְפֵני־ְיהָוה כִּ  9

ִרים׃  ֵמיָשׁ בְּ

ל  דּו כָּ ַמִים ְוָאז ִיְספְּ שָּׁ ן־ָהָאָדם בַּ מתי כד 30     ָאז ֵיָרֶאה אֹות בֶּ
ַמִים  א ִעם ַעְנֵני ַהשָּׁ ן־ָהָאָדם בָּ חֹות ָהָאֶרץ ְוִיְראּו ֶאת בֶּ פְּ ִמְשׁ

ְגבּוָרה ּוְבָכבֹוד ַרב. בִּ
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ב  ה ָעָנן ָלָבן ְוַעל ֶהָעָנן יֹוֵשׁ ההתגלות יד 14     ָרִאיִתי ְוִהנֵּ
ָידֹו.   ל ַחד בְּ ן ָאָדם; ֲעֶטֶרת ָזָהב ַעל רֹאׁשֹו ּוַמגָּ ְדמּות בֶּ כִּ
ב  דֹול ֶאל ַהּיֹוֵשׁ קֹול גָּ ּוַמְלָאְך ַאֵחר ָיָצא ִמן ַהֵהיָכל, קֹוֵרא בְּ  15

ָעה ִלְקצֹר,  ָאה ַהשָּׁ י בָּ ְלָך ּוְקצֹר, כִּ ַלח ֶאת ַמגָּ ַעל ֶהָעָנן: ְשׁ  
י ָיֵבׁש ְקִציר ָהָאֶרץ.    כִּ  

לֹו ַעל ָהָאֶרץ ְוָהָאֶרץ ִנְקְצָרה. ב ַעל ֶהָעָנן ֶאת ַמגָּ ֵהִטיל ַהּיֹוֵשׁ  16

קדושתו יופיו וכבודו של המשיח.  ב18		
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

נּוט ָהָאֶרץ׃   רּוִבים תָּ ב כְּ ים יֵֹשׁ זּו ַעמִּ תהלים צט 1     ְיהָוה ָמָלְך ִיְרגְּ
ים׃  ל־ָהַעמִּ דֹול ְוָרם הּוא ַעל־כָּ ון גָּ ִציֹּ ְיהָוה בְּ   2

דֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא׃   ְמָך גָּ יֹודּו ִשׁ   3

ט  פָּ ִרים ִמְשׁ וַנְנתָּ ֵמיָשׁ ה כֹּ ט ָאֵהב ַאתָּ פָּ ְועֹז ֶמֶלְך ִמְשׁ  4

יָת׃ ה ָעִשׂ ַיֲעקֹב  ַאתָּ ּוְצָדָקה בְּ  
ֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא׃ תַּ רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְשׁ  5

אֶתם ֶאל ַהר ִצּיֹון ְוֶאל ִעיר ֱאֹלִהים  ם בָּ עברים יב 22     ַאתֶּ
ְלָאִכים,  ֵמיִמית ְוֶאל ִרְבבֹות ַהמַּ ַלִים ַהשְּׁ ים, ֶאל ְירּוָשׁ ַחיִּ

ֶאל ֲעֶצֶרת,   
ַמִים, ֶאל ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט  שָּׁ תּוִבים בַּ כֹוִרים ַהכְּ ת ַהבְּ ֶאל ְקִהלַּ  23

ָלִמים, ֲעׂשּו ֻמְשׁ נַּ יִקים ֶשׁ דִּ ַהּכל,  ֶאל רּוחֹות ַהצַּ
יִטיב  ָיה ַהמֵּ ם ַהַהזָּ ה ְוֶאל דַּ ִרית ַהֲחָדָשׁ ְך ַהבְּ ֶאל ֵיׁשּוַע ְמַתוֵּ  24

ם ֶהֶבל. ר ִמדַּ בֵּ דַּ  
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סיבלו של המשיח. ו11		

עּו׃ בָּ י ִנְשׁ ום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי בִּ ל־ַהיֹּ תהלים קב 9 כָּ
י׃  ְבִכי ָמָסְכתִּ ַוי בִּ קֻּ י ְוִשׁ ֶחם ָאָכְלתִּ לֶּ י־ֵאֶפר כַּ כִּ  10

ִליֵכִני׃ ְשׁ י ְנָשׂאַתִני ַותַּ ָך כִּ ֵני־ַזַעְמָך ְוִקְצפֶּ ִמפְּ  11

ב ִאיָבׁש׃  ֵעֶשׂ ֵצל ָנטּוי ַוֲאִני כָּ ָיַמי כְּ  12

יָפא ְוֶאת ַיֲעׂקב ְוֶאת יֹוָחָנן  מרקוס יד 33     ָלַקח ִאּתֹו ֶאת כֵּ
א ֲחָרָדה ּומּוָעָקה. ְוֵהֵחל ִמְתַמלֵּ

ֶיֶתר ָחְזָקה  ל בְּ לֵּ לוקס כב 44     ּוְכבֹוא ָעָליו ֶחְבֵלי ָמֶות ִהְתפַּ
ם יֹוְרִדים ַעל ָהָאֶרץ.   ִנְטֵפי דָּ ְוֵזָעתֹו ָהְיָתה כְּ

ה10		המשיח יהיה משיח גם לגויים.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ח05	כבודו וגבורתו העתידיים של המשיח. 

י־ֵעת ְלֶחְנָנּה  ון כִּ ַרֵחם ִציֹּ ה ָתקּום תְּ תהלים קב 14     ַאתָּ
י־ָבא מֹוֵעד׃  כִּ  

י־ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת־ֲאָבֶניָה ְוֶאת־ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו׃ כִּ  15

בֹוֶדָך׃ ם ְיהָוה ְוָכל־ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת־כְּ ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת־ֵשׁ  16

ְכבֹודֹו׃  ון ִנְרָאה בִּ י־ָבָנה ְיהָוה ִציֹּ כִּ  17

ו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת־ְיהָוה׃  ים ַיְחדָּ ֵבץ ַעמִּ ִהקָּ בְּ  23

י ְבתֹוֵכְך  ַכְנתִּ י ִהְנִני־ָבא ְוָשׁ ון כִּ ת־ִציֹּ ְמִחי בַּ י ְוִשׂ זכריה ב 14     ָרנִּ
ְנֻאם־ְיהָוה׃

ום ַההּוא ְוָהיּו ִלי ְלָעם  יֹּ ים ֶאל־ְיהָוה בַּ ְוִנְלוּו גֹוִים ַרבִּ  15

ָלַחִני ֵאָלִיְך׃  י־ְיהָוה ְצָבאֹות ְשׁ י ְבתֹוֵכְך ְוָיַדַעתְּ כִּ ַכְנתִּ ְוָשׁ  
ֶדׁש  ְוָנַחל ְיהָוה ֶאת־ְיהּוָדה ֶחְלקֹו ַעל ַאְדַמת ַהקֹּ  16

ָלִם׃ ירּוָשׁ ּוָבַחר עֹוד בִּ  
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ה,  ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ רומיים יא 25     ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ
ת ָמה ֶאת   ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ ְהיּו ֲחָכִמים בְּ ן תִּ פֶּ

ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִיםְ. ר ִיכָּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ִיְשׂ
תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ ְוָכְך כָּ  26

ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  
י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.” ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27

ההתגלות כא 24     ַהּגֹוִים ֵיְלכּו ְלאֹוָרּה ּוַמְלֵכי ָהָאֶרץ 
בֹוָדם ֵאֶליָה. ְמִביִאים ֶאת כְּ  

א06	המשיח הנו הבורא.

ָמִים׃  ה ָיֶדיָך ָשׁ תהלים קב 26     ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדתָּ ּוַמֲעֵשׂ
בּוׁש  לְּ ֶגד ִיְבלּו כַּ בֶּ ם כַּ ה ַתֲעמֹד ְוֻכלָּ ה  יֹאֵבדּו ְוַאתָּ ֵהמָּ  27

ֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו׃  תַּ
ּמּו׃ נֹוֶתיָך ֹלא ִיתָּ ה־הּוא ּוְשׁ ְוַאתָּ  28

 

עברים א 10     ְועֹוד, ַאָּתה ֲאדָֹני ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת, 
ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ָׁשַמִים;  

ֲעמֹד, ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו;  ה תַּ ה יאֵבדּו ְוַאתָּ  11  ֵהמָּ
ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו;   

ֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו, ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך ֹלא ִיָּתמּו.  בּוׁש תַּ לְּ 12  כַּ

יַח הּוא הּוא – ֶאְתמֹול, ַהּיֹום ּוְלעֹוָלִמים.  ִשׁ עברים יג 8     ֵיׁשּוַע ַהמָּ

המשיח יסלח על חטא. ה21		

ֲחֻלָאְיִכי׃ ֵלַח ְלָכל־ֲעוֵֹנִכי ָהרֵֹפא ְלָכל־תַּ תהלים קג 3     ַהסֹּ

ֵעינּו׃ ָשׁ ּנּו ֶאת־פְּ ֲעָרב ִהְרִחיק ִממֶּ ְרחֹק ִמְזָרח ִממַּ כִּ  12
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ּה ְנֻשׂא ָעוֹן׃  ב בָּ ֵשׁ ֵכן ָחִליִתי ָהָעם ַהיֹּ ישעיהו  לג  24     ּוַבל־יֹאַמר ָשׁ

ְמכּות ִלְסֹלַח  י ְלֶבן־ָהָאָדם ַהסַּ ְדעּו כִּ מרקוס ב 10     ַאְך ְלַמַען תֵּ
ק – תָּ ַעל ֲחָטִאים ֲעֵלי ֲאָדמֹות – ָאַמר ַלְמֻשׁ

ֵאֶליָך ֲאִני אֹוֵמר: קּום, ַקח ֶאת ָהֲאלּוְנָקה ְוֵלְך ְלֵביְתָך!   11

המשיח יעניק חיי עולם. ה11		
ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.

ֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים׃ ְיִכי ַהְמַעטְּ ַחת ַחיָּ וֵאל ִמשַּׁ תהלים קג 4     ַהגֹּ

ְך ְועֹוד  ל כָּ ֶות ָחמּור כָּ יָלנּו ִממָּ קורנתיים ב א 10     הּוא ִהצִּ
יֵלנּו. י יֹוִסיף ְלַהצִּ ְקָוֵתנּו כִּ יֵלנּו; ּבֹו ָאנּו ּתֹוִלים תִּ ָיׁשּוב ְוַיצִּ

ָכְך  ְלַלת ַהּתֹוָרה בְּ ָדה אֹוָתנּו ִמקִּ יַח פָּ ִשׁ גלטיים ג 13     ַהמָּ
תּוב אֹוֵמר, “ִקְלַלת ֱאֹלִהים  ן ַהכָּ כֵּ ֲעֵדנּו – ֶשׁ ָהָיה ִלְקָלָלה בַּ ֶשׁ

לּוי ַעל־ֵעץ”. תָּ

יֹון,  ִנסָּ ֲחִזיק ַמֲעָמד בְּ ֵרי ָהִאיׁש ַהמַּ יעקב א 12     ַאְשׁ
ים  ל ֶאת ֲעֶטֶרת ַהַחיִּ יֹון ְיַקבֵּ סָּ נִּ י ְלַאַחר ָעְמדֹו בַּ כִּ  

ר ִהְבִטיַח ָהָאדֹון ְלאֹוֲהָביו.  ֲאֶשׁ  

לּו ֲעֶטֶרת  ַקבְּ ר ָהרֹוִעים תְּ פטרוס א ה 4     ּוְבהֹוָפַעת ַשׂ
ּבל. ר ֹלא תִּ בֹוד ֲאֶשׁ כָּ  

	לתת לב חדש ורוח חדשה. ה27	

ר ְנעּוָרְיִכי׃ ֶשׁ נֶּ ׁש כַּ ְתַחדֵּ וב ֶעְדֵיְך תִּ טֹּ ַיע בַּ בִּ ְשׂ תהלים קג 5     ַהמַּ

י  ים, ְוַאף ַעל פִּ קורנתיים ב ד 16     ָלֵכן ֵאין ָאנּו ִמְתָיֲאִשׁ
נּו  לָּ ִניִמי ֶשׁ נּו הֹוֵלְך ּוָבֶלה, ָהָאָדם ַהפְּ לָּ ָהָאָדם ַהִחיצֹוִני ֶשׁ ֶשׁ

ׁש יֹום יֹום. ִמְתַחדֵּ
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ֹּלא ָירּום  ה ֶשׁ ה ַצוֵּ יֵרי ָהעֹוָלם ַהזֶּ טימותיוס א ו 17     ֶאת ֲעִשׁ
אֹלִהים  א בֵּ חֹון, ֶאלָּ טָּ ֵאין ּבֹו בִּ ר ֶשׁ עֶֹשׁ ְלָבָבם ְוֹלא ִיְבְטחּו בָּ

ַפע ַלֲהָנָאֵתנּו.  ֶשׁ ֲעִניק ָלנּו ֶאת ַהּכל בְּ ַהמַּ

המשיח יהיה מלא חמלה. ב15		

ִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל־ְיֵרָאיו׃ ַרֵחם ָאב ַעל־בָּ תהלים קג 13      כְּ

ַחת  פַּ ֵני ִמְשׁ ים ַאִחים, בְּ מעשי השליחים יג 26     ֲאָנִשׁ
ַבר  ַלח דְּ ֶכם; ֵאֵלינּו ִנְשׁ ִקְרבְּ ר בְּ ַאְבָרָהם, ְוִיְרֵאי ֱאֹלִהים ֲאֶשׁ

ַהְיׁשּוָעה ַהּזאת. 

טובו של השם ושל המשיח.  ב22		

ו ַעל־ְיֵרָאיו׃ ַבר ַחְסדֹּ ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ גָּ י ִכְגבֹהַּ ָשׁ תהלים קג 11     כִּ

ְוֶחֶסד ְיהָוה  ֵמעֹוָלם ְוַעד־עֹוָלם ַעל־ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים׃   17

ְך ּוְבֶחֶסד  י ָפַני ֶרַגע ִממֵּ ְרתִּ ֶצף ֶקֶצף ִהְסתַּ ֶשׁ ישעיהו נד 8     בְּ
ֲאֵלְך ְיהָוה׃  יְך ָאַמר גֹּ עֹוָלם ִרַחְמתִּ

ְמָחה,  ִרי ָהרּוַח הּוא ַאֲהָבה, ִשׂ ת זאת, פְּ גלטיים ה 22     ְלֻעמַּ
לֹום, אֶֹרְך רּוַח, ְנִדיבּות, טּוב ֵלב, ֶנֱאָמנּות. ָשׁ

יֵענּו  ל ָהֱאֹלִהים מֹוִשׁ ֶשׁ ְגָלה טּובֹו   נִּ ֶשׁ טיטוס ג 4     אּוָלם כְּ
ְוַאֲהָבתֹו ֶאת ָהָאָדם. 
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יאמינו למשיח ויהללו אותו. ה25	

ָכל־ְמקֹמֹות  יו בְּ ל־ַמֲעָשׂ ֲרכּו ְיהָוה  כָּ תהלים קג 22     בָּ
י ֶאת־ְיהָוה׃ ֲרִכי ַנְפִשׁ ו בָּ ְלתֹּ ֶמְמַשׁ

דֹול: ָראּוי ַהֶּׂשה  קֹול גָּ ההתגלות ה 12     ְוֵהם אֹוְמִרים בְּ
ֶׁשִּנְׁשַחט ְלַקֵּבל ְּגבּוָרה, עֶֹׁשר ְוָחְכָמה ְוכַח ִויָקר ְוָכבֹוד ּוְבָרָכה.

ם  ַחת ָלָאֶרץ ְוַעל ַהיָּ ַמִים ּוָבֶאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ ר בַּ ה ֲאֶשׁ ִריָּ ְוָכל בְּ  13

י אֹוְמִרים: ַלּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא  ַמְעתִּ ם, ָשׁ ר־בָּ ְוָכל־ֲאֶשׁ  
ְוַלֶּׂשה ַהְּבָרָכה ְוַהְיָקר ְוַהָּכבֹוד ְוָהעֹז ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  

ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ו׃ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹּ י־טֹוב כִּ תהלים קז 1     הֹדּו ַליהָוה כִּ
ד־ָצר׃ ָאָלם ִמיַּ ר גְּ אּוֵלי ְיהָוה ֲאֶשׁ יֹאְמרּו גְּ   2

ם׃  פֹון ּוִמיָּ ֲעָרב ִמצָּ ְזָרח ּוִממַּ ָצם ִממִּ ּוֵמֲאָרצֹות ִקבְּ  3

ָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפַקד ֶאת ַעּמֹו  רּוְך ֲאדָֹני ֱאֹלֵהי ִיְשׂ לוקס א 68     בָּ
ּוְפדּות ָׁשַלח לֹו. 

ד אֹוֵיב ְלִתֵּתנּו ְלָעְבדֹו ְּבֵאין מֹוָרא.  יֵלנּו ִמיַּ לוקס א 74     ְלַהצִּ

ָכְך  ְלַלת ַהּתֹוָרה בְּ ָדה אֹוָתנּו ִמקִּ יַח פָּ ִשׁ גלטיים ג 13     ַהמָּ
תּוב אֹוֵמר, ִקְלַלת ֱאֹלִהים  ן ַהכָּ כֵּ ֲעֵדנּו – ֶשׁ ָהָיה ִלְקָלָלה בַּ ֶשׁ  

לּוי ַעל־ֵעץ . תָּ
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ב07	כל-יכולתו של המשיח.

יו׃ ֹ לָּ רֹוֵמם גַּ ֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה ַותְּ אֶמר ַויַּ ַויֹּ תהלים קז 25 
ָרָעה ִתְתמֹוָגג׃ ם בְּ ַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָשׁ ַיֲעלּו ָשׁ  26

ע׃  לָּ ְתבַּ ור ְוָכל־ָחְכָמָתם תִּ כֹּ שִּׁ ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו כַּ  27

צּוקֵֹתיֶהם יֹוִציֵאם׃ ר ָלֶהם ּוִממְּ צַּ ְצֲעקּו ֶאל־ְיהָוה בַּ ַויִּ  28

יֶהם׃ לֵּ ֱחׁשּו גַּ ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַויֶּ  29

ר  ם ַעד ֲאֶשׁ יָּ דֹוָלה ִהְתחֹוְלָלה בַּ ה ְסָעָרה גְּ מתי ח 24     ְוִהנֵּ
ן. יָרה, ַאְך הּוא ָהָיה ָיֵשׁ ים ֶאת ַהסִּ לִּ ּסּו ַהגַּ כִּ  

ל אֹוָתנּו,  ָאְמָרם: ֲאדֹוֵננּו, ַהצֵּ ׁשּו ֵאָליו ְוֵהִעירּו אֹותֹו בְּ ִנגְּ  25

ֲאַנְחנּו טֹוְבִעים! 
י ֱאמּוָנה?! הּוא  ם ּפֹוֲחִדים, ְקַטנֵּ ָאַמר ָלֶהם: ָלָמה ַאתֶּ  26

ה. ָמָמה ֲעֻמקָּ ְרָרה דְּ תָּ ם ְוִנְשׂ רּוחֹות ּוַביָּ ָקם ְוָגַער בָּ  

האשמתו ומשפטו של המשיח. ו07	

ֱחַרׁש׃  ִתי ַאל־תֶּ ַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ֱאֹלֵהי ְתִהלָּ תהלים קט 1     ַלְמַנצֵּ
ֶקר׃ ון ָשׁ י ְלשֹׁ רּו ִאתִּ בְּ ָתחּו דִּ ע ּוִפי־ִמְרָמה ָעַלי פָּ י ִפי ָרָשׁ כִּ   2

ם׃ ֲחמּוִני ִחנָּ לָּ ְנָאה ְסָבבּוִני ַויִּ ְוִדְבֵרי ִשׂ   3

ה׃ ְטנּוִני ַוֲאִני ְתִפלָּ ַחת־ַאֲהָבִתי ִיְשׂ תַּ  4

ַחת ַאֲהָבִתי׃ ְנָאה תַּ ַחת טֹוָבה ְוִשׂ ימּו ָעַלי ָרָעה תַּ ִשׂ ַויָּ  5

ְנֶהְדִרין ֵעדּות  י ַהּכֲהִנים ְוָכל ַהסַּ ׂשּו ָראֵשׁ מתי כו  59     ָאז ִחפְּ
ֵדי ְלָהִמית אֹותֹו,   ֶקר ַעל ֵיׁשּוַע כְּ ֶשׁ

ים.  ֶקר ַרבִּ ם ֵעֵדי ֶשׁ אּו ְלָשׁ בָּ ַאְך ֹלא ָמְצאּו, ַאף ֶשׁ  60

ֶקר ְוָאְמרּו, ֵני ֵעֵדי ֶשׁ ׁשּו ְשׁ ַאֲחֵרי ֵכן ִנגְּ  
ה  לֹוָשׁ ֶזה ָאַמר, ֲאִני ָיכֹול ַלֲהרֹס ֶאת ֵהיַכל ָהֱאֹלִהים ּוִבְשׁ  61

ָיִמים ִלְבנֹות אֹותֹו. 
ָבר  יב דָּ ַאל אֹותֹו: ֵאיְנָך ֵמִשׁ דֹול ְוָשׁ וָקם ַהּכֵהן ַהגָּ  62

ָך?  ה ְמִעיִדים ֶנְגדְּ ֵאלֶּ ַעל ַמה שֶּׁ  

ם ְשֵׂנאּוִני. תֹוָרָתם ִשְׂנַאת ִחנָּ תּוב בְּ ם ֶאת ַהכָּ יוחנן טו 25     ְלַקיֵּ
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המשיח יסבול בגידה. ו05		

ח ַאֵחר׃ תֹו ִיקַּ ֻקדָּ ים פְּ תהלים קט 8    ִיְהיּו־ָיָמיו ְמַעטִּ

ר  ְמָך ֲאֶשׁ ִשׁ י אֹוָתם בְּ ַמְרתִּ ֶהם ָשׁ ָהִייִתי ִעמָּ ֶשׁ יוחנן יז 12     כְּ
ן ָהֲאַבּדֹון,  י ְוֹלא ָאַבד ֵמֶהם ִאיׁש זּוָלִתי בֶּ ַמְרתִּ ָנַתתָּ ִלי; ָשׁ

תּוב.  ם ֶאת ַהכָּ ְוזאת ְלַקיֵּ

ִהי־ ים,  תְּ ִהלִּ ֵסֶפר תְּ תּוב בְּ ֲהֵרי כָּ מעשי השליחים א 20     ֶשׁ
ח ַאֵחר.  תֹו ִיקַּ ֻקדָּ ב, ְוַגם  פְּ ה ְוַאל־ְיִהי ָבּה  יֹוֵשׁ מָּ ִטיָרתֹו  ְנַשׁ

סיבלו של המשיח. ו11	

ם׃ ה ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָשׁ תהלים קט 25    ַוֲאִני  ָהִייִתי ֶחְרפָּ

ם.  ְדפּו אֹותֹו, ֵהִניעּו רֹאָשׁ ם גִּ מתי כז 39     ְוָהעֹוְבִרים ָשׁ
 

סמכותו של המשיח. ב13	
המשיח יכבוש את המוות ואת החושך. ה14	

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח07	המשיח ישב לימינו של השם.

ב ִליִמיִני  תהלים קי 1    ְלָדִוד ִמְזמֹור ְנֻאם ְיהָוה  ַלאדִֹני ֵשׁ
ית אְֹיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך׃  ַעד־ָאִשׁ  

ֶקֶרב אְֹיֶביָך׃  ון ְרֵדה בְּ יֹּ ַלח ְיהָוה ִמצִּ ָך ִיְשׁ ה־ֻעזְּ ַמטֵּ   2

ׂא ֶאל ְיִמין ָהֱאֹלִהים  שָּ נִּ מעשי השליחים ב 33     ּוְלַאַחר ֶשׁ
ַפְך אֹוָתּה  ְבַטַחת, ָשׁ ל ֵמֵאת ָהָאב ֶאת רּוַח ַהּקֶדׁש ַהמֻּ ְוִקבֵּ

ם רֹוִאים ְוַגם ׁשֹוְמִעים. ַאתֶּ ִפי ֶשׁ כְּ
הּוא אֹוֵמר: א ֶשׁ ַמְיָמה, ֶאלָּ ִוד ֹלא ָעָלה ַהשָּׁ ֲהֵרי דָּ  34

ב ִליִמיִני. 35  ְנֻאם יהוה ַלאדִֹני, ֵשׁ
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ין  ֲהִקימֹו אֹותֹו ִמבֵּ יַח בַּ ִשׁ מָּ ַעל בַּ ר פָּ אפסיים א 20     ֲאֶשׁ
ַמִים,  שָּׁ יבֹו אֹותֹו ִליִמינֹו בַּ ִתים ּוְבהֹוִשׁ ַהמֵּ

ָרה,  בּוָרה ּוִמְשׂ ְלטֹון, גְּ ָלה ְוִשׁ ֵמַעל ְלָכל ֶמְמָשׁ  21

א.  עֹוָלם ַהבָּ ם בָּ א גַּ ְלַבד, ֶאלָּ ה בִּ עֹוָלם ַהזֶּ ם ִנְקָרא – ֹלא בָּ ְוָכל ֵשׁ  
ה ְלרֹאׁש ַעל ּכל; ִהלָּ ַחת ַרְגָליו ְוָנַתן אֹותֹו ַלקְּ ת תַּ ְוֶאת ַהּכל ָשׁ  ֿ22

ּכל.  א ֶאת ַהּכל בַּ ל ַהְמַמלֵּ ְוִהיא ּגּופֹו, ְמלֹואֹו ֶשׁ  23

ב07		כל-יכולתו של המשיח.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח. 

ַהְדֵרי־קֶֹדׁש ֵמֶרֶחם  יֹום ֵחיֶלָך בְּ ָך ְנָדבֹת בְּ תהלים קי 3     ַעמְּ
ָחר ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך׃  ִמְשׁ

לּו,  ָברֹו ִנְטבְּ ָרצֹון ֶאת דְּ לּו בְּ בְּ קִּ ה ֶשׁ מעשי השליחים ב 41     ֵאלֶּ
ת ֲאָלִפים ְנָפׁשֹות.  ֹלֶשׁ ְשׁ ּוְבאֹותֹו יֹום נֹוְספּו כִּ

חּו ֶאת ֱאֹלִהים.  בְּ ְמעּו ְוִשׁ מעשי השליחים כא 20     ֵהם ָשׁ
ה ִרְבבֹות ְיהּוִדים  מָּ ה רֹוֶאה, ָאִחינּו, כַּ ן ָאְמרּו: “ַאתָּ ְלַאַחר ִמכֵּ

ִאים ַלּתֹוָרה! ם ַקנָּ ִנְהיּו ַמֲאִמיִנים ְוֻכלָּ

ד03	משרתו של המשיח ככהן.

ה־כֵֹהן ְלעֹוָלם  ֵחם ַאתָּ ע ְיהָוה  ְוֹלא ִינָּ בַּ תהלים קי 4     ִנְשׁ
י־ֶצֶדק׃  ְבָרִתי ַמְלכִּ ַעל־דִּ  

בֹוד  יַח ֹלא ָנַטל ְלַעְצמֹו ֶאת ַהכָּ ִשׁ ם ַהמָּ ן גַּ עברים ה 5     כֵּ
ל זאת ֵמֵאת ָהאֹוֵמר ֵאָליו,   א ִקבֵּ דֹול, ֶאלָּ ִלְהיֹות ּכֵהן גָּ

יָך;  ה, ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדתִּ ִני ַאתָּ בְּ  
ה־כֵהן ְלעֹוָלם  ָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר,  ַאתָּ ם בְּ גַּ מֹו ֶשׁ כְּ  6

י־ֶצֶדק.  ְבָרִתי  ַמְלכִּ ַעל־דִּ  
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ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ו ְמָלִכים׃   יֹום־ַאפֹּ תהלים קי 5     ֲאדָֹני ַעל־ְיִמיְנָך ָמַחץ בְּ
ה׃ ות ָמַחץ רֹאׁש ַעל־ֶאֶרץ ַרבָּ וִים ָמֵלא ְגִויֹּ גֹּ ָיִדין בַּ  6

ל  א ָנַתן ֶאת כָּ יוחנן ה 22     ָהָאב ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵפט ִאיׁש, ֶאלָּ
ן  ַיד ַהבֵּ ט בְּ פָּ ְשׁ ַהמִּ

 
ן ֶאָחד ַעל  ִהְקִריב ָקְרבָּ עברים י 12     ֲאָבל ֶזה, ְלַאַחר ֶשׁ

ב ִליִמין ָהֱאֹלִהים ְלָתִמיד  ַהֲחָטִאים, ָיַשׁ
תּו אֹוְיָביו ֲהדֹום ְלַרְגָליו, ר יּוְשׁ ה ַעד ֲאֶשׁ ּוֵמָאז הּוא ְמַחכֶּ  13

ים. ִשׁ ִלים ְלָתִמיד ֶאת ַהְמֻקדָּ ן ֶאָחד ִהְשׁ ָקְרבָּ ן בְּ כֵּ ֶשׁ  14

סיבלו של המשיח. ו11		
חיזוי עלייתו של המשיח לשמיים. ז03		

ן ָיִרים רֹאׁש׃ ה ַעל־כֵּ תֶּ ֶרְך ִיְשׁ דֶּ ַחל בַּ תהלים קי 7     ִמנַּ

ָחה  י ַעל אְֹיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזבְּ ה ָירּום רֹאִשׁ תהלים כז 6     ְוַעתָּ
ָרה ַליהָוה׃  יָרה ַוֲאַזמְּ ְבָאֳהֹלו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִשׁ

ם  ַאתֶּ מתי כ 22     ָעָנה ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ַמה שֶּׁ
ר  ּתֹות ֶאת ַהּכֹוס ֲאֶשׁ ם ִלְשׁ ים. ַהִאם ְיכֹוִלים ַאתֶּ ְמַבְקִשׁ

ּתֹות? ֲאִני ָעִתיד ִלְשׁ  
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המשיח יהיה מלא חמלה. ב15		
ה09	צדקתו של המשיח.

יק׃ ִרים ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצדִּ ְך אֹור ַלְיָשׁ חֶֹשׁ תהלים קיב 4     ָזַרח בַּ

ֲאִמין  ל ַהמַּ כָּ ֵדי ֶשׁ אִתי כְּ יוחנן יב 46     ֲאִני אֹור. ֶאל ָהעֹוָלם בָּ
ְך. חֶֹשׁ ּכן בַּ י ֹלא ִיְשׁ בִּ

ם  יק, יֹוְדִעים ַאתֶּ הּוא ַצדִּ ם ֶשׁ יוחנן א ב 29     ִאם יֹוְדִעים ַאתֶּ
ּנּו. ה ְצָדָקה נֹוָלד ִממֶּ ל עֹוֵשׂ ם כָּ גַּ ֶשׁ

 

המשיח יבנה מקדש לשם. ה17		
המשיח יידחה.	 ו03	

ה׃  נָּ וִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ תהלים קיח 22     ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹּ
ֵעיֵנינּו׃ את ִהיא ִנְפָלאת בְּ ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה זֹּ  23

ְמָחה בֹו׃  ה ְיהָוה ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ום ָעָשׂ ֶזה־ַהיֹּ  24

תּוִבים,   כְּ מתי כא 42     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ַהִאם ֹלא ְקָראֶתם בַּ
ה; ֵמֵאת יהוה ָהְיָתה  נָּ ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ

ֵעיֵנינּו?  ּזאת, ִהיא ִנְפָלאת בְּ

ֶכם ּוְלָכל ַעם  ֵהא ָידּוַע ְלֻכלְּ יְּ מעשי השליחים ד 10     ֶשׁ
ם  ם ְצַלְבתֶּ ר ַאתֶּ ַרת, ֲאֶשׁ צְּ יַח ִמנַּ ִשׁ ם ֵיׁשּוַע ַהמָּ ֵשׁ י בְּ ָרֵאל כִּ ִיְשׂ

ה הּוא עֹוֵמד  ם ַהזֶּ שֵּׁ ִתים, בַּ ר ֱאֹלִהים ֱהִקימֹו ִמן ַהמֵּ ַוֲאֶשׁ
ִריא ִלְפֵניֶכם.  בָּ

ר ָהְיָתה ְלרֹאׁש  ם ַהּבֹוִנים, ֲאֶשׁ ם, ַאתֶּ ַאְסתֶּ מְּ הּוא ָהֶאֶבן ֶשׁ  11

ה. נָּ פִּ

ִצּיֹון  ד בְּ תּוב: ִהְנִני ִיסַּ ְך אֹוֵמר ַהכָּ פטרוס א ב 6      ִמּׁשּום כָּ
ּה ֹלא ֵיבֹוׁש.  ֲאִמין בָּ ה ִנְבָחָרה ִויָקָרה, ְוַהמַּ נָּ ֶאֶבן פִּ
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ניבוי כניסת המשיח לירושלים. ו02		

ית ְיהָוה׃ ַרְכנּוֶכם ִמבֵּ ם ְיהָוה בֵּ ֵשׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ תהלים קיח 26      בָּ
ַח׃ ְזבֵּ ֲעבִֹתים ַעד־ַקְרנֹות ַהמִּ ֶאר ָלנּו ִאְסרּו־ַחג בַּ ֵאל  ְיהָוה ַויָּ  27

ים  ְרׂשּו ֲאָנִשׁ ַדְרּכֹו פָּ יְך בְּ ר ִהְמִשׁ ֲאֶשׁ לוקס יט 36     כַּ
ֶרְך. ְגֵדיֶהם ַעל ַהדֶּ ֶאת בִּ  

ְלִמיִדים ֵהֵחל  יִתים ְוָכל ְקַהל ַהתַּ הּוא ִהְתָקֵרב ֶאל מֹוַרד ַהר ַהזֵּ  37

ְפָלאֹות  ל ַהנִּ דֹול ַעל כָּ ְמָחה ּוְבקֹול גָּ ִשׂ ַח ֶאת ֱאֹלִהים בְּ בֵּ ְלַשׁ
ָאְמָרם:  ר ָראּו, בְּ ֲאֶשׁ

רֹוִמים!   מְּ ַמִים ְוָכבֹוד בַּ שָּׁ לֹום בַּ ם יהוה! ָשׁ ֵשׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ 38  בָּ

המשיח ממלא את תורת השם. ה12		

יָחִתי׃ ום ִהיא ִשׂ ל־ַהיֹּ י תֹוָרֶתָך כָּ תהלים קיט 97    ָמה־ָאַהְבתִּ

יוחנן ד 34     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: 
ֳעלֹו. ִלים ֶאת פָּ ַמֲאָכִלי הּוא ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ׁשֹוְלִחי ּוְלַהְשׁ  

ַאֲהָבִתי,  ַעְמדּו בְּ ְמרּו ֶאת ִמְצוֹוַתי תַּ ְשׁ יוחנן טו 10     ִאם תִּ
ַאֲהָבתֹו.  י ֶאת ִמְצוֹות ָאִבי ַוֲהֵריִני עֹוֵמד בְּ ַמְרתִּ ֲאִני ָשׁ ם ֶשׁ ֵשׁ כְּ  

ְלָמה  אֹותֹו ָהִאיׁש ִנְשׁ ָברֹו, בְּ יוחנן א ב 5     ַאְך ַהּׁשֹוֵמר ֶאת דְּ
י ּבֹו ֲאַנְחנּו:  ֶזה ֵנַדע כִּ ֱאֶמת ַאֲהַבת ֱאֹלִהים. בָּ בֶּ
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פרטי סבלו של המשיח. ו13		

ים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲענֹוָתם׃  י ָחְרׁשּו חְֹרִשׁ בִּ תהלים קכט 3     ַעל־גַּ

ַני  ים ּוְלָחַיי ְלמְֹרִטים פָּ י ְלַמכִּ ִוי ָנַתתִּ ישעיהו נ 6     גֵּ
ות ָורֹק׃  ִלמֹּ י ִמכְּ ְרתִּ ֹלא ִהְסתַּ  

א, ְוֶאת ֵיׁשּוַע ִהְלָקה  ר־ַאבָּ ְחֵרר ָלֶהם ֶאת בַּ מתי כז 26     ָאז ִשׁ
ּוָמַסר ִלְצִליָבה.

 

ד09	המשיח יהיה המושיע.
ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.	

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

י־ִעם־ְיהָוה  ָרֵאל ֶאל־ְיהָוה כִּ תהלים  קל 7     ַיֵחל ִיְשׂ
ו ְפדּות׃   ה ִעמֹּ ַהֶחֶסד ְוַהְרבֵּ  

ל ֲעוֹנָֹתיו׃ ָרֵאל ִמכֹּ ה ֶאת־ִיְשׂ ְוהּוא ִיְפדֶּ  8

י הּוא  מֹו ֵיׁשּוַע, כִּ ְקָרא ְשׁ ה תִּ ן ְוַאתָּ מתי א 21     ִהיא יֹוֶלֶדת בֵּ
אֵתיֶהם.   יַע ֶאת ַעּמֹו ֵמַחטֹּ יֹוִשׁ

ָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפַקד ֶאת ַעּמֹו  רּוְך ֲאדָֹני ֱאֹלֵהי ִיְשׂ לוקס א 68     בָּ
ּוְפדּות ָׁשַלח לֹו.

תּוב:  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ רומיים יא 26     ְוָכְך כָּ
ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  

ִעיִרים ַוֲעָגִלים, ִנְכַנס  ַדם ְשׂ עברים ט 12     ּוְבָדמֹו הּוא, ְוֹלא בְּ
דּות עֹוָלִמים;  יג פְּ ׂ ַאַחת ּוְלָתִמיד ֶאל ַהּקֶדׁש ְוִהשִּ
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בוא המשיח מנובא. ג01		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ה  נָּ ע־ְיהָוה  ְלָדִוד ֱאֶמת ֹלא־ָיׁשּוב ִממֶּ בַּ תהלים קלב 11    ִנְשׁ
א־ָלְך׃ ית ְלִכסֵּ ִרי ִבְטְנָך ָאִשׁ ִמפְּ

ֵניֶהם  ם־בְּ ֵדם גַּ ִריִתי ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלמְּ ְמרּו ָבֶניָך  בְּ ִאם־ִיְשׁ  12

א־ָלְך׃ בּו ְלִכסֵּ ֲעֵדי־ַעד ֵיְשׁ  

ֵרא, ַויהוה ֱאֹלִהים  דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ לוקס א 32     הּוא גָּ
ִוד ָאִביו;  א דָּ סֵּ ן לֹו ֶאת כִּ ִיתֵּ

ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.  ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

ִוד ַעְבּדֹו  ֵבית דָּ לוקס א 69     ְוִהְצִמיַח ָלנּו ֶקֶרן ְיׁשּוָעה בְּ
ים דֹוִשׁ ָיד ְנִביָאיו ַהקְּ ְדַבר ֲאדָֹני ֵמעֹוָלם בְּ כִּ  70

המשיח יברך את עמו. ה16		
ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ב ֹלו׃  ּה ְלמֹוָשׁ ון ִאוָּ ִציֹּ י־ָבַחר ְיהָוה בְּ תהלים קלב 13     כִּ

אֶתם ֶאל ַהר ִצּיֹון ְוֶאל ִעיר ֱאֹלִהים  ם בָּ עברים יב 22     ַאתֶּ
ְלָאִכים,  ֵמיִמית ְוֶאל ִרְבבֹות ַהמַּ ַלִים ַהשְּׁ ים, ֶאל ְירּוָשׁ ַחיִּ

ֶאל ֲעֶצֶרת.  
ַמִים, ֶאל ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט  שָּׁ תּוִבים בַּ כֹוִרים ַהכְּ ת ַהבְּ ֶאל ְקִהלַּ  23

ָלִמים, ֲעׂשּו ֻמְשׁ נַּ יִקים ֶשׁ דִּ ַהּכל, ֶאל רּוחֹות ַהצַּ
יִטיב  ָיה ַהמֵּ ם ַהַהזָּ ה ְוֶאל דַּ ִרית ַהֲחָדָשׁ ְך ַהבְּ ֶאל ֵיׁשּוַע ְמַתוֵּ  24

ם ֶהֶבל. ר ִמדַּ בֵּ דַּ  
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המשיח יברך את עמו. ה16		

ִתיָה׃  י ִאוִּ ב כִּ ה־ֵאֵשׁ תהלים קלב 14     זֹאת־ְמנּוָחִתי ֲעֵדי־ַעד פֹּ

ל ָהֲעֵמִלים ְוָהֲעמּוִסים ַוֲאִני ַאְמִציא  מתי יא 28     ּבֹואּו ֵאַלי כָּ
ָלֶכם ְמנּוָחה.

י ָעָנו ֲאִני ּוְנמּוְך רּוַח;  י, כִּ נִּ י ְוִלְמדּו ִממֶּ ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעלִּ  29

ְמְצאּו ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם, תִּ

מֹר ֶאת  אֹוֵהב אֹוִתי ִיְשׁ יב לֹו ֵיׁשּוַע: ִמי ֶשׁ יוחנן יד 23     ֵהִשׁ
ּכן ֶאְצלֹו. ם ָנבֹוא ֵאָליו ְוִנְשׁ ָבִרי ְוָאִבי יאַהב אֹותֹו; גַּ דְּ

ם  ֵשׁ נּוָחה, כְּ ֲאִמיִנים ִנְכָנִסים ַלמְּ עברים ד 3     ֲאַנְחנּו ַהמַּ
י ִאם־ְיבֹאּון ֶאל־ְמנּוָחִתי,   י ְבַאפִּ ְעתִּ בַּ ר־ִנְשׁ ָאַמר,  ֲאֶשׁ ֶשׁ

ים. ֲעִשׂ ְלמּו ַהמַּ ֵבל ֻהְשׁ ֵסד תֵּ י ֵמִהוָּ ַאף כִּ  

המשיח יברך את עמו. ה16		

יַע ָלֶחם׃  בִּ ֵרְך ֲאָבֵרְך ֶאְביֹוֶניָה ַאְשׂ תהלים קלב 15     ֵציָדּה בָּ

עּו. בָּ י ֵהם ִיְשׂ ֵמִאים ְלֶצֶדק, כִּ ֵרי ָהְרֵעִבים ְוַהצְּ מתי ה 6     ַאְשׁ

ים.  יוחנן ו 35     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ֲאִני הּוא ֶלֶחם ַהַחיִּ
י ֹלא ִיְצָמא עֹוד. ֲאִמין בִּ א ֵאַלי ֹלא ִיְרַעב, ְוַהמַּ ל ַהבָּ כָּ  

המשיח יברך את עמו. ה16		

נּו׃  ן ְיַרנֵּ ע ַוֲחִסיֶדיָה ַרנֵּ יׁש ֶיַשׁ תהלים קלב 16      ְוכֲֹהֶניָה ַאְלבִּ

ההתגלות א 6    ְוָעָשׂה אֹוָתנּו ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ֵלאֹלִהים ָאִביו, 
בּוָרה ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן. בֹוד ְוַהגְּ לֹו ַהכָּ  
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ד04	משרתו של המשיח  כמלך.
מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

יִחי׃  י ֵנר ִלְמִשׁ ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכתִּ תהלים קלב 17        ָשׁ
ת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו׃  ֶשׁ יׁש בֹּ אֹוְיָביו ַאְלבִּ  18

א ֵלאמֹר: א ְזַכְרָיה ָאִביו רּוַח ַהּקֶדׁש ְוִנבָּ לוקס א 67     ָאז ִנְתַמלֵּ
ָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפַקד ֶאת ַעּמֹו ּוְפדּות ָׁשַלח לֹו רּוְך ֲאדָֹני ֱאֹלֵהי ִיְשׂ בָּ  68

ִוד ַעְבּדֹו  ֵבית דָּ ְוִהְצִמיַח ָלנּו ֶקֶרן ְיׁשּוָעה בְּ  69

ים  דֹוִשׁ ָיד ְנִביָאיו ַהקְּ ְדַבר ֲאדָֹני ֵמעֹוָלם בְּ כִּ  70

ל ׂשֹוֵנא. ד כָּ ד אֹוֵיב ּוִמיַּ יֵענּו ִמיַּ ְלהֹוִשׁ  71

מלכותו העתידית של המשיח. ח03	

ְמעּו  י ָשׁ ל־ַמְלֵכי־ָאֶרץ כִּ תהלים קלח 4     יֹודּוָך ְיהָוה כָּ
ִאְמֵרי־ִפיָך׃  

רֹוֵתיֶהם ֵמיִניקַֹתִיְך  ְוָהיּו ְמָלִכים אְֹמַנִיְך ְוָשׂ ישעיהו מט 23  
י־ֲאִני  ֲחוּו ָלְך ַוֲעַפר ַרְגַלִיְך ְיַלֵחכּו ְוָיַדַעתְּ כִּ תַּ ִים ֶאֶרץ ִיְשׁ ַאפַּ

ר ֹלא־ֵיבֹׁשּו קָֹוי׃  ְיהָוה ֲאֶשׁ

ּׁשֹוָפר ְוקֹולֹות  ַקע בַּ ִביִעי תָּ ְלָאְך ַהשְּׁ ההתגלות יא 15     ַהמַּ
ֵבל  ַמִים – אֹוְמִרים: ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת תֵּ שָּׁ ְמעּו בַּ דֹוִלים ִנְשׁ גְּ
יחֹו ְוהּוא ִיְמֹלְך ְלעֹוְלֵמי  ל ְמִשׁ ל ֲאדֹוֵננּו ְוֶשׁ ְלַמְמַלְכּתֹו ֶשׁ

עֹוָלִמים.  

ב08		כל-ידיעתו של המשיח.

ָדע׃  ִני ַותֵּ ַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה ֲחַקְרתַּ תהלים קלט 1     ַלְמַנצֵּ
ה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק׃ ְנתָּ י ְוקּוִמי בַּ ְבתִּ ה ָיַדְעתָּ ִשׁ ַאתָּ   2

ה׃ ְנתָּ ָרַכי ִהְסכַּ ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל־דְּ   3
ּה׃ וִני ֵהן ְיהָוה ָיַדְעתָּ ֻכלָּ ְלשֹׁ ה בִּ י ֵאין ִמלָּ כִּ  4
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ם  ה ַאתֶּ בֹוֵתיֶהם ְוָאַמר: ָלמָּ ַמְחְשׁ מתי ט 4     ֵיׁשּוַע ִהְבִחין בְּ
ְלַבְבֶכם?  ִבים ָרעֹות בִּ חֹוְשׁ

ֵני  רּו בְּ ַדבְּ יְּ ֵטָלה ֶשׁ ה בְּ ל ִמלָּ מתי יב 36     ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, כָּ
ין.  יֹום ַהדִּ ּבֹון בְּ ין ְוֶחְשׁ נּו ָעֶליָה דִּ ָאָדם ִיתְּ

ב.   ֻחיַּ ָבֶריָך תְּ ֵדק ּוִמדְּ צָּ ָבֶריָך תִּ ִמדְּ  37

ר ֵמֵעיָניו; ַהּכל ָחׂשּוף ְוָגלּוי  עברים ד 13     ֵאין ׁשּום ִנְבָרא ִנְסתָּ
ּבֹון.  ין ְוֶחְשׁ ָפָניו ָעֵלינּו ָלֵתת דִּ לְּ ְלֵעיֵני ִמי ֶשׁ

ב09	כל-נוכחותו של המשיח.

ֶניָך ֶאְבָרח׃  תהלים קלט 7      ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמפָּ
ָּך׃  אֹול ִהנֶּ יָעה שְּׁ ה ְוַאצִּ ם ָאתָּ ַמִים ָשׁ ק ָשׁ ִאם־ֶאסַּ  8

ַאֲחִרית ָים׃ ָנה בְּ כְּ ַחר ֶאְשׁ א ַכְנֵפי־ָשׁ ׂ ֶאשָּ  9
ם ָיְדָך ַתְנֵחִני ְותֹאֲחֵזִני ְיִמיֶנָך׃  ם־ָשׁ גַּ  10

ה ֶנֱאָסִפים  לֹוָשׁ ַנִים אֹו ְשׁ ר ְשׁ ָמקֹום ֲאֶשׁ י בְּ מתי יח 20     כִּ
תֹוָכם.  ם ֲאִני בְּ ִמי ָשׁ ִלְשׁ

יִתי ֶאְתֶכם.  וִּ צִּ ל ַמה שֶּׁ מֹר ֶאת כָּ דּו אֹוָתם ִלְשׁ מתי כח 20     ְוַלמְּ
ִמים ַעד ֵקץ ָהעֹוָלם.   ל ַהיָּ ֶכם ֲאִני כָּ ה ִאתְּ ִהנֵּ

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

יָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבֲרכּוָכה׃ ל־ַמֲעֶשׂ תהלים קמה 10      יֹודּוָך ְיהָוה כָּ
רּו׃  בֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדבֵּ כְּ  11

בּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו׃ ְלהֹוִדיַע  ִלְבֵני ָהָאָדם גְּ  12

ור ָודֹור׃  ָכל־דֹּ ָך בְּ ְלתְּ ל־עָֹלִמים ּוֶמְמֶשׁ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות כָּ   13

ה  ים, ָנַתן ַהֶחֶסד ַהזֶּ דֹוִשׁ ל ַהקְּ ָטן ִמכָּ ִלי, ַהקָּ אפסיים ג 8 
יַח, ֶהָעצּום ְלֵאין ֵחֶקר.  ִשׁ ר ַהמָּ ר ַלּגֹוִים ֶאת עֶֹשׁ ְלַבֵשׂ
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ִתּוּוכֹו ֶזַבח ּתֹוָדה  ָכל ֵעת ַנְקִריָבה בְּ עברים יג 15     ָלֵכן בְּ
מֹו.  ָפַתִים ַהּמֹודֹות ִלְשׁ ִרי ְשׂ לֹוַמר, פְּ ֵלאֹלִהים, כְּ

דֹול: ָראּוי ַהֶּׂשה  קֹול גָּ ההתגלות ה 12     ְוֵהם אֹוְמִרים בְּ
ֶׁשִּנְׁשַחט ְלַקֵּבל ְּגבּוָרה, עֶֹׁשר ְוָחְכָמה ְוכַח ִויָקר ְוָכבֹוד ּוְבָרָכה.

ם  ַחת ָלָאֶרץ ְוַעל ַהיָּ ַמִים ּוָבֶאֶרץ ּוִמתַּ שָּׁ ר בַּ ה ֲאֶשׁ ִריָּ ְוָכל בְּ  13

י אֹוְמִרים: ַלּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ְוַלֶּׂשה  ַמְעתִּ ם, ָשׁ ר־בָּ ְוָכל־ֲאֶשׁ
ַהְּבָרָכה ְוַהְיָקר ְוַהָּכבֹוד ְוָהעֹז ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

קֹול ָהמֹון ַרב ּוְכקֹול ַמִים  י קֹול כְּ ַמְעתִּ ְוָשׁ ההתגלות יט 6 
ים ּוְכקֹול ְרָעִמים ֲחָזִקים – אֹוֵמר: ַהְללּוָיּה ִּכי ָמַלְך יהוה  ַרבִּ

ֱאֹלֵהינּו, ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות.

ה05	ניסיו של המשיח.

פּוִפים ְיהָוה  ֵקַח ִעְוִרים ְיהָוה זֵֹקף כְּ תהלים קמו 8     ְיהָוה  פֹּ
יִקים׃ אֵֹהב ַצדִּ

 

ִכים, ְמצָֹרִעים  ְסִחים ְמַהלְּ מתי יא 5     ִעְוִרים רֹוִאים, פִּ
ִרים.  ׂ שְּ ים ִמְתבַּ ים ׁשֹוְמִעים, ֵמִתים ָקִמים, ֲעִניִּ ְמטָֹהִרים, ֵחְרִשׁ

ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.

בֹוָתם׃  ׁש ְלַעצְּ בּוֵרי ֵלב ּוְמַחבֵּ תהלים קמז 3     ָהרֵֹפא ִלְשׁ

ִעים ֲעֵדי־ָאֶרץ׃ יל ְרָשׁ פִּ ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהָוה ַמְשׁ  6

י ֵהם ִייְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ. ֵרי ָהֲעָנִוים, כִּ מתי ה 5     ַאְשׁ

לוקס ד 18      רּוַח ֲאדָֹני ָעָלי, ַיַען ָמַׁשח אִֹתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים. 
ְׁשָלַחִני ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִיים ְּדרֹור,  ּוְלִעְוִרים ְּפַקח־קֹוַח; ְלַׁשֵּלַח 

ְרצּוִצים ָחְפִׁשים.
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ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ס׃ ָרֵאל ְיַכנֵּ ַלִם ְיהָוה ִנְדֵחי ִיְשׂ וֵנה ְירּוָשׁ תהלים קמז 2      בֹּ

ְך׃ ִקְרבֵּ ַנִיְך בְּ ַרְך בָּ ָעָרִיְך בֵּ ִריֵחי ְשׁ ק בְּ י־ִחזַּ כִּ  13

יֵעְך׃ בִּ ים ַיְשׂ ֹלום ֵחֶלב ִחטִּ בּוֵלְך ָשׁ ׂם־גְּ ַהשָּ  14

ל־ְיָדעּום ַהְללּו־ָיּה׃ ִטים בַּ פָּ וי ּוִמְשׁ ה ֵכן  ְלָכל־גֹּ ֹלא ָעָשׂ  20

ָרֵאל ּוְנֻפצֹות  וִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְשׂ א ֵנס ַלגֹּ ישעיהו יא 12     ְוָנָשׂ
ְנפֹות ָהָאֶרץ׃ ע כַּ ץ ֵמַאְרבַּ ְיהּוָדה ְיַקבֵּ

תֹוְך  י בְּ ַכְנתִּ ון ְוָשׁ י ֶאל־ִציֹּ ְבתִּ ה ָאַמר ְיהָוה ַשׁ זכריה ח 3     כֹּ
ַלִם ִעיר־ָהֱאֶמת ְוַהר־ְיהָוה ְצָבאֹות ַהר  ָלִם ְוִנְקְרָאה ְירּוָשׁ ְירּוָשׁ

ֶדׁש׃  ַהקֹּ

ה,  ם ָהָרז ַהזֶּ ָעֵלם ִמכֶּ יֵּ י רֹוֶצה ֶשׁ רומיים יא 25     ֵהן, ַאַחי, ֵאיֶננִּ
ת ָמה ֶאת  ִמדַּ ֵעיֵניֶכם: ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה בְּ ְהיּו ֲחָכִמים בְּ ן תִּ פֶּ

ֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים.  ר ִיכָּ ָרֵאל, ַעד ֲאֶשׁ ִיְשׂ
תּוב:  ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל  כָּ מֹו ֶשׁ ע, כְּ ַשׁ ָרֵאל ִיוָּ ל ִיְשׂ ְוָכְך כָּ  26

ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב.  
י ֶאְסַלח ַלֲעוָֹנם.  ִריִתי אֹוָתם, כִּ ַוֲאִני זאת בְּ  27

ח03 מלכותו העתידית של המשיח.

תֹו  ִהלָּ יר ָחָדׁש תְּ ירּו ַליהָוה ִשׁ תהלים קמט 1     ַהְללּו ָיּה  ִשׁ
ְקַהל ֲחִסיִדים׃  בִּ

ם׃  ון ָיִגילּו ְבַמְלכָּ ֵני־ִציֹּ יו בְּ עָֹשׂ ָרֵאל בְּ ַמח ִיְשׂ ִיְשׂ   2

רּו־ֹלו׃  ור ְיַזמְּ תֹף ְוִכנֹּ מֹו ְבָמחֹול בְּ ְיַהְללּו ְשׁ   3

יׁשּוָעה׃ ו ְיָפֵאר ֲעָנִוים בִּ ַעמֹּ י־רֹוֶצה ְיהָוה בְּ כִּ  4

בֹוָתם׃ כְּ נּו ַעל־ִמְשׁ ָכבֹוד ְיַרנְּ ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים בְּ  5

רֹוִמים!  מְּ ַמִים ְוָכבֹוד בַּ שָּׁ לֹום בַּ ם יהוה! ָשׁ ֵשׁ א בְּ רּוְך ַהבָּ לוקס יט 38      בָּ
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י ֹלא  ם אֹוֲהִבים אֹותֹו ַאף כִּ ר ַאתֶּ פטרוס א א 8     הּוא ֲאֶשׁ
ֵעת ֵאיְנֶכם רֹוִאים אֹותֹו ּוְבָכל זאת  ר כָּ ְרִאיֶתם אֹותֹו, ַוֲאֶשׁ

ר.  פֵּ ִשְׂמָחה ְמפָֹאָרה ַוֲעצּוָמה ִמסַּ ִשׂים בְּ ם ּבֹו ְוָשׂ ַמֲאִמיִנים ַאתֶּ

יר ָחָדׁש: ָראּוי ַאָּתה ָלַקַחת ֶאת  רּו ִשׁ ההתגלות ה 9     ְוָשׁ
ַהֵּסֶפר ְוִלְפּתַֹח ֶאת חֹוָתָמיו, ִּכי ַאָּתה ִנְׁשַחְטָּת ּוְבָדְמָך ָקִניָת 

ֵלאֹלִהים ִמְּבֵני ָּכל ֵׁשֶבט ְוָלׁשֹון, ִמָּכל ַעם ְוֻאָּמה; 
יָת אֹוָתם ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ֵלאֹלֵהינּו, ְוִיְמְלכּו ַעל ָהָאֶרץ. ְוָעִשׂ  10

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 

ָיָדם׃ ות בְּ יִפיֹּ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב פִּ רֹוְממֹות ֵאל בִּ תהלים קמט 6 
ים׃  ל־ֻאמִּ וֵכחֹת בַּ וִים תֹּ גֹּ ות ְנָקָמה בַּ ַלֲעשֹׂ  7

ַכְבֵלי ַבְרֶזל׃ ֵדיֶהם בְּ ים ְוִנְכבְּ ִזקִּ ֶלְאסֹר ַמְלֵכיֶהם בְּ  8

תּוב ָהָדר הּוא ְלָכל־ֲחִסיָדיו  ט כָּ פָּ ֶהם  ִמְשׁ ות בָּ ַלֲעשֹׂ  9

ַהְללּו־ָיּה׃  

טּו  פְּ ים ִיְשׁ דֹוִשׁ ַהקְּ קורנתיים א ו 2     ַהִאם ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֶשׁ
יַצד ֵאיְנֶכם  טּו, כֵּ פְּ ְשׁ ֶאת ָהעֹוָלם? ְוִאם ֶאת ָהעֹוָלם תִּ

יֹוֵתר?  עּוִטים בְּ ִעְנָיִנים ַהפְּ ּפט בָּ ִלים ִלְשׁ ְמֻסגָּ
ן  כֵּ ל ֶשׁ ּפט ַמְלָאִכים? כָּ ֲאַנְחנּו ִנְשׁ ַהִאם ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֶשׁ   3

י יֹום יֹום! ִכים ְלַחיֵּ יָּ ָבִרים ַהשַּׁ דְּ

ַבר ָהֱאֹלִהים ַחי ּופֹוֵעל, ְוַחד הּוא ֵמֶחֶרב  ֲהֵרי דְּ עברים ד 12     ֶשׁ
ָרִקים ְלמַֹח  ין ֶנֶפׁש ְלרּוַח ּוֵבין פְּ יל בֵּ יִפּיֹות ְוחֹוֵדר ַעד ְלַהְבדִּ פִּ

נֹוָתיו. ב ְוַכוָּ בֹות ַהלֵּ ָהֲעָצמֹות, ּובֹוֵחן ַמְחְשׁ



משלי 275

ז04	המשיח ישפוך את רוחו.

יָעה ָלֶכם רּוִחי  ה ַאבִּ י ִהנֵּ ׁשּובּו ְלתֹוַכְחתִּ משלי א 23     תָּ
אֹוִדיָעה ְדָבַרי ֶאְתֶכם׃ 

ר  ם ִנְמְלאּו רּוַח ַהּקֶדׁש ְוֵהֵחּלּו ְלַדבֵּ מעשי השליחים ב 4     ְוֻכלָּ
ר.  ְתָנה ָלֶהם ָהרּוַח ְלַדבֵּ נָּ ִפי ֶשׁ ְלׁשֹונֹות ֲאֵחרֹות כְּ בִּ

א04	המשיח קיים מאז ומעולם.
משיחתו של המשיח. ד01		

ו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז׃  ְרכֹּ ית דַּ משלי ח 22     ְיהָוה ָקָנִני ֵראִשׁ
ְדֵמי־ָאֶרץ׃ י ֵמרֹאׁש ִמקַּ ְכתִּ ֵמעֹוָלם ִנסַּ  23

י־ָמִים׃  דֵּ ֵאין ַמְעָינֹות ִנְכבַּ י בְּ הֹמֹות חֹוָלְלתִּ ֵאין־תְּ בְּ  24

י׃ עּו ִלְפֵני ְגָבעֹות חֹוָלְלתִּ ֶטֶרם ָהִרים ָהְטבָּ בְּ  25

ֵבל׃ ַעד־ֹלא ָעָשׂה ֶאֶרץ ְוחּוצֹות ְורֹאׁש ָעְפרֹות תֵּ  26

ֵני ְתהֹום׃ חּוקֹו חּוג ַעל־פְּ ם ָאִני בְּ ַמִים ָשׁ ֲהִכינֹו ָשׁ בַּ  27

הֹום׃ ֲעזֹוז ִעינֹות תְּ ַעל בַּ ָחִקים ִממָּ צֹו ְשׁ ַאמְּ בְּ  28

חּוקֹו מֹוְסֵדי ָאֶרץ׃ ו ּוַמִים ֹלא ַיַעְברּו־ִפיו בְּ ׂשּומֹו ַליָּם  ֻחקֹּ בְּ  29

ָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים,  ָבר, ְוַהדָּ ית ָהָיה ַהדָּ ֵראִשׁ יוחנן א 1     בְּ
ָבר. ֵואֹלִהים ָהָיה ַהדָּ

ית ִעם ָהֱאֹלִהים. ֵראִשׁ הּוא ָהָיה בְּ   2

ר ִנְהָיה. ל ֲאֶשׁ ְלָעָדיו ֹלא ִנְהָיה כָּ ַהּכל ִנְהָיה ַעל־ָיָדיו, ּוִמבַּ   3

ים ָהיּו ָהאֹור ִלְבֵני ָהָאָדם. ים ְוַהַחיִּ ּבֹו ָהיּו ַחיִּ  4

א05	היחסים בין המשיח לאביו.

ִעים יֹום  יֹום  ֲעֻשׁ משלי ח 30     ָוֶאְהֶיה ֶאְצֹלו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה ַשׁ
ָכל־ֵעת׃  ֶחֶקת ְלָפָניו בְּ ְמַשׂ

ֵני ָאָדם׃  ַעי ֶאת־בְּ ֲעֻשׁ ֵתֵבל ַאְרצֹו ְוַשׁ ֶחֶקת בְּ ְמַשׂ  31
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ִחיד,  ן ַהיָּ יוחנן א 18     ֶאת ָהֱאֹלִהים ֹלא ָרָאה ִאיׁש ֵמעֹוָלם; ַהבֵּ
ר הֹוִדיעֹו. ֵחיק ָהָאב, הּוא ֲאֶשׁ ְמָצא בְּ ַהנִּ

יוחנן ה 19     ָעָנה ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם: ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, 
הּוא רֹוֶאה  ּבֹו זּוָלִתי ַמה שֶּׁ ָבר ִמלִּ ן ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות דָּ ַהבֵּ

ה  ן עֹוֶשׂ ם ַהבֵּ ה ָהָאב – זאת גַּ עֹוֶשׂ ל ַמה שֶּׁ ה. כָּ ֶאת ָהָאב עֹוֶשׂ
מֹוהּו, כָּ

ה.  ר הּוא עֹוֶשׂ ל ֲאֶשׁ ן ּוַמְרֶאה לֹו ֶאת כָּ י ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהבֵּ כִּ  20

אּו; לְּ ְתפַּ י תִּ ה ַיְרֶאה לֹו, ַעד כִּ דֹוִלים ֵמֵאלֶּ ים גְּ ּוַמֲעִשׂ

	המשיח הוא בנו של השם. ב01	

ָחְפָניו ִמי  ַרד ִמי ָאַסף־רּוַח  בְּ ַמִים ַויֵּ משלי ל 4     ִמי ָעָלה־ָשׁ
מֹו  ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ַמה־שְּׁ ְמָלה ִמי ֵהִקים כָּ ׂ שִּ ָצַרר־ַמִים  בַּ

י ֵתָדע׃  נֹו כִּ ם־בְּ ּוַמה־שֶּׁ  

ָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים,  ָבר, ְוַהדָּ ית ָהָיה ַהדָּ ֵראִשׁ יוחנן א 1     בְּ
ָבר.  ֵואֹלִהים ָהָיה ַהדָּ

ִחיד,  ן ַהיָּ יוחנן א 18     ֶאת ָהֱאֹלִהים ֹלא ָרָאה ִאיׁש ֵמעֹוָלם; ַהבֵּ
ר הֹוִדיעֹו.  ֵחיק ָהָאב, הּוא ֲאֶשׁ ְמָצא בְּ ַהנִּ

ַרד ִמן  יָּ ַבד ֶזה ֶשׁ ַמְיָמה ִמלְּ יוחנן ג 13     ִאיׁש ֹלא ָעָלה ַהשָּׁ
ן־ָהָאָדם. ַמִים – בֶּ ַהשָּׁ
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המשיח יהיה הגואל. ד05		
המשיח יעניק חיי עולם. ה11		

חיזוי תחייתו של המשיח.	 ז01		

ֲאִלי ָחי ְוַאֲחרֹון ַעל־ָעָפר ָיקּום׃ י גֹּ איוב יט 25     ַוֲאִני ָיַדְעתִּ
׃ ִרי ֶאֱחֶזה ֱאֹלוהַּ ָשׂ פּו־זֹאת ּוִמבְּ וְַאַחר עֹוִרי ִנקְּ  26

ֵחִקי׃ לּו ִכְליַֹתי בְּ י ְוֵעיַני ָראּו ְוֹלא־ָזר כָּ ר ֲאִני  ֶאֱחֶזה־לִּ ֲאֶשׁ  27

ם  ְך גַּ ָאָדם ַהּכל ֵמִתים, כָּ בְּ מֹו ֶשׁ ן כְּ כֵּ קורנתיים א טו 22     ֶשׁ
יח ַהּכל ָיְחיּו.  ִשׁ מָּ בַּ  

יַח; ַאֲחֵרי ֵכן,  ִשׁ ִסְדרֹו: ָהִראׁשֹון הּוא ַהמָּ ל ֶאָחד כְּ ַאְך כָּ  23

יַח.  ִשׁ ִכים ַלמָּ יָּ בֹואֹו, ַהשַּׁ בְּ

ה ַחי ֲאִני ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים,  ההתגלות א 18     ָהִייִתי ֵמת ְוִהנֵּ
אֹול ָוָמֶות. חֹות ְשׁ ְוִלי ַמְפתְּ
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קדושתו יופיו וכבודו של המשיח.  ב18		

ים ֶזה דֹוִדי  ים ְוֻכֹּלו ַמֲחַמדִּ ו ַמְמַתקִּ שיר השירים ה 16     ִחכֹּ
ָלִם׃  נֹות ְירּוָשׁ ְוֶזה ֵרִעי בְּ  

י ְלֶמֶלְך  ָבר טֹוב אֵֹמר ָאִני ַמֲעַשׂ י  דָּ תהלים מה 3     ָרַחׁש ִלבִּ
וִני ֵעט  סֹוֵפר ָמִהיר׃ ְלשֹׁ

ה הּוא ֶהָחָתן, ֲאָבל ְיִדיד ֶהָחָתן  לָּ ר לֹו ַהכַּ יוחנן ג 29     ֶזה ֲאֶשׁ
ַמח ְלקֹול ֶהָחָתן. זאת  מֹוַח ִיְשׂ ָהעֹוֵמד ְוׁשֹוֵמַע אֹותֹו ָשׂ

ֵלָמה. ְמָחִתי ְוָכֵעת ִהיא ְשׁ ִשׂ
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א03	המשיח הוא צאצא של דוד.

ַעז ּובַֹעז הֹוִליד ֶאת־עֹוֵבד׃ ְלמֹון הֹוִליד ֶאת־בֹּ רות ד 21 ְוַשׂ
ִוד׃ י הֹוִליד ֶאת־דָּ י ְוִיַשׁ ְועֵֹבד הֹוִליד ֶאת־ִיָשׁ  22

ַעז ֵמָרָחב ְובַֹעז הֹוִליד ֶאת־ ְלמֹון הֹוִליד ֶאת־בֹּ מתי א 5     ְוַשׂ
י׃  עֹוֵבד ֵמרּות ְועֹוֵבד הֹוִליד ֶאת־ִיָשׁ

ֹלמֹה  ֶלְך הֹוִליד ֶאת־ְשׁ ֶלְך ְוָדִוד ַהמֶּ ִוד ַהמֶּ י הֹוִליד ֶאת־דָּ ְוִיַשׁ  6

ה׃  ת אּוִריָּ ֵמֵאֶשׁ

מתי א 15     ֱאִליהּוד הֹוִליד ֶאת ֶאְלָעָזר, ֶאְלָעָזר הֹוִליד ֶאת 
ן הֹוִליד ֶאת ַיֲעׂקב. ן ּוַמתָּ ַמתָּ

ה נֹוַלד ֵיׁשּוַע  נָּ ר ִממֶּ ַעל ִמְרָים ֲאֶשׁ ַיֲעׂקב הֹוִליד ֶאת יֹוֵסף בַּ  16

יַח.  ְקָרא ָמִשׁ ַהנִּ

המשיח לא יבוא מבית יהויכין או מבית כניהו, אלא מבית 
דוד.  ראה ספר ירמיה כב: 24-30. 

יוסף הוא צאצא של בית כניה ומרים אינה מבית כניה.
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חסד השם וחסדו של המשיח. ב23		

ּנּו׃ ְדְרֶשׁ איכה ג 25     טֹוב ְיהָוה ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש תִּ
טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְיהָוה׃  26

ר הּוא  ַמִים, ֲאֶשׁ תסלוניקים א א 10     ּוְלַחּכֹות ִלְבנֹו ִמן ַהשָּׁ
א.  ַעם ַהבָּ יל אֹוָתנּו ִמן ַהזַּ צִּ ִתים, ְלֵיׁשּוַע ַהמַּ ֱהִקימֹו ִמן ַהמֵּ

ַעם ַאַחת  ֻהְקַרב פַּ יַח, ַאֲחֵרי ֶשׁ ִשׁ ם ַהמָּ ְך גַּ עברים ט 28     כָּ
ֹּלא ְלִעְנַין ַהֵחְטא –  ִנית – ֶשׁ ים, יֹוִפיַע ֵשׁ ָלֵשׂאת ֲחָטֵאי ַרבִּ

ים לֹו ִליׁשּוָעה. ַלְמַחכִּ

ו11	סיבלו של המשיח.

ה׃   ֶחְרפָּ ע בְּ בַּ הּו ֶלִחי ִיְשׂ ן ְלַמכֵּ איכה ג 30     ִיתֵּ

ַאְלֵפי  ית־ֶלֶחם ֶאְפָרָתה ָצִעיר ִלְהיֹות בְּ ה בֵּ מיכה ד 14     ְוַאתָּ
ֶדם  ָרֵאל ּומֹוָצאָֹתיו ִמקֶּ ִיְשׂ ל בְּ ָך ִלי ֵיֵצא ִלְהיֹות מֹוֵשׁ ְיהּוָדה ִממְּ

ִמיֵמי עֹוָלם׃

ם ָסְטרּו לֹו.  ֶאְגרֹוף; גַּ ָפָניו ְוִהּכּוהּו בְּ מתי כו 67     ָאז ָיְרקּו בְּ
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ח03 מלכותו העתידית של המשיח.
נבואה על אודות מלכות השלום הנצחית. ח10	

י־ָלא ִביַדִין  ֶזֶרת ֶאֶבן דִּ י ִהְתגְּ דניאל ב 34     ָחֵזה ֲהַוְיָת ַעד דִּ
ון׃  ֶקת ִהמֹּ א ְוַהדֵּ י ַפְרְזָלא ְוַחְספָּ ּוְמָחת ְלַצְלָמא ַעל־ַרְגֹלוִהי דִּ
א ְוַדֲהָבא ַוֲהוֹו  ְספָּ א כַּ א ְנָחָשׁ ְרְזָלא ַחְספָּ קּו ַכֲחָדה פַּ אַדִין דָּ בֵּ  35

ון רּוָחא ְוָכל־ֲאַתר ָלא־ ֵרי־ַקִיט ּוְנָשׂא ִהמֹּ עּור ִמן־ִאדְּ כְּ
י־ְמָחת ְלַצְלָמא ֲהָות ְלטּור  ַכח ְלהֹון ְוַאְבָנא  דִּ תֲּ ִהְשׁ

ל־ַאְרָעא׃  ַרב ּוְמָלת כָּ  

י  א ַמְלכּו דִּ ַמיָּ א ִאּנּון ְיִקים ֱאָלּה ְשׁ י ַמְלַכיָּ ּוְביֹוֵמיהֹון דִּ  44

ִבק  תְּ ל ּוַמְלכּוָתה ְלַעם ָאֳחָרן ָלא ִתְשׁ ְלָעְלִמין ָלא ִתְתַחבַּ
א׃  קּום ְלָעְלַמיָּ ין ַמְלְכָוָתא ְוִהיא תְּ ל־ִאלֵּ ק ְוָתֵסיף כָּ דִּ תַּ

י־ָלא ִביַדִין  ֶזֶרת ֶאֶבן דִּ י ִמּטּוָרא ִאְתגְּ י־ֲחַזְיָת דִּ ל־ֳקֵבל דִּ כָּ  45

א ְוַדֲהָבא ֱאָלּה ַרב  ְספָּ א כַּ א ַחְספָּ ְרְזָלא ְנָחָשׁ ֶקת פַּ ְוַהדֶּ
יב ֶחְלָמא  י ֶלֱהֵוא ַאֲחֵרי ְדָנה ְוַיצִּ א ָמה דִּ הֹוַדע ְלַמְלכָּ  

ֵרּה׃   ְשׁ ּוְמֵהיַמן פִּ  

ָך ַעד־עֹוָלם ְלָפֶניָך  יְתָך ּוַמְמַלְכתְּ שמואל ב ז 16     ְוֶנְאַמן בֵּ
ְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד־עֹוָלם׃ כִּ

 
ֵרא, ַויהוה ֱאֹלִהים  דֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיקָּ לוקס א 32     הּוא גָּ

ִוד ָאִביו; א דָּ סֵּ ן לֹו ֶאת כִּ ִיתֵּ
ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.  ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ  33

ה.  ה ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּ יב ֵיׁשּוַע: ַמְלכּוִתי ֵאיֶננָּ יוחנן יח 36     ֵהִשׁ
ְרַתי ִנְלָחִמים  ה, ָהיּו ְמָשׁ ִאּלּו ָהְיָתה ַמְלכּוִתי ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּ

ה  ֵעת ַמְלכּוִתי ֵאיֶננָּ כָּ א ֶשׁ הּוִדים; ֶאלָּ י ַהיְּ ֵסר ְלָראֵשׁ ֹּלא ֶאמָּ ֶשׁ
ִמּפה.  

ַמִים אֹוֵמר: ַעָּתה  שָּׁ דֹול בַּ י קֹול גָּ ַמְעתִּ ההתגלות יב 10     ְוָשׁ
ָּבָאה ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו, ְּגבּוָרתֹו ּוַמְלכּותו ּוֶמְמֶׁשֶלת ְמִׁשיחֹו, 

ִּכי ֻהְׁשַלְך ׂשֹוֵטן ַאֵחינּו ַהְמַקְטֵרג ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ֱאֹלֵהינּו   
יֹוָמם ָוַלְיָלה.   
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המשיח הוא בן האדם. ב03		
ח01	חיזוי שובו של המשיח.

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.
ח10	נבואה על אודות מלכות השלום הנצחית.

המשיח יפואר. ח11		

א  ַמיָּ ֶחְזֵוי ֵליְלָיא ַוֲארּו ִעם־ֲעָנֵני ְשׁ דניאל ז 13     ָחֵזה ֲהֵוית בְּ
א ְמָטה ּוְקָדמֹוִהי  יק יֹוַמיָּ ַבר ֱאָנׁש ָאֵתה ֲהָוה ְוַעד־ַעתִּ כְּ

ַהְקְרבּוִהי׃ 
א ֵלּה  ַניָּ א ְוִלשָּׁ א ֻאַמיָּ ְלָטן ִויָקר ּוַמְלכּו ְוכֹל ַעְמַמיָּ ְוֵלּה ְיִהיב ָשׁ  14

י־ָלא  ה ּוַמְלכּוֵתּה דִּ י־ָלא ֶיְעדֵּ ְלָטן ָעַלם דִּ ְלָטֵנּה ָשׁ ִיְפְלחּון ָשׁ
ל׃   ִתְתַחבַּ

י ֶעְליֹוִנין ְוַיְחְסנּון ַמְלכּוָתא  יֵשׁ לּון ַמְלכּוָתא ַקדִּ ִויַקבְּ  18

א׃  ͏ַעד־ָעְלָמא ְוַעד ָעַלם ָעְלַמיָּ  
 

ְלָאִכים  ְכבֹודֹו ְוָכל ַהמַּ ן־ָהָאָדם בִּ ר ָיבֹוא בֶּ ֲאֶשׁ מתי כה 31     כַּ
ל ַהּגֹוִיים.  בֹודֹו ְוֵיָאְספּו ְלָפָניו כָּ א כְּ סֵּ ב ַעל כִּ ִאּתֹו, ֵיֵשׁ

, ַאְך אֹוֵמר ֲאִני  ה ָאַמְרתָּ יב לֹו ֵיׁשּוַע: ַאתָּ מתי כו 64     ֵהִשׁ
בּוָרה ּוָבא  ב ִליִמין ַהגְּ ן־ָהָאָדם יֹוֵשׁ ְראּו ֶאת בֶּ ה תִּ ָלֶכם, ֵמַעתָּ

ַמִים.  ִעם ַעְנֵני ַהשָּׁ

ְגבּוָרה  ָעָנן בִּ א בֶּ ן־ָהָאָדם בָּ לוקס כא 27     ָאז ִיְראּו ֶאת בֶּ
ּוְבָכבֹוד ַרב.   

ל  א ָנַתן ֶאת כָּ יוחנן ה 22     ָהָאב ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵפט ִאיׁש, ֶאלָּ
ן   ַיד ַהבֵּ ט בְּ פָּ ְשׁ ַהמִּ

ִדים ֶאת ָהָאב. ִמי  ַכבְּ מְּ מֹו ֶשׁ ן כְּ דּו ֶאת ַהבֵּ ַהּכל ְיַכבְּ ֵדי ֶשׁ כְּ  23

ַלח  ר ָשׁ ד ֶאת ָהָאב ֲאֶשׁ ן, ֵאינֹו ְמַכבֵּ ד ֶאת ַהבֵּ ֵאינֹו ְמַכבֵּ ֶשׁ
אֹותֹו.

ן־ָהָאָדם  י בֶּ ט, כִּ פָּ ם ַסְמכּות ָנַתן לֹו ַלֲעׂשֹות ִמְשׁ יוחנן ה 27     גַּ
הּוא.
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ה ָלַקַחת ֶאת  יר ָחָדׁש: “ָראּוי ַאתָּ רּו ִשׁ ההתגלות ה 9     ְוָשׁ
ַחְטתָּ ּוְבָדְמָך ָקִניָת  ה ִנְשׁ י ַאתָּ ֶפר ְוִלְפּתַח ֶאת חֹוָתָמיו, כִּ ַהסֵּ

ה; ל ַעם ְוֻאמָּ ֶבט ְוָלׁשֹון, ִמכָּ ל ֵשׁ ֵני כָּ ֵלאֹלִהים ִמבְּ
יָת אֹוָתם ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ֵלאֹלֵהינּו, ְוִיְמְלכּו ַעל ָהָאֶרץ.” ְוָעִשׂ  10

ה ָהִראׁשֹוָנה;  ִחיָּ תְּ ֶחְלקֹו בַּ ר ְוָקדֹוׁש ִמי ֶשׁ ההתגלות כ 6     ְמֻאשָּׁ
י ִיְהיּו ּכֲהִנים ֵלאֹלִהים  ְלטֹון, כִּ ִני ִשׁ ֶות ַהשֵּׁ ה ֵאין ַלמָּ ַעל ֵאלֶּ  

ִנים. יַח ְוִיְמְלכּו ִאּתֹו ֶאֶלף ָשׁ ִשׁ ְוַלמָּ

ה26	פעולת הגאולה על-ידי המשיח.

ָך  ְוַעל־ִעיר  ְך ַעל־ַעמְּ ְבִעים ֶנְחתַּ ֻבִעים ִשׁ דניאל ט 24     ָשׁ
ר ָעוֹן ּוְלָהִביא  אֹות ּוְלַכפֵּ ם ַחטָּ ע ּוַלְחתֹּ ַשׁ א ַהפֶּ ָך ְלַכלֵּ ָקְדֶשׁ

ים׃ קֶֹדׁש ָקָדִשׁ ַח   ם ָחזֹון ְוָנִביא ְוִלְמשֹׁ ֶצֶדק עָֹלִמים ְוַלְחתֹּ

יב ְוָאַמר ָלֶהם: הֹוי ַחְסֵרי ַדַעת ְוִכְבֵדי  לוקס כד 25     ֵהִשׁ
ִביִאים! רּו ַהנְּ בְּ ר דִּ ָכל ֲאֶשׁ ֵלב ֵמַהֲאִמין בְּ  

ֵנס ֶאל  ל זאת ּוְלִהכָּ יַח ָהָיה ִלְסּבל ֶאת כָּ ִשׁ ֲהֵרי ַעל ַהמָּ  26

בֹודֹו! ְפֶאֶרת כְּ תִּ
ָבִרים  ִביִאים ּוֵבֵאר ָלֶהם ֶאת ַהדְּ ל ַהנְּ ה ּוִמכָּ ֶשׁ הּוא ֵהֵחל ִממֹּ  27

תּוִבים.  ָכל ַהכְּ ִנים ֵאָליו בְּ ַהְמֻכוָּ

ה ָאַמר ֶאל ֲאבֹוֵתינּו: ָנִביא  מעשי השליחים ג 22     ֵהן מֶֹשׁ
מֹוִני; ֵאָליו  ֶרב ֲאֵחיֶכם, כָּ ָיִקים ָלֶכם יהוה ֱאֹלֵהיֶכם ִמקֶּ

ר ֲאֵליֶכם. ר ְיַדבֵּ כל ֲאֶשׁ ָמעּון כְּ ְשׁ תִּ

ה אֹוָתנּו ֵאָליו  ִרצָּ קורנתיים ב ה 18     ְוַהּכל ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ֶשׁ
רּות ָהִרּצּוי.  יַח, ּוָמַסר ָלנּו ֶאת ֵשׁ ִשׁ ַעל־ְיֵדי ַהמָּ

ה ֶאת ָהעֹוָלם ֶאל ַעְצמֹו  יַח ְמַרצֶּ ִשׁ מָּ לֹוַמר: ֱאֹלִהים ָהָיה בַּ כְּ  19

ם  ִלי ַלְחׁשֹב ָלֶהם ֶאת ֲעוֹונֹוֵתיֶהם, ְוהּוא ָשׂ ִמבְּ
ַבר ָהִרּצּוי. נּו ֶאת דְּ בָּ  

ים. ִשׁ ִלים ְלָתִמיד ֶאת ַהְמֻקדָּ ן ֶאָחד ִהְשׁ ָקְרבָּ ן בְּ כֵּ עברים י 14     ֶשׁ
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הוא יהיה משיח ישראל. א07	
מותו של המשיח הוגד מראש. ו01	 
השלכותיה של דחיית המשיח. ו04		

יב ְוִלְבנֹות  ל ִמן־מָֹצא ָדָבר ְלָהִשׁ כֵּ דניאל ט 25     ְוֵתַדע ְוַתְשׂ
ים  שִּׁ ֻבִעים ִשׁ ְבָעה ְוָשׁ ֻבִעים ִשׁ יַח ָנִגיד ָשׁ ַלִם ַעד־ָמִשׁ ְירּוָשׁ

ים׃  ׁשּוב ְוִנְבְנָתה ְרחֹוב ְוָחרּוץ ּוְבצֹוק ָהִעתִּ ַנִים תָּ ּוְשׁ

ים׃  ה ְלֻאמִּ יו ָנִגיד ּוְמַצוֵּ ים ְנַתתִּ ישעיהו נה 4     ֵהן ֵעד ְלאּומִּ

ָמקֹום  ּקּוץ ַהְמׁשֹוֵמם עֹוֵמד בְּ ְראּו ֶאת ַהשִּׁ תִּ מרקוס יג 14     ּוְכֶשׁ
יהּוָדה,  ְמָצִאים בִּ ֵאינֹו ְמקֹומֹו – ַעל ַהּקֹוֵרא ְלָהִבין – ֲאַזי ַהנִּ ֶשׁ

נּוסּו ֶאל ֶהָהִרים; יָּ ֶשׁ

ְמעֹון ְוָאַמר לֹו:  ה ָמָצא ֶאת ָאִחיו ִשׁ ִחלָּ יוחנן א 41     תְּ
יַח.  ִשׁ ָמָצאנּו ֶאת ַהמָּ  

מותו של המשיח הוגד מראש. ו01		

יַח  ֵרת ָמִשׁ ַנִים ִיכָּ ים ּוְשׁ שִּׁ ֻבִעים ִשׁ דניאל ט 26     ְוַאֲחֵרי ַהשָּׁ
ֶטף  ו ַבשֶּׁ א ְוִקצֹּ ִחית ַעם ָנִגיד ַהבָּ ֶדׁש ַיְשׁ ְוֵאין ֹלו ְוָהִעיר ְוַהקֹּ

ֵממֹות׃  ְוַעד ֵקץ ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרֶצת שֹׁ

וֵחַח  ורֹו ִמי ְישֹׂ ח ְוֶאת־דֹּ ט ֻלקָּ פָּ ְשׁ ישעיהו נג 8     ֵמעֶֹצר ּוִממִּ
י ֶנַגע ָלמֹו׃ ע ַעמִּ ַשׁ ים ִמפֶּ י ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחיִּ כִּ  

ְנָיִנים  ה רֹוֶאה ֶאת ַהבִּ מרקוס יג 2      ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: ַאתָּ
ל  פַּ ר ֹלא תֻּ ֵאר ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן ֲאֶשׁ שָּׁ ה? ֹלא תִּ דֹוִלים ָהֵאלֶּ ַהגְּ

ַאְרָצה. 

ְהֶיה  ַלִים תִּ ל ַהּגֹוִים, ִוירּוָשׁ לּו ְוֻיְגלּו ֶאל כָּ ֶחֶרב ִיפְּ לוקס כא 24     בְּ
ְלאּו ִעּתֹות ַהּגֹוִים.   ר ִימָּ ִמְרָמס ְלגֹוִים ַעד ֲאֶשׁ
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יַח ִיְסּבל ְוָיקּום  ִשׁ ַהמָּ תּוב, ֶשׁ ְך כָּ לוקס כד 46     ְוָאַמר ָלֶהם: כָּ
י. ִליִשׁ ּיֹום ַהשְּׁ ִתים בַּ ִמן ַהמֵּ

דֹול  ְהיֹותֹו ּכֵהן גָּ בִּ א ֶשׁ ּבֹו ָאַמר זאת, ֶאלָּ יוחנן יא 51     ֹלא ִמלִּ
ה;  ַעד ָהֻאמָּ י ֵיׁשּוַע ָעִתיד ָלמּות בְּ א כִּ ָנה ִהְתַנבֵּ אֹוָתּה ָשׁ בְּ

ץ ְלֶאָחד  ַקבֵּ יְּ ֵדי ֶשׁ ם כְּ א גַּ ה, ֶאלָּ ַעד ָהֻאמָּ ְוֹלא ַרק בְּ  52

ֵני־ָהֱאֹלִהים.  ֶאת ְנפּוצֹות בְּ  

השלכותיה של דחיית המשיח. ו04	
נבואה על אודות עתיד עמו של המשיח. ח09 

בּוַע  בּוַע ֶאָחד ַוֲחִצי ַהשָּׁ ים ָשׁ ִרית ָלַרבִּ יר בְּ דניאל ט 27     ְוִהְגבִּ
ָלה  ֵמם ְוַעד־כָּ ּקּוִצים ְמשֹׁ ַנף ִשׁ ית  ֶזַבח ּוִמְנָחה ְוַעל כְּ בִּ ַיְשׁ

ֵמם׃   ְך ַעל־שֹׁ תַּ ְוֶנֱחָרָצה תִּ

ֶפת ַמֲחנֹות,  ַלִים ֻמקֶּ ְראּו ֶאת ְירּוָשׁ ר תִּ לוקס כא 20     ְוַכֲאֶשׁ
ָנּה.  י ָקֵרב ֻחְרבָּ עּו כִּ דְּ

ְמָצִאים  נּוסּו ֶאל ֶהָהִרים; ַהנִּ יָּ יהּוָדה – ֶשׁ ְמָצִאים בִּ ֲאַזי ַהנִּ  21

ְנסּו ֵאֶליָה; דֹות ַאל ִיכָּ ׂ שָּ ר בַּ ה ֲאֶשׁ ה, ְוֵאלֶּ נָּ ְצאּו ִממֶּ יֵּ ִעיר, ֶשׁ בָּ
תּוב.  ל ַהכָּ א כָּ י ְיֵמי ָנָקם ֵהם ְלַמלֵּ כִּ  22

ְהֶיה  דֹוָלה תִּ י ָצָרה גְּ ִמים ָהֵהם, כִּ יָּ יִניקֹות בַּ אֹוי ֶלָהרֹות ְוַלמֵּ  23

ה.  ַעל ָהָאֶרץ ְוֶקֶצף ַעל ָהָעם ַהזֶּ
ְהֶיה ִמְרָמס  ַלִים תִּ ל ַהּגֹוִים, ִוירּוָשׁ לּו ְוֻיְגלּו ֶאל כָּ ֶחֶרב ִיפְּ בְּ  24

ְלאּו ִעּתֹות ַהּגֹוִים.  ר ִימָּ ְלגֹוִים ַעד ֲאֶשׁ

קדושתו יופיו וכבודו של המשיח.  ב18		

ה ִאיׁש־ֶאָחד ָלבּוׁש  ׂא ֶאת־ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהנֵּ דניאל י 5    ָוֶאשָּ
ֶכֶתם אּוָפז׃  ים ּוָמְתָניו ֲחֻגִרים בְּ דִּ בַּ

יֵדי ֵאׁש ּוְזרֹעָֹתיו  ַלפִּ ַמְרֵאה ָבָרק ְוֵעיָניו כְּ יׁש ּוָפָניו כְּ תֹו ְכַתְרִשׁ ּוְגִויָּ   6

קֹול ָהמֹון׃ ָבָריו כְּ ת ָקָלל ְוקֹול דְּ ֵעין ְנחֶֹשׁ ֹלָתיו כְּ ּוַמְרגְּ
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ן־ָאָדם עֹוֶטה  ַמְרֵאה בֶּ נֹורֹות כְּ ַבע ַהמְּ ההתגלות א 13     ּוֵבין ֶשׁ
לֹוָתיו ְוָחגּור ֲחגֹוַרת ָזָהב ַעל ֲחֵזהּו.  ְמִעיל ַעד ַמְרגְּ

ְלֶהֶבת ֵאׁש;  ַשׁ ֶלג, ְוֵעיָניו כְּ שֶּׁ ֶצֶמר ָלָבן כַּ ָערֹו ְלָבִנים כְּ רֹאׁשֹו ּוְשׂ   14

קֹול ַמִים  ּכּור, ְוקֹולֹו כְּ ְצְרָפה בַּ נִּ ת נֹוֶצֶצת ֶשׁ מֹו ְנחֶֹשׁ ַרְגָליו כְּ   15

ים. ַרבִּ
ה,  יִפּיֹות ַחדָּ יו יֹוֵצאת ֶחֶרב פִּ ְבָעה ּכֹוָכִבים; ִמפִּ ַיד ְיִמינֹו ִשׁ בְּ   16

ְגבּוָרָתּה.  ִאיָרה בִּ ֶמׁש ַהמְּ שֶּׁ ּוָפָניו כַּ
ת, ְוהּוא ָשׂם ֶאת ַיד ְיִמינֹו  מֵּ י ְלַרְגָליו כַּ ר ְרִאיִתיו ָנַפְלתִּ ֲאֶשׁ כַּ   17

יָרא. ֲאִני ָהִראׁשֹון ְוָהַאֲחרֹון ְוַהַחי. ָעַלי ְוָאַמר: ַאל תִּ

ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח. 
ח03 מלכותו העתידית של המשיח. 			

דֹול ָהעֵֹמד  ר ַהגָּ ׂ דניאל יב 1     ּוָבֵעת ַהִהיא ַיֲעמֹד ִמיָכֵאל ַהשַּ
ר  ָך ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ֲאֶשׁ ֵני ַעמֶּ ַעל־בְּ

ֵלט  וי ַעד ָהֵעת ַהִהיא ּוָבֵעת ַהִהיא ִימָּ ֹלא־ִנְהְיָתה ִמְהיֹות גֹּ  
ֶפר׃ סֵּ תּוב בַּ ְמָצא כָּ ל־ַהנִּ כָּ ָך   ַעמְּ

ַלִם ָקדֹוׁש  ירּוָשׁ וָתר בִּ ון ְוַהנֹּ ִציֹּ ָאר בְּ ְשׁ ישעיהו ד 3     ְוָהָיה  ַהנִּ
ָלִם׃ ירּוָשׁ ים בִּ תּוב ַלַחיִּ ל־ַהכָּ ֵיָאֶמר ֹלו כָּ

מֹוָה  ר ֹלא ָהְיָתה כָּ דֹוָלה ֲאֶשׁ ְהֶיה ָצָרה גְּ י ָאז תִּ מתי כד 21     כִּ
מֹוָה.  ְהֶיה כָּ ה, ַאף ֹלא תִּ ית ָהעֹוָלם ְוַעד ַעתָּ ֵמֵראִשׁ

ָהרּוחֹות ִנְכָנעֹות ָלֶכם;  ְשְׂמחּו ַעל ֶשׁ לוקס י 20     ּוְבָכל זאת ַאל תִּ
ַמִים.  שָּׁ בּו בַּ מֹוֵתיֶכם ִנְכתְּ שְּׁ ְך ֶשׁ ִשְׂמחּו ַעל כָּ
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ח02	שיפוט עתידי בידי המשיח.

י  ה ְלַחיֵּ ֵני ַאְדַמת־ָעָפר ָיִקיצּו ֵאלֶּ ֵשׁ ים ִמיְּ דניאל יב 2    ְוַרבִּ
ה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם׃   עֹוָלם ְוֵאלֶּ

ְלָאִכים  ְכבֹודֹו ְוָכל ַהמַּ ן־ָהָאָדם בִּ ר ָיבֹוא בֶּ ֲאֶשׁ מתי כה 31     כַּ
ל ַהּגֹוִיים. בֹודֹו ְוֵיָאְספּו ְלָפָניו כָּ א כְּ סֵּ ב ַעל כִּ ִאּתֹו, ֵיֵשׁ

ים ים ִמן ָהִעזִּ ָבִשׂ ְפִריד ֶאת ַהכְּ רֹוֶעה ַהמַּ ה כְּ ָאז ַיְפִריֵדם ֶזה ִמזֶּ  32

מֹאלֹו.  ים ִלְשׂ ים ִליִמינֹו ְוֶאת ָהִעזִּ ָבִשׂ יב ֶאת ַהכְּ ְוַיצִּ  33

רּוֵכי ָאִבי ּוְרׁשּו ֶאת  ִבים ִליִמינֹו, ּבֹואּו בְּ צָּ ֶלְך ֶאל ַהנִּ יאַמר ַהמֶּ  34

ֵבל. ֵסד תֵּ ְלכּות ַהּמּוָכָנה ָלֶכם ֵמָאז ִהוָּ ַהמַּ

	מלכותו העתידית של המשיח.  		 ח03	

ים  יֵקי ָהַרבִּ זַֹהר ָהָרִקיַע ּוַמְצדִּ ִלים ַיְזִהרּו כְּ כִּ ְשׂ דניאל יב 3     ְוַהמַּ
וָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד׃    כֹּ כַּ

ַמְמֶלֶכת ֲאִביֶהם.  ֶמׁש בְּ שֶּׁ יִקים כַּ דִּ מתי יג 43     ָאז ַיְזִהירּו ַהצַּ
ַמע! ְשׁ יִּ ָאְזַנִים לֹו, ֶשׁ ִמי ֶשׁ  

ם  מתי יט 28     ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַאתֶּ
ב  ִריָאה ּוֶבן־ָהָאָדם ֵיֵשׁ ׁש ַהבְּ ְתַחדֵּ ר תִּ ֲאֶשׁ ַההֹוְלִכים ַאֲחַרי, כַּ

ְסאֹות  ר כִּ ֵנים־ָעָשׂ ם ַעל ְשׁ ם ַאתֶּ בּו גַּ ְשׁ בֹודֹו, תֵּ א כְּ סֵּ ַעל כִּ
ָרֵאל.  ְבֵטי ִיְשׂ ר ִשׁ ֵנים־ָעָשׂ ּפט ֶאת ְשׁ ִלְשׁ
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א03	המשיח הוא צאצא של דוד. 
ד04 משרתו של המשיח  כמלך. 

י־ָמְלאּו ָיֶמיָך ָלֶלֶכת ִעם־ דברי הימים א יז 11     ְוָהָיה כִּ
ֶניָך  ר ִיְהֶיה ִמבָּ ֲאבֶֹתיָך ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת־ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶשׁ

ַוֲהִכינֹוִתי ֶאת־ַמְלכּותֹו׃ 

יֵמי הֹוְרדֹוס  ֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, בִּ ּנֹוַלד ֵיׁשּוַע בְּ ֵעת ֶשׁ מתי ב 1     בְּ
ְזָרח. ַלִים ֲחָכִמים ִמן ַהמִּ אּו ִלירּוָשׁ ֶלְך, בָּ ַהמֶּ

י ָרִאינּו ֶאת ּכֹוָכבֹו  ר נֹוָלד? כִּ הּוִדים ֲאֶשׁ ֲאלּו: ֵהיָכן ֶמֶלְך ַהיְּ ָשׁ   2

ֲחוֹות לֹו.  תַּ ְזָרח ּוָבאנּו ְלִהְשׁ מִּ בַּ

דֹורֹו ְלִפי  ֵרת בְּ שֵּׁ ִוד, ְלַאַחר ֶשׁ מעשי השליחים יג 36     ֵהן דָּ
ַחת. ַכב ְוֶנֱאַסף ֶאל ֲאבֹוָתיו ְוָרָאה ַשׁ ְכִנית ֱאֹלִהים, ָשׁ תָּ

ַחת.  ֱאֹלִהים ֱהִקימֹו ֹלא ָרָאה ַשׁ ֲאָבל ֶזה ֶשׁ  37

ִפי  לְּ יַח ֲאדֹוֵננּו, ֶשׁ ִשׁ נֹו, ֵיׁשּוַע ַהמָּ רומיים א 3    ַעל־אֹודֹות בְּ
ִוד  ַרע דָּ ר מֹוָצאֹו ִמזֶּ ָשׂ ַהבָּ  

המשיח יבנה מקדש לשם. ה17	 
	

ְסאֹו  י ֶאת־כִּ ַנְנתִּ ִית ְוכֹ י בָּ דברי הימים א יז 12     הּוא ִיְבֶנה־לִּ
ַעד־עֹוָלם׃ 

ה  יב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם: ִהְרסּו ֶאת ַהֵהיָכל ַהזֶּ יוחנן ב 19     ֵהִשׁ
ה ָיִמים ָאִקים אֹותֹו.  לֹוָשׁ ּוִבְשׁ

ה  ה ְוַאתָּ ִנים ִנְבָנה ַהֵהיָכל ַהזֶּ ׁש ָשׁ ִעים ְוֵשׁ ֵהם ָאְמרּו: ַאְרבָּ  20

ִקים אֹותֹו? ה ָיִמים תָּ לֹוָשׁ ְשׁ בִּ
ר ַעל ֵהיַכל ּגּופֹו.  בֵּ ַאְך הּוא דִּ  21

 

ל ְמלֹוא ָהֱאֹלהּות;  גּופֹו, ׁשֹוֵכן כָּ יַח, בְּ ִשׁ מָּ קולסיים ב 9     ֵהן בַּ
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א05	היחסים בין המשיח לאביו.

י ְלֵבן  דברי הימים א יז 13     ֲאִני ֶאְהֶיה־ֹּלו ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה־לִּ
ר ָהָיה ְלָפֶניָך׃  ר ֲהִסירֹוִתי ֵמֲאֶשׁ ֲאֶשׁ ו כַּ י ֹלא־ָאִסיר ֵמִעמֹּ ְוַחְסדִּ

ְלָאִכים ָאַמר ֵמעֹוָלם,  י ֶאל ִמי ֵמַהמַּ עברים א 5     כִּ
ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך? ְועֹוד, ֲאִני ֶאְהֶיה־ּלֹו   

ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה־ִּלי ְלֵבן?   

ח03	מלכותו העתידית של המשיח.

ֵביִתי ּוְבַמְלכּוִתי  יהּו בְּ דברי הימים א יז 14     ְוַהֲעַמְדתִּ
ַעד־ָהעֹוָלם ְוִכְסאֹו ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד־עֹוָלם׃  

ית ַיֲעׂקב ְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו.    לוקס א 33 ְוִיְמֹלְך ַעל בֵּ
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146 א 26   
146 יא 17   
147 יו 60–62   
147 יז 22–24   
148 כ 40–42   
149 כא 27,26   
149 לג 33,32   
150 לד 11–13, 23–24   
151 לו 24–28   
152 לז 9–14   
153 לז 21–28   
154 לח 16   
155 לח 18   
155 לח 20   
156 לח 22   
157 לח 23   
157 לט 7–8, 21–25   
158 מז 9–12   

הושע  
160    ב 2,1 

161,160 ב 17–25   
161 ג 4   
162 ג5   
162 ו 1–2   
163 ו 3   
163 יא 1   

163 יג 14   
168 יד 5–9   

יואל  
165 ב 14,13,1   

166,165 ב 27,26,23,19,18   
166 ג 2,1   
167 ג 3–5   
168 ד 17,1–21   

עמוס  
169 ח 9   
169 ח 11   

170,169 ט 11–15   

עבדיה  
171 א 17,21   

יונה  
172    ב 1 

 

מיכה  
173 ב 13,12   

174,173 ד 1–4, 7   
174 ד 14   
175 ה 1   
175 ה 3,2   
176 ה 4   
176 ז 19,18   



רשימת הקטעים המקראיים המטופלים  294

חבקוק  
178 ב 3   
178 ב 4   
178 ב 14   

צפניה  
179 ג 12–20,17,14   

חגי  
180 ב 6–9   
180 ב 23   

זכריה  
181 א 17,16   

182,181 ב 7–14,9–17   
183 ג 1–8,5   
184 ו 13,12   
185  ח 3–20,13,12,8–23 
187 ט 9   
187 ט 10    
188 י 6–12   
189 יא 4–6   
189 יא 7   
190 יא 8   
190 יא 9   
191 יא 11,10   
191 יא 13,12   
192 יב 8,3–10   
193 יג 2,1   
194 יג 7   
194 יג 9,8   
195 יד 17,16,4,3   

מלאכי  
197 א 11   
197 ג 1   
198 ג 2–5, 16–18   
199 ג 19–22   
200 ג 24,23   

תהלים  
201 א 1–3   
201 ב 1   
202 ב 3,2   
202 ב 4–6   
203 ב 7   
203 ב 8   
203 ב 9   
204 ב  12    

205,204 ח 1–3   
205 ח 7   
205 יו 8–11   
206 יז 15   
206 יח 5–7   
207 יח 22–25   
207 כ 5–7   
208 כא 5   
208 כא 6   
209 כא 8,7   
209    כב 1–3 
209 כב 7   
210 כב 8   
210 כב 9   
211 כב 11,10   
211 כב 12   
211 כב 14,13   
212 כב 15   
212 כב 16   
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213 כב 17   
213 כב 18   
213 כב 19   
214 כב 23   
214 כב 29,28,24   
215 כג 1–4   
216 כד 3   
216 כד 7–10   
217 כז 2   
217 כז 12   
217 כח 8   
218 ל 4   
218 לא 6   
218 לא 13,12   
219 לד 21   
219 לה 4    
219 לה 11,12   
220 לה 19   
220 לח  14,13   
221 מ 4,3   
221 מ 7   
222 מ 8   
222 מ 9   
222 מ 11,10   
223 מ 51   
223 מא 6–10   
224 מב 8   
225 מג 3   
225 מה 2–3   
226 מה 4–5   
227 מה 6   
227 מה 8,7   
228 מה  14–16   
228 מה 18,17   
229 מו 5–12   

230 מז 2–10   
231 מט 16   
231 נ 2–6   
232 נא 19   
233 נג 7   
233 נה  13–15   
234 סא 8,7   
234 סב 5,4   
235 סה 3   
235 סז 2–7   
236 סח 2–4   
236 סח 19   
237 סט 5   
237 סט 8–10   
238 סט 20–22   
239 סט 27   
239 עא 20   
240  עב 7–17,12,11,9–19 
241 עה 9,8   
241 עח 2   
242 פ 18,16,15   
242 פה 10   
243 פה 11–14   
243 פו 9   
244 פו 12–13   
244 פו 15   
244 פח 19,15   
245 פט 5,4   
245 פט 20   
246 פט 22,21   
246 פט 23   
246 פט 24   
247 פט 25   
247 פט 26   
247 פט 27   
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248 פט 28–30   
248 פט 36–38   
249 צ 2   
249 צא 12,11   
250 צא 13   
250 צא 16,14   
250 צג 2,1   
251 צה 1–3   
251 צה 7–11   
252 צו 1–3   
252 צו 7–13   
253 צז 1–6   
254 צח 1–3   
254 צח 4–9   
255 צט 1–5   
256 קב 9–12   
256 קב 14–23,17   
257 קב 26–28   
257 קג 12,3   
258 קג 4   
258 קג 5   
259 קג 13   
259 קג 17,11   
260 קג 22   
261 קז 1–3   
261 קז 25–29   
261 קט 1–5   
262 קט 8   
262 קט 25   
262 קי 2,1   
263 קי 3   
263 קי 4   
264 קי 6,5   
264 קי 7   
265 קיב 4   
265 קיח 22–24   

266 קיח 27,26   
266 קיט 97    
267 קכט 3   
267 קל 8,7   
268 קלב 12,11   
268 קלב 13   
269 קלב 14   
269 קלב 15   
269 קלב 16   
270 קלב 18,17   
270 קלח4   
270 קלט 1–4   
271 קלט 7–10   
271 קמה 10–13   
272 קמו 8   
272 קמז 6,3   
273 קמז 2, 13–14, 20   
273 קלט 1–5   
274 קלט 6–9   

משלי  
275 א 23   
275 ח 22–29   
275 ח 31,30   
276 ל 4   

איוב  
277 יט 25–27   

שיר השירים   
278 ה 16   
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רות  
279 ד 22,21   

איכה  
280 ג 26,25   
280 ג 30   

דניאל  
281 ב 45,44,35,34   
282 ז18,14,13   
283 ט 24   
284 ט 25   
284 ט 26   
285 ט 27   
285 י 6,5   
286 יב 1   
287 יב 2   
287 יב 3   

דברי הימים א  
288 יז 11   
288 יז 12   
289 יז 13   
289 יז 14   


