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הקדמה
האם אתה מבין את מה שאתה קורא בכתובים?

אלפיים	 לפני	 מעלה	 רם	 אדם	 בפני	 המבשר	 פיליפוס	 שהציג	 השאלה	 זוהי	
שנה	)מעשי	השליחים	ח(.	האיש	היה	סריס	של	מלכת	כוש	וממונה	על	כל	גנזיה.	
לוודאי	בפסח.	 לירושלים	לעבוד	את	אלוהים	באחת	הרגלים,	קרוב	 הוא	עלה	
בדרכו	חזרה	למולדתו	ישב	במרכבתו	והמשיך	לקרוא	את	כתבי	הקודש.	תשובתו	
לשאלה	של	פיליפוס	הייתה:	"וְֵאיכָכָה אּוכַל ִאם־ֵאין ִאיׁש ֲאׁשֶר יֹוֵרנִי?"	)מעשי	
השליחים	ח	31(.	ענה	הסריס	על	השאלה.	הוא	קרא	בקול	מתוך	התנ"ך	בעברית	
וְֹלא־יִפְַּתח   נֱֶאלָָמה  ּגֹוזְזֶיָה  לִפְנֵי  ּוכְָרֵחל  יּובָל  לֶַּטבַח  "ּכַּׂשֶה  	:7 נג	 ישעיה	 את	
ּפִיו…"	הסריס	אז	שאל	את	פיליפוס	אם	הנביא	דיבר	על	עצמו	או	על	איש	אחר.	

פיליפוס	התחיל	ללמד	אותו	מהפסוק	הזה,	ובישר	לו	על	ישוע.

דבר אלוהים איננו משתנה
דבר	אלוהים	הוא	כמו	אלוהים	עצמו:	הוא	איננו	משתנה.	מה	שכן	משתנה	
לגבי	 ההבנה	 כללי,	 באופן	 משתנה.	 אלוהים	 דבר	 לגבי	 האדם	 של	 הבנתו	 היא	
בדורות	 שחלה	 מההתפתחות	 נהנים	 ואנחנו	 בהדרגה,	 התפתחה	 הקודש	 כתבי	
הכנסייה	 כדוגמת	 הנוצרית	 הכנסייה	 של	 מחלקיה	 בכמה	 אך	 הקודמים.	
הקתולית,	הכתובים	לא	הובנו	כיאות	ולא	יושמו	כשורה.	כתוצאה	מכך	יהודים	
ומאמינים	פרוטסטנטים	סבלו	מרדיפות	נוראיות	ביותר	ואולצו	בכוח	להמיר	את	
דתם.	אנשים	רבים	הומתו	בגלל	אמונתם	ואפילו	נשרפו	חיים	על	ידי	הכנסייה	
מעמיק	 ללימוד	 השאר	 בין	 שהובילה	 באירופה	 הרפורמציה	 לאחר	 הקתולית.	
וזהיר	של	הכתובים,	נכתבו	הצהרות	אמונה	שבהן	סוכמה	ההוראה	של	הכתובים.

באמצע	המאה	ה-17	התכנסו	בווסטמינסטר	שבלונדון	התאולוגים	הטובים	
דיונים	 וערכו	 הבריטית,	 הממלכה	 רחבי	 מכל	 הזמנים	 בכל	 ביותר	 והמיומנים	
במשך	חמש	שנים,	במטרה	לגבש	הצהרה	משותפת	של	אמונה.	הצהרת	אמונה	
היא	סיכום	של	עקרונות	הכתובים,	בהתאם	להבנה	ולתפיסה	של	קבוצה	של	
אנשים.	הצהרה	כזאת	היא	אמצעי	להקנות	לאנשי	אלוהים	אחדות	באופן	שבו	
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הם	מבינים	את	הכתובים	ומכריזים	במה	הם	מאמינים.	המאמצים	האלה	הניבו	
שהיא	 הוכיחה	 ההצהרה	 וסטמינסטר.	 של	 האמונה	 הצהרת	 את	 	1646 בשנת	
אמצעי	יקר	ערך	גם	ליחידים	וגם	לקבוצות	כי	מאז	כתיבתה	ועד	עצם	היום	הזה,	
היא	מציגה	בבירור	את	עיקרי	הוראת	הכתובים.	משיחיים	רבים	ברחבי	העולם	
משתמשים	בהצהרה	הזאת		כי	הם	מאמינים	שהיא	מצהירה	בגלוי	על	העקרונות	

של	כתבי	הקודש.

אחדות הקהילה, גוף המשיח
לגבי	כתבי	 הצהרת	האמונה	של	וסטמינסטר	מקדמת	אחדות	בהבנה	שלנו	
הקודש.	"קֹול צֹפַיְִך נָׂשְאּו קֹול, יְַחָּדו יְַרּנֵנּו: ּכִי עַיִן ּבְעַיִן יְִראּו, ּבְׁשּוב יְהוָה צִּיֹון"	
)ישעיה	נב	8(.	»וְִהנְנִי ַמזְִהיר ֶאְתכֶם ַאַחי ּבְׁשֵם ֲאדֹנֵנּו יֵׁשּועַ ַהָּמׁשִיַח לְִהיֹות ּכֻּלְכֶם 
ּפֶה ֶאָחד וְֹלא ִּתְהיֶינָה ַמֲחֹלקֹות ּבֵינֵיכֶם ּכִי ִאם־ִּתּכֹונֲנּו יַַחד ּבְלֵב ֶאָחד ּובְעֵצָה 
ֶאָחת" 	)הראשונה	לקורינתים	א	10(.	"ִהּנֵה ַמה ּטֹוב, ּוַמה ּנָעִים ׁשֶבֶת ַאִחים 
יַָחד"	)תהילים	קלג(.	מפסוקים	אלה	עולה	בבירור	שמוטלת	עלינו	החובה	 ּגַם 

לקדם	אחדות.	



7

ברא'
שמות
ויק'
במד'
דבר'

יהוש'
שופ'

שמ"א
שמ"ב
מל"א
מל"ב
ישע'
ירמ'

יחז'
הושע
יואל
עמוס
עוב'
יונה

מיכה
נחום
חבק'
צפנ'
חגי
זכר'

מלא'

תהל'
משלי
איוב

שה"ש
רות

איכה
קהלת
אסתר

דני'
עזרא
נחמ'

דהי"א
דהי"ב

 קיצור שמות הספרים בתנ"ך
ובברית החדשה

ספרי התנ"ך

ספרי הברית החדשה
מתי

מרק'
לוקס
יוח'

מה"ש
רומ'

קור"א
קור"ב
גלט'

אפס'
פיל'
קול'

תסל"א
תסל"ב
טימ"א
טימ"ב
טיט'
פילמ'

עבר'
יעקב

פטר"א
פטר"ב
יוח"א
יוח"ב
יוח"ג
יהו'
חזון





9

פרק א
כתבי הקודש

1	 ובאופן	. הבריאה	 במעשי	 האנושי,	 בטבע	 הטבועה	 האמת	 במידת	 די	
של	 טובו	 על	 ברורה	 כה	 במידה	 המעידים	 העולם,	 את	 מנהל	 שאלוהים	
אלוהים,	על	חכמתו	ועל	כוחו,	כדי	להותיר	את	בני	האדם	בלא	תירוץ,א	
אבל	אין	במידה	זו	די	כדי	להביא	בני	אדם	להכיר	את	אלוהים	ואת	רצונו	

באופן	הדרוש	לישועה.ב

א	רומ' ב 15-14	ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	ַהּגֹויִם	ֲאׁשֶר	ֵאין־לֶָהם	ּתֹוָרה	עֹוׂשִים	ִמִּטבְעָם	

ּכְִדבְֵרי	ַהּתֹוָרה	ּגַם־ּבְֵאין	ּתֹוָרה	ֵהם	ּתֹוָרה	לְעַצְָמם׃	15	ּבְַהְראֹוָתם	ּכִי	ַמעֲׂשֵה	
ַהּתֹוָרה	ּכָתּוב	עַל־לִּבָם	ּוַמצְּפּונָם	ֵמעִיד	ּבֶָהם	ּוַמְחׁשְבֹוָתם	ּבְִקְרּבָם	ְמַחּיְבֹות	
ָהֱאֹלִהים	 ַּדעַת	 ֲאׁשֶר	 יַעַן	 	20-19 א  רומ'  ּגַם־ְמזַּכֹות׃  אֹו	 ֶאת־זֹאת	 זֹאת	
ִהיא	 ַהנֶעֱלָָמה	 ַמהּותֹו	 ּכִי	 ָהֱאֹלִהים	הֹוִדיעָם	אֹוָתּה׃	20	 ּכִי	 בְִקְרּבָם	 ּגְלּויָה	
ּכֹחֹו	ַהּנִצְִחי	וֵאלָהּותֹו	ֵמעֵת	נִבְָרא	ָהעֹולָם	ִּתּוַָדע	ּבְַמעֲׂשָיו	וְֵתָרֶאה.	לָכֵן	ֵאין	
לֶָהם	ֵּתרּוץ׃	תהל' יט 4-2	ַהּׁשַָמיִם	ְמַסּפְִרים	ּכְבֹוד-ֵאל	ּוַמעֲׂשֵה	יָָדיו	ַמּגִיד	
ָהָרִקיע׃	3.	יֹום	לְיֹום	יַּבִיעַ	אֶמר	וְלַיְלָה	ּלְלַיְלָה	יְַחּוֶה-ָּדעַת׃	4	ֵאין-אֶמר	וְֵאין	
ְּדבִָרים	ּבְלִי	נִׁשְָמע	קֹולָם׃ רומ' א 32	יֹוְדעִים	ֵהָּמה	ֶאת־ִמׁשְּפַט	ֱאֹלִהים	ּכִי־
עֹׂשֵי	ֵאּלֶה	ּבְנֵי־ָמוֶת	ֵהם	וְֹלא	לְבַד	ׁשֶּיַעֲׂשּו	ֶאת־ֵאּלֶה	ּכִי	גַם־נְִתָרצְָתה	נַפְׁשָם	
ִמי	 ִּתְהיֶה	 ַהָּדן,	 בֶן־ָאָדם	 ַאָּתה	 ֵּתרּוץ,	 לְָך	 ֵאין	 לָכֵן	  1 ב  רומ'  ּבְעֹשֵֹיֶהם׃ 
ַהָּדן	 ַאָּתה	 ּבֲַאׁשֶר	 ֶאת־נַפְׁשְָך,	 ַּתְרׁשִיעַ	 ֶאת־ֲחבְֵרָך	 בְַמה־ּׁשֶָּתִדין	 ּכִי	 ׁשִֶּתְהיֶה,	

ַּתעֲׂשֶה	כְַמעֲׂשֵהּו׃

ב	קור"א א	21	ּכִי	ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר	ּבְָחכְַמת	ָהֱאֹלִהים	ֹלא	יַָדע	ָהעֹולָם	ּבְָחכְַמתֹו	

ֶאת	 ַהּבְׂשּוָרה	 ַהָּטפַת	 ּבְִסכְלּות	 לְהֹוׁשִיעַ	 לְפָנָיו	 ָרצֹון	 ָהיָה	 ֶאת־ָהֱאֹלִהים	
ַהַּמֲאִמינִים׃	קור"א ב 14-13 וְֶאת־זֹאת	נְַדּבֵר	ֹלא	בְִדבִָרים	ֲאׁשֶר	ְּתלְַּמֵדם	
ָחכְַמת	ּבְנֵי	ָאָדם	ּכִי	ִאם־ּבְִדבִָרים	ֲאׁשֶר	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ְּתלְַּמֵדם	ּונְבֵָאר	ְּדבִָרים	
רּוַח	 ֶאת־ִּדבְֵרי	 ְמַקּבֵל	 ֵאינֶּנּו	 ַהּנַפְׁשִי	 ָהָאָדם	 ֵהן	 	14 ָהרּוַח׃	 עַל־ּפִי	 רּוָחנִּיים	
ֱאֹלִהים	ּכִי־ֵהָּמה	ִסכְלּות	לֹו	וְֹלא	יּוכַל	לֲַהבִינָם	ּבֲַאׁשֶר	ֵהָּמה	נִבְָחנִים	ּבְֶדֶרְך	

ָהרּוַח׃

הצהרת האמונה של וסטמינסטר
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כיוון	שכך,	ראה	אלוהים	לנכון	להתגלות	לקהילה	בתקופות	ובדרכים	שונות,ג	
תיכתב	 שהתגלותו	 לכך	 אלוהים	 דאג	 כך,	 אחר	 רצונו.	 על	 באוזניה	 ולהכריז	
הקהילה	 את	 לבסס	 וכדי	 והפצתה	 האמת	 שימור	 את	 להיטיב	 כדי	 במלואה	
ולנחמה	נוכח	טבעו	החוטא	של	האדם	ונוכח	רשעות	השטן	והעולם.ד	מסיבות	
אלה,	וכיוון	שאלוהים	חדל	לגלות	את	רצונו	לעמו	באותן	דרכים	שבהן	התגלה	

בעבר,ה	נחוצים	כתבי	הקודש	בתכלית.ו

ֶאל־ ׁשֹנִים	 ּובְפָנִים	 ּפְעִָמים	ַרּבֹות	 ִמֶּקֶדם	 ֲאׁשֶר־ִּדּבֶר	 ָהֱאֹלִהים	 עבר' א 1	 ג	

ֲאבֵֹתינּו	ּבְיַד	ַהּנְבִיִאים	ִּדּבֶר	ֵאלֵינּו	ּבְַאֲחִרית	ַהּיִָמים	ָהֵאּלֶה	ּבְיַד	ּבְנֹו׃

ד	משלי כב 21-19	לְִהיֹות	ּבַיהוָה	ִמבְַטֶחָך	הֹוַדעְִּתיָך	ַהּיֹום	ַאף-ָאָּתה׃	20	

ֱאֶמת	 ִאְמֵרי	 וָָדעַת׃	21	לְהֹוִדיעֲָך	קׁשְְט	 ֲהלא	כַָתבְִּתי	לְָך	ׁשָלִׁשִים	ּבְמעֵצֹות	
לְָהׁשִיב	ֲאָמִרים	ֱאֶמת	לְׁשלְֶחיָך׃	לוקס א 4-3	ּגַם	ֲאנִי	ֲאַחֵרי	ׁשֶעַָקבְִּתי	ֵהיֵטב	
ִסְדָרם	 לְפִי	 ֵאלֶיָך	 לְכְָתבָם	 טוֺב	 ּכִי	 ָחׁשַבְִּתי	 ֵמֵראׁשִיָתם	 ּכָל־ַהְּדבַרים	 ַאַחר	
ְּתאוֺפִילוֺס	ָהֲאצִיל׃	4	לְַמעַן	ֵּתַדע	לָבֶַטח	ֱאֶמת	ָהְּדבִָרים	ֲאׁשֶר	ֻחּנַכְָּת	ּבָם׃	מתי 
ד 4, 7, 10	וַּיַעַן	וַּיֹאַמר	ֵהן	ּכָתּוב	ֹלא	עַל-ַהּלֶֶחם	לְבַּדֹו	יְִחיֶה	ָהָאָדם	ּכִי	עַל-
ּכָל-מֹוצָא	פִי-ֱאֹלִהים׃	7	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	יֵׁשּועַ	וְעֹוד	ּכָתּוב	ֹלא	ְתנֶַּסה	ֵאת	יְהֹוָה	
ֱאֹלֶהיָך	 לַיהֹוָה	 כָתּוב	 ּכִי	 ַהּׂשָָטן	 ִמֶּמּנִי	 יֵׁשּועַ	סּור	 ֵאלָיו	 וַּיֹאֶמר	 	10 ֱאֹלֶהיָך׃	
ִּתׁשְַּתֲחוֶה	וְאֹותֹו	לְבַּדֹו	ַּתעֲבֹד׃	רומ' טו 4	ּכִי	כָל־ֲאׁשֶר	נִכְַּתב	ִמּלְפָנִים	לְלְַּמֵדנּו	
נִכְָּתב	לְַמעַן	ִּתְהיֶה־ּלָנּו	ִתְקוָה	ּבְַסבְלָנּות	ּובְַתנְחּומֹות	ַהּכְתּובִים׃	ישע' ח 20	

לְתֹוָרה	וְלְִתעּוָדה	ִאם-לא	יאְמרּו	ּכַָּדבָר	ַהּזֶה	ֲאׁשֶר	ֵאין-לֹו	ׁשַָחר:

ה	עבר' א 2-1 ָהֱאֹלִהים	ֲאׁשֶר־ִּדּבֶר	ִמֶּקֶדם	ּפְעִָמים	ַרּבֹות	ּובְפָנִים	ׁשֹנִים	

ֶאל־ֲאבֵֹתינּו	ּבְיַד	ַהּנְבִיִאים	ִּדּבֶר	ֵאלֵינּו	ּבְַאֲחִרית	ַהּיִָמים	ָהֵאּלֶה	ּבְיַד	ּבְנֹו׃	
2	ֲאׁשֶר־נְָתנֹו	לְיֹוֵרׁש	ּכֹל	וְגַם־עָׂשָה	בְיָדֹו	ֶאת־ָהעֹולָמֹות׃

לְַהְחּכִיְמָך	 ַהּיְכֹלִים	 ַהּקֶֹדׁש	 ֶאת־ּכְִתבֵי	 יַָדעְָּת	 ּוִמּנְעּוֶריָך	 	15 ג  טימ"ב  ו	

ֶאל-ַהיְׁשּועָה	עַל־יְֵדי	ָהֱאמּונָה	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃	פטר"ב א 19	וְעַָּתה	ְּדבַר	
	 ַהּנְבּוָאה	יֹוֵתר	ַקּיָם	ִאָּתנּו	וֲַהִטיבֶֹתם	עֲׂשֹות	ֲאׁשֶר	ׁשֶַּתם	לִּבְכֶם	ֵאלָיו	ּכְמוֺ
ַהּנֹגַּה	 ּכֹוכַב	 וְזַָרח	 ַהּיֹום	 אֹור	 יִּבַָקע	 עַד־ּכִי	 אֹפֶל	 ּבְִמקֹום	 ֵמִאיר	 ֶאל־נֶר	

ּבִלְבַבְכֶם׃	



11

פרק	א:	כתבי	הקודש

2	 כתבי	הקודש,	דבר	אלוהים	הכתוב,	הם	כל	ספרי	התנ"ך	והברית	החדשה,	.
ואלו	הם:	

התנ"ך:
בראשית

שמות
ויקרא
במדבר
דברים
יהושע

שופטים
שמואל	א
שמואל	ב
מלכים	א
מלכים	ב

ישעיה
ירמיה

יחזקאל
הושע
יואל	
עמוס

עובדיה
יונה	
מיכה
נחום

חבקוק
צפניה

חגי
זכריה
מלאכי

תהילים
משלי
איוב

שיר	השירים
רות

איכה
קוהלת
אסתר
דניאל
עזרא

נחמיה
דברי	הימים	א
דברי	הימים	ב

הברית החדשה:
הבשורה	על־פי	מתי

הבשורה	על־פי	מרקוס
הבשורה	על־פי	לוקס
הבשורה	על־פי	יוחנן

מעשי	השליחים
אל־הרומיים

הראשונה	אל־הקורנתיים	
השנית	אל־הקורינתיים

אל־הגלטיים
אל־האפסיים

אל־הפיליפיים
אל־הקולסים

הראשונה	אל־התסלוניקים
השנית	אל־התסלוניקים
הראשונה	אל־טימותיוס

השנית	אל־טימותיוס
אל־טיטוס
אל־פילימון
אל־העברים
אגרת	יעקב

האגרת	הראשונה	לפטרוס	
השליח

האגרת	השנית	לפטרוס	השליח
האגרת	הראשונה	ליוחנן	השליח

האגרת	השנית	ליוחנן	השליח
האגרת	השלישית	ליוחנן	השליח

אגרת	יהודה
חזון	יוחנן
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

כולם	נכתבו	בהשראת	אלוהים	כדי	לשמש	אמת	מידה	לאמונה	ולחיים	שעל-
פיהם	ננהל	את	חיינו	ואת	אמונתנו.ז

ז	לוקס טז 29, 31	וַּיֹאֶמר	ַאבְָרָהם	יֵׁש	לֶָהם	מׁשֶה	וְַהּנְבִיִאים	ֲאלֵיֶהם	יִׁשְָמעּון׃	

31	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	ִאם-ֹלא	יִׁשְְמעּו	ֶאל-מׁשֶה	וְֶאל-ַהּנְבִיִאים	ּגַם	ּכִי-יָקּום	ֶאָחד	
ִמן-ַהֵּמִתים	ֹלא	יֲַאִמינּו׃	אפס' ב 20	ּבְנּויִם	עַל-יְסֹוד	ַהּׁשְלִיִחים	וְַהּנְבִיִאים	
ּבְכָל־ַהּׁשֵֹמעַ	 ֲאנִי	 ֵמעִיד	 	19-18 כב  חזון  ַהּפִּנָה׃	 ֶאבֶן	 הּוא	 ַהָּמׁשִיַח	 וְיֵׁשּועַ	
ִּדבְֵרי	נְבּוַאת	ַהֵּספֶר	ַהּזֶה	ִאם־יֹוִסיף	ִאיׁש	עֲלֵיֶהם	יֹוִסיף	עָלָיו	ָהֱאֹלִהים	ֶאת־
ַהּנְבּוָאה	 ֵספֶר	 ִמִּדבְֵרי	 ִאיש	 יִגְַרע	 וְִאם	 	19 ַהּזֶה׃	 ּבֵַּספֶר	 ַהּכְתּובֹות	 ַהַּמּכֹות	
ַהּכְתּובִים	 ַהּקֶֹדׁש	 ּוֵמעִיר	 ַהַחּיִים	 ִמֵּספֶר	 ֶאת־ֶחלְקֹו	 ָהֱאֹלִהים	 יִגְַרע	 ַהּזֹאת	
ּגַם-מֹועִיל	 ֱאֹלִהים	 ּבְרּוַח	 נִכְָּתב	 ּכִי	כָל-ַהּכָתּוב	 	16 ג	 טימ"ב  ַהּזֶה׃	 ּבֵַּספֶר	

לְהֹוֹרת	ּולְהֹוכִיַח	ּולְיַּׁשֵר	ּולְיֵַּסר	ּבְצֶֶדק׃

3	 אלוהים	. רוח	 בהשראת	 נכתבו	 לא	 חיצוניים	 ספרים	 המכונים	 הספרים	
בקהילת	 סמכות	 כל	 להם	 אין	 לכן	 הקודש.	 כתבי	 בקנון	 כלולים	 ואינם	
אנושית	 ספרות	 כבכל	 אלא	 בהם	 להשתמש	 או	 לקבלם	 ואין	 אלוהים,	

אחרת.ח

ֶאת־ּכָל־ לֶָהם	 וַיְבֵַאר	 ּוִמּכָל־ַהּנְבִיִאים	 ִמּמׁשֶה	 וַּיֶָחל	 	44  ,27 כד  לוקס  ח	

ַהּכְתּובִים	ַהּנֱֶאָמִרים	עָלָיו׃	44	וַּיֹאֶמר	ֲאלֵיֶהם	ֵאּלֶה	ֵהם	ַהְּדבִָרים	ֲאׁשֶר	ִּדּבְַרִּתי	
ֲאלֵיכֶם	ּבְעֹוד	ֱהיֹוִתי	עִָּמכֶם	ּכִי	ִהָּמלֵא	יִָּמלֵא	ּכָל־ַהּכָתּוב	עָלַי	ּבְתֹוַרת	מֹׁשֶה	
ּכִי־ָהפְְקדּו	 ּבִָראׁשֹונָה,	 ִמּכָל־ּפָנִים.	 ַהְרּבֵה	 	2 ג	 רומ'  ּובְַּתִהּלִים׃	 ּובַּנְבִיִאים	
ּבְִרצֹון	 נְבּוָאה	 ֹלא-יָצְָאה	 ֵמעֹולָם	 ּכִי	 	21 א  פטר"ב  ֱאֹלִהים׃	 ִּדבְֵרי	 בְיָָדם	

ָהָאָדם	ּכִי	ִאם-ּבְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ֲאׁשֶר	נְׂשָָאם	ִּדּבְרּו	ַאנְׁשֵי	ֱאֹלִהים	ַהְּקדֹוׁשִים׃	

4	 סמכות	כתבי	הקודש,	שבגללה	יש	להאמין	בהם	ולציית	להם,	אינה	תלויה	.
בעדות	של	אדם	או	של	קהילה	כלשהי,	אלא	אך	ורק	באלוהים	)שהוא	
האמת	עצמה(	מחבר	כתבי	הקודש.	לפיכך	יש	לקבל	את	מרות	הכתובים,	

כי	הם	דבר	אלוהים.ט

ט	פטר"ב א 19, 21	וְעַָּתה	ְּדבַר	ַהּנְבּוָאה	יֹוֵתר	ַקּיָם	ִאָּתנּו	וֲַהִטיבֶֹתם	עֲׂשֹות	

	ֶאל־נֶר	ֵמִאיר	ּבְִמקֹום	אֹפֶל	עַד־ּכִי	יִּבַָקע	אֹור	 אשר	ׂשֶתם	לִּבְכֶם	ֵאלָיו	ּכְמוֺ
נְבּוָאה	ּבְִרצֹון	 ַהּנֹגַּה	ּבִלְבַבְכֶם׃	21	ּכִי	ֵמעֹולָם	ֹלא־יָצְָאה	 וְזַָרח	ּכֹוכַב	 ַהּיֹום	
ַהְּקדוֺׁשִים׃	 ֱאֹלִהים	 ַאנְׁשֵי	 ִּדּבְרּו	 נְׂשָָאם	 ֲאׁשֶר	 ַהּקֶֹדׁש	 ִאם־ּבְרּוַח	 ּכִי	 ָהָאָדם	
לְהֹוֹרת	 וְגַם-מֹועִיל	 ֱאֹלִהים	 ּבְרּוַח	 נִכְָּתב	 ּכָל־ַהּכָתּוב	 ּכִי	 	16 ג	 טימ"ב 
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ּולְהֹוכִיַח	ּולְיַּׁשֵר	ּולְיֵַּסר	ּבַּצֶֶדק׃	יוח"א ה	9	ִאם־נְַקּבֵל	עֵדּות	ּבְנֵי	ָאָדם	וִהּנֵה	
עֵדּות	ָהֱאֹלִהים	ּגְדֹולָה	ִמֶּמּנָה	ּכִי	זֹאת	ִהיא	עֵדּות	ָהֱאֹלִהים	ֲאׁשֶר	ֵהעִיד	עַל־
ּבְנֹו׃	תסל"א ב 13	ּבַעֲבּור	זֹאת	ּגַם־נוֶֺדה	ָתִמיד	לֵאֹלִהים	ּכִי	ַאֶּתם	ּבְַקּבֶלְֶּתם	
ֵמִאָּתנּו	ְּדבַר	ׁשְמּועַת	ָהֱאֹלִהים	ֹלא־ִקּבַלְֶּתם	אֹותֹו	ּכְִדבַר	ּבְנֵי־ָאָדם	ּכִי	ִאם־

ּכְמֹו־ׁשֶהּוא	בֱֶאֶמת	ּכְִדבַר	ָהֱאֹלִהים	ֲאׁשֶר	הּוא	ּגַם־ּפֹעֵל	ּבָכֶם	ַהַּמֲאִמינִים׃

5	 עדות	הקהילה	עשויה	לגרום	לנו	להוקיר	ולכבד	את	כתבי	הקודש.י	תוכנם	.
הנעלה,	ההסכמה	המלאה	 כוחה	של	האמת	שבהם,	כתיבתם	 השמיימי,	
בין	כל	חלקיהם,	תכליתם	)והיא	לתת	כבוד	לאלוהים	בלבד(,	ההתגלות	
הרבות	 מעלותיהם	 האדם,	 לישועת	 היחידה	 הדרך	 לגבי	 שלהם	 המלאה	
האחרות	שאין	דומה	להן	ושלמותם	המוחלטת	משמשים	מכלול	עדויות	
וביטחוננו	 האיתנה	 דעתנו	 זאת,	 למרות	 אלוהים.	 דבר	 להיותם	 משכנע	
האלוהית	 ובסמכותם	 הכתובים	 של	 לערעור	 ניתנת	 הבלתי	 באמתותם	
נובעים	מפעולתו	הנסתרת	של	רוח	הקודש,	המעיד	עליהם	בלבנו	באמצעות	

הכתובים.יא

ָהֱאֹלִהים	ׁשִֶהיא	 ּבְבֵית	 לְִהְתנֵַהג	 ֵאיְך	 ֵתַדע	 ִהּנֵה	 וְִאם־ֵאַחר	 טימ"א ג 15	 י	

עֲַדת	ֱאֹלִהים	ַחּיִים	עַּמּוד	ָהֱאֶמת:

יא	יוח"א ב 20, 27	וְַאֶּתם	ַהִּמׁשְָחה	לָכֶם	ֵמֵאת	ַהָּקדֹוׁש	וִיַדעְֶּתם	ַהּכֹל׃	27	

לְִאיׁש	 ִתצְָטֲרכּו	 וְֹלא	 ּבָכֶם	 עֶֹמֶדת	 ֵמִאּתֹו	 ִקּבַלְֶּתם	 ֲאׁשֶר	 ַהִּמׁשְָחה	 וְַאֶּתם	
ֲאׁשֶר	ּיְלֵַּמְדכֶם	ּכִי	ִאם־ּכֲַאׁשֶר	ְּתלֶַּמד	ֶאְתכֶם	ַהִּמׁשְָחה	ּבְכָל־ָּדבָר	ִהיא	ָהֱאֶמת	
וְרּוַח	 	14-13 טז  יוח'  בֹו׃	 ַּתעְַמדּו	 ּכֵן	 ֶאְתכֶם	 לְִּמָדה	 וְכֲַאׁשֶר	 כָזָב	 וְֵאינֶּנָה	
ָהֱאֶמת	ּבְבֹאֹו	הּוא	יְַדִריְך	ֶאְתכֶם	ֶאל־ּכָל־ָהֱאֶמת	ּכִי	ֹלא	יְַדּבֵר	ֵמעַצְמֹו	ּכִי	ִאם־
ֲאׁשֶר	יִׁשְַמע	יְַדּבֵר	וְַהּבָאֹות	יַּגִיד	לָכֶם׃	14	הּוא	יְפֲָאֵרנִי	ּכִי	ִמּׁשֶּלִי	יִַּקח	וְיַּגִיד	
לָכֶם׃	קור"א ב 12-10	וְלָנּו	ּגִּלָה	ָהֱאֹלִהים	ּבְרּוחֹו	ּכִי	ָהרּוַח	חֹוֵקר	ֶאת־ַהּכֹל	
ּגַם	ֶאת־ַמעֲַמֵּקי	ָהֱאֹלִהים׃	11	ּכִי	ִמי	הּוא	ּבִבְנֵי	ָאָדם	ַהּיֵֹדעַ	ֵאת	ֲאׁשֶר	ּבָָאָדם	
ּבִלְִּתי	ִאם־רּוַח	ָהָאָדם	ֲאׁשֶר	ּבְִקְרּבֹו	ּכֵן	ּגַם	ֹלא-יַָדע	ִאיׁש	ֵאת	ֲאׁשֶר	ּבֵאֹלִהים	
וֲַאנְַחנּו	ֹלא	ִקּבַלְנּו	ֶאת־רּוַח	ָהעֹולָם	ּכִי	ִאם־ ּבִלְִּתי	ִאם־רּוַח	ָהֱאֹלִהים׃	12	
ָהרּוַח	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים	לְַמעַן	נֵַדע	ֶאת־ֲאׁשֶר	נִַּתן	לָנּו	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים	ּבְַחְסּדֹו׃	
ּוְדבַָרי	 עָלֶיָך	 יְהוָה	רּוִחי	ֲאׁשֶר	 ָאַמר	 זֹאת	ּבְִריִתי	אֹוָתם	 וֲַאנִי	 	21 ישע' נט	
ֲאׁשֶר-ׂשְַמִּתי	ּבְפִיָך	ֹלא-יָמּוׁשּו	ִמּפִיָך	ּוִמּפִי	זְַרעֲָך	ּוִמּפִי	זֶַרע	זְַרעֲָך	ָאַמר	יְהוָה	

ֵמעַָּתה	וְעַד-עֹולָם׃
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6	 כל	תוכנית	אלוהים	בנוגע	למה	שנחוץ	לכבודו,	לישועת	האדם,	לאמונה	.
בהכרח	 אותה	 להסיק	 יש	 או	 הקודש,	 בכתבי	 בפירוש	 הוצגה	 ולחיים	
מתוקף	 לא	 דבר,	 הקודש	 לכתבי	 להוסיף	 אין	 הכתובים.	 מתוך	 ובהיגיון	
עם	 אנושית.יב	 מסורת	 מתוקף	 ולא	 הרוח	 של	 חדשות	 להתגלויות	 טענה	
זאת,	אנו	מכירים	בצורך	בהארה	מרוח	אלוהים	בלבו	של	אדם	כדי	שיבין	
הבנה	המביאה	לישועה	את	הדברים	הנגלים	בכתובים.יג	אנו	גם	מכירים	
בכך	שיש	נסיבות	מסוימות	הנוגעות	לעבודת	אלוהים	ולממשל	הקהילה	
בהתאם	 להסדירן	 שיש	 אנושית(	 חברה	 וכל	 עשייה	 כל	 שותפים	 )להם	
להיגיון	האנושי	ולתבונה	משיחית	ובהתאם	להוראות	הכלליות	של	כתבי	

הקודש,	שאותן	יש	לקיים	בכל	עת.יד

יב	טימ"ב ג 17-15	ּוִמּנְעּוֶריָך	יַָדעְָּת	ֶאת־ּכְִתבֵי	ַהּקֶֹדׁש	ַהּיְכֹלִים	לְַהְחּכִיְמָך	

ֶאל־ַהיְׁשּועָה	עַל־יְֵדי	ָהֱאמּונָה	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃	16	ּכִי	ּכָל־ַהּכָתּוב	נִכְָּתב	ּבְרּוַח	
ֱאֹלִהים	ּגַם-מֹועִיל	לְהֹוֹרת	ּולְהֹוכִיַח	ּולְיַּׁשֵר	ּולְיֵַּסר	ּבַּצֶֶדק׃	17	לְַמעַן	ֲאׁשֶר־
ֲאבָל	 	9-8 א  גלט'  טֹוב׃	 לְכָל־ַמעֲׂשֶה	 ּוָמִהיר	 ָּתִמים	 ָהֱאֹלִהים	 ִאיׁש	 יְִהיֶה	
ּגַם־ֲאנְַחנּו	אֹו־ַמלְָאְך	ִמן־ַהּׁשַָמיִם	ִאם-יָבֹוא	לבַשֵֹר	ֶאְתכֶם	ּבְׂשֹוָרה	ִמּבַלְעֲֵדי	
זֹאת	ֲאׁשֶר	ּבִשְַֹרנּו	ֶאְתכֶם	ֵחֶרם	יְִהיֶה׃	9	ּכְמֹו	ׁשֶָאַמְרנּו	כְבָר	ּכֵן־אַֹמר	עַָּתה	
עֹוד־ַהּפָעַם	ִאיׁש	ּכִי־יְבַּׂשֵר	ֶאְתכֶם	ּבְׂשֹוָרה	ִמּבַלְעֲֵדי	ֲאׁשֶר	ִקּבַלְֶּתם	ֵחֶרם	יְִהיֶה׃	
תסל"ב ב 2	ֲאׁשֶר	ֹלא-ִתָּטֵרף	ַּדעְְּתכֶם	ּפְִתאֹם	וֲַאׁשֶר	ֹלא	ִּתּבֵָהלּו	ֹלא	בְרּוַח	

וְֹלא	בְִדּבּור	וְֹלא	בְִאּגֶֶרת	ּכְמֹו-	ׁשְלּוָחה	ֵמִאָּתנּו	ּכְִאּלּו	ִהּגִיעַ	יֹום	ַהָּמׁשִיַח׃

ֲאׁשֶר	 ּכֹל	 לָכֵן	 ֱאֹלִהים	 לִּמּוֵדי	 וְכָל-ּבָנַיְִך	 ּבַּנְבִיִאים	 ֲהֹלא	כָתּוב	 ו 45  יוח'  יג	

ׁשַָמע	ִמן-ָהָאב	וְלַָמד	יָבֹא	ֵאלָי׃ קור"א ב 12-9	ֶאּלָא	כַּכָתּוב	ֲאׁשֶר־עַיִן	ֹלא	
ָהֱאֹלִהים	 ֲאׁשֶר־ֵהכִין	 ֵאת	 ֱאנֹוש	 עַל־לֵב	 עָלָה	 וְֹלא	 ׁשְָמעָה	 ֹלא	 וְאֹזֶן	 ָרֲאָתה	
לְאֲֹהבָיו׃	10	וְלָנּו	ּגִּלָה	ָהֱאֹלִהים	ּבְרּוחֹו	ּכִי	ָהרּוַח	חֹוֵקר	ֶאת־ַהּכֹל	ּגַם	ֶאת־
ּכִי	 ּבָָאָדם	 ֲאׁשֶר	 ֵאת	 ַהּיֵֹדעַ	 ָאָדם	 ּבִבְנֵי	 הּוא	 ִמי	 ּכִי	 	11 ָהֱאֹלִהים׃	 ַמעֲַמֵּקי	
ִאם־רּוַח	ָהָאָדם	ֲאׁשֶר	ּבְִקְרּבֹו	ּכֵן	ּגַם	ֹלא-יַָדע	ִאיׁש	ֵאת	ֲאׁשֶר	ּבֵאֹלִהים	ּבִלְִּתי	
ִאם־ָהרּוַח	 ּכִי	 ָהעֹולָם	 ֶאת־רּוַח	 ִקּבַלְנּו	 ֹלא	 וֲַאנְַחנּו	 	12 ָהֱאֹלִהים׃	 ִאם־רּוַח	

ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים	לְַמעַן	נֵַדע	ֶאת־ֲאׁשֶר	נִַּתן	לָנּו	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים	ּבְַחְסּדֹו׃

ֶאל־ לְִהְתּפַּלֵל	 לְִאּׁשָה	 ֲהנֲָאוָה	 בְנַפְׁשְכֶם	 ׁשִפְטּו־נָא	 	14-13 יא  קור"א  יד	

ָהֱאֹלִהים	ּבְגִּלּוי	ֹראׁש׃	13	אֹו	ֲהלֺא	גַם־ַהֶּטבַע	ּבְעַצְמוֺ	יְלֵַמד	ֶאְתכֶם	ּכִי	ִאיׁש	
ֲאׁשֶר	יְגֵַּדל	ּפֶַרע	ׂשְעַר	ֹראׁשֹו	ֶחְרּפָה	ִהיא	לֹו׃	קור"א יד 26, 40	וְעַָּתה	ַמה-
יֶׁש-לֹו	 ִמזְמֹור	 יֶׁש-לֹו	 ִמּכֶם	 וְֶאָחד	 ּכָל-ֶאָחד	 יַַחד	 ּבְִהָּקֶהלְכֶם	 ֶאָחי	 ּלַעֲׂשֹות	
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הֹוָרָאה	יֶׁש-לֹו	לָׁשֹון	יֶׁש-לֹו	ָחזֹון	יֶׁש-לֹו	בִאּור	ַאְך-יֵעָׂשֶה	ַהּכֹל	לְִהּבָנֹות׃	40	
ַהּכֹל	יֵעָׂשֶה	ּכַהֹגֶן	ּוכְׁשּוָרה׃

7	 לא	כל	הכתוב	בכתבי	הקודש	ברור	מאליו	באותה	מידה,	או	ברור	באותה	.
מידה	לכל	הקורא	בהם.טו	אבל	הדברים	שנחוץ	לדעת	אותם,	להאמין	בהם	
ולעשותם	כדי	להיוושע	מוצגים	ומוסברים	במקום	כזה	או	אחר	בכתבי	
הקודש,	כך	שלא	רק	מלומדים	אלא	גם	פשוטי	עם	יוכלו	להבינם	במידה	
מספקתטז	אם	ישתמשו	כראוי	באמצעים	שבהם	ה'	מגלה	את	דרך	הישועה.

ְּדבִָרים	 יֵׁש	 ּובֶָהם	 עַל־ֵאּלֶה	 ּבְַדּבְרֹו־ׁשָם	 ּבְכָל־ִאּגְרֹוָתיו	 וְכֵן	 	16 ג  פטר"ב  טו	

לַּכְָתבִים	 ּגַם־יַעֲׂשּו	 ּכֲַאׁשֶר	 אָֹתם	 יַַהפְכּו	 וְַהּפְָתִאים	 וְַהּבֹעֲִרים	 ַהֲהבָנָה	 ְקׁשִי	
ָהֲאֵחִרים	לְָאבְַדן	נַפְׁשָם׃

טז	תהל' קיט , 105, 130	נֵר-לְַרגְלִי	ְדבֶָרָך	וְאֹור	לִנְִתיבִָתי׃	130	ּפֵַתח	ְּדבֶָריָך	

יִָאיר	ֵמבִין	ּפְָתיִים׃			

8	 והברית	. מקדם(	 אלוהים	 עם	 של	 האם	 שפת	 )שהייתה	 בעברית	 התנ"ך	
העמים(,	 בין	 הנפוצה	 השפה	 הייתה	 כתיבתה	 )שבעת	 ביוונית	 החדשה	
נכתבו	בהשראה	ישירה	של	אלוהים	ובהשגחתו	המיוחדת,	נשמרו	טהורים	

לכל	אורך	הדורות,	ועל	כן	הם	נאמנים	לכתבים	המקוריים.יז	

ּכִי	 	21 א  פטר"ב  עַל-לְׁשֹונִי׃  ּוִמּלָתֹו	 ִּדּבֶר-ּבִי	 יְהוָה	 רּוַח	  2 כג  שמ"ב  יז	

ֵמעֹולָם	ֹלא־יָצְָאה	נְבּוָאה	ּבְִרצֹון	ָהָאָדם	ּכִי	ִאם-ּבְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ֲאׁשֶר	נְׂשָָאם	
ּבְרּוַח	 נִכְָּתב	 ּכָל־ַהּכָתּוב	 ּכִי	  16 ג  ַהְּקדֹוׁשִים׃ טימ"ב  ֱאֹלִהים	 ַאנְׁשֵי	 ִּדּבְרּו	
ֱאֹלִהים	ּגַם-מֹועִיל	לְהֹוֹרת	ּולְהֹוכִיַח	ּולְיַּׁשֵר	ּולְיֵַּסר	ּבַּצֶֶדק׃ מתי ה 18 ּכִי	ָאֵמן	
אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם	עַד	ּכִי-יַעַבְרּו	ַהׁשַָמיִם	וְָהָאֶרץ	ֹלא	ַּתעֲבֹר	יֹוד	ַאַחת	אֹו-קֹוץ	
ֶאָחד	ִמן-ַהּתֹוָרה	עַד	ֲאׁשֶר	יְֻקּיַם	ַהּכֹל׃	לוקס כא 33 ַהּׁשַָמיִם	וְָהָאֶרץ	יַעֲבֹרּו	
ּוְדבַָרי	ֹלא	יַעֲבֹרּון׃	פטר"א א 23 ּכַּנֹולִָדים	ֵמָחָדׁש	ֹלא	ִמּזֶַרע	נִׁשְָחת	ּכִי	ִאם-
ִמּזֶַרע	ֹלא	יִּׁשֵָחת	ּבַַּמֲאָמר	ׁשֶל-ֱאֹלִהים	ַהַחי	וְַהַּקּיָם	לְעֹולָם׃	תהל' קיט 89 

לְעֹולָם	יְהוָה	ְּדבְָרָך	נִּצָב	ּבַּׁשָָמיִם׃

אי	לכך,	בכל	נושא	שיש	בו	מחלוקת	הנוגעת	לתכני	אמונה	או	לאורח	חיים,	
על	הקהילה	להסתמך	בסופו	של	דבר	על	הכתובים	בשפתם	המקורית	כסמכות	

סופית.יח
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ֵאין-לֹו	 ֲאׁשֶר	 ַהּזֶה	 ּכַָּדבָר	 יֹאְמרּו	 ִאם-ֹלא	 וְלְִתעּוָדה	 לְתֹוָרה	  20 ישע' ח  יח	

ה  יוח'  ּכַּכָתּוב׃	 ַהּנְבִיִאים	 ִּדבְֵרי	 ַמְסּכִיִמים	 וְלָזֹאת	  15 טו  מה"ש  ׁשַָחר׃	
39, 46	ִּדְרׁשּו	בַּכְתּובִים	ֲאׁשֶר	ַּתְחׁשְבּו	ׁשֶּיֵׁש	לָכֶם	ַחּיֵי	עֹולִָמים	ּבֶָהם	וְֵהָּמה	
ַהְּמעִיִדים	עָלָי׃	46	ּכִי	לּו	ֶהֱאַמנְֶּתם	לְמׁשֶה	ּגַם-לִי	ַתֲאִמינּו	ּכִי	הּוא	ּכַָתב	עָלָי׃

לכל	השייכים	לעם	אלוהים	יש	זכות	וזיקה	לכתובים,	וכולם	מצווים	לקרוא	
ידועות	 אינן	 המקור	 ששפות	 כיוון	 אלוהים.	 ביראת	 הכתובים	 את	 ולחקור	
לכולם,	יש	לתרגם	את	כתבי	הקודש	לשפה	המדוברת	של	כל	עם	שאליו	מגיעים	
הכתובים,יט	כדי	שדבר	אלוהים	ישכון	בשפע	אצל	כולם,	שכולם	יוכלו	לעבוד	אותו	

באופן	הרצוי	לו,כ	ושתהיה	להם	תקווה	מתוך	הסבלנות	והנחמה	שבכתובים.כא

ֲאלֵיכֶם	 ּכִי-ָאבֹוא	 ַאַחי	 וְעַָּתה	 	28-27  ,24  ,12-11  ,9  ,6 יד  קור"א  יט	

בְַדעַת	 ּבְָחזֹון	אֹו	 ֲאלֵיכֶם	 ֲאַדּבֵר	 לָכֶם	ִאם-ֹלא	 ָמה-אֹועִיל	 ּבִלְׁשֹנֹות	 וֲַאַדּבֵר	
אֹו	בִנְבּוָאה	אֹו	בְהֹוָרָאה׃	9	ּכֵן	ּגַם-ַאֶּתם	ִאם	ֹלא-תֹוצִיאּו	בִלְׁשֹונְכֶם	ִּדּבּור	
ְמפָֹרׁש	ֵאיכָה	יִּוַָדע	ַהְמֻדּבָר	ֲהֹלא	ִתְהיּו	ּכְִמַדּבְִרים	לָרּוַח׃	11	לָכֵן	ִאם-ֵאינֶּנִי	
יֵֹדעַ	ּפֵׁשֶר	ַהּקֹול	ֶאְהיֶה	נָכְִרי	ּבְעֵינֵי	ַהְמַדּבֵר	וְַהְמַדּבֵר	יְִהיֶה	נָכְִרי	ּבְעֵינָי׃	12	ּכֵן	
ּגַם-ַאֶּתם	ּבְִהיֹוְתכֶם	מְתַאּוִים	לְכֹחֹות	רּוָחנִּיֹות	ּבְַּקׁשּו	לְַהעְִּדיף	ּבְַמה-ּׁשֶּיִבְנֶה	
ֶאת-ָהעֵָדה׃	24	ֲאבָל	ִאם-יְִתנַּבְאּו	כֻּלָם	ּובָא	ִאיׁש	ֹלא-ַמֲאִמין	אֹו	ֶהְדיֹוט	אז	
יִּוָכַח	עַל-יְֵדי	כֻּלָם	וְיִּדֹון	עַל-יְֵדי	כֻּלָם׃	27	ּכִי-יְַדּבֵר	ִאיׁש	ּבְלָׁשֹון	יְַדּבְרּו-נָא	
ׁשְנַיִם	ׁשְנַיִם	אֹו	עַל-ַהּיֹוֵתר	ׁשְֹלׁשָה	וְזֶה	ַאַחר	זֶה	וְֶאָחד	יְפֵָרׁש׃	28	וְִאם-ֵאין	

ְמפֵָרׁש	ָאז	יִּדֹם	ּבַָּקָהל	וִיַדּבֵר	לְנַפְׁשֹו	וְלֵאֹלִהים׃

ּוְתלְַּמדּו	 ּבְכָל-ָחכְָמה	 ַרב	 ּבְׁשֶפַע	 ּבְִקְרּבְכֶם	 יִׁשְּכֹן	 ָהָאדֹון	 ְּדבַר	  16 ג  קול'  כ	

לַיהֹוָה	 וְׁשִירּו	 רּוָחנִּיֹות	 וְׁשִירֹות	 וְִתׁשְּבָחֹות	 ּבְִתִהּלֹות	 ֶאת-נַפְׁשְכֶם	 ּוְתעֹוֲררּו	
ּבִנְעִיָמה	ּבִלְבַבְכֶם׃

כא	רומ' טו 4 ּכִי	כָל־ֲאׁשֶר	נִכְַּתב	ִמּלְפָנִים,	לְלְַּמֵדנּו	נִכְָּתב,	לְַמעַן	ִּתְהיֶה־ּלָנּו	

ִתְקוָה	ּבְַסבְלָנּות	ּובְַתנְחּומֹות	ַהּכְתּובִים׃

9	 הנוגע	. בכל	 לערעור	 ניתן	 שאינו	 המידה	 קנה	 הם	 עצמם	 הקודש	 כתבי	
לפרשנותם.	כיוון	שכך,	כשמתעוררת	שאלה	באשר	למשמעות	האמיתית	
והמלאה	של	קטע	כלשהו	בכתובים	)לכל	קטע	יש	משמעות	אחת	בלבד,	
לא	משמעויות	רבות(,	יש	להשיב	עליה	לאחר	חקירה	ובדיקה	של	קטעים	

אחרים	המדברים	בלשון	ברורה	יותר.כב
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פרק	א:	כתבי	הקודש

כב	פטר"ב א 21-20 וְזֹאת	ֵּתְדעּו	ִראׁשֹונָה	ֲאׁשֶר	ּכָל-נְבּוַאת	ַהִּמְקָרא	ֵאינֶּנָה	

ָהָאָדם	 נְבּוָאה	ּבְִרצֹון	 ִמּלִּבֹו׃	21	ּכִי	ֵמעֹולָם	ֹלא־יָצְָאה	 ָאָדם	 ּבְפְִתרֹון	 תֹלָה	
נְׂשָָאם	ִּדּבְרּו	ַאנְׁשֵי	ֱאֹלִהים	ַהְּקדֹוׁשִים׃ מה"ש  ּכִי	ִאם-ּבְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ֲאׁשֶר	
טו 15 וְלָזֹאת	ַמְסּכִיִמים	ִּדבְֵרי	ַהּנְבִיִאים	ּכַּכָתּוב׃	קור"א ב 13	וְֶאת־זֹאת	
נְַדּבֵר	ֹלא	בְִדבִָרים	ֲאׁשֶר	ְּתלְַּמֵדם	ָחכְַמת	ּבְנֵי	ָאָדם	ּכִי	ִאם־ּבְִדבִָרים	ֲאׁשֶר	רּוַח	

ַהּקֶֹדׁש	ְּתלְַּמֵדם	ּונְבֵָאר	ְּדבִָרים	רּוָחנִּיים	עַל-ּפִי	ָהרּוַח׃

כתבי	הקודש	אשר	הם	דברי	רוח	הקודש,	הם	הסמכות	העליונה	והבלעדית,	.	10
ועל	פיהם	יש	להכריע	בכל	מקרה	של	מחלוקת	בנוגע	לתכני	אמונה	ולאורח	
כל	החלטותיהן	של	 באופן	מוחלט.	 עלינו	לקבל	את	הכרעותיהם	 חיים.	
ועידות,	דעות	של	אלו	שקדמו	לנו	באמונה,	תורות	של	בני	אדם	ודעות	

אישיות	חייבות	להימדד	על-פי	קנה	מידה	זה.כג

כג	שמ"ב כג 2	רּוַח	יְהוָה	ִּדּבֶר-ּבִי	ּוִמּלָתֹו	עַל-לְׁשֹונִי׃	מת' כב 29	וַּיַעַן	יֵׁשּועַ	

ֶאת־ וְגַם	 ֶאת־ַהּכְתּובִים	 יֹוְדעִים	 ֵאינְכֶם	 ּבֲַאׁשֶר	 ַאֶּתם	 טֹעִים	 לֶָהם	 וַּיֹאֶמר	
ּגְבּוַרת	ָהֱאֹלִהים׃	ישע' ח 20	לְתֹוָרה	וְלְִתעּוָדה	ִאם-ֹלא	יֹאְמרּו	ּכַָּדבָר	ַהּזֶה	

ֲאׁשֶר	ֵאין-לֹו	ׁשַָחר׃	
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פרק ב
אלוהים והשילוש הקדוש

1	 רוח	. ובשלמותו,ג	 בקיומו	 אין-סופי	 אחד,ב	 ואמיתי	 חיא	 אלוהים	 רק	 יש	
טהורה-בשלמות,ד	בלתי	נראה,ה	בלי	גוף,	חלקיםו	או	רגשות,ז	שאינו	ניתן	
נצחי,י	בלתי	נתפס,יא	כול-יכול,יב	חכם-בשלמות,יג	קדוש- לשינוי,ח	אדיר,ט	
לתהלת	 בכל	 הפועל	 מוחלט-בשלמות,טז	 חופשי-בשלמות,טו	 בשלמות,יד	
ניתן	 והבלתי	 הצודק-בתכלית	 ברצונו	 שגיבש	 התכניתיז	 על-פי	 כבודו	
בטוב	 שופע	 אפיים,	 ארך	 חנון,	 חסד,	 רב	 האוהב-בשלמות,יט	 לשינוי,יח	
לדורשיוכא	 הגומל	 וחטאים,כ	 עוונות	 על	 רשע,	 מעשי	 על	 הסולח	 ובאמת,	
ועם	זאת	צדיק	ונורא-בשלמות	במשפט,כב	שונא	כל	חטאכג	ואשר	בשום	

פנים	לא	יזַּכֵה	את	האשמים	בחטא.כד

א	דבר' ו 4	ׁשְַמע	יִׂשְָרֵאל	יְהוָה	ֱאֹלֵהינּו	יְהוָה	ֶאָחד׃	קור"א ח 4, 6	וְעַל-ְּדבַר	

ֱאֹלִהים	 וְֵאין	 ּבָעֹולָם	 ַאיִן	 ּכִי-ָהֱאלִיל	 יַָדעְנּו	 ִהּנֵה	 ָהֱאלִילִים	 זִבְֵחי	 ֲאכִילַת	
ּבִלְִּתי	ֶאָחד:	6	ָאְמנָם	לָנּו	ַאְך-ֵאל	ֶאָחד	ָהָאב	ֲאׁשֶר	ַהּכֹל	ִמֶּמּנּו	וֲַאנְַחנּו	ֵאלָיו	

וְָאדֹון	ֶאָחד	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ֲאׁשֶר	ַהּכֹל	עַל-יָדֹו	וֲַאנְַחנּו	עַל-יָדֹו׃

ּפְנִיֶתם	 וְֵאיְך	 ֲאלֵיכֶם	 ְמבֹוֵאנּו	 ֶמה-ָהיָה	 ַהְּמַסּפֵר	 ּכִי-פִיֶהם	 תסל"א א 9	 ב	

ֵמעֲבֹוַדת	ֱאלִילִים	וְׁשַבְֶּתם	לֵאֹלִהים	לַעֲבֹד	ֶאת-ֵאל	ַחי	וֲַאִמִּתי׃	ירמ' י 10	
וַיהוָה	ֱאֹלִהים	ֱאֶמת	הּוא-ֱאֹלִהים	ַחּיִים	ּוֶמלְֶך	עֹולָם׃

ג	איוב יא 9-7	ַהֵחֶקר	ֱאלֹוַּה	ִּתְמצָא	ִאם	עַד-ַּתכְלִית	ׁשַַּדי	ִּתְמצָא׃	8	ּגָבְֵהי	

ּוְרָחבָה	 ִמָּדּה	 ֵמֶאֶרץ	 עֲֻמָּקה	ִמּׁשְאֹול	ַמה-ֵּתָדע׃	9	ֲאֻרּכָה	 ׁשַָמיִם	ַמה-ִּתפְעָל	
ִמּנִי-יָם׃	איוב כ" 14	ֶהן-ֵאּלֶה	ְקצֹות	ְּדָרכָו	ּוַמה-ּׁשֵֶמץ	ָּדבָר	נִׁשְַמע-ּבֹו	וְַרעַם	

ּגְבּורָתו	ִמי	יְִתּבֹונָן׃

ד	יוח' ד 24	ָהֱאֹלִהים	רּוַח	הּוא	וְַהִּמׁשְַּתֲחוִים	לֹו	צְִריכִים	לְִהׁשְַּתֲחוֹת	ּבְרּוַח	

ּובֱֶאֶמת׃
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ה	טימ"א א 17	ּולְֶמלְֶך	עֹולִָמים	לֵאֹלִהים	ַהַּקּיָם	לָעַד	וְַהּנֶעְלָם	ֵמעַיִן	וְֶהָחכָם	

לְבַּדֹו	לֹו	ַהּכָבֹוד	וְֶהָהָדר	לְעֹולְֵמי	עֹולִָמים.	ָאֵמן׃

ּכָל-ְּתמּונָה	 ְרִאיֶתם	 ֹלא	 ּכִי	 לְנַפְׁשֵֹתיכֶם	 ְמאֹד	 וְנִׁשְַמְרֶּתם	 	16-15 ד	 בר'  ו	

ּבְיֹום	ִּדּבֶר	יְהוָה	ֲאלֵיכֶם	ּבְחֵֹרב	ִמּתֹוְך	ָהֵאׁש׃	16	ּפֶן-ַּתׁשְִחתּון	וַעֲׂשִיֶתם	לָכֶם	
ּפֶֶסל	ְּתמּונַת	ּכָל-ָסֶמל	ַּתבְנִית	זָכָר	אֹו	נְֵקבָה׃	יוח' ד 24	ָהֱאֹלִהים	רּוַח	הּוא	
וְַהִּמׁשְַּתֲחוִים	לֹו	צְִריכִים	לְִהׁשְַּתֲחוֹת	ּבְרּוַח	ּובֱֶאֶמת׃	לוקס כד 39	ְראּו	ֶאת-
יַָדי	וְֶאת-ַרגְלַי	ּכִי	ָאנֹכִי	הּוא	ֻמּׁשּונִי	ּוְראּו	ּכִי	רּוַח	ֵאין	לֹו	ּבָׂשָר	וַעֲצָמֹות	ּכֲַאׁשֶר	

ַאֶּתם	ֹרִאים	ׁשֶיֵׁש-לִי׃	

ז	ה"ש יד 11, 15	וֲַהמֹון	ָהעָם	ּכְִראֹוָתם	ֵאת	ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ּפֹולֹוס	נָׂשְאּו	ֶאת-

ֲאנָׁשִים׃	15	 וַּיֹאְמרּו	ּבְלָׁשֹון	לּוקֹונִית:	יְָרדּו	ֵאלֵינּו	ָהֱאֹלִהים	ּבְִדמּות	 קֹולָם	
ַחּלָׁשִים	 בְנֵי-ָאָדם	 ּגַם-ֲאנְַחנּו	 כָזֹאת?	 ַּתעֲׂשּו	 לָָּמה	 ֲאנָׁשִים,	 לֵאמֹר:	 וַּיִצְעֲקּו	
ּכְמֹוכֶם,	ּונְבַּׂשְָרה	ֶאְתכֶם	לְַמעַן	ׁשֹוב	ָּתׁשּובּו	ִמן-ַהבְלֵיכֶם	ֵאּלֶה	ֶאל-ֱאֹלִהים	

ַחּיִים,	ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ֶאת-ַהּׁשַָמיִם	וְֶאת-ָהָאֶרץ	וְֶאת-ַהּיָם	וְֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר-ּבָם׃	

ֲאבִי	 ֵמֵאת	 ִמַּמעַל	 ֵּתֵרד	 וְכָל-ִמנְָחה	ׁשְלֵָמה	 יעקב א 17	ּכָל-ַמָּתנָה	טֹובָה	 ח	

ָהאֹורֹות,	ֲאׁשֶר	ִחּלּוף	וְכָל-צֵל	ׁשִּנּוי	ֵאין-עִּמֹו׃	מלא' ג 6	ּכִי	ֲאנִי	יְהוָה	ֹלא	
ׁשָנִיִתי	וְַאֶּתם	ּבְנֵי-יַעֲקֹב	לא	כְלִיֶתם׃

ט	מל"א ח 27	ּכִי	ַהֻאְמנָם	יֵׁשֵב	ֱאֹלִהים	עַל-ָהָאֶרץ	ִהּנֵה	ַהּׁשַָמיִם	ּוׁשְֵמי	ַהּׁשַָמיִם	

ֹלא	יְכַלְּכְלּוָך	ַאף	ּכִי-ַהּבַיִת	ַהּזֶה	ֲאׁשֶר	ּבָנִיִתי׃	ירמ' כג 24-23	ַהֱאֹלֵהי	ִמָּקֹרב	
ָאנִי	נְֻאם-יְהוָה	וְֹלא	ֱאֹלֵהי	ֵמָרחֹק׃	24	ִאם-יִָּסֵתר	ִאיׁש	ּבִַּמְסָּתִרים	וֲַאנִי	ֹלא-
ֶאְרֶאּנּו	נְֻאם-יְהוָה	ֲהלֹוא	ֶאת-ַהּׁשַָמיִם	וְֶאת-ָהָאֶרץ	ֲאנִי	ָמלֵא	נְֻאם-יְהוָה׃	

י	תהל' צ 2	ּבְֶטֶרם	ָהִרים	יֻּלָדּו	וְַּתחֹולֵל	ֶאֶרץ	וְֵתבֵל	ּוֵמעֹולָם	עַד-עֹולָם	ַאָּתה	

ֵמעַיִן	 וְַהּנֶעֱלָם	 לָעַד	 ַהַּקּיָם	 לֵאֹלִהים	 עֹולִָמים,	 ּולְֶמלְֶך	 	17 א  טימ"א  ֵאל׃	
וְֶהָחכָם,	לְבַּדֹו,	לֹו	ַהּכָבֹוד	וְֶהָהָדר	לְעֹולְֵמי	עֹולִָמים.	ָאֵמן׃		

יא	תהל' קמה 3	ּגָדֹול	יְהוָה	ּוְמֻהּלָל	ְמאֹד	וְלִגְֻדּלָתֹו	ֵאין	ֵחֶקר׃

ֶאל- יְהוָה	 וַּיֵָרא	 ׁשָנִים	 וְֵתׁשַע	 ׁשָנָה	 ּבֶן-ִּתׁשְעִים	 ַאבְָרם	 וַיְִהי	 	1 יז  ברא'  יב	

ַאבְָרם	וַיאֶמר	ֵאלָיו	ֲאנִי-ֵאל	ׁשַַּדי	ִהְתַהּלְֵך	לְפָנַי	וְֶהיֵה	ָתִמים׃	חזון ד 8	ּולְכָל-
עֵינָיִם,	 ְמלֵאֹות	 ֵהּנָה	 וְלִפְנִיָמה	 ִמָּסבִיב	 ּכְנָפַיִם;	 ׁשֵׁש	 ַהַחּיֹות	 ֵמַאְרּבַע	 ַאַחת	
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יְהוָה	ֱאֹלִהים	 וְאְֹמרֹות:	ָקדֹוׁש,	ָקדֹוׁש,	ָקדֹוׁש,	 וָלַיְלָה	 יֹוָמם	 וְֵאין-ֳּדִמי	לֶָהן	
צְבָאֹות,	ָהיָה	וְהֹוֶה	וְיָבֹוא׃

,	לֹו	ַהּכָבֹוד	ּבְיֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	לְעֹולִָמים.	 יג	רומ' טז 27	לֵאֹלִהים	ֶהָחכָם	לְבַּדוֺ

ָאֵמן׃

יד	ישע' ו	3	וְָקָרא	זֶה	ֶאל-זֶה	וְָאַמר	ָקדֹוׁש	ָקדֹוׁש	ָקדֹוׁש	יְהֹוָה	צְבָאֹות	ְמֹלא	

כָל-ָהָאֶרץ	ּכְבֹודֹו׃	חזון ד	8	ּולְכָל-ַאַחת	ֵמַאְרּבַע	ַהַחּיֹות	ׁשֵׁש	ּכְנָפַיִם;	ִמָּסבִיב	
וְלִפְנִיָמה	ֵהּנָה	ְמלֵאֹות	עֵינָיִם,	וְֵאין-ֳּדִמי	לֶָהן	יֹוָמם	וָלַיְלָה	וְאְֹמרֹות:	ָקדֹוׁש,	

ָקדֹוׁש,	ָקדֹוׁש,	יְהֹוָה	ֱאֹלִהים	צְבָאֹות,	ָהיָה	וְהֹוֶה	וְיָבֹוא׃

טו	תהל' קטו	3	וֵאלֵהינּו	בַּׁשָָמיִם	ּכל	ֲאׁשֶר-ָחפֵץ	עָׂשָה׃	

ּכֹה	 וַּיֹאֶמר	 ֶאְהיֶה	 ֲאׁשֶר	 ֶאְהיֶה	 ֶאל-מֹׁשֶה	 ֱאֹלִהים	 וַּיֹאֶמר	 	14 ג	 שמות  טז	

תֹאַמר	לִבְנֵי	יִׂשְָרֵאל	ֶאְהיֶה	ׁשְלַָחנִי	ֲאלֵיכֶם׃

ֵמָאז	 לָּה	 ַהְמיֹעִָדים	 ֲאנְַחנּו	 נֲַחלֵָתנּו,	 בֹו	 לַָקְחנּו	 ֲאׁשֶר-ּגַם	 	11 א	 אפס'  יז	

ּבְַמֲחׁשֶבֶת	ּפֹעֵל	ַהּכֹל	ּכַעֲצַת	ֶחפְצֹו:

יח	משלי טז	4	ּכֹל	ּפָעַל	יְהוָה	לַַּמעֲנֵהּו	וְגַם-ָרׁשָע	לְיֹום	ָרעָה׃	רומ' יא	36	ֲהֹלא	

ַהּכֹל	ִמֶּמּנּו	וְַהּכֹל	עַל־יָדֹו	וְַהּכֹל	ֵאלָיו,	ֲאׁשֶר־לוֺ	ַהּכָבֹוד	לְעֹולִָמים.	ָאֵמן׃

וֲַאׁשֶר	ֵאינֶּנּו	אֵֹהב	ֹלא	יַָדע	ֶאת-ָהֱאֹלִהים,	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	 יט	יוח"א ד 8, 16	

אָֹתנּו.	 ָאַהב	 ֱאֹלִהים	 ֲאׁשֶר	 ּבַָאֲהבָה	 וַּנֲַאֵמן	 יַָדעְנּו	 וֲַאנְַחנּו	 	16 ַאֲהבָה׃	 הּוא	
ָהֱאֹלִהים	הּוא	ַאֲהבָה;	וְָהעֵֹמד	ּבַָאֲהבָה	עֵֹמד	ּבֵאֹלִהים	וְָהֱאֹלִהים	עֵֹמד	ּבֹו׃	

כ	שמות לד 7-6	וַּיַעֲבֹר	יְהוָה	עַל-ּפָנָיו	וַּיְִקָרא	יְהוָה	יְהוָה	ֵאל	ַרחּום	וְַחּנּון	

ֶאֶרְך	ַאּפַיִם	וְַרב-ֶחֶסד	וֱֶאֶמת׃	7	נֹצֵר	ֶחֶסד	לֲָאלָפִים	נֹׂשֵא	עָו	ֹן	וָפֶׁשַע	וְַחָּטָאה	
וְנֵַּקה	ֹלא	יְנֶַּקה	ּפֵֹקד	עֲו	ֹן	ָאבֹות	עַל-ּבָנִים	וְעַל-ּבְנֵי	בָנִים	עַל-ׁשִּלֵׁשִים	וְעַל-

ִרּבֵעִים׃

ּכִי	 ֶאל-ָהֱאֹלִהים,	 ָרצּוי	 לְִהיֹות	 ִאיׁש	 ֹלא-יּוכַל	 ֱאמּונָה	 ּובְלִי	 	6 יא  עבר'  כא	

כָל-ַהָּקֵרב	ֵאלָיו	צִָריְך	לְַהֲאִמין	ּכִי-יֵׁש	ֱאֹלִהים	ּוגְמּול	הּוא	ֵמׁשִיב	לְדְֹרׁשָיו׃

כב	נחמ' ט 33-32	וְעַָּתה	ֱאֹלֵהינּו	ָהֵאל	ַהּגָדֹול	ַהּגִּבֹור	וְַהּנֹוָרא	ׁשֹוֵמר	ַהּבְִרית	

וְַהֶחֶסד	ַאל-יְִמעַט	לְפָנֶיָך	ֵאת	ּכָל-ַהְּתלָָאה	ֲאׁשֶר-ְמצַָאְתנּו	לְִמלָכֵינּו	לְׂשֵָרינּו	
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ּולְכֲֹהנֵינּו	וְלִנְבִיֵאינּו	וְלֲַאבֵֹתינּו	ּולְכָל-עֶַּמָך	ִמיֵמי	ַמלְכֵי	ַאּׁשּור	עַד	ַהּיֹום	ַהּזֶה׃	
33	וְַאָּתה	צִַּדיק	עַל	ּכָל-ַהּבָא	עָלֵינּו	ּכִי-ֱאֶמת	עָׂשִיָת	וֲַאנְַחנּו	ִהְרׁשָעְנּו׃	

כג	תהל' ה	6-5	ּכִי	ֹלא	ֵאל	ָחפֵץ	ֶרׁשַע	ָאָּתה	ֹלא	יְגְֻרָך	ָרע׃	6	וֹלא-יְִתיַּצְבּו	

הֹולְלִים	לְנֶגֶד	עֵינֶיָך	ׂשָנֵאָת	ּכָל-ּפֹעֲלֵי	ָאוֶן׃

כד	נחום א 3-2	ֵאל	ַקּנֹוא	וְנֵֹקם	יְהוָה	נֵֹקם	יְהוָה	ּובַעַל	ֵחָמה	נֵֹקם	יְהוָה	לְצָָריו	
וְנֹוֵטר	הּוא	לְאֹיְבָיו׃	3	יְהוָה	ֶאֶרְך	ַאּפַיִם	וגדול-	כַח	וְנֵַּקה	ֹלא	יְנֶַּקה	יְהוָה	
לֲָאלָפִים	 ֶחֶסד	 נֹצֵר	 שמות לד 7	 ַרגְלָיו׃	 ֲאבַק	 וְעָנָן	 ַּדְרּכֹו	 ּובִׂשְעָָרה	 ּבְסּופָה	
נֹׂשֵא	עָו	ֹן	וָפֶׁשַע	וְַחָּטָאה	וְנֵַּקה	ֹלא	יְנֶַּקה	ּפֵֹקד	עֲו	ֹן	ָאבֹות	עַל-ּבָנִים	וְעַל-ּבְנֵי	

בָנִים	עַל-ׁשִּלֵׁשִים	וְעַל-ִרּבֵעִים׃

2	 טּובכז	. כבוד,כו	 חיים,כה	 של	 סוג	 כל	 בלבד	 ומעצמו	 בעצמו	 יש	 לאלוהים	
ואושר.כח	לו	בלבד	יש,	בעצמו	ומעצמו,	את	כל	הדרוש	לו,	והוא	אינו	זקוק	
לאף	אחד	מהיצורים	שברא,כט	ואינו	מפיק	מהם	כבוד	כלשהו.ל	הוא	מגלה	
בהם,	באמצעותם,	אליהם	ועליהם	את	כבודו.	הוא	בלבד	מקור	כל	הוויה,	
וממנו,	דרכו	ואליו	כל	מה	שקיים,לא	והוא	מושל	עליהם	בריבונות	מוחלטת	

כדי	לעשות	באמצעותם,	למענם	ובהם	כל	מה	שירצה.לב

כה	יוח' ה 26	ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	לָָאב	יֵׁש	ַחּיִים	ּבְעַצְמֹו,	ּכֵן	נַָתן	ּגַם-לַּבֵן	לְִהיֹות-לֹו	

ַחּיִים	ּבְעַצְמֹו׃

כו	מה"ש ז 2	וַּיַעַן	וַּיֹאֶמר:	ֲאנָׁשִים	ַאִחים	וְָאבֹות,	ׁשְָמעּו.	ֱאֹלֵהי	ַהּכָבֹוד	נְִרָאה	

ֶאל-ַאבְָרָהם	ָאבִינּו	ּבְִהיֹותֹו	ּבֲַאַרם	נֲַהַריִם,	לִפְנֵי	ׁשִבְּתֹו	בְָחָרן׃

כז	תהל' קיט 68	טֹוב-ַאָּתה	ּוֵמִטיב	לְַּמֵדנִי	ֻחֶּקיָך׃

כח	טימ"א ו 15	ֲאׁשֶר	יְַרֶאּנָה	בְעִָּתּה	ַהְמבָֹרְך	וְַהּׁשַּלִיט	לְבַּדֹו,	ֶמלְֶך	ַהְּמלָכִים	

וֲַאדֹנֵי	ָהֲאדֹנִים׃	רומ' ט 5	וְלֶָהם	ָהָאבֹות,	ּוֵמֶהם	יָצָא	ַהָּמׁשִיַח,	לְפִי	בְׂשָרוֺ,	
ֲאׁשֶר־הּוא	ֵאל	עַל־ַהּכֹל,	ְמבָֹרְך	לְעֹולִָמים.	ָאֵמן׃

כט	מה"ש יז 25-24	ָהֵאל	ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ֶאת-ָהעֹולָם	וְכֹל	ֲאׁשֶר-ּבֹו,	ֹלא	יִׁשְּכֹן	

ּבְֵהיכָלֹות	ַמעֲׂשֵה	יַָדיִם,	ּכִי	הּוא	ֲאדֹון	ַהּׁשַָמיִם	וְָהָאֶרץ׃	25	ּגַם-ֹלא	יְׁשֲָרתּוהּו	
יְֵדי	בְנֵי-ָאָדם,	ּכְִאּלּו	יִצְָטֵרְך	לְָדבָר,	ּכִי	הּוא	ַהּנֵֹתן	לַּכֹל	ַחּיִים	ּונְׁשָָמה	וְכָל-

ָּדבָר׃
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ל	איוב כב 3-2	ַהלְֵאל	יְִסּכָן-ּגָבֶר	ּכִי-יְִסּכֹן	עָלֵימֹו	ַמׂשְּכִיל׃	3	ַהֵחפֶץ	לְׁשַַּדי	ּכִי	

ִתצְָּדק	וְִאם-ּבֶצַע	ּכִי-ַתֵּתם	ְּדָרכֶיָך׃

ַהּכָבֹוד	 ֲאֶׁשר־לוֺ	 ֵאלָיו,	 וְַהּכֹל	 וְַהּכֹל	עַל־יָדֹו	 ִמֶּמּנּו	 ַהּכֹל	 ֲהֹלא	 רומ' יא 36	 לא	

לְעֹולִָמים.	ָאֵמן׃

לב	חזון ד 11	לְָך	נֶָאה,	ֲאדֹנֵנּו,	לַָקַחת	ּכָבֹוד	וְָהָדר	וָעֹז,	ּכִי	ַאָּתה	ּבָָראָת	ַהּכֹל,	

ַהְמבָֹרְך	 בְעִָּתּה	 יְַרֶאּנָה	 ֲאׁשֶר	 	15 ו  טימ"א  וְנִבְָראּו׃	 ָהיּו	 ּבְִרצֹונְָך	 וְַהּכֹל	
יְַטִרידּוָך	 	32  ,22 ד  דני'  ָהֲאדֹנִים׃	 וֲַאדֹנֵי	 ַהְּמלָכִים	 ֶמלְֶך	 לְבַּדֹו,	 וְַהּׁשַּלִיט	
ִמֶּקֶרב	ּבְנֵי-ָאָדם	וְעִם	ַחּיַת	ַהּׂשֶָדה	יְִהיֶה	ְמדֹוְרָך.	ּכַּבָָקר	יֲַאכִילּוָך	עֵׂשֶב	ּוִמַּטל	
ָהעֶלְיֹון	 ָהֵאל	 ּכִי	 ׁשֶַּתּכִיר	 עַד	 עָלֶיָך,	 יַעַבְרּו	 עִָּדנִים	 וְׁשִבְעָה	 ֵּתָרֵטב,	 ַהּׁשַָמיִם	
ׁשֹולֵט	ּבְַמְמלֶכֶת	ּבְנֵי-ָהָאָדם	וְלֲַאׁשֶר	ָחפֵץ	יְִּתנֶּנָה׃	32	ֲאׁשֶר	לְמּולֹו	ּכָל	יֹוׁשְבֵי	
ֶאֶרץ	ּכְֶאפֶס	נְֶחׁשָבִים,	ָהעֹוׂשֶה	ּכְִרצֹונֹו	ּבִצְבָא	ַהּׁשַָמיִם	ּובְיֹוׁשְבֵי	ֶאֶרץ	וְֵאין	ִמי	

ׁשֶיְִמֶחה	ּבְיָדֹו	וַּיאַמר	לֹו:	ֶמה	עָׂשִיָת?

הכול	חשוף	וגלוי	לעיניו.לג	ידיעתו	היא	אין-סופית,	וודאית	ועצמאית	מכל	מה	
שנברא,לד	כך	ששום	דבר	אינו	מותנה	או	לא-וודאי	בעיניו.לה	כל	תכניותיו,	מעשיו	
ומצוותיו	קדושים-בשלמות.לו	המלאכים,	בני	אדם	וכל	היצורים	חבים	לו	השתחוויה,	

עבודה	וציות	ככל	שידרוש	מהם.לז

לג	עבר' ד 13	וְֵאין	ּכָל-נִבְָרא	נְִסָּתר	ִמּנֶגְּדֹו,	ּכִי-ַהּכֹל	ָחׂשּוף	וְגָלּוי	לְעֵינֵי-בַעַל	

ְּדבִָרים	ׁשֶּלָנּו.

לד	רומ' יא 34-33	33	ֶמה־עָמֹק	עׁשֶר	ָחכְַמת	ֱאֹלִהים	וְעׁשֶר	ַּדעְּתֹו!	ִמׁשְּפָָטיו	

ִמי	יְַחקֹר	ּוְדָרכָיו	ִמי	יְִמצָא?	34	ּכִי	ִמי	יַָדע	ֶאת־ַמְחׁשֶבֶת	יְהוָֺה,	אוֺ	ִמי	ָהיָה	
יוֺעֲצוֺ? תהל' קמז 5	ּגָדֹול	ֲאדֹונֵינּו	וְַרב-ּכַח	לְִתבּונָתֹו	ֵאין	ִמְסּפָר׃

לה	מה"ש טו 18	נֹוָדעִים	לֵאֹלִהים	ֵמעֹולָם	ּכָל-ַמעֲׂשָיו׃	יחז' י"א 5	וִַּתּפֹל	עָלַי	

רּוַח	יְהוָה	וַּיֹאֶמר	ֵאלַי	ֱאמֹר	ּכֹה-ָאַמר	יְהוָה	ּכֵן	ֲאַמְרֶּתם	ּבֵית	יִׂשְָרֵאל	ּוַמעֲלֹות	
רּוֲחכֶם	ֲאנִי	יְַדעְִּתיָה׃

לו	תהל' קמה 17	צִַּדיק	יְהוָה	ּבְכָל-ְּדָרכָיו	וְָחִסיד	ּבְכָל-ַמעֲׂשָיו׃	רומ' ז 12	

ּובְכֵן	ַהּתֹוָרה	ִהיא	ְקדֹוׁשָה,	וְַהִּמצְוָה	ְקדֹוׁשָה	וִיׁשָָרה	וְטֹובָה׃

וְעֶֹׁשר	 עֹז	 לַָקַחת	 ַהָּטבּוַח	 לֶַּׂשה	 נֶָאה	 ּגָדֹול:	 ּבְקֹול	 קְֹרִאים	 חזון ה 14-12	 לז	

ּובָָאֶרץ	 ּבַּׁשַָמיִם	 ֲאֶׁשר	 וְכָל-ּבְִרּיָה	 	13 ּובְָרכָה׃	 וְכָבֹוד	 וְָהָדר	 ּוגְבּוָרה	 וְָחכְָמה	



24

הצהרת האמונה של וסטמינסטר

אְֹמִרים	 ָׁשַמעְִּתי	 ֶאת-ּכֻּלָם	 ּבֶָהם;	 ֲאֶׁשר	 וְכֹל	 עַל-ַהּיָם	 וֲַאֶׁשר	 לָָאֶרץ	 ּוִמַּתַחת	
לֵאמֹר:	לַּיֵֹׁשב	עַל-ַהּכִֵּסא	וְלֶַּׂשה	ַהּבְָרכָה	וְֶהָהָדר	וְַהּכָבֹוד	וְָהעֹז	לְעֹולְֵמי	עֹולִָמים׃	
14	וַּתֹאַמְרנָה	ַאְרּבַע	ַהַחּיֹות:	ָאֵמן.	וְעְֶׂשִרים	וְַאְרּבָעָה	ַהּזְֵקנִים	נָפְלּו	עַל-ּפְנֵיֶהם	

וַּיְִׁשַּתֲחוּו	לְֵחי	עֹולְֵמי	ָהעֹולִָמים׃

3	 באלוהות	האחת	קיימות	שלוש	אישויות	השותפות	בצורה	שווה	ומלאה	.
ונצחיות:	אלוהים	האב,	אלוהים	הבן	ואלוהים	רוח	 באותה	מהות,	כוח	
הקודש.לח	האב	לא	בא	מאחר,	לא	הולד	ולא	נבע.	הבן	מולד	לנצח	מהאב.

לט	רוח	הקודש	נובע	לנצח	מהאב	ומהבן.מ

לח	יוח"א ה 7	ּכִי	ׁשְֹלׁשָה	ֵהָּמה	ַהְּמעִיִדים: מתי ג 17-16	וַיְִהי	ּכֲַאׁשֶר	נְִטּבַל	

ֶאת-רּוַח	 וַּיְַרא	 ַהּׁשַָמיִם	 נִפְְּתחּו-לֹו	 וְִהּנֵה	 ִמן-ַהָּמיִם	 לַעֲלֹות	 וַיְַמֵהר	 יֵׁשּועַ	
ֱאֹלִהים	יֹוֶרֶדת	ּכְיֹונָה	וְנָָחה	עָלָיו:	17	וְִהּנֵה	קֹול	ִמן-ַהּׁשַָמיִם	אֹוֵמר:	זֶה	ּבְנִי	
וַעֲׂשּו	לְַתלְִמיִדים	ֶאת-ּכָל- נַפְׁשִי	ּבֹו:	מתי כח 19	לְכּו	 יְִדיִדי	ֲאׁשֶר-ָרצְָתה	
ַהּגֹויִם,	ּוְטבַלְֶּתם	אָֹתם	לְׁשֵם-ָהָאב	וְַהּבֵן	וְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש:	קור"ב יג 13	ֶחֶסד	
ָהָאדֹון	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	וְַאֲהבַת	ָהֱאֹלִהים	וְִהְתַחּבְרּות	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	עִם-ּכֻּלְכֶם	

ָאֵמן:

ִתפְַאְרּתֹו,	 וַּנֱֶחזֶה	 ּבְתֹוכֵנּו,	 וַּיִׁשְּכֹן	 בָׂשָר	 נְִהיָה	 וְַהָּדבָר	 	18  ,14 א  יוח'  לט	

ּכְִתפְֶאֶרת	ּבֵן	יִָחיד	לְָאבִיו,	ַרב-ֶחֶסד	וֱֶאֶמת׃	18	ֵאת	ָהֱאֹלִהים	ֹלא-ָרָאה	ִאיׁש	
ֵמעֹולָם;	ַהּבֵן	ַהּיִָחיד	ֲאׁשֶר	ּבְֵחיק	ָהָאב,	הּוא	הֹוִדיעַ׃

מ	יוח' טו 26	ּובְבֹוא	ַהּפְַרְקלִיט	ֲאׁשֶר	ֶאׁשְלֶָחּנּו	לָכֶם	ֵמֵאת	ָאבִי,	רּוַח	ָהֱאֶמת	

ׁשָלַח	 ַאֶּתם,	 ּכִי-בָנִים	 וְיַעַן	 	6 ד  גלט'  עָלָי׃	 יָעִיד	 הּוא	 ָאבִי,	 ֵמֵאת	 ַהּיֹוצֵא	
ָהֱאֹלִהים	ּבִלְבַבְכֶם	ֶאת-רּוַח	ּבְנֹו	ַהּקֹוֵרא	ַאּבָא,	ָאבִינּו׃
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פרק ג
צו אלוהים הנצחי

1	 והחכם-. הקדוש	 ברצונו	 שגיבש	 התכנית	 על-פי	 בנצח,	 קבע	 אלוהים	
וזאת	 מה	שמתרחש,א	 כל	 לשינוי,	 ניתן	 שאינו	 ובאופן	 בחירות	 בשלמות,	
בלי	שהוא	יהיה	מקור	החטא,ב	בלי	לפגוע	בחירות	היצורים	ובלי	לבטל	
את	חירותם	ואת	תלותם	של	גורמי	משנה.	להפך,	בעשותו	כך	ביסס	את	

חירותם	ואת	תלותם.ג

ֵמָאז	 לָּה	 ַהְמיֹעִָדים	 ֲאנְַחנּו	 נֲַחלֵָתנּו,	 בֹו	 לַָקְחנּו	 ֲאׁשֶר-ּגַם	 	11 א  אפס'  א	

ּבְַמֲחׁשֶבֶת	ּפֹעֵל	ַהּכֹל	ּכַעֲצַת	ֶחפְצֹו׃	רומ' יא 33	ֶמה־עָמֹק	עׁשֶר	ָחכְַמת	ֱאֹלִהים	
וְעׁשֶר	ַּדעְּתֹו!	ִמׁשְּפָָטיו	ִמי	יְַחקֹר	ּוְדָרכָיו	ִמי	יְִמצָא?	עבר' ו 17	עַל-ּכֵן	ּכֲַאׁשֶר	
ָרצָה	ָהֱאֹלִהים	לְַהְראֹות	ּבְיֹוֵתר	ֶאת-יְֹרׁשֵי	ַהַהבְָטָחה	ּכִי	ֹלא-ִתׁשְַּתּנֶה	עֲצָתֹו,	
עַָרב	אָֹתּה	ּבִׁשְבּועָה׃	רומ' ט 15,	18	ּכִי	לְמׁשֶה	ָאַמר:	וְַחּנִֹתי	ֶאת־ֲאׁשֶר	ָאחֹן,	
וְִרַחְמִּתי	ֶאת־ֲאׁשֶר	ֲאַרֵחם׃		18	וְיוֺצֵא	ִמּזֶה	ּכִי	ֶאת־ֲאׁשֶר	יְַחּפֹץ	יְֻחּנֶּנּו,	וְֶאת־

ֲאׁשֶר	יְַחּפֹץ	יְַקׁשֵהּו׃

ב	יעקב' א 13,	17	ַאל-יֹאַמר	ַהְמנֶֻּסה,	ָהֱאֹלִהים	נִָּסנִי;	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	ֵאינֶּנּו	

וְכָל-ִמנְָחה	ׁשְלֵָמה	 וְהּוא	ֹלא-יְנֶַּסה	ִאיׁש׃	17	ּכָל-ַמָּתנָה	טֹובָה	 ְמנֶֻּסה	ּבָָרע	
ֵּתֵרד	ִמַּמעַל	ֵמֵאת	ֲאבִי	ָהאֹורֹות,	ֲאׁשֶר	ִחּלּוף	וְכָל-צֵל	ׁשִּנּוי	ֵאין-עִּמֹו׃	יוח"א 
א 5	וְזֹאת	ִהיא	ַהּׁשְמּועָה	ֲאׁשֶר	ׁשַָמעְנּו	ִמֶּמּנּו	וַּנַּגֵד	לָכֶם,	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	אֹור	

הּוא	וְכָל-חֹׁשְֶך	ֵאין	ּבֹו׃

ג	מה"ש ב 23	אֹתֹו	ַהּנְִמָסר	עַל-ּפִי	עֲצַת	ָהֱאֹלִהים	ַהּנֱֶחָרצָה	וִיִדיעָתֹו	ִמֶּקֶדם	

לְַקְחֶּתם	ּובִיֵדי	ְרׁשָעִים	הֹוַקעְֶּתם	וֲַהַרגְֶּתם	אֹתֹו׃	מתי יז 12	ֲאבָל	אֵֹמר	ֲאנִי	
לָכֶם,	ּכִי	ֵאלִּיָהּו	ּכְבָר	ּבָא	וְֹלא	ִהּכִיֻרהּו	וַּיַעֲׂשּו-בֹו	ּכְִרצֹונָם;	וְכֵן	ּגַם	ּבֶן-ָהָאָדם	
יְעֻּנֶה	עַל-יָָדם׃	מה"ש ד 28-27	ּכִי	ָאְמנָם	נֹוְסדּו	הֹוְרדֹוס	ּוּפֹנְִטּיֹוס	ּפִילָטֹוס	
עִם-ַהּגֹויִם	ּולְֻאֵּמי	יִׂשְָרֵאל	עַל-יֵׁשּועַ,	עַבְְּדָך	ַהָּקדֹוׁש	ֲאׁשֶר	ָמׁשְָחָּת׃	28	לַעֲׂשֹות	
ֹלא	 יֵׁשּועַ:	 וַּיַעַן	 	11 יט  יוח'  לְִהיֹות׃  ּגָזְָרה	 ִמֶּקֶדם	 וַעֲצְָתָך	 יְָדָך	 ֲאׁשֶר	 ֵאת	
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ָהיְָתה-ּלְָך	ְרׁשּות	עָלַי,	לּולֵא	נִַּתן-לְָך	ִמּלְַמעְלָה;	לָכֵן	עֲוֹן	ַהַּמְסּגִיר	אִֹתי	ֵאלֶיָך	
ּגָדֹול	ֵמעֲוֹנֶָך׃	משלי טז 33	ּבֵַחיק	יּוַטל	ֶאת-ַהּגֹוָרל	ּוֵמיְהוָה	ּכָל-ִמׁשְּפָטֹו׃

2	 אלוהים	יודע	כל	מה	שיכול	להתרחש	בכל	הנסיבות	האפשריות,ד	אבל	הוא	.
לא	קבע	דבר	משום	שחזה	דבר	כלשהו	בעתיד	או	שידע	שינבע	מנסיבות	

כאלה	או	אחרות.ה

שמ"א כג 12-11	 נֹוָדעִים	לֵאֹלִהים	ֵמעֹולָם	ּכָל-ַמעֲׂשָיו׃	 מה"ש טו 18	 ד	

ֱאֹלֵהי	 יְהוָה	 עַבְֶּדָך	 ׁשַָמע	 ּכֲַאׁשֶר	 ׁשָאּול	 ֲהיֵֵרד	 בְיָדֹו	 ְקעִילָה	 בַעֲלֵי	 ֲהיְַסּגִֻרנִי	
ּבַעֲלֵי	 ֲהיְַסּגִרּו	 ָּדוִד	 וַּיֹאֶמר	 	12 יֵֵרד׃	 יְהוָה	 וַיֹאֶמר	 לְעַבְֶּדך.	 ַהּגֶד-נָא	 יִׂשְָרֵאל	
 ,21 יא  מתי  יְַסּגִירּו׃	 יְהוָה	 וַּיֹאֶמר	 ּבְיַד-ׁשָאּול	 וְֶאת-ֲאנָׁשַי	 אִֹתי	 ְקעִילָה	
נַעֲׂשּו	בְִקְרּבְכֶן	 ַהּגְבּורֹות	ֲאׁשֶר	 23	אֹוי	לְָך	ּכֹוָרזִין!	אֹוי	לְָך	ּבֵית-צַיְָדה!	ּכִי	
לּו	ּבְצֹור	ּובְצִידֹון	נַעֲׂשּו,	ֲהֹלא-כְבָר	ׁשָבּו	ּבְׂשַק	וֵָאפֶר׃	23	וְַאְּת,	ּכְפַר-נַחּום,	
ַהְמרֹוָמָמה	עַד-ַהּׁשַָמיִם,	עַד-ׁשְאֹול	ּתּוָרִדי.	ּכִי	ַהּגְבּורֹות	ֲאׁשֶר	נַעֲׂשּו	בְתֹוכְֵך,	

לּו	בְִסדֹום	נַעֲׂשּו,	ּכִי	עַָּתה	עְָמָדה	עַל-ִּתּלָּה	עַד-ַהּיֹום	ַהּזֶה׃

ה	רומ' ט	11, 13, 16, 18	ּכִי	ּבְֶטֶרם	יֻּלְדּו	בָנֶיָה	וְעֹוד	ֹלא־עֲׂשּו	טֹוב	אֹו־ָרע,	

לְַמעַן	ָּתקּום	עֲצַת	ָהֱאֹלִהים	ּכְפִי	בְִחיָרתֹו,	ֹלא	ִמּתֹוְך	ַמעֲׂשִים,	ּכִי	ִאם־ּכְִרצֹון	
ֵאין	 וְעַל־ּכֵן	 	16 ׂשָנֵאִתי׃	 וְֶאת-עֵׂשָו	 ֶאת-יַעֲקֹב,	 וָאַֹהב	 ּכַּכָתּוב:	 	13 ַהּקֵֹרא׃	
	18 ַהְמַרֵחם׃	 ָהֱאֹלִהים	 ִאם־ּבְיַד	 ּכִי	 ָהָרץ,	 וְֹלא־בְיַד	 ָהֹרצֶה	 ֹלא־בְיַד	 ַהָּדבָר	

וְיוֺצֵא	ִמּזֶה	ּכִי	ֶאת־ֲאׁשֶר	יְַחּפֹץ	יְֻחּנֶּנּו,	וְֶאת־ֲאׁשֶר	יְַחּפֹץ	יְַקׁשֵהּו׃

3	 על-פי	צו	אלוהים	ולמען	יתגלה	כבודו,	יש	בין	בני	אדם	ומלאכיםו	אלו	.
שנועדו	מראש	לחיי	עולם,	ואחרים	שנועדו	למוות	נצחי.ז

וְנֶגֶד	 ַהָּמׁשִיַח	 יֵׁשּועַ	 וֲַאדֹנֵנּו	 ָהֱאֹלִהים	 נֶגֶד	 ּבְָך	 ֵמעִיד	 ִהנְנִי	 	21 ה  טימ"א  ו	

וְֹלא- נְִמָהר	 ִמׁשְּפָט	 ּבְלִי	 ֶאת-זֹאת	 ִּתׁשְמֹר	 ֲאׁשֶר-ׁשָמֹור	 ַהַּמלְָאכִים,	 ּבְִחיֵרי	
ַתעֲׂשֶה	ָדבָר	ּבְַמּׂשא	פָנִים׃	מתי כה 41	וְָאז	יֹאַמר	ּגַם	ֶאל-ַהּנִּצָבִים	לִׂשְמֹאלֹו:	

לְכּו	ֵמעָלַי,	ַאֶּתם	ָהֲארּוִרים,	ֶאל-ֵאׁש	עֹולָם	ַהּמּוכָנָה	לַּׂשָָטן	ּולְַמלְָאכָיו׃

ז	רומ' ט 23-22	ּוָמה	ֵאפֹוא	ִאם־ָהֱאֹלִהים,	ֶהָחפֵץ	לְַהְראֹות	זַעְמֹו	ּולְהֹוִדיעַ	

ּגְבּוָרתֹו,	נָׂשָא	ּבְכָל־אֶֹרְך	רּוחֹו	ֶאת־ּכְלֵי	ַהּזַעַם	ַהּנְכֹונִים	לֲַאבַּדֹון?	23	ּולְהֹוִדיעַ	
	6-5 א  אפס'  לַּכָבוֺד?	 יְעָָדם	 ֲאׁשֶר	 ַהֲחנִינָה,	 עַל־ּכְלֵי	 ּכְבֹודֹו	 ּגַם־ֶאת־עׁשֶר	
יְעָָדנּו	לֹו	לְבָנִים	עַל-יְֵדי	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ּכְֵחפֶץ	ְרצֹונֹו׃	6	לְִתִהּלַת	ּכְבֹוד	ַחְסּדֹו,	
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ֲאׁשֶר-ָחנַן	אָֹתנּו	ּבִיִדידֹו׃	משלי טז 4	ּכֹל	ּפָעַל	יְהוָה	לַַּמעֲנֵהּו	וְגַם-ָרׁשָע	לְיֹום	
ָרעָה׃

4	 מלאכים	ובני	אדם	אלו	נועדו	ונבחרו	מראש,	כל	אחד	כלשעצמו	ובאופן	שאינו	.
ניתן	לשינוי.	מספרם	קבוע,	ודאי	ומדוייק,	כך	שאין	אפשרות	להוסיף	עליהם	

או	לגרוע	מהם.ח

ח	טימ"ב ב 19	ַאְך-ֵאיָתן	הּוא	יְסֹוד	ָהֱאֹלִהים	וְזֶה	חֹוָתמֹו:	יֵֹדעַ	יְהוָה	ֵאת	

יג 18	ֹלא	 יוח  ַהָּמׁשִיַח׃	 ֶאת-ׁשֵם	 ּכָל-ַהּקֹוֵרא	 ֵמעָוֶל	 יָסּור	 וְעֹוד:	 ֲאׁשֶר-לֹו;	
עַל-ּכֻּלְכֶם	ִּדּבְַרִּתי;	יֹוֵדעַ	ֲאנִי	ֶאת-ֲאׁשֶר	ּבַָחְרִּתי	בֶָהם,	ַאְך	לְַמעַן	יִָּמלֵא	ַהּכָתּוב:	

אֹוכֵל	לְַחִמי	ִהגְִּדיל	עָלַי	עֵָקב׃

5	 את	אלו	מבני	האדם	שנועדו	מראש	לחיים	בחר	אלוהים	במשיח	לכבוד	.
נצחיט	עוד	לפני	יסוד	העולם,	על-פי	כוונתו	הנצחית	ושאינה	ניתנת	לשינוי	
ועל-פי	תכניתו	הנסתרת	ורצונו	הטוב	והחופשי.	הוא	בחר	אותם	בחסדו	
מעשים	 יעשה	 יאמין,	 מהם	 שאיש	 מראש	 שצפה	 בלי	 בלבד,	 ובאהבתו	
סיבה	 או	 כתנאי	 להם	 שנוגע	 אחר	 דבר	 כל	 או	 באמונתו	 יתמיד	 טובים,	

להחלטתו,י	והכול	לתפארת	חסדו	המופלא.יא

ט	אפס' א 4, 9, 11	ּכֲַאׁשֶר	ּבַָחר	אָֹתנּו	בֹו	לִפְנֵי	מֹוְסדֹות	ֵּתבֵל,	לְִהיֹות	ְקדֹׁשִים	

ּוְתִמיִמים	לְפָנָיו,	ּבְַאֲהבָה׃	9	וְהֹוִדיעָנּו	ֶאת-סֹוד	ְרצֹונֹו,	ּכַעֲצָתֹו	ַהּיְעּוצָה	בֹו׃	
11	ֲאׁשֶר-ּגַם	לַָקְחנּו	בֹו	נֲַחלֵָתנּו,	ֲאנְַחנּו	ַהְמיֹעִָדים	לָּה	ֵמָאז	ּבְַמֲחׁשֶבֶת	ּפֹעֵל	
ּגַם־ָקָרא.	 אָֹתם	 ִמֶּקֶדם,	 ֲאׁשֶר־יְעָָדם	 וְֶאת	 	30 ח	 רומ'  ֶחפְצֹו׃	 ּכַעֲצַת	 ַהּכֹל	
וְֶאת־ֲאׁשֶר	ְקָרָאם,	אָֹתם	ּגַם־ִהצְִּדיק.	וְֵאת	ֲאׁשֶר	ִהצְִּדיָקם,	אָֹתם	ּגַם	ּפֵֵאר׃	
טימ"ב א 9	ֲאׁשֶר-הּוא	הֹוׁשִיעָנּו	ּוְקָרָאנּו	ּבְִקִריָאה	ְקדֹוׁשָה,	ֹלא	לְפִי	ַמעֲׂשֵינּו,	
ּכִי	ִאם-לְפִי	עֲצָתֹו	וְַחְסּדֹו	ַהּנִָּתן	לָנּו	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	לִפְנֵי	יְמֹות	עֹולָם׃	תסל"א 
ה 9	יַעַן	ֲאׁשֶר	ֹלא-יְעָָדנּו	ָהֱאֹלִהים	לְָחרֹון,	ּכִי	ִאם-לִנְחֹל	ֶאת-ַהּיְׁשּועָה	עַל-

יְֵדי	ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃

י	רומ' ט 11, 13, 16 ּכִי	ּבְֶטֶרם	יֻּלְדּו	בָנֶיָה	וְעֹוד	ֹלא־עֲׂשּו	טֹוב	אֹו־ָרע,	לְַמעַן	

ָּתקּום	עֲצַת	ָהֱאֹלִהים	ּכְפִי	בְִחיָרתֹו,	ֹלא	ִמּתֹוְך	ַמעֲׂשִים,	ּכִי	ִאם־ּכְִרצֹון	ַהּקֵֹרא׃	
13	ּכַּכָתּוב:	וָאַֹהב	ֶאת-יַעֲקֹב,	וְֶאת-עֵׂשָו	ׂשָנֵאִתי׃	16	וְעַל־ּכֵן	ֵאין	ַהָּדבָר	ֹלא־
אפס' א 4, 9  ַהְמַרֵחם׃	 ָהֱאֹלִהים	 ּכִי	ִאם־ּבְיַד	 ָהָרץ,	 וְֹלא־בְיַד	 ָהֹרצֶה	 בְיַד	
ּכֲַאׁשֶר	ּבַָחר	אָֹתנּו	בֹו	לִפְנֵי	מֹוְסדֹות	ֵּתבֵל,	לְִהיֹות	ְקדֹׁשִים	ּוְתִמיִמים	לְפָנָיו,	

ּבְַאֲהבָה׃	9	וְהֹוִדיעָנּו	ֶאת-סֹוד	ְרצֹונֹו,	ּכַעֲצָתֹו	ַהּיְעּוצָה	בֹו׃
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יא	אפס' א 6, 12	לְִתִהּלַת	ּכְבֹוד	ַחְסּדֹו,	ֲאׁשֶר־ָחנַן	אָֹתנּו	ּבִיִדידֹו׃	12	לְִהיֹוֵתנּו	

לְִתִהּלַת	ּכְבֹודֹו,	ֲאנְַחנּו	ֲאׁשֶר	יִַחלְנּו	ֶאל־ַהָּמׁשִיַח	ֵמָאז׃

6	 כפי	שיעד	אלוהים	את	הנבחרים	לכבוד,	כך	גם,	ברצונו	הנצחי	והחופשי-.
בשלמות,	יעד	מראש	את	כל	האמצעים	שיובילו	לכך.יב	על	כן,	הנבחרים,	
שהיו	לחוטאים	באדם	הראשון,	נגאלים	על	ידי	המשיח,יג	ונקראים	לאמונה	
הם	 אפקטיבית.	 בקריאה	 המתאימה	 בעת	 הפועל	 רוחו,	 ידי	 על	 במשיח	
נצדקים,	מאומצים,	מקודשיםיד	ונשמרים	לישועה	בכוחו	על	ידי	אמונה.טו	
אך	ורק	הנבחרים	נגאלים	על	ידי	המשיח,	נקראים	בקריאה	אפקטיבית,	

נצדקים,	מאומצים,	מקודשים	ונושעים.טז

יב	פטר"א א 2	ַהּנִבְָחִרים	ִמֶּקֶדם	ּכְפִי	ַדעַת	ֱאֹלִהים	ָהָאב,	ּבְִקּדּוׁש	ָהרּוַח,	ֶאל-

לָכֶם׃  יְִהיּו	 לְַמכְּבִיר	 וְׁשָלֹום	 ֶחֶסד	 ָּדמֹו:	 וְֶאל-ַהּזָיַת	 ַהָּמׁשִיַח	 יֵׁשּועַ	 ִמׁשְַמעַת	
ְקדֹׁשִים	 לְִהיֹות	 ֵּתבֵל,	 מֹוְסדֹות	 לִפְנֵי	 בֹו	 אָֹתנּו	 ּבַָחר	 ּכֲַאׁשֶר	 א 5-4	 אפס' 
ּוְתִמיִמים	לְפָנָיו,	ּבְַאֲהבָה׃	5	יְעָָדנּו	לֹו	לְבָנִים	עַל-יְֵדי	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ּכְֵחפֶץ	
ְרצֹונֹו׃	אפס' ב 10	ּכִי-פֹעַל	ֱאֹלִהים	ֲאנְַחנּו,	נִבְָרִאים	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	לְַמעֲׂשִים	
טֹובִים,	ֲאׁשֶר	ֵהכִין	ָהֱאֹלִהים	ִמֶּקֶדם	לְַמעַן	נְִתַהּלְֵך	ּבֶָהם׃ תסל"ב ב 13	ֲאבָל	
ָהָאדֹון,	 ֲחבִיבֵי	 ַאַחי	 ּבַעֲבּוְרכֶם,	 ּבְכָל-עֵת	 לֵאֹלִהים	 לְהֹודֹות	 ַחּיָבִים	 ֲאנְַחנּו	
ֲאׁשֶר	ָהֱאֹלִהים	ּבַָחר	ּבָכֶם	ֵמֵראׁשִית	לִיׁשּועָה	ּבְִקּדּוׁש	ָהרּוַח	ּובֱֶאמּונַת	ָהֱאֶמת׃

יג	תסל"א ה 10-9	יַעַן	ֲאׁשֶר	ֹלא-יְעָָדנּו	ָהֱאֹלִהים	לְָחרֹון,	ּכִי	ִאם-לִנְחֹל	ֶאת-

ַהּיְׁשּועָה	עַל-יְֵדי	ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	10	ֲאׁשֶר	ֵמת	ּבַעֲֵדנּו,	לְַמעַן	ִאם-נִׁשְקֹד	
ּבַעֲֵדנּו	 ֶאת-נַפְׁשֹו	 ֲאׁשֶר-נַָתן	 	14 ב  טיט'  יַָחד׃	 עִּמֹו	 נְִחיֶה	 ָחיֹה	 וְִאם-נִיׁשַן	

לְגֳָאלֵנּו	ִמּכָל-עָוֶל	ּולְַטֵהר	לֹו	עַם	ְסגֻּלָה	ַהּזִָריז	ּבְַמעֲׂשִים	טֹובִים׃

יד	רומ' ח 30	וְֶאת	ֲאׁשֶר־יְעָָדם	ִמֶּקֶדם,	אָֹתם	ּגַם־ָקָרא.	וְֶאת־ֲאׁשֶר	ְקָרָאם,	

אָֹתם	ּגַם־ִהצְִּדיק.	וְֵאת	ֲאׁשֶר	ִהצְִּדיָקם,	אָֹתם	ּגַם	ּפֵֵאר׃	אפס' א 5	יְעָָדנּו	לֹו	
לְבָנִים	עַל-יְֵדי	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ּכְֵחפֶץ	ְרצֹונֹו׃ תסל"ב ב 13	ֲאבָל	ֲאנְַחנּו	ַחּיָבִים	
לְהֹודֹות	לֵאֹלִהים	ּבְכָל-עֵת	ּבַעֲבּוְרכֶם,	ַאַחי	ֲחבִיבֵי	ָהָאדֹון,	ֲאׁשֶר	ָהֱאֹלִהים	

ּבַָחר	ּבָכֶם	ֵמֵראׁשִית	לִיׁשּועָה	ּבְִקּדּוׁש	ָהרּוַח	ּובֱֶאמּונַת	ָהֱאֶמת׃

טו	פטר"א א 5	ַהּנִׁשְָמִרים	ּבְעֹז	ֱאֹלִהים	עַל-יַד	ָהֱאמּונָה	לְַּתׁשּועָה	ָהעֲִתיָדה	

לְִהּגָלֹות	ּבְעֶת-ֵקץ׃
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טז	יוח' יז 9	ֲאנִי	ּבַעֲָדם	ַאעְִּתיר	לְָך;	ֹלא	ּבְעַד	ָהעֹולָם	ַאעְִּתיר,	ּכִי	ִאם-ּבְעַד	

ֵאּלֶה	ֲאׁשֶר	נַָתָּת	ּלִי,	ּכִי-לְָך	ֵהָּמה׃	רומ' ח 28	וְִהּנֵה	יַָדעְנּו	ּכִי	לְאֲֹהבֵי	ֱאֹלִהים	
	ַהּכֹל	יִפְעַל	יַַחד	לְֵהִטיב	לֶָהם...)עד	סוף	הפרק(.	יוח'  ַהְּקרּוִאים	ּבְסֹוד	עֲצָתוֺ
ו 65-64	ַאְך-יֵׁש	ִמּכֶם	ֲאׁשֶר	ֹלא	יֲַאִמינּו.	ּכִי	יֵׁשּועַ	יַָדע	ֵמֹראׁש	ִמי	ֵהם	ֲאׁשֶר	
ֵאינָם	ַמֲאִמינִים	ּוִמי	ַהּמֹוֵסר	אֹתֹו׃	65	וַּיֹאַמר:	עַל-ּכֵן	ָאַמְרִּתי	לָכֶם	ּכִי	ֹלא-
יּוכַל	ִאיׁש	לָבֹוא	ֵאלַי	ּבִלְִּתי	ִאם-נִַּתן-לֹו	ֵמֵאת	ָאבִי׃	יוח' י 26	ֲאבָל	ַאֶּתם	
יוח' ח 47	ֲאׁשֶר	 יַעַן	ֹלא	ִמּצֹאנִי	ַאֶּתם,	ּכֲַאׁשֶר	ָאַמְרִּתי	לָכֶם׃	 ַתֲאִמינּו,	 ֹלא	
ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים,	הּוא	יִׁשְַמע	ֶאת-ִּדבְֵרי	ָהֱאֹלִהים;	עַל-ּכֵן	ַאֶּתם	ֹלא	ׁשְַמעְֶּתם,	
ּכִי	ֵאינְכֶם	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים׃	יוח"א ב 19	ֵמִאָּתנּו	יָצְאּו,	ַאְך	ֹלא-ִמּׁשֶּלָנּו	ָהיּו;	
ּכִי	ִאּלּו	ָהיּו	ִמּׁשֶּלָנּו,	ּכִי	ָאז	ָהיּו	עְֹמִדים	עִָּמנּו,	ֲאבָל	לְַמעַן	יִּגָלּו	ּכִי	ֹלא	כֻּלָם	

ִמּׁשֶּלָנּו	ֵהָּמה׃

7	 על-פי	עצת	רצון	אלוהים,	שאינה	ניתנת	להבנה	ושעל-פיה	הוא	מעניק	או	.
מונע	חסד	כרצונו	ולתהילת	כבוד	ריבונותו	על	יצוריו,	ראה	אלוהים	לנכון	
לפסוח	על	שאר	האנושות	וליעד	אותם	לאי-כבוד	ולזעם	בגלל	חטאיהם,	

לתהילת	כבוד	צִדקו	הנאדר.יז

יז	מתי יא 26-25	ּבָעֵת	ַהִהיא	עָנָה	יֵׁשּועַ	וְָאַמר:	אֹוְדָך	ָאבִי,	ֲאדֹון	ַהּׁשַָמיִם	

לָעֹולֲלִים׃	 וְגִּלִיָתם	 וְַהּנְבֹונִים	 ִמן-ַהֲחכִָמים	 ֶאת-ֵאּלֶה	 ִהְסַּתְרָּת	 ּכִי	 וְָהָאֶרץ,	
26	ֵהן,	ָאבִי,	ּכִי	כֵן	ָהיָה	ָרצֹון	לְפָנֶיָך׃ רומ' ט 18-17,	22-21	ּכִי־כֵן	ַהּכָתּוב	
ֶהעֱַמְדִּתיָך,	ּבַעֲבּור	ַהְראִֹתי	בְָך	ֶאת־ּכִֹחי,	ּולְַמעַן	 זֹאת	 אֵֹמר	לְפְַרעֹה:	ּבַעֲבּור	
צֵא	ִמּזֶה	ּכִי	ֶאת־ֲאׁשֶר	יְַחּפֹץ	יְֻחּנֶּנּו,	וְֶאת־ֲאׁשֶר	 ַסּפֵר	ׁשְִמי	ּבְכָל־ָהָאֶרץ׃	18	וְיוֺ
יְַחּפֹץ	יְַקׁשֵהּו׃	21	ַהִאם־ֵאין	ְרׁשּות	לַּיֹצֵר	עַל־ַהחֶֹמר	לַעֲׂשֹות	ִמּגֹלֶם	ֶאָחד	ּכְלִי	
ד,	וְֶאָחד	לְָקלוֺן?	22	ּוָמה	ֵאפֹוא	ִאם־ָהֱאֹלִהים,	ֶהָחפֵץ	לְַהְראֹות	 ֶאָחד	לְכָבוֺ
ַהּנְכֹונִים	 ַהּזַעַם	 ֶאת־ּכְלֵי	 רּוחֹו	 ּבְכָל־אֶֹרְך	 נָׂשָא	 ּגְבּוָרתֹו,	 ּולְהֹוִדיעַ	 זַעְמֹו	
לֲַאבַּדֹון?	טימ"ב ב 20-19	ַאְך-ֵאיָתן	הּוא	יְסֹוד	ָהֱאֹלִהים	וְזֶה	חֹוָתמֹו:	יֵֹדעַ	
יְהוָה	ֵאת	ֲאׁשֶר-לֹו;	וְעֹוד:	יָסּור	ֵמעָוֶל	ּכָל-ַהּקֹוֵרא	ֶאת-ׁשֵם	ַהָּמׁשִיַח׃	20	ּכִי	
ּבְבַיִת	ּגָדֹול	ֹלא-כְלֵי	זָָהב	וָכֶֶסף	ּבִלְבָד,	ֶאּלָא	גַם-ׁשֶל-עֵץ	וְׁשֶל-ֶחֶרׂש,	ּוֵמֶהם	
ַהּכְתּובִים	 ֲאנָׁשִים	 ִמְקצָת	 לָבֹוא	 ִהְתּגַּנְבּו	 ּכִי	 יהו' 4	 לְבִּזָיֹון׃  ּוֵמֶהם	 לְכָבֹוד	
וְכֹפְִרים	 ֵמָאז	לִַּמׁשְּפָט	ַהּזֶה,	ַאנְׁשֵי	ֶרׁשַע	ַההֹפְכִים	ֶאת-ֶחֶסד	ֱאֹלֵהינּו	לְזִָּמה	
ּבֵאֹלִהים	ַהּמֹׁשֵל	ַהּיִָחיד	ּובֲַאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	פטר"א ב 8	וְֵהם	נִכְׁשְלּו	יַעַן	

ֹלא	ׁשְָמעּו	לַָּדבָר	וְלָזֹאת	ּגַם-נֹועָדּו׃

8	 הזה	. המופלא	 הסוד	 בדוקטרינת	 ובזהירות	 מיוחדת	 בתבונה	 לנהוג	 יש	
אודות	הייעוד-מראש,יח	כך	שאנשים	אשר	ילמדו	על	אודות	רצון	אלוהים	
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הנגלה	בדברו	ויצייתו	לרצון	זה,	יוכלו	להסיק	מהעובדה	הוודאית	שנקראו	
בקריאה	אפקטיבית,	שבחירתם	הנצחית	אינה	מוטלת	בספק.יט	כך	תשמש	
דוקטרינה	זו	מניע	להלל,	לכבד	ולהעריץ	את	אלוהים,	לענווה,	לנמרצּות	

ולנחמה	רבה	לכל	הנשמעים	בכנות	לבשורה.כ	

יח	רומ' ט 20	ַאְך	ּבֶן־ָאָדם,	ִמי	ַאָּתה	ֲאׁשֶר	ָּתִריב	ֶאת־ָהֱאֹלִהים?	ֲהיֹאַמר	יֵצֶר	

לְיֹצְרֹו,	לָָּמה	ּכָכָה	עֲׂשִיָתנִי?	רומ' יא 33	ֶמה־עָמֹק	עׁשֶר	ָחכְַמת	ֱאֹלִהים	וְעׁשֶר	
ַּדעְּתֹו!	ִמׁשְּפָָטיו	ִמי	יְַחקֹר	ּוְדָרכָיו	ִמי	יְִמצָא?	דבר' כט 28	ַהּנְִסָּתֹרת	לַיהוָה	
ֱאֹלֵהינּו	וְַהּנִגְֹלת	לָנּו	ּולְבָנֵינּו	עַד-עֹולָם	לַעֲׂשֹות	ֶאת-ּכָל-ִּדבְֵרי	ַהּתֹוָרה	ַהּזֹאת׃	

ֶאת-ְקִריַאְתכֶם	 לְַחּזֵק	 וְִהׁשְַּתְּדלּו	 הֹוִסיפּו	 ַאַחי,	 לָכֵן,	  10 א  פטר"ב  יט	

ּובְִחיַרְתכֶם,	ּכִי	ּבַעֲׂשֹוְתכֶם	זֹאת	ּכָׁשֹול	ֹלא	ִתּכָׁשֵלּו׃

ְבִחיַרת	 עַל־ּפִי	 ׁשְֵאִרית	 ְתָרה	 נוֺ ַהּזֹאת	 ּגַם־ּבָעֵת	 וְכֵן	 	20  ,6-5 יא  רומ'  כ	

את	עַל־יְֵדי	ַהֶחֶסד,	ֹלא	ָהיְָתה	ִמּתֹוְך	ַהַּמעֲׂשִים,	ּכִי	 ֶהָחֶסד׃	6	וְִאם	ָהיְָתה	זֺ
ֵאינֶּנֵּו־עֹוד	 ַהַּמעֲׂשִים,	 ִמּתֹוְך	 וְִאם־ָהיְָתה	 ָחֶסד.	 ֵאינֶּנּו־עֹוד	 ַהֶחֶסד	 כֵן	 לּולֵי	
ֶחֶסד,	ּכִי	לּולֵי	כֵן	ַהַּמעֲׂשֶה	יְֶחַּדל	לְִהיֹות	ַמעֲׂשֶה׃	20	ּכֵן	הּוא!	ֵהָּמה	נִגְְּדעּו	
עַל־ֲאׁשֶר	ֹלא	ֶהֱאִמינּו,	וְַאָּתה	ִהּנְָך	נִּצָב	עַל	יְֵדי	ֱאמּונָה.	ַאל־ִּתְתּגֶָאה	ּכִי	ִאם־
ֶאת-ְקִריַאְתכֶם	 לְַחּזֵק	 וְִהׁשְַּתְּדלּו	 הֹוִסיפּו	 ַאַחי,	 לָכֵן,	 	10 א  פטר"ב  יְָרא׃	
ּובְִחיַרְתכֶם,	ּכִי	ּבַעֲׂשֹוְתכֶם	זֹאת	ּכָׁשֹול	ֹלא	ִתּכָׁשֵלּו׃	רומ' ח 33	ִמי	יֲַאׁשִים	
ּבָזֹאת	 ַאְך	 	20 י  לוקס  ַהַּמצְִּדיק׃	 הּוא	 ֱאֹלִהים	 ֵהן	 ֱאֹלִהים?	 ֶאת־ּבְִחיֵרי	
ֲאׁשֶר-נִכְְּתבּו	 עַל	 ִאם-ׂשְִמחּו	 ּכִי	 ָהרּוחֹות,	 לָכֶם	 ּכִי-נִכְנָעִים	 ַאל-ִּתׂשְְמחּו	

ׁשְמֹוֵתיכֶם	ּבַּׁשָָמיִם׃
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פרק ד
הבריאה

1	 בראשית	רצה	אלוהים	האב,	הבן	ורוח	הקודש,א	למען	התגלות	כבוד	כוחו,	.
חכמתו	וטּובו	הנצחיים,ב	לברוא	יש	מאין	את	היקום	ואת	כל	מה	שבו,	מה	

שנראה	ומה	שלא	נראה,	בשישה	ימים,	והכול	טוב	מאוד.ג

וְגַם-עָׂשָה	בְיָדֹו	ֶאת-ָהעֹולָמֹות׃ יוח א  עבר' א 2	ֲאׁשֶר-נְָתנֹו	לְיֹוֵרׁש	ּכֹל	 א	

3-2 הּוא	ָהיָה	בְֵראׁשִית	ֵאצֶל	ָהֱאֹלִהים.	3	ַהּכֹל	נְִהיָה	עַל-יָדֹו,	ּוִמּבַלְעָָדיו	
ֹלא	נְִהיָה	ּכָל-ֲאׁשֶר	נְִהיָה׃ ברא' א 2	וְָהָאֶרץ	ָהיְָתה	תֹהּו	וָבֹהּו	וְחֹׁשְֶך	עַל-
ּפְנֵי	ְתהֹום	וְרּוַח	ֱאֹלִהים	ְמַרֶחפֶת	עַל-ּפְנֵי	ַהָּמיִם׃	איוב כו 13	ּבְרּוחֹו	ׁשַָמיִם	
ׁשִפְָרה	חֹלְלָה	יָדֹו	נָָחׁש	ּבִָרַח׃	איוב לג 4	רּוַח-ֵאל	עָׂשְָתנִי	וְנִׁשְַמת	ׁשַַּדי	ְּתַחּיֵנִי׃

נִבְָרא	 ֵמעֵת	 וֵאלָהּותֹו	 ַהּנִצְִחי	 ּכֹחֹו	 ִהיא	 ַהנֶעֱלָָמה,	 ַמהּותֹו	 ּכִי	 רומ' א 20	 ב	

ָהעֹולָם,	ִּתּוַָדע	ּבְַמעֲׂשָיו	וְֵתָרֶאה.	לָכֵן	ֵאין	לֶָהם	ֵּתרּוץ׃	ירמ' י 12	עֹׂשֵה	ֶאֶרץ	
24	ָמה-ַרּבּו	 תהל' קד	 ּבְכֹחֹו	ֵמכִין	ֵּתבֵל	ּבְָחכְָמתֹו	ּובְִתבּונָתֹו	נָָטה	ׁשָָמיִם׃	
ַמעֲׂשֶיָך	יְהוָה	ּכֻּלָם	ּבְָחכְָמה	עָׂשִיָת	ָמלְָאה	ָהָאֶרץ	ִקנְיָנֶָך׃	תהל' לג 6-5	אֵֹהב	
צְָדָקה	ּוִמׁשְּפָט	ֶחֶסד	יְהוָה	ָמלְָאה	ָהָאֶרץ׃	6	ּבְִדבַר	יְהוָה	ׁשַָמיִם	נַעֲׂשּו	ּובְרּוַח	

ּפִיו	ּכָל-צְבָָאם׃	

ג	ברא' א'.	עבר' יא 3	ּבֱָאמּונָה	נָבִין	ּכִי-ָהעֹולָמֹות	נַעֲׂשּו	ּבְִדבַר	ָהֱאֹלִהים,	

ֲאׁשֶר	 ּכֹל	 נִבְָרא	 ּכִי-בֹו	 	16 א  קול'  ִמן-ַהּנֶעְלָם׃	 ַהּנְִרֶאה	 יֵצֵא	 ֲאׁשֶר	 לְַמעַן	
ּכְִסאֹות	 ֵהן	 נְִרֶאה,	 ֲאׁשֶר-ֵאינֶּנּו	 וְכֹל	 ַהּנְִרֶאה	 ּכֹל	 ּבָָאֶרץ,	 וֲַאׁשֶר	 ּבַּׁשַָמיִם	
ּוֶמְמׁשָלֹות	ֵהן	ׂשְָררֹות	וְָרׁשֻּיֹות;	ַהּכֹל	נִבְָרא	עַל-יָדֹו	ּולְַמעֲנֵהּו׃	מה"ש יז 24	
ָהֵאל	ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ֶאת-ָהעֹולָם	וְכֹל	ֲאׁשֶר-ּבֹו,	ֹלא	יִׁשְּכֹן	ּבְֵהיכָלֹות	ַמעֲׂשֵה	יַָדיִם,	

ּכִי	הּוא	ֲאדֹון	ַהּׁשַָמיִם	וְָהָאֶרץ׃

2	 אחרי	שאלוהים	יצר	את	כל	היצורים	האחרים,	הוא	ברא	את	האדם,	זכר	.
ונקבה,ד	עם	נפשות	בנות	אלמוות	ובעלות	תבונה,ה	בצלמו,ו	עם	דעת,	צדקה	
וקדושה	אמיתית	ותורת	אלוהים	כתובה	בלבם,ז	עם	יכולת	לחיות	על-פי	
תורה	זוח	ויכולת	להפר	אותה	אם	ירצו,	רצון	שהיה	ניתן	לשינוי.ט	בנוסף	
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לתורה	שהייתה	כתובה	בלבם	נצטוו	אדם	וחוה	שלא	לאכול	מעץ	הדעת	
טוב	ורע.	כל	עוד	נשמעו	למצווה	זו,	הם	היו	מאושרים	בחברת	אלוהיםי	

וניתן	להם	ממשל	על	היצורים.יא

דברא' א' 27	וַּיִבְָרא	ֱאֹלִהים	ֶאת-ָהָאָדם	ּבְצַלְמֹו	ּבְצֶלֶם	ֱאלִהים	ּבָָרא	אתֹו	

זָכָר	ּונְֵקבָה	ּבָָרא	אָתם׃

ה	ברא' ב' 7	וַּיִיצֶר	יְהוָה	ֱאֹלִהים	ֶאת-ָהָאָדם	עָפָר	ִמן-ָהֲאָדָמה	וַּיִּפַח	ּבְַאּפָיו	

נִׁשְַמת	ַחּיִים	וַיְִהי	ָהָאָדם	לְנֶפֶׁש	ַחּיָה׃	קהלת י"ב	7	וְיָׁשֹב	ֶהעָפָר	עַל-ָהָאֶרץ	
ּכְׁשֶָהיָה	וְָהרּוַח	ָּתׁשּוב	ֶאל-ָהֱאֹלִהים	ֲאׁשֶר	נְָתנָּה׃	לוקס כ"ג 43	וַּיֹאֶמר	יֵׁשּועַ	
ֵאלָיו:	ָאֵמן	אֵֹמר	ֲאנִי	לְָך,	ּכִי	ַהּיֹום	ִּתְהיֶה	עִָּמִדי	ּבְגַן-עֵֶדן׃	מתי י 28	ַאל-
ִּתיְראּו	ִמן-ַההְֹרגִים	ֶאת-ַהּגּוף,	וְֶאת-ַהּנֶפֶׁש	ֹלא-יּוכְלּו	לֲַהֹרג;	ַאְך	ִּתיְראּו	ֵאת	

ֲאׁשֶר-יּוכַל	לְַאּבֵד	ּגַם	ֶאת-ַהּנֶפֶׁש	ּגַם	ֶאת-ַהּגּוף	ּבְגֵיִהּנֹם׃	

בְִדגַת	 וְיְִרּדּו	 ּכְִדמּוֵתנּו	 ּבְצַלְֵמנּו	 ָאָדם	 נַעֲׂשֶה	 ֱאלִהים	 וַיֹאֶמר	 ברא' א' 26	 ו	

ַהּיָם	ּובְעֹוף	ַהּׁשַָמיִם	ּובַּבְֵהָמה	ּובְכָל-ָהָאֶרץ	ּובְכָל-ָהֶרֶמׂש	ָהרֵמׂש	עַל-ָהָאֶרץ׃	
ּבְֹראֹו׃	 ּכְצֶלֶם	 ּבַַּדעַת	 ַהִּמְתַחֵּדׁש	 ֶהָחָדׁש,	 ֶאת-ָהָאָדם	 ּולְבַׁשְֶּתם	 	10 ג'  קול' 
אפס' ד' 24 וְִתלְּבְׁשּו	ֶאת-ָהָאָדם	ֶהָחָדׁש,	ַהּנִבְָרא	ּכְִדמּות	ֱאֹלִהים	ּבִצְָדָקה	

ּוְקֻדּׁשַת	ָהֱאֶמת׃

ז	רומ' ב' 15-14	ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	ַהּגֹויִם,	ֲאׁשֶר	ֵאין־לֶָהם	ּתֹוָרה,	עֹוׂשִים	ִמִּטבְעָם	
ּכְִדבְֵרי	ַהּתֹוָרה,	ּגַם־ּבְֵאין	ּתֹוָרה,	ֵהם	ּתֹוָרה	לְעַצְָמם׃	15	ּבְַהְראֹוָתם	ּכִי	ַמעֲׂשֵה	
ַהּתֹוָרה	ּכָתּוב	עַל־לִּבָם,	ּוַמצְּפּונָם	ֵמעִיד	ּבֶָהם	ּוַמְחׁשְבֹוָתם	ּבְִקְרּבָם	ְמַחּיְבֹות	

זֹאת	ֶאת־זֹאת	אֹו	ּגַם־ְמזַּכֹות׃

ח	קהלת ז' 29	לְבַד	ְרֵאה-זֶה	ָמצָאִתי	ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ָהָאָדם	יָׁשָר	

וְֵהָּמה	בְִקׁשּו	ִחּׁשְבֹנֹות	ַרּבִים׃

לָעֵינַיִם	 ַתֲאוָה-הּוא	 וְכִי	 לְַמֲאכָל	 ָהעֵץ	 ּכִי	טֹוב	 ָהִאּׁשָה	 וֵַּתֶרא	 ג' 6	 ברא'  ט	

וְנְֶחָמד	ָהעֵץ	לְַהׂשְּכִיל	וִַּתַּקח	ִמּפְִריֹו	וַּתֹאכַל	וִַּתֵּתן	ּגַם-לְִאיׁשָּה	עִָּמּה	וַּיֹאכַל׃	
קהלת ז' 29	לְבַד	ְרֵאה-זֶה	ָמצָאִתי	ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ָהָאָדם	יָׁשָר	

וְֵהָּמה	בְִקׁשּו	ִחּׁשְבֹנֹות	ַרּבִים׃

י	ברא' ב 17 ּוֵמעֵץ	ַהַּדעַת	טֹוב	וָָרע	ֹלא	תֹאכַל	ִמֶּמּנּו	ּכִי	ּבְיֹום	ֲאכָלְָך	ִמֶּמּנּו	

ִמְתַהּלְֵך	 ֱאֹלִהים	 יְהוָה	 ֶאת-קֹול	 וַּיִׁשְְמעּו	 	23 ג 11-8,  ָּתמּות׃ ברא'  מֹות	
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פרק	ד:	הבריאה

ּבַּגָן	לְרּוַח	ַהּיֹום	וַּיְִתַחּבֵא	ָהָאָדם	וְִאׁשְּתֹו	ִמּפְנֵי	יְהוָה	ֱאֹלִהים	ּבְתֹוְך	עֵץ	ַהּגָן׃	
9	וַּיְִקָרא	יְהוָה	ֱאֹלִהים	ֶאל-ָהָאָדם	וַּיֹאֶמר	לֹו	ַאּיֶּכָה׃	10	וַּיֹאֶמר	ֶאת-קֹלְָך	
ׁשַָמעְִּתי	ּבַּגָן	וִָאיָרא	ּכִי-עֵיֹרם	ָאנֹכִי	וֵָאָחבֵא׃	11	וַּיֹאֶמר	ִמי	ִהּגִיד	לְָך	ּכִי	עֵיֹרם	
ָאָּתה	ֲהִמן-ָהעֵץ	ֲאׁשֶר	צִּוִיִתיָך	לְבִלְִּתי	ֲאכָל-ִמֶּמּנּו	ָאכָלְָּת׃	23	וַיְׁשַּלְֵחהּו	יְהוָה	

ֱאֹלִהים	ִמּגַן-עֵֶדן	לַעֲבֹד	ֶאת-ָהֲאָדָמה	ֲאׁשֶר	לַֻּקח	ִמּׁשָם׃

יא	ברא' א' 26, 28	וַּיֹאֶמר	ֱאֹלִהים	נַעֲׂשֶה	ָאָדם	ּבְצַלְֵמנּו	ּכְִדמּוֵתנּו	וְיְִרּדּו	בְִדגַת	

ַהּיָם	ּובְעֹוף	ַהּׁשַָמיִם	ּובַּבְֵהָמה	ּובְכָל-ָהָאֶרץ	ּובְכָל-ָהֶרֶמׂש	ָהֹרֵמׂש	עַל-ָהָאֶרץ׃	
28	וַיְבֶָרְך	אָֹתם	ֱאֹלִהים	וַּיֹאֶמר	לֶָהם	ֱאֹלִהים	ּפְרּו	ּוְרבּו	ּוִמלְאּו	ֶאת-ָהָאֶרץ	

וְכִבְׁשָֻה	ּוְרדּו	ּבְִדגַת	ַהּיָם	ּובְעֹוף	ַהּׁשַָמיִם	ּובְכָל-ַחּיָה	ָהֹרֶמׂשֶת	עַל-ָהָאֶרץ׃
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פרק ה
ההשגחה

1	 כרצונו	. עושה	 מכוון,	 מקיים,א	 הקיים,	 כל	 של	 הנאדר	 הבורא	 אלוהים,	
ומושל	בכל	היצורים	המעשים	והדברים,ב	מגדול	ועד	קטן,ג	וזאת	בהשגחתו	
החכמה-בשלמות	והקדושה-בשלמות,ד	על-פי	ידיעתו-מראש	המושלמתה	
כבוד	 לתהילת	 לשינוי,ו	 ניתן	 והבלתי	 החופשי	 ברצונו	 שגיבש	 והתכנית	

חכמתו,	כוחו,	צִדקו,	טּובו	וחסדו.ז	

א	עבר' א 3	וְהּוא	זַֹהר	ּכְבֹודֹו	וְצֶלֶם	יֵׁשּותֹו	וְנֹוׂשֵא	כֹל	ּבְִדבַר	ּגְבּוָרתֹו,	וְַאֲחֵרי	

עֲׂשתֹו	בְנַפְׁשֹו	ָטֳהַרת	ַחּטֹאֵתינּו	יָׁשַב	לִיִמין	ַהּגְֻדּלָה	ּבְַּמרֹוִמים׃

ב	דני' ד 32-31	ּולְֵקץ	ַהּיִָמים,	ֲאנִי	נְבּוכְַדנֶּצַר,	עֵינַי	לַׁשַָמיִם	נָׂשָאִתי,	וְַדעְִּתי	

ֲאׁשֶר	 ּופֵַאְרִּתי,	 ׁשִּבְַחִּתי	 ָהעֹולָם	 ַחי	 וְֶאת	 ּבֵַרכְִּתי,	 ָהעֶלְיֹון	 וְֶאת	 ָּתׁשּוב,	 עָלַי	
ּכְַאיִן	 ָהָאֶרץ	 ָּדֵרי	 וְכָל	 	32 וָדֹור׃	 ּדֹור	 עִם	 ּוַמלְכּותֹו	 עֹולָם	 ׁשִלְטֹון	 ׁשִלְטֹונֹו	
ֲחׁשּובִים,	וְכְִרצֹונֹו	עֹוׂשֶה	ּבְֵחיל	ַהׁשַָמיִם	וְָדֵרי	ָהָאֶרץ,	וְֵאין	ֲאׁשֶר	יְַמֶחה	בְיָדֹו	
ּבַּׁשַָמיִם	 עָׂשָה	 יְהוָה	 ֲאׁשֶר-ָחפֵץ	 ּכֹל	 	6 קלה  תהל'  עָׂשִיָת׃	 ָמה	 לֹו	 וְיֹאַמר	
ּובָָאֶרץ	ּבַּיִַּמים	וְכָל-ְּתהֹמֹות׃	מה"ש יז 26-25, 28	ּגַם-ֹלא	יְׁשֲָרתּוהּו	יְֵדי	
בְנֵי-ָאָדם,	ּכְִאּלּו	יִצְָטֵרְך	לְָדבָר,	ּכִי	הּוא	ַהּנֵֹתן	לַּכֹל	ַחּיִים	ּונְׁשָָמה	וְכָל-ָּדבָר׃	
26	וַּיֹוׁשֶב	ּכָל-עְַמֵמי	בְנֵי	ָאָדם	עַל-ּכָל-ּפְנֵי	ָהֲאָדָמה	ִמָּדם	ֶאָחד,	וַּיַּצֵב	מֹועֲִדים	
ּוִמְתנֹועֲעִים	 ַחּיִים	 ֲאנְַחנּו	 ּוגְבּוֹלת	מֹוׁשָבָםtransgress	28	ּכִי-בֹו	 ְקבּועִים	
איוב  ֲאנְַחנּו׃	 ַאף-יְלִיָדיו	 ָאְמרּו:	 ְמׁשֹוֲרֵריכֶם	 ּגַם-ִמְקצָת	 ּכֲַאׁשֶר	 וְַקּיִָמים,	

לח-מא.

ג	מתי י 31-29	ֲהֹלא	ִתָּמכְַרנָה	ׁשְֵּתי	צִּפֳִרים	ּבְִאָּסר?	וְַאַחת	ֵמֵהּנָה	ֹלא	ִתּפֹול	

ַאְרצָה	ִמּבַלְעֲֵדי	ֲאבִיכֶם׃	30	וְַאֶּתם,	ּגַם-ׂשַעֲרֹות	ֹראׁשְכֶם	נְִמנֹות	ּכֻּלָן׃	31	לָכֵן	
ַאל-ִּתיָראּו;	ִהּנְכֶם	יְָקִרים	ִמּצִּפֳִרים	ַרּבֹות׃
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ד	משלי טו 3 ּבְכָל-ָמקֹום	עֵינֵי	יְהוָה	צֹפֹות	ָרעִים	וְטֹובִים׃ תה' קד 24 ָמה-

ַרּבּו	ַמעֲׂשֶיָך	יְהוָה	ּכֻּלָם	ּבְָחכְָמה	עָׂשִיָת	ָמלְָאה	ָהָאֶרץ	ִקנְיָנֶָך׃ תה' קמה 17 
צִַּדיק	יְהוָה	ּבְכָל-ְּדָרכָיו	וְָחִסיד	ּבְכָל-ַמעֲׂשָיו׃   

ה	מה"ש טו 18	נֹוָדעִים	לֵאֹלִהים	ֵמעֹולָם	ּכָל-ַמעֲׂשָיו׃ תהל' צד 11-8	ּבִינּו	

ּבֹעֲִרים	ּבָעָם	ּוכְִסילִים	ָמַתי	ַּתׂשְּכִילּו׃	9	ֲהנַֹטע	אֹזֶן	ֲהֹלא	יִׁשְָמע	ִאם-יֹצֵר	עַיִן	
ֲהֹלא	יַּבִיט׃	10	ֲהיֵֹסר	ּגֹויִם	ֲהֹלא	יֹוכִיַח	ַהְמלֵַּמד	ָאָדם	ָּדעַת׃	11	יְהוָה	יֵֹדעַ	

ַמְחׁשְבֹות	ָאָדם	ּכִי-ֵהָּמה	ָהבֶל׃	

ֵמָאז	 לָּה	 ַהְמיֹעִָדים	 ֲאנְַחנּו	 נֲַחלֵָתנּו,	 בֹו	 לַָקְחנּו	 ֲאׁשֶר-ּגַם	 	11 א  אפס'  ו	

ּבְַמֲחׁשֶבֶת	ּפֹעֵל	ַהּכֹל	ּכַעֲצַת	ֶחפְצֹו׃	תהל' לג 11-10	יְהוָה	ֵהפִיר	עֲצַת-ּגֹויִם	
ֵהנִיא	ַמְחׁשְבֹות	עִַּמים׃	11	עֲצַת	יְהוָה	לְעֹולָם	ַּתעֲמֹד	ַמְחׁשְבֹות	לִּבֹו	לְדר	וָדֹר׃	

ז	ישע' סג 14	ּכַּבְֵהָמה	ּבַּבְִקעָה	ֵתֵרד	רּוַח	יְהוָה	ְּתנִיֶחּנּו	ּכֵן	נִַהגְָּת	עְַּמָך	לַעֲׂשֹות	
לְָך	ׁשֵם	ִּתפְָאֶרת׃	אפס' ג 10	לְַמעַן	ֲאׁשֶר	ִּתּוַָדע	עַָּתה	עַל-יְֵדי	ָהעֵָדה	לַּׂשִָרים	
וְלַּׁשַּלִיִטים	ֲאׁשֶר	ּבְַּמרֹוִמים	ָחכְַמת	ֱאֹלִהים	ַהַּמפְלִיָאה	ְּדָרכֶיָה׃	רומ' ט 17	
ּכִי־כֵן	ַהּכָתּוב	אֵֹמר	לְפְַרעֹה:	ּבַעֲבּור	זֹאת	ֶהעֱַמְדִּתיָך,	ּבַעֲבּור	ַהְראִֹתי	בְָך	ֶאת־
וַּיִׁשְלֵָחנִי	ֱאֹלִהים	לִפְנֵיכֶם	 ּכִֹחי,	ּולְַמעַן	ַסּפֵר	ׁשְִמי	ּבְכָל־ָהָאֶרץ׃	ברא' מה 7	
לָׂשּום	לָכֶם	ׁשְֵאִרית	ּבָָאֶרץ	ּולְַהֲחיֹות	לָכֶם	לִפְלֵיָטה	ּגְדֹלָה׃	תהל' קמה 7	זֵכֶר	

ַרב-טּובְָך	יַּבִיעּו	וְצְִדָקְתָך	יְַרּנֵנּו׃

2	 אלוהים	הוא	הגורם	הראשוני	לכול.	במה	שנוגע	לידיעה-מראש	ולתכניתו,	.
זאת,	 עם	 לשינוי.ח	 ניתן	 שאינו	 ובאופן	 בוודאות	 מתרחש	 שתכנן	 מה	 כל	
התרחשות	 לידי	 שתכנן	 מה	 כל	 את	 מביא	 הוא	 השגחה,	 אותה	 מכוח	
אותו,	אם	בהכרח,	 הגורמים	המשניים	המשמשים	 לטבעם	של	 בהתאם	

אם	באופן	חופשי	ואם	באופן	המותנה	בטבעם	של	גורמים	אחרים.ט

ח	מה"ש ב 23	אֹתֹו	ַהּנְִמָסר	עַל-ּפִי	עֲצַת	ָהֱאֹלִהים	ַהּנֱֶחָרצָה	וִיִדיעָתֹו	ִמֶּקֶדם	

לְַקְחֶּתם	ּובִיֵדי	ְרׁשָעִים	הֹוַקעְֶּתם	וֲַהַרגְֶּתם	אֹתֹו׃

וְיֹום	 וָחֶֹרף	 וְַקיִץ	 וָחֹם	 וְקֹר	 וְָקצִיר	 זֶַרע	 ָהָאֶרץ	 ּכָל-יְֵמי	 עֹד	 	22 ח  ברא'  ט	

וָלַיְלָה	לא	יִׁשְּבֹתּו׃	ירמ' לא 35	ּכֹה	ָאַמר	יְהוָה	נֵֹתן	ׁשֶֶמׁש	לְאֹור	יֹוָמם	ֻחּקֹת	
יֵָרַח	וְכֹוכָבִים	לְאֹור	לָיְלָה	ֹרגַע	ַהּיָם	וַּיֱֶהמּו	גַּלָיו	יְהוָה	צְבָאֹות	ׁשְמֹו׃	שמות 
כא 13	וֲַאׁשֶר	ֹלא	צָָדה	וְָהֱאֹלִהים	ִאּנָה	לְיָדֹו	וְׂשְַמִּתי	לְָך	ָמקֹום	ֲאׁשֶר	יָנּוס	
יָדֹו	 וְנְִּדָחה	 עֵצִים	 לְַחטֹב	 בַּיַעַר	 ֶאת-ֵרעֵהּו	 יָבֹא	 וֲַאׁשֶר	 	5 יט  דבר'  ׁשָָּמה׃	
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יָנּוס	 וֵָמת	הּוא	 ּוָמצָא	ֶאת-ֵרעֵהּו	 ִמן-ָהעֵץ	 ַהּבְַרזֶל	 וְנָׁשַל	 ָהעֵץ	 בַּגְַרזֶן	לִכְֹרת	
ֶאל-ַאַחת	ֶהעִָרים-ָהֵאּלֶה	וָָחי׃	מל"א כב 28, 34	וַּיֹאֶמר	ִמיכָיְהּו	ִאם-ׁשֹוב	
ָּתׁשּוב	ּבְׁשָלֹום	ֹלא-ִדּבֶר	יְהוָה	ּבִי	וַּיֹאֶמר	ׁשְִמעּו	עִַּמים	ּכֻּלָם׃	34	וְִאיׁש	ָמׁשְַך	
ּבֶַּקׁשֶת	לְֻתּמֹו	וַּיַּכֶה	ֶאת-ֶמלְֶך	יִׂשְָרֵאל	ּבֵין	ַהְּדבִָקים	ּובֵין	ַהּׁשְִריָן	וַּיֹאֶמר	לְַרּכָבֹו	
ֲהפְֹך	יְָדָך	וְהֹוצִיֵאנִי	ִמן-ַהַּמֲחנֶה	ּכִי	ָהֳחלֵיִתי׃	ישע' י 7-6	ּבְגֹוי	ָחנֵף	ֲאׁשַּלְֶחּנּו	
וְעַל-עַם	עֶבְָרִתי	ֲאצַּוֶּנּו	לִׁשְֹלל	ׁשָלָל	וְלָבֹז	ּבַז	ּולְׂשּומֹו	ִמְרָמס	ּכְחֶֹמר	חּוצֹות׃	7	
וְהּוא	ֹלא-כֵן	יְַדֶּמה	ּולְבָבֹו	ֹלא-כֵן	יְַחׁשֹב	ּכִי	לְַהׁשְִמיד	ּבִלְבָבֹו	ּולְַהכְִרית	ּגֹויִם	

ֹלא	ְמעָט׃

3	 בשגרת	השגחתו	על	העולם,	אלוהים	משתמש	באמצעים,י	אבל	הוא	חופשי	.
לפעול	כרצונו	בלעדיהם,יא	בלי	להיות	מוגבל	על-ידם	יב	ובניגוד	להם.יג	

י	מה"ש כז 31,	44	וַּיֹאֶמר	ּפֹולֹוס	ֶאל-ׂשַר	ַהֵּמָאה	וְֶאל-ַאנְׁשֵי	ַהּצָבָא	לֵאמֹר:	

וַיְִהי-כֵן,	 	44 לְִהּוָׁשֵעַ׃	 ַאֶּתם	 ּבֳָאנִּיָה,	ֹלא	תּוכְלּו	 ִאָּתנּו	 ִאם-ֵאּלֶה	ֹלא-יֵׁשְבּו	
וַּיִָּמלְטּו	כֻּלָם	ֶאל-ַהּיַּבָׁשָה׃	ישע' נה 11-10	ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	יֵֵרד	ַהּגֶׁשֶם	וְַהּׁשֶלֶג	
ִמן-ַהּׁשַָמיִם	וְׁשָָּמה	ֹלא	יָׁשּוב	ּכִי	ִאם-ִהְרוָה	ֶאת-ָהָאֶרץ	וְהֹולִיָדּה	וְִהצְִמיָחּה	
יֵצֵא	ִמּפִי	ֹלא-יָׁשּוב	 ְדבִָרי	ֲאׁשֶר	 יְִהיֶה	 וְלֶֶחם	לָאֹכֵל׃	11	ּכֵן	 וְנַָתן	זֶַרע	לַּזֵֹרעַ	
ֵאלַי	ֵריָקם	ּכִי	ִאם-עָׂשָה	ֶאת-ֲאׁשֶר	ָחפַצְִּתי	וְִהצְלִיַח	ֲאׁשֶר	ׁשְלְַחִּתיו׃	הושע ב 
24-23	וְָהיָה	ּבַּיֹום	ַההּוא	ֶאעֱנֶה	נְֻאם-יְהוָה	ֶאעֱנֶה	ֶאת-ַהּׁשָָמיִם	וְֵהם	יַעֲנּו	
וְֵהם	 וְֶאת-ַהּיִצְָהר	 וְֶאת-ַהִּתירֹוׁש	 ֶאת-ַהָּדגָן	 ַּתעֲנֶה	 וְָהָאֶרץ	 	24 ֶאת-ָהָאֶרץ׃	

יַעֲנּו	ֶאת-יִזְְרעֶאל׃

וְֹלא	 ֱאֹלֵהיֶהם	 ּבַיהוָה	 וְהֹוׁשַעְִּתים	 ֲאַרֵחם	 יְהּוָדה	 וְֶאת-ּבֵית	 	7 א  הושע  יא	

וַּיַעַן	 	4 ד  מתי  ּובְפָָרׁשִים׃	 ּבְסּוִסים	 ּובְִמלְָחָמה	 ּובְֶחֶרב	 ּבְֶקׁשֶת	 אֹוׁשִיעֵם	
וַּיֹאַמר:	ֵהן	ּכָתּוב,	ֹלא	עַל-ַהּלֶֶחם	לְבַּדֹו	יְִחיֶה	ָהָאָדם,	ּכִי	עַל-ּכָל-מֹוצָא	פִי-
וְיִָסירּו	 וְיַעֲבֹרּו	 ָהֱאֹלִהים׃	איוב לד 20 ֶרגַע	יָֻמתּו	וֲַחצֹות	לָיְלָה	יְגֹעֲׁשּו	עָם	

ַאּבִיר	ֹלא	בְיָד׃ 

ֵמת	 ׁשֶּכְבָר	 ֶאל־ּגּופוֺ	 ִהְתּבוֺנֵן	 וְֹלא	 ֱאמּונָתֹו	 ָרפְָתה	 וְֹלא	 	21-19 ד  רומ'  יב	

ּבְלִּבוֺ	 ָספֵק	 וְֹלא־ָהיָה	 	20 ׂשָָרה׃	 ֶרֶחם	 וְֶאל־מוֺת	 ׁשָנָה	 ּכְבֶן־ְמַאת	 ּבְִהיֹותֹו	
ּכָבֹוד	 וַּיִֵּתן	 ּבֱֶאמּונָה	 ִאם־ִהְתַחּזֵק	 ּכִי	 ֱאמּונָה,	 ּכֲַחַסר	 ָהֱאֹלִהים,	 ּבְַהבְָטַחת	

לֵאֹלִהים׃	21	וַּיֵַדע	ּבְלֵבָב	ׁשָלֵם,	ּכִי	ֶאת־ֲאׁשֶר	ִהבְִטיַח	ּגַם־יָכֹל	לַעֲׂשֹותֹו׃	

יג	מל"ב ו 6	וַּיֹאֶמר	ִאיׁש-ָהֱאֹלִהים	ָאנָה	נָפָל	וַּיְַרֵאהּו	ֶאת-ַהָּמקֹום	וַּיְִקצָב-עֵץ	

ַהְּסגָנִים	 וַּיָצֶף	ַהּבְַרזֶל׃	דני' ג 27	ּוִמְתּכַּנְִסים	ָהֲאַחׁשְַּדְרּפְנִים,	 וַּיַׁשְלְֶך-ׁשָָּמה	
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וְַהּפַחֹות	וְיֹועֲצֵי	ַהֶּמלְֶך,	רֹוִאים	ֶאת	ָהֲאנָׁשִים	ָהֵאּלֶה,	ֲאׁשֶר	ֹלא	ׁשָלְָטה	ָהֵאׁש	
ּבְגּופָם	ּוׂשְעַר	ֹראׁשָם	ֹלא	נֱֶחַרְך,	וְׂשְִמלֹוֵתיֶהם	ֹלא	נִׁשְַּתּנּו,	וְֵריַח	ֵאׁש	ֹלא	עָבַר	

ּבֶָהם׃

4	 כוחו	הכל	יכול,	חכמתו	הבלתי	נדלית	וטּובו	הנצחי	של	אלוהים	מתגלים	.
החטא	 את	 אפילו	 כוללת	 שהשגחתו	 כך	 כדי	 עד	 העולם,	 על	 בהשגחתו	
הראשון	ואת	כל	חטאיהם	של	מלאכים	ובני	אדם;יד	וזאת	לא	בכך	שהוא	
מרשה	להם	לפעול	כפי	שהם	פועליםטו	אלא	באופן	שהרשאת	מעשים	אלו	
מלּווה	בכך	שהוא	מגביל	ומכוון	את	מעשיהם	בחכמה-מושלמת	ויעילה-
בו	 ומושל	 המתרחש	 כל	 את	 מכוון	 אלוהים	 בנוסף,	 מושלמת.טז	 במידה	
נובע	 ושונות	למטרותיו	הקדושותיז	באופן	שהחטא	עצמו	 בדרכים	רבות	
מהיצורים	בלבד	ולא	ממנו,	כי	הוא	קדוש-בשלמות	וצדיק-בשלמות.	הוא	
אינו	מקור	החטא,	אינו	יכול	להיות	מקור	החטא,	ואינו	יכול	להתייחס	

לחטא	כמעשה	שראוי	להיעשות.יח

יד	רומ' יא 34-32	ּכִי־ָהֱאֹלִהים	ִהְסּגִיר	ֶאת־ּכֻּלָם	לִיֵדי	חֶֹסר	ֱאמּונָה,	לְַמעַן	

יָחֹן	ֶאת־ּכֻּלָם׃	33	ֶמה־עָמֹק	עׁשֶר	ָחכְַמת	ֱאֹלִהים	וְעׁשֶר	ַּדעְּתֹו!	ִמׁשְּפָָטיו	ִמי	
ָהיָה	 ִמי	 	 אוֺ ָה,	 יְהוֺ ֶאת־ַמְחׁשֶבֶת	 יַָדע	 ִמי	 ּכִי	 	34 יְִמצָא?	 ִמי	 ּוְדָרכָיו	 יְַחקֹר	
יוֺעֲצוֺ?	שמ"ב כד 1	וַּיֶֹסף	ַאף-יְהוָה	לֲַחרֹות	ּבְיִׂשְָרֵאל	וַּיֶָסת	ֶאת-ָּדוִד	ּבֶָהם	
לֵאמֹר	לְֵך	ְמנֵה	ֶאת-יִׂשְָרֵאל	וְֶאת-יְהּוָדה׃	דהי"א כ"א 1	וַּיַעֲמֹד	ׂשָָטן	עַל-
יִׂשְָרֵאל	וַּיֶָסת	ֶאת-ָּדוִיד	לְִמנֹות	ֶאת-יִׂשְָרֵאל׃	מל"א כב 23-22	וַּיֹאֶמר	ֵאצֵא	
וְָהיִיִתי	רּוַח	ׁשֶֶקר	ּבְפִי	ּכָל-נְבִיָאיו	וַּיֹאֶמר	ְּתפֶַּתה	וְגַם-ּתּוכָל	צֵא	וַעֲׂשֵה-כֵן׃	
23	וְעַָּתה	ִהּנֵה	נַָתן	יְהוָה	רּוַח	ׁשֶֶקר	ּבְפִי	ּכָל-נְבִיֶאיָך	ֵאּלֶה	וַיהוָה	ִּדּבֶר	עָלֶיָך	
ָרעָה׃	דהי"א י 4, 14-13	וַּיֹאֶמר	ׁשָאּול	ֶאל-נֹׂשֵא	כֵלָיו	ׁשְֹלף	ַחְרּבְָך	וְָדְקֵרנִי	
יֵָרא	 ּכִי	 כֵלָיו	 נֹׂשֵא	 ָאבָה	 וְֹלא	 וְִהְתעַּלְלּו-בִי	 ָהֵאּלֶה	 ָהעֲֵרלִים	 ּפֶן-יָבֹאּו	 בָּה	
ֲאׁשֶר	 ּבְַמעֲלֹו	 ׁשָאּול	 וַּיָָמת	 	13 עָלֶיָה׃	 וַּיִּפֹל	 ֶאת-ַהֶחֶרב	 ׁשָאּול	 וַּיִַּקח	 ְמאֹד	
וְגַם-לִׁשְאֹול	ּבָאֹוב	לְִדרֹוׁש׃	14	 ָמעַל	ּבַיהוָה	עַל-ְּדבַר	יְהוָה	ֲאׁשֶר	ֹלא-ׁשָָמר	
וַּיֵַּסב	ֶאת-ַהְּמלּוכָה	לְָדוִיד	ּבֶן-יִׁשָי׃	שמ"ב טז  וַיְִמיֵתהּו	 וְֹלא-ָדַרׁש	ּבַיהוָה	
10	וַּיֹאֶמר	ַהֶּמלְֶך	ַמה-ּלִי	וְלָכֶם	ּבְנֵי	צְֻריָה	ּכֹה	יְַקּלֵל	ּכִי	יְהוָה	ָאַמר	לֹו	ַקּלֵל	
עַל-ּפִי	 ַהּנְִמָסר	 אֹתֹו	 ב 23	 מה"ש  ּכֵן׃	 עָׂשִיָתה	 ַמּדּועַ	 יֹאַמר	 ּוִמי	 ֶאת-ָּדוִד	
ִמֶּקֶדם	לְַקְחֶּתם	ּובִיֵדי	ְרׁשָעִים	הֹוַקעְֶּתם	 וִיִדיעָתֹו	 ַהּנֱֶחָרצָה	 עֲצַת	ָהֱאֹלִהים	
וֲַהַרגְֶּתם	אֹתֹו׃	מה"ש ד 28-27	ּכִי	ָאְמנָם	נֹוְסדּו	הֹוְרדֹוס	ּוּפֹנְִטּיֹוס	ּפִילָטֹוס	
עִם-ַהּגֹויִם	ּולְֻאֵּמי	יִׂשְָרֵאל	עַל-יֵׁשּועַ,	עַבְְּדָך	ַהָּקדֹוׁש	ֲאׁשֶר	ָמׁשְָחָּת,	28	לַעֲׂשֹות	

ֵאת	ֲאׁשֶר	יְָדָך	וַעֲצְָתָך	ִמֶּקֶדם	ּגָזְָרה	לְִהיֹות׃
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טו	מה"ש יד 16	וֲַאׁשֶר	ּבְדֹרֹות	ֶקֶדם	ִהּנִיַח	לְכָל-ַהּגֹויִם	לָלֶכֶת	ּבְַדְרכֵיֶהם׃

יט 28	 מל"ב  ַּתְחּגֹר׃	 ֵחמֹת	 ׁשְֵאִרית	 ּתֹוֶדּךָ	 ָאָדם	 ּכִי-ֲחַמת	 עו 11	 תהל'  טז	

וְׂשְַמִּתי	ַחִחי	ּבְַאּפֶָך	ּוִמְתּגִי	ּבִׂשְפֶָתיָך	 וְׁשֲַאנַנְָך	עָלָה	בְָאזְנָי	 יַעַן	ִהְתַרּגֶזְָך	ֵאלַי	
וֲַהׁשִבִֹתיָך	ּבֶַּדֶרְך	ֲאׁשֶר-ּבָאָת	ּבָּה׃	

יז	ברא' נ' 20	וְַאֶּתם	ֲחׁשַבְֶּתם	עָלַי	ָרעָה	ֱאֹלִהים	ֲחׁשָבָּה	לְטֹבָה	לְַמעַן	עֲׂשֹה	

ּכַּיֹום	ַהּזֶה	לְַהֲחיֹת	עַם-ָרב׃	ישע' י' 7-6, 12	ּבְגֹוי	ָחנֵף	ֲאׁשַּלְֶחּנּו	וְעַל-עַם	
וְהּוא	 וְלָבֹז	ּבַז	ּולְׂשּומֹו	ִמְרָמס	ּכְחֶֹמר	חּוצֹות׃	7	 עֶבְָרִתי	ֲאצַּוֶּנּו	לִׁשְֹלל	ׁשָלָל	
ֹלא-כֵן	יְַדֶּמה	ּולְבָבֹו	ֹלא-כֵן	יְַחׁשֹב	ּכִי	לְַהׁשְִמיד	ּבִלְבָבֹו	ּולְַהכְִרית	ּגֹויִם	ֹלא	
ְמעָט׃	12	וְָהיָה	ּכִי-יְבַּצַע	ֲאדֹנָי	ֶאת-ּכָל-ַמעֲׂשֵהּו	ּבְַהר	צִּיֹון	ּובִירּוׁשָלִָם	ֶאפְקֹד	

עַל-ּפְִרי-גֶֹדל	לְבַב	ֶמלְֶך-ַאּׁשּור	וְעַל-ִּתפְֶאֶרת	רּום	עֵינָיו׃

ָהֱאֹלִהים	 ּכִי	 נִָּסנִי;	 ָהֱאֹלִהים	 ַהְמנֶֻּסה,	 ַאל-יֹאַמר	 	17  ,14-13 א  יעקב  יח	

ֵאינֶּנּו	ְמנֶֻּסה	ּבָָרע	וְהּוא	ֹלא-יְנֶַּסה	ִאיׁש׃	14	ּכִי	ִאם-יְנֶֻּסה	כָל-ִאיׁש	ּבְַתֲאוַת	
נַפְׁשֹו	ֲאׁשֶר	ְּתִסיֵתהּו	ּוְתפֵַּתהּו׃	17	ּכָל-ַמָּתנָה	טֹובָה	וְכָל-ִמנְָחה	ׁשְלֵָמה	ֵּתֵרד	
ִמַּמעַל	ֵמֵאת	ֲאבִי	ָהאֹורֹות,	ֲאׁשֶר	ִחּלּוף	וְכָל-צֵל	ׁשִּנּוי	ֵאין-עִּמֹו׃	יוח"א ב 16	
ּכִי	ּכֹל	ֲאׁשֶר	ּבֶַחלֶד,	ַּתֲאוַת	ַהּבָׂשָר	וְַתֲאוַת	ָהעֵינַיִם	וְגֲַאוַת	ַההֹון,	ֵאינֶּנּו	ִמן-
ָאבִינּו,	ּכִי	ִאם-ִמן-ֶהָחלֶד׃	תהל' נ 21	ֵאּלֶה	עָׂשִיָת	וְֶהֱחַרׁשְִּתי	ִּדִּמיָת	ֱהיֹות-

ֶאְהיֶה	כָמֹוָך	אֹוכִיֲחָך	וְֶאעְֶרכָה	לְעֵינֶיָך׃

5	 בשלמות,	. ורב-חסד	 צדיק-בשלמות	 חכם-בשלמות,	 שהוא	 אלוהים,	
לעתים	משאיר	את	מאמיניו	לזמן	מה	בידי	פיתויים	למיניהם	ובידי	טבעם	
החוטא	כדי	לייסר	אותם	על	חטאיהם	משכבר	או	לחשוף	לעיניהם	את	
וכדי	 ענווהיט	 שילמדו	 כדי	 לבבם,	 מרמת	 ואת	 החטא	 של	 הנסתר	 כוחו	
להביא	אותם	להיתלות	בו	יותר	ובהתמדה	יתירה,	וגם	כדי	להניע	אותם	
צודקות	 ולמטרות	 נוכח	הזדמנויות	לחטוא	שיהיו	בעתיד,	 יתר	 לעירנות	

וקדושות	אחרות.כ

יט	דה"יב לב 26-25, 31	וְֹלא-כִגְֻמל	עָלָיו	ֵהׁשִיב	יְִחזְִקּיָהּו	ּכִי	גָבַּה	לִּבֹו	וַיְִהי	

עָלָיו	ֶקצֶף	וְעַל-יְהּוָדה	וִירּוׁשָלִָם׃	26	וַּיִּכָנַע	יְִחזְִקּיָהּו	ּבְגֹבַּה	לִּבֹו	הּוא	וְיֹוׁשְבֵי	
יְרּוׁשָלִָם	וְֹלא-בָא	עֲלֵיֶהם	ֶקצֶף	יְהוָה	ּבִיֵמי	יְִחזְִקּיָהּו׃	31	וְכֵן	ּבְִמלִיצֵי	ׂשֵָרי	
בָבֶל	ַהְמׁשַּלְִחים	עָלָיו	לְִדֹרׁש	ַהּמֹופֵת	ֲאׁשֶר	ָהיָה	בָָאֶרץ	עֲזָבֹו	ָהֱאֹלִהים	לְנַּסֹותֹו	
לַָדעַת	ּכָל-ּבִלְבָבֹו׃	שמ"ב כד 1	וַּיֶֹסף	ַאף-יְהוָה	לֲַחרֹות	ּבְיִׂשְָרֵאל	וַּיֶָסת	ֶאת-

ָּדוִד	ּבֶָהם	לֵאמֹר	לְֵך	ְמנֵה	ֶאת-יִׂשְָרֵאל	וְֶאת-יְהּוָדה׃
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

נִַּתן-לִי	 ַהֶחזְיֹנֹות,	 ּבְָרב-ּגֶֹדל	 ֶאְתרֹוֵמם	 ֹלא	 ֲאׁשֶר	 ּולְַמעַן	 	9-7 יב  קור"ב  כ	

ִסּלֹון	ּבִבְׂשִָרי,	ַמלְַאְך	ַהּׂשָָטן	לְַהּכֵֹתנִי	ּבְֶאגְרֹוף,	לְַמעַן	ֹלא	ֶאְתרֹוָמם׃	8	עַל-זֹאת	
ַּדי-לְָך	 ֵאלַי:	 וַּיֹאֶמר	 	9 ִמֶּמּנִי׃	 לֲַהִסירֹו	 ֶאל-ָהָאדֹון,	 ּפְעִָמים	 ִהְתַחּנַנְִּתי	ׁשָֹלׁש	
ּבְֻחלְׁשֹוַתי,	 לְִהְתַהּלֵל	 לִּבִי	 ׂשַָמח	 עַל-ּכֵן	 ּגְבּוָרִתי.	 ֻּתׁשְלַם	 בַֻחלְׁשָה	 ּכִי	 ַחְסִּדי,	
יד  12-1. מרק'  עז  תהל'  עג.	 תהל'  ַהָּמׁשִיַח׃	 ּגְבּוַרת	 עָלַי	 ִּתׁשְֶרה	 לְַמעַן	
72-66. יוח' כא 17-15	יְִהי	ַאֲחֵרי	ָאכְלָם,	ָאַמר	יֵׁשּועַ	ֶאל-ׁשְִמעֹון	ּפְֶטרֹוס:	
ׁשְִמעֹון	ּבֶן-יֹונָה,	ֲהֶתֱאַהב	אִֹתי	יֹוֵתר	ֵמֵאּלֶה?	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו:	ּכֵן,	ֲאדֹנִי,	ַאָּתה	
עֹוד	 ֵאלָיו	 וַּיֹאֶמר	 	16 ֶאת-ְטלָָאי׃	 ְרעֵה	 ֵאלָיו:	 וַּיֹאֶמר	 ֲאַהבְִּתיָך.	 ּכִי	 יַָדעְָּת	
ַהּפַעַם:	ׁשְִמעֹון	ּבֶן-יֹונָה,	ֲהֶתֱאַהב	אֹוִתי?	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו:	ּכֵן,	ֲאדֹנִי,	ַאָּתה	יַָדעְָּת	
ּכִי	ֲאַהבְִּתיָך.	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו:	נְַהג	ֶאת-צֹאנִי׃	17	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	ּפַעַם	ׁשְלִיׁשִית:	
ׁשְִמעֹון	ּבֶן-יֹונָה,	ֲהֶתֱאַהב	אִֹתי?	וַּיְִתעַּצֵב	ּפְֶטרֹוס	עַל	ּכִי-ָאַמר	ֵאלָיו	ּבַּׁשְלִיׁשִית	
ֲהֶתֱאַהב	אִֹתי?	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו:	ֲאדֹנִי,	ֶאת-ּכֹל	ַאָּתה	יֹוֵדעַ;	וְיַָדעְָּת	ּכִי	ֲאַהבְִּתיָך.	

וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	יֵׁשּועַ:	ְרעֵה	ֶאת-צֹאנִי׃

6	 יראת	. בהם	 שאין	 אלו	 ושל	 הרשעים	 של	 העבר	 מן	 לחטאיהם	 בתגובה	
אלוהים,	אלוהים,	השופט	הצדיק,	מעוור	ומקשה	את	לבם,כא	ומונע		מהם	
את	חסדו,	שבאמצעותו	היו	יכולים	להבין	ולבם	יכל	להשתנות.כב	לא	רק	
זאת,	אלא	שלפעמים	הוא	גם	נוטל	מהם	את	המתנות	שהיו	להםכג	וחושף	
גם	 הוא	 לחטוא;כד	 להביאם	 כדי	 מנצל	 החוטא  שטבעם	 לנסיבות	 אותם	
הם	 זו	 בדרך	 השטן.כה	 ולכוח	 העולם	 לפיתויי	 לתאוותיהם,	 אותם	 מוסר	
מקשים	את	לבם,	אפילו	בנסיבות	שאלוהים	משתמש	בהן	כדי	לרכך	את	

לבם	של	אחרים.כו	

כא	רומ' א 24, 26, 28	24	עַל־ּכֵן	ּגַם־נְָתנָם	ָהֱאֹלִהים	לַֻּטְמָאה	ּבְַתֲאוֹת	לִּבָם,	

לְַתֲאוֹת	 ָהֱאֹלִהים	 נְָתנָם	 זֹאת	 ּבַעֲבּור	 ִאיׁש	ֶאת־ֵרעֵהּו׃	26	 ֶאת־ּגּופָם	 לְַחלֵל	
ּבּוׁשָה,	ּכִי־נְׁשֵיֶהם	ֶהֱחלִיפּו	ֶאת־אַֹרח	ַּדְרּכָן	ּבְׁשֶֹּלא	כְַדְרּכָן׃	28	וְכֲַאׁשֶר	ָמֲאסּו	
ֲאׁשֶר־ֹלא	 ֵאת	 לַעֲׂשֹות	 נְִמָאָסה,	 ֵדעָה	 ּבִיֵדי	 ָהֱאֹלִהים	 נְָתנָם	 ֱאֹלִהים,	 ַּדעַת	
יֵעָׂשֶה׃	רומ' יא 8-7	וְעַָּתה,	ַמה־הּוא?	ֵאת	ֲאׁשֶר־ּבִֵּקׁש	יִׂשְָרֵאל	ֹלא	ִהּׂשִיג,	
לֶָהם	 נַָתן	 ּכַּכָתּוב:	 	8 לְבָבָם׃	 ֻהְקׁשָה	 ָתִרים	 וְַהּנוֺ ִהּׂשִיגּו;	 ֵהם	 ַהּנִבְָחִרים	 ַאְך	
ָהֱאֹלִהים	רּוַח	ַּתְרֵּדָמה,	עֵינַיִם	ֹלא	לְִראֹות	וְָאזְנַיִם	ֹלא	לִׁשְמֹעַ,	עַד־ַהּיֹום	ַהּזֶה׃

כב	דבר' כט 3	וְֹלא-נַָתן	יְהוָה	לָכֶם	לֵב	לַָדעַת	וְעֵינַיִם	לְִראֹות	וְָאזְנַיִם	לִׁשְמֹעַ	

עַד	ַהּיֹום	ַהּזֶה׃
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פרק	ה:	ההשגחה

כג	מתי יג 12	ּכִי	ִמי	ׁשֶּיֶׁש-לֹו,	נָתֹן	יִּנֵָתן	לֹו	וְיַעֲִדיף;	ּוִמי	ׁשֵֶאין	לֹו,	ּגַם	ֵאת	ֲאׁשֶר	

יֶׁש-לֹו	יַֻּקח	ִמֶּמּנּו׃	מתי כה 29	ּכִי	כָל-ִאיׁש	ֲאׁשֶר	יֶׁש-לֹו	יִּנֶָתן	לֹו	וְיַעְִּדיף;	
וְָהִאיׁש	ֲאׁשֶר	ֵאין-לֹו	ּגַם	ֵאת	ֲאׁשֶר-לֹו	יַֻּקח	ִמֶּמּנּו׃

יְהוָה	 ּכִי-ִהְקׁשָה	 ּבֹו	 ַהעֲבִֵרנּו	 ֶחׁשְּבֹון	 ֶמלְֶך	 ִסיחֹן	 ָאבָה	 וְלא	 	30 ב  דבר'  כד	

מל"ב ח  וְִאֵּמץ	ֶאת-לְבָבֹו	לְַמעַן	ִּתּתֹו	בְיְָדָך	ּכַּיֹום	ַהּזֶה׃	 ֱאלֶהיָך	ֶאת-רּוחֹו	
13-12	וַּיֹאֶמר	ֲחזֵָאל	ַמּדּועַ	ֲאדֹנִי	בֹכֶה	וַּיֹאֶמר	ּכִי-יַָדעְִּתי	ֵאת	ֲאׁשֶר-ַּתעֲׂשֶה	
וְעֹלְלֵיֶהם	 ִמבְצְֵריֶהם	ְּתׁשַּלַח	ּבֵָאׁש	ּובַֻחֵריֶהם	ּבֶַחֶרב	ַּתֲהֹרג	 לִבְנֵי	יִׂשְָרֵאל	ָרעָה	
ְּתַרֵּטׁש	וְָהֹרֵתיֶהם	ְּתבֵַּקעַ׃	13	וַּיֹאֶמר	ֲחזָהֵאל	ּכִי	ָמה	עַבְְּדָך	ַהּכֶלֶב	ּכִי	יַעֲׂשֶה	

ַהָּדבָר	ַהּגָדֹול	ַהּזֶה	וַּיֹאֶמר	ֱאלִיׁשָע	ִהְרַאנִי	יְהוָה	אְֹתָך	ֶמלְֶך	עַל-ֲאָרם׃	

	13 לִי׃	 ֹלא-ָאבָה	 וְיִׂשְָרֵאל	 לְקֹולִי	 עִַּמי	 וְֹלא-ׁשַָמע	 	13-12 פא  תהל'  כה	

ּובְכָל- תסל"ב ב 12-10	 ּבְמֹועֲצֹוֵתיֶהם׃	 יֵלְכּו	 לִּבָם	 ּבִׁשְִרירּות	 וֲָאׁשַּלְֵחהּו	
ִמְרַמת	ָאוֶן	ּבָאֹבְִדים,	ַּתַחת	ֲאׁשֶר	ֹלא	ִקּבְלּו	ֶאת-ַאֲהבַת	ָהֱאֶמת	לְִהּוָׁשֵעַ׃	11	
ּובַעֲבּור	זֹאת	יְׁשַּלַח	לֶָהם	ָהֱאֹלִהים	ַמּדּוֵחי	ׁשָוְא	לְַהֲאִמין	ּבַּׁשֶָקר׃	12	לְַמעַן	

יִּדֹונּו	ּכָל-ֲאׁשֶר	ֹלא-ֶהֱאִמינּו	בֱָאֶמת	ּכִי	ִאם-ָרצּו	ּבָעַוְלָה׃

כו	שמות ז 3	וֲַאנִי	ַאְקׁשֶה	ֶאת-לֵב	ּפְַרעֹה	וְִהְרּבֵיִתי	ֶאת-אֹתַֹתי	וְֶאת-מֹופְַתי	

וְַהכְּבֵד	 ָהְרוָָחה	 ָהיְָתה	 ּכִי	 ּפְַרעֹה	 וַּיְַרא	 	28  ,11 ח  שמות  ִמצְָריִם׃	 ּבְֶאֶרץ	
ֶאת-לִּבֹו	וְֹלא	ׁשַָמע	ֲאלֵֶהם	ּכֲַאׁשֶר	ִּדּבֶר	יְהוָה׃	28	וַּיַכְּבֵד	ּפְַרעֹה	ֶאת-לִּבֹו	ּגַם	
ּבַּפַעַם	ַהּזֹאת	וְֹלא	ׁשִּלַח	ֶאת-ָהעָם׃	קור"ב ב 16-15	ּכִי-ֵריַח	נִיחַֹח	ַהָּמׁשִיַח	
ָהאֹבְִדים׃	16	לֵָאּלֶה	ֵריַח	 וְגַם	ּבְתֹוְך	 ַהּנֹוׁשָעִים	 ּגַם	ּבְתֹוְך	 ֲאנְַחנּו	לֵאֹלִהים,	
ָמוֶת	לַָּמוֶת	וְלֵָאּלֶה	ֵריַח	ַחּיִים	לַַחּיִים.	ּוִמי-זֶה	ָראּוי	לְכְָך?	ישע' ח 14	וְָהיָה	
לְִמְקָּדׁש	ּולְֶאבֶן	נֶגֶף	ּולְצּור	ִמכְׁשֹול	לִׁשְנֵי	בֵָּתי	יִׂשְָרֵאל	לְפַח	ּולְמֹוֵקׁש	לְיֹוׁשֵב	
יְרּוׁשָלִָם׃	פטר"א ב 8-7	לָכֵן	לָכֶם	ַהַּמֲאִמינִים	ַהיְָקר,	ֲאבָל	לַּסֹוֲרִרים	ָהֶאבֶן	
וְֵהם	 	8 ִמכְׁשֹל׃	 ּולְצּור	 נֶגֶף	 ּולְֶאבֶן	 ּפִּנָה	 לְֹראׁש	 ָהיְָתה	 ַהּבֹונִים	 ָמֲאסּו	 ֲאׁשֶר	
לְֵך	 וַּיֹאֶמר	 	10-9 ו  ישע'  ּגַם-נֹועָדּו׃	 וְלָזֹאת	 לַָּדבָר	 ׁשְָמעּו	 ֹלא	 יַעַן	 נִכְׁשְלּו	
וְָאַמְרָּת	לָעָם	ַהּזֶה	ׁשְִמעּו	ׁשָמֹועַ	וְַאל-ָּתבִינּו	ּוְראּו	ָראֹו	וְַאל-ֵּתָדעּו׃	10	ַהׁשְֵמן	
יִׁשְָמע	 ּובְָאזְנָיו	 בְעֵינָיו	 ּפֶן-יְִרֶאה	 ָהׁשַע	 וְעֵינָיו	 ַהכְּבֵד	 וְָאזְנָיו	 ַהּזֶה	 לֵב-ָהעָם	
ּולְבָבֹו	יָבִין	וָׁשָב	וְָרפָא	לֹו׃	מה"ש כח 27-26	לְֵך	וְָאַמְרָּת	לָעָם	ַהּזֶה:	ׁשְִמעּו	
ׁשָמֹועַ	וְַאל-ָּתבִינּו	ּוְראּו	ָראֹו	וְַאל-ֵּתָדעּו׃	27	ּכִי	ׁשֵָמן	לֵב	ָהעָם	ַהּזֶה	וְָאזְנָיו	
וְׁשָב	 יָבִין	 ּולְבָבֹו	 יִׁשְַמע	 ּובְָאזְנָיו	 בְעֵינָיו	 ּפֶן-יְִרֶאה	 ֵהׁשַע;	 וְֶאת-עֵינָיו	 ּכָבְדּו	

ּוְרפָאִתיו׃
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7	 השגחת	אלוהים	מקיפה	את	כל	היצורים,	אך	הוא	משגיח	באופן	מיוחד	.
על	קהילתו	ומכוון	את	הכל	לטובתה.כז

כז	טימ"א ד 10	ּכִי	לָזֹאת	ֲאנְַחנּו	ּגַם-יְגֵעִים	ּגַם-נֶעֱלָבִים,	עַל-ֲאׁשֶר	הֹוַחלְנּו	

לֵאֹלִהים	ַחּיִים	ׁשֶהּוא	ַהּמֹוׁשִיעַ	לְכָל-ָהָאָדם,	ּובְיֹוֵתר	לַַּמֲאִמינִים׃ עמוס ט 
ּפְנֵי	 ֵמעַל	 אָֹתּה	 וְִהׁשְַמְדִּתי	 ַהַחָּטָאה	 ּבַַּמְמלָכָה	 יְהוִה	 ֲאדֹנָי	 עֵינֵי	 ִהּנֵה	 	9-8
ָהֲאָדָמה	ֶאפֶס	ּכִי	ֹלא	ַהׁשְֵמיד	ַאׁשְִמיד	ֶאת-ּבֵית	יַעֲקֹב	נְֻאם-יְהוָה׃	9	ּכִי-ִהּנֵה	
ָאנֹכִי	ְמצַּוֶה	וֲַהנִעֹוִתי	בְכָל-ַהּגֹויִם	ֶאת-ּבֵית	יִׂשְָרֵאל	ּכֲַאׁשֶר	יִּנֹועַ	ּבַּכְבָָרה	וְֹלא-
יִּפֹול	צְרֹור	ָאֶרץ׃	רומ' ח 28	וְִהּנֵה	יַָדעְנּו	ּכִי	לְאֲֹהבֵי	ֱאֹלִהים	ַהְּקרּוִאים	ּבְסֹוד	
	ַהּכֹל	יִפְעַל	יַַחד	לְֵהִטיב	לֶָהם׃	ישע' מג 5-3, 14	ּכִי	ֲאנִי	יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	 עֲצָתוֺ
ֵמֲאׁשֶר	 ַּתְחֶּתיָך׃	4	 ּוְסבָא	 ִמצְַריִם	ּכּוׁש	 נַָתִּתי	כָפְְרָך	 יִׂשְָרֵאל	מֹוׁשִיעֶָך	 ְקדֹוׁש	
יַָקְרָּת	בְעֵינַי	נִכְּבְַדָּת	וֲַאנִי	ֲאַהבְִּתיָך	וְֶאֵּתן	ָאָדם	ַּתְחֶּתיָך	ּולְֻאִּמים	ַּתַחת	נַפְׁשֶָך׃	
5	ַאל-ִּתיָרא	ּכִי	ִאְּתָך-ָאנִי	ִמִּמזְָרח	ָאבִיא	זְַרעֶָך	ּוִמַּמעֲָרב	ֲאַקּבְצֶּךָ׃	14	ּכֹה-
ָאַמר	יְהוָה	ּגַֹאלְכֶם	ְקדֹוׁש	יִׂשְָרֵאל	לְַמעַנְכֶם	ׁשִּלְַחִּתי	בָבֶלָה	וְהֹוַרְדִּתי	בִָריִחים	

ּכֻּלָם	וְכַׂשְִּדים	ּבֳָאנִּיֹות	ִרּנָָתם׃
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פרק ו
נפילת האדם לידי חטא, החטא והעונש על חטא

1	 הפרי	. את	 שאכלו	 בכך	 וחטאו	 השטן	 בערמת	 פותו	 הראשונים	 הורינו	
לנכון	להתיר	 והקדושה,	ראה	 האסור.א	אלוהים,	על-פי	תכניתו	החכמה	

זאת	כי	תכנן	להשתמש	בחטאם	לתהילת	כבודו.ב

א	ברא' ג 13	וַיֹאֶמר	יְהוָה	ֱאֹלִהים	לִָאּׁשָה	ַמה-ּזֹאת	עָׂשִית	וַּתֹאֶמר	ָהִאּׁשָה	

ַהּנָָחׁש	ִהּׁשִיַאנִי	וָאֹכֵל׃	קור"ב י"א 3	ַאְך	יֵָרא	ָאנֹכִי,	ּפֶן	ּכֲַאׁשֶר	ִהּׁשִיא	ַהּנָָחׁש	
ּבְעְָרָמתֹו	ֶאת-ַחּוָה,	ּכֵן	ִּתׂשְֶטינָה	ּגַם-ַמְחׁשְבֹוֵתיכֶם	ִמן-ַהְּתִמימּות	ֲאׁשֶר	עִם-

ַהָּמׁשִיַח׃

יָחֹן	 ִהְסּגִיר	ֶאת־ּכֻּלָם	לִיֵדי	חֶֹסר	ֱאמּונָה,	לְַמעַן	 רומ' יא 32	ּכִי־ָהֱאֹלִהים	 ב	

ֶאת־ּכֻּלָם׃			

2	 בחטא	זה	איבדו	אדם	וחוה	את	צדקתם	המקורית	ואת	חברת	אלוהים,ג	.
מתו	בחטאד	וכל	יכולתם	וחלקי	נפשם	וגופם	נטמאו	כליל.ה

ג	ברא' ג 8-6	וֵַּתֶרא	ָהִאּׁשָה	ּכִי	טֹוב	ָהעֵץ	לְַמֲאכָל	וְכִי	ַתֲאוָה-הּוא	לָעֵינַיִם	

וְנְֶחָמד	ָהעֵץ	לְַהׂשְּכִיל	וִַּתַּקח	ִמּפְִריֹו	וַּתֹאכַל	וִַּתֵּתן	ּגַם-לְִאיׁשָּה	עִָּמּה	וַּיֹאכַל׃	7	
וִַּתּפַָקְחנָה	עֵינֵי	ׁשְנֵיֶהם	וַּיְֵדעּו	ּכִי	עֵיֻרִּמם	ֵהם	וַּיְִתּפְרּו	עֲלֵה	ְתֵאנָה	וַּיַעֲׂשּו	לֶָהם	
ֲחגֹֹרת׃	8	וַּיִׁשְְמעּו	ֶאת-קֹול	יְהוָה	ֱאֹלִהים	ִמְתַהּלְֵך	ּבַּגָן	לְרּוַח	ַהּיֹום	וַּיְִתַחּבֵא	
ָהָאָדם	וְִאׁשְּתֹו	ִמּפְנֵי	יְהוָה	ֱאֹלִהים	ּבְתֹוְך	עֵץ	ַהּגָן׃	קהלת ז 29	לְבַד	ְרֵאה-זֶה	
ָמצָאִתי	ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ָהָאָדם	יָׁשָר	וְֵהָּמה	בְִקׁשּו	ִחּׁשְבֹנֹות	ַרּבִים׃	

רומ' ג 23	ּכִי־כֻּלָם	ָחָטאּו	וְַחְסֵרי־כְבֹוד	ֱאֹלִהים	ֵהָּמה׃

ד	ברא' ב 17	ּוֵמעֵץ	ַהַּדעַת	טֹוב	וָָרע	ֹלא	תֹאכַל	ִמֶּמּנּו	ּכִי	ּבְיֹום	ֲאכָלְָך	ִמֶּמּנּו	

מֹות	ָּתמּות׃	אפס' ב 1	ּגַם-ֶאְתכֶם	ַהֵּמִתים	לְפָנִים	ּבְפִׁשְעֵיכֶם	וְַחּטֹאֵתיכֶם׃

ה	טיט' א 15	ֵהן	ַהּכֹל	ָטהֹור	לְַּטהֹוִרים,	ֲאבָל	לַּנְִטְמִאים	ּולְֵאינָם	ַמֲאִמינִים	

ֵאין-ָּדבָר	ָטהֹור,	ּכִי	נְִטְמָאה	ּגַם-ַּדעְָּתם	ּגַם-רּוָחם׃	ברא' ו 5	וַּיְַרא	יְהוָה	ּכִי	
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ַרּבָה	ָרעַת	ָהָאָדם	ּבָָאֶרץ	וְכָל-יֵצֶר	ַמְחׁשְבֹת	לִּבֹו	ַרק	ַרע	ּכָל-ַהּיֹום׃	ירמ' יז	9	
עָקֹב	ַהּלֵב	ִמּכֹל	וְָאנֻׁש	הּוא	ִמי	יֵָדעֶּנּו׃	רומ' ג	18-10 ּכַּכָתּוב:	ֵאין	צִַּדיק,	ֵאין	
ּגַם־ֶאָחד׃	11	ֵאין	ַמׂשְּכִיל,	ֵאין־ּדֵֹרׁש	ֶאת־ֱאֹלִהים׃	12	ַהּכֹל	ָסר	יְַחָּדו,	ֵאין	ּבָם	
מוֺעִיל,	ֵאין	עֹׂשֵה־טֹוב,	ֵאין	ּגַם־ֶאָחד׃	13	ֶקבֶר	ּפָתּוַח	ּגְרֹונָם,	לְׁשֹונָם	יֲַחלִיקּון,	
ֲחַמת	עַכְׁשּ֯וב	ַּתַחת	ׂשְפֵָתימֹו׃	14	ֲאׁשֶר	ָאלָה	ּפִיֶהם	ָמלֵא	ּוְמֹררֹות׃	15	ַרגְלֵיֶהם	
יְַמֲהרּו	לִׁשְּפְָך־ָּדם׃	16	ׁשֹד	וָׁשֶבֶר	ּבְִמִסּלֹוָתם׃	17	וְֶדֶרְך	ׁשָלֹום	ֹלא	יָָדעּו׃	18	

ֵאין	ּפַַחד	ֱאֹלִהים	לְנֶגֶד	עֵינֵיֶהם׃

3	 לכל	. יוחסה	 חטאם	 אשמת	 כולה,	 האנושות	 שורש	 וחוה	 אדם	 בהיות	
צאצאיהם	הטבעיים,ו	ומותם	בחטא	וטבעם	החוטא	הועברו	לכל	אלו.ז

וַּיִבְָרא	ֱאֹלִהים	ֶאת-ָהָאָדם	ּבְצַלְמֹו	ּבְצֶלֶם	ֱאֹלִהים	ּבָָרא	 ברא' א 28-27	 ו	

אֹתֹו	זָכָר	ּונְֵקבָה	ּבָָרא	אָֹתם׃	28	וַיְבֶָרְך	אָֹתם	ֱאֹלִהים	וַּיֹאֶמר	לֶָהם	ֱאֹלִהים	
ּפְרּו	ּוְרבּו	ּוִמלְאּו	ֶאת-ָהָאֶרץ	וְכִבְׁשָֻה	ּוְרדּו	ּבְִדגַת	ַהּיָם	ּובְעֹוף	ַהּׁשַָמיִם	ּובְכָל-
עַל-ָהָאָדם	 ֱאֹלִהים	 יְהוָה	 וַיְצַו	 	17-16 ב  ברא'  עַל-ָהָאֶרץ׃	 ָהֹרֶמׂשֶת	 ַחּיָה	
לֵאמֹר	ִמּכֹל	עֵץ-ַהּגָן	ָאכֹל	ּתֹאכֵל׃	17	ּוֵמעֵץ	ַהַּדעַת	טֹוב	וָָרע	ֹלא	תֹאכַל	ִמֶּמּנּו	
ּכִי	ּבְיֹום	ֲאכָלְָך	ִמֶּמּנּו	מֹות	ָּתמּות׃	מה"ש יז 26	וַּיֹוׁשֶב	ּכָל-עְַמֵמי	בְנֵי	ָאָדם	
ּוגְבּוֹלת	מֹוׁשָבָם׃  ְקבּועִים	 מֹועֲִדים	 וַּיַּצֵב	 ֶאָחד,	 ִמָּדם	 ָהֲאָדָמה	 עַל-ּכָל-ּפְנֵי	
לָעֹולָם,	 ַהֵחְטא	 ּבָא	 ֶאָחד	 ָאָדם	 עַל־יְֵדי	 ּכֲַאׁשֶר	 לָכֵן	 	19-15  ,12 ה  רומ' 
ּכֻּלָם	 ֲאׁשֶר	 ִמּפְנֵי	 ָאָדם,	 עַל־ּכָל־ּבְנֵי	 ַהָּמוֶת	 עָבַר	 וְכֵן	 ַהֵחְטא,	 עֵֶקב	 וְַהָּמוֶת	
ָהֶאָחד	ֵמתּו	 ַהַּמָּתנָה.	ּכִי	ִאם־ּבְפֶׁשַע	 ְּדבַר	 ָחָטאּו׃	15	ַאְך	ֹלא	כְִדבַר־ַהּפֶׁשַע,	
לַָרּבִים	 ׁשָפְעּו	 ׁשָפֹועַ	 ּוַמְּתנָתֹו	 ֱאֹלִהים	 ֶחֶסד	 וְכַָּמה	 ּכַָּמה	 ַאַחת	 עַל	 ָהַרּבִים,	
יְֵדי	חוֵֺטא	 עַל	 ׁשֶּנַעֲׂשָה	 ּכְפִי	 וְֹלא	 	16 ַהָּמׁשִיַח׃	 יֵׁשּועַ	 ָהֶאָחד,	 ָהָאָדם	 ּבְֶחֶסד	
ָהֶחֶסד	 ַמְּתנַת	 ֲאבָל	 לְַהְרׁשִיעַ,	 ֵמֶאָחד	 יָצָא	 ַהִּמׁשְּפָט	 ּכִי	 ַהַּמָּתנָה;	 ּכֵן	 ֶאָחד,	
ִהיא	לְַהצְִּדיק	ִמּפְׁשָעִים	ַרּבִים׃	17	ּכִי	ִאם־ּבְפֶׁשַע	ָהֶאָחד	ָמלְַך	ַהָּמוֶת	עַל־יְֵדי	
יְִמלְכּו	 ַהּצְָדָקה	 ּוַמְּתנַת	 ַהֶחֶסד	 ׁשֶפַע	 ְמַקּבְלֵי	 וְכַָּמה	 ּכַָמה	 ַאַחת	 עַל	 ָהֶאָחד,	
ַהְרׁשָעָה	 ֶאָחד	 ּכְפִי	ׁשֶּבְפֶׁשַע	 לָכֵן	 ַהָּמׁשִיַח׃	18	 יֵׁשּועַ	 ָהֶאָחד,	 עַל־יְֵדי	 בַַחּיִים	
לְכָל־ּבְנֵי־ָאָדם׃	19	 לְַחּיִים	 ַהצְָּדָקה	 ֶאָחד	 ִאיׁש	 ּגַם־ּבְצְִדַקת	 לְכָל־ּבְנֵי־ָאָדם,	
ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	ּבְִמִרי	ָהָאָדם	ָהֶאָחד	ָהיּו	ָהַרּבִים	לְחֹוְטִאים,	ּכְָך	ּגַם	עַל־יְֵדי	צִיּות	
ָהֶאָחד	יְִהיּו	ָהַרּבִים	לְצִַּדיִקים׃	קור"א טו 22-21, 49	ּכִי	ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר-ּבָא	
ַהָּמוֶת	עַל-יְֵדי	ָאָדם	ֶאָחד,	ּגַם-ְּתִחּיַת	ַהֵּמִתים	ּבָָאה	עַל-יְֵדי	ָאָדם	ֶאָחד׃	22	
ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	ּבָָאָדם	ֵמִתים	ּכֻּלָם,	ּכֵן	ּגַם-יְִחיּו	כֻּלָם	ּבַָּמׁשִיַח׃	49	וְכֲַאׁשֶר	לָבַׁשְנּו	

ְּדמּות	ָהָאָדם	ֲאׁשֶר	ֵמעָפָר,	ּכֵן	נִלְּבַׁש	ּגַם-ְּדמּות	ָהָאָדם	ֲאׁשֶר	ִמן-ַהּׁשָָמיִם׃
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ז	תהל' נא 5	ּכִי-פְׁשָעַי	ֲאנִי	ֵאָדע	וְַחָּטאִתי	נֶגְִּדי	ָתִמיד׃	ברא' ה 3	וַיְִחי	ָאָדם	

ׁשְֹלׁשִים	ּוְמַאת	ׁשָנָה	וַּיֹולֶד	ּבְִדמּותֹו	ּכְצַלְמֹו	וַּיְִקָרא	ֶאת-ׁשְמֹו	ׁשֵת׃	איוב יד 4	
ִמי-יִֵּתן	ָטהֹור	ִמָּטֵמא	ֹלא	ֶאָחד׃	איוב טו 14	ָמה-ֱאנֹוׁש	ּכִי-יִזְּכֶה	וְכִי-יִצְַּדק	

יְלּוד	ִאּׁשָה׃

4	 כל	מעשי	החטא	נובעים	מהטבע	החוטא	המקורי,ח	ומכוח	טבע	חוטא	זה .
איננו	חפצים	בטוב	כלשהו,	איננו	מסוגלים	לטוב	כלשהו,	אנחנו	מתנגדים	

לכל	טוב	שהואט	ונוטים	מטבענו	לכל	רע.י	

ְּתִסיֵתהּו	 ֲאׁשֶר	 נַפְׁשֹו	 ּבְַתֲאוַת	 כָל-ִאיׁש	 ִאם-יְנֶֻּסה	 ּכִי	  15-14 א  יעקב  ח	

ּוְתפֵַּתהּו׃	15	וְַאֲחֵרי-כֵן	ָהְרָתה	ַהַּתֲאוָה	וֵַּתלֶד	ֵחְטא;	וְַהֵחְטא	ּכִי	נִׁשְלַם	יֹולִיד	
ַהּזֶה,	 ָהעֹולָם	 ּדֹור	 לְפִי	 ּבֶָהם	 ִהְתַהּלַכְֶּתם	 ֲאׁשֶר	 ב 3-2  ֶאת-ַהָּמוֶת׃ אפס' 
וְגַם- 	3 ַהֶּמִרי׃	 ּבִבְנֵי	 ּכָעֵת	 ַהּפֹעֵל	 ָהרּוַח	 וְהּוא	 ָהֲאוִיר	 ֶמְמׁשֶלֶת	 ׂשַר	 ּכְִרצֹון	
בְׂשֵָרנּו	 ֶחפְצֵי	 לַעֲׂשֹות	 ַהּבָׂשָר,	 ּבְַתֲאוֹת	 לְפָנִים	 ָהלַכְנּו	 ּבְתֹוכָם	 כֻּלָנּו	 ֲאנְַחנּו	
ּוַמְחׁשְבֹוֵתינּו,	וַּנְִהי	ַאְך-ּבְנֵי	ֹרגֶז	ּבְִטבְעֵנּו	ּכִׁשְָאר	ּבְנֵי	ָאָדם׃ מתי טו 19 ּכִי	
עֵֻדּיֹות	 ּגְנֵבֹות,	 זְנּונִים,	 נִאּופִים,	 ְרצִיחֹות,	 ָרע,	 ַמְחׁשְבֹות	 יֹוצְאֹות	 ִמן-ַהּלֵב	

ׁשֶֶקר	וְגִּדּופִים׃

רומ'  ָהְרׁשָעִים׃	 ּבְעַד	 	 ּבְעִּתוֺ ֵמת	 ַחּלָׁשִים,	 ּבְעֹוֵדנּו	 ַהָּמׁשִיַח,	 ּכִי	 רומ' ה 6	 ט	

לְתֹוַרת	 נִכְפְפָה	 ֹלא	 ּבֲַאׁשֶר	 ִהיא,	 ֱאֹלִהים	 ׂשִנְַאת	 ַהּבָׂשָר	 ַמֲחׁשֶבֶת	 יַעַן	 	7 ח 
ָהֱאֹלִהים	–	וְַאף	ֵאינֶּנָה	יְכֹולָה׃	רומ' ז 18	ּכִי	יַָדעְִּתי	ּכִי־ּבִי,	ּבִבְׂשִָרי,	ֹלא	ׁשוֺכֵן	
ת	ַהּטוֺב	ֵאינֶּנִי	מוֺצֵא׃	קול' א 21	וְגַם- ן	יֵׁש	עִָּמִדי,	ֲאבָל	עֲׂשוֺ טֹוב.	ֵהן	ָהָרצוֺ
ַאֶּתם	ֲאׁשֶר	ֱהיִיֶתם	ִמּלְפָנִים	מּוזִָרים	וְאֹיְבִים	ּבִנְטֹות	לְבַבְכֶם	ַאֲחֵרי	ַהַּמעֲׂשִים	

ָהָרעִים׃

י	ברא' ו 5	וַּיְַרא	יְהוָה	ּכִי	ַרּבָה	ָרעַת	ָהָאָדם	ּבָָאֶרץ	וְכָל-יֵצֶר	ַמְחׁשְבֹת	לִּבֹו	ַרק	

וַּיֹאֶמר	יְהוָה	ֶאל- וַּיַָרח	יְהוָה	ֶאת-ֵריַח	ַהּנִיחַֹח	 ַרע	ּכָל-ַהּיֹום׃	ברא' ח	21	
לִּבֹו	ֹלא-אִֹסף	לְַקּלֵל	עֹוד	ֶאת-ָהֲאָדָמה	ּבַעֲבּור	ָהָאָדם	ּכִי	יֵצֶר	לֵב	ָהָאָדם	ַרע	
ִמּנְעָֻריו	וְֹלא-אִֹסף	עֹוד	לְַהּכֹות	ֶאת-ּכָל-ַחי	ּכֲַאׁשֶר	עָׂשִיִתי׃	רומ' ג	12-10	
ּכַּכָתּוב:	ֵאין	צִַּדיק,	ֵאין	ּגַם־ֶאָחד׃	11	ֵאין	ַמׂשְּכִיל,	ֵאין־ּדֵֹרׁש	ֶאת־ֱאֹלִהים׃	12	

ַהּכֹל	ָסר	יְַחָּדו,	ֵאין	ּבָם	מוֺעִיל,	ֵאין	עֹׂשֵה־טֹוב,	ֵאין	ּגַם־ֶאָחד׃

5	 הטבע	החוטא	המקורי	נותר	בחיים	הללו	בנולדים	מחדש.יא	על	אף	שהוא	.
באמת	 הם	 ממנו	 הנובעים	 המעשים	 וכל	 הוא	 במשיח,	 ומומת	 נסלח	

ובתמים	חטא.יב
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יא	יוח"א א 8, 10	ִאם-נֹאַמר	ּכִי	ֵאין-ּבָנּו	ֵחְטא,	ִהנֵנּו	ַמְתעִים	ֶאת-נַפְׁשֵֹתינּו	

וְָהֱאֶמת	ֵאין	ּבָנּו׃	10	וְִאם-נֹאַמר	ּכִי	ֹלא	ָחָטאנּו,	לְכֹזֵב	נְׂשִיֶמּנּו	ּוְדבָרֹו	ֵאין	
ָרה	ֵחְטא	ִהיא?	 ּבָנּו׃	רומ' ז 14, 18-17, 23	ִאם־ּכֵן,	ַמה־ּנֹאַמר?	ֲהכִי	ַהּתוֺ
ּכִי	ֹלא־ָהיִיִתי	 ַהּתֹוָרה;	 עַל־יְֵדי	 ּבִלְִּתי	 ֶאת־ַהֵחְטא	 יַָדעְִּתי	 ֶאּלָא	ֹלא	 ָחלִילָה!	
יֹוֵדעַ	ַהִחּמּוד,	לּולֵי	ָאְמָרה	ַהּתֹוָרה:	ֹלא	ַתְחמֹד׃	8	וַּיְִמצָא	ַהֵחְטא	ִסיּבָה	לֹו	
בִַּמצְוָה	לְעֹוֵרר	ּבְִקְרּבִי	ּכָל־ִחּמּוד,	ּכִי	ִמּבַלְעֲֵדי	ַהּתֹוָרה	ַהֵחְטא	ֵמת	הּוא׃	23	
לְתֹוַרת	 ׁשְבִי	 וְיֹולִיכֵנִי	 לְָחק־ׂשִכְלִי	 ַהֹּלֵחם	 ַאֵחר,	 חֹק	 בְֵאבַָרי	 ֹרֶאה־ֲאנִי	 ַאְך	
ַהֵחְטא	ֲאׁשֶר	ּבְֵאבָָרי׃	יעקב ג 2	ּכִי	כֻּלָנּו	ַמְרּבִים	לְִהּכָׁשֵל;	וֲַאׁשֶר	ֹלא-יִּכָׁשֵל	
ּבְִדּבּור,	הּוא	ִאיׁש	ָּתִמים	ּובִיכָלְּתֹו	לָׂשּום	ֶרֶסן	ּגַם-לְכָל-ּגּופֹו׃	משלי כ 9	ִמי-
יֹאַמר	זִּכִיִתי	לִּבִי	ָטַהְרִּתי	ֵמַחָּטאִתי׃	קהלת ז 20	ּכִי	ָאָדם	ֵאין	צִַּדיק	ּבָָאֶרץ	

ֲאׁשֶר	יַעֲׂשֶה-ּטֹוב	וְֹלא	יֱֶחָטא׃

יב	רומ' ז 5, 8-7, 25	ּכִי	ּבְעֵת	ֱהיֹוֵתנּו	בַּבָׂשָר,	ְּתׁשּוקֹות	ַהֵחְטא,	ֲאׁשֶר	ִהְתעֹוְררּו	

ַמה־ ִאם־ּכֵן,	 	7 לַָּמוֶת׃	 ּפְִרי	 לַעֲׂשֹות	 ּבְֵאבֵָרינּו	 פֹעֲלֹות	 ָהיּו	 ַהּתֹוָרה,	 עַל־יְֵדי	
ּנֹאַמר?	ֲהכִי	ַהּתוָֺרה	ֵחְטא	ִהיא?	ָחלִילָה!	ֶאּלָא	ֹלא	יַָדעְִּתי	ֶאת־ַהֵחְטא	ּבִלְִּתי	
עַל־יְֵדי	ַהּתֹוָרה;	ּכִי	ֹלא־ָהיִיִתי	יֹוֵדעַ	ַהִחּמּוד,	לּולֵי	ָאְמָרה	ַהּתֹוָרה:	ֹלא	ַתְחמֹד׃	
ִמּבַלְעֲֵדי	 ּכִי	 ּכָל־ִחּמּוד,	 ּבְִקְרּבִי	 לְעֹוֵרר	 בִַּמצְוָה	 לֹו	 ִסיּבָה	 ַהֵחְטא	 וַּיְִמצָא	 	8
ֶדה	לֵאֹלִהים	ּבְיֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ֲאדֹנֵנּו׃	גלט'  ַהּתֹוָרה	ַהֵחְטא	ֵמת	הּוא׃	25	אוֺ
ּוׁשְנֵיֶהם	 ִמן-ַהּבָׂשָר;	 ֶהפְֶך	 וְָהרּוַח	 ִמן-ָהרּוַח	 ֶהפְֶך	 ִמְתַאּוֶה	 ַהּבָׂשָר	 ּכִי	 	17 ה 

ִמְתקֹוֲמִמים	זֶה	לָזֶה,	עַד-ׁשֶֹּלא	תּוכְלּו	לַעֲׂשֹות	ֵאת	ֲאׁשֶר	ַּתְחּפֹצּו׃

6	 תורת	. על	 עברה	 הוא	 ממנו,	 הנובעים	 החטא	 ומעשי	 המקורי	 חטא,	 כל	
אלוהים	הצודקת	ונוגד	את	תורתו.יג	לכן,	מעצם	טבעו,	מביא	החטא	על	
החוטא	אשמהיד	אשר	בגללה	הוא	נמסר	לזעם	אלוהיםטו	ולקללת	התורה,טז	
המצוקות	 לכל	 שנתון	 ולמי	 מוותיז	 לבן	 האדם	 את	 החטא	 הופך	 ובכך	

הרוחניותיח	הנוגעות	לעולם	הזהיט	ולנצח.כ

ּפָׁשֹעַ	 הּוא	 וְַהֵחְטא	 הּוא;	 ּבַּתֹוָרה	 ּגַם-ּפֹׁשֵעַ	 ֵחְטא	 ּכָל-ָהעֹׂשֶה	 	4 ג  יוח"א  יג	

ּבַּתֹוָרה׃	

יד	רומ' ב 15	ּבְַהְראֹוָתם	ּכִי	ַמעֲׂשֵה	ַהּתֹוָרה	ּכָתּוב	עַל־לִּבָם,	ּוַמצְּפּונָם	ֵמעִיד	

ּבֶָהם	ּוַמְחׁשְבֹוָתם	ּבְִקְרּבָם	ְמַחּיְבֹות	זֹאת	ֶאת־זֹאת	אֹו	ּגַם־ְמזַּכֹות׃	רומ'	ג 
9, 19 וְעַָּתה,	ַמה־הּוא?	ֲהיֶׁש־לָנּו	ַמעֲלָה	יְֵתָרה?	ֹלא,	ּבְִמאּוָמה;	ּכְבָר	הֹוכְַחנּו	
ּכִי	גַם־ַהּיְהּוִדים	ּגַם־ַהּיְוָנִים	ּכֻּלָם	ּבְיַד	ַהֵחְטא׃ 19 וֲַאנְַחנּו	יַָדעְנּו	ּכִי	כָל־ַמה־
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פרק	ו:	נפילת	האדם	לידי	חטא,	החטא	והעונש	על	חטא

ּׁשֶאוֶֺמֶרת	ַהּתֹוָרה	ְמַדּבֶֶרת	ִהיא	ֶאל־ֵאּלֶה	ֲאׁשֶר	ּכְפּופִים	לַּתוָֺרה,	לְַמעַן	יִָּסכֵר	
ּכָל־ּפֶה	וְָהיָה	כָל־ָהעוֺלָם	ְמֻחּיָב	לִַּדין	לִפְנֵי	ֱאֹלִהים׃

טו	אפס' ב 3	גַם-ֲאנְַחנּו	כֻּלָנּו	ּבְתֹוכָם	ָהלַכְנּו	לְפָנִים	ּבְַתֲאוֹת	ַהּבָׂשָר,	לַעֲׂשֹות	

ֶחפְצֵי	בְׂשֵָרנּו	ּוַמְחׁשְבֹוֵתינּו,	וַּנְִהי	ַאְך-ּבְנֵי	ֹרגֶז	ּבְִטבְעֵנּו	ּכִׁשְָאר	ּבְנֵי	ָאָדם׃	

טז	לט' ג 10	ּכִי	בְנֵי	ַמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה	ַּתַחת	ַהְּקלָלָה	ֵהָּמה,	ׁשֶּנֱֶאַמר:	ָארּור	ֲאׁשֶר	

ֹלא-יִָקים	ֶאת-ּכָל-ַהְּדבִָרים	ַהּכְתּובִים	ּבְֵספֶר	ַהּתֹוָרה	לַעֲׂשֹות	אֹוָתם׃

יז	רומ' ו 23	ּכִי־ׂשְכַר	ַהֵחְטא	הּוא	ַהָּמוֶת,	ּוַמְּתנַת	ֶחֶסד	ֱאֹלִהים	ִהיא	ַחּיֵי	עֹולָם	

ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	ֲאדֹנֵנּו׃

יח	אפס ד 18 ֲחׁשֻכֵי	ַהַּדעַת	ּומּוזִָרים	לְַחּיֵי	ֱאֹלִהים,	ִמּפְנֵי	ִאּוַלְָּתם	ֲאׁשֶר	ּבֶָהם,	

ּכִי-ַטח	ֵמַהׂשְּכִיל	לְבָבָם׃

יט	רומ ח 20	ּכִי	ֹלא	ֵמְרצֹונָּה	נִכְפְפָה	ַהּבְִריָאה	לֶַהבֶל,	ּכִי	ִאם־ִמּפְנֵי	ַהּכֹופֵף	

אָֹתּה	ֱאלֵי־ִתְקוָה׃	איכה ג 39 ַמה-ּיְִתאֹונֵן	ָאָדם	ָחי	ּגֶבֶר	עַל-ֲחָטָאו׃

ַאֶּתם	 ֵמעָלַי,	 לְכּו	 לִׂשְמֹאלֹו:	 ֶאל-ַהּנִּצָבִים	 ּגַם	 יֹאַמר	 וְָאז	 	41 כה	 מתי  כ	

ֲאׁשֶר	  9 תסלו"ב א  ּולְַמלְָאכָיו׃	 לַּׂשָָטן	 ַהּמּוכָנָה	 ֶאל-ֵאׁש	עֹולָם	 ָהֲארּוִרים,	
יִׂשְאּו	ִמׁשְּפַט	ָאבְַּדן	עֹולָם	ֵמֵאת	ּפְנֵי	ָהָאדֹון	ּוֵמֲהַדר	ּגְאֹונֹו׃
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פרק ז
ברית אלוהים עם האדם

1	 המרחק	בין	אלוהים	לאדם	הוא	כה	גדול	עד	שלולא	בחר	אלוהים	להשפיל	.
את	עצמו,	בני	האדם	לא	יכלו	לעולם	לזכות	ממנו	לברכה	ולגמול,	וזאת	
על	אף	שהם,	כיצורים	בעלי	תבונה,	חבים	לו,	בוראם,	חוב	של	ציות.	את	
מעשה	השפלה	זה	מרצונו	החפשי	ראה	אלוהים	לנכון	לבטא	במונחים	של	

ברית.א

א	ישע' מ 17-13	ִמי-ִתּכֵן	ֶאת-רּוַח	יְהוָה	וְִאיׁש	עֲצָתֹו	יֹוִדיעֶּנּו׃	14	ֶאת-ִמי	

נֹועָץ	וַיְבִינֵהּו	וַיְלְַּמֵדהּו	ּבְאַֹרח	ִמׁשְּפָט	וַיְלְַּמֵדהּו	ַדעַת	וְֶדֶרְך	ְּתבּונֹות	יֹוִדיעֶּנּו׃	
יִּטֹול׃	16	 ִאּיִים	ּכַַּדק	 ֵהן	 נְֶחׁשָבּו	 ִמְּדלִי	ּוכְׁשַַחק	מֹאזְנַיִם	 ֵהן	ּגֹויִם	ּכְַמר	 	15
ּולְבָנֹון	ֵאין	ֵּדי	ּבָעֵר	וְַחּיָתֹו	ֵאין	ֵּדי	עֹולָה׃	17	ּכָל-ַהּגֹויִם	ּכְַאיִן	נֶגְּדֹו	ֵמֶאפֶס	
יְַחָּדו	 נָבֹוא	 ֶאעֱנֶּנּו	 ּכָמֹונִי	 ּכִי-ֹלא-ִאיׁש	 	33-32 ט  איוב  נְֶחׁשְבּו-לֹו׃	 וָתֹהּו	
ּבִַּמׁשְּפָט׃	33	ֹלא	יֵׁש-ּבֵינֵינּו	מֹוכִיַח	יָׁשֵת	יָדֹו	עַל-ׁשְנֵינּו׃	שמ"א ב 25	ִאם-
יְִתּפַּלֶל-לֹו	 ִמי	 יֱֶחָטא-ִאיׁש	 לַיהוָה	 וְִאם	 ֱאֹלִהים	 ּופִלְלֹו	 לְִאיׁש	 ִאיׁש	 יֱֶחָטא	
ִמי	 	6-5 קיג  תהל'  לֲַהִמיָתם׃	 יְהוָה	 ּכִי-ָחפֵץ	 ֲאבִיֶהם	 לְקֹול	 יִׁשְְמעּו	 וְֹלא	
ּכַיהוָה	ֱאֹלֵהינּו	ַהַּמגְּבִיִהי	לָׁשָבֶת׃	6	ַהַּמׁשְּפִילִי	לְִראֹות	ּבַּׁשַָמיִם	ּובָָאֶרץ׃	תהל' 
ק 3-2	עִבְדּו	ֶאת-יְהוָה	ּבְׂשְִמָחה	ּבֹאּו	לְפָנָיו	ּבְִרנָנָה׃	3	ְּדעּו	ּכִי	יְהוָה	הּוא	
ַהלְֵאל	 כב 3-2	 איוב  ַמְרעִיתֹו׃	 וְצֹאן	 עַּמֹו	 ֲאנְַחנּו	 וְלֹו	 הּוא-עָׂשָנּו	 ֱאֹלִהים	
יְִסּכָן-ּגָבֶר	ּכִי-יְִסּכֹן	עָלֵימֹו	ַמׂשְּכִיל׃	3	ַהֵחפֶץ	לְׁשַַּדי	ּכִי	ִתצְָּדק	וְִאם-ּבֶצַע	ּכִי-
ַתֵּתם	ְּדָרכֶיָך׃	איוב לה 8-7	ִאם-צַָדְקָּת	ַמה-ִּתֶּתן-לֹו	אֹו	ַמה-ִּמּיְָדָך	יִָּקח׃	8	
לְִאיׁש-ּכָמֹוָך	ִרׁשְעֶָך	ּולְבֶן-ָאָדם	צְִדָקֶתָך׃	לוקס יז 10	ּכָכָה	גַם-ַאֶּתם,	ַאֲחֵרי	
ֲאנְָחנּו,	ּכִי	 ֵאין-מֹועִיל	ּבָם	 עֲבִָדים	 ִאְמרּו,	 צֻּוֵיֶתם,	 עֲׂשֹוְֹתכֶם	ֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר	
עָׂשָה	 ֲאׁשֶר	 ָהֵאל	 יז 25-24	 מה"ש  עָׂשִינּו׃	 לַעֲׂשֹות	 עָלֵינּו	 ַרק	ֶאת-ַהֻּמָּטל	
ֶאת-ָהעֹולָם	וְכֹל	ֲאׁשֶר-ּבֹו,	ֹלא	יִׁשְּכֹן	ּבְֵהיכָלֹות	ַמעֲׂשֵה	יַָדיִם,	ּכִי	הּוא	ֲאדֹון	
ַהּׁשַָמיִם	וְָהָאֶרץ׃	25	ּגַם-ֹלא	יְׁשֲָרתּוהּו	יְֵדי	בְנֵי-ָאָדם,	ּכְִאּלּו	יִצְָטֵרְך	לְָדבָר,	ּכִי	

הּוא	ַהּנֵֹתן	לַּכֹל	ַחּיִים	ּונְׁשָָמה	וְכָל-ָּדבָר׃
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

2	 הברית	הראשונה	שנכרתה	עם	האדם	הייתה	ברית	של	מעשיםב	שעל-פיה	.
יציית	 שהאדם	 בתנאי	 לצאצאיוג	 גם	 באדם,	 ובו,	 חיים,	 לאדם	 הובטחו	

בשלמות.ד

ב	גלט' ג 12	וְַהּתֹוָרה	ֵאינֶּנָה	ִמן-ָהֱאמּונָה,	ּכִי	ִאם-ֲאֶׁשר-יַעֲֶׂשה	אָֹתם	ָהָאָדם	

וַָחי	ּבֶָהם׃	

יַעֲׂשֶה	 רומ' י 5	ּכִי־מׁשֶה	ּכַָתב	עַל־ַהּצְָדָקה	ִמּתֹוְך	ַהּתֹוָרה,	ּכַּכָתּוב:	ֲאׁשֶר	 ג	

אָֹתם	ָהָאָדם	וַָחי	ּבֶָהם׃	רומ' ה 20-12.

ד	ברא' ב 17	ּוֵמעֵץ	ַהַּדעַת	טֹוב	וָָרע	ֹלא	תֹאכַל	ִמֶּמּנּו	ּכִי	ּבְיֹום	ֲאכָלְָך	ִמֶּמּנּו	

מֹות	ָּתמּות׃	גלט' ג 10	ּכִי	בְנֵי	ַמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה	ַּתַחת	ַהְּקלָלָה	ֵהָּמה,	ׁשֶּנֱֶאַמר:	
לַעֲׂשֹות	 ַהּתֹוָרה	 ּבְֵספֶר	 ַהּכְתּובִים	 ֶאת-ּכָל-ַהְּדבִָרים	 ֹלא-יִָקים	 ֲאׁשֶר	 ָארּור	

אֹוָתם׃

3	 בחטאו	הפך	האדם	את	עצמו	למי	שאינו	יכול	לזכות	בחיים	על-פי	אותה	.
את	 שנייה,ה	 ברית	 בחסדו	 לכרות	 לנכון	 אלוהים	 ראה	 כך	 משום	 ברית.	
ברית	החסד.	בברית	זו	מציע	אלוהים	לחוטאים,	ללא	תנאי,	חיים	וישועה	
שייוושעו,ו	 כדי	 במשיח	 להאמין	 אותם	 מחייב	 המשיח,	 ישוע	 באמצעות	
ומבטיח	לתת	את	רוח	קודשו	לכל	אלה	שנועדו	לחיים,	כדי	שיפעל	בהם	

כך	שגם	ירצו	וגם	יוכלו	להאמין.ז

ָחלִילָה!	 ָהֱאֹלִהים?	 ֶאת-ַהבְָטחֹות	 סֶֹתֶרת	 ַהּתֹוָרה	 ֲהכִי	 וְעַָּתה	 ג 21	 גלט'  ה	

ּכִי	ִאּלּו	נְִּתנָה	תֹוָרה	ֲאׁשֶר	ּבְכָֹחּה	לְַהֲחיֹות,	ָאז	ּבֱֶאֶמת	ָהיְָתה	ַהּצְָדָקה	עַל-
ַהּנֱֶחלָׁשָה	עַל־ יָכְלָה	ַהּתֹוָרה	לַעֲׂשֹות,	 יְֵדי	ַהּתֹוָרה׃ רומ' ח 3	ּכִי	ַמה־ּׁשֶֹּלא	
יְֵדי	ַהּבָׂשָר,	עָׂשָה	ָהֱאֹלִהים	ּבְׁשָלְחֹו	ֶאת־ּבְנֹו	ּבְִדמּות	ּבְׂשָר	ַהֵחְטא	לְכַּפֵר	עַל	
ַהֵחְטא,	וַּיְַרׁשִיעַ	ֶאת־ַהֵחְטא	ּבַּבָׂשָר׃	רומ' ג 21-20	יַעַן	ֲאׁשֶר	ִמַּמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה	
ֹלא־יִצְַּדק	לְפָנָיו	ּכָל־ּבָׂשָר,	ּכִי	עַל־יְֵדי	ַהּתֹוָרה	ַּדעַת	ַהֵחְטא׃	21	וְעַָּתה	ּבִבְלִי	
תֹוָרה	צְִדַקת	ֱאֹלִהים	לָאוֺר	יָצָָאה,	ֲאׁשֶר	ְמעִיִדים	עָלֶיָה	ַהּתֹוָרה	וְַהּנְבִיִאים׃	
ברא' ג 15	וְֵאיבָה	ָאׁשִית	ּבֵינְָך	ּובֵין	ָהִאּׁשָה	ּובֵין	זְַרעֲָך	ּובֵין	זְַרעָּה	הּוא	יְׁשּופְָך	
וְַאְחזֵק	 ֹראׁש	וְַאָּתה	ְּתׁשּופֶּנּו	עֵָקב׃	ישע' מב 6	ֲאנִי	יְהוָה	ְקָראִתיָך	בְצֶֶדק	

ּבְיֶָדָך	וְֶאּצְָרָך	וְֶאֶּתנְָך	לִבְִרית	עָם	לְאֹור	ּגֹויִם׃

ֶאת- וְִקְראּו	 ֶאל-ּכָל-ָהעֹולָם	 לְכּו	 ֲאלֵיֶהם:	 וַּיֹאֶמר	 	16-15 טז  מרק'  ו	

ַהּבְׂשֹוָרה	לְכָל-ַהּבְִריָאה׃	16	ַהַּמֲאִמין	וְנְִטּבָל	הּוא	יִּוָׁשֵעַ,	וֲַאׁשֶר	ֹלא-יֲַאִמין	
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פרק	ז:	ברית	אלוהים	עם	האדם

יְֶאׁשָם׃	יוח' ג 16	ּכִי-כָכָה	ָאַהב	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ָהעֹולָם	עַד-ֲאׁשֶר	נַָתן	ֶאת-
ּבְנֹו	ֶאת-יְִחידֹו	לְַמעַן	ֹלא-יֹאבַד	ּכָל-ַהַּמֲאִמין	ּבֹו,	ּכִי	ִאם-יְִחיֶה	ַחּיֵי	עֹולִָמים׃	
רומ' י 6, 9	וְַהּצְָדָקה	ֲאׁשֶר	ִמּתֹוְך	ָהֱאמּונָה	ּכֹה	אֶֹמֶרת:	ַאל־ּתֹאַמר	ּבִלְבָבְָך	
ִמי־יַעֲלֶה	ַהּׁשַָמיְָמה?	ֲהֹלא	זֹאת,	לְהֹוִריד	ֶאת־ַהָּמׁשִיַח׃	9	ּכִי	ִאם־ּתוֶֺדה	ּבְפִיָך	
	ִמן־ַהֵּמִתים,	 ֲאׁשֶר	יֵׁשּועַ	הּוא	ָהָאדֹון,	וְַתֲאִמין	ּבִלְבָבְָך	ֲאׁשֶר	ָהֱאֹלִהים	ֵהִקימוֺ
ָאז	ִּתּוָׁשֵעַ׃	גלט' ג 11	וְגָלּוי	הּוא	ּכִי	עַל-יְֵדי	ַהּתֹוָרה	ֹלא-יִצְַּדק	ָהָאָדם	לִפְנֵי	

ָהֱאֹלִהים,	ּכִי-צִַּדיק	ּבֱֶאמּונָתֹו	יְִחיֶה׃	

ז	יחז' לו 27-26	וְנַָתִּתי	לָכֶם	לֵב	ָחָדׁש	וְרּוַח	ֲחָדׁשָה	ֶאֵּתן	ּבְִקְרּבְכֶם	וֲַהִסֹרִתי	

ֶאת-לֵב	ָהֶאבֶן	ִמּבְׂשְַרכֶם	וְנַָתִּתי	לָכֶם	לֵב	ּבָׂשָר׃	27	וְֶאת-רּוִחי	ֶאֵּתן	ּבְִקְרּבְכֶם	
45- ו  יוח'  וַעֲׂשִיֶתם׃	 ִּתׁשְְמרּו	 ּוִמׁשְּפַָטי	 ֵּתלֵכּו	 ֲאׁשֶר-ּבְֻחַּקי	 ֵאת	 וְעָׂשִיִתי	
וֲַאנִי	 ׁשְלָָחנִי,	 ֲאׁשֶר	 ָאבִי	 ִאם-יְִמׁשְכֵהּו	 ּבִלְִּתי	 ֵאלַי	 לָבֹוא	 ִאיׁש	 44	ֹלא-יּוכַל	
ֲאִקיֶמּנּו	ּבַּיֹום	ָהַאֲחרֹון׃	45	ֲהֹלא	כָתּוב	ּבַּנְבִיִאים:	וְכָל-ּבָנַיְִך	לִּמּוֵדי	יְהוָה;	

לָכֵן	ּכֹל	ֲאׁשֶר	ׁשַָמע	ִמן-ָהָאב	וְלַָמד	יָבֹא	ֵאלָי׃

4	 ברית	החסד	מוצגת	תכופות	בכתובים	במונחים	של	צוואה,	ביחס	למותו	.
של	ישוע	המשיח,	מחבר	הצוואה,	ולירושה	הנצחית	וכל	מה	ששייך	לה	

והמוענק	על-פיה.ח

ח	עבר' ט 17-15	ּובַעֲבּור	זֹאת	הּוא	גַם-ְמַתּוְֵך	לִבְִרית	ֲחָדׁשָה,	לְַמעַן	ֲאׁשֶר-

יִיְרׁשּו	ַהְמקָֹרִאים	ֶאת-ַהבְָטַחת	נֲַחלַת	עֹולָם	ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר-ֵמת,	לִפְּדֹות	ִמן-
ַהּפְׁשָעִים	ֲאׁשֶר	נַעֲׂשּו	ַּתַחת	ַהּבְִרית	ָהִראׁשֹונָה׃	16	ּכִי	בְִמקֹום	ׁשֶּיֵׁש	צַּוָָאה,	
וְֵאינֶּנָה	 צַּוָָאה,	 ִּתּכֹון	 ַהֵּמת	 ַרק-ּבְמֹות	 ּכִי	 	17 ְמִקיָמּה׃	 מֹות	 לַָדעַת	 צִָריְך	
וִיֵתָרה	ִהיא	 עבר' ז 22	ּגַם-ַהּבְִרית	טֹובָה	 ְמִקיָמּה	ּבַַחּיִים׃	 בְָתְקּפָּה	ּבְעֹוד	
ַהְּסעּוָדה,	 ַאַחר	 ּגַם-ֶאת-ַהּכֹוס	 וְכֵן	 לוקס כב 20	 עַָרב	אֹוָתּה׃	 יֵׁשּועַ	 ֲאׁשֶר	
קור"א יא  ַהּנִׁשְּפְָך	ּבַעְַדכֶם׃	 ּבְָדִמי	 ַהֲחָדׁשָה	 ַהּבְִרית	 זֹו	ַהּכֹוס	ִהיא	 לֵאמֹר:	
ַהּבְִרית	 ִהיא	 ַהּזֹאת	 ַהּכֹוס	 וַּיֹאַמר:	 ַהְּסעּוָדה,	 ַאַחר	 ּגַם-ֶאת-ַהּכֹוס	 וְכֵן	 	25

ַהֲחָדׁשָה	ּבְָדִמי,	עָׂשּו-זֹאת	לְזִכְרֹונִי	ּבְכָל-עֵת	ׁשִֶּתׁשְּתּו׃

5	 ברית	החסד	נוהלה	באופן	שונה	בתקופת	התורה	ובתקופת	הבשורה.ט	תחת	.
יד	התורה	היא	נוהלה	באמצעות	הבטחות,	נבואות,	קרבנות,	ברית	מילה,	
שֶֹה	הפסח	ודימויים	ונהלים	אחרים	שנמסרו	לעם	ישראל,	שכולם	העידו	
על	המשיח	שיבוא.י	זהו	הִמנהל	הישן	של	ברית	החסד.יא	לעת	ההיא	היה	
באלו	די,	והם	היו	מסוגלים	להשיג	את	מטרתם	מכוח	פעולת	רוח	הקודש,	
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ללמד	ולבסס	את	הנבחרים	באמונה	במשיח	המובטח,יב	שבאמצעותו	זכו	
לסליחת	חטאים	מלאה	ולישועת	עולם.	

ט	גלט' ג 9-8	וְַהּכָתּוב	צָפָה	ׁשֶעִָתיד	ָהֱאֹלִהים	לְַהצְִּדיק	ֶאת-ַהּגֹויִם	ִמּתֹוְך	

ָהֱאמּונָה	וְִקֵּדם	לְבַׂשֵר	ֶאת-ַאבְָרָהם	לֵאמֹר	וְנִבְְרכּו	בְָך	ּכָל-ַהּגֹויִם׃	9	עַל-ּכֵן	
יְִתּבֲָרכּו	ּבְנֵי	ָהֱאמּונָה	עִם-ַאבְָרָהם	ַהַּמֲאִמין׃	קור"ב ג 9-6	ֲאׁשֶר	ִהכְׁשִיר	
אָֹתנּו	לְִמׁשֲָרֵתי	ּבְִרית	ֲחָדׁשָה,	ֹלא	ׁשֶל-ָהאֹוִתּיֹות,	ֶאּלָא	ׁשֶל-ָהרּוַח;	ּכִי-ָהאֹות	
עַל-ָהֶאבֶן,	 ּבְאֹוִתּיֹות	 ֶהָחרּות	 ַהָּמוֶת,	 וְִאם-ׁשֵרּות	 	7 יְַחּיֶה׃	 וְָהרּוַח	 יִָמית,	
נְִרָאה	בְכָבֹוד	עַד-ׁשֶֹּלא	יָכְלּו	ּבְנֵי	יִׂשְָרֵאל	לְַהּבִיט	ֶאל-ּפְנֵי	מֹׁשֶה	ִמּפְנֵי	ּכְבֹוד	
ּפָנָיו	ָהעֵֹמד	לְִהּבֵָטל׃	8	ּכַָּמה	יִגְַּדל	ּכְבֹוד	ׁשֵרּות	ָהרּוַח?	9	ּכִי	ִאם-ַהּׁשֵרּות	ֲאׁשֶר	

לְַחּיֵב	ּכָבֹוד	הּוא,	ּכַָּמה	יֶעְַּדף	ּבְכָבֹוד	ַהּׁשֵרּות	ֲאׁשֶר	לְזַּכֹות׃

י	עבר' ח-י. רומ' ד 11	וְאֹות	ַהִּמילָה	ִקּבֵל	לְחֹוָתם	צְִדַקת	ָהֱאמּונָה	ֲאׁשֶר	

ָהיְָתה־ּלֹו	ּבְעְָרלָתוֺ,	לְִהיֹות	לְָאב	לְכָל־ַהַּמֲאִמינִים	ַאף	ּכִי	עֲֵרלִים	ֵהם,	לְַמעַן	
ּגַם־לֶָהם	ֵּתָחׁשֵב	ַהּצְָדָקה׃	קול' ב 12-11	ּובֹו	ַאֶּתם	ּגַם-נִּמֹולִים	ִמילָה	ׁשֶֹּלא	
בְיָָדיִם,	ּבְַהפְׁשַָטת	ּגּוף	ַהּבָׂשָר	ַהחֹוֵטא,	ִהיא	ִמילַת	ַהָּמׁשִיַח׃	12	ּכִי	נְִקּבְַרֶּתם	
ִאּתֹו	ּבְַּטבִילָה,	ַאף-ַקְמֶּתם	ִאּתֹו	ּבְַּתִחּיָה	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה	ּבִגְבּוַרת	ֱאֹלִהים	
ֲאׁשֶר	ֱהעִירֹו	ִמן-ַהֵּמִתים׃	קור"א ה 7	ּבַעֲרּו	ֶאת-ַהּׂשְאֹור	ַהּיָׁשָן,	לְַמעַן	ִּתְהיּו	
עִָּסה	ֲחָדׁשָה.	ֲהֹלא	לֶֶחם	ַמּצֹות	ַאֶּתם,	ּכִי	גַם-לָנּו	פְִסֵחנּו	ַהּנִזְּבָח	ּבַעֲֵדנּו	הּוא	

ַהָּמׁשִיַח׃

	8 ֵהָּמה׃	 ַאבְָרָהם	 ּבְנֵי	 ָהֱאמּונָה,	 ּכִי-בְנֵי	 ֵאפֹוא	 ְּדעּו	 	14  ,9-7 ג  גלט'  יא	

יַצְִּדיק	ֶאת-ַהּגֹויִם	ִמּתֹוְך	ָהֱאמּונָה,	 ָהֱאֹלִהים	 וְַהִּמְקָרא,	ּבְִראֹתֹו	ֵמֹראׁש	ּכִי	
ּבְנֵי	 עַל-ּכֵן	 	9 ּכָל-ַהּגֹויִם׃	 בְָך	 וְנִבְְרכּו	 לֵאמֹר:	 ֶאת-ַאבְָרָהם,	 לְבַּׂשֵר	 ִקֵּדם	

ָהֱאמּונָה	יְִתּבֲָרכּו	עִם-ַאבְָרָהם	ַהַּמֲאִמין׃

יב	קור"א י 4-1	וְֹלא	ֲאכֵַחד	ִמּכֶם,	ֶאָחי,	ֲאׁשֶר	ֲאבֹוֵתינּו	ָהיּו	כֻּלָם	ַּתַחת	ֶהעָנָן	

וְכֻּלָם	עָבְרּו	ּבְתֹוְך	ַהּיָם׃	2	וְכֻּלָם	נְִטּבְלּו	לְמֹׁשֶה	ּבֶעָנָן	ּובַּיָם׃	3	וְכֻּלָם	ָאכְלּו	
ִמן-ַהּצּור	 ׁשָתּו	 ּכִי	 רּוָחנִי,	 ֶאָחד	 ַמׁשְֶקה	 ׁשָתּו	 וְכֻּלָם	 	4 רּוָחנִי׃	 ֶאָחד	 ַמֲאכָל	
ָהרּוָחנִי	ַההֹלְֵך	עִָּמֶהם	-	וְַהּצּור	ַההּוא	ָהיָה	ַהָּמׁשִיַח׃	עבר' יא 13	ּכְפִי	ֱאמּונָה	
ֵמתּו	כָל-ֵאּלֶה	וְֹלא	ִהּׂשִיגּו	ֶאת-ַהַהבְָטחֹות,	ַרק	ֵמָרחֹוק	ָראּו	אֹוָתן	וַּיִׂשְְמחּו	
לְִקָראָתן	וַּיֹודּו	ּכִי-גִֵרים	ֵהם	וְתֹוׁשָבִים	ּבָָאֶרץ׃	יוח' ח	56	ַאבְָרָהם	ֲאבִיכֶם	

ׂשָׂש	לְִראֹות	ֶאת-יֹוִמי,	וַּיְַרא	וַּיִׂשְַמח׃
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פרק	ז:	ברית	אלוהים	עם	האדם

6	 והנהליםיג	שבִמנהל	. המשיח	הוא	מהות	ההבטחות,	הנבואות,	הדימויים	
הישן	של	ברית	החסד.	בתקופת	הבשורה,	מאז	נגלה	המשיח,	האמצעים	
שבהם	מתנהלת	ברית	החסד	הם	הכרזת	דבר	אלוהים,	הטבילה	וסעודת	
האדון,יד	שהם	אמנם	מועטים	במספר	ומתנהלים	בפשטות	יתירה,	בפחות	
יהודים	 העמים,	 לכל	 בהם	 מוצגת	 החסד	 ברית	 אך	 לעין,	 הנראה	 כבוד	
מסוגלות	 ועם	 יותר	 ברורות	 ראיות	 עם	 יותר,	 רבה	 בשלמות	 וגויים,טו	
רוחנית	רבה	יותר.טז	זהו	הִמנהל	החדש	של	ברית	החסד.יז	אין,	על	כן,	שתי	
בריתות	חסד	שונות	במהותן,	אלא	ברית	חסד	אחת	ויחידה,	שהתנהלה	

בדרכים	שונות.יח

יג	קול' ב	17	ֲאׁשֶר	ֵהם	צֵל	ַהְּדבִָרים	ָהעֲִתיִדים	לָבֹא,	וְגּופָם	הּוא	בַָּמׁשִיַח׃

ּוְטבַלְֶּתם	אָֹתם	 לְַתלְִמיִדים	ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם,	 וַעֲׂשּו	 לְכּו	 מתי כח 20-19	 יד	

ֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר	 לִׁשְמֹר	 אָֹתם	 וְלִַּמְדֶּתם	 	20 ַהּקֶֹדׁש׃	 וְרּוַח	 וְַהּבֵן	 לְׁשֵם-ָהָאב	
צִּוִיִתי	ֶאְתכֶם;	וְִהּנֵה	ָאנֹכִי	ִאְּתכֶם	ּכָל-ַהּיִָמים	עַד-ֵקץ	ָהעֹולָם.	ָאֵמן׃	קור"א 
יא 25-23	ּכִי-כֹה	ִקּבַלְִּתי	ָאנֹכִי	ִמן-ָהָאדֹון	ֶאת-ֲאׁשֶר	ּגַם-ָמַסְרִּתי	לָכֶם,	ּכִי	
וַיְבֶָרְך	 	24 ֶאת-ַהּלֶָחם׃	 לַָקח	 ּבֹו,	 ֲאׁשֶר-נְִמַסר	 ַההּוא	 ּבַּלַיְלָה	 יֵׁשּועַ,	 ָהָאדֹון	
לְזִכְרֹונִי׃	 עֲׂשּו-זֹאת	 ּבַעְַדכֶם,	 ַהּנִבְצָע	 גּופִי	 זֶה	 ִאכְלּו,	 ְקחּו,	 וַּיֹאַמר:	 וַּיִבְצַע	
ַהּבְִרית	 ִהיא	 ַהּזֹאת	 ַהּכֹוס	 וַּיֹאַמר:	 ַהְּסעּוָדה,	 ַאַחר	 ּגַם-ֶאת-ַהּכֹוס	 וְכֵן	 	25

ַהֲחָדׁשָה	ּבְָדִמי,	עָׂשּו-זֹאת	לְזִכְרֹונִי	ּבְכָל-עֵת	ׁשִֶּתׁשְּתּו׃

טו	מתי כח 19 לְכּו	וַעֲׂשּו	לְַתלְִמיִדים	ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם,	ּוְטבַלְֶּתם	אָֹתם	לְׁשֵם-

ֶאת- ּבִבְׂשָרֹו	 ָהֵאיבָה	 ּבְבְַּטלֹו	 	19-15 ב  אפס'  ַהּקֶֹדׁש׃  וְרּוַח	 וְַהּבֵן	 ָהָאב	
ּתֹוַרת	ַהִּמצְוֹת	ּבִגְזֵרֹוֵתיֶהן,	לִבְֹרא	בְנַפְׁשֹו	ֶאת-ַהּׁשְנַיִם	לְִאיׁש-ֶאָחד	ָחָדׁש	וַּיַעַׂש	
ׁשָלֹום׃	16	וַיְַרּצֶה	ֶאת-ׁשְנֵיֶהם	ּבְגּוף	ֶאָחד	לֵאֹלִהים	עַל-יְֵדי	צְלִיבָתֹו,	ּבֲַהִמיתֹו	
בְנַפְׁשֹו	ֶאת-ָהֵאיבָה׃	17	וַּיָבֹא	וַיְבַּׂשֵר	ׁשָלֹום	לָכֶם	ָהְרחֹוִקים	וְַהְּקרֹובִים׃	18	
עֹוד	 ֵאינְכֶם	 לָכֵן	 	19 ֶאל-ָאבִינּו׃	 ֶאָחד	 ּבְרּוַח	 ָמבֹוא	 לִׁשְנֵינּו	 יֵׁש	 עַל-יָדֹו	 ּכִי	

ּגִֵרים	וְתֹוׁשָבִים,	ּכִי	ַאֶּתם	ּבְנֵי-עִיר	ַאַחת	עִם-ַהְּקדֹׁשִים	ּובְנֵי	ּבֵית	ֱאֹלִהים׃

ַחּיִים,	 ֱאֹלִהים	 וְֶאל-עִיר	 צִּיֹון	 ֶאל-ַהר	 ִאם-ּבָאֶתם	 ּכִי	 	28-22 יב  עבר'  טז	

ֶאל-יְרּוׁשָלַיִם	ׁשֶּבַּׁשָָמיִם׃	23	וְֶאל-עֲצֶֶרת	ִרבֲבֹות	ַהַּמלְָאכִים	וַעֲַדת	ַהּבְכֹוִרים	
ַהּכְתּובִים	ּבַּׁשָָמיִם	וְֶאל-ֱאֹלִהים	ׁשֹפֵט	ַהּכֹל	וְֶאל-רּוחֹות	ַהּצִַּדיִקים	ַהּנִׁשְלִָמים׃	
24	וְֶאל-יֵׁשּועַ	ְמַתּוְֵך	ַהּבְִרית	ַהֲחָדׁשָה	וְֶאל-ַּדם	ַהַהּזָיָה	ַהֵּמיִטיב	ַּדּבֵר	ִמַּדם-
ָהבֶל׃	25	לָכֵן	ְראּו	ּפֶן-ְּתָמֲאנּו	לִׁשְמֹעַ	ֶאל-ַהְמַדּבֵר;	ּכִי	ֵהן	ֹלא	נְִמלְטּו	ַהֵּמֲאנִים	
ּבְקֹול	 לִׁשְמֹעַ	 ִאם-נְָמֵאן	 ּכִי-ֲאנְַחנּו	 ַאף	 ּבָָאֶרץ,	 עִָּמֶהם	 ֶאל-ַהְמַדּבֵר	 לִׁשְמֹעַ	
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ַהְמַדּבֵר	ִמן-ַהּׁשָָמיִם׃	26	ֲאׁשֶר	קֹולֹו	ִהְרעִיׁש	ָאז	ֶאת-ָהָאֶרץ	וְעַָּתה	זֶה	ִהבְִטיַח	
ֶאת-ַהּׁשָָמיִם׃	 ּכִי-גַם	 ֶאת-ָהָאֶרץ,	 לְבַד	 ַמְרעִיׁש	ֹלא	 וֲַאנִי	 ַאַחת	 לֵאמֹר:	עֹוד	
27	וְזּו,	עֹוד	ַאַחת	ׁשֶָאַמר,	ַמׁשְִמיעַ	ֲחלִיפַת	ַהּנְִרעָׁשִים,	ֲאׁשֶר	ֵהם	עֲׂשּויִם,	לְַמעַן	
יַעֲמֹד	ֲאׁשֶר	ֵאינֶּנּו	נְִרעָׁש׃	28	לָכֵן	ֲאנְַחנּו	ַהְמַקּבְלִים	ַמלְכּות	ֲאׁשֶר	ֹלא	ִתּמֹוט	
נָבָֹאה-ּנָא	בְתֹוָדה	וְנַעֲבֹד	ּבָּה	ֶאת-ָהֱאֹלִהים	ּכְִרצֹונֹו	ּבִצְנִיעּות	ּובְיְִרָאה׃	ירמ' 
ל"א 33-32	ּכִי	זֹאת	ַהּבְִרית	ֲאׁשֶר	ֶאכְֹרת	ֶאת-ּבֵית	יִׂשְָרֵאל	ַאֲחֵרי	ַהּיִָמים	
ָהֵהם	נְֻאם-יְהוָה	נַָתִּתי	ֶאת-ּתֹוָרִתי	ּבְִקְרּבָם	וְעַל-לִּבָם	ֶאכְְּתבֶּנָה	וְָהיִיִתי	לֶָהם	
וְִאיׁש	 ֶאת-ֵרעֵהּו	 ִאיׁש	 עֹוד	 יְלְַּמדּו	 וְֹלא	 	33 לְעָם׃	 יְִהיּו-לִי	 וְֵהָּמה	 לֵאֹלִהים	
ֶאת-ָאִחיו	לֵאמֹר	ְּדעּו	ֶאת-יְהוָה	ּכִי-כּוּלָם	יְֵדעּו	אֹוִתי	לְִמְּקַטּנָם	וְעַד-ּגְדֹולָם	

נְֻאם-יְהוָה	ּכִי	ֶאְסלַח	לַעֲו	ֹנָם	ּולְַחָּטאָתם	ֹלא	ֶאזְּכָר-עֹוד׃	

ִהיא	 ַהּכֹוס	 זֹו	 לֵאמֹר:	 ַהְּסעּוָדה,	 ַאַחר	 ּגַם-ֶאת-ַהּכֹוס	 וְכֵן	 	20 כב  לוקס  יז	

ַהּבְִרית	ַהֲחָדׁשָה	ּבְָדִמי	ַהּנִׁשְּפְָך	ּבַעְַדכֶם׃

יח	גלט' ג 14 ,16	לְַמעַן	ֲאׁשֶר	ָּתבֹא	ּבְִרּכַת	ַאבְָרָהם	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	עַל-ַהּגֹויִם,	

לְַמעַן	ֲאׁשֶר	נִּׂשָא	ֶאת-ַהבְָטַחת	ָהרּוַח	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה׃	16	וְִהּנֵה	לְַאבְָרָהם	
וְלִזְָרעֶיך,	ּכְִאּלּו	לַָרּבִים,	ֶאּלָא	ּכְִאּלּו	 וְֹלא-ָאַמר:	 נֶֶאְמרּו	ַהַהבְָטחֹות	ּולְזְַרעֹו.	
תֹוָרה	 ּבִבְלִי	 וְעַָּתה	  30  ,23-21 ג  רומ'  ַהָּמׁשִיַח׃	 וְהּוא	 ּולְזְַרעֲָך,	 לְיִָחיד:	
	22 וְַהּנְבִיִאים׃	 ַהּתֹוָרה	 עָלֶיָה	 ְמעִיִדים	 ֲאׁשֶר	 יָצָָאה,	 ר	 לָאוֺ ֱאֹלִהים	 צְִדַקת	
ַהַּמֲאִמינִים	 וְעַל־ּכֹל	 ֶאל־ּכֹל	 ַהָּמׁשִיַח,	 יֵׁשּועַ	 ּבֱֶאמּונַת	 ֱאֹלִהים	 צְִדַקת	 וְִהיא	
ּכִי	 	30 ֵהָּמה׃	 ֱאֹלִהים	 וְַחְסֵרי־כְבֹוד	 ָחָטאּו	 ּכִי־כֻּלָם	 	23 ַהבְֵּדל׃	 ֵאין	 ּכִי	 ּבֹו,	
ֶאָחד	ָהֱאֹלִהים	ַהַּמצְִּדיק	ֶאת־ַהּנִּמֹולִים	ִמּתֹוְך	ָהֱאמּונָה,	וְֶאת־ָהעֲֵרלִים	עַל־
יְֵדי	ָהֱאמּונָה׃	תהל' לב 2	ַאׁשְֵרי	ָאָדם	ֹלא	יְַחׁשֹב	יְהוָה	לֹו	עָו	ֹן	וְֵאין	ּבְרּוחֹו	
ְרִמּיָה׃	רומ' ד 3, 6, 17-16, 24-23	ּכִי	ַהּכָתּוב,	ַמה־הּוא	אֵֹמר?	וְֶהֱאִמן	
ֶאת־אוֺׁשֶר	 ְמַתֵאר	 ּגַם־ָּדוִד	 ּכֲַאׁשֶר	 	6 צְָדָקה׃	 ּלֹו	 וַּיְַחׁשְבֶָה	 ּבַיהֹוָה,	 ַאבְָרָהם	
ַמעֲׂשִים,	ּבְָאְמרֹו׃	16	עַל־ּכֵן	 יְַחׁשָב־לֹו	צְָדָקה	ּבְֹלא	 ָהֱאֹלִהים	 ָהָאָדם,	ֲאׁשֶר	
ְך	ֱאמּונָה	ַהּיְרּוׁשָה,	לְַמעַן	ִּתְהיֶה	לְפִי־ֶחֶסד,	ּולְַמעַן	ִּתּכֹון	ַהַהבְָטָחה	לְכָל־ ִמּתוֺ
ַהּזֶַרע,	ֹלא	לִבְנֵי	ַהּתֹוָרה	לְבַָּדם,	ּכִי־גַם	לִבְנֵי	ֱאמּונַת	ַאבְָרָהם,	ֲאׁשֶר	הּוא	ָאב	
ּבֹו	 ֲאׁשֶר	 ִהים	 ֱאלֺ לְעֵינֵי	 	– נְַתִּתיָך	 ּגֹויִם	 ַאב־ֲהמֹון	 ּכִי	 ּכַּכָתּוב:	 	17 	– לְכֻּלָנּו	
ֶהֱאִמין,	ַהְמַחּיֶה	ֶאת־ַהֵּמִתים	וְַהּקוֵֺרא	ֵאת	ֲאׁשֶר	ֹלא־ָהיָה	ּכְַקּיָם׃	23	וְֹלא־
לְַמעֲנֹו	ּבִלְבַד	ּכְתּובָה	זֹאת	ׁשֶּנְֶחׁשְבָה	לֹו׃	24	ּכִי	ִאם־ּגַם	לְַמעֲנֵנּו,	ֲאׁשֶר	ֵּתָחׁשֵב	
לָנּו,	ַהַּמֲאִמינִים	ּבְִמי	ׁשֵֶהִקים	ֶאת־יֵׁשּועַ	ֲאדֹנֵנּו	ִמן־ַהֵּמִתים׃	עבר' יג 8	יֵׁשּועַ	
ַהָּמׁשִיַח	ּגַם-ְּתמֹול	ּגַם-ַהּיֹום	הּוא	הּוא	וְגַם-לְעֹולִָמים׃	מה"ש טו 11	ֲאבָל	

ּבְֶחֶסד	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ֲאדֹנֵנּו	נֲַאִמין	לְִהּוָׁשֵעַ	ּכְמֹוֶהם	ּכָמֹונּו׃



55

פרק ח
המשיח, המתווך

1	 האדון	. את	 ולייעד	 לבחור	 הנצחית,	 תכניתו	 על-פי	 לנכון,	 אלוהים	 ראה	
ישוע,	בנו	הילוד	היחיד,	להיות	המתווך	בין	אלוהים	לבין	האדם,א	הנביא,ב	
הכוהןג	והמלך,ד	ראש	הקהילה	ומושיעה,ה	יורש	הכלו	ושופט	העולם.ז	בנצח	
ובבוא	 ישוע	 לו	לזרעח	ואשר	באמצעות	 אלוהים	מסר	לישוע	עם	שיהיה	

העת	ייגאל,	ייקרא,	יוצדק,	יקודש	ויפואר	בכבוד.ט

עָלָיו	 רּוִחי	 נַָתִּתי	 נַפְׁשִי	 ָרצְָתה	 ּבְִחיִרי	 ֶאְתָמְך-ּבֹו	 עַבְִּדי	 ֵהן	 	1 מב  ישע'  א	

ִמׁשְּפָט	לַּגֹויִם	יֹוצִיא׃	פטר"א א 20-19	ּכִי	ִאם-ּבְַדם	יָָקר	ׁשֶל-ׂשֶה	ָתִמים	
ּומּום	ֵאין-ּבֹו,	ּבְַדם	ַהָּמׁשִיַח,	20	ַהּנֹוָדע	ֵמֹראׁש,	לִפְנֵי	מֹוְסדֹות	ֵּתבֵל,	וְנִגְלָה	
ּבְַאֲחִרית	ַהּיִָמים	לְַמעַנְכֶם׃	יוח' ג 16	ּכִי-כָכָה	ָאַהב	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ָהעֹולָם	
עַד-ֲאׁשֶר	נַָתן	ֶאת-ּבְנֹו	ֶאת-יְִחידֹו	לְַמעַן	ֹלא-יֹאבַד	ּכָל-ַהַּמֲאִמין	ּבֹו,	ּכִי	ִאם-
יְִחיֶה	ַחּיֵי	עֹולִָמים׃ טימ"א ב 5	ּכִי	ֶאָחד	הּוא	ָהֱאֹלִהים	וְֶאָחד	הּוא	ָהעֵֹמד	

ּבֵין	ֱאֹלִהים	ּובֵין	ּבְנֵי	ָאָדם,	הּוא	בֶן-ָאָדם	ַהָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃

ב	מה"ש ג 22	ֵהן	מֹׁשֶה	ָאַמר	ֶאל-ֲאבֹוֵתינּו:	נָבִיא	יִָקים	לָכֶם	יְהוָה	ֱאֹלֵהיכֶם	

ִמֶּקֶרב	ֲאֵחיכֶם,	ּכָמֹנִי;	ֵאלָיו	ִּתׁשְָמעּון	ּכְכֹל	ֲאׁשֶר	יְַדּבֵר	ֲאלֵיכֶם׃

ּכִי	 ּגָדֹול,	 ּכֵֹהן	 לְִהיֹות	 ֶאת-עַצְמֹו	 ֹלא-כִּבֵד	 ּגַם-ַהָּמׁשִיַח	 ּכֵן	 ה 6-5	 עבר'  ג	

ִאם-ָהאֵֹמר	ֵאלָיו:	ּבְנִי	ַאָּתה,	ֲאנִי	ַהּיֹום	יְלְִדִּתיָך׃	6	ּכְמֹו	ׁשֶָאַמר	ּגַם-ּבְָמקֹום	
ַאֵחר:	ַאָּתה	כֵֹהן	לְעֹולָם	עַל-ִּדבְָרִתי	ַמלְּכִי-צֶֶדק׃

ד	תהל' ב 6	וֲַאנִי	נַָסכְִּתי	ַמלְּכִי	עַל-צִּיֹון	ַהר-ָקְדׁשִי׃	לוקס א 33	וְעַל-ּבֵית	

יַעֲקֹב	יְִמֹלְך	לְעֹולָם	וָעֶד,	ּולְַמלְכּותֹו	ֵאין	ֵקץ׃	

ה	אפס' ה 23	ּכִי	ָהִאיׁש	הּוא-ֹראׁש	ָהִאּׁשָה,	ּכֲַאׁשֶר	ַהָּמׁשִיַח	הּוא	ֹראׁש	ָהעֵָדה,	

וְהּוא	מֹוׁשִיעַ	ׁשֶל-ַהּגּוף׃

ו	עבר' א 2	ֲאׁשֶר-נְָתנֹו	לְיֹוֵרׁש	ּכֹל	וְגַם-עָׂשָה	בְיָדֹו	ֶאת-ָהעֹולָמֹות׃
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ֲאׁשֶר	 ִאיׁש	 עַל-יְֵדי	 ּבְצֶֶדק	 ֵּתבֵל	 לִׁשְּפֹט	 ׁשָת-יֹום	 ֲאׁשֶר	 יַעַן	 יז 31	 מה"ש  ז	

ִהפְִקידֹו,	וַּיִֵּתן	עֵדּות	נֱֶאָמנָה	לְכֻּלָם	ּבֲַהִקימֹו	אֹתֹו	ִמן-ַהֵּמִתים׃

ח	יוח' יז 6	ֶאת-ׁשְִמָך	הֹוַדעְִּתי	לִבְנֵי	ָהָאָדם	ֲאׁשֶר	נְַתָּתם	לִי	ִמּתֹוְך	ָהעֹולָם.	לְָך	
ָהיּו	וְלִי	נַָתָּת	אָֹתם	וְֶאת-ְּדבְָרָך	נָצָרּו׃	תהל' כב	31	זֶַרע	יַעַבְֶדּנּו	יְֻסּפַר	לַאדֹנָי	
לַּדֹור׃	ישע' נג 10	וַיהוָה	ָחפֵץ	ַּדּכְאֹו	ֶהֱחלִי	ִאם-ָּתׂשִים	ָאׁשָם	נַפְׁשֹו	יְִרֶאה	

זֶַרע	יֲַאִריְך	יִָמים	וְֵחפֶץ	יְהוָה	ּבְיָדֹו	יִצְלָח׃

ַהּבָָאה	 ָהעֵדּות	 וְזֹאת	 ּכֹל.	 ּבְעַד	 ּכֹפֶר	 ֶאת-נַפְׁשֹו	 נַָתן	 ֲאׁשֶר	 	6 ב  טימ"א  ט	

בְעִָּתּה׃	ישע' נה 5-4	ֵהן	עֵד	לְאּוִּמים	נְַתִּתיו	נָגִיד	ּוְמצַּוֵה	לְֻאִּמים׃	5	ֵהן	ּגֹוי	
וְלְִקדֹוׁש	 ֱאֹלֶהיָך	 יְהוָה	 יָרּוצּו	לְַמעַן	 ֵאלֶיָך	 וְגֹוי	ֹלא-יְָדעּוָך	 ִּתְקָרא	 ֹלא-ֵתַדע	
יִׂשְָרֵאל	ּכִי	פֲֵאָרְך׃	קור"א א 30	ּוִמֶּמּנּו	ַאֶּתם	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ,	ֲאׁשֶר	ָהיָה	לָנּו	

לְָחכְָמה	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים	וְלִצְָדָקה	ּולְִקּדּוׁש	ּולְפְִדיֹום׃

2	 במֹלאת	העתים,	בן	האלוהים,	האישיות	השנייה	בשילוש,	בהיותו	אלוהים	.
עצמו	מנֶצח	עד	נצח,	ואשר	לו	מהות	אחת	ושווה	עם	האב,	לקח	לעצמו	
את	טבע	האדם,י	על	כל	התכונות	המהותיות	לטבע	זה	ועל	כל	החולשות	
הרגילות	של	אדם,	אך	בלא	חטא.יא	רוח	הקודש הרה	בכוחו	את	המשיח	
באישיות	 אוחדו	 כך	 האנושית.יב	 וממהותה	 מרים	 הבתולה	 של	 ברחמה	
המושלמים	 	- האנושיות	 וטבע	 האלוהות	 טבע	 בל-ייפרד,	 בקשר	 אחת,	
יתערבב	באחר	 ישתנה,	 בלי	שטבע	כלשהו	 	- הווייתם	 והשונים	במכלול	
או	יאבד	את	שונותו.יג	האישיות	האחת	הזאת	הוא	אלוהים	עצמו	ואדם	

עצמו,	אך	משיח	אחד,	המתווך	היחיד	בין	אלוהים	לאדם.יד

י	יוח' א 1, 14 ּבְֵראׁשִית	ָהיָה	ַהָּדבָר,	וְַהָּדבָר	ָהיָה	ֵאת	ָהֱאֹלִהים,	וֵאֹלִהים	ָהיָה	
ַהָּדבָר׃	14	וְַהָּדבָר	נְִהיָה	בָׂשָר	וַּיִׁשְּכֹן	ּבְתֹוכֵנּו,	וַּנֱֶחזֶה	ִתפְַאְרּתֹו,	ּכְִתפְֶאֶרת	ּבֵן	
יִָחיד	לְָאבִיו,	ַרב-ֶחֶסד	וֱֶאֶמת׃	יוח"א ה 20	וְיַָדעְנּו	ּכִי	בָא	ּבֶן-ֱאֹלִהים	וַּיִֶּתן-
לָנּו	בִינָה	לַָדעַת	ֶאת-ָהֲאִמִּתי;	ּובֲָאִמִּתי	ֲאנְַחנּו,	ּבִבְנֹו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח.	זֶה	הּוא	
וְַחּיֵי	ָהעֹולָם׃ פיל' ב 6	ֲאׁשֶר	ַאף	ּכִי-ָהיָה	ּבְִדמּות	ָהֱאֹלִהים	 ָהֵאל	ָהֲאִמִּתי	
ֹלא-ָחׁשַב	לֹו	לְׁשָלָל	ֱהיֹותֹו	ׁשָוֶה	לֵאֹלִהים׃	גלט' ד 4	ּובְִמֹלאת	ָהעֵת,	ׁשָלַח	

ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ּבְנֹו,	ֲאׁשֶר	נֹולַד	ֵמִאּׁשָה	וְנִַּתן	ַּתַחת	יַד-ַהּתֹוָרה׃

יא	עבר' ב 14, 17-16	וְיַעַן	ּכִי	ַהיְלִָדים	ּכֻּלָם	יְַחָּדו	ּבָׂשָר	וָָדם,	ַאף-הּוא	לָבַׁש	

ּבָׂשָר	וָָדם	ּכְמֹוֶהם,	לְַמעַן	ֲאׁשֶר	יְבֵַּטל	עַל-יְֵדי	ַהָּמוֶת	ֵאת	ֲאׁשֶר-לֹו	ֶמְמׁשֶלֶת	
ִאם-ּבְזֶַרע	 ּכִי	 ֶהֱחזִיק,	 ּבְַמלְָאכִים	 ֹלא	 ָאְמנָם	 ּכִי	 	16 ַהּׂשָָטן׃	 הּוא	 	- ַהָּמוֶת	
לְַמעַן	 ּבְכָל-ָּדבָר,	 לְֶאָחיו	 לְִהָּדמֹות	 עָלָיו	 ָהיָה	 עַל-ּכֵן	 	17 ֶהֱחזִיק׃	 ַאבְָרָהם	
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ֲאׁשֶר-יְִהיֶה	ּכֵֹהן	ּגָדֹול	ַרֲחָמן	וְנֱֶאָמן	ּבְעִנְיְנֵי	ֱאֹלִהים,	לְכַּפֵר	עַל-ַחּטֹאת	ָהעָם׃	
עבר' ד 15	ּכִי	ֵאין	לָנּו	ּכֵֹהן	ּגָדֹול	ֲאׁשֶר	ֹלא-יּוכַל	לְִהצְָטעֵר	עַל-ֳחלָיֵינּו,	ּכִי	

ִאם-ַהְמנֶֻּסה	בַּכֹל	ּכָמֹונּו,	ַאְך	ּבְלִי-ֵחְטא׃	

יב	לוקס א 27, 31, 35 ֶאל-ּבְתּולָה	ְמאָֹרׂשָה	לְִאיׁש	ֲאׁשֶר-ׁשְמֹו	יֹוֵסף,	ִמּבֵית	

ָּדוִד,	וְׁשֵם	ַהּבְתּולָה	ִמְריָם׃	31	וְִהּנְָך	ָהָרה	וְיֹלְַדְּת	ּבֵן,	וְָקָראְת	ֶאת-ׁשְמֹו	יֵׁשּועַ׃	
35	וַּיַעַן	ַהַּמלְָאְך	וַּיֹאֶמר	ֵאלֶיָה	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ָּתבֹוא	עָלַיְך	ּוגְבּוַרת	עֶלְיֹון	ָּתצֵל	
ָהעֵת,	 ּובְִמֹלאת	  4 ד  גלט'  ּבֶן-ָהֱאֹלִהים׃	 לַּיִלֹוד	 יֵָאֵמר	 ָקדֹוׁש	 עַל-ּכֵן	 עָלָּיְך	

ׁשָלַח	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ּבְנֹו,	ֲאׁשֶר	נֹולַד	ֵמִאּׁשָה	וְנִַּתן	ַּתַחת	יַד-ַהּתֹוָרה׃

יג	לוקס א 35 וַּיַעַן	ַהַּמלְָאְך	וַּיֹאֶמר	ֵאלֶיָה	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ָּתבֹוא	עָלַיְך	ּוגְבּוַרת	

עֶלְיֹון	ָּתצֵל	עָלָּיְך	עַל-ּכֵן	ָקדֹוׁש	יֵָאֵמר	לַּיִלֹוד	ּבֶן-ָהֱאֹלִהים׃ קול' ב 9	ּכִי	בֹו	
ּבְגּופֹו	ׁשֹכֵן	ּכָל-ְמֹלא	ָהֱאלָהּות	ּובֹו	ַאֶּתם	נְִמלִָאים׃	רומ' ט 5	וְלֶָהם	ָהָאבֹות,	
,	ֲאׁשֶר־הּוא	ֵאל	עַל־ַהּכֹל,	ְמבָֹרְך	לְעֹולִָמים.	 ַהָּמׁשִיַח,	לְפִי	בְׂשָרוֺ יָצָא	 ּוֵמֶהם	
ָאֵמן׃ פטר"א ג 18	ּכִי	גַם-ַהָּמׁשִיַח	עֻּנָה	ּפַעַם	ַאַחת	עַל-ַחּטֹאֵתינּו,	ַהּצִַּדיק	
וַיְִחי	בָרּוַח׃  ַהּבָׂשָר,	 ּבְעַד	ָהְרׁשָעִים,	לְָקֵרב	אָֹתנּו	ֶאל-ָהֱאֹלִהים;	הּוַמת	לְפִי	
טימ"א ג 16	ּובְוַָּדי	ּגָדֹול	סֹוד	ַהֲחִסידּות:	ֱאֹלִהים	נִגְלָה	בַּבָׂשָר,	נִצְַּדק	ּבָרּוַח,	

נְִרָאה	לַַּמלְָאכִים,	ֻהּגַד	ּבַּגֹויִם,	נְִתַקּבֵל	ּבֱֶאמּונָה	ּבָעֹולָם,	נַעֲלָה	ּבְכָבֹוד׃

נֹוַדע	 ֲאׁשֶר	 	4 ַהּבָׂשָר׃	 לְפִי	 ָּדוִד	 ִמּזֶַרע	 ַהּנֹולָד	 ּבְנֹו	 עַל־ְּדבַר	 	4-3 א  רומ'  יד	

ּכְבֶן־ָהֱאֹלִהים	ּבִגְבּוָרה	לְפִי	רּוַח	ַהְּקֻדּׁשָה	ּבְִתִחּיָתֹו	ִמּבֵין	ַהֵּמִתים,	הּוא	יֵׁשּועַ	
ַהָּמׁשִיַח	ֲאדֹנֵנּו׃ טימ"א ב 5	ּכִי	ֶאָחד	הּוא	ָהֱאֹלִהים	וְֶאָחד	הּוא	ָהעֵֹמד	ּבֵין	

ֱאֹלִהים	ּובֵין	ּבְנֵי	ָאָדם,	הּוא	בֶן-ָאָדם	ַהָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃

3	 האדון	ישוע,	כשטבעו	האנושי	מאוחד	בדרך	זו	עם	טבעו	האלוהי,	קודש	.
ונמשח	ברוח	הקודש	בלא	מידה,טו	בו	צפונים	כל	אוצרות	החכמה	והדעתטז	
ובו	רצה	האב	שישכון	כל	המלוא.יז	כל	זאת	כדי	שבהיותו	קדוש,	תמים	
יהיה	מצויד	בשלמות	כדי	למלא	את	משרת	 ואמת,יח	 וטהור,	מלא	חסד	
המתווך	והעֵָרב.יט	משרה	זו	לא	לקח	המשיח	לעצמו	אלא	נקרא	לה	על-ידי	
אביו,כ	שמסר	לידו	את	כל	הסמכות	והזכות	לשפוט,	וציווה	עליו	לממש	

אותן.כא

טו	תהל' מה 8	ָאַהבְָּת	ּצֶֶדק	וִַּתׂשְנָא-ֶרׁשַע	עַל-ּכֵן	ְמׁשֲָחָך	ֱאֹלִהים	ֱאֹלֶהיָך	ׁשֶֶמן	

ׂשָׂשֹון	ֵמֲחבֵֶרָך׃	יוח' ג 34	ּכִי	ֶאת-ֲאׁשֶר	ׁשְלָחֹו	ֱאֹלִהים	ִּדבְֵרי	ֱאֹלִהים	יְַדּבֵר;	
ּכִי-ֹלא	בִַּמָּדה	נֵֹתן	ֱאֹלִהים	ֶאת-ָהרּוַח׃
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טז	קול' ב 3	ֲאׁשֶר	צְפּונִים	ּבֹו	ּכָל-אֹצְרֹות	ַהָחכְָמה	וְַהָּדעַת׃

יז	קול' א 19	ּכִי-כֵן	ָהיָה	ָהָרצֹון	לְׁשַּכֵן	ּבֹו	ֶאת-ּכָל	ַהְּמלֹוא׃

יח	עבר' ז 26	ּכִי	נֲָאוָה-ּלָנּו	ּכֵֹהן	ּכָזֶה,	ׁשֶהּוא	ָחִסיד	ָּתִמים	וְָטהֹור	וְנִבְָּדל	ִמן-

ּבְתֹוכֵנּו,	 וַּיִׁשְּכֹן	 בָׂשָר	 נְִהיָה	 וְַהָּדבָר	 יוח' א 14	 ֵמַהּׁשָָמיִם׃	 וְנִּׂשָא	 ַהַחָּטִאים	
וַּנֱֶחזֶה	ִתפְַאְרּתֹו,	ּכְִתפְֶאֶרת	ּבֵן	יִָחיד	לְָאבִיו,	ַרב-ֶחֶסד	וֱֶאֶמת׃

ַהּקֶֹדׁש	 ּבְרּוַח	 ַהּנָצְִרי	 ֶאת-יֵׁשּועַ	 ָהֱאֹלִהים	 ֲאׁשֶר-ָמׁשַח	 ֵאת	 	38 י  מה"ש  יט	

ּובִגְבּוָרה,	וַּיַעֲבֹר	ּבָָאֶרץ	עֹׂשֶה	ֶחֶסד	וְֹרפֵא	ֶאת-ּכָל-ַהּנִכְּבָׁשִים	ַּתַחת	יַד	ַהּׂשָָטן,	
ּכִי	ָהֱאֹלִהים	ָהיָה	עִּמֹו׃ עבר' יב 24	וְֶאל-יֵׁשּועַ	ְמַתּוְֵך	ַהּבְִרית	ַהֲחָדׁשָה	וְֶאל-
ַּדם	ַהַהּזָיָה	ַהֵּמיִטיב	ַּדּבֵר	ִמַּדם-ָהבֶל׃	עבר' ז 22	ּגַם-ַהּבְִרית	טֹובָה	וִיֵתָרה	

ִהיא	ֲאׁשֶר	יֵׁשּועַ	עַָרב	אֹוָתּה׃

כ	עבר' ה 5-4 וְֶאת-ַהּגְֻדּלָה	ַהּזֹאת	ֹלא-יִַּקח	ִאיׁש	לְעַצְמֹו,	ַרק	ַהָּקרּוא	לָּה	

ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים,	ּכְמֹו	ַאֲהֹרן׃	5	ּכֵן	ּגַם-ַהָּמׁשִיַח	ֹלא-כִּבֵד	ֶאת-עַצְמֹו	לְִהיֹות	
ּכֵֹהן	ּגָדֹול,	ּכִי	ִאם-ָהאֵֹמר	ֵאלָיו:	ּבְנִי	ַאָּתה,	ֲאנִי	ַהּיֹום	יְלְִדִּתיָך׃

לַּבֵן,	 נַָתן	 ִאם-ּכָל-ַהִּמׁשְּפָט	 ּכִי	 ִאיׁש,	 ֹלא-יִָדין	 ָהָאב	 ּכִי	  27  ,22 ה  יוח'  כא	

נַָתן	 וְַאף-ׁשִלְטֹון	 יְכַּבְדּו	ֶאת-ָהָאב׃	27	 יְכַּבְדּו	כֻּלָם	ֶאת-ַהּבֵן	ּכֲַאׁשֶר	 לְַמעַן	
לֹו	לַעֲׂשֹות	ִמׁשְּפָט,	ּכִי	בֶן-ָאָדם	הּוא׃	מתי כח 18	וַּיִּגַׁש	יֵׁשּועַ	וַיְַדּבֵר	ֲאלֵיֶהם	
לֵאמֹר:	נִַּתן-לִי	ּכָל-ׁשִלְטֹון	ּבַּׁשַָמיִם	ּובָָאֶרץ׃	מה"ש ב 36	לָכֵן	יֵַדע-נָא	ּבֵית	
יִׂשְָרֵאל	ּכֻּלֹו	ּכִי	לְָאדֹון	ּולְָמׁשִיַח	ׂשָמֹו	ָהֱאֹלִהים,	ֶאת-יֵׁשּועַ	זֶה	ֲאׁשֶר	צְלַבְֶּתם׃

4	 משרה	זו	קיבל	המשיח	על	עצמו	ברצון	רב.כב	כדי	למלא	אותה,	הוא	היה	.
כפוף	לתורהכג	וקיים	אותה	בשלמות,כד	הוא	סבל	מיד	אלוהים	עינויי	נפש	
עזיםכה	וכאבים	עזים	בגופו,כו	נצלב	ומת,כז	נקבר	ונשאר	תחת	יד	המוות	
אבל	גופו	לא	נרקב.כח	ביום	השלישי	הוא	קם	מן	המתיםכט	באותו	גוף	שבו	
סבל,ל	ואשר	בו	עלה	לשמים,	שם	הוא	יושב	לימין	אביולא	ומפגיע.לב	הוא	

ישוב	לשפוט	את	בני	האדם	ואת	המלאכים	בקץ	העולם.לג

כב	תהל' מ 9-8	ָאז	ָאַמְרִּתי	ִהּנֵה-בָאִתי	ּבְִמגִּלַת-ֵספֶר	ּכָתּוב	עָלָי׃	9	לַעֲׂשֹות-

ְרצֹונְָך	ֱאֹלַהי	ָחפָצְִּתי	וְתֹוָרְתָך	ּבְתֹוְך	ֵמעָי׃	עבר' י 10-5	ּובַעֲבּור	זֹאת	אֵֹמר	
ּבְבֹואֹו	לָעֹולָם:	זֶבַח	ּוִמנְָחה	ֹלא	ָחפַצְָּת,	ּגּוף	ּכֹונַנְָּת	ּלִי׃	6	עֹולָה	וְַחָּטָאה	ֹלא	
לַעֲׂשֹות	 	- עָלַי	 ּכָתּוב	 ּבְִמגִּלַת-ֵספֶר	 	- ִהּנֵה-בָאִתי	 ָאַמְרִּתי:	 ָאז	 	7 ׁשָָאלְָּת׃	



59

פרק	ח:	המשיח,	המתווך

ְרצֹונְָך	ֱאֹלָהי׃	8	ַאֲחֵרי	ָאְמרֹו	לְַמעְלָה,	זֶבַח	ּוִמנְָחה	עֹולָה	וְַחָּטָאה	ֹלא	ָחפַצְָּת	
ִהּנֵה-בָאִתי	 ָאַמר:	 ָאז	 	9 ַהּתֹוָרה׃	 עַל-ּפִי	 אָֹתם	 יְַקִריבּו	 ֲאׁשֶר	 ׁשָָאלְָּת,	 וְֹלא	
לַעֲׂשֹות	ְרצֹונְָך	ֱאֹלָהי.	ַמעֲבִיר	ּבָזֶה	ֶאת-ָהִראׁשֹונָה	לְַמעַן	ָהִקים	ֶאת-ַהּׁשְנִּיָה׃	
10	ּובָָרצֹון	ַהּזֶה	ְמֻקָּדׁשִים	ֲאנְַחנּו	עַל-יְֵדי	ַהְקָרבַת	ָקְרּבַן	ּגּוף	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	
ּבְפַעַם	ֶאָחת׃	יוח' י 18	וְִאיׁש	ֹלא	יִָּקֶחּנָה	ֵמִאִּתי,	ּכִי	ִאם-ֲאנִי	ֵמעַצְִמי	ֶאְּתנֶּנָה.	
יֶׁש-ּבְיִָדי	לֵָתת	אָֹתּה	ּובְיִָדי	לָׁשּוב	לְַקְחָּתּה;	ֶאת-ַהִּמצְוָה	ַהּזֹאת	לַָקְחִּתי	ֵמעִם	

ָאבִי׃	פיל' ב 8	וַּיְַׁשּפֵל	ֶאת-נַפְׁשֹו	וַּיִּכָנַע	עַד-ָמוֶת	-	עַד-ִמיַתת	ַהּצְלִיבָה׃

כג	גלט' ד 4	ּובְִמֹלאת	ָהעֵת,	ׁשָלַח	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ּבְנֹו,	ֲאׁשֶר	נֹולַד	ֵמִאּׁשָה	וְנִַּתן	

ַּתַחת	יַד-ַהּתֹוָרה׃

כד	מתי ג 15	וַּיַעַן	יֵׁשּועַ	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	ַהּנִיָחה	ּלִי	ּכִי	כֵן	נֲָאוָה	ּלָנּו	לְַמּלֵא	ּכָל-

ַהּצְָדָקה	וַּיַּנַח	לֹו:	מתי ה 17	ַאל-ַּתְחׁשְבּו	ּכִי	בָאִתי	לְָהפֵר	ֶאת-ַהּתֹוָרה	אֹו	
ֶאת-ִּדבְֵרי	ַהּנְבִיִאים;	ֹלא	בָאִתי	לְָהפֵר,	ּכִי	ִאם-לְַמֹּלאת׃

כה	מתי כו 38-37	וַּיִַּקח	ִאּתֹו	ֶאת-ּפְֶטרֹוס	וְֶאת-ׁשְנֵי	ּבְנֵי	זַבְָּדי	וַּיֶָחל	לְֵהעָצֵב	

עִִּמי׃	 וְׁשְִקדּו	 פֹה	 עְִמדּו	 עַד-ָמוֶת,	 ָמָרה-לִי	 נַפְׁשִי	 לֶָהם:	 וַּיֹאֶמר	 	38 וְלָמּוג׃	
לוקס כב 44	וַּיָבֹאּו	עָלָיו	ֶחבְלֵי-ָמוֶת	וַּיֹוֶסף	לְִהְתּפַּלֵל	ּבְָחזְָקה,	וְַּתִהי	זֵעָתֹו	
ּכְנְִטפֵי	ָדם	יְֹרִדים	לָָאֶרץ׃	מתי כז 46 ּוכְעֵת	ַהּׁשָעָה	ַהְּתׁשִיעִית	וַּיִצְעַק	יֵׁשּועַ	

ּבְקֹול	ּגָדֹול:	ֵאלִי,	ֵאלִי,	לְָמה	ׁשְבְַקָּתנִי?	וְַתְרּגּומֹו:	ֵאלִי,	ֵאלִי,	לָָמה	עֲזַבְָּתנִי?

כו	מתי כו-כז.

כז	פיל' ב 8 וַּיַׁשְּפֵל	ֶאת-נַפְׁשֹו	וַּיִּכָנַע	עַד-ָמוֶת	-	עַד-ִמיַתת	ַהּצְלִיבָה׃	

כח	מה"ש ב 24-23, 27 אֹתֹו	ַהּנְִמָסר	עַל-ּפִי	עֲצַת	ָהֱאֹלִהים	ַהּנֱֶחָרצָה	וִיִדיעָתֹו	

ִמֶּקֶדם	לְַקְחֶּתם	ּובִיֵדי	ְרׁשָעִים	הֹוַקעְֶּתם	וֲַהַרגְֶּתם	אֹתֹו׃	24	וְָהֱאֹלִהים	ֱהִקימֹו	
נְִמנַע	ִמן-ַהָּמוֶת	לַעֲצֹר	אֹתֹו׃	 ַהָּמוֶת,	ּבֲַאׁשֶר	 ִמן-ַהֵּמִתים	ּבְַהִּתיר	ֶאת-ֶחבְלֵי	
27	ּכִי	ֹלא-ַתעֲזֹב	נַפְׁשִי	לִׁשְאֹול,	ֹלא-ִתֵּתן	ֲחִסיְדָך	לְִראֹות	ׁשַָחת׃	מה"ש יג 
ּבֲַאׁשֶר	 רומ' ו'9  וֲַאׁשֶר	ָהֱאֹלִהים	ֵהִקים	אֹותֹו,	הּוא	ֹלא-ָרָאה	ַהּׁשַָחת׃	 	37
יַָדעְנּו	ּכִי	ַהָּמׁשִיַח	ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר	הּוָקם	ִמן־ַהֵּמִתים	ֹלא	יָמּות	עֹוד;	וְַהָּמוֶת	ֹלא	

יִׁשְֹּלט	ּבוֺ	עוֺד׃

כט	קור"א טו 4-3	ּכִי	ָמַסְרִּתי	לָכֶם	ּבִָראׁשֹונָה	ֵאת	ֲאׁשֶר	ּגַם-ִקּבַלְִּתי,	ּכִי-

ַהָּמׁשִיַח	ֵמת	ּבְעַד	ַחּטֹאֵתינּו,	ּכְפִי	ַהּכְתּובִים׃	4	וְכִי	נְִקּבַר	וְכִי	הּוַקם	ּבַּיֹום	
ַהּׁשְלִיׁשִי,	ּכְפִי	ַהּכְתּובִים׃
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ל	יוח' כ 25, 27 וַּיַּגִידּו	לֹו	ַהַּתלְִמיִדים	ַהּנִׁשְָאִרים:	ָראֹה	ָרִאינּו	ֶאת-ָהָאדֹון.	

וְָאׂשִים	ֶאת- ַהַּמְסְמרֹות	 וַּיֹאֶמר	ֲאלֵיֶהם:	ִאם-ֹלא	ֶאְרֶאה	בְיָָדיו	ֶאת-ֹרׁשֶם	
וְַאַחר	 	27 ַאֲאִמין׃	 ּבְצִּדֹו,	ֹלא	 ֶאת-יִָדי	 וְָאׂשִים	 ַהַּמְסְמרֹות	 ּבְִמקֹום	 ֶאצְּבָעִי	
ֵהּנָה	 ֶאת-יְָדָך	 ּוׁשְלַח	 ֶאת-יַָדי	 ּוְרֵאה	 ֵהּנָה	 ֶאצְּבָעֲָך	 ׁשְלַח	 ֶאל-ּתֹוָמא:	 ָאַמר	

וְׂשִים	ּבְצִִּדי	וְַאל-ְּתִהי	ֲחַסר	ֱאמּונָה,	ּכִי	ִאם-ַמֲאִמין׃

לא	מרק' טז 19	וַיְִהי	ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר-ִּדּבֶר	ִאָּתם	ָהָאדֹון	וַּיִּנָׂשֵא	ַהּׁשָָמיְָמה	וַּיֵׁשֶב	

לִיִמין	ָהֱאֹלִהים׃

לב	רומ' ח 34	ּוִמי־הּוא	ַהַּמְרׁשִיעַ?	ֵהן	ַהָּמׁשִיַח	הּוא	ֲאׁשֶר	ֵמת,	וְיֹוֵתר	ִמּזֹאת,	

ֲאׁשֶר	הּוָקם	ֵמעִם	ַהֵּמִתים	וְהּוא	לִיִמין	ָהֱאֹלִהים,	וְגַם	ַמפְּגִיעַ	ּבַעֲֵדנּו׃ עבר' ט 
24	ּכִי	ַהָּמׁשִיַח	ֹלא-בָא	ֶאל-ַהּקֶֹדׁש	ַהּנַעֲׂשֶה	בְיַָדיִם,	ׁשֶהּוא	ַרק-ְּדמּות	ָהֲאִמִּתי,	
ּכִי	ִאם-ּבָא	ֶאל-עֶצֶם	ַהּׁשַָמיִם	לֵָראֹות	עַָּתה	בַעֲֵדנּו	ֶאת-ּפְנֵי	ָהֱאֹלִהים׃	עבר' 
ז 25	ֲאׁשֶר	עַל-ּכֵן	יּוכַל	ּגַם-לְהֹוׁשִיעַ	ּבַּכֹל	וָכֹל	ֶאת-ַהּנִּגָׁשִים	עַל-יָדֹו	לֵאֹלִהים	

ּכִי	ַחי-הּוא	ָתִמיד	לְַהפְּגִיע	ּבַעֲָדם׃

לג	רומ' יד 10-9	ּכִי	לָזֹאת	ֵמת	ַהָּמׁשִיַח	וַּיָָקם	וַּיִֶחי,	לְַמעַן	יְִהיֶה	ָאדֹון	ּגַם	עַל־

	ַאָּתה,	לָָּמה	 ַהֵּמִתים	ּגַם	עַל־ַהַחּיִים׃	10	וְַאָּתה,	לָָּמה־ּזֶה	ָתִדין	ֶאת־ָאִחיָך?	אוֺ
ָתבּוז	לְָאִחיָך?	ֲהֹלא	כֻּלָנּו	עֲִתיִדים	לַעֲמֹד	לִפְנֵי	כִֵּסא	ִּדין	ַהָּמׁשִיַח׃	מה"ש א 
11	וַּיֹאְמרּו:	ַאֶּתם	ַאנְׁשֵי	ַהּגָלִיל,	ַמה-ַּתעְַמדּו	פֹה	וְעֵינֵיכֶם	ַהּׁשָָמיְָמה?	יֵׁשּועַ	
זֶה	ֲאׁשֶר	לַֻּקח	ֵמִאְּתכֶם	ַהׁשַָמיְָמה,	ּכֵן	ּבֹוא	יָבֹוא	ּכֲַאׁשֶר	ְרִאיֶתם	אֹותֹו	עֹלֶה	
ׂשָם	 אֹתֹו	 ּכִי	 ּולְָהעִיד	 לָעָם	 לְַהׁשְִמיעַ	 אָֹתנּו	 וַיְצַו	 	42 י  מה"ש  ַהּׁשָָמיְָמה׃ 
יְלְֻּקטּו	 ּכֲַאׁשֶר	 וְִהּנֵה,	 	42-40 יג  מתי  וְַהֵּמִתים׃	 ַהַחּיִים	 לְׁשֹופֵט	 ָהֱאֹלִהים	
ַהּזּונִין	וְנִׂשְְרפּו	בֵָאׁש	ּכֵן	יְִהיֶה	ּבְֵקץ	ָהעֹולָם	ַהּזֶה׃	41	ּבֶן-ָהָאָדם	יִׁשְלַח	ֶאת-
	42 ָהָאוֶן׃	 ּכָל-ּפֹעֲלֵי	 וְֵאת	 ּכָל-ַהַּמכְׁשֵלֹות	 ֵאת	 ִמַּמלְכּותֹו	 וְלְִּקטּו	 ַמלְָאכָיו	
יהו' 6	 וֲַחֹרק	ַהּׁשִּנָיִם׃	 ַהיְלָלָה	 ִּתְהיֶה	 וְִהׁשְלִיכּו	אָֹתם	ֶאל-ַּתּנּור	ָהֵאׁש;	ׁשָם	
וְַהַּמלְָאכִים,	ֲאׁשֶר	ֹלא-ׁשְָמרּו	ֶאת-ִמׂשְָרָתם	ּכִי	ִאם-עָזְבּו	ֶאת-זְבֻלָם,	ׁשְָמָרם	
ּכִי	ֹלא-ָחס	 פטר"ב ב 4	 ַהּגָדֹול׃	 ַהּיֹום	 לְִמׁשְּפַט	 ּובֲַאפֵלָה	 ּבְמֹוְסרֹות	עֹולָם	
ֱאֹלִהים	עַל-ַהַּמלְָאכִים	ֲאׁשֶר	ָחְטאּו,	ּכִי	ִאם-הֹוִריָדם	לְִקצְבֵי	ָהִרים	וַּיְַסּגִיֵרם	

ּבְכַבְלֵי	אֹפֶל,	לְׁשְָמָרם	לִַּמׁשְּפָט׃

5	 בשלמות	. שציית	 בכך	 אביו	 של	 הצדק	 את	 בשלמות	 סיפק	 ישוע	 האדון	
והקריב	את	עצמו,	ברוח	הנצחי,	פעם	אחת	ולתמיד.לד	על	ידי	מעשהו	זה	
רכש	המשיח	בעבור	כל	מי	שהאב	נתן	לו,	ריצוי	וירושת-עולם	במלכות	

השמים.לה
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לד	רומ' ה 19	ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	ּבְִמִרי	ָהָאָדם	ָהֶאָחד	ָהיּו	ָהַרּבִים	לְחֹוְטִאים,	ּכְָך	ּגַם	

ַאף	ּכִי-ַדם	 לְצִַּדיִקים׃ עבר' ט 14, 16  ָהַרּבִים	 יְִהיּו	 ָהֶאָחד	 צִיּות	 עַל־יְֵדי	
יְַטֵהר	 ּובְלִי-מּום	 נִצְִחי	 ּבְרּוַח	 לֵאֹלִהים	 ֶאת-עַצְמֹו	 ֲאׁשֶר-ִהְקִריב	 ַהָּמׁשִיַח,	
לְבַבְכֶם	ִמַּמעֲׂשֵי	ָמוֶת	לַעֲבֹד	ֶאת-ֱאֹלִהים	ַחּיִים׃	16	ּכִי	בְִמקֹום	ׁשֶּיֵׁש	צַּוָָאה,	
צִָריְך	לַָדעַת	מֹות	ְמִקיָמּה׃ עבר' י 14	ּכִי	הּוא	ּבְָקְרּבָן	ֶאָחד	ִהׁשְלִים	לָנֶצַח	
ָאַהב	 ּגַם-ַהָּמׁשִיַח	 ּבְַאֲהבָה,	ּכֲַאׁשֶר	 וְִהְתַהּלְכּו	 אפס' ה 2	 ֶאת-ַהְמֻקָּדׁשִים׃	
אָֹתנּו	וְִהְקִריב	ֶאת-נַפְׁשֹו	ּבַעֲֵדנּו	לְָקְרּבָן	וָזֶבַח	לֵאֹלִהים	לְֵריַח	נִיחֹוַח׃	רומ' ג 
26-25	ֲאׁשֶר	ׂשָמֹו	ָהֱאֹלִהים	לְפָנֵינּו	לְכַּפָָ֯רה	עַל־יְֵדי	ָהֱאמּונָה	ּבְָדמֹו,	לְַהְראֹות	
לְַהְראֹות	 	26 לְפָנִים׃	 ׁשֶּנַעֲׂשּו	 עַל־ַהֲחָטִאים	 ּבְֶחְמלַתוֺ	 ּפַָסח	 ּכִי	 ֶאת־צְִדָקתֹו,	

ֶאת־צְִדָקתֹו	ּבָעֵת	ַהּזֹאת,	לְִהיוֺתוֺ	צִַּדיק	ּוַמצְִּדיק	ֶאת־ּבֶן־ֱאמּונַת	יֵׁשּועַ׃

לְכַּלֵא	 ָקְדׁשֶָך	 וְעַל-עִיר	 עַל-עְַּמָך	 נְֶחַּתְך	 ׁשִבְעִים	 ׁשָבֻעִים	 דני' ט 24, 26	 לה	

ַהּפֶׁשַע	ּולְָהֵתם	ַחָּטאת	ּולְכַּפֵר	עָו	ֹן	ּולְָהבִיא	צֶֶדק	עֹלִָמים	וְלְַחּתֹם	ָחזֹון	וְנָבִיא	
וְלְִמׁשַֹח	קֶֹדׁש	ָקָדׁשִים׃	26	וְַאֲחֵרי	ַהּׁשָבֻעִים	ׁשִּׁשִים	ּוׁשְנַיִם	יִּכֵָרת	ָמׁשִיַח	וְֵאין	
ִמלְָחָמה	 ֵקץ	 וְעַד	 בַּׁשֶֶטף	 וְִקּצֹו	 ַהּבָא	 נָגִיד	 עַם	 יַׁשְִחית	 וְַהּקֶֹדׁש	 וְָהעִיר	 לֹו	
ֶאת-ּכָל	 ּבֹו	 לְׁשַּכֵן	 ָהָרצֹון	 ָהיָה	 ּכִי-כֵן	 	20-19 א  קול'  ׁשֵֹממֹות׃	 נֱֶחֶרצֶת	
ּבְַדם- ׁשָלֹום	 ּבַעֲׂשֹותֹו	 עַל-יָדֹו,	 ֶאת-ַהּכֹל	 ֶאל-עַצְמֹו	 ּולְַרּצֹות	 	20 ַהְּמלֹוא׃	
צְלָבֹו,	עַל-יָדֹו,	ֵהן	ֲאׁשֶר	ּבָָאֶרץ	ֵהן	ֲאׁשֶר	ּבַּׁשָָמיִם׃ אפס' א 11,	14	ֲאׁשֶר-ּגַם	
ּכַעֲצַת	 ַהּכֹל	 ּפֹעֵל	 ּבְַמֲחׁשֶבֶת	 ֵמָאז	 לָּה	 ַהְמיֹעִָדים	 ֲאנְַחנּו	 נֲַחלֵָתנּו,	 בֹו	 לַָקְחנּו	
ֶחפְצֹו׃	14	ּכִי	זֶה	עְֶרבֹון	יְֻרּׁשֵָתנּו,	לִפְדֹות-לֹו	עַם	ְסגֻּלָה	לְִתִהּלַת	ּכְבֹודֹו׃ יוח' 
לְכֹל	 עֹולִָמים	 ַחּיֵי	 יִֵּתן	 לְַמעַן	 עַל-ּכָל-ּבָׂשָר,	 ַהּׁשִלְטֹון	 ּלֹו	 נַָתָּת	 ּכֲַאׁשֶר	 	2 יז 
ֶאּלָא	 וַעֲגָלִים,	 ׂשְעִיִרים	 ּבְַדם	 ֹלא-בָא	 ּגַם	 	15  ,12 ּלֹו׃ עבר' ט  ֲאׁשֶר-נַָתָּת	
	15 עֹולָם׃	 ּגְֻאּלַת	 וַּיְִמצָא	 ּפְנִיָמה,	 ֶאל-ַהּקֶֹדׁש	 ּבְפַעַם-ַאַחת	 ּבָא	 ּבְַדם-נַפְׁשֹו	
ּובַעֲבּור	זֹאת	הּוא	גַם-ְמַתּוְֵך	לִבְִרית	ֲחָדׁשָה,	לְַמעַן	ֲאׁשֶר-יִיְרׁשּו	ַהְמקָֹרִאים	
ֶאת-ַהבְָטַחת	נֲַחלַת	עֹולָם	ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר-ֵמת,	לִפְּדֹות	ִמן-ַהּפְׁשָעִים	ֲאׁשֶר	נַעֲׂשּו	

ַּתַחת	ַהּבְִרית	ָהִראׁשֹונָה׃

6	 על	אף	שהפדות	לא	הוגשמה	במציאות	על	ידי	המשיח	אלא	אחרי	שלבש	.
בשר,	הזכות,	הכוח	והמתנות	הנובעים	ממנה	הוענקו	לנבחרים	במהלך	כל	
הדורות	מראשית	העולם,	בתוכן	ההבטחות	ובאמצעותן,	וכן	גם	בדימויים	
זרע	 שהוא	 עליו	 הועד	 באמצעותם	 ואשר	 נגלה,	 ישוע	 שבהם	 ובקרבנות	
האישה	אשר	ישוף	את	ראש	הנחש	והשה	שנזבח	מראשית	העולם,	בהיותו	

עצמו,	ללא	שינוי,	אתמול,	היום	ולעולמים.לו	
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לו	גלט' ד 5-4	ּובְִמֹלאת	ָהעֵת,	ׁשָלַח	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ּבְנֹו,	ֲאׁשֶר	נֹולַד	ֵמִאּׁשָה	

לְַמעַן	 יַד-ַהּתֹוָרה,	 ַּתַחת	 ָהיּו	 ֲאׁשֶר	 ֵאת	 לִפְדֹות	 	5 יַד-ַהּתֹוָרה׃	 ַּתַחת	 וְנִַּתן	
נְַקּבֵל	ֶאת-ִמׁשְּפַט	ַהּבָנִים׃	ברא' ג 15	וְֵאיבָה	ָאׁשִית	ּבֵינְָך	ּובֵין	ָהִאּׁשָה	ּובֵין	
זְַרעֲָך	ּובֵין	זְַרעָּה	הּוא	יְׁשּופְָך	ֹראׁש	וְַאָּתה	ְּתׁשּופֶּנּו	עֵָקב׃	חזון יג 8	וְיִׁשְַּתֲחוּו	
לַּׂשֶה	 ֲאׁשֶר	 ַהַחּיִים	 ּבְֵספֶר	 ׁשְמֹוָתם	 ֹלא-נִכְְּתבּו	 ֲאׁשֶר	 ָהָאֶרץ	 ּכָל-יֹׁשְבֵי	 לָּה	
ּגַם-ַהּיֹום	 ּגַם-ְּתמֹול	 ַהָּמׁשִיַח	 יֵׁשּועַ	 יג 8	 עבר'  ֵּתבֵל׃	 ִהּוֵָסד	 ִמּיֹום	 ַהָּטבּוַח	

הּוא	הּוא	וְגַם-לְעֹולִָמים׃

7	 שלו	. והאלוהי  האנושי	 לטבע	 בהתאם	 פועל	 כמתווך,	 בפועלו	 המשיח,	
ובאמצעותם,	כשכל	טבע	פועל	בהתאם	למה	שיאה	לו.לז	למרות	זאת,	בגלל	
אחדות	אישיותו	של	המשיח,	לפעמים	הכתובים	מייחסים	לטבע	אחד	את	

מה	שיאה	לטבע	האחר,	השייך	לאותה	אישיות.לח	

לז	עבר' ט 14 ַאף	ּכִי-ַדם	ַהָּמׁשִיַח,	ֲאׁשֶר-ִהְקִריב	ֶאת-עַצְמֹו	לֵאֹלִהים	ּבְרּוַח	

ַחּיִים׃  ֶאת-ֱאֹלִהים	 לַעֲבֹד	 ָמוֶת	 ִמַּמעֲׂשֵי	 לְבַבְכֶם	 יְַטֵהר	 ּובְלִי-מּום	 נִצְִחי	
פטר"א ג	18	ּכִי	גַם-ַהָּמׁשִיַח	עֻּנָה	ּפַעַם	ַאַחת	עַל-ַחּטֹאֵתינּו,	ַהּצִַּדיק	ּבְעַד	

ָהְרׁשָעִים,	לְָקֵרב	אָֹתנּו	ֶאל-ָהֱאֹלִהים;	הּוַמת	לְפִי	ַהּבָׂשָר,	וַיְִחי	בָרּוַח׃

ֵהִקים	 ֲאׁשֶר	 וְֶאת-ּכָל-ָהעֵֶדר,	 ֶאת-נַפְׁשֹוֵתיכֶם	 ׁשְִמרּו	 לָכֵן	 	28 כ  מה"ש  לח	

ָקנָה- ֲאׁשֶר	 ָהֱאֹלִהים	 ֶאת-עֲַדת	 לְִרעֹות	 ּבֹו,	 לִפְִקיִדים	 ַהּקֶֹדׁש	 רּוַח	 ֶאְתכֶם	
יַָרד	 ּבִלְִּתי	ִאם-ֲאׁשֶר	 ַהּׁשַָמיְָמה	 וְִאיׁש	ֹלא-עָלָה	 ג 13	 יוח'  ּבְַדם-נַפְׁשֹו׃	 לֹו	
ִהּכְַרנּו	 ּבָזֹאת	 	16 ג  יוח"א  ּבַּׁשָָמיִם׃  הּוא	 ֲאׁשֶר	 ּבֶן-ָהָאָדם	 	- ִמן-ַהּׁשָָמיִם	
ֶאת-ָהַאֲהבָה,	ּכִי	הּוא	נַָתן	ֶאת-נַפְׁשֹו	ּבַעֲֵדנּו;	ּגַם-ֲאנְַחנּו	ַחּיָבִים	לֵָתת	ֶאת-

נַפְׁשֵֹתינּו	ּבְעַד	ַאֵחינּו׃

8	 מיישם	. וביעילות	 ספק	 בלי	 הוא	 פדות,	 המשיח	 רכש	 שלמענם	 מי	 בכל	
פדות	זו	ומעניק	להם	אותה.לט	הוא	מפגיע	בעדםמ	ומגלה	להם	בכתובים	
ובאמצעותם	את	סודות	הישועהמא	,	משכנע	אותם	באמצעות	רוחו	להאמין	
אויביהם	 כל	 על	 ומתגבר	 ורוחומב	 דברו	 באמצעות	 בלבם	 מושל	 ולציית,	
תוכנית	 את	 התואמים	 ובדרכים	 באופנים	 ובחכמתו,	 יכול	 הכל	 בכוחו	

ישועתו	המופלאה	והעמוקה	מחקור.מג	

לט	יוח' ו 37, 39	ּכֹל	ֲאׁשֶר	יְִּתנֶּנּו-לִי	ָאבִי	יָבֹוא	ֵאלָי,	וְַהּבָא	ֵאלַי	ֹלא	ֶאְהֳּדפֶּנּו	

ֹלא-יֹאבַד	 לִי	 נַָתן	 כָל-ֲאׁשֶר	 ּכִי	 ׁשְלָָחנִי,	 ֲאׁשֶר	 ָהָאב	 ְרצֹון	 וְזֶה	 	39 ַהחּוצָה׃	
לִי,	ּכִי	ִאם-ֲאִקיֶמּנּו	ּבַּיֹום	ָהַאֲחרֹון׃	יוח' י 16-15	ּכֲַאׁשֶר	ָהָאב	יְָדעַנִי	וֲַאנִי	
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יֶׁש-לִי,	 ֲאֵחרֹות	 וְצֹאן	 	16 ַהּצֹאן׃	 ּבְעַד	 ֶאֵּתן	 וְֶאת-נַפְׁשִי	 ֶאת-ָהָאב;	 יַָדעְִּתי	
ֲאׁשֶר	ֵאינָן	ִמן-ַהִּמכְלָה	ַהּזֹאת,	וְעָלַי	לְנֵַהל	ּגַם-אָֹתן;	וְִתׁשְַמעְנָה	קֹולִי	וְָהיָה	

עֵֶדר	ֶאָחד	וְֹרעֶה	ֶאָחד׃

וְִאם- ֶתֱחָטאּו.	 לְבִלְִּתי	 ֲאלֵיכֶם	ֶאת-זֹאת	 ּכֵֹתב	 ִהנְנִי	 ּבָנַי,	 יוח"א ב 2-1	 מ	

יֱֶחָטא	ִאיׁש,	יֶׁש-לָנּו	ֵמלִיץ	לִפְנֵי	ָאבִינּו,	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ַהּצִַּדיק׃ 2	וְהּוא	ּכַּפָָרה	
עַל-ַחּטֹאֵתינּו,	וְֹלא	עַל-ַחּטֹאֵתינּו	לְבַד,	ּכִי	ּגַם-עַל-ַחּטֹאת	ּכָל-ָהעֹולָם׃ רומ' 
ִמּזֹאת,	ֲאׁשֶר	 וְיֹוֵתר	 ֵהן	ַהָּמׁשִיַח	הּוא	ֲאׁשֶר	ֵמת,	 ּוִמי־הּוא	ַהַּמְרׁשִיעַ?	 ח 34 

הּוָקם	ֵמעִם	ַהֵּמִתים	וְהּוא	לִיִמין	ָהֱאֹלִהים,	וְגַם	ַמפְּגִיעַ	ּבַעֲֵדנּו׃

מא	יוח' טו 13, 15 ֵאין	לְִאיׁש	ַאֲהבָה	יְֵתָרה,	ִמִּתּתֹו	ֶאת-נַפְׁשֹו	ּבְעַד	יְִדיָדיו׃	15	

ֹלא-ֶאְקָרא	לָכֶם	עֹוד	עֲבִָדים,	ּכִי	ָהעֶבֶד	ֵאינֶּנּו	יֵֹדעַ	ֶאת-ֲאׁשֶר	יַעֲׂשֶה	ֲאדֹנָיו;	ּכִי	
ִאם-ָאַמְרִּתי	יְִדיַדי	ַאֶּתם,	ּכִי	כָל-ֲאׁשֶר	ׁשַָמעְִּתי	ֵמֵאת	ָאבִי	הֹוַדעְִּתי	ֶאְתכֶם׃ 
אפס' א 9-7	ֲאׁשֶר-ּבֹו	לָנּו	ַהּפְִדיֹום	ּבְָדמֹו	ּוְסלִיַחת	ַהּפְׁשָעִים	ּכְֹרב	ַחְסּדֹו׃	
ְרצֹונֹו,	 ֶאת-סֹוד	 וְהֹוִדיעָנּו	 	9 וְַהׂשְּכֵל׃	 ּבְכָל-ָחכְָמה	 עָלֵינּו	 ִהׁשְּפִיעֹו	 ֲאׁשֶר	 	8
ּכַעֲצָתֹו	ַהּיְעּוצָה	בֹו׃	יוח' יז 6	ֶאת-ׁשְִמָך	הֹוַדעְִּתי	לִבְנֵי	ָהָאָדם	ֲאׁשֶר	נְַתָּתם	

לִי	ִמּתֹוְך	ָהעֹולָם.	לְָך	ָהיּו	וְלִי	נַָתָּת	אָֹתם	וְֶאת-ְּדבְָרָך	נָצָרּו׃

ֲאׁשֶר- ַאֵחר,	 ּפְַרְקלִיט	 לָכֶם	 יִֵּתן	 וְהּוא	 ֵמָאבִי	 ֶאׁשְֲאלָה	 וֲַאנִי	 יוח' יד 16	 מב	

יִׁשְּכֹן	ִאְּתכֶם	לָנֶצַח׃	עבר' יב 2	וְנַּבִיָטה	ֶאל-יֵׁשּועַ	ֹראׁש	ָהֱאמּונָה	ּוַמׁשְלִיָמּה,	
ֲאׁשֶר	ּבְעַד	ַהּׂשְִמָחה	ַהּׁשְמּוָרה	לֹו	ָסבַל	ֶאת-ַהּצְלָב,	וַּיִבֶז	ַהֶחְרּפָה,	וַּיֵׁשֶב	לִיִמין	
ּכִֵּסא	ָהֱאֹלִהים׃	קור"ב ד 13	ּובְִהיֹות	לָנּו	ָהרּוַח	ַההּוא	ׁשֶל-ָהֱאמּונָה,	ּכַָּדבָר	
 ,9 ח  רומ'  נְַדּבֵר׃	 וְעַל-ּכֵן	 נֲַאִמין	 ּגַם-ֲאנְַחנּו	 ּכִי-ֲאַדּבֵר,	 ֶהֱאַמנְִּתי	 ַהּכָתּוב:	
ׁשֹכֵן	 ָהֱאֹלִהים	 רּוַח	 ִאם־ָאְמנָם	 ִאם־ּבָרּוַח,	 ּכִי	 ּבַּבָׂשָר,	 ֵאינְכֶם	 וְַאֶּתם	  14
רּוַח	 ֲאׁשֶר	 ּכִי־כֹל	 	14 ׁשֶּלֹו׃	 ֵאינֶּנּו	 ַהָּמׁשִיַח	 רּוַח	 ׁשֵֶאין־ּבֹו	 ִמי	 ּכִי	 ּבְִקְרּבְכֶם.	
ֱאֹלִהים	יְנֲַהגֵם,	ּבְנֵי	ֱאֹלִהים	ֵהָּמה׃	רומ' טו  19-18	ּכִי	ֹלא־ָאעֵז	ּפָנַי	לְַדּבֵר	
ָּדבָר	זּולִָתי	ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ַהָּמׁשִיַח	עַל־יִָדי,	לְַמעַן	ַהּטֹות	ּבְאֶֹמר	ּובְַמעֲׂשֶה	ֶאת־לֵב	
ַהּגֹויִם	לָסּור	לְִמׁשְַמעְּתֹו׃	19	ּבִגְבּוַרת	אֹתֹות	ּומֹופְִתים	ּובִגְבּוַרת	רּוַח	ֱאֹלִהים,	
ֶאת־ּבְׂשֹוַרת	 לְִאּלּוִריקֹון	 וְעַד	 ּוְסבִיבֹוֶתיָה	 ִמירּוׁשָלַיִם	 לְבַּׂשֵר	 ִמּלֵאִתי	 עַד־ּכִי	

ַהָּמׁשִיַח׃	יוח' יז 17	ַקֵּדׁש	אָֹתם	ּבֲַאִמֶּתָך;	ְּדבְָרָך	ֱאֶמת	הּוא׃

מג	תהל' קי 1	נְֻאם	יְהוָה	לַאדֹנִי	ׁשֵב	לִיִמינִי	עַד-ָאׁשִית	אֹיְבֶיָך	ֲהדֹם	לְַרגְלֶיָך׃	

קור"א טו 26-25	ּכִי-הּוא	ָמֹלְך	יְִמֹלְך	עַד	ּכִי-יָׁשִית	ֶאת-ּכָל-אֹיְבָיו	ַּתַחת	
ַרגְלָיו׃	26	וְַאֲחרֹון	ָהאֹיְבִים	ֲאׁשֶר	יְבָֻּטל	הּוא	ַהָּמוֶת׃	מלא' ג 21-20	וְזְָרָחה	
לָכֶם	יְִרֵאי	ׁשְִמי	ׁשֶֶמׁש	צְָדָקה	ּוַמְרּפֵא	ּבִכְנָפֶיָה	וִיצָאֶתם	ּופִׁשְֶּתם	ּכְעֶגְלֵי	ַמְרּבֵק׃	
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21	וְעַּסֹוֶתם	ְרׁשָעִים	ּכִי-יְִהיּו	ֵאפֶר	ַּתַחת	ּכַּפֹות	ַרגְלֵיכֶם	ּבַּיֹום	ֲאׁשֶר	ֲאנִי	עֹׂשֶה	
ָאַמר	יְהוָה	צְבָאֹות׃	קול' ב 15	וַּיַפְׁשֵט	ֶאת-ַהּׂשִָרים	וְַהּׁשַּלִיִטים	וַּיְִּתנֵם	ּבְיָד	
ָרָמה	לְַרֲאוָה	ּבָם,	וַּיֹולִיכֵם	ׁשֹולָל	ּבְנַפְׁשֹו׃	רומ' יא 33	ֶמה־עָמֹק	עׁשֶר	ָחכְַמת	

ֱאֹלִהים	וְעׁשֶר	ַּדעְּתֹו!	ִמׁשְּפָָטיו	ִמי	יְַחקֹר	ּוְדָרכָיו	ִמי	יְִמצָא? 
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פרק ט
חופש הרצון

1	 אלוהים	העניק	לרצון	האדם	חירות	טבעית,	כך	שדבר	לא	נכפה	על	הרצון,	.
ואין	ברצון	זה,	מטבעו,	נטייה	שלא	ניתן	לשנותה	לכיוון	הטוב	או	הרע.א

א	מתי יז 12	ֲאבָל	אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם,	ּכִי	ֵאלִּיָהּו	ּכְבָר	ּבָא	וְֹלא	ִהּכִיֻרהּו	וַּיַעֲׂשּו-בֹו	

כָל- ִאם-יְנֶֻּסה	 ּכִי	 א 14	 יעקב  עַל-יָָדם׃	 יְעֻּנֶה	 ּבֶן-ָהָאָדם	 ּגַם	 וְכֵן	 ּכְִרצֹונָם;	
ַהּיֹום	 בָכֶם	 ַהעִדִֹתי	 ל 19	 דבר'  ּוְתפֵַּתהּו׃	 ְּתִסיֵתהּו	 ֲאׁשֶר	 נַפְׁשֹו	 ּבְַתֲאוַת	 ִאיׁש	
ֶאת-ַהּׁשַָמיִם	וְֶאת-ָהָאֶרץ	ַהַחּיִים	וְַהָּמוֶת	נַָתִּתי	לְפָנֶיָך	ַהּבְָרכָה	וְַהְּקלָלָה	ּובַָחְרָּת	

ּבַַחּיִים	לְַמעַן	ִּתְחיֶה	ַאָּתה	וְזְַרעֶָך׃

2	 כשהיה	האדם	נקי	מחטא,	היו	לו	חירות	ויכולת	לרצות	ולעשות	את	הטוב	.
ואת	הרצוי	בעיני	אלוהים.ב	אבל	חירות	ויכולת	אלה	היו	ניתנות	לשינוי,	

ומכאן	שהוא	היה	יכול	לאבד	אותן.ג

ב	קהלת ז 29	לְבַד	ְרֵאה-זֶה	ָמצָאִתי	ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ָהָאָדם	יָׁשָר	

ָאָדם	 נַעֲׂשֶה	 ֱאֹלִהים	 וַּיֹאֶמר	 	26 א  ברא'  ַרּבִים׃	 ִחּׁשְבֹנֹות	 בְִקׁשּו	 וְֵהָּמה	
ּובְכָל-ָהָאֶרץ	 ּובַּבְֵהָמה	 ַהּׁשַָמיִם	 ּובְעֹוף	 ַהּיָם	 בְִדגַת	 וְיְִרּדּו	 ּכְִדמּוֵתנּו	 ּבְצַלְֵמנּו	

ּובְכָל-ָהֶרֶמׂש	ָהֹרֵמׂש	עַל-ָהָאֶרץ׃	

ג	ברא' ב 17-16	וַיְצַו	יְהוָה	ֱאֹלִהים	עַל-ָהָאָדם	לֵאמֹר	ִמּכֹל	עֵץ-ַהּגָן	ָאכֹל	

ּתֹאכֵל׃	17	ּוֵמעֵץ	ַהַּדעַת	טֹוב	וָָרע	ֹלא	תֹאכַל	ִמֶּמּנּו	ּכִי	ּבְיֹום	ֲאכָלְָך	ִמֶּמּנּו	מֹות	
ָּתמּות׃	ברא' ג 6	וֵַּתֶרא	ָהִאּׁשָה	ּכִי	טֹוב	ָהעֵץ	לְַמֲאכָל	וְכִי	ַתֲאוָה-הּוא	לָעֵינַיִם	
וְנְֶחָמד	ָהעֵץ	לְַהׂשְּכִיל	וִַּתַּקח	ִמּפְִריֹו	וַּתֹאכַל	וִַּתֵּתן	ּגַם-לְִאיׁשָּה	עִָּמּה	וַּיֹאכַל׃

3	 כשהפך	האדם	לחוטא,	הוא	איבד	לחלוטין	את	היכולת	לרצות	טוב	רוחני	.
הווייתו	 ובכל	 מטבעו	 האדם	 מתנגד	 לכן	 הישועה.ד	 את	 המלווה	 כלשהו	
לטוב.ה	הוא	מת	בחטאו	ואינו	מסוגל,	בכוחו,	לשנות	את	טבעו	או	להכין	

את	עצמו	לכך.ז
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רומ'  ָהְרׁשָעִים׃	 ּבְעַד	 ּבְעִּתוֺ	 ֵמת	 ַחּלָׁשִים,	 ּבְעֹוֵדנּו	 ַהָּמׁשִיַח,	 ּכִי	 	6 ה  רומ'  ד	

לְתֹוַרת	 נִכְפְפָה	 ֹלא	 ּבֲַאׁשֶר	 ִהיא,	 ֱאֹלִהים	 ׂשִנְַאת	 ַהּבָׂשָר	 ַמֲחׁשֶבֶת	 יַעַן	 	7 ח 
ָהֱאֹלִהים	–	וְַאף	ֵאינֶּנָה	יְכֹולָה׃	יוח' טו 5	ָאנֹכִי	הּוא	ַהּגֶפֶן;	וְַאֶּתם	ַהּׂשִָריגִים.	
ָהעֵֹמד	ּבִי	וֲַאנִי	בֹו,	הּוא	יַעֲׂשֶה-ּפְִרי	לָֹרב,	ּכִי	בִלְעַָדי	ֹלא	תּוכְלּון	עֲׂשֹות	ְמאּוָמה׃	

ה	רומ' ג 10, 12	ּכַּכָתּוב:	ֵאין	צִַּדיק,	ֵאין	ּגַם־ֶאָחד׃	12	ַהּכֹל	ָסר	יְַחָּדו,	ֵאין	

ּבָם	מוֺעִיל,	ֵאין	עֹׂשֵה־טֹוב,	ֵאין	ּגַם־ֶאָחד׃

ו	אפס' ב 1, 5	ּגַם-ֶאְתכֶם	ַהֵּמִתים	לְפָנִים	ּבְפִׁשְעֵיכֶם	וְַחּטֹאֵתיכֶם׃	5	ַאֲחֵרי	

ב  קול'  נֹוׁשַעְֶּתם׃	 ּבֶַחֶסד	 	- עִם-ַהָּמׁשִיַח	 ֶהֱחיָנּו	 ּבַּפְׁשָעִים,	 ֵמִתים	 ֱהיֹוֵתנּו	
13	ּגַם-ֶאְתכֶם	ַהֵּמִתים	ּבַּפְׁשָעִים	ּובְעְָרלַת	ּבְׂשְַרכֶם,	ֶהֱחיָה	ִאּתֹו,	ּבְִסֹלַח	לָכֶם	

ֶאת-ּכָל-ּפִׁשְעֵיכֶם׃

יוח' ו' 44, 65	ֹלא-יּוכַל	ִאיׁש	לָבֹוא	ֵאלַי	ּבִלְִּתי	ִאם-יְִמׁשְכֵהּו	ָאבִי	ֲאׁשֶר	 ז	

ּכִי	 לָכֶם	 ָאַמְרִּתי	 עַל-ּכֵן	 וַּיֹאַמר:	 	65 ָהַאֲחרֹון׃	 ּבַּיֹום	 ֲאִקיֶמּנּו	 וֲַאנִי	 ׁשְלָָחנִי,	
	5-2 ב'  אפס'  ָאבִי׃	 ֵמֵאת	 ִאם-נִַּתן-לֹו	 ּבִלְִּתי	 ֵאלַי	 לָבֹוא	 ִאיׁש	 ֹלא-יּוכַל	
ָהֲאוִיר	 ֶמְמׁשֶלֶת	 ׂשַר	 ּכְִרצֹון	 ַהּזֶה,	 ָהעֹולָם	 ּדֹור	 לְפִי	 ּבֶָהם	 ִהְתַהּלַכְֶּתם	 ֲאׁשֶר	
ָהלַכְנּו	 ּבְתֹוכָם	 כֻּלָנּו	 וְגַם-ֲאנְַחנּו	 	3 ַהֶּמִרי׃	 ּבִבְנֵי	 ּכָעֵת	 ַהּפֹעֵל	 ָהרּוַח	 וְהּוא	
לְפָנִים	ּבְַתֲאוֹת	ַהּבָׂשָר,	לַעֲׂשֹות	ֶחפְצֵי	בְׂשֵָרנּו	ּוַמְחׁשְבֹוֵתינּו,	וַּנְִהי	ַאְך-ּבְנֵי	ֹרגֶז	
ַאֲהבָתֹו	 ּבְֹרב	 ַרֲחִמים,	 ַהָּמלֵא	 ֲאבָל-ָהֱאֹלִהים	 	4 ָאָדם׃	 ּבְנֵי	 ּכִׁשְָאר	 ּבְִטבְעֵנּו	
ֶהֱחיָנּו	עִם-ַהָּמׁשִיַח	-	 ּבַּפְׁשָעִים,	 ֵמִתים	 ֱהיֹוֵתנּו	 ַאֲחֵרי	 ָאַהב	אָֹתנּו׃	5	 ֲאׁשֶר	
ֶאת-ִּדבְֵרי	 ְמַקּבֵל	 ֵאינֶּנּו	 ַהּנַפְׁשִי	 ָהָאָדם	 ֵהן	 קור"א ב 14	 נֹוׁשַעְֶּתם׃	 ּבֶַחֶסד	
רּוַח	ֱאֹלִהים,	ּכִי-ֵהָּמה	ִסכְלּות	לֹו;	וְֹלא	יּוכַל	לֲַהבִינָם,	ּבֲַאׁשֶר	ֵהָּמה	נְדֹונִים	
ּבְֶדֶרְך	ָהרּוַח׃	טיט' ג 5-3	ּכִי	גַם-ֲאנְַחנּו	ָהיִינּו	ִמּלְפָנִים	ַחְסֵרי	ַדעַת	וְסֹוֲרִרים	
וְִקנְָאה	 ּבְִרׁשְעָה	 ּוִמְתַהּלְכִים	 ׁשֹנֹות	 וְלְִתׁשּוקֹות	 לְַתֲאוֹת	 וַעֲבִָדים	 וְּתֹועִים	
ֱאֹלִהים	 נֹעַם	 נִגְלָה	 ּכֲַאׁשֶר	 ָאְמנָם	 	4 ֶאת-ָאִחיו׃	 ִאיׁש	 וְׂשנְִאים	 ּוׂשְנּוִאים	
מֹוׁשִיעֵנּו	וְַרֲחָמנּותֹו	ֶאל-ָהָאָדם׃	5	ָאז	ֹלא	בִגְלַל	ַמעֲׂשֵי	ַהּצְָדָקה	ֲאׁשֶר	עָׂשִינּו	
הֹוׁשִיעַ	אָֹתנּו,	ּכִי	ִאם-ִמּתֹוְך	ַחְסּדֹו,	עַל-יְֵדי	ְטבִילַת	ַהּתֹולָָדה	ַהּׁשְנִּיָה	וְִחּדּוׁש	

רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃

4	 חסד,	. של	 מעמד	 לו	 ומעניק	 חוטא	 של	 טבעו	 את	 אלוהים	 משנה	 כאשר	
הוא	משחרר	אותו	משעבוד	טבעו	לחטא,ח	ובחסדו	בלבד	מעניק	לו	יכולת	
לרצות	ולעשות	טוב	רוחני	באופן	חופשי.ט	עם	זאת,	משום	הטבע	החוטא	
שעדיין	נותר	באדם,	הוא	אינו	שואף	בכל	לבו	לטוב	בלבד,	אלא	גם	לרע.י	
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פרק	ט:	חופש	הרצון

ּבְנֹו	 לְַמלְכּות	 וְֶהעֱבִיָרנּו	 ַהחֶֹׁשְך	 ִמֶּמְמׁשֶלֶת	 ִחּלְצָנּו	 הּוא	 ֲאֶׁשר	 	13 א  קול'  ח	

ֲאהּובֹו׃	יוח' ח 34	וַּיַעַן	אָֹתם	יֵׁשּועַ:	ָאֵמן,	ָאֵמן	ֲאנִי	אֵֹמר	לָכֶם,	ּכָל-עֶֹׂשה	ֵחְטא,	
עֶבֶד	ַהֵחְטא	הּוא׃

ט	פיל' ב 13	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	הּוא	ַהּפֹעֵל	ּבָכֶם	ּגַם-לְַחּפֹץ	ּגַם-לִפְעֹל	ּכְפִי	ְרצֹונֹו׃	

רומ' ו 18, 22	וְַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר	ׁשְֻחַרְרֶּתם	ִמיֵדי	ַהֵחְטא,	ִהׁשְַּתעְּבְַדֶּתם	לַּצְָדָקה׃	
22	ָאכֵן	עַָּתה,	ּבְִהיֹוְתכֶם	ְמׁשְֻחָרִרים	ִמיֵדי	ַהֵחְטא	ּוְמׁשֻעְּבִָדים	לֵאֹלִהים,	יֵׁש	

לָכֶם	ּפְֶריְכֶם	לְִקֻדּׁשָה,	וְַאֲחִריתֹו	ַחּיֵי	עֹולָם׃	

ִמן-ַהּבָׂשָר;	 ֶהפְֶך	 וְָהרּוַח	 ִמן-ָהרּוַח	 ֶהפְֶך	 ִמְתַאּוֶה	 ַהּבָׂשָר	 ּכִי	 	17 ה  גלט'  י	

ַּתְחּפֹצּו׃	 לָזֶה,	עַד-ׁשֶֹּלא	תּוכְלּו	לַעֲׂשֹות	ֵאת	ֲאׁשֶר	 זֶה	 ִמְתקֹוֲמִמים	 ּוׁשְנֵיֶהם	
רומ' ז 15, 19-18, 21, 23	ּכִי־ֲאׁשֶר	ֲאנִי	פֹעֵל	ֹלא	טוֺב	ּבְעֵינַי,	ּכִי	ֵאינֶּנִי	עֹׂשֶה	
ֵאת	ֲאׁשֶר־ֲאנִי	ֹרצֶה	ּבֹו,	ּכִי	ִאם־ֲאׁשֶר	ׂשָנֵאִתי	אֹתֹו	ֲאנִי	עֹׂשֶה׃	18	ּכִי	יַָדעְִּתי	
ּכִי־ּבִי,	ּבִבְׂשִָרי,	ֹלא	ׁשוֺכֵן	טֹוב.	ֵהן	ָהָרצוֺן	יֵׁש	עִָּמִדי,	ֲאבָל	עֲׂשוֺת	ַהּטוֺב	ֵאינֶּנִי	
מוֺצֵא׃	19	ּכִי	ֵאינֶּנִי	עֹׂשֶה	ַהּטֹוב	ֲאׁשֶר־ֲאנִי	ֹרצֶה	ּבוֺ,	ּכִי	ִאם־ָהַרע	ֲאׁשֶר	ֵאינֶּנִי	
ֹרצֶה	ּבוֺ,	אֹותֹו	ֲאנִי	עֹׂשֶה׃	21	ּובְכֵן,	מֹצֵא־ֲאנִי	בִי	זֶה	ַהחֹק:	ּבְִרצוִֺתי	לַעֲׂשֹות	
ַהּטֹוב,	וְָדבַק־ּבִי	ָהָרע׃	23	ַאְך	ֹרֶאה־ֲאנִי	בְֵאבַָרי	חֹק	ַאֵחר,	ַהֹּלֵחם	לְָחק־ׂשִכְלִי	

וְיֹולִיכֵנִי	ׁשְבִי	לְתֹוַרת	ַהֵחְטא	ֲאׁשֶר	ּבְֵאבָָרי׃

5	 רק	כשיפואר	האדם,יא	תינתן	לרצונו	נטייה	חופשית,	שלמה	ובלתי	הפיכה	.
לטוב	בלבד.	

יא	אפס' ד 13	עַד	ּכִי-נַּגִיעַ	ּכֻּלָנּו	לְַאֲחדּות	ָהֱאמּונָה	וְַדעַת	ּבֶן-ָהֱאֹלִהים,	ּכְִאיׁש	

ֶאָחד	ׁשָלֵם,	לְׁשִעּור	קֹוַמת	ְמלֹוא	ַהָּמׁשִיַח׃	עבר' יב 23	וְֶאל-עֲצֶֶרת	ִרבֲבֹות	
ַהַּמלְָאכִים	וַעֲַדת	ַהּבְכֹוִרים	ַהּכְתּובִים	ּבַּׁשָָמיִם	וְֶאל-ֱאֹלִהים	ׁשֹפֵט	ַהּכֹל	וְֶאל-
רּוחֹות	ַהּצִַּדיִקים	ַהּנִׁשְלִָמים׃	יוח"א ג 2	ֲאהּובַי,	עַָּתה	ּבָנִים	לֵאֹלִהים	ֲאנְַחנּו,	
וְעֹוד	ֹלא	נִגְלָה	ַמה-ּנְִהיֶה.	ַאְך	יַָדעְנּו	ּכִי	בְִהּגָלֹותֹו	נְִדֶמה-ּלֹו,	ּכִי	נְִרֵאהּו	ּכֲַאׁשֶר	
הּוא׃	יהו' 24	וְלֲַאׁשֶר	יָכֹול	לִׁשְָמְרכֶם	ּבִבְלִי	ִמכְׁשֹול	ּולְַהעֲִמיד	ֶאְתכֶם	ּבְׂשָׂשֹון	

ְּתִמיִמים	לִפְנֵי	כְבֹודֹו׃
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פרק י
קריאה אפקטיבית 

1	 טוב	בעיני	אלוהים	לקרוא	את	כל	אלו	שייעד	מראש	לחיים,	ואותם	בלבד,	.
בזמנו	המיועד	והרצוי,	בקריאה	אפקטיבית.א	הוא	עושה	זאת	באמצעות	
מצבם	 שהוא	 ומוות,	 חטא	 של	 ממצב	 נקראים	 האדם	 בני	 ורוחו.ב	 דברו	
רוחני	 באופן	 הוא	מאיר	 ישוע	המשיח.ג	 על-ידי	 ולישועה	 לחסד	 הטבעי,	
את	הבנתם	ובאופן	המביא	לישועתם,	כדי	שיבינו	את	דברי	אלוהים.ד	הוא	
מסיר	את	לב	האבן	שלהם	ונותן	להם	לב	בשר,	מחדש	את	רצונם,	ובכוחו	
הכל-יכול	מניע	אותם	בהכרח	אל	הטוב.ה	בכך	הוא	מושך	אותם	אל	ישוע	
המשיח	באופן	המבטיח	שאכן	יבואו.ו	את	כל	זאת	הוא	עושה	באופן	כזה	

שהם	באים	מרצון	ובלא	כפייה,	כיוון	שבחסדו	גרם	להם	לרצות	זאת.ז

וְֶאת־ֲאׁשֶר	ְקָרָאם,	 ִמֶּקֶדם,	אָֹתם	ּגַם־ָקָרא.	 וְֶאת	ֲאׁשֶר־יְעָָדם	 רומ' ח 30	 א	

אָֹתם	ּגַם־ִהצְִּדיק.	וְֵאת	ֲאׁשֶר	ִהצְִּדיָקם,	אָֹתם	ּגַם	ּפֵֵאר׃	רומ' יא 7	וְעַָּתה,	
ִהּׂשִיגּו;	 ֵהם	 ַהּנִבְָחִרים	 ַאְך	 ִהּׂשִיג,	 ֹלא	 יִׂשְָרֵאל	 ֲאׁשֶר־ּבִֵּקׁש	 ֵאת	 ַמה־הּוא?	
ּבְִמֹלאת	 ַהנְָהגָתֹו	 עַל-ְּדבַר	 	11-10 א  אפס'  לְבָבָם׃	 ֻהְקׁשָה	 ָתִרים	 וְַהּנוֺ
ָהעִִּתים,	לְַקּבֵץ	ֶאת-ַהּכֹל	ַּתַחת	ַהָּמׁשִיַח,	ֵהן	ַמה-ּׁשֶּבַּׁשַָמיִם	ֵהן	ַמה-ּׁשֶּבָָאֶרץ׃	
11	ֲאׁשֶר-ּגַם	לַָקְחנּו	בֹו	נֲַחלֵָתנּו,	ֲאנְַחנּו	ַהְמיֹעִָדים	לָּה	ֵמָאז	ּבְַמֲחׁשֶבֶת	ּפֹעֵל	

ַהּכֹל	ּכַעֲצַת	ֶחפְצֹו׃

ּבְכָל-עֵת	 לֵאֹלִהים	 לְהֹודֹות	 ַחּיָבִים	 ֲאנְַחנּו	 ֲאבָל	 	14-13 ב  תסל"ב  ב	

ּבַעֲבּוְרכֶם,	ַאַחי	ֲחבִיבֵי	ָהָאדֹון,	ֲאׁשֶר	ָהֱאֹלִהים	ּבַָחר	ּבָכֶם	ֵמֵראׁשִית	לִיׁשּועָה	
ּבְִקּדּוׁש	ָהרּוַח	ּובֱֶאמּונַת	ָהֱאֶמת׃	14	לָזֹאת	ָקָרא	ֶאְתכֶם	ּבִבְׂשֹוָרֵתנּו,	לְנֲַחלַת	
ּכְבֹוד	ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	קור"ב ג 3, 6	ּכִי	בְיָדּועַ	ׁשֶַאֶּתם	ִאּגֶֶרת	ַהָּמׁשִיַח	
ַחּיִים;	 ֱאֹלִהים	 ִאם-ּבְרּוַח	 ּכִי	 בְִדיֹו,	 ֹלא	 ּכְתּובָה	 ׁשֵרּוֵתנּו,	 עַל-יְֵדי	 עֲרּוכָה	
וְֹלא	עַל-לּוחֹות	ֶאבֶן,	ּכִי	ִאם-עַל-לּוחֹות	ּבְׁשַר	ַהּלֵב׃	6	ֲאׁשֶר	ִהכְׁשִיר	אָֹתנּו	
לְִמׁשֲָרֵתי	ּבְִרית	ֲחָדׁשָה,	ֹלא	ׁשֶל-ָהאֹוִתּיֹות,	ֶאּלָא	ׁשֶל-ָהרּוַח;	ּכִי-ָהאֹות	יִָמית,	

וְָהרּוַח	יְַחּיֶה׃	
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ג	רומ' ח 2	ּכִי	תֹוַרת	רּוַח	ַהַחּיִים	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	ׁשְִחְרָרה	אִֹתי	ִמּתֹוַרת	ַהֵחְטא	

וְַחּטֹאֵתיכֶם׃	 וְַהָּמוֶת׃	אפס' ב 5-1	ּגַם-ֶאְתכֶם	ַהֵּמִתים	לְפָנִים	ּבְפִׁשְעֵיכֶם	
2	ֲאׁשֶר	ִהְתַהּלַכְֶּתם	ּבֶָהם	לְפִי	ּדֹור	ָהעֹולָם	ַהּזֶה,	ּכְִרצֹון	ׂשַר	ֶמְמׁשֶלֶת	ָהֲאוִיר	
ָהלַכְנּו	 ּבְתֹוכָם	 כֻּלָנּו	 וְגַם-ֲאנְַחנּו	 	3 ַהֶּמִרי׃	 ּבִבְנֵי	 ּכָעֵת	 ַהּפֹעֵל	 ָהרּוַח	 וְהּוא	
לְפָנִים	ּבְַתֲאוֹת	ַהּבָׂשָר,	לַעֲׂשֹות	ֶחפְצֵי	בְׂשֵָרנּו	ּוַמְחׁשְבֹוֵתינּו,	וַּנְִהי	ַאְך-ּבְנֵי	ֹרגֶז	
ַאֲהבָתֹו	 ּבְֹרב	 ַרֲחִמים,	 ַהָּמלֵא	 ֲאבָל-ָהֱאֹלִהים	 	4 ָאָדם׃	 ּבְנֵי	 ּכִׁשְָאר	 ּבְִטבְעֵנּו	
ֶהֱחיָנּו	עִם-ַהָּמׁשִיַח	-	 ּבַּפְׁשָעִים,	 ֵמִתים	 ֱהיֹוֵתנּו	 ַאֲחֵרי	 ָאַהב	אָֹתנּו׃	5	 ֲאׁשֶר	
ּבְִקִריָאה	 ּוְקָרָאנּו	 הֹוׁשִיעָנּו	 ֲאׁשֶר-הּוא	 טימ"ב א 10-9	 נֹוׁשַעְֶּתם׃	 ּבֶַחֶסד	
ְקדֹוׁשָה,	ֹלא	לְפִי	ַמעֲׂשֵינּו,	ּכִי	ִאם-לְפִי	עֲצָתֹו	וְַחְסּדֹו	ַהּנִָּתן	לָנּו	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	
ֲאׁשֶר	 ַהָּמׁשִיַח,	 יֵׁשּועַ	 ּבְֵהָראֹות	מֹוׁשִיעֵנּו	 נִגְלָה	 וְעַָּתה	 יְמֹות	עֹולָם׃	10	 לִפְנֵי	
ּבִֵּטל	ֶאת-ַהָּמוֶת	וַּיֹוצֵא	לָאֹור	עַל-יְֵדי	ַהּבְׂשֹוָרה	ֶאת-ַהַחּיִים	וְֵאת	ֲאׁשֶר-ֵאינֶּנּו	

עֹובֵר׃

ד	מה"ש כו 18	לִפְקַֹח	ֶאת-עֵינֵיֶהם,	לְַמעַן	יָׁשּובּו	ֵמחֹׁשְֶך	לְאֹור	ּוִמּיַד	ַהּׂשָָטן	

וְֶאת-ַהּנֲַחלָה	 ַהֲחָטִאים	 ֶאת-ְסלִיַחת	 ּבִי	 ּבֱֶאמּונָָתם	 וְיְִמצְאּו	 ֶאל-ָהֱאֹלִהים	
ּבְתֹוְך	ַהְמֻקָּדׁשִים׃	קור"א ב 10, 12	וְלָנּו	ּגִּלָה	ָהֱאֹלִהים	ּבְרּוחֹו,	ּכִי	ָהרּוַח	
חֹוֵקר	ֶאת-ַהּכֹל,	ּגַם	ֶאת-ַמעֲַמֵּקי	ָהֱאֹלִהים׃	12	וֲַאנְַחנּו	ֹלא	ִקּבַלְנּו	ֶאת-רּוַח	
ָהעֹולָם,	ּכִי	ִאם-ָהרּוַח	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים,	לְַמעַן	נֵַדע	ֶאת-ֲאׁשֶר	נִַּתן	לָנּו	ֵמֵאת	
ָהֱאֹלִהים	ּבְַחְסּדֹו׃	אפס' א 18-17	ּכִי-יִֵּתן	לָכֶם	ֱאֹלֵהי	ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	
ֲאבִי	ַהּכָבֹוד,	ֶאת-רּוַח	ַהָחכְָמה	וְֶהָחזֹון	לַָדעַת	אֹתֹו׃	18	וְיֵָאר	עֵינֵי	לְבַבְכֶם,	
נֲַחלָתֹו	 ּכְבֹוד	 עֹׁשֶר	 וְֵאי-זֶה	הּוא	 ְקִריָאתֹו	 ִהיא	ּתֹוֶחלֶת	 ֵאי-זֹו	 ֵּתְדעּו	 לְַמעַן	

ּבְַּקדֹׁשִים׃	

ה	יחז' לו 26	וְנַָתִּתי	לָכֶם	לֵב	ָחָדׁש	וְרּוַח	ֲחָדׁשָה	ֶאֵּתן	ּבְִקְרּבְכֶם	וֲַהִסֹרִתי	ֶאת-

לֵב	ָהֶאבֶן	ִמּבְׂשְַרכֶם	וְנַָתִּתי	לָכֶם	לֵב	ּבָׂשָר׃

ו	יחז' יא 19	וְנַָתִּתי	לֶָהם	לֵב	ֶאָחד	וְרּוַח	ֲחָדׁשָה	ֶאֵּתן	ּבְִקְרּבְכֶם	וֲַהִסֹרִתי	לֵב	

ָהֶאבֶן	ִמּבְׂשָָרם	וְנַָתִּתי	לֶָהם	לֵב	ּבָׂשָר׃	פיל' ב 13	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	הּוא	ַהּפֹעֵל	
ּבָכֶם	ּגַם-לְַחּפֹץ	ּגַם-לִפְעֹל	ּכְפִי	ְרצֹונֹו׃	דבר' ל 6	ּוָמל	יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	ֶאת-לְבָבְָך	
לְַמעַן	 ּובְכָל-נַפְׁשְָך	 ּבְכָל-לְבָבְָך	 ֱאֹלֶהיָך	 ֶאת-יְהוָה	 לְַאֲהבָה	 זְַרעֶָך	 וְֶאת-לְבַב	
ַחּיֶיָך׃	יחז' לו 27	וְֶאת-רּוִחי	ֶאֵּתן	ּבְִקְרּבְכֶם	וְעָׂשִיִתי	ֵאת	ֲאׁשֶר-ּבְֻחַּקי	ֵּתלֵכּו	

ּוִמׁשְּפַָטי	ִּתׁשְְמרּו	וַעֲׂשִיֶתם׃	
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ז	אפס א 19	וְֵאי-זֶה	הּוא	יְִתרֹון	ּגְֻדּלַת	ּגְבּוָרתֹו	ּבָנּו	ַהַּמֲאִמינִים	ּכְפִי	פְעֻּלַת	

עֹצֶם	ּכֹחֹו׃	יוח' ו 45-44	ֹלא-יּוכַל	ִאיׁש	לָבֹוא	ֵאלַי	ּבִלְִּתי	ִאם-יְִמׁשְכֵהּו	ָאבִי	
ֲאׁשֶר	ׁשְלָָחנִי,	וֲַאנִי	ֲאִקיֶמּנּו	ּבַּיֹום	ָהַאֲחרֹון׃	45	ֲהֹלא	כָתּוב	ּבַּנְבִיִאים:	וְכָל-

ּבָנַיְִך	לִּמּוֵדי	יְהוָה;	לָכֵן	ּכֹל	ֲאׁשֶר	ׁשַָמע	ִמן-ָהָאב	וְלַָמד	יָבֹא	ֵאלָי׃

ח	שה"ש א 4	ָמׁשְכֵנִי	ַאֲחֶריָך	ּנָרּוצָה׃	תהל' קי 3	עְַּמָך	נְָדבֹת	ּבְיֹום	ֵחילֶָך	

ּבְַהְדֵרי-קֶֹדׁש	ֵמֶרֶחם	ִמׁשְָחר	לְָך	ַטל	יַלְֻדֶתיָך׃	יוח' ו 37	ּכֹל	ֲאׁשֶר	יְִּתנֶּנּו-לִי	
ֲהֹלא	 	18-16 ו'  רומ'  ַהחּוצָה׃	 ֶאְהֳּדפֶּנּו	 ֹלא	 ֵאלַי	 וְַהּבָא	 ֵאלָי,	 יָבֹוא	 ָאבִי	
ֵהן	 לְִמׁשְַמעְּתֹו,	 לָסּור	 עֲבָָדיו	 לְִהיֹות	 ֶאת־נַפְׁשְכֶם	 ִּתְּתנּו	 לֲַאׁשֶר	 ּכִי	 יְַדעְֶּתם,	
,	ִאם־לֵַחְטא	ֱאלֵי־ָמוֶת,	ִאם־לִַּמׁשְַמעַת	ֱאלֵי־ עֲבִָדים	ַאֶּתם	לֲַאׁשֶר	ִּתׁשְְמעּו־לוֺ
צְָדָקה?	17	ֲאבָל	ּתֹודֹת	לֵאֹלִהים,	ּכִי־ֱהיִיֶתם	עַבְֵדי	ַהֵחְטא,	ַאְך	ׁשְַמעְֶּתם	ּבְכָל־
לְבַבְכֶם	ֶאל־ַמהּות	ַההוָֺרָאה	ֲאׁשֶר	נְִמַסְרֶּתם	לָּה׃	18	וְַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר	ׁשְֻחַרְרֶּתם	

ִמיֵדי	ַהֵחְטא,	ִהׁשְַּתעְּבְַדֶּתם	לַּצְָדָקה׃

2	 של	. והמיוחד	 החופשי	 מחסדו	 ורק	 אך	 נובעת	 זו,	 אפקטיבית	 קריאה	
אלוהים,	לא	ממה	שהוא	צפה	מראש	באדם,ט	כי	האדם	סביל	לחלוטין	
היכולת	 לו	 ניתנת	 זו	 בדרך	 הקודש.י	 ברוח	 ומתחדש	 מתעורר	 שהוא	 עד	

להיענות	לקריאה	זו	ולאמץ	לליבו	את	החסד	שהיא	מציעה	ומעניקה.יא	

לְפִי	 ֹלא	 ְקדֹוׁשָה,	 ּבְִקִריָאה	 ּוְקָרָאנּו	 הֹוׁשִיעָנּו	 ֲאׁשֶר-הּוא	 	9 א  טימ"ב  ט	

ַמעֲׂשֵינּו,	ּכִי	ִאם-לְפִי	עֲצָתֹו	וְַחְסּדֹו	ַהּנִָּתן	לָנּו	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	לִפְנֵי	יְמֹות	עֹולָם׃	
ֶאל- וְַרֲחָמנּותֹו	 מֹוׁשִיעֵנּו	 ֱאֹלִהים	 נֹעַם	 נִגְלָה	 ּכֲַאׁשֶר	 ָאְמנָם	 	5-4 ג  טיט' 
ָהָאָדם׃	5	ָאז	ֹלא	בִגְלַל	ַמעֲׂשֵי	ַהּצְָדָקה	ֲאׁשֶר	עָׂשִינּו	הֹוׁשִיעַ	אָֹתנּו,	ּכִי	ִאם-
ִמּתֹוְך	ַחְסּדֹו,	עַל-יְֵדי	ְטבִילַת	ַהּתֹולָָדה	ַהּׁשְנִּיָה	וְִחּדּוׁש	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃	אפס' ב 
5-4, 9-8	ֲאבָל-ָהֱאֹלִהים	ַהָּמלֵא	ַרֲחִמים,	ּבְֹרב	ַאֲהבָתֹו	ֲאׁשֶר	ָאַהב	אָֹתנּו׃	5	
ַאֲחֵרי	ֱהיֹוֵתנּו	ֵמִתים	ּבַּפְׁשָעִים,	ֶהֱחיָנּו	עִם-ַהָּמׁשִיַח	-	ּבֶַחֶסד	נֹוׁשַעְֶּתם׃	8	ּכִי-
בֶַחֶסד	נֹוׁשַעְֶּתם	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה;	וְֹלא	ִמּיְֶדכֶם	ָהיְָתה	ּזֹאת,	ּכִי-ַמַּתת	ֱאֹלִהים	
ִהיא׃	9	ֹלא	ִמּתֹוְך	ַהַּמעֲׂשִים,	ׁשֶֹּלא	יְִתַהּלֵל	ִאיׁש׃	רומ' ט 11	ּכִי	ּבְֶטֶרם	יֻּלְדּו	
בָנֶיָה	וְעֹוד	ֹלא־עֲׂשּו	טֹוב	אֹו־ָרע,	לְַמעַן	ָּתקּום	עֲצַת	ָהֱאֹלִהים	ּכְפִי	בְִחיָרתֹו,	

ֹלא	ִמּתֹוְך	ַמעֲׂשִים,	ּכִי	ִאם־ּכְִרצֹון	ַהּקֵֹרא׃

י	קור"א ב 14	ַאְך	ָהָאָדם	ַהּנַפְׁשִי	ֵאינֹו	ְמַקּבֵל	ֶאת	ִּדבְֵרי	רּוַח	ֱאֹלִהים,	ׁשֶּכֵן	

ִסכְלּות	ֵהם	ּבְעֵינָיו;	ּגַם	ֵאין	הּוא	יָכֹול	לַָדעַת	אֹוָתם,	ִמּׁשּום	ׁשֵֶהם	נִבְָחנִים	
ִמּפְנֵי	 ֱאֹלִהים	 ֶאת	 עֹויְנֹות	 ַהּבָׂשָר	 ַמְחׁשְבֹות	 ׁשֲֶהֵרי	 רומ' ח 7	 רּוָחנִי׃	 ּבְאֹפֶן	
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ׁשֵֶאינָן	נִכְנָעֹות	לְתֹוַרת	ֱאֹלִהים,	ַאף	ֵאינָן	יְכֹולֹות	לְִהּכָנַע׃	אפס' ב 5	ַאף	ּכִי	
ֵמִתים	ָהיִינּו	ּבִפְׁשָעֵינּו,	ֶהֱחיָנּו	עִם	ַהָּמׁשִיַח	-	ֵהן	ּבֶַחֶסד	נֹוׁשַעְֶּתם!

ֶאְהֳּדפֶּנּו	 ֹלא	 ֵאלַי	 וְַהּבָא	 ֵאלָי,	 יָבֹוא	 ָאבִי	 יְִּתנֶּנּו-לִי	 ֲאׁשֶר	 ּכֹל	 	37 ו  יוח  יא	

ֲאׁשֶר-ּבְֻחַּקי	 ֵאת	 וְעָׂשִיִתי	 ּבְִקְרּבְכֶם	 ֶאֵּתן	 וְֶאת-רּוִחי	 	27 לו  יחז'  ַהחּוצָה׃	
לָכֶם,	 אֵֹמר	 ֲאנִי	 ָאֵמן	 ָאֵמן,	 	25 ה  יוח'  וַעֲׂשִיֶתם׃	 ִּתׁשְְמרּו	 ּוִמׁשְּפַָטי	 ֵּתלֵכּו	
ּבֶן-ָהֱאֹלִהים	 ֶאת-קֹול	 ַהֵּמִתים	 יִׁשְְמעּו	 ֲאׁשֶר	 ִהיא,	 וְעַָּתה	 ׁשָעָה,	 ּכִי-ָתבֹוא	

וְַהּׁשְֹמעִים	ָחיֹה	יְִחיּו׃

3	 ידי	המשיח	. על	 ונושעים	 בינקותם	מחודשים	 ושמתים	 תינוקות	שנבחרו	
כל	 לגבי	 גם	 כך	 חפץ.יג	 שהוא	 ודרך	 זמן	 מקום,	 בכל	 הפועל	 וברוחו,יב	

הנבחרים	שאינם	מסוגלים	להיקרא	על	ידי	הוראת	דבר	אלוהים.יד

וַּיְִראּו	 יִּגַע	ּבֶָהם.	 וַּיָבִיאּו	ֵאלָיו	ּגַם	ֶאת-ַהיְלִָדים	לְַמעַן	 יב	לוקס יח 16-15	

ַהַּתלְִמיִדים	וַּיִגְעֲרּו	ּבָם׃	16	וַּיְִקָרא	אָֹתם	יֵׁשּועַ	ֵאלָיו	וַּיֹאַמר:	ַהּנִיחּו	לַיְלִָדים	
	39-38 ב  מה"ש  ָהֱאֹלִהים׃	 ַמלְכּות	 לֵָאּלֶה	 ּכִי	 וְַאל-ִּתְמנָעּום,	 ֵאלַי	 לָבֹוא	
עַל-ׁשֵם	 ִמּכֶם	 ּכָל-ִאיׁש	 וְִהָּטבְלּו	 ִמַּדְרכֵיכֶם	 ׁשּובּו	 ֲאלֵיֶהם:	 ּפְֶטרֹוס	 וַּיֹאֶמר	
יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	לְִסלִיַחת	ֲחָטֵאיכֶם,	וְִקּבַלְֶּתם	ֶאת-ַמְּתנַת	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃	39	ּכִי	
ֱאֹלֵהינּו׃	 לְכָל-ֲאׁשֶר	קֵֹרא	יהוה	 ָהְרחֹוִקים,	 ּולְכֹל	 וְלִבְנֵיכֶם	 ַהַהבְָטָחה	 לָכֶם	
יוח' ג 3, 5	וַּיַעַן	יֵׁשּועַ	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו:	ָאֵמן,	ָאֵמן	ֲאנִי	אֵֹמר	לְָך,	ִאם-ֹלא	יִּוָלֵד	
ִאיׁש	ִמלְַמעְלָה,	ֹלא-יּוכַל	לְִראֹות	ַמלְכּות	ָהֱאֹלִהים׃	5	וַּיַעַן	יֵׁשּועַ:	ָאֵמן,	ָאֵמן	
ֶאל- לָבֹוא	 וְָהרּוַח,	ֹלא-יּוכַל	 ִמן-ַהַּמיִם	 ִאיׁש	 יִּוָלֵד	 ִאם-ֹלא	 לְָך,	 אֵֹמר	 ֲאנִי	
וֲַאׁשֶר	 ַהַחּיִים;	 יֶׁש-לֹו	 ַהּבֵן	 יֶׁש-לֹו	 ֲאׁשֶר	 	12 ה  יוח"א  ָהֱאֹלִהים׃	 ַמלְכּות	
ּכִי	 ּבַּבָׂשָר,	 ֵאינְכֶם	 וְַאֶּתם	 רומ' ח 9	 ַהַחּיִים׃	 לֹו	 ֵאין	 ּבֶן-ָהֱאֹלִהים	 ֵאין-לֹו	
רּוַח	 ׁשֵֶאין־ּבֹו	 ִמי	 ּכִי	 ּבְִקְרּבְכֶם.	 ׁשֹכֵן	 ָהֱאֹלִהים	 רּוַח	 ִאם־ָאְמנָם	 ִאם־ּבָרּוַח,	

ַהָּמׁשִיַח	ֵאינֶּנּו	ׁשֶּלֹו׃

יג	יוח' ג 8	ָהרּוַח	ּבֲַאׁשֶר	יְַחּפֹץ	ׁשָם	הּוא	נֹׁשֵב	וְַאָּתה	ִּתׁשְַמע	ֶאת-קֹולֹו,	ַאְך	ֹלא	

ֵתַדע	ֵמַאיִן	ּבָא	וְָאנָה	הּוא	הֹולְֵך;	ּכֵן	ּכָל-ַהּנֹולָד	ִמן-ָהרּוַח׃	

יד	יוח"א ה 12	ֲאׁשֶר	יֶׁש-לֹו	ַהּבֵן	יֶׁש-לֹו	ַהַחּיִים;	וֲַאׁשֶר	ֵאין-לֹו	ּבֶן-ָהֱאֹלִהים	

ֵאין	לֹו	ַהַחּיִים׃	מה"ש ד 12	וְֵאין	ַהיְׁשּועָה	ּבְַאֵחר	וְֵאין	ַּתַחת	ַהּׁשַָמיִם	ׁשֵם	
ַאֵחר,	ַהּנִָּתן	לִבְנֵי	ָאָדם,	ֲאׁשֶר-ּבֹו	נִּוָׁשֵעַ׃
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4	 אחרים	שלא	נבחרו,	על	אף	שהם	נקראים	באמצעות	עדות	דבר	האלוהים,טו	.
ועל	אף	שרוח	הקודש	עשוי	לפעול	בהם	אך	לא	לישועתם,טז	לעולם	אינם	
באים	באמת	למשיח,	ועל	כן	אינם	יכולים	להיוושע.יז	על	אחת	כמה	וכמה	
בני	אדם	שאינם	אוחזים	באמונה	המשיחית	אינם	יכולים	להיוושע	בכל	
דרך	אחרת,	גם	אם	יקפידו	לעצב	את	חייהם	על-פי	הגיונם,	על-פי	מצפונם	
ולעמוד	על	כך	 ניסיון	לטעון	 כל	 ועל-פי	חוקי	הדת	שהם	אוחזים	בה.יח	

שהם	יוכלו	להיוושע	בדרך	זו	הוא	מעשה	מרושע	ביותר	וראוי	לגנאי.יט

טו	מתי כב 14	ּכִי	ַרּבִים	ֵהם	ַהְּקרּוִאים	ּוְמעִַּטים	ַהּנִבְָחִרים׃

טז	מתי ז 22	וְָהיָה	ּבַּיֹום	ַההּוא	יֹאְמרּו	ַרּבִים	ֵאלַי:	ֲאדֹנֵנּו,	ֲאדֹנֵנּו,	ֲהֹלא	בְׁשְִמָך	

נִּבֵאנּו	ּובְׁשְִמָך	ּגֵַרׁשְנּו	ׁשִֵדים	ּובְׁשְִמָך	עָׂשִינּו	ּגְבּורֹות	ַרּבֹות?	מתי יג 21-20	
וְַהּנִזְָרע	עַל-ַהֶּסלַע,	הּוא	ַהּׁשֵֹמעַ	ֶאת-ַהָּדבָר	וִיַמֵהר	וְיִָּקֶחּנּו	בְׂשְִמָחה׃	21	ַאְך	
עַל-אֹדֹות	 ּוְרִדיפָה	 צָָרה	 ּובְִהיֹות	 יַעֲמֹד,	 לְׁשָעָה	 וְַרק	 ַּתְחָּתיו	 ׁשֶֹרׁש	 ֵאין-לֹו	
וְָטעֲמּו	 ָהאֹור	 עֲלֵיֶהם	 ֲאׁשֶר-נָגַּה	 ֵאּלֶה	 ּכִי	 ו 5-4	 עבר'  נִכְׁשָל׃	 ִמּיָד	 ַהָּדבָר	
ִמַּמְּתנַת	ַהּׁשַָמיִם	וְנִַּתן	לֶָהם	ֶחלְָקם	ּבְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃	5	וְָטעֲמּו	ֶאת-ְּדבַר-ֱאֹלִהים	

ַהּטֹוב	וְכֹחֹות	ָהעֹולָם	ַהּבָא,	וַּיְִמעֲלּו	ָמעַל׃

יז	יוח' ו 66-64	ַאְך-יֵׁש	ִמּכֶם	ֲאׁשֶר	ֹלא	יֲַאִמינּו.	ּכִי	יֵׁשּועַ	יַָדע	ֵמֹראׁש	ִמי	ֵהם	

ֲאׁשֶר	ֵאינָם	ַמֲאִמינִים	ּוִמי	ַהּמֹוֵסר	אֹתֹו׃	65	וַּיֹאַמר:	עַל-ּכֵן	ָאַמְרִּתי	לָכֶם	ּכִי	
ֹלא-יּוכַל	ִאיׁש	לָבֹוא	ֵאלַי	ּבִלְִּתי	ִאם-נִַּתן-לֹו	ֵמֵאת	ָאבִי׃	66	ִמן-ָהעֵת	ַהּזֹאת	
לָכֵן	 	24 ח	 יוח'  ִאּתֹו׃	 לְִהְתַהּלְֵך	 יְָספּו	 וְֹלא	 ָאחֹור	 נָסֹגּו	 ִמַּתלְִמיָדיו	 ַרּבִים	
ַתֲאִמינּו	ּכִי-ֲאנִי	הּוא,	 ּכִי	ִאם-ֹלא	 ּבֲַחָטֵאיכֶם;	 ּכִי	ָתמּותּו	 ֲאלֵיכֶם,	 ָאַמְרִּתי	

ּבֲַחָטֵאיכֶם	ָּתמּותּו׃

יח	מה"ש ד 12	וְֵאין	ַהיְׁשּועָה	ּבְַאֵחר	וְֵאין	ַּתַחת	ַהּׁשַָמיִם	ׁשֵם	ַאֵחר,	ַהּנִָּתן	

לִבְנֵי	ָאָדם,	ֲאׁשֶר-ּבֹו	נִּוָׁשֵעַ׃	יוח' יד 6	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	יֵׁשּועַ:	ָאנֹכִי	ִהנְנִי	ַהֶּדֶרְך	
	12 אפס' ב  ּכִי-ִאם-עַל-יִָדי׃	 ֶאל-ָהָאב	 ִאיׁש	 וְַהַחּיִים;	ֹלא-יָבֹא	 וְָהֱאֶמת	
וְנָכְִרים	 יִׂשְָרֵאל	 ֱהיִיֶתם	ּבְלִי	ָמׁשִיַח,	מּוזִָרים	לַעֲַדת	 ַהִהיא	 ּכִי-ַאֶּתם	ּבָעֵת	
ד  יוח'  ּבָעֹולָם׃	 ֱאֹלִהים	 לָכֶם	 ּובְֵאין	 ִּתְקוָה	 ּבְֵאין	 ַהַהבְָטָחה,	 לִבְִריתֹות	
ִמׁשְַּתֲחוִים	ֶאל-ֲאׁשֶר	 וֲַאנְַחנּו	 יְַדעְֶּתם,	 ִמׁשְַּתֲחוִים	ֶאל-ֲאׁשֶר	ֹלא	 ַאֶּתם	 	22
יַָדעְנּו,	ּכִי	ַהיְׁשּועָה	ִמן-ַהּיְהּוִדים	ִהיא׃	יוח' יז 3	וְֵאּלֶה	ֵהם	ַחּיֵי	ָהעֹולִָמים,	
לַָדעַת	אְֹתָך	ֲאׁשֶר	ַאָּתה	לְבְַּדָך	ֵאל	ֱאֶמת	וְֶאת-יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ֲאׁשֶר	ׁשָלְָחָּת׃
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יט	יוח"ב 11-9	ּכָל-ָהעֹבֵר	עַל-ּתֹוַרת	ַהָּמׁשִיַח	וְֵאינֶּנּו	עֵֹמד	ּבָּה,	ֵאין	לֹו	ֱאֹלִהים;	

וְָהעֵֹמד	ּבְתֹוַרת	ַהָּמׁשִיַח	יֶׁש-לֹו	גַם-ָהָאב	ּגַם-ַהּבֵן׃	10	ּכָל-ַהּבָא	ֲאלֵיכֶם	וְֹלא	
יָבִיא	ֶאת-ַהּתֹוָרה	ַהּזֹאת,	ֹלא-ַתַאְספּו	אֹתֹו	ַהּבַיְָתה	וְֹלא	ִתׁשְֲאלּו-לֹו	לְׁשָלֹום׃	
ִמי	 קור"א טז 22	 11	ּכִי	ַהּׁשֵֹאל	ּבִׁשְלֹומֹו	הּוא	ִמׁשְַּתֵּתף	ּבְַמעֲׂשָיו	ָהָרעִים׃	
	8-6 א  גלט'  ֲאָתא׃	 ָמַרן	 יֳָחָרם!	 ַהָּמׁשִיַח,	 יֵׁשּועַ	 ֶאת-ָהָאדֹון	 יֱֶאַהב	 ׁשֶֹּלא	
ָּתֵמַּה	ֲאנִי	ּכִי-ַסְרֶּתם	ַמֵהר	ֵמַאֲחֵרי	ַהּקֵֹרא	ֶאְתכֶם	ּבְֶחֶסד	ַהָּמׁשִיַח	ֶאל-ּבְׂשֹוָרה	
זָָרה׃	7	וְִהיא	ֵאינֶּנָה	ַאֶחֶרת;	ַרק	ׁשֶּיֵׁש	ֲאנָׁשִים	ָהעֹכְִרים	ֶאְתכֶם	וֲַחפֵצִים	לֲַהפְֹך	
ֶאת-ּבְׂשֹוַרת	ַהָּמׁשִיַח׃	8	ֲאבָל	ּגַם-ֲאנְַחנּו	אֹו-ַמלְָאְך	ִמן-ַהּׁשַָמיִם	ִאם-יָבֹוא	

לְבַּׂשֵר	ֶאְתכֶם	ּבְׂשֹוָרה	ִמּבַלְעֲֵדי	זֹאת	ֲאׁשֶר	ּבִּׂשְַרנּו	ֶאְתכֶם,	ֵחֶרם	יְִהיֶה׃
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פרק יא
הצדקה

1	 את	אלו	שקרא	אלוהים	בקריאה	אפקטיבית	הוא	גם	מצדיק	חינם,א	לא	.
על	 להם	 מוחל	 שהוא	 בכך	 אלא	 צדקה	 בהם	 מחדיר	 שהוא	 כך	 ידי	 על	
ובכך	שהוא	מתייחס	אליהם	כצדיקים	ומקבל	אותם	ככאלו.	 חטאיהם,	
הוא	אינו	מתייחס	אליהם	בדרך	זאת	מכוח	מעשה	הנעשה	בהם	או	מעשה	
שהם	עושים,	אלא	בזכות	המשיח	בלבד.	הוא	גם	אינו	מצדיק	אותם	בכך	
שהוא	מייחס	להם	אמונה,	או	שהם	מאמינים	למעשה,	או	לכל	ציות	אחר	
הנובע	מהבשורה	כאילו	בכך	ייצדקו,	אלא	בכך	שהוא	מייחס	להם	את	
שדורש	 כפי	 חטא	 על	 )כפרה	 סיפוקו	 ואת	 המשיח	 של	 )לתורה(	 הציות	
הצדק	של	אלוהים(.ב	הם	מקבלים	את	המשיח	ואת	צדקתו	ומסתמכים	

עליהם	באמונה,	שהיא	עצמה	איננה	נובעת	מהם	אלא	מתנת	אלוהים.ג

וְֶאת־ֲאׁשֶר	ְקָרָאם,	 ִמֶּקֶדם,	אָֹתם	ּגַם־ָקָרא.	 וְֶאת	ֲאׁשֶר־יְעָָדם	 רומ' ח 30	 א	

אָֹתם	ּגַם־ִהצְִּדיק.	וְֵאת	ֲאׁשֶר	ִהצְִּדיָקם,	אָֹתם	ּגַם	ּפֵֵאר׃	רומ' ג 24 וְנִצְָדִקים	
ִחּנָם	ּבְַחְסּדֹו	עַל־יְֵדי	ַהּפְדּות	ֲאׁשֶר	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃

ב	רומ' ד 8-5	ֲאבָל	לֲַאׁשֶר	ֵאינֶּנּו	פֹעֵל,	ּכִי	ִאם־ַמֲאִמין	ּבַַּמצְִּדיק	ֶאת־ָהָרׁשָע,	

ָהָאָדם,	 ׁשֶר	 ֶאת־אוֺ ְמַתֵאר	 ּגַם־ָּדוִד	 ּכֲַאׁשֶר	 	6 לִצְָדָקה׃	 לֹו	 ֵּתָחׁשֶב	 ֱאמּונָתֹו	
ֲאׁשֶר	ָהֱאֹלִהים	יְַחׁשָב־לֹו	צְָדָקה	ּבְֹלא	ַמעֲׂשִים,	ּבְָאְמרֹו׃	7	ַאׁשְֵרי	נְׂשּ֯וי־ּפֶׁשַע	
ּכְסּוי	ֲחָטָאה׃	8	ַאׁשְֵרי	ָאָדם	ֹלא־יְַחׁשֹב	יְהֹוָה	לֹו	עָוֹן׃	קור"ב ה	21,19	יַעַן	
ֲאׁשֶר	ֱאֹלִהים	ָהיָה	בַָּמׁשִיַח	ְמַרּצֶה	ֶאת-ָהעֹולָם	לְעַצְמֹו,	וְֹלא-ָחׁשַב	לֶָהם	ֶאת-
ּפִׁשְעֵיֶהם,	וַּיָׂשֶם	ּבָנּו	ֶאת-ְּדבַר	ָהִרּצּוי׃	21	ּכִי	ֶאת-ֲאׁשֶר	ֹלא-יַָדע	ַחָּטאת,	אֹתֹו	
עָׂשָה	לְַחָּטאת	ּבַעֲֵדנּו,	לְַמעַן	נְִהיֶה-ּבֹו	ֲאנְַחנּו	לְצְִדַקת	ֱאֹלִהים׃	רומ' ג 22, 
25-24, 28-27 וְִהיא	צְִדַקת	ֱאֹלִהים	ּבֱֶאמּונַת	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ֶאל־ּכֹל	וְעַל־
ּכֹל	ַהַּמֲאִמינִים	ּבֹו,	ּכִי	ֵאין	ַהבְֵּדל׃	24	וְנִצְָדִקים	ִחּנָם	ּבְַחְסּדֹו	עַל־יְֵדי	ַהּפְדּות	
ֲאׁשֶר	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃	25	ֲאׁשֶר	ׂשָמֹו	ָהֱאֹלִהים	לְפָנֵינּו	לְכַּפָָ֯רה	עַל־יְֵדי	ָהֱאמּונָה	
	עַל־ַהֲחָטִאים	ׁשֶּנַעֲׂשּו	לְפָנִים׃	 ּבְָדמֹו,	לְַהְראֹות	ֶאת־צְִדָקתֹו,	ּכִי	ּפַָסח	ּבְֶחְמלַתוֺ
ַרת־ָמה?	ַהעַל־יְֵדי־ 27	וְעַָּתה,	ַאּיֵה	ַהִהְתַהלְלּות?	ֲהֹלא	ֻהׁשְּבָָתה.	וְעַל־יְֵדי	תוֺ
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תֹוַרת	ַהַּמעֲׂשִים?	ֹלא,	ּכִי	עַל־יְֵדי	ּתֹוַרת	ָהֱאמּונָה׃	28	לָכֵן	ָמצָאנּו	ּכִי	בֱֶאמּונָה	
יִצְַּדק	ָהָאָדם	ּבִבְלִי	ַמעֲׂשֵי	תֹוָרה׃	טיט' ג 5, 7	ָאז	ֹלא	בִגְלַל	ַמעֲׂשֵי	ַהּצְָדָקה	
ַהּתֹולָָדה	 ְטבִילַת	 עַל-יְֵדי	 ַחְסּדֹו,	 ּכִי	ִאם-ִמּתֹוְך	 אָֹתנּו,	 עָׂשִינּו	הֹוׁשִיעַ	 ֲאׁשֶר	
ַהּׁשְנִּיָה	וְִחּדּוׁש	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃	7	לְַמעַן	נִצְַּדק	ּבְַחְסּדֹו	וְנִיַרׁש	לְפִי	ַהִּתְקוָה	ֶאת-
ַחּיֵי	ָהעֹולִָמים׃	אפס' א	7	ֲאׁשֶר-ּבֹו	לָנּו	ַהּפְִדיֹום	ּבְָדמֹו	ּוְסלִיַחת	ַהּפְׁשָעִים	
ּכְֹרב	ַחְסּדֹו׃	ירמ' כג 6	ּבְיָָמיו	ִּתּוָׁשַע	יְהּוָדה	וְיִׂשְָרֵאל	יִׁשְּכֹן	לָבֶַטח	וְזֶה-ּׁשְמֹו	
ֲאׁשֶר-יְִקְראֹו	יְהוָה	צְִדֵקנּו׃	קור"א א 31-30	ּוִמֶּמּנּו	ַאֶּתם	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ,	
ֲאׁשֶר	ָהיָה	לָנּו	לְָחכְָמה	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים	וְלִצְָדָקה	ּולְִקּדּוׁש	ּולְפְִדיֹום׃	31	וַיְִהי	
ָהֶאָחד	 ִאם־ּבְפֶׁשַע	 ּכִי	 	19-17 ה  רומ'  ּבַיהוָה׃	 יְִתַהּלֵל	 ַהִּמְתַהּלֵל	 ּכַּכָתּוב:	
ָמלְַך	ַהָּמוֶת	עַל־יְֵדי	ָהֶאָחד,	עַל	ַאַחת	ּכַָמה	וְכַָּמה	ְמַקּבְלֵי	ׁשֶפַע	ַהֶחֶסד	ּוַמְּתנַת	
ַהּצְָדָקה	יְִמלְכּו	בַַחּיִים	עַל־יְֵדי	ָהֶאָחד,	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	18	לָכֵן	ּכְפִי	ׁשֶּבְפֶׁשַע	
ֶאָחד	ַהְרׁשָעָה	לְכָל־ּבְנֵי־ָאָדם,	ּגַם־ּבְצְִדַקת	ִאיׁש	ֶאָחד	ַהצְָּדָקה	לְַחּיִים	לְכָל־
ּבְנֵי־ָאָדם׃	19	ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	ּבְִמִרי	ָהָאָדם	ָהֶאָחד	ָהיּו	ָהַרּבִים	לְחֹוְטִאים,	ּכְָך	ּגַם	
עַל־יְֵדי	צִיּות	ָהֶאָחד	יְִהיּו	ָהַרּבִים	לְצִַּדיִקים׃	עבר' ט 22 וְכְִמעַט	ַהּכֹל	יְֻטַהר	

ּבַָּדם	עַל-ּפִי	ַהּתֹוָרה	וְֵאין	ּכַּפָָרה	ּבְֹלא-ׁשְפִיכַת	ָּדם׃

ַהֲחָטִאים	 ְסלִיַחת	 יְַקּבְלּו	 ּכִי	 ְמעִיִדים	 ּכָל-ַהּנְבִיִאים	 וְעָלָיו	 	43 י  מה"ש  ג	

ּבִׁשְמֹו	ּכָל-ַהַּמֲאִמינִים	ּבֹו׃	גלט' ב 16 ּוִמַּדעְֵּתנּו	ּכִי	ֹלא-יִצְַּדק	ָאָדם	ִמּתֹוְך	
ַמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה,	ּכִי	ִאם-ּבֱֶאמּונַת	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ּגַם-ֲאנְַחנּו	ֶהֱאַמּנּו	ּבַָּמׁשִיַח	
יֵׁשּועַ,	לְַמעַן	נִצְַּדק	ֵמֱאמּונַת	ַהָּמׁשִיַח	וְֹלא	ִמַּמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה;	ּכִי	ִמַּמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה	
ּכִי	 ַהּתֹוָרה,	 ִמּתֹוְך	 צְִדָקִתי	 ִתְהיֶה-ּלִי	 וְֹלא	 	9 ג  פיל'  ּכָל-ּבָׂשָר׃	 יִצְַּדק	 ֹלא	
מה"ש  ּבֱָאמּונָה׃	 ָהֱאֹלִהים	 ֵמֵאת	 ַהּבָָאה	 ַהּצְָדָקה	 ַהָּמׁשִיַח,	 ִאם-ּבֱֶאמּונַת	
יג 39-38	לָכֵן,	ֲאנָׁשִים	ַאִחים,	יִּוַָדע	לָכֶם	ּכִי	עַל-יְֵדי-זֶה	ֻהּגַד	לָכֶם	ְסלִיַחת	
ַהֲחָטִאים׃	39	ּובְכֹל	ֲאׁשֶר	ֹלא-יְכָלְֶּתם	לְִהצְַטֵּדק	ּבְתֹוַרת	מֹׁשֶה,	ּכָל-ַהַּמֲאִמין	
עֹׁשֶר	 ֶאת-ּגְֻדּלַת	 ַהּבִָאים	 ּבַּדֹרֹות	 לְַהְראֹות	 	8-7 ב  אפס'  עַל-יָדֹו׃	 יֻצְַּדק	
ַחְסּדֹו	ּבְטֹובָתֹו	עָלֵינּו	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃	8	ּכִי-בֶַחֶסד	נֹוׁשַעְֶּתם	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה;	

וְֹלא	ִמּיְֶדכֶם	ָהיְָתה	ּזֹאת,	ּכִי-ַמַּתת	ֱאֹלִהים	ִהיא׃

2	 ומסתמכת	. צדקתו	 ואת	 המשיח	 את	 כזה	 באופן	 שמקבלת	 אמונה	 רק	
באדם	 לבדה	 אינה	 היא	 אבל	 להצדקה.ד	 האמצעי	 בלבד	 היא	 עליהם,	
הנצדק	אלא	שהיא	תמיד	ְמלֻווָה	בכל	מתנות	החסד	המושיעות	האחרות.	

היא	איננה	אמונה	מתה	אלא	אמונה	הפועלת	באהבה.ה

ד	יוח' א 12	וְַהְמַקּבְלִים	אֹתֹו,	נַָתן-עֹז	לָמֹו	לְִהיֹות	ּבָנִים	לֵאֹלִהים,	ַהַּמֲאִמינִים	
ּבִׁשְמֹו׃	רומ' ג 28	לָכֵן	ָמצָאנּו	ּכִי	בֱֶאמּונָה	יִצְַּדק	ָהָאָדם	ּבִבְלִי	ַמעֲׂשֵי	תֹוָרה׃	
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רומ'	ה	1	לָכֵן	ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר	נִצְַּדְקנּו	בֱָאמּונָה	ׁשָלֹום	לָנּו	עִם־ָהֱאֹלִהים	ּבֲַאדֹנֵנּו	
יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃

ה	יעקב ב 17, 22, 26	ּכָכָה	ּגַם-ָהֱאמּונָה,	ִאם-ֵאין	ּבָּה	ַמעֲׂשִים,	ֵמָתה	ִהיא	

ּבְעַצְָמּה׃	22	ִהּנְָך	ֹרֶאה	ּכִי-ָהיְָתה	ָהֱאמּונָה	עֹזֶֶרת	לְַמעֲׂשָיו,	ּוִמּתֹוְך	ַהַּמעֲׂשִים	
ָהׁשְלְָמה	ָהֱאמּונָה׃	26	ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	ַהּגּוף	ּבְלִי	נְׁשָָמה	ֵמת	הּוא,	ּכֵן	ּגַם-ָהֱאמּונָה	
בְלִי-ַמעֲׂשִים	ֵמָתה	ִהיא׃	גלט' ה 6	ּכִי	בַָּמׁשִיַח	ֵאינֶּנָה	נֱֶחׁשֶבֶת	ֹלא	ַהִּמילָה	

וְֹלא	ָהעְָרלָה,	ּכִי	ִאם-ָהֱאמּונָה	ַהּפֹעֶלֶת	ּבְַאֲהבָה׃

3	 המשיח,	על-ידי	הציות	והמוות	שלו,	סילק	בשלמות	את	חובם	של	כל	מי	.
שבדרך	זו	נצדקים	וסיפק	בעבורם,	כראוי,	באמת	ובשלמות	את	הצדק	של	
אביו.ו	על	אף	זאת,	כיוון	שהמשיח	נמסר	למענם	על	ידי	אלוהים	האב,ז	
והציות	שלו	וסיפוק	הצדק	של	האב	נתקבלו	במקומםח	בחינם	ולא	בזכות	
דבר	כלשהו	שבהם,	הצדקתם	נובעת	מחסד	חופשי	בלבד.ט	זאת	כדי	שגם	
מעשה	הצדק	חסר	הפשרות	של	אלוהים	במשיח	וגם	חסד	אלוהים	השופע	

יזכו	להכרה	ולכבוד	בהצדקתם	של	חוטאים.י

ּכִי	 ֵאלֵינּו,	 ֶאת־ַאֲהבָתֹו	 ָהֱאֹלִהים	 הֹוִדיעַ	 ּבָזֹאת	 ֲאבָל	 	19  ,10-8 ה  רומ'  ו	

נִצְַּדְקנּו	 ֲאׁשֶר	 ַאֲחֵרי	 וְעַָּתה,	 	9 חוְֺטִאים׃	 עֹוד	 ֵתנּו	 ּבְִהיוֺ ּבַעֲֵדנּו	 ֵמת	 ַהָּמׁשִיַח	
ּבְָדמֹו,	עַל	ַאַחת	ּכַָּמה	וְכַָּמה	נִּוָׁשַע	ּבֹו	ִמן־ֶהָחרוֺן׃	10	ּכִי	ִאם	ּבְִהיֹוֵתנּו	אֹיְבִים	
נְִרצֵינּו	לֵאֹלִהים	ּבְמֹות	ּבְנֹו,	עַל	ַאַחת	ּכַָּמה	וְכַָּמה	ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר	נְִרצֵינּו,	נִּוָׁשַע	
עַָּתה	ּבְַחּיָיו׃	19	ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	ּבְִמִרי	ָהָאָדם	ָהֶאָחד	ָהיּו	ָהַרּבִים	לְחֹוְטִאים,	ּכְָך	
ּגַם	עַל־יְֵדי	צִיּות	ָהֶאָחד	יְִהיּו	ָהַרּבִים	לְצִַּדיִקים׃	טימ"א ב 6-5	ּכִי	ֶאָחד	
הּוא	ָהֱאֹלִהים	וְֶאָחד	הּוא	ָהעֵֹמד	ּבֵין	ֱאֹלִהים	ּובֵין	ּבְנֵי	ָאָדם,	הּוא	בֶן-ָאָדם	
ַהּבָָאה	 ָהעֵדּות	 וְזֹאת	 ּכֹל.	 ּכֹפֶר	ּבְעַד	 נַָתן	ֶאת-נַפְׁשֹו	 יֵׁשּועַ׃	6	ֲאׁשֶר	 ַהָּמׁשִיַח	
בְעִָּתּה׃	עבר' י 10, 14	ּובָָרצֹון	ַהּזֶה	ְמֻקָּדׁשִים	ֲאנְַחנּו	עַל-יְֵדי	ַהְקָרבַת	ָקְרּבַן	
לָנֶצַח	 ִהׁשְלִים	 ֶאָחד	 ּבְָקְרּבָן	 הּוא	 ּכִי	 	14 ֶאָחת׃	 ּבְפַעַם	 ַהָּמׁשִיַח	 יֵׁשּועַ	 ּגּוף	
ֶאת-ַהְמֻקָּדׁשִים׃	דני' ט 24, 26	ׁשָבֻעִים	ׁשִבְעִים	נְֶחַּתְך	עַל-עְַּמָך	וְעַל-עִיר	
ָקְדׁשֶָך	לְכַּלֵא	ַהּפֶׁשַע	ּולְָהֵתם	ַחָּטאת	ּולְכַּפֵר	עָו	ֹן	ּולְָהבִיא	צֶֶדק	עֹלִָמים	וְלְַחּתֹם	
ָחזֹון	וְנָבִיא	וְלְִמׁשַֹח	קֶֹדׁש	ָקָדׁשִים׃	26	וְַאֲחֵרי	ַהּׁשָבֻעִים	ׁשִּׁשִים	ּוׁשְנַיִם	יִּכֵָרת	
ָמׁשִיַח	וְֵאין	לֹו	וְָהעִיר	וְַהּקֶֹדׁש	יַׁשְִחית	עַם	נָגִיד	ַהּבָא	וְִקּצֹו	בַּׁשֶֶטף	וְעַד	ֵקץ	
נָׂשָא	 ֳחלָיֵנּו	הּוא	 ָאכֵן	 נ"ג 6-4, 12-10	 ישע'  ׁשֵֹממֹות׃	 נֱֶחֶרצֶת	 ִמלְָחָמה	
ּוַמכְאֹבֵינּו	ְסבָלָם	וֲַאנְַחנּו	ֲחׁשַבְנֻהּו	נָגּועַ	ֻמּכֵה	ֱאֹלִהים	ּוְמעֻּנֶה׃	5	וְהּוא	ְמחֹלָל	
ִמּפְׁשָעֵנּו	ְמֻדּכָא	ֵמעֲו	ֹנֵֹתינּו	מּוַסר	ׁשְלֹוֵמנּו	עָלָיו	ּובֲַחבָֻרתֹו	נְִרּפָא-לָנּו׃	6	ּכֻּלָנּו	
וַיהוָה	 עֲו	ֹן	ּכֻּלָנּו׃	10	 ִהפְּגִיעַ	ּבֹו	ֵאת	 וַיהוָה	 ּפָנִינּו	 ִאיׁש	לְַדְרּכֹו	 ָּתעִינּו	 ּכַּצֹאן	
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ָחפֵץ	ַּדּכְאֹו	ֶהֱחלִי	ִאם-ָּתׂשִים	ָאׁשָם	נַפְׁשֹו	יְִרֶאה	זֶַרע	יֲַאִריְך	יִָמים	וְֵחפֶץ	יְהוָה	
ּבְיָדֹו	יִצְלָח׃	11	ֵמעֲַמל	נַפְׁשֹו	יְִרֶאה	יִׂשְּבָע	ּבְַדעְּתֹו	יַצְִּדיק	צִַּדיק	עַבְִּדי	לַָרּבִים	
ׁשָלָל	 יְַחּלֵק	 וְֶאת-עֲצּוִמים	 בַָרּבִים	 ֲאַחּלֶק-לֹו	 לָכֵן	 	12 יְִסּבֹל׃	 וַעֲו	ֹנָֹתם	הּוא	
ַּתַחת	ֲאׁשֶר	ֶהעֱָרה	לַָּמוֶת	נַפְׁשֹו	וְֶאת-ּפֹׁשְעִים	נְִמנָה	וְהּוא	ֵחְטא-ַרּבִים	נָׂשָא	

וְלַּפֹׁשְעִים	יַפְּגִיעַ׃	

ז	רומ' ח 32	ֲאׁשֶר־עַל־ּבְנֹו	יְִחידֹו	ֹלא	ָחס,	ּכִי	ִאם־ִהְסּגִירֹו	ּבְעַד	ּכֻּלָנּו,	ֲהֹלא	

גַם־יִֵּתן	לָנּו	עִּמֹו	ֶאת־ַהּכֹל?

ּבַעֲֵדנּו,	 קור"ב ה 21	ּכִי	ֶאת-ֲאׁשֶר	ֹלא-יַָדע	ַחָּטאת,	אֹתֹו	עָׂשָה	לְַחָּטאת	 ח	

לְַמעַן	נְִהיֶה-ּבֹו	ֲאנְַחנּו	לְצְִדַקת	ֱאֹלִהים׃	מתי ג 17	וְִהּנֵה	קֹול	ִמן-ַהּׁשַָמיִם	
אֹוֵמר	זֶה	ּבְנִי	יְִדיִדי	ֲאׁשֶר-ָרצְָתה	נַפְׁשִי	ּבֹו: אפס' ה 2	וְִהְתַהּלְכּו	ּבְַאֲהבָה,	
וָזֶבַח	 לְָקְרּבָן	 ּבַעֲֵדנּו	 ֶאת-נַפְׁשֹו	 וְִהְקִריב	 אָֹתנּו	 ָאַהב	 ּגַם-ַהָּמׁשִיַח	 ּכֲַאׁשֶר	

לֵאֹלִהים	לְֵריַח	נִיחֹוַח׃

יֵׁשּועַ׃  ּבַָּמׁשִיַח	 ֲאׁשֶר	 ַהּפְדּות	 עַל־יְֵדי	 ּבְַחְסּדֹו	 ִחּנָם	 וְנִצְָדִקים	  24 ג  רומ'  ט	

אפס' א 7 ֲאׁשֶר-ּבֹו	לָנּו	ַהּפְִדיֹום	ּבְָדמֹו	ּוְסלִיַחת	ַהּפְׁשָעִים	ּכְֹרב	ַחְסּדֹו׃

י	רומ' ג 26	לְַהְראֹות	ֶאת־צְִדָקתֹו	ּבָעֵת	ַהּזֹאת,	לְִהיוֺתוֺ	צִַּדיק	ּוַמצְִּדיק	ֶאת־

ּבֶן־ֱאמּונַת	יֵׁשּועַ׃ אפס' ב 7	לְַהְראֹות	ּבַּדֹרֹות	ַהּבִָאים	ֶאת-ּגְֻדּלַת	עֹׁשֶר	ַחְסּדֹו	
ּבְטֹובָתֹו	עָלֵינּו	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃

4	 העת	. ובמֹלאת	 הנבחרים,יא	 כל	 את	 להצדיק	 אלוהים	 החליט	 בנצח	 עוד	
המשיח	מת	בעבור	חטאיהם	וקם	לתחיה	עבור	הצדקתם;יב	על	אף	זאת,	
את	 הקודש	 רוח	 להם	 מעניק	 הזמן	 שבבוא	 עד	 נצדקים	 הנבחרים	 אין	

המשיח.יג

יא	גלט' ג 8	וְַהִּמְקָרא,	ּבְִראֹתֹו	ֵמֹראׁש	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	יַצְִּדיק	ֶאת-ַהּגֹויִם	ִמּתֹוְך	

ָהֱאמּונָה,	ִקֵּדם	לְבַּׂשֵר	ֶאת-ַאבְָרָהם,	לֵאמֹר:	וְנִבְְרכּו	בְָך	ּכָל-ַהּגֹויִם׃	פטר"א 
א 2, 20-19 ַהּנִבְָחִרים	ִמֶּקֶדם	ּכְפִי	ַדעַת	ֱאֹלִהים	ָהָאב,	ּבְִקּדּוׁש	ָהרּוַח,	ֶאל-
ִמׁשְַמעַת	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	וְֶאל-ַהּזָיַת	ָּדמֹו:	ֶחֶסד	וְׁשָלֹום	לְַמכְּבִיר	יְִהיּו	לָכֶם׃	19	
ּכִי	ִאם-ּבְַדם	יָָקר	ׁשֶל-ׂשֶה	ָתִמים	ּומּום	ֵאין-ּבֹו,	ּבְַדם	ַהָּמׁשִיַח׃	20	ַהּנֹוָדע	
וְנִגְלָה	ּבְַאֲחִרית	ַהּיִָמים	לְַמעַנְכֶם׃	רומ' ח 30	 ֵמֹראׁש,	לִפְנֵי	מֹוְסדֹות	ֵּתבֵל,	
ּגַם־ אָֹתם	 ְקָרָאם,	 וְֶאת־ֲאׁשֶר	 ּגַם־ָקָרא.	 אָֹתם	 ִמֶּקֶדם,	 ֲאׁשֶר־יְעָָדם	 וְֶאת	

ִהצְִּדיק.	וְֵאת	ֲאׁשֶר	ִהצְִּדיָקם,	אָֹתם	ּגַם	ּפֵֵאר׃
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פרק	יא:	הצדקה

יב	גלט' ד 4	ּובְִמֹלאת	ָהעֵת,	ׁשָלַח	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ּבְנֹו,	ֲאׁשֶר	נֹולַד	ֵמִאּׁשָה	וְנִַּתן	

וְזֹאת	 ּכֹל.	 ּבְעַד	 ּכֹפֶר	 ֶאת-נַפְׁשֹו	 נַָתן	 ֲאׁשֶר	 	6 ב  טימ"א  יַד-ַהּתֹוָרה׃	 ַּתַחת	
וְֻהָּקם	עֲבּור	 נְִמַסר	עֲבּור	ּפְׁשָעֵינּו	 רומ' ד 25	ֲאׁשֶר	 ַהּבָָאה	בְעִָּתּה׃	 ָהעֵדּות	

ַהצְָּדָקֵתנּו׃

יג	קול' א 22-21 וְגַם-ַאֶּתם	ֲאׁשֶר	ֱהיִיֶתם	ִמּלְפָנִים	מּוזִָרים	וְאֹיְבִים	ּבִנְטֹות	

לְבַבְכֶם	ַאֲחֵרי	ַהַּמעֲׂשִים	ָהָרעִים׃	22	עַָּתה	ִרּצָה	ֶאְתכֶם	ּבְגּוף	ּבְׂשָרֹו	עַל-יְֵדי	
מֹותֹו,	לְַהעֲִמיְדכֶם	לְפָנָיו	ְקדֹׁשִים	ּובְלִי-מּום	וָדֹפִי׃	גלט' ב 16 ּוִמַּדעְֵּתנּו	ּכִי	
ֹלא-יִצְַּדק	ָאָדם	ִמּתֹוְך	ַמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה,	ּכִי	ִאם-ּבֱֶאמּונַת	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ּגַם-
ִמַּמעֲׂשֵי	 וְֹלא	 ַהָּמׁשִיַח	 ֵמֱאמּונַת	 נִצְַּדק	 לְַמעַן	 יֵׁשּועַ,	 ּבַָּמׁשִיַח	 ֶהֱאַמּנּו	 ֲאנְַחנּו	
ַהּתֹוָרה;	ּכִי	ִמַּמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה	ֹלא	יִצְַּדק	ּכָל-ּבָׂשָר׃ טיט' ג 7-3 ּכִי	גַם-ֲאנְַחנּו	
וְלְִתׁשּוקֹות	 לְַתֲאוֹת	 וַעֲבִָדים	 וְתֹועִים	 וְסֹוֲרִרים	 ַדעַת	 ַחְסֵרי	 ִמּלְפָנִים	 ָהיִינּו	
	4 ֶאת-ָאִחיו׃	 ִאיׁש	 וְׂשנְִאים	 ּוׂשְנּוִאים	 וְִקנְָאה	 ּבְִרׁשְעָה	 ּוִמְתַהּלְכִים	 ׁשֹנֹות	
ָאְמנָם	ּכֲַאׁשֶר	נִגְלָה	נֹעַם	ֱאֹלִהים	מֹוׁשִיעֵנּו	וְַרֲחָמנּותֹו	ֶאל-ָהָאָדם׃	5	ָאז	ֹלא	
בִגְלַל	ַמעֲׂשֵי	ַהּצְָדָקה	ֲאׁשֶר	עָׂשִינּו	הֹוׁשִיעַ	אָֹתנּו,	ּכִי	ִאם-ִמּתֹוְך	ַחְסּדֹו,	עַל-יְֵדי	
וְִחּדּוׁש	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃	6	ֲאׁשֶר	ׁשָפְַך	עָלֵינּו	לְַמכְּבִיר	 ְטבִילַת	ַהּתֹולָָדה	ַהּׁשְנִּיָה	
עַל-יְֵדי	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	מֹוׁשִיעֵנּו׃	7	לְַמעַן	נִצְַּדק	ּבְַחְסּדֹו	וְנִיַרׁש	לְפִי	ַהִּתְקוָה	

ֶאת-ַחּיֵי	ָהעֹולִָמים׃

5	 לא	. שלעולם	 אף	 ועל	 חטאיהם;יד	 על	 לנצדקים	 לסלוח	 ממשיך	 אלוהים	
להיות	 בחטאיהם,	 מסוגלים,	 הם	 כנצדקים,טו	 מעמדם	 את	 לאבד	 יוכלו	
נתונים	לכעסו	האבהי	של	אלוהים,	וזיו	פניו	לא	יושב	להם	עד	שיכניעו	את	
לבם,	יודו	בחטאיהם,	יתחננו	למחילה	ויחדשו	את	אמונתם	ואת	חזרתם	

בתשובה.טז

לְַחּיָבֵינּו׃  גַם-ֲאנְַחנּו	 ָסלְַחנּו	 ּכֲַאׁשֶר	 ֶאת-חֹבֹוֵתינּו	 ּוְסלַח-לָנּו	 	12 ו  מתי  יד	

יוח"א א 7, 9 ַאְך	ִאם-ּבָאֹור	נֵלְֵך,	ּכֲַאׁשֶר	הּוא	בָאֹור,	ִהּנֵה	נְִתַחּבְַרנּו	יַָחד	
וְַדם-יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ּבְנֹו	יְַטֲהֵרנּו	ִמּכָל-ֵחְטא׃	9	וְִאם-נְִתוֶַּדה	ֶאת-ַחּטֹאֵתינּו,	
יוח"א  ִמּכָל-עָוֹן׃	 ּולְַטֲהֵרנּו	 ֶאת-ַחּטֹאֵתינּו	 לָנּו	 לְִסֹלַח	 וְצִַּדיק,	 הּוא	 נֱֶאָמן	
וְִאם-יֱֶחָטא	 ֶתֱחָטאּו.	 לְבִלְִּתי	 ֶאת-זֹאת	 ֲאלֵיכֶם	 ּכֵֹתב	 ִהנְנִי	 ּבָנַי,	  2-1 ב 
ִאיׁש,	יֶׁש-לָנּו	ֵמלִיץ	לִפְנֵי	ָאבִינּו,	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ַהּצִַּדיק׃	2	וְהּוא	ּכַּפָָרה	עַל-

ַחּטֹאֵתינּו,	וְֹלא	עַל-ַחּטֹאֵתינּו	לְבַד,	ּכִי	ּגַם-עַל-ַחּטֹאת	ּכָל-ָהעֹולָם׃

וְַאָּתה	 ֱאמּונֶָתָך;	 ֹלא-ִתכְלֶה	 ֲאׁשֶר	 בַעְַדָך	 ִהְתּפַּלַלְִּתי	 וֲַאנִי	  32 כב  לוקס  טו	

ּכֲַאׁשֶר	ָּתׁשּוב,	ַחּזֵק	ֶאת-ַאֶחיָך׃ יוח' י 28 וֲַאנִי	ֶאֵּתן	לֶָהן	ַחּיֵי	עֹולִָמים;	וְֹלא	
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ִמּיִָדי׃ עבר' י 14	ּכִי	הּוא	ּבְָקְרּבָן	 ֶאְתֶהן	 וְִאיׁש	ֹלא-יֲַחטֹף	 תֹאבְַדנָה	לָנֶצַח	
ֶאָחד	ִהׁשְלִים	לָנֶצַח	ֶאת-ַהְמֻקָּדׁשִים׃

ּופַָקְדִּתי	 	33 יִׁשְמֹרּו׃	 ֹלא	 ּוִמצְו	ַֹתי	 יְַחּלֵלּו	 ִאם-ֻחּקַֹתי	  33-32 פט  תהל'  טז	

וְֹלא-ֲאׁשֵַּקר	 ֵמעִּמֹו	 ֹלא-ָאפִיר	 וְַחְסִּדי	 	34 עֲו	ֹנָם׃	 ּובִנְגָעִים	 ּפִׁשְעָם	 בְׁשֵבֶט	
ּבֱֶאמּונִָתי׃	תהל' נא 14-9 ְּתַחְּטֵאנִי	בְֵאזֹוב	וְֶאְטָהר	ְּתכַּבְֵסנִי	ּוִמּׁשֶלֶג	ַאלְּבִין׃	
10	ַּתׁשְִמיעֵנִי	ׂשָׂשֹון	וְׂשְִמָחה	ָּתגֵלְנָה	עֲצָמֹות	ִּדּכִיָת׃	11	ַהְסֵּתר	ּפָנֶיָך	ֵמֲחָטָאי	
ּבְִקְרּבִי׃	 ַחֵּדׁש	 נָכֹון	 וְרּוַח	 ֱאֹלִהים	 ְמֵחה׃	12	לֵב	ָטהֹור	ּבְָרא-לִי	 וְכָל-עֲו	ֹנַֹתי	
13	ַאל-ַּתׁשְלִיכֵנִי	ִמּלְפָנֶיָך	וְרּוַח	ָקְדׁשְָך	ַאל-ִּתַּקח	ִמֶּמּנִי׃	14	ָהׁשִיבָה	ּלִי	ׂשְׂשֹון	
יִׁשְעֶָך	וְרּוַח	נְִדיבָה	ִתְסְמכֵנִי׃	תהל' לב 5	ַחָּטאִתי	אֹוִדיעֲָך	וַעֲו	ֹנִי	ֹלא-כִִּסיִתי	
מתי כו  עֲו	ֹן	ַחָּטאִתי	ֶסלָה׃	 נָׂשָאָת	 וְַאָּתה	 ָאַמְרִּתי	אֹוֶדה	עֲלֵי	פְׁשָעַי	לַיהוָה	
יְִקָרא	 ּבְֶטֶרם	 	- לֵאמֹר	 ֵאלָיו	 ָאַמר	 ֲאׁשֶר	 יֵׁשּועַ	 ֶאת-ְּדבַר	 ּפְֶטרֹוס	 וַּיִזְּכֹר	 	75
וַּיֵצֵא	ַהחּוצָה	וַיְָמֵרר	ּבַּבֶכִי׃ קור"א יא  ַהַּתְרנְגֹול	ְּתכֵַחׁש	ּבִי	ׁשָֹלׁש	ּפְעִָמים;	
ַהָּמוֶת׃	 יָׁשְנּו	 וְַהְרּבֵה	 וְַחּלָׁשִים	ַרּבִים	 זֹאת	יֵׁש-ּבָכֶם	חֹולִים	 30, 32	ּבַעֲבּור	
32	וְכֲַאׁשֶר	נִּדֹון	נִּוֵָסר	עַל-יַד	ָהָאדֹון,	לְַמעַן	ֹלא	נְֻחּיַב	עִם-ָהעֹולָם׃	לוקס א 
20	וְִהּנֵה	ֵתָאלֵם	וְֹלא	תּוכַל	לְַדּבֵר	עַד-ַהּיֹום	ֲאׁשֶר	ִּתְהיֶה	ּזֹאת,	ַּתַחת	ּכִי-ֹלא	

ֶהֱאַמנְָּת	ּבְִדבַָרי,	ֲאׁשֶר	יִָּמלְאּו	לְמֹועֲָדם׃

6	 הצדקת	המאמינים	הכפופים	לברית	הישנה	הייתה,	בכל	המובנים,	זהה	.
להצדקת	המאמינים	הכפופים	לברית	החדשה.יז	

ַהַּמֲאִמין׃	 עִם-ַאבְָרָהם	 יְִתּבֲָרכּו	 ָהֱאמּונָה	 ּבְנֵי	 עַל-ּכֵן	  14-13  ,9 ג  גלט  יז	

ִקלְלַת	 ּבַעֲֵדנּו,	ׁשֶּנֱֶאַמר:	 לְִקלָלָה	 ּבְִהיֹותֹו	 ִמִּקלְלַת	ַהּתֹוָרה	 ּפָָדנּו	 ַהָּמׁשִיַח	 	13
ֱאֹלִהים	ָּתלּו׃	14	לְַמעַן	ֲאׁשֶר	ָּתבֹא	ּבְִרּכַת	ַאבְָרָהם	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	עַל-ַהּגֹויִם,	
לְַמעַן	ֲאׁשֶר	נִּׂשָא	ֶאת-ַהבְָטַחת	ָהרּוַח	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה׃ רומ ד 24-22 עַל־
ּכֵן	ּגַם־נְֶחׁשְבָה־ּלֹו	לִצְָדָקה׃	23	וְֹלא־לְַמעֲנֹו	ּבִלְבַד	ּכְתּובָה	זֹאת	ׁשֶּנְֶחׁשְבָה	לֹו׃	
24	ּכִי	ִאם־ּגַם	לְַמעֲנֵנּו,	ֲאׁשֶר	ֵּתָחׁשֵב	לָנּו,	ַהַּמֲאִמינִים	ּבְִמי	ׁשֵֶהִקים	ֶאת־יֵׁשּועַ	
ֲאדֹנֵנּו	ִמן־ַהֵּמִתים׃ עבר' יג 8 יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ּגַם-ְּתמֹול	ּגַם-ַהּיֹום	הּוא	הּוא	

וְגַם-לְעֹולִָמים׃
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לכל	הנצדקים	מעניק	אלוהים	בבנו	יחידו,	ישוע	המשיח,	ולמענו,	את	מתנת	
ילדי	האלוהים	 בין	 נכללים	 לבנים;א	מכוח	האימוץ	הם	 החסד	שהיא	אימוצם	
עליהם,ג	 נקרא	 אלוהים	 שם	 מעניק.ב	 זה	 והזכויות	שמעמד	 מהחירויות	 ונהנים	
הם	מקבלים	את	רוח	האימוץ,ד	יש	להם	זכות	לגשת	בביטחון	אל	כס	החסד,ה	
ניתן	להם	לקרוא	אל	אלוהים	"אבא,	אבינו",ו	הם	זוכים	ממנו	לרחמים,ז	להגנה,ח	
בניו;י	אך	לעולם	 ידו	כפי	שאב	מייסר	את	 ומיוסרים	על	 ולהספקת	צורכיהםט	
כנוחלי	 ההבטחותיג	 את	 ונוחלים	 הגאולהיב	 ליום	 חתומים	 אלא	 נדחיםיא	 אינם	

ישועה	נצחית.יד

א	אפס' א 5	יְעָָדנּו	לֹו	לְבָנִים	עַל-יְֵדי	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ּכְֵחפֶץ	ְרצֹונֹו׃

ב	גלט' ד 5-4	ּובְִמֹלאת	ַהּיִָמים	ׁשָלַח	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ּבְנֹו	יְלּוד	ִאּׁשָה	וְנָתּון	

נְַקּבֵל	 לְַמעַן	 יַד-ַהּתֹוָרה	 ַּתַחת	 ָהיּו	 ֲאׁשֶר	 ֵאת	 לִפְּדֹות	 	5 יַד-ַהּתֹוָרה׃	 ַּתַחת	
ִמׁשְּפַט	ַהּבָנִים׃ רומ' ח 17	וְִאם־ּבָנִים	ֲאנְַחנּו,	ּגַם־יְֹרׁשִים	ָאנּו:	יְֹרׁשֵי	ֱאֹלִהים	
נְכֻּבָד׃	 ּגַם־ִאּתֹו	 לְַמעַן	 ִאּתֹו,	 נְִתעַּנֶה	 ִאם־ָאְמנָם	 ּבִיֻרּׁשָתֹו,	 לַָּמׁשִיַח	 וְׁשָֻּתפִים	
יוח' א 12	וְַהְמַקּבְלִים	אֹתֹו,	נַָתן-עֹז	לָמֹו	לְִהיֹות	ּבָנִים	לֵאֹלִהים,	ַהַּמֲאִמינִים	

ּבִׁשְמֹו׃

ג	ירמ' יד 9	וְַאָּתה	בְִקְרּבֵנּו	יְהוָה	וְׁשְִמָך	עָלֵינּו	נְִקָרא	ַאל-ַּתּנִֵחנּו׃	קור"ב ו 

18	וְָהיִיִתי	לָכֶם	לְָאב	וְַאֶּתם	ִּתְהיּו-לִי	לְבָנִים	ּולְבָנֹות,	נְֻאם-יהוה	צְבָאֹות׃	
ַהחּוצָה.	 עֹוד	 וְֹלא-יֵצֵא	 ֱאֹלַהי	 ּבְֵהיכַל	 לְעַּמּוד	 ֶאְּתנֶּנּו	 ַהְמנַּצֵַח,	 	12 ג  חזון 
ַהֲחָדׁשָה,	 יְרּוׁשָלַיִם	 ֱאֹלַהי,	 עִיר	 וְֶאת-ׁשֵם	 ֱאֹלַהי	 ֶאת-ׁשֵם	 עָלָיו	 וְכַָתבְִּתי	

ַהּיֶֹרֶדת	ִמּׁשַָמיִם	ֵמעִם-ֱאֹלַהי,	וְֶאת-ׁשְִמי	ֶהָחָדׁש׃

ד	רומ' ח 15	ּכִי	ֹלא	ִקּבַלְֶּתם	רּוַח	עַבְדּות	לָׁשּוב	לִיֹרא,	ּכִי	ִאם־ִקּבַלְֶּתם	ֶאת־

רּוַח	ָהִאּמּוץ,	ֲאׁשֶר	ּבֹו	קְֹרִאים	ֲאנְַחנּו:	ַאּבָא,	ָאבִינּו׃
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ֱאמּונָתֹו׃	 עַל-יַד	 ּבְבְִטָחה	 וְִקְרבֵָתנּו	 ִמֶּמּנּו	 ּפִינּו	 ּפְִתחֹון	 ֲאׁשֶר	 ג 12	 אפס'  ה	

א	ֶאל־ַהֶחֶסד	ַהּזֶה	ֲאׁשֶר	ֲאנְַחנּו	 רומ' ה 2	ֲאׁשֶר	ּבְיָדֹו	ָמצָאנּו	בֱָאמּונָה	ָמבוֺ
עְֹמִדים	ּבֹו,	וְנְִתַהּלֵל	ּבְִתְקוַת	ּכְבֹוד	ָהֱאֹלִהים׃	

ּבְנֹו	 ֶאת-רּוַח	 ּבִלְבַבְכֶם	 ָהֱאֹלִהים	 ׁשָלַח	 ַאֶּתם,	 ּכִי-בָנִים	 וְיַעַן	 	6 ד  גלט'  ו	

ַהּקֹוֵרא	ַאּבָא,	ָאבִינּו׃

ז	תהל' קג 13	ּכְַרֵחם	ָאב	עַל-ּבָנִים	ִרַחם	יְהוָה	עַל-יְֵרָאיו׃	

ח	משלי יד 26	ּבְיְִרַאת	יְהוָה	ִמבְַטח-עֹז	ּולְבָנָיו	יְִהיֶה	ַמְחֶסה׃			

ט	מתי ו' 30,	32	וְִאם-ּכָכָה	ַמלְּבִיׁש	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ֲחצִיר	ַהּׂשֶָדה	ֲאׁשֶר	ַהּיֹום	

צֵֹמַח	ּוָמָחר	יֻׁשְלְַך	לְתֹוְך	ַהַּתּנּור,	ַאף	ּכִי-ֶאְתכֶם,	ְקַטּנֵי	ָהֱאמּונָה?	32	ּכִי	ֶאת-
ּכָל-ֵאּלֶה	ְמבְַקׁשִים	ַהּגֹויִם;	ֲהֹלא	יֵֹדעַ	ֲאבִיכֶם	ֲאׁשֶר	ּבַּׁשַָמיִם	ּכִי	ַאֶּתם	צְִריכִים	

לְכָל-ֵאּלֶה׃	פטר"א ה 7	ַהׁשְלִיכּו	עָלָיו	ּכָל-יְָהבְכֶם,	ּכִי	הּוא	יְִדַאג	לָכֶם׃

י	עבר' יב 6	ּכִי	ֶאת-ֲאׁשֶר	יֱֶאַהב	יהוה	יֹוכִיַח,	יַכְִאב	ֶאת-ּבֵן	יְִרצֶה׃

יא	איכה ג 31	ּכִי	ֹלא	יִזְנַח	לְעֹולָם	ֲאדֹנָי׃	

יב	אפס' ד 30	וְֹלא	ְתעַּצְבּו	ֶאת-רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ׁשֶל-ֱאֹלִהים,	ֲאׁשֶר	נְֶחַּתְמֶּתם	ּבֹו	

ֶאל-יֹום	ַהּגְֻאּלָה׃

ּבְעְִּקבֹות	 רּוַח	 וְאֶֹרְך	 ּבֱֶאמּונָה	 ִאם-ֵּתלְכּו	 ּכִי	 ֵּתעָצֵלּו,	 ׁשֶֹּלא	 	12 ו  עבר'  יג	

ַהּיֹוְרׁשִים	ֶאת-ַהַהבְָטחֹות׃

ּכְֹרב	 ֲאׁשֶר	 ַהָּמׁשִיַח,	 יֵׁשּועַ	 ֲאדֹנֵנּו	 ֲאבִי	 ָהֱאֹלִהים	 ּבָרּוְך	 פטר"א א 4-3	 יד	 	
ַרֲחָמיו	ׁשָב	וְהֹולִיד	אָֹתנּו	לְִתְקוָה	ַחּיָה	ּבֲַהָקַמת	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ֵמעִם	ַהֵּמִתים׃	
לָכֶם׃	 ּבַּׁשַָמיִם	 ַהּצְפּונָה	 ִּתּבֹל,	 וְֹלא	 ְתגַֹאל	 וְֹלא	 ִתּׁשֵָחת	 ֹלא	 ֲאׁשֶר	 לְנֲַחלָה	 	4
עבר' א 14	ֲהֹלא-ֵהם	ּכֻּלָם	רּוחֹות	ַהּׁשֵָרת,	ׁשְלּוִחים	לְעֶזְָרה	ּבְעַד	ָהעֲִתיִדים	

לֶָרׁשֶת	ֶאת-ַהּיְׁשּועָה?
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1	 אלוהים	בורא	לב	חדש	ורוח	חדשה	בנקראים	על-ידי	קריאה	אפקטיבית.	.
הנולדים	מחדש	מתקדשים	יותר	ויותר	בפועל	ובעצמם	בזכות	מות	המשיח	
ותחייתוא,	באמצעות	דברו	ורוחו	השוכנים	בהםב.	שלטון	גוף	החטא	נחרב	
כולוג	,	ותשוקותיו	השונות	נחלשות	ומומתות	יותר	ויותר.ד	בנושעים	אלו,	
מתרחש	תהליך	של	החייאה	גוברת,	והם	מתחזקים	יותר	ויותר	בכל	חסדי	
אלוהים	המובילים	לישועה;ה	כתוצאה	הם	שוקדים	על	קדושה	אמיתית,	

שבלעדיה	לא	יראה	איש	את	אלוהים.ו

א	קור"א ו 11 וְכֵָאּלֶה	לְפָנִים	ָהיּו	ִמְקצְַתכֶם,	ֲאבָל	ֻרַחצְֶּתם,	ֲאבָל	ֻקַּדׁשְֶּתם,	

ֲאבָל	ָהצְַדְקֶּתם	ּבְׁשֵם	ָהָאדֹון	יֵׁשּועַ	ּובְרּוַח	ֱאֹלֵהינּו׃	מה"ש כ 32 וְעַָּתה,	ַאַחי,	
ֶאְתכֶם	 לִבְנֹות	 ַהיְכֹלֶת	 ֲאׁשֶר-לֹו	 ַחְסּדֹו,	 וְלְִדבַר	 לֵאֹלִהים	 ֶאְתכֶם	 מֵֹסר	 ֲאנִי	
וְלֵָתת	לָכֶם	נֲַחלָה	ּבְֶקֶרב	ּכָל-ַהְמֻקָּדׁשִים׃ פיל' ג 10 לַָדעַת	אֹתֹו	וְֶאת-ּגְבּוַרת	
ְּתִחּיָתֹו	וְִהְתַחּבְרּות	עִּנּויָיו	ּולְִהַּדּמֹות	לְמֹותֹו׃	רומ' ו 6-5 ּכִי־ִאם	נִַּטעְנּו	יַַחד	
לְִדמּות	מֹותֹו,	ָאכֵן	ּגַם־נְִהיֶה	ּבְִדמּות	ְּתִחּיָתֹו׃	6	ּבֲַאׁשֶר	יֹוְדעִים	ֲאנְַחנּו,	ּכִי־
נִצְלַב	ִאּתוֺ	ָהָאָדם	ַהּיָׁשָן	ֲאׁשֶר	ּבָנּו,	לְַמעַן	יֻׁשְַמד	ּגּוף	ַהֵחְטא,	לְבִלְִּתי	ֱהיוֵֺתנּו	

עֹוד	עֲבִָדים	לֵַחְטא׃

לְַמעַן	 	26 ה  אפס'  הּוא׃	 ֱאֶמת	 ְּדבְָרָך	 ּבֲַאִמֶּתָך;	 אָֹתם	 ַקֵּדׁש	 	17 יז  יוח'  ב	

ֲאבָל	 	13 ב  תסל"ב  ַהָּמיִם׃	 ּבְִרִחיצַת	 ֲאׁשֶר-ִטֲהָרּה	 ַאֲחֵרי	 ּבְִדבָרֹו	 ַקְּדׁשָּה	
ָהָאדֹון,	 ֲחבִיבֵי	 ַאַחי	 ּבַעֲבּוְרכֶם,	 ּבְכָל-עֵת	 לֵאֹלִהים	 לְהֹודֹות	 ַחּיָבִים	 ֲאנְַחנּו	
ֲאׁשֶר	ָהֱאֹלִהים	ּבַָחר	ּבָכֶם	ֵמֵראׁשִית	לִיׁשּועָה	ּבְִקּדּוׁש	ָהרּוַח	ּובֱֶאמּונַת	ָהֱאֶמת׃

ג	רומ' ו 6, 14	ּבֲַאׁשֶר	יֹוְדעִים	ֲאנְַחנּו,	ּכִי־נִצְלַב	ִאּתוֺ	ָהָאָדם	ַהּיָׁשָן	ֲאׁשֶר	ּבָנּו,	

ֵתנּו	עֹוד	עֲבִָדים	לֵַחְטא׃	14	ּכִי	ָמׁשֹול	 לְַמעַן	יֻׁשְַמד	ּגּוף	ַהֵחְטא,	לְבִלְִּתי	ֱהיוֺ
ֹלא	יְִמׁשֹל	ַהֵחְטא	ּבָכֶם	עֹוד;	ּכִי	ֵאינְכֶם	ַּתַחת	יַד־ַהּתֹוָרה,	ּכִי	ִאם־ַּתַחת	יַד־

ֶהָחֶסד׃
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עִם-ּכָל-ְּתׁשּוקָֹתיו	 ֶאת-ּבְׂשָָרם	 צָלְבּו	 לַָּמׁשִיַח	 ֵהם	 וֲַאׁשֶר	  24 ה  גלט'  ד	

וְַתֲאוָֹתיו׃	רומ' ח 13 ּכִי	ִאם־ִּתְחיּו	לְפִי	ַהּבָׂשָר,	מֹות	ְּתֻמתּון.	וְִאם־עַל־יְֵדי	
ָהרּוַח	ָּתִמיתּו	ֶאת־ַמעַלְלֵי	ַהּבָׂשָר,	ָחיֹה	ִתְחיּו׃

ה	קול' א 11	לְִהְתַחּזֵק	ּבְכָל-ּכַֹח,	ּכִגְבּוַרת	ּכְבֹודֹו,	לְכָל-ַסבְלָנּות	וְאֶֹרְך	רּוַח	

עִם-ׂשְִמָחה׃	אפס' ג 19-16	לֵָתת	לָכֶם,	לְפִי-עֹׁשֶר	ּכְבֹודֹו,	לְִהְתַחּזֵק	ּבִגְבּוָרה	
עַל-יְֵדי	רּוחֹו	לָָאָדם	ַהּפְנִיִמי׃	17	ׁשֶּיִׁשְּכֹן	ַהָּמׁשִיַח	ּבִלְבַבְכֶם	ּבֱָאמּונָה	וְִהיִיֶתם	
עִם-ּכָל-ַהְּקדֹׁשִים	 לְַהּׂשִיג	 ּתּוכְלּו	 לְַמעַן	 	18 ּבְַאֲהבָה׃	 ּוְמיָֻּסִדים	 ְמׁשָֹרׁשִים	
ַמה-הּוא	ָהֹרַחב	וְָהאֶֹרְך	וְָהעֶֹמק	וְַהּגֹבַּה׃	19	וִיַדעְֶּתם	ֶאת-ַאֲהבַת	ַהָּמׁשִיַח,	

ַהּנַעֲלָה	עַל-ּכָל-ָּדעַת,	וְנְִמלֵאֶתם	ֶאת-ּכָל-ְמלֹוא	ָהֱאֹלִהים׃

ו	קור"ב ז 1 לָכֵן,	ֲחבִיבָי,	ּבְִהיֹות	לָנּו	ַהַהבְָטחֹות	ָהֵאּלֶה	נְַטֲהָרה	ֶאת-עַצְֵמנּו	

יב 14  ֱאֹלִהים׃ עבר'  ּבְיְִרַאת	 ְקֻדּׁשֵָתנּו	 לְַהׁשְלִים	 וָרּוַח,	 ּבָׂשָר	 ִמּכָל-ֻטְמַאת	
ֹלא-יְִרֶאה	 ּבִלְעֶָדיָה	 ֲאׁשֶר	 ַהְּקֻדּׁשָה,	 וְֵאת	 עִם-ּכָל-ָאָדם	 ֶאת-ַהּׁשָלֹום	 ִרְדפּו	

ִאיׁש	ֶאת-ָהָאדֹון׃

2	 התקדשות	זו	נוגעת	לכל	כולה	של	הוויית	האדםז	אף	שבחיים	האלו	היא	.
החוטא,ח	 הטבע	 שרידי	 הווייתו	 היבטי	 בכל	 נותרים	 כי	 מושלמת	 אינה	
משתוקק	 כשהבשר	 פשרות,	 וחסרת	 מתמדת	 מלחמה	 מתעוררת	 ומהם	

להפך	מן	הרוח	והרוח	ההפך	מן	הבשר.ט

וְכָל- ׁשְלֵָמה,	 ְקֻדּׁשָה	 ֶאְתכֶם	 יְַקֵּדׁש	 ַהּׁשָלֹום	 ֱאֹלֵהי	 הּוא	 	23 ה  תסל"א  ז	

רּוֲחכֶם	וְנַפְׁשְכֶם	וְגּופְכֶם	יִּׁשֵָמר	ָּתִמים	ּבְבֹוא	ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃

ּבָנּו׃	 ֵאין	 ּוְדבָרֹו	 נְׂשִיֶמּנּו	 לְכֹזֵב	 ָחָטאנּו,	 ּכִי	ֹלא	 וְִאם-נֹאַמר	 יוח"א א 10	 ח	

רומ' ז 18, 23	ּכִי	יַָדעְִּתי	ּכִי־ּבִי,	ּבִבְׂשִָרי,	ֹלא	ׁשוֺכֵן	טֹוב.	ֵהן	ָהָרצוֺן	יֵׁש	עִָּמִדי,	
ֲאבָל	עֲׂשוֺת	ַהּטוֺב	ֵאינֶּנִי	מוֺצֵא׃	23	ַאְך	ֹרֶאה־ֲאנִי	בְֵאבַָרי	חֹק	ַאֵחר,	ַהֹּלֵחם	
לְָחק־ׂשִכְלִי	וְיֹולִיכֵנִי	ׁשְבִי	לְתֹוַרת	ַהֵחְטא	ֲאׁשֶר	ּבְֵאבָָרי׃	פיל' ג 12	ֹלא	ּכְִאּלּו	
ִהּׂשַגְִּתי	ּכְבָר	אֹו	ּכְִאּלּו	ָהׁשְלְַמִּתי,	ֲאבָל	ֶאְרּדֹף	אּולַי	ַאּׂשִיג,	ּכֲַאׁשֶר	ּגַם-ִהּׂשִיגַנִי	

ַהָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃

ִמן-ַהּבָׂשָר;	 ֶהפְֶך	 וְָהרּוַח	 ִמן-ָהרּוַח	 ֶהפְֶך	 ִמְתַאּוֶה	 ַהּבָׂשָר	 ּכִי	 	17 ה  גלט'  ט	

ַּתְחּפֹצּו׃  לָזֶה,	עַד-ׁשֶֹּלא	תּוכְלּו	לַעֲׂשֹות	ֵאת	ֲאׁשֶר	 זֶה	 ִמְתקֹוֲמִמים	 ּוׁשְנֵיֶהם	
פטר"א ב 11	ֲאהּובִים,	ַאזְִהיְרכֶם	ּכְגִֵרים	וְתֹוׁשָבִים,	ִהּנָזְרּו	ִמַּתֲאוֹת	ַהּבָׂשָר	

ַהִּמְתּגָרֹות	ּבַּנָפֶׁש׃
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פרק	יג:	התקדשות

3	 על	אף	ששרידי	הטבע	החוטא	שנותרו	בכל	היבטי	הווייתו	של	האדם	ינצחו	.
במלחמה	זו	לזמן	מה,י	יכריעו	לבסוף	ההיבטים	שחודשו,	כי	רוח	המשיח	
יקדש	ויחזק	אותם	בכל	עת.יא	כך	גדלים	הקדושים	בחסדיב	ומשלימים	את	

קדושתם	ביראת	אלוהים.יג

י	רומ' ז 23	ַאְך	ֹרֶאה־ֲאנִי	בְֵאבַָרי	חֹק	ַאֵחר,	ַהֹּלֵחם	לְָחק־ׂשִכְלִי	וְיֹולִיכֵנִי	ׁשְבִי	

לְתֹוַרת	ַהֵחְטא	ֲאׁשֶר	ּבְֵאבָָרי׃

יַד־ ַּתַחת	 ֵאינְכֶם	 ּכִי	 עֹוד;	 ּבָכֶם	 ַהֵחְטא	 יְִמׁשֹל	 ֹלא	 ָמׁשֹול	 ּכִי	 ו 14	 רומ'  יא	

ַהּתֹוָרה,	ּכִי	ִאם־ַּתַחת	יַד־ֶהָחֶסד׃	יוח"א ה 4	ּכִי-כֹל	ַהּנֹולָד	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים	
ד  אפס'  ֶאת-ָהעֹולָם׃	 ַהְמנַּצֵַח	 ַהּנִּצָחֹון	 	- וֱֶאמּונֵָתנּו	 ֶאת-ָהעֹולָם;	 ְמנַּצֵַח	
16-15	ּכִי	ִאם-נְַדּבֵר	ָהֱאֶמת	ּבְַאֲהבָה	וְנִגְְּדלָה	ּבְכָל-ָּדבָר	לֹו	לַָּמׁשִיַח,	ׁשֶהּוא	
ָהֹראׁש׃	16	ֲאׁשֶר	ִמֶּמּנּו	ּכָל-ַהּגּוף	ּבְִהיֹתֹו	ֻמְרּכָב	ּוְמֻדּבָק	ּבְכָל-ִחּבּור	ַהּׁשִּמּוׁש,	
ּבִנְיָנֹו	 לְַהׁשְלַָמת	 וְיִגְַּדל	 יְִרּבֶה	 וְֵאבָר,	 לְכָל-ֵאבָר	 ַהּנְתּונָה	 ַהּפְעֻּלָה	 ִמַּדת	 ּכְפִי	

ּבְַאֲהבָה׃

יב	פטר"ב ג 18	ּוְרבּו	ּבְֶחֶסד	ּובְַדעַת	ֲאדֹנֵנּו	ּומֹוׁשִיעֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ֲאׁשֶר-לֹו	

ַהּכָבֹוד	ּגַם-ַהּיֹום	וְגַם-לְיֹום	ָהעֹולָם.	ָאֵמן׃	קור"ב ג 18	וֲַאנְַחנּו	כֻּלָנּו	ּבְפָנִים	
ַהִהיא,	 ְּדמּות	 ֶאל-עֶצֶם	 וְנֵָחלֵף	 ּבְַמְרָאה	 ָהָאדֹון	 ֶאת-ּכְבֹוד	 ֹרִאים	 ְמגֻּלִים	

ִמּכָבֹוד	ֶאל-ּכָבֹוד,	ּכְֵהָחלֵף	ֵמֵאת	ֲאדֹון	ָהרּוַח׃	

יג	קור"ב ז 1	לָכֵן,	ֲחבִיבָי,	ּבְִהיֹות	לָנּו	ַהַהבְָטחֹות	ָהֵאּלֶה	נְַטֲהָרה	ֶאת-עַצְֵמנּו	

ִמּכָל-ֻטְמַאת	ּבָׂשָר	וָרּוַח,	לְַהׁשְלִים	ְקֻדּׁשֵָתנּו	ּבְיְִרַאת	ֱאֹלִהים׃
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פרק יד
אמונה מושיעה

1	 לנבחרים	היכולת	להאמין	. ניתנת	 אמונה	היא	מתנת	חסד	שבאמצעותה	
המשיח	 רוח	 פעולת	 היא	 כזו	 אמונה	 נפשם.א	 לישועת	 המביאה	 אמונה	
בלבם,ב	ובדרך	כלל	מתממשת	בלב	האדם	באמצעות	הוראת	דבר	אלוהים;ג	
באמצעות	טבילה	במים,	סעודת	האדון	ותפילה	היא	גם	גדלה	ומתחזקת.ד

א	עבר' י 39	ָאְמנָם	ֲאנְַחנּו	ֵאינֶּנּו	ִמן-ַהּנְסֹוגִים	ָאחֹור	לְָאבְָדם,	ּכִי	ִאם-ִמן-

ַהַּמֲאִמינִים	לְַהּצָלַת	ַהּנֶפֶׁש׃

ב	קור"ב ד 13	ּובְִהיֹות	לָנּו	ָהרּוַח	ַההּוא	ׁשֶל-ָהֱאמּונָה,	ּכַָּדבָר	ַהּכָתּוב:	ֶהֱאַמנְִּתי	

ּכִי-ֲאַדּבֵר,	ּגַם-ֲאנְַחנּו	נֲַאִמין	וְעַל-ּכֵן	נְַדּבֵר׃	אפס' א 19-17	ּכִי-יִֵּתן	לָכֶם	
וְֶהָחזֹון	לַָדעַת	 ַהָחכְָמה	 ַהּכָבֹוד,	ֶאת-רּוַח	 ֲאבִי	 ַהָּמׁשִיַח,	 יֵׁשּועַ	 ֲאדֹנֵנּו	 ֱאֹלֵהי	
אֹתֹו׃	18	וְיֵָאר	עֵינֵי	לְבַבְכֶם,	לְַמעַן	ֵּתְדעּו	ֵאי-זֹו	ִהיא	ּתֹוֶחלֶת	ְקִריָאתֹו	וְֵאי-
זֶה	הּוא	עֹׁשֶר	ּכְבֹוד	נֲַחלָתֹו	ּבְַּקדֹׁשִים׃	19	וְֵאי-זֶה	הּוא	יְִתרֹון	ּגְֻדּלַת	ּגְבּוָרתֹו	
ּבָנּו	ַהַּמֲאִמינִים	ּכְפִי	פְעֻּלַת	עֹצֶם	ּכֹחֹו׃	אפס' ב 8	ּכִי-בֶַחֶסד	נֹוׁשַעְֶּתם	עַל-יְֵדי	

ָהֱאמּונָה;	וְֹלא	ִמּיְֶדכֶם	ָהיְָתה	ּזֹאת,	ּכִי-ַמַּתת	ֱאֹלִהים	ִהיא׃

ג	רומ' י 14, 17	וְעַָּתה,	ֵאיְך	יְִקְראּו	ֶאל־ֲאׁשֶר	ֹלא־ֶהֱאִמינּו	בֹו?	וְֵאיְך	יֲַאִמינּו	

ּבֲַאׁשֶר	ֹלא	ׁשְָמעּו	עָלָיו?	וְֵאיְך	יִׁשְְמעּו	ּבְֵאין	ַמכְִריז?	17	לָכֵן	ָהֱאמּונָה	בָָאה	
ִמּתֹוְך	ַהּׁשְמּועָה	וְַהּׁשְמּועָה	עַל־יְֵדי	ְדבַר־ָהֱאֹלִהים׃

וְַהּזְָך,	 ִהְתַאּוּו	לֶָחלָב	ַהּׂשִכְלִי	 פטר"א ב 2	ּוכְעֹולֲלִים	ֲאׁשֶר	ִמָּקרֹוב	נֹולָדּו	 ד	

לְַמעַן	ִּתגְְּדלּו-בֹו	ֶאל-ַהְּתׁשּועָה׃	מה"ש כ 32	וְעַָּתה,	ַאַחי,	ֲאנִי	מֵֹסר	ֶאְתכֶם	
נֲַחלָה	 לָכֶם	 וְלֵָתת	 ֶאְתכֶם	 לִבְנֹות	 ַהיְכֹלֶת	 ֲאׁשֶר-לֹו	 ַחְסּדֹו,	 וְלְִדבַר	 לֵאֹלִהים	
ּבְֶקֶרב	ּכָל-ַהְמֻקָּדׁשִים׃ רומ' ד 11	וְאֹות	ַהִּמילָה	ִקּבֵל	לְחֹוָתם	צְִדַקת	ָהֱאמּונָה	
ֲאׁשֶר	ָהיְָתה־ּלֹו	ּבְעְָרלָתוֺ,	לְִהיֹות	לְָאב	לְכָל־ַהַּמֲאִמינִים	ַאף	ּכִי	עֲֵרלִים	ֵהם,	
לְַמעַן	ּגַם־לֶָהם	ֵּתָחׁשֵב	ַהּצְָדָקה׃ לוקס יז 5	וַּיֹאְמרּו	ַהּׁשְלִיִחים	ֶאל-ָהָאדֹון:	
הֹוֵסף	לָנּו	ֱאמּונָה׃	רומ' א 17-16	ּכִי	ֵאינֶּנִי	בֹוׁש	ּבִבְׂשֹוַרת	ַהָּמׁשִיַח,	ּבֲַאׁשֶר	
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ּגַם־ וְכֵן	 בִָראׁשֹונָה	 לַּיְהּוִדי	 ּכָל־ַהַּמֲאִמין,	 לְִתׁשּועַת	 ִהיא	 ֱאֹלִהים	 ּגְבּוַרת	
לַּיְוָנִי׃	17	ּכִי־נִגְלֵית	ּבָּה	צְִדַקת	ֱאֹלִהים	ֵמֱאמּונָה	ֶאל־ֱאמּונָה,	ּכַּכָתּוב:	וְצִַּדיק	

ּבֱֶאמּונָתֹו	יְִחיֶה׃

2	 אלוהים,	. בדבר	 הנגלה	 כל	 של	 באמיתותו	 המשיחי	 מאמין	 זו	 באמונה	
וזאת	מכוח	סמכותו	של	אלוהים	עצמו,	המדבר	בדברו.ה	באמונה	זו	פועל	
ירא	 למצוות,ו	 מציית	 וקטע,	 קטע	 בכל	 שנאמר	 למה	 בהתאם	 המשיחי	
נוכח	האיומים,ז	ומקבל	ברצון	את	הבטחות	אלוהים	לחיים	הללו	ולחיים	
הכרה	 הם	 לישועה	 המביאה	 אמונה	 של	 מעשיה	 עיקרי	 אבל	 שבעתיד.ח	
להתקדשות	 להצדקה,	 בלבד	 עליו	 והסתמכות	 המשיח	 קבלת	 במשיח,	

ולחיי	עולם	בזכות	ברית	החסד.ט

ּכִי	 נֲַאִמין,	 ַמֲאָמֵרְך	 ֹלא-בַעֲבּור	 ֵמעַָּתה	 ֶאל-ָהִאּׁשָה,	 וַּיֹאְמרּו	 	42 ד  יוח'  ה	

בְָאזְנֵינּו	ׁשַָמעְנּו,	וַּנֵַדע	ּכִי-ָאְמנָם	זֶה	הּוא	ַהָּמׁשִיַח	מֹוׁשִיעַ	ָהעֹולָם׃ תסל"א 
ב 13	ּבַעֲבּור	זֹאת	ּגַם-נֹוֶדה	ָתִמיד	לֵאֹלִהים,	ּכִי	ַאֶּתם	ּבְַקּבֶלְכֶם	ֵמִאָּתנּו	ְּדבַר	
ׁשְמּועַת	ָהֱאֹלִהים,	ֹלא-ִקּבַלְֶּתם	אֹותֹו	ּכְִדבַר	ּבְנֵי-ָאָדם,	ּכִי	ִאם-ּכְמֹו-ׁשֶהּוא	
בֱֶאֶמת,	ּכְִדבַר	ָהֱאֹלִהים,	ֲאׁשֶר	הּוא	ּגַם-ּפֹעֵל	ּבָכֶם	ַהַּמֲאִמינִים׃	יוח"א ה 10	
יֲַאִמין	לֵאֹלִהים	 וֲַאׁשֶר	ֹלא	 ּבְנַפְׁשֹו.	 ָהעֵדּות	 יֶׁש-לֹו	 ּבְבֶן-ָהֱאֹלִהים	 ַהַּמֲאִמין	
לְכֹזֵב	ׂשָָמהּו,	יַעַן	ֹלא-ֶהֱאִמין	ּבָעֵדּות	ֲאׁשֶר	ֵהעִיד	ָהֱאֹלִהים	עַל-ּבְנֹו׃	מה"ש 
יְִקָראּוָה	 ֲאׁשֶר	 ַהִהיא	 ּכִי-בֶַּדֶרְך	 לְפָנֶיָך,	 ֲאנִי	 מֹוֶדה	 ֶאת-זֹאת	 ֲאבָל	 	14 כד 
ּבְׁשֵם	ּכַת,	ּבָּה	ֲאנִי	עֹבֵד	ֶאת-ֱאֹלֵהי	ֲאבֹוֵתינּו,	ּבְַהֲאִמינִי	ּבְכָל-ַהּכָתּוב	ּבַּתֹוָרה	

ּובַּנְבִיִאים׃	

ו	רומ' טז 26	וְעַָּתה	נְִתּפְַרֵסם	וְנֹוַדע	עַל־יְֵדי	ּכְִתבֵי	ַהּנְבִיִאים,	ּכְִמצְוַת	ֱאֹלֵהי	

עֹולָם	לְכָל־ַהּגֹויִם	לֲַהבִיָאם	לְִהּׁשַָמע	ֶאל־ָהֱאמּונָה׃

ז	ישע' סו 2	וְֶאת-ּכָל-ֵאּלֶה	יִָדי	עָׂשָָתה	וַּיְִהיּו	כָל-ֵאּלֶה	נְֻאם-יְהוָה	וְֶאל-זֶה	

ַאּבִיט	ֶאל-עָנִי	ּונְכֵה-רּוַח	וְָחֵרד	עַל-ְּדבִָרי׃	

ח	עבר' יא 13	ּכְפִי	ֱאמּונָה	ֵמתּו	כָל-ֵאּלֶה	וְֹלא	ִהּׂשִיגּו	ֶאת-ַהַהבְָטחֹות,	ַרק	

ֵמָרחֹוק	ָראּו	אֹוָתן	וַּיִבְְטחּו	וַּיִׂשְְמחּו	לְִקָראָתן	וַּיֹודּו	ּכִי-גִֵרים	ֵהם	וְתֹוׁשָבִים	
ּבָָאֶרץ׃	טימ"א ד 8	ּכִי	ַהְרּגֵל	ַהּגּוף	יֹועִיל	ְמעָט,	ֲאבָל	ַהֲחִסידּות	ּתֹועִיל	לְכָל-

ָּדבָר	וְיֶׁש-לָּה	ַהבְָטַחת	ַחּיֵי	ָהעֹולָם	ַהּזֶה	וְָהעֹולָם	ַהּבָא׃
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פרק	יד:	אמונה	מושיעה

ט	יוח' א 12	וְכָל־ַהְמַקּבְלִים	אֹתֹו	ַהַּמֲאִמינִים	ּבִׁשְמֹו	נַָתן־ּתֶֹקף	לֶָהם	לְִהיֹות	

ּבָנִים	לֵאֹלִהים׃ מה"ש טז 31	וַּיֹאְמרּו:	ַהֲאֵמן	ּבָָאדֹון	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	וְִתּוָׁשֵעַ	
ּכִי	 ַהַחי,	 ָאנֹכִי	 וְֵאין-עֹוד	 נִצְלַבְִּתי	 עִם-ַהָּמׁשִיַח	 	20 ב  גלט'  ּובֵיֶתָך׃	 ַאָּתה	
ִאם-ַהָּמׁשִיַח	הּוא	ַחי	ּבְִקְרּבִי;	וֲַאׁשֶר	ֲאנִי	ַחי	עַָּתה	בַּבָׂשָר	ֶאְחיֶה	ּבֱֶאמּונַת	ּבֶן-
ֱאֹלִהים,	ֲאׁשֶר	ֲאָהבַנִי	וַּיִֵּתן	ֶאת-נַפְׁשֹו	ּבַעֲִדי׃ מה"ש טו 11	ֲאבָל	ּבְֶחֶסד	יֵׁשּועַ	

ַהָּמׁשִיַח	ֲאדֹנֵנּו	נֲַאִמין	לְִהּוָׁשֵעַ	ּכְמֹוֶהם	ּכָמֹונּו׃

3	 אמונה	זו	משתנה.	היא	חזקה	או	חלשה,י	ומסוגלת	להיות	נתונה	תכופות	.
ובדרכים	שונות	להתקפות	ולהיחלש,	אבל	היא	מנצחת,יא	ואצל	רבים	גדלה	

עד	לביטחון	מלא	במשיח,יב	שהוא	גם	מקור	ישועתנו	וגם	מגשימה.יג

ּכִי- ּבְִדבַר-צֶֶדק,	 ֵמבִין	 ֵאינֶּנּו	 ָחלָב	 ַמֲאכָלֹו	 ֲאׁשֶר	 כֹל	 ּכִי	 עבר' ה 14-13	 י	

יֵׁש	 ַהַהְרגֵל	 עַל-ּפִי	 ֲאׁשֶר	 ַהּבִָריא,	 ַהַּמֲאכָל	 לַּׁשְלִֵמים	 ַאְך	 	14 עֹולֵל׃	 עֹוֶדּנּו	
ָרפְָתה	 וְֹלא	 ד 20-19	 רומ'  לָָרע׃	 ּבֵין-טֹוב	 לְַהבְִּדיל	 ְמנִֻּסים	 לֶָהם	חּוׁשִים	
	ׁשֶּכְבָר	ֵמת	ּבְִהיֹותֹו	ּכְבֶן־ְמַאת	ׁשָנָה	וְֶאל־מוֺת	 נֵן	ֶאל־ּגּופוֺ ֱאמּונָתֹו	וְֹלא	ִהְתּבוֺ
	ּבְַהבְָטַחת	ָהֱאֹלִהים,	ּכֲַחַסר	ֱאמּונָה,	ּכִי	 ֶרֶחם	ׂשָָרה׃	20	וְֹלא־ָהיָה	ָספֵק	ּבְלִּבוֺ
ַמלְּבִיׁש	 וְִאם-ּכָכָה	 ו 30	 מתי  לֵאֹלִהים׃	 ּכָבֹוד	 וַּיִֵּתן	 ּבֱֶאמּונָה	 ִאם־ִהְתַחּזֵק	
ַהַּתּנּור,	 לְתֹוְך	 יֻׁשְלְַך	 ּוָמָחר	 צֵֹמַח	 ַהּיֹום	 ֲאׁשֶר	 ַהּׂשֶָדה	 ֶאת-ֲחצִיר	 ָהֱאֹלִהים	
וַּיֹאֶמר	 וַּיְִתַמּה.	 יֵׁשּועַ	 וַּיִׁשְַמע	 	10 ח  מתי  ָהֱאמּונָה?  ְקַטּנֵי	 ּכִי-ֶאְתכֶם,	 ַאף	
ֶאל-ַההֹלְכִים	ַאֲחָריו:	ָאֵמן	אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם,	ּגַם-ּבְיִׂשְָרֵאל	ֹלא-ָמצָאִתי	ֱאמּונָה	

ּגְדֹולָה	כָזֹאת׃

יא	לוקס כב 32-31	וַּיֹאֶמר	ָהָאדֹון:	ׁשְִמעֹון,	ׁשְִמעֹון,	ִהּנֵה	ָּתבַע	ֶאְתכֶם	ַהּׂשָָטן	

ֱאמּונֶָתָך;	 ֹלא-ִתכְלֶה	 ֲאׁשֶר	 בַעְַדָך	 ִהְתּפַּלַלְִּתי	 וֲַאנִי	 	32 ּכִַחִּטים׃	 לִזְרֹוְתכֶם	
וְַאָּתה	ּכֲַאׁשֶר	ָּתׁשּוב,	ַחּזֵק	ֶאת-ַאֶחיָך׃	אפס' ו 16	וְעַל-ּכָל-ֵאּלֶה	ִּתפְׂשּו	ֶאת-
ָמגֵן	ָהֱאמּונָה,	ֲאׁשֶר	ּתּוכְלּו	לְכַּבֹות	ּבֹו	ֶאת-ִחּצֵי	ָהָרׁשָע	ַהּבֹעֲִרים׃	יוח"א ה 
5-4	ּכִי-כֹל	ַהּנֹולָד	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים	ְמנַּצֵַח	ֶאת-ָהעֹולָם;	וֱֶאמּונֵָתנּו	-	ַהּנִּצָחֹון	
ַהְמנַּצֵַח	ֶאת-ָהעֹולָם׃	5	ִמי	הּוא	זֶה	ַהְמנַּצֵַח	ֶאת-ָהעֹולָם,	ִאם-ֹלא	ַהַּמֲאִמין	

ּבְיֵׁשּועַ	ׁשֶהּוא	ּבֶן-ָהֱאֹלִהים?

עבר' ו 12-11	ֲאבָל	ֶחפְצֵנּו	ׁשֶּכָל-ֶאָחד	ִמּכֶם	ּגַם-יִׁשְקֹד	ׁשָקֹוד	לְַהֲחזִיק	 יב	

ּבִׁשְלֵמּות	ַהִּתְקוָה	עַד-ַהֵּקץ׃	12	ׁשֶֹּלא	ֵּתעָצֵלּו,	ּכִי	ִאם-ֵּתלְכּו	ּבֱֶאמּונָה	וְאֶֹרְך	
רּוַח	ּבְעְִּקבֹות	ַהּיֹוְרׁשִים	ֶאת-ַהַהבְָטחֹות׃	עבר' י 22	נְִקְרבָה-ּנָא	ּבְלֵבָב	ׁשָלֵם	
ּובֱֶאמּונָה	ְתִמיָמה,	ְמטָֹהִרים	ּבְַהּזָיַת	לְבָבֵנּו	ֵמרּוַח	ָרעָה	ּוְרחּוצֵי	בָׂשָר	ּבְַמיִם	
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ְטהֹוִרים׃ קול' ב 2 לְַמעַן	יְנֲֻחמּו	לִּבֹוָתם	וְנְִקׁשְרּו	יַַחד	ּבְַאֲהבָה	ּולְכָל-עֹׁשֶר	
ַּדעַת	נְכֹונָה,	לְַהׂשְּכִיל	סֹוד	ָהֱאֹלִהים	ָאבִינּו	וְסֹוד	ַהָּמׁשִיַח׃

יג	עבר' יב 2	וְנַּבִיָטה	ֶאל-יֵׁשּועַ	ֹראׁש	ָהֱאמּונָה	ּוַמׁשְלִיָמּה,	ֲאׁשֶר	ּבְעַד	ַהּׂשְִמָחה	

ַהּׁשְמּוָרה	לֹו	ָסבַל	ֶאת-ַהּצְלָב,	וַּיִבֶז	ַהֶחְרּפָה,	וַּיֵׁשֶב	לִיִמין	ּכִֵּסא	ָהֱאֹלִהים׃
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פרק טו
תשובה מחטא אליי חיים

1	 תשובה	מחטא	אליי	חיים	היא	מתנת	חסד	הנובעת	מהבשורה.א	תשובה	זו	.
חייב	כל	רועה	קהילה	ללמד,	כמו	גם	את	האמונה	במשיח.ב

א	זכר' יב 10	וְׁשָפַכְִּתי	עַל-ּבֵית	ָּדוִיד	וְעַל	יֹוׁשֵב	יְרּוׁשָלִַם	רּוַח	ֵחן	וְַתֲחנּונִים	

עָלָיו	 וְָהֵמר	 עַל-ַהּיִָחיד	 ּכְִמְסּפֵד	 עָלָיו	 וְָספְדּו	 ֲאׁשֶר-ָּדָקרּו	 ֵאת	 ֵאלַי	 וְִהּבִיטּו	
ּכְָהֵמר	עַל-ַהּבְכֹור׃	מה"ש יא 18	וַיְִהי	ּכְׁשְָמעָם	זֹאת	וַּיֲַחִריׁשּו	וַיְַהלֲלּו	ֶאת-

ָהֱאֹלִהים	וַּיֹאְמרּו:	ָאכֵן	ּגַם-לַּגֹויִם	נַָתן	ָהֱאֹלִהים	ַהְּתׁשּובָה	לַַחּיִים׃

ב	לוקס כד 47	וֲַאׁשֶר	ִּתָּקֵרא	בִׁשְמֹו	ְּתׁשּובָה	ּוְסלִיַחת	ַהֲחָטִאים	ּבְכָל-ַהּגֹויִם,	

ָהֵחל	ִמירּוׁשָלָיִם׃	מרק' א 15	ָמלְָאה	ָהעֵת	וְִהּגִיעָה	ַמלְכּות	ָהֱאֹלִהים;	ׁשּובּו	
ֶאת-ַהְּתׁשּובָה	 וְלַּיְוָנִים	 לַּיְהּוִדים	 וָָאעִיד	 	21 כ  מה"ש  בַּבְׂשֹוָרה׃	 וְַהֲאִמינּו	

לֵאֹלִהים	וְֵאת	ָהֱאמּונָה	ּבֲַאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃

2	 תשובה	אלי	חיים	מאפשרת	לחוטא	להבין	את	הסכנה	הכרוכה	בחטאיו,	.
בטומאתם	ובמידת	התועבה	שבהם.	בתשובה	זאת	החוטא	מבין	שחטאיו	
נוגדים	את	טבעו	הקדוש	של	אלוהים	ואת	צדקת	תורתו.	בחסד	התשובה	
לאלה	 המשיח	 דרך	 רחמים	 מספק	 שאלוהים	 מבין	 גם	 החוטא	 מחטא	
מכולם	 ולפנות	 חטאיו	 את	 לשנוא	 לחוטא	 גורם	 זה	 בתשובה.	 החוזרים	
לאלוהיםג	וגם	להחליט	להתהלך	במאמץ	מתמיד	עם	אלוהים	על-פי	כל	

מצוותיו.ד	

ג	יחז' יח 31-30	לָכֵן	ִאיׁש	ּכְִדָרכָיו	ֶאׁשְּפֹט	ֶאְתכֶם	ּבֵית	יִׂשְָרֵאל	נְֻאם	ֲאדֹנָי	

	31 עָו	ֹן׃	 לְִמכְׁשֹול	 לָכֶם	 וְֹלא-יְִהיֶה	 ִמּכָל-ּפִׁשְעֵיכֶם	 וְָהׁשִיבּו	 ׁשּובּו	 יְהוִה	
ַהׁשְלִיכּו	ֵמעֲלֵיכֶם	ֶאת-ּכָל-ּפִׁשְעֵיכֶם	ֲאׁשֶר	ּפְׁשַעְֶּתם	ּבָם	וַעֲׂשּו	לָכֶם	לֵב	ָחָדׁש	
וְרּוַח	ֲחָדׁשָה	וְלָָּמה	ָתֻמתּו	ּבֵית	יִׂשְָרֵאל׃	יחז' לו 31	ּוזְכְַרֶּתם	ֶאת-ַּדְרכֵיכֶם	
וְעַל	 עֲו	ֹנֵֹתיכֶם	 עַל	 ּבִפְנֵיכֶם	 ּונְקֹטֶֹתם	 ֹלא-טֹובִים	 ֲאׁשֶר	 ּוַמעַלְלֵיכֶם	 ָהָרעִים	
וְֶאת-ֲאפַֻּדת	 כְַסּפֶָך	 ּפְִסילֵי	 ֶאת-צִּפּוי	 וְִטֵּמאֶתם	 	22 ל  ישע'  ּתֹועֲבֹוֵתיכֶם׃	
ַמֵּסכַת	זְָהבֶָך	ִּתזְֵרם	ּכְמֹו	ָדוָה	צֵא	ּתֹאַמר	לֹו׃	תהל' נא 6	לְָך	לְבְַּדָך	ָחָטאִתי	
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ירמ' לא -18 בְׁשָפְֶטָך׃	 ִּתזְּכֶה	 ּבְָדבְֶרָך	 ִּתצְַּדק	 לְַמעַן	 עָׂשִיִתי	 ּבְעֵינֶיָך	 וְָהַרע	
ֲהׁשִבֵנִי	 לָֻּמד	 ּכְעֵגֶל	ֹלא	 וִָאּוֵָסר	 יִַּסְרַּתנִי	 ִמְתנֹוֵדד	 ֶאפְַריִם	 ׁשַָמעְִּתי	 ׁשָמֹועַ	 	17
ִהּוְָדעִי	 וְַאֲחֵרי	 נִַחְמִּתי	 ׁשּובִי	 ּכִי-ַאֲחֵרי	 	18 ֱאֹלָהי׃	 יְהוָה	 ַאָּתה	 ּכִי	 וְָאׁשּובָה	
ָספְַקִּתי	עַל-יֵָרְך	ּבֹׁשְִּתי	וְגַם-נִכְלְַמִּתי	ּכִי	נָׂשָאִתי	ֶחְרּפַת	נְעּוָרי׃	יואל ב -13
12	וְגַם-עַָּתה	נְֻאם-יְהוָה	ׁשֻבּו	עַָדי	ּבְכָל-לְבַבְכֶם	ּובְצֹום	ּובִבְכִי	ּובְִמְסּפֵד׃	13	
וְִקְרעּו	לְבַבְכֶם	וְַאל-ּבִגְֵדיכֶם	וְׁשּובּו	ֶאל-יְהוָה	ֱאֹלֵהיכֶם	ּכִי-ַחּנּון	וְַרחּום	הּוא	
ֶאֶרְך	ַאּפַיִם	וְַרב-ֶחֶסד	וְנִָחם	עַל-ָהָרעָה׃	עמוס ה 15	ׂשִנְאּו-ָרע	וְֶאֱהבּו	טֹוב	
וְַהּצִיגּו	בַּׁשַעַר	ִמׁשְּפָט	אּולַי	יֱֶחנַן	יְהוָה	ֱאֹלֵהי-צְבָאֹות	ׁשְֵאִרית	יֹוֵסף׃	תהל' 
קיט 128	עַל-ּכֵן	ּכָל-ּפִּקּוֵדי	כֹל	יִּׁשְָרִּתי	ּכָל-אַֹרח	ׁשֶֶקר	ׂשָנֵאִתי׃	קור"ב ז 11	
ּכִי	ְראּו-נָא	ֵאת	ֲאׁשֶר-נֶעֱצַבְֶּתם	ּכְִרצֹון	ֱאֹלִהים,	ּכַָּמה	ֵהבִיא	ֶאְתכֶם	זֶה	לִיֵדי	
זְִריזּות,	ּגַם	לְִהְתנַּצְלּות,	ּגַם-לְֹרגֶז,	ּגַם	לְיְִרָאה,	ּגַם	לְִתׁשּוָקה,	ּגַם	לְִקנְָאה,	ּגַם	

לִנְָקָמה	ּובַּכֹל	הֹוכְַחֶּתם	ּכִי-נְִקּיִים	ַאֶּתם	ּבַָּדבָר	ַההּוא׃

	59 ֶאל-ּכָל-ִמצְו	ֶֹתיָך׃	 ּבְַהּבִיִטי	 ֹלא-ֵאבֹוׁש	 ָאז	 	106  ,59  ,6 קיט  תהל'  ד	

לִׁשְמֹר	 וֲָאַקּיֵָמה	 נִׁשְּבַעְִּתי	 	106 ֶאל-עֵדֶֹתיָך׃	 ַרגְלַי	 וָָאׁשִיבָה	 ְדָרכָי	 ִחּׁשַבְִּתי	
ִמׁשְּפְֵטי	צְִדֶקָך׃	לוקס א 6	ּוׁשְנֵיֶהם	ָהיּו	צִַּדיִקים	לִפְנֵי	ָהֱאֹלִהים	וְהֹלְכֵי	תֹם	
ּבְכָל-ִמצְוֹת	ָהֱאֹלִהים	ּובְֻחּקָֹתיו׃	מל"ב כג 25	וְכָמֹהּו	ֹלא-ָהיָה	לְפָנָיו	ֶמלְֶך	
ּכְכֹל	ּתֹוַרת	מֹׁשֶה	 ּובְכָל-ְמאֹדֹו	 ּובְכָל-נַפְׁשֹו	 ּבְכָל-לְבָבֹו	 ֶאל-יְהוָה	 ֲאׁשֶר-ׁשָב	

וְַאֲחָריו	ֹלא-ָקם	ּכָמֹהּו׃

3	 או	. חטא	 על	 לכפר	 כדי	 בה	 יש	 כאילו	 מחטא,	 התשובה	 על	 לסמוך	 אין	
לשמש	סיבה	כלשהי	למחילת	החטא.ה	התשובה	מחטא	היא	מעשה	חסד	
חופשי	של	אלוהים	במשיח.ו	על	אף	זאת,	תשובה	דרושה	לכל	החוטאים,	

כך	שאף	לא	אחד	מהם	רשאי	לצַפות	למחילה	בלעדיה.ז

ה	יחז' לו 32-31	ּוזְכְַרֶּתם	ֶאת-ַּדְרכֵיכֶם	ָהָרעִים	ּוַמעַלְלֵיכֶם	ֲאׁשֶר	ֹלא-טֹובִים	
ּונְקֹטֶֹתם	ּבִפְנֵיכֶם	עַל	עֲו	ֹנֵֹתיכֶם	וְעַל	ּתֹועֲבֹוֵתיכֶם׃	32	ֹלא	לְַמעַנְכֶם	ֲאנִי-עֹׂשֶה	
נְֻאם	ֲאדֹנָי	יְהוִה	יִּוַָדע	לָכֶם	ּבֹוׁשּו	וְִהּכָלְמּו	ִמַּדְרכֵיכֶם	ּבֵית	יִׂשְָרֵאל׃	יחז' טז 
ִמֵּמְך	 ַהּגְדֹלֹות	 ֶאת-ֲאחֹוַתיְִך	 ּבְַקְחֵּתְך	 וְנִכְלְַמְּת	 ֶאת-ְּדָרכַיְִך	 וְזָכְַרְּת	 	63-61
ֶאל-ַהְּקַטּנֹות	ִמֵּמְך	וְנַָתִּתי	ֶאְתֶהן	לְָך	לְבָנֹות	וְֹלא	ִמּבְִריֵתְך׃	62	וֲַהִקימִֹתי	ֲאנִי	
ֶאת-ּבְִריִתי	ִאָּתְך	וְיַָדעְַּת	ּכִי-ֲאנִי	יְהוָה׃	63	לְַמעַן	ִּתזְּכְִרי	וָבֹׁשְְּת	וְֹלא	יְִהיֶה-ּלְָך	
עֹוד	ּפְִתחֹון	ּפֶה	ִמּפְנֵי	ּכְלִָּמֵתְך	ּבְכַּפְִרי-לְָך	לְכָל-ֲאׁשֶר	עָׂשִית	נְֻאם	ֲאדֹנָי	יְהוָה׃

ו	הושע יד 3, 5	ְקחּו	עִָּמכֶם	ְּדבִָרים	וְׁשּובּו	ֶאל-יְהוָה	ִאְמרּו	ֵאלָיו	ּכָל-ִּתּׂשָא	

נְָדבָה	 אֲֹהבֵם	 ְמׁשּובָָתם	 ֶאְרּפָא	 	5 ׂשְפֵָתינּו׃	 פִָרים	 ּונְׁשַּלְָמה	 וְַקח-טֹוב	 עָו	ֹן	
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וְנִצְָדִקים	ִחּנָם	ּבְַחְסּדֹו	עַל־יְֵדי	ַהּפְדּות	ֲאׁשֶר	 ּכִי	ׁשָב	ַאּפִי	ִמֶּמּנּו׃	רומ ג 24	
ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃ אפס' א' 7	ֲאׁשֶר-ּבֹו	לָנּו	ַהּפְדּות	ּבְָדמֹו	ּוְסלִיַחת	ַהּפְׁשָעִים	ּכְֹרב	

ַחְסּדֹו׃

ז	לוקס יג 3, 5	ֹלא,	ּכִי-אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם,	ִאם-ֹלא	ָתׁשּובּו,	ּתֹאבְדּו	כֻּלְכֶם	ּגַם-

ַאֶּתם׃	5	ֹלא	ּכִי-אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם	ִאם-ֹלא	ָתׁשּובּו	ּגַם-ַאֶּתם	ּכֻּלְכֶם	ּתֹאבֵדּו׃ 
מה"ש יז 31-30	לָכֵן	עַָּתה	ַאֲחֵרי	עֲבֹר	ֱאֹלִהים	עַל-יְמֹות	ַהִּסכְלּות,	ְמצַּוֶה	
הּוא	ֶאת-ּכָל-ּבְנֵי	ָהָאָדם	ּבְכָל-ַאפְֵסי-ֶאֶרץ	ּכִי	ׁשֹוב	יָׁשּובּו׃	31	יַעַן	ֲאׁשֶר	ׁשָת-
יֹום	לִׁשְּפֹט	ֵּתבֵל	ּבְצֶֶדק	עַל-יְֵדי	ִאיׁש	ֲאׁשֶר	ִהפְִקידֹו,	וַּיִֵּתן	עֵדּות	נֱֶאָמנָה	לְכֻּלָם	

ּבֲַהִקימֹו	אֹתֹו	ִמן-ַהֵּמִתים׃

4	 כפי	שאין	חטא,	זעיר	ככל	שיהיה,	שפטור	מהרשעה	המביאה	לאבדנו	של	.
חוטא,ח	כך	גם	אין	חטא	כה	אדיר	שהוא	מסוגל	להביא	לאבדנם	של	אלה	

ששבים-באמת	מחטא.ט

ח	רומ' ו 23	ּכִי־ׂשְכַר	ַהֵחְטא	הּוא	ַהָּמוֶת,	ּוַמְּתנַת	ֶחֶסד	ֱאֹלִהים	ִהיא	ַחּיֵי	עֹולָם	

ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	ֲאדֹנֵנּו׃	רומ' ה 12	לָכֵן	ּכֲַאׁשֶר	עַל־יְֵדי	ָאָדם	ֶאָחד	ּבָא	ַהֵחְטא	
לָעֹולָם,	וְַהָּמוֶת	עֵֶקב	ַהֵחְטא,	וְכֵן	עָבַר	ַהָּמוֶת	עַל־ּכָל־ּבְנֵי	ָאָדם,	ִמּפְנֵי	ֲאׁשֶר	
ּכֻּלָם	ָחָטאּו׃ מתי יב 36	וֲַאנִי	אֵֹמר	לָכֶם,	ּכָל-ִמּלָה	בְֵטלָה	ֲאׁשֶר	יְַדּבְרּו	ּבְנֵי	

ָהָאָדם	יְִּתנּו	עָלֶיָה	ֶחׁשְּבֹון	ּבְיֹום	ַהִּדין׃

ט	ישע' נה 7	יַעֲזֹב	ָרׁשָע	ַּדְרּכֹו	וְִאיׁש	ָאוֶן	ַמְחׁשְבָֹתיו	וְיָׁשֹב	ֶאל-יְהוָה	וִיַרֲחֵמהּו	
וְֶאל-ֱאֹלֵהינּו	ּכִי-יְַרּבֶה	לְִסלֹוַח׃	רומ' ח 1	עַל־ּכֵן	ָהְרׁשֵעַ	ֹלא	יְֻרׁשְעּו	עַָּתה	ֵאּלֶה	
א  ישע'  ָהרּוַח׃	 ִאם־לְפִי	 ּכִי	 כַּבָׂשָר,	 ֹלא	 ַהִּמְתַהּלְכִים	 יֵׁשּועַ,	 ּבַָּמׁשִיַח	 ֲאׁשֶר	
16, 18	ַרֲחצּו	ִהּזַּכּו	ָהִסירּו	ֹרעַ	ַמעַלְלֵיכֶם	ִמּנֶגֶד	עֵינָי	ִחְדלּו	ָהֵרעַ׃	18	לְכּו-נָא	
וְנִּוָכְָחה	יֹאַמר	יְהוָה	ִאם-יְִהיּו	ֲחָטֵאיכֶם	ּכַּׁשָנִים	ּכַּׁשֶלֶג	יַלְּבִינּו	ִאם-יְַאִּדימּו	

כַּתֹולָע	ּכַּצֶֶמר	יְִהיּו׃	

5	 אדם	. כל	 שעל	 אלא	 מחטא,	 כללית	 בתשובה	 להסתפק	 אדם	 לבני	 ַאל	
להשתדל	לשוב	מחטאיו,	אחד	לאחד.י

י	תהל' יט 14	ּגַם	ִמּזִֵדים	ֲחׂשְֹך	עַבְֶּדָך	ַאל-יְִמׁשְלּו-בִי	ָאז	ֵאיָתם	וְנִֵּקיִתי	ִמּפֶׁשַע	

ֶאת-ַמֲחצִית	 ֲאדֹנִי,	 ִהּנֵה,	 ֶאל-ָהָאדֹון:	 וַּיֹאֶמר	 זַּכַי	 וַּיַעֲמֹד	 	8 יט  לוקס  ָרב׃	
טימ"א  ַאְרּבַעְָּתיִם׃	 לֹו	 ָאׁשִיב	 ִאיׁש,	 וְִאם-עָׁשְַקִּתי	 לָעֲנִּיִים,	 נֵֹתן	 ֲאנִי	 נְכַָסי	
א 13, 15	אִֹתי	ֲאׁשֶר	ִמּלְפָנִים	ָהיִיִתי	ְמגֵַּדף	ּוְמַרֵּדף	ּוְמָחֵרף;	ֲאבָל	ֻרַחְמִּתי,	ּכִי	
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עָׂשִיִתי	ִמּבְלִי-ַדעַת	ּבְֵאין	ֱאמּונָה׃	15	נֱֶאָמן	ַהָּדבָר	וְָראּוי	לְִהְתַקּבֵל	עַל-ּכֹל,	
ַהּגָדֹול	 ָאנֹכִי	 ֲאׁשֶר	 ֶאת-ַהַחָּטִאים,	 לְהֹוׁשִיעַ	 לָעֹולָם	 ּבָא	 יֵׁשּועַ	 ּכִי-ַהָּמׁשִיַח	

ּבֶָהם׃

6	 כל	אדם	נדרש	להתוודות	על	חטאיו	לפני	אלוהים	לבדו,	ולבקש	עליהם	.
מי	 גם,	 כך	 רחמים.יב	 ימצא	 חטאיו,	 את	 ובעוזבו	 כן	 בעשותו	 מחילה.יא	
שמכשיל	את	אחיו	או	את	קהילת	המשיח	צריך	להיות	מוכן,	בפרטיות	
או	בפומבי	ותוך	כדי	הבעת	צער	על	חטאו,	להכריז	בפני	אלה	שהוא	חטא	

כלפיהם	ששב	מחטאו,יג	ועליהם	להתרצות	אליו	ולקבל	אותו	באהבה.יד

יא	תהל' נא 7-6, 9, 11, 16	לְָך	לְבְַּדָך	ָחָטאִתי	וְָהַרע	ּבְעֵינֶיָך	עָׂשִיִתי	לְַמעַן	

ִּתצְַּדק	ּבְָדבְֶרָך	ִּתזְּכֶה	בְׁשָפְֶטָך׃	7	ֵהן-ּבְעָוֹון	חֹולָלְִּתי	ּובְֵחְטא	יֱֶחַמְתנִי	ִאִּמי׃	
9	ְּתַחְּטֵאנִי	בְֵאזֹוב	וְֶאְטָהר	ְּתכַּבְֵסנִי	ּוִמּׁשֶלֶג	ַאלְּבִין׃	11	ַהְסֵּתר	ּפָנֶיָך	ֵמֲחָטָאי	
ְּתַרּנֵן	לְׁשֹונִי	 ֱאֹלֵהי	ְּתׁשּועִָתי	 ִמָּדִמים	ֱאֹלִהים	 ַהּצִילֵנִי	 ְמֵחה׃	16	 וְכָל-עֲו	ֹנַֹתי	
וַעֲו	ֹנִי	ֹלא-כִִּסיִתי	ָאַמְרִּתי	אֹוֶדה	 תהל' לב 6-5	ַחָּטאִתי	אֹוִדיעֲָך	 צְִדָקֶתָך׃	
עֲלֵי	פְׁשָעַי	לַיהוָה	וְַאָּתה	נָׂשָאָת	עֲו	ֹן	ַחָּטאִתי	ֶסלָה׃	6	עַל-זֹאת	יְִתּפַּלֵל	ּכָל-

ָחִסיד	ֵאלֶיָך	לְעֵת	ְמצֹא	ַרק	לְׁשֵֶטף	ַמיִם	ַרּבִים	ֵאלָיו	ֹלא	יַּגִיעּו׃	

יב	משלי כח 13 ְמכֶַּסה	פְׁשָעָיו	ֹלא	יַצְלִיַח	ּומֹוֶדה	וְעֹזֵב	יְֻרָחם׃ יוח"א א 9	

ֶאת-ַחּטֹאֵתינּו	 לָנּו	 לְִסֹלַח	 וְצִַּדיק,	 הּוא	 נֱֶאָמן	 ֶאת-ַחּטֹאֵתינּו,	 וְִאם-נְִתוֶַּדה	
ּולְַטֲהֵרנּו	ִמּכָל-עָוֹן׃

יג	יעקב	ה 16	ִהְתוַּדּו	עֲוֹנֹוֵתיכֶם	ִאיׁש	לִפְנֵי	ֵרעֵהּו	וְִהְתּפַלֲלּו	ִאיׁש	ּבְעַד	ֵרעֵהּו,	

ּבְָחזְָקה׃	 ֶאל-ֱאֹלִהים	 ַהּקֵֹרא	 ַהּצִַּדיק	 ְּתפִּלַת	 ּכַֹח	 ּכִי-גָדֹול	 ֵּתָרפֵאּו.	 לְַמעַן	
לוקס יז 4-3	ִהּׁשְָמרּו	לְנַפְׁשֹוֵתיכֶם.	ִאם-יֱֶחָטא	לְָך	ָאִחיָך,	הֹוכַח	לֹו;	וְִאם-
יִּנֵָחם,	ְסלַח-לֹו׃	4	וְִאם-יֱֶחָטא	לְָך	ֶׁשבַע	ּפְעִָמים	ּבַּיֹום	וְָׁשב	ֵאלֶיָך	ֶׁשבַע	ּפְעִָמים	
ּבַּיֹום	וְָאַמר:	נִָחְמִּתי	-	וְָסלְַחָּת	ּלֹו׃	יהוש' ז 19	וַּיֹאֶמר	יְהֹוׁשֻעַ	ֶאל-עָכָן	ּבְנִי	
ׂשִים-נָא	כָבֹוד	לַיהוָה	ֱאֹלֵהי	יִׂשְָרֵאל	וְֶתן-לֹו	תֹוָדה	וְַהּגֶד-נָא	לִי	ֶמה	עָׂשִיָת	

ַאל-ְּתכֵַחד	ִמֶּמּנִי׃	תהל' נא.	

יד	קור"ב ב 8	עַל-ּכֵן	ֲאבְַקׁשָה	ִמּכֶם	לִגְמֹל	עָלָיו	ּגְמּולַת	ַאֲהבָה׃
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פרק טז
מעשים טובים

1	 ציווה	בדברו	הקדוש.א	הם	אינם	. מעשים	טובים	הם	רק	אלו	שאלוהים	
היומרה	 מכוח	 או	 עיוורת	 מקנאות	 אדם	 בני	 ידי	 על	 שהומצאו	 מעשים	

לכוונה	טובה	כלשהי,	בלא	סמכות	מדבר	אלוהים.ב

א	מיכה ו 8	ִהּגִיד	לְָך	ָאָדם	ַמה-ּטֹוב	ּוָמה-יְהוָה	ּדֹוֵרׁש	ִמְּמָך	ּכִי	ִאם-עֲׂשֹות	

ִמׁשְּפָט	וְַאֲהבַת	ֶחֶסד	וְַהצְנֵעַ	לֶכֶת	עִם-ֱאֹלֶהיָך׃	רומ' יב 2	וְַאל־ִּתַּדּמּו	לָעֹולָם	
ַהּזֶה,	ּכִי	ִאם־ִהׁשְַּתּנּו	ּבְִהְתַחֵּדׁש	ַּדעְְּתכֶם,	לְַמעַן	ִּתבְֲחנּו	לַָדעַת	ַמה־הּוא	ְרצֹון	
ָהֱאֹלִהים	ַהּטֹוב	וְָהָרצּוי	וְַהּׁשָלֵם׃	עבר' יג 21	הּוא	יַׁשְלִיְמכֶם	ּבְכָל-ַמעֲׂשֶה	
טֹוב	לַעֲׂשֹות	ְרצֹונֹו,	ּבְפָעֳלֹו	בָכֶם	ֶאת-ָהָרצּוי	לְפָנָיו	ּבְיַד-יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ֲאׁשֶר-

לֹו	ַהּכָבֹוד	לְעֹולְֵמי	עֹולִָמים.	ָאֵמן׃

	13 כט  ישע'  ְמלְַּמִדים׃  ֲאנָׁשִים	 ִמצְוֹת	 אִֹתי	 יְִרָאָתם	 וְַּתִהי	 	9 טו  מתי  ב	

וַּיֹאֶמר	ֲאדֹנָי	יַעַן	ּכִי	נִּגַׁש	ָהעָם	ַהּזֶה	ּבְפִיו	ּובִׂשְפָָתיו	ּכִּבְדּונִי	וְלִּבֹו	ִרַחק	ִמֶּמּנִי	
ּכִי	 ִמַּדעְְּתכֶם	 	18 א  פטר"א  ְמלָֻּמָדה׃	 ֲאנָׁשִים	 ִמצְוַת	 אִֹתי	 יְִרָאָתם	 וְַּתִהי	
נִפְֵּדיֶתם	ִמֶּדֶרְך	ַהבְלְכֶם	ֲאׁשֶר	ָהנְַחלְֶּתם	 נִפְָסד,	ּבְכֶֶסף	אֹו	בְזָָהב,	 ֹלא-בְָדבָר	
ֵמֵאת	ֲאבֹוֵתיכֶם׃	רומ' י 2	ּכִי	ֵמעִיד	ֲאנִי	עֲלֵיֶהם	ׁשֵֶהם	ַקּנִָאים	לֵאֹלִהים,	ַאְך	
ּכָל-הֵֹרג	 ֲאׁשֶר	 ַהּׁשָעָה	 ּבָָאה	 וְַאף	 ֶאְתכֶם;	 יְנַּדּו	 ִהּנֵה	 יוח' טז 2	 ֹלא־בְָדעַת׃	
ָהעָם	 וַּיִַּקח	 	23-21 טו  שמ"א  לֵאֹלִהים׃  עֲבֹוָדה	 לְַהְקִריב	 יְַדֶּמה	 ֶאְתכֶם	
ֵמַהּׁשָלָל	צֹאן	ּובָָקר	ֵראׁשִית	ַהֵחֶרם	לִזְּבַֹח	לַיהוָה	ֱאֹלֶהיָך	ּבַּגִלְּגָל׃	22	וַּיֹאֶמר	
ׁשְמּוֵאל	ַהֵחפֶץ	לַיהוָה	ּבְעֹלֹות	ּוזְבִָחים	ּכִׁשְמֹעַ	ּבְקֹול	יְהוָה	ִהּנֵה	ׁשְמֹעַ	ִמּזֶבַח	
טֹוב	לְַהְקׁשִיב	ֵמֵחלֶב	ֵאילִים׃	23	ּכִי	ַחַּטאת-ֶקֶסם	ֶמִרי	וְָאוֶן	ּוְתָרפִים	ַהפְצַר	

יַעַן	ָמַאְסָּת	ֶאת-ְּדבַר	יְהוָה	וַּיְִמָאְסָך	ִמֶּמלְֶך׃

2	 ועדּות	. פריה	 אלוהים,	הם	 למצוות	 בציות	 הנעשים	 אלו,	 טובים	 מעשים	
את	 מאמינים	 מבטאים	 באמצעותם	 וחיה.ג	 אמיתית	 אמונה	 של	 קיומה	
הכרת	תודתם	לאלוהים,ד	מעצימים	את	ביטחון	ישועתם,ה	מחזקים	את	
המתנגדיםח	 פיות	 את	 סותמים	 הבשורה,ז	 עדות	 את	 מייפים	 אחיהם,ו	
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ומפארים	את	אלוהים.ט	המאמינים	הם	פועל	אלוהים,	נבראים	במשיח	
ישוע	למעשים	טובים,י	שיש	להם	פרי	המביא	לידי	קדושה	והתוצאה	היא	

חיי	עולם.יא

יֶׁש-לִי	 וֲַאנִי,	 ֱאמּונָה;	 יֶׁש-לְָך	 ַאָּתה,	 ִאיׁש:	 ַאְך-יֹאַמר	 	22  ,18 ב  יעקב  ג	

וֲַאנִי	ַאְרֲאָך	ִמּתֹוְך	ַמעֲׂשַי	 ַמעֲׂשִים;	ַהְרֵאנִי	נָא	ֶאת-ֱאמּונְָתָך	ִמּתֹוְך	ַמעֲׂשֶיָך,	
ּוִמּתֹוְך	 לְַמעֲׂשָיו,	 עֹזֶֶרת	 ָהֱאמּונָה	 ּכִי-ָהיְָתה	 ֹרֶאה	 ִהּנְָך	 	22 ֶאת-ֱאמּונִָתי׃	

ַהַּמעֲׂשִים	ָהׁשְלְָמה	ָהֱאמּונָה׃	

ד	תהל' קטז 13-12	ָמה-ָאׁשִיב	לַיהוָה	ּכָל-ַּתגְמּולֹוִהי	עָלָי׃	13	ּכֹוס-יְׁשּועֹות	

נִבְָחר,	ַמְמלֶכֶת	 וְַאֶּתם	ִהּנְכֶם	זֶַרע	 ֶאּׂשָא	ּובְׁשֵם	יְהוָה	ֶאְקָרא׃	פטר"א ב 9	
ּכֲֹהנִים	וְגֹוי	ָקדֹוׁש	וְעַם	ְסגֻּלָה,	לְַמעַן	ְּתַסּפְרּו	ְּתִהּלֹות	ַהּקֹוֵרא	ֶאְתכֶם	ֵמחֹׁשְֶך	

ֶאל-אֹורֹו	ַהּנִפְלָא׃

ִהּכְַרנּו	אֹותֹו,	ִאם-נִׁשְמֹר	ֶאת-ִמצְוָֹתיו׃	5	 נֵַדע	ּכִי	 ּובָזֹאת	 יוח"א ב 3, 5	 ה	

ֲאבָל	ַהּׁשֵֹמר	ֶאת-ְּדבָרֹו,	ּבֹו	נִׁשְלְָמה	בֱֶאֶמת	ַאֲהבַת	ֱאֹלִהים.	ּובָזֹאת	נֵַדע	ּכִי-בֹו	
ֲאנְָחנּו:	פטר"ב א 10-5	ּבַעֲבּור	זֹאת	ִהׁשְַּתְּדלּו	לְַהעֲִמיד	ּבֱֶאמּונְַתכֶם	ֶאת-
ֶאת- ּובַּפְִריׁשּות	 ֶאת-ַהּפְִריׁשּות;	 ּובַַּדעַת	 	6 ֶאת-ַהָּדעַת׃	 ּובַּצְָדָקה	 ַהּצְָדָקה;	
ּובַָאֲחוָה	 ֶאת-ָהַאֲחוָה;	 בֲַחִסידּות	 	7 ֶאת-ַהֲחִסידּות׃	 ּובַַּסבְלָנּות	 ַהַּסבְלָנּות;	
ֶאת-ָהַאֲהבָה׃	8	ּכִי	ִאם-ֵאּלֶה	ִתָּמצֶאנָה	וְִתְרּבֶינָה	בָכֶם,	ֹלא-ִתֵּתּנָה	ֶאְתכֶם	
ָהִאיׁש	 ַהָּמׁשִיַח׃	9	ּכִי	 יֵׁשּועַ	 ֲאדֹנֵנּו	 לְִהיֹות	ּבְֵטלִים	ּובְֹלא-עֲׂשֹות	ּפְִרי	לְַדעַת	
ֵמַחּטֹאָתיו	 ֶאת-ָטֳהָרתֹו	 וְׁשָכֵַח	 ָהְראּות	 ְקצַר	 הּוא,	 עִּוֵר	 ּלֹו	 ֵאין-ֵאּלֶה	 ֲאׁשֶר	
ֶאת-ְקִריַאְתכֶם	 לְַחּזֵק	 וְִהׁשְַּתְּדלּו	 הֹוִסיפּו	 ַאַחי,	 לָכֵן,	 	10 ָהִראׁשֹנֹות׃	

ּובְִחיַרְתכֶם,	ּכִי	ּבַעֲׂשֹוְתכֶם	זֹאת	ּכָׁשֹול	ֹלא	ִתּכָׁשֵלּו׃	

ו	קור"ב ט 2	ּכִי	יַָדעְִּתי	ֶאת-נְִדיבְַתכֶם	ֲאׁשֶר	עָלֶיָה	ֲאנִי	ִמְתַהּלֵל	ּבָכֶם	לִפְנֵי	

ַהִּקנְָאה	 וַָּתעַר	 ׁשֶעָבְָרה;	 ִמּׁשָנָה	 ִהיא	 ְמזֶֻּמנֶת	 ֲאכַּיָא	 לֵאמֹר,	 ַמְקּדֹונְיָא	 ַאנְׁשֵי	
ַהּיֹוצֵאת	ִמּכֶם	ֶאת-רּוַח	ֻרּבָם׃ מתי ה 16	ּכֵן	יֵָאר	אֹוְרכֶם	לִפְנֵי	ּבְנֵי	ָהָאָדם,	

לְַמעַן	יְִראּו	ַמעֲׂשֵיכֶם	ַהּטֹובִים	וְׁשִּבְחּו	ֶאת-ֲאבִיכֶם	ׁשֶּבַּׁשָָמיִם׃

ז	טיט' ב 5, 12-9	וְלְִהיֹות	צְנּועֹות	ּוְטהֹרֹות,	צֹופִּיֹות	ֲהלִיכֹות	ּבֵיָתן	וְטֹבֹות	

יִּכָנְעּו	 ָהעֲבִָדים	 	9 ָהֱאֹלִהים׃	 ְּדבַר	 ֹלא-יְֻחּלַל	 לְַמעַן	 לְבַעֲלֵיֶהן,	 וְנִכְנָעֹות	
לֲַאדֹנֵיֶהם	וְיְִתַרּצּו	לֶָהם	ּבְכָל-ָּדבָר,	וְֹלא	יְַמרּו	ֶאת-ִּדבְֵריֶהם׃	10	וְֹלא-יְִמעֲלּו	
ַמעַל,	ּכִי	ִאם-יְַראּו	ּכָל-ֱאמּונָה	טֹובָה,	לְַמעַן	יְפֲָארּו	בַּכֹל	ֶאת-לֶַקח	ֱאֹלֵהינּו	
מֹוׁשִיעֵנּו׃	11	ּכִי	הֹופִיעַ	ֶחֶסד	ֱאֹלִהים	לְהֹוׁשִיעַ	ֶאת-ּכָל-ּבְנֵי	ָהָאָדם׃	12	ּולְיֵַּסר	
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אָֹתנּו,	ֲאׁשֶר	נְַתעֵב	ָהֶרׁשַע	וְַתֲאוֹת	ָהעֹולָם	וְנְִחיֶה	ּבָעֹולָם	ַהּזֶה	ּבִצְנִיעּות	ּובְצֶֶדק	
ֶאת- יְַחׁשְבּו	 ָהעַבְדּות,	 עֹל	 ַּתַחת	 ֲאׁשֶר-ֵהם	 ּכֹל	 	1 ו  טימ"א  ּובֲַחִסידּות׃	

ֲאדֹנֵיֶהם	ְראּויִם	לְכָל-ּכָבֹוד,	לְַמעַן	ֹלא-יְֻחּלַל	ׁשֵם	ָהֱאֹלִהים	וְַהּלֶַקח׃	

ִּתְסּכְרּו	 ַהּטֹוב	 ּבַעֲׂשֹוְתכֶם	 ֲאׁשֶר	 ֱאֹלִהים,	 ֵחפֶץ	 כֵן	הּוא	 ּכִי	 פטר"א ב 15	 ח	

ֶאת-ּפִי	ִאּוֶלֶת	ָהֲאנָׁשִים	ֲאׁשֶר	ֵאין-ּבָם	ָּדעַת׃

ט	פטר"א ב 12	וְֵהיִטיבּו	ַּדְרּכְכֶם	ּבַּגֹויִם,	לְַמעַן	יַּבִיטּו	ֶאל-ַמעֲׂשֵיכֶם	ַהּטֹובִים	

ּבְיֹום	 ֶאת-ָהֱאֹלִהים	 יְכַּבְדּו	 ָאוֶן,	 ּכְפֹעֲלֵי	 ֶאְתכֶם	 ֵחְרפּו	 ֲאׁשֶר	 ַּתַחת	 וְָהיָה	
לִכְבֹוד	 ַהָּמׁשִיַח,	 יֵׁשּועַ	 עַל-יְֵדי	 ַהּצְָדָקה	 ּפְִרי	 ְמלִֵאים	 	11 א  פיל'  ַהּפְֻקָּדה׃	
ֱאֹלִהים	ּוְתִהּלָתֹו׃ יוח' טו 8	ּבְזֹאת	נִכְּבַד	ָאבִי,	ּבַעֲׂשֹוְתכֶם	ּפְִרי	לָֹרב	וְִהיִיֶתם	

לִי	לְַתלְִמיִדים׃

לְַמעֲׂשִים	 יֵׁשּועַ	 ּבַָּמׁשִיַח	 נִבְָרִאים	 ֲאנְַחנּו,	 ֱאֹלִהים	 ּכִי-פֹעַל	 	10 ב  אפס'  י	

טֹובִים,	ֲאׁשֶר	ֵהכִין	ָהֱאֹלִהים	ִמֶּקֶדם	לְַמעַן	נְִתַהּלְֵך	ּבֶָהם׃

ּוְמׁשֻעְּבִָדים	 ַהֵחְטא	 ִמיֵדי	 ְמׁשְֻחָרִרים	 ּבְִהיֹוְתכֶם	 עַָּתה,	 ָאכֵן	 	22 ו  רומ'  יא	

לֵאֹלִהים,	יֵׁש	לָכֶם	ּפְֶריְכֶם	לְִקֻדּׁשָה,	וְַאֲחִריתֹו	ַחּיֵי	עֹולָם׃

3	 יכולתם	של	משיחיים	לעשות	מעשים	טובים	איננה	נובעת	כלל	מעצמם	.
אלא	כולה	מרוח	המשיח.יב	כדי	שיוכלו	לעשות	מעשים	אלו	דרושה,	בנוסף	
לברכות	החסד	שהם	כבר	זכו	להן,	פעולה	ממשית	של	אותו	רוח	הקודש,	
הפועל	בהם	לרצות	ולעשות	כרצון	אלוהים.יג	עם	זאת	אל	להם	להזניח	
משום	כך	את	חובתם,	כאילו	אינם	חייבים	לעשות	דבר	כלשהו	אלא	אם	
ולעורר	את	חסד	 חרוצים	 להיות	 עליהם	 לעשותם.	 הרוח	 יניע	אותם	 כן	

אלוהים	שבהם.יד

יב	יוח' טו 5-4	עְִמדּו-בִי,	וֲַאנִי	בָכֶם.	ּכֲַאׁשֶר	ַהּׂשִָריג	ּבַל-יַעֲׂשֶה	פְִרי	ֵמֵאלָיו	

ִאם-ֹלא	יַעֲמֹד	ּבַּגֶפֶן,	ּכֵן	ּגַם-ַאֶּתם	ִאם-ֹלא	ַתעְַמדּו	ּבִי׃	5	ָאנֹכִי	הּוא	ַהּגֶפֶן;	
בִלְעַָדי	ֹלא	 ּכִי	 יַעֲׂשֶה-ּפְִרי	לָֹרב,	 וֲַאנִי	בֹו,	הּוא	 ּבִי	 ָהעֵֹמד	 ַהּׂשִָריגִים.	 וְַאֶּתם	
תּוכְלּון	עֲׂשֹות	ְמאּוָמה׃	יחז' לו 27-26	וְנַָתִּתי	לָכֶם	לֵב	ָחָדׁש	וְרּוַח	ֲחָדׁשָה	
ֶאֵּתן	ּבְִקְרּבְכֶם	וֲַהִסֹרִתי	ֶאת-לֵב	ָהֶאבֶן	ִמּבְׂשְַרכֶם	וְנַָתִּתי	לָכֶם	לֵב	ּבָׂשָר׃	27	
וְֶאת-רּוִחי	ֶאֵּתן	ּבְִקְרּבְכֶם	וְעָׂשִיִתי	ֵאת	ֲאׁשֶר-ּבְֻחַּקי	ֵּתלֵכּו	ּוִמׁשְּפַָטי	ִּתׁשְְמרּו	

וַעֲׂשִיֶתם׃	



98

הצהרת האמונה של וסטמינסטר

יג	פיל' ב 13	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	הּוא	ַהּפֹעֵל	ּבָכֶם	ּגַם-לְַחּפֹץ	ּגַם-לִפְעֹל	ּכְפִי	ְרצֹונֹו׃ 

פיל' ד	13	ּכָל-זֹאת	אּוכַל	ּבְעֶזְַרת	ַהָּמׁשִיַח	ַהּנֹוֵתן	ּכַֹח	ּבְִקְרּבִי׃	קור"ב ג 5	יַעַן	
ֲאׁשֶר	ֹלא-נּוכַל	ֲאנְַחנּו	לִָדין	ִּדין	ֵמעַצְֵמנּו,	ּכִי	יְכָלְֵּתנּו	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים	ִהיא׃

יד	פיל' ב 12	לָכֵן,	ֲחבִיבַי,	ּכֲַאׁשֶר	ׁשְַמעְֶּתם	לִי	ּבְכָל-עֵת	ּכֵן,	ֹלא	לְבַד	ּבְִהיֹוִתי	

עִָּמכֶם,	ּכִי-עֹוד	יֵֹתר	עַָּתה	ֲאׁשֶר	ֲאנִי	ָרחֹוק	ִמּכֶם,	ִּתיגְעּו	ּבְִתׁשּועַת	נַפְׁשֵֹתיכֶם	
ֶחפְצֵנּו	ׁשֶּכָל-ֶאָחד	ִמּכֶם	ּגַם-יִׁשְקֹד	 עבר' ו 12-11	ֲאבָל	 ּבְיְִרָאה	ּובְִרעָָדה׃	
ׁשָקֹוד	לְַהֲחזִיק	ּבִׁשְלֵמּות	ַהִּתְקוָה	עַד-ַהֵּקץ׃	12	ׁשֶֹּלא	ֵּתעָצֵלּו,	ּכִי	ִאם-ֵּתלְכּו	
פטר"ב א 3, 5,  ַהּיֹוְרׁשִים	ֶאת-ַהַהבְָטחֹות׃	 וְאֶֹרְך	רּוַח	ּבְעְִּקבֹות	 ּבֱֶאמּונָה	
11-10	ּבֲַאׁשֶר	ּגְבּוָרתֹו	ָהֱאֹלִהית	נְָתנָה	ּלָנּו	ֵאת	ּכָל-ֲאׁשֶר	לַַחּיִים	וְלֲַחִסידּות,	
עַל-יְֵדי	ַדעַת	ַהּקֹוֵרא	אָֹתנּו	ּבִכְבֹודֹו	וְֵחילֹו׃	5	ּבַעֲבּור	זֹאת	ִהׁשְַּתְּדלּו	לְַהעֲִמיד	
הֹוִסיפּו	 ַאַחי,	 לָכֵן,	 	10 ֶאת-ַהָּדעַת׃	 ּובַּצְָדָקה	 ֶאת-ַהּצְָדָקה;	 ּבֱֶאמּונְַתכֶם	
וְִהׁשְַּתְּדלּו	לְַחּזֵק	ֶאת-ְקִריַאְתכֶם	ּובְִחיַרְתכֶם,	ּכִי	ּבַעֲׂשֹוְתכֶם	זֹאת	ּכָׁשֹול	ֹלא	
לִפְנֵיכֶם	לְָרוָָחה	ַהָּמבֹוא	ֶאל-ַמלְכּות	עֹולָם	ֲאׁשֶר	 יִּפַָתח	 ִתּכָׁשֵלּו׃	11	ּכִי-כֵן	
לֲַאדֹנֵנּו	ּומֹוׁשִיעֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	ישע' סד 7	וְֵאין-קֹוֵרא	בְׁשְִמָך	ִמְתעֹוֵרר	
לְַהֲחזִיק	ּבְָך	ּכִי-ִהְסַּתְרָּת	פָנֶיָך	ִמֶּמּנּו	וְַּתמּוגֵנּו	ּבְיַד-עֲו	ֹנֵנּו׃	טימ"ב א 6	עַל-ּכֵן	
ַאזְּכִיְרָך	ׁשְֶּתעֹוֵרר	ֶאת-ַמְּתנַת	ָהֱאֹלִהים,	ַהּנְתּונָה	לְָך	ּבְִסִמיכַת	יִָדי׃ מה"ש כו 
7-6	וְעַָּתה	ֲאנִי	עֵֹמד	לְִהּׁשָפֵט	עַל-ִּתְקוַת	ַהַהבְָטָחה	ֲאׁשֶר	ִהבְִטיָחּה	ָהֱאֹלִהים	
ֶאת-ֲאבֹוֵתינּו׃	7	וֲַאׁשֶר	ׁשְנֵים	עָׂשָר	ׁשְבֵָטינּו	ְמיֲַחלִים	לְַהּגִיעַ	לָּה	ּבְעָבְָדם	ֶאת-
יהוה	ָּתִמיד	יֹוָמם	וָלָיְלָה.	עַל-ְּדבַר	ַהִּתְקוָה	ַהּזֹאת,	ַאגְִריּפַס	ַהֶּמלְֶך,	ׂשְֹטנִים	
אֹוִתי	ַהּיְהּוִדים׃	יהו' 21-20	וְַאֶּתם,	ָהֲאהּובִים,	ִהּבָנּו	ּבֱֶאמּונְַתכֶם	ַהּנַעֲלָה	
ֶאת-נַפְׁשֵֹתיכֶם	 ּוׁשְַמְרֶּתם	 	21 ַהּקֶֹדׁש׃	 ּבְרּוַח	 וְִהְתּפַלֲלּו	 ּבְִקֻדּׁשָָתּה	 עַל-ּכֹל	

ּבְַאֲהבַת	ֱאֹלִהים	וְִחּכִיֶתם	לְַרֲחֵמי	ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	לְַחּיֵי	ָהעֹולָם׃

4	 אלו	המגיעים	במעשי	הציות	שלהם	למרב	האפשרי	בחיים	הללו,	רחוקים	.
מאוד	מלהיות	מסוגלים	לעשות	יותר	משאלוהים	דורש	ומהיכולת	להעניק	
חסד	מושיע	לאחרים,	שכן	הם	חסרים	מאוד	במילוי	החובות	המוטלות	

עליהם.טו	

טו	לוקס יז 10	ּכָכָה	גַם-ַאֶּתם,	ַאֲחֵרי	עֲׂשֹוְֹתכֶם	ֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר	צֻּוֵיֶתם,	ִאְמרּו,	

עָׂשִינּו׃  לַעֲׂשֹות	 עָלֵינּו	 ֶאת-ַהֻּמָּטל	 ַרק	 ּכִי	 ֲאנְָחנּו,	 ּבָם	 ֵאין-מֹועִיל	 עֲבִָדים	
יְִהיּו	ִמַּטֲהִרים	ּובִָאים	ׁשְֹמִרים	ַהּׁשְעִָרים	 וָאְֹמָרה	לַלְוִּיִם	ֲאׁשֶר	 נחמ' יג 22	
וְחּוָסה	עָלַי	ּכְֹרב	ַחְסֶּדָך׃	 לְַקֵּדׁש	ֶאת-יֹום	ַהּׁשַּבָת	ּגַם-זֹאת	זָכְָרה-ּלִי	ֱאֹלַהי	
איוב ט 3-2	ָאְמנָם	יַָדעְִּתי	כִי-כֵן	ּוַמה-ּיִצְַּדק	ֱאנֹוׁש	עִם-ֵאל׃	3	ִאם-יְַחּפֹץ	
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ֶהפְֶך	 ִמְתַאּוֶה	 ַהּבָׂשָר	 ּכִי	 גלט' ה 17	 ִמּנִי-ָאלֶף׃	 ַאַחת	 עִּמֹו	ֹלא-יַעֲנֶּנּו	 לִָריב	
ִמן-ָהרּוַח	וְָהרּוַח	ֶהפְֶך	ִמן-ַהּבָׂשָר;	ּוׁשְנֵיֶהם	ִמְתקֹוֲמִמים	זֶה	לָזֶה,	עַד-ׁשֶֹּלא	

תּוכְלּו	לַעֲׂשֹות	ֵאת	ֲאׁשֶר	ַּתְחּפֹצּו׃

5	 בגלל	ההבדל	הגדול	שבין	הטובים	שבמעשינו	לבין	הכבוד	העתיד	לבוא,	.
ובגלל	המרחק	האין-סופי	שבינינו	לבין	אלוהים,	לא	נוכל	להיות	זכאים	
גם	 אלוהים.	 מיד	 נצח	 לחיי	 או	 החטאים	 לסליחת	 אלו	 מעשים	 בזכות	
איננו	מסוגלים	להועיל	לאלוהים	במעשינו	הטובים	ואיננו	יכולים	לשלם	
את	חובנו	עבור	החטאים	שעשינו	בעבר.טז	להפך,	אחרי	שעשינו	את	כל	
מה	שביכולתנו,	עשינו	רק	את	המוטל	עלינו,	ואנחנו	עבדים	שאין	בהם	
אלוהים	 של	 החמור	 במשפטו	 יעמדו	 לא	 שבמעשינו	 הטובים	 תועלת.יז	
כיוון	שמעצם	היותם	טובים,	הם	נובעים	מרוח	אלוהים,יח	וכיוון	שמעצם	
העובדה	שאנחנו	העושים	אותם,	הם	טמאים	ומעורבבים	בהרבה	חולשה	

והיעדר	שלמות.יט

טז	רומ' ג 20	יַעַן	ֲאׁשֶר	ִמַּמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה	ֹלא־יִצְַּדק	לְפָנָיו	ּכָל־ּבָׂשָר,	ּכִי	עַל־יְֵדי	

ַהּתֹוָרה	ַּדעַת	ַהֵחְטא׃	רומ' ד 2, 4, 6	ּכִי	ִאם־נִצְַּדק	ַאבְָרָהם	ִמּתֹוְך	ַהַּמעֲׂשִים,	
לֹו	ַהְּתִהיּלָה,	ַאְך־ֹלא	לִפְנֵי	ָהֱאֹלִהים׃	4	ִהּנֵה	ַהּפֹעֵל	ֹלא־יֵָחׁשֶב	לֹו	ׂשְכָרֹו	עַל־
ּפִי	ֶהָחֶסד,	ּכִי	ִאם־עַל־ּפִי	ַהחוֺב׃	6	ּכֲַאׁשֶר	ּגַם־ָּדוִד	ְמַתֵאר	ֶאת־אוֺׁשֶר	ָהָאָדם,	
ֲאׁשֶר	ָהֱאֹלִהים	יְַחׁשָב־לֹו	צְָדָקה	ּבְֹלא	ַמעֲׂשִים,	ּבְָאְמרֹו׃	אפס' ב 8	ּכִי-בֶַחֶסד	
נֹוׁשַעְֶּתם	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה;	וְֹלא	ִמּיְֶדכֶם	ָהיְָתה	ּזֹאת,	ּכִי-ַמַּתת	ֱאֹלִהים	ִהיא׃	
9	ֹלא	ִמּתֹוְך	ַהַּמעֲׂשִים,	ׁשֶֹּלא	יְִתַהּלֵל	ִאיׁש׃	טיט' ג 7-5	ָאז	ֹלא	בִגְלַל	ַמעֲׂשֵי	
ְטבִילַת	 עַל-יְֵדי	 ַחְסּדֹו,	 ִאם-ִמּתֹוְך	 ּכִי	 אָֹתנּו,	 הֹוׁשִיעַ	 עָׂשִינּו	 ֲאׁשֶר	 ַהּצְָדָקה	
וְִחּדּוׁש	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃	6	ֲאׁשֶר	ׁשָפְַך	עָלֵינּו	לְַמכְּבִיר	עַל-יְֵדי	 ַהּתֹולָָדה	ַהּׁשְנִּיָה	
יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	מֹוׁשִיעֵנּו׃	7	לְַמעַן	נִצְַּדק	ּבְַחְסּדֹו	וְנִיַרׁש	לְפִי	ַהִּתְקוָה	ֶאת-ַחּיֵי	
ָהעֹולִָמים׃	רומ' ח 18	ּכִי	ֶאֱחׁשֹב	ֲאׁשֶר	עִּנּויֵי	ַהּזְַמן	ַהּזֶה	ֵאינָם	ׁשְקּולִים	ּכְנֶגֶד	
ַהּכָבֹוד	ֶהעִָתיד	לְִהּגָלֹות	ּבָנּו׃	תהל' טז 2	ָאַמְרְּת	לַיהוָה	ֲאדֹנָי	ָאָּתה	טֹובִָתי	
ּבַל-עָלֶיָך׃	איוב כב 3-2	ַהלְֵאל	יְִסּכָן-ּגָבֶר	ּכִי-יְִסּכֹן	עָלֵימֹו	ַמׂשְּכִיל׃	3	ַהֵחפֶץ	
ִאם-צַָדְקָּת	 	8-7 לה  איוב  ְּדָרכֶיָך׃	 ּכִי-ַתֵּתם	 וְִאם-ּבֶצַע	 ִתצְָּדק	 ּכִי	 לְׁשַַּדי	
ַמה-ִּתֶּתן-לֹו	אֹו	ַמה-ִּמּיְָדָך	יִָּקח׃	8	לְִאיׁש-ּכָמֹוָך	ִרׁשְעֶָך	ּולְבֶן-ָאָדם	צְִדָקֶתָך׃	

יז	לוקס יז 10	ּכָכָה	גַם-ַאֶּתם,	ַאֲחֵרי	עֲׂשֹוְֹתכֶם	ֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר	צֻּוֵיֶתם,	ִאְמרּו,	

עֲבִָדים	ֵאין-מֹועִיל	ּבָם	ֲאנְָחנּו,	ּכִי	ַרק	ֶאת-ַהֻּמָּטל	עָלֵינּו	לַעֲׂשֹות	עָׂשִינּו׃
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ּונְִדיבּות	 רּוַח	 אֶֹרְך	 וְׁשָלֹום,	 ׂשְִמָחה	 ַאֲהבָה,	 ָהרּוַח	 ּופְִרי	 גלט' ה 23-22	 יח	

וְֶחֶסד	וֱֶאמּונָה׃	23	וַעֲנָוָה	ּופְִריׁשּות;	ֵאין-ּתֹוָרה	לְנֶגֶד	עֹׂשֵי	ֵאּלֶה׃	

יט	ישע' סד 5	וַּנְִהי	כַָּטֵמא	ּכֻּלָנּו	ּוכְבֶגֶד	עִִּדים	ּכָל-צְִדקֵֹתינּו	וַּנָבֶל	ּכֶעָלֶה	ּכֻּלָנּו	

וַעֲו	ֹנֵנּו	ּכָרּוַח	יִּׂשָֻאנּו׃	גלט' ה 17	ּכִי	ַהּבָׂשָר	ִמְתַאּוֶה	ֶהפְֶך	ִמן-ָהרּוַח	וְָהרּוַח	
ֶהפְֶך	ִמן-ַהּבָׂשָר;	ּוׁשְנֵיֶהם	ִמְתקֹוֲמִמים	זֶה	לָזֶה,	עַד-ׁשֶֹּלא	תּוכְלּו	לַעֲׂשֹות	ֵאת	
ֲאׁשֶר	ַּתְחּפֹצּו׃	רומ' ז 15, 18	ּכִי־ֲאׁשֶר	ֲאנִי	פֹעֵל	ֹלא	טוֺב	ּבְעֵינַי,	ּכִי	ֵאינֶּנִי	עֹׂשֶה	
ֵאת	ֲאׁשֶר־ֲאנִי	ֹרצֶה	ּבֹו,	ּכִי	ִאם־ֲאׁשֶר	ׂשָנֵאִתי	אֹתֹו	ֲאנִי	עֹׂשֶה׃	18	ּכִי	יַָדעְִּתי	
ּכִי־ּבִי,	ּבִבְׂשִָרי,	ֹלא	ׁשוֺכֵן	טֹוב.	ֵהן	ָהָרצוֺן	יֵׁש	עִָּמִדי,	ֲאבָל	עֲׂשוֺת	ַהּטוֺב	ֵאינֶּנִי	
וְַאל-ָּתבֹוא	בְִמׁשְּפָט	ֶאת-עַבְֶּדָך	ּכִי	ֹלא-יִצְַּדק	לְפָנֶיָך	 מוֺצֵא׃	תהל' קמג 2	

כָל-ָחי׃	תהל' קל 3	ִאם-עֲו	ֹנֹות	ִּתׁשְָמר-יָּה	ֲאדֹנָי	ִמי	יַעֲמֹד׃	

6	 מעשיהם	. גם	 המשיח,	 בזכות	 מקובלים	 המאמינים	 בהיות	 זאת,	 אף	 על	
ובלא	 מאשם	 לחלוטין	 נקיים	 הם	 כאילו	 לא	 בזכותו,כ	 מקובלים	 הטובים	
דופי	בחיים	הללו,כא	אלא	שאלוהים,	בהתבוננו	בהם	ּבִבנו,	רואה	לנכון	לקבל	
את	המעשים	הנעשים	בכנות,	על	אף	שהם	מלווים	בהרבה	חולשות	והיעדר	

שלמות	,	ולתגמל	את	עושיהם.כב

ב  פטר"א  ּבִיִדידֹו׃	 אָֹתנּו	 ֲאׁשֶר-ָחנַן	 ַחְסּדֹו,	 ּכְבֹוד	 לְִתִהּלַת	 	6 א  אפס'  כ	

לְַהעֲלֹות	 קֶֹדׁש,	 לִכְֻהּנַת	 רּוָחנִי	 לְבַיִת	 ַחּיֹות	 ּכֲַאבָנִים	 ּגַם-ַאֶּתם	 וְנִבְנֵיֶתם	 	5
וְָהיָה	עַל-ֵמצַח	 שמות כח 38	 זִבְֵחי-רּוַח	לְָרצֹון	לֵאֹלִהים	ּבְיֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	
ַאֲהֹרן	וְנָׂשָא	ַאֲהֹרן	ֶאת-עֲו	ֹן	ַהֳּקָדׁשִים	ֲאׁשֶר	יְַקִּדיׁשּו	ּבְנֵי	יִׂשְָרֵאל	לְכָל-ַמְּתנֹת	
ָקְדׁשֵיֶהם	וְָהיָה	עַל-ִמצְחֹו	ָּתִמיד	לְָרצֹון	לֶָהם	לִפְנֵי	יְהוָה׃	ברא' ד 4	וְֶהבֶל	
ֵהבִיא	גַם-הּוא	ִמּבְכֹרֹות	צֹאנֹו	ּוֵמֶחלְבֵֶהן	וַּיִׁשַע	יְהוָה	ֶאל-ֶהבֶל	וְֶאל-ִמנְָחתֹו׃	
עבר' יא 4	ּבֱָאמּונָה	ִהְקִריב	ֶהבֶל	לֵאֹלִהים	זֶבַח	טֹוב	ִמָּקיִן,	ֲאׁשֶר	ָהיָה-לֹו	
לְעֵדּות	ּכִי	צִַּדיק	הּוא,	ּבְָהעִיד	ֱאֹלִהים	עַל-ִמנְחָֹתיו,	ּובָּה	עֹוֶדּנּו	ְמַדּבֵר	ַאֲחֵרי	

מֹותֹו׃	

	2 קמג  תהל'  וַּיַעְְקׁשֵנִי׃	 ָּתם-ָאנִי	 יְַרׁשִיעֵנִי	 ּפִי	 ִאם-ֶאצְָּדק	 	20 ט  איוב  כא	

תהל' קל 3	 כָל-ָחי׃	 לְפָנֶיָך	 ּכִי	ֹלא-יִצְַּדק	 ֶאת-עַבְֶּדָך	 בְִמׁשְּפָט	 וְַאל-ָּתבֹוא	
ִאם-עֲו	ֹנֹות	ִּתׁשְָמר-יָּה	ֲאדֹנָי	ִמי	יַעֲמֹד׃	

ִמן- ֶהעֱלָה	 עֹולָם	 ּבְִרית	 ּבְַדם	 ֲאׁשֶר	 ַהּׁשָלֹום,	 וֵאֹלֵהי	 	21-20 יג  עבר'  כב	

ַהֵּמִתים	ֶאת-ֹרעֵה	ַהּצֹאן	ַהּגָדֹול,	ֶאת-יֵׁשּועַ	ֲאדֹנֵנּו׃	21	הּוא	יַׁשְלִיְמכֶם	ּבְכָל-
ַמעֲׂשֶה	טֹוב	לַעֲׂשֹות	ְרצֹונֹו,	ּבְפָעֳלֹו	בָכֶם	ֶאת-ָהָרצּוי	לְפָנָיו	ּבְיַד-יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	
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לְִאיׁש	 ּבְִהָּמצֵא	 ּכִי	 	12 ח  ָאֵמן׃ קור"ב  עֹולִָמים.	 לְעֹולְֵמי	 ַהּכָבֹוד	 ֲאׁשֶר-לֹו	
רּוַח	נְִדיבָה,	ְרצּויָה	ִהיא	לְפִי	ַמה-ּׁשֶּיֶׁש-לֹו,	וְֹלא-לְפִי	ַמה-ּׁשֵֶאין	לֹו׃	עבר' ו 
10	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	ֹלא-יְעַּוֵת	צֶֶדק	לִׁשְּכַֹח	ֶאת-ַמעֲׂשֵיכֶם	וְֶאת-עֲַמל	ַאֲהבְַתכֶם	
מתי  ֶאת-ַהְּקדֹׁשִים׃	 ְמׁשֲָרִתים	 וְעֹוְדכֶם	 ׁשֶּׁשֵַרֶּתם	 לִׁשְמֹו,	 ֶהְרֵאיֶתם	 ֲאׁשֶר	
כה 21, 23	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	ֲאדֹנָיו:	ּכֵן,	ָהעֶבֶד	ַהּטֹוב	וְַהּנֱֶאָמן,	ּכִי	בְִמעַט	נֱֶאָמן	
ָהיִיָת,	וְעַל-ַהְרּבֵה	ַאפְִקיֶדָך;	ּבֹוא	ֶאל-ׂשְִמַחת	ֲאדֹנֶיָך׃	23	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	ֲאדֹנָיו:	
ַאפְִקיֶדָך;	 וְעַל-ַהְרּבֵה	 ָהיִיָת,	 נֱֶאָמן	 ּבִַּמזְעָר	 וְַהּנֱֶאָמן,	 ַהּטֹוב	 ָהעֶבֶד	 ֵהיַטבְָּת,	

ּבֹוא	ֶאל-ׂשְִמַחת	ֲאדֹנֶיָך׃

7	 במהותם	עשויים	מעשיהם	של	אנשים	שלא	נולדו	מחדש	להיות	דברים	.
שאלוהים	ציווה,	מועילים	להם	ולאחרים.כג	על	אף	זאת,	המעשים	הללו	
אינם	נובעים	מלב	מטוהר	באמונה,כד	והם	אינם	נעשים	באופן	הנכון	על-
פי	דבר	אלוהים,כה	גם	לא	למטרה	נכונה,	שהיא	כבוד	אלוהים.כו	כיוון	שכך,	
מעשים	אלו	הם	חטאים,	ואינם	יכולים	להיות	רצויים	לאלוהים	או	להפוך	
אדם	לראוי	לקבל	חסד	מאלוהים.כז	עם	זאת,	הזנחת	המעשים	הללו	היא	

חטא	חמור	עוד	יותר	ואינה	רצויה	לאלוהים.כח

כג	מל"ב י 31-30 וַּיֹאֶמר	יְהוָה	ֶאל-יֵהּוא	יַעַן	ֲאׁשֶר-ֱהִטיבָֹת	לַעֲׂשֹות	ַהּיָׁשָר	

ּבְעֵינַי	ּכְכֹל	ֲאׁשֶר	ּבִלְבָבִי	עָׂשִיָת	לְבֵית	ַאְחָאב	ּבְנֵי	ְרבִעִים	יֵׁשְבּו	לְָך	עַל-ּכִֵּסא	
יִׂשְָרֵאל׃	31	וְיֵהּוא	ֹלא	ׁשַָמר	לָלֶכֶת	ּבְתֹוַרת-יְהוָה	ֱאֹלֵהי-יִׂשְָרֵאל	ּבְכָל-לְבָבֹו	
ֹלא	ָסר	ֵמעַל	ַחּטֹאות	יָָרבְעָם	ֲאׁשֶר	ֶהֱחִטיא	ֶאת-יִׂשְָרֵאל׃ מל"א כא 27, 29 
וַיְִהי	כִׁשְמֹעַ	ַאְחָאב	ֶאת-ַהְּדבִָרים	ָהֵאּלֶה	וַּיְִקַרע	ּבְגָָדיו	וַּיָׂשֶם-ׂשַק	עַל-ּבְׂשָרֹו	
וַּיָצֹום	וַּיִׁשְּכַב	ּבַּׂשָק	וַיְַהּלְֵך	ַאט׃	29	ֲהָרִאיָת	ּכִי-נִכְנַע	ַאְחָאב	ִמּלְפָנָי	יַעַן	ּכִי-
נִכְנַע	ִמּפָנַי	ֹלא-ָאבִי	ָהָרעָה	ּבְיָָמיו	ּבִיֵמי	בְנֹו	ָאבִיא	ָהָרעָה	עַל-ּבֵיתֹו׃ פיל' א 
16-15, 18 ֵהן	יֵׁש	ַמּגִיִדים	ֶאת-ַהָּמׁשִיַח	ִמִּקנְָאה	וִָריב,	וְיֵׁש	ַמּגִיִדים	ּבְכַּוָנָה	
טֹובָה׃	16	ֵאּלֶה	ִמְּמִריבָה	ַמּגִיִדים	ֶאת-ַהָּמׁשִיַח,	ֹלא	בְלֵב-ָטהֹור,	ּכִי	חֹׁשְבִים	
לְהֹוִסיף	צָָרה	עַל-מֹוֵסָרי׃	18	ַאְך	ַמה-ּבְכְָך?	ֲהֹלא	ּבְכָל-אֹופָן,	ִאם-ּבַעֲלִילָה	

אֹו	בֱֶאֶמת	יֻּגַד	ַהָּמׁשִיַח,	וֲַאנִי	ִהנְנִי	ׂשֵָמַח	ּבָזֹאת	וְגַם	ֶאׂשְָמח׃

כד	ברא' ד 5	וְֶאל-ַקיִן	וְֶאל-ִמנְָחתֹו	ֹלא	ׁשָעָה	וַּיִַחר	לְַקיִן	ְמאֹד	וַּיִּפְלּו	ּפָנָיו׃	

עבר' יא 4	ּבֱָאמּונָה	ִהְקִריב	ֶהבֶל	לֵאֹלִהים	זֶבַח	טֹוב	ִמָּקיִן,	ֲאׁשֶר	ָהיָה-לֹו	
לְעֵדּות	ּכִי	צִַּדיק	הּוא,	ּבְָהעִיד	ֱאֹלִהים	עַל-ִמנְחָֹתיו,	ּובָּה	עֹוֶדּנּו	ְמַדּבֵר	ַאֲחֵרי	
מֹותֹו׃	עבר' יא 6	ּובְלִי	ֱאמּונָה	ֹלא-יּוכַל	ִאיׁש	לְִהיֹות	ָרצּוי	ֶאל-ָהֱאֹלִהים,	ּכִי	
כָל-ַהָּקֵרב	ֵאלָיו	צִָריְך	לְַהֲאִמין	ּכִי-יֵׁש	ֱאֹלִהים	ּוגְמּול	הּוא	ֵמׁשִיב	לְדְֹרׁשָיו׃	
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לִׂשְֵרפָה	 ֶאת-ּגּופִי	 וְִאם-ֶאֵּתן	 ֶאת-ּכָל-הֹונִי	 וְִאם-ֲאַחּלֵק	 	3 יג  קור"א  כה	

וְֵאין-ּבִי	ָהַאֲהבָה,	ּכָל-זֹאת	ֹלא	תֹועִילֵנִי׃	ישע' א 12	ּכִי	ָתבֹאּו	לֵָראֹות	ּפָנָי	
ִמי-בִֵּקׁש	זֹאת	ִמּיְֶדכֶם	ְרמֹס	ֲחצֵָרי׃	

לְפָנֶיָך	ּבַּׁשֹופָר	ּכְַמעֲׂשֵה	 ַאל-ָּתִריעַ	 צְָדָקה	 ּבַעֲׂשֹוְתָך	 לָכֵן	 ו 2, 5, 16	 מתי  כו	

ַהֲחנֵפִים	ּבְבֵָּתי	ַהּכְנִֵסּיֹות	ּובְָרחֹבֹות,	לְַמעַן	יְַהלֲלּו	אֹוָתם	ָהֲאנָׁשִים;	ָאֵמן	אֵֹמר	
ֲאנִי	לָכֶם:	ּכִי	לְָקחּו	ֶאת-ׂשְכָָרם׃	5	וְכִי	ִּתְתּפַּלֵל,	ַאל-ְּתִהי	ּכֲַחנֵפִים,	ָהאֲֹהבִים	
לִבְנֵי	 יֵָראּו	 לְַמעַן	 ַהּׁשְוִָקים	 ּפִּנֹות	 וְֵאצֶל	 ַהּכְנִֵסּיֹות	 ּבְבֵָּתי	 ּבְעְָמָדם	 לְִהְתּפַּלֵל	
ָאָדם.	ָאֵמן	אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם,	ּכִי	לְָקחּו	ֶאת-ׂשְכָָרם׃	16	וְכִי	ָתצּומּו,	ַאל-ִּתְהיּו	
זֹעֲפִים	ּכֲַחנֵפִים,	ַהְמׁשַּנִים	ֶאת-ּפְנֵיֶהם	לְֵהָראֹות	צִָמים	לִבְנֵי	ָאָדם;	ָאֵמן	אֵֹמר	

ֲאנִי	לָכֶם,	ּכִי	לְָקחּו	ֶאת-ׂשְכָָרם׃

כז	חגי ב 14	וַּיַעַן	ַחּגַי	וַּיֹאֶמר	ּכֵן	ָהעָם-ַהּזֶה	וְכֵן-ַהּגֹוי	ַהּזֶה	לְפָנַי	נְֻאם-יְהוָה	

וְכֵן	ּכָל-ַמעֲׂשֵה	יְֵדיֶהם	וֲַאׁשֶר	יְַקִריבּו	ׁשָם	ָטֵמא	הּוא׃	טיט' א 15	ֵהן	ַהּכֹל	
ּכִי	 ָטהֹור,	 ֵאין-ָּדבָר	 ַמֲאִמינִים	 ּולְֵאינָם	 לַּנְִטְמִאים	 ֲאבָל	 לְַּטהֹוִרים,	 ָטהֹור	
נְִטְמָאה	ּגַם-ַּדעְָּתם	ּגַם-רּוָחם׃	עמוס ה 22-21	ׂשָנֵאִתי	ָמַאְסִּתי	ַחּגֵיכֶם	וְֹלא	
ָאִריַח	ּבְעַּצְֹרֵתיכֶם׃	22	ּכִי	ִאם-ַּתעֲלּו-לִי	עֹלֹות	ּוִמנְחֵֹתיכֶם	ֹלא	ֶאְרצֶה	וְׁשֶלֶם	
ְמִריֵאיכֶם	ֹלא	ַאּבִיט׃	הושע א 4	וַּיֹאֶמר	יְהוָה	ֵאלָיו	ְקָרא	ׁשְמֹו	יִזְְרעֶאל	ּכִי-
עֹוד	ְמעַט	ּופַָקְדִּתי	ֶאת-ְּדֵמי	יִזְְרעֶאל	עַל-ּבֵית	יֵהּוא	וְִהׁשְּבִַּתי	ַמְמלְכּות	ּבֵית	
ּכִי	 ָהָרץ,	 וְֹלא־בְיַד	 ָהֹרצֶה	 ַהָּדבָר	ֹלא־בְיַד	 ֵאין	 וְעַל־ּכֵן	 רומ' ט 16	 יִׂשְָרֵאל׃	
ִאם־ּבְיַד	ָהֱאֹלִהים	ַהְמַרֵחם׃	טיט' ג 5	ֹלא	בִגְלַל	ַמעֲׂשֵי	ַהּצְָדָקה	ֲאׁשֶר	עָׂשִינּו	
הֹוׁשִיעַ	אָֹתנּו	ּכִי	ִאם-ּבְַחְסּדֹו	עַל-יְֵדי	ְטבִילַת	ַהּלִיָדה	ַהֲחָדׁשָה	וְִחּדּוׁש	רּוַח	

ַהּקֶֹדׁש׃	

ֹלא	 יְהוָה	 לֶֶחם	 ָאכְלּו	 עִַּמי	 אֹכְלֵי	 ּכָל-ּפֹעֲלֵי-ָאוֶן	 יְָדעּו	 ֲהֹלא	 	4 יד  תהל'  כח	

איוב  לְֵהיִטיב׃	 לְַהׂשְּכִיל	 ָחַדל	 ּוִמְרָמה	 ָאוֶן	 ִּדבְֵרי-פִיו	 	4 לו  תהל'  ָקָראּו׃	
כא 15-14	וַּיֹאְמרּו	לֵָאל	סּור	ִמֶּמּנו	וְַדעַת	ְּדָרכֶיָך	ֹלא	ָחפָצְנּו׃	15	ַמה-ּׁשַַּדי	
ּגַם	 יֹאַמר	 וְָאז	 	45 מתי כה 43-41,  נִפְּגַע-ּבֹו׃	 ּכִי	 ּוַמה-ּנֹועִיל	 ּכִי-נַעַבְֶדּנּו	
ֶאל-ַהּנִּצָבִים	לִׂשְמֹאלֹו:	לְכּו	ֵמעָלַי,	ַאֶּתם	ָהֲארּוִרים,	ֶאל-ֵאׁש	עֹולָם	ַהּמּוכָנָה	
לַּׂשָָטן	ּולְַמלְָאכָיו׃	42	ּכִי	ָרעֵב	ָהיִיִתי	וְֹלא	ַהֲאכַלְֶּתם	אֹוִתי,	צֵָמא	ָהיִיִתי	וְֹלא	
ִהׁשְִקיֶתם	אֹוִתי׃	43	ּגֵר	ָהיִיִתי	וְֹלא	ִאַּספְֶּתם	אֹוִתי,	עָרֹום	וְֹלא	כִִּסיֶתם	אֹוִתי,	
חֹולֶה	ּובְִמׁשְָמר	וְֹלא	בִַּקְרֶּתם	אֹוִתי׃	45	ָאז	יַעֲנֶה	אָֹתם	לֵאמֹר:	ָאֵמן	אֵֹמר	ֲאנִי	
עֲׂשִיֶתם׃	 ּגַם-לִי	ֹלא	 ָהֵאּלֶה,	 ִמן-ַהּצְעִיִרים	 לְֶאָחד	 עֲׂשִיֶתם	 לָכֶם,	ַמה-ּׁשֶֹּלא	
ַאֶּתם	 ְמעַּׂשְִרים	 ּכִי	 ַהֲחנֵפִים,	 וְַהּפְרּוׁשִים	 ַהּסֹופְִרים	 לָכֶם,	 כג 23	אֹוי	 מתי 
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ֶאת-ַהִּמנְָּתא	וְֶאת-ַהּׁשֶבֶת	וְֶאת-ַהּכַּמֹן	וַַּתּנִיחּו	ֵאת	ַהֲחמּורֹות	ּבַּתֹוָרה	-	ֶאת-
וְֹלא	 ֶאת-ֵאּלֶה	 לַעֲׂשֹות	 לָכֶם	 וְָהיָה	 וְֶאת-ָהֱאמּונָה.	 וְֶאת-ַהֶחֶסד	 ַהִּמׁשְּפָט	

לְַהּנִיַח	ּגַם-ֶאת-ֵאּלֶה׃
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פרק יז
התמדת הקדושים 

1	 ברוחו,	. וקידש	 אפקטיבית	 בקריאה	 קרא	 באהובו,	 קיבל	 שאלוהים	 אלו	
אינם	מסוגלים	לאבד	לחלוטין,	גם	לא	באופן	סופי,	את	מעמד	החסד.	אין	

ספק	שהם	יתמידו	במעמד	זה	עד	הקץ,	וייוושעו	ישועת	נצח.א

א	פיל' א 6	ּובֵֹטַח	ֲאנִי,	ּכִי	ַהַּמְתִחיל	ּבָכֶם	ַהַּמעֲׂשֶה	ַהּטֹוב,	ּגַם-יִגְְמֶרּנּו	עַד-

יֹום	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	פטר"ב א 10	לָכֵן,	ַאַחי,	הֹוִסיפּו	וְִהׁשְַּתְּדלּו	לְַחּזֵק	ֶאת-
ְקִריַאְתכֶם	ּובְִחיַרְתכֶם,	ּכִי	ּבַעֲׂשֹוְתכֶם	זֹאת	ּכָׁשֹול	ֹלא	ִתּכָׁשֵלּו׃	יוח' י 29-28	
ֶאְתֶהן	 וְִאיׁש	ֹלא-יֲַחטֹף	 לָנֶצַח	 תֹאבְַדנָה	 וְֹלא	 עֹולִָמים;	 ַחּיֵי	 לֶָהן	 ֶאֵּתן	 וֲַאנִי	
ִמּיִָדי׃	29	ָהָאב	ֲאׁשֶר	נְָתנָן	לִי	ּגָדֹול	הּוא	עַל-ּכֹל	וְִאיׁש	ֹלא-יֲַחטֹף	ֶאְתֶהן	ִמּיַד	
ָהָאב׃	יוח"א ג 9	ּכָל-ַהּנֹולָד	ֵמֱאֹלִהים	ֹלא	יֱֶחָטא,	ּכִי	זְַרעֹו	ּבֹו	יָקּום	וְֹלא	יּוכַל	
לֲַחטֹא,	ּכִי	ֵמֱאֹלִהים	נֹולָד׃	פטר"א א 5, 9	ַהּנִׁשְָמִרים	ּבְעֹז	ֱאֹלִהים	עַל-יַד	
ָהֱאמּונָה	לְַּתׁשּועָה	ָהעֲִתיָדה	לְִהּגָלֹות	ּבְעֶת-ֵקץ׃	9	ּבְַקְחְּתכֶם	עֵֶקב	ֱאמּונְַתכֶם	

ְּתׁשּועָה	לְנַפְׁשֵֹתיכֶם׃

2	 זו	של	הקדושים	אינה	תלויה	ברצונם	החופשי	אלא	בהחלטתו	. התמדה	
הבלתי	ניתנת	לשינוי	של	אלוהים	לבחור	בהם	לישועה.	החלטה	זו	עצמה	
האב.ב	 אלוהים	 של	 לשינוי	 ניתנת	 והבלתי	 החופשית	 מאהבתו	 נובעת	
ותפילת	 המשיח	 ישוע	 בעדם	 שקנה	 בזכות	 תלויה	 הקדושים	 התמדת	
אלוהים	 ובזרע	 הרוח	 של	 המתמשכת	 בנוכחותו	 בעדם,ג	 שלו	 ההפגעה	
בביטחון	 בוודאות,	 נובע	 אלה	 מכל	 החסד.ה	 ברית	 של	 ובטבעה	 שבהםד	

ובאופן	שאינו	ניתן	לערעור	כי	הקדושים	יתמידו	בחסד	לישועת	נצח.ו	

ב	טימ"ב ב 19-18	ֲאׁשֶר	ָּתעּו	ִמן-ָהֱאֶמת,	ּבְָאְמָרם	ּכִי-ְתִחּיַת	ַהֵּמִתים	ּכְבָר	

ָהֱאֹלִהים	 יְסֹוד	 ַאְך-ֵאיָתן	הּוא	 	19 ֲאנָׁשִים׃	 ְקצָת	 ֱאמּונַת	 וַיְבַלְּבְלּו	 ָהיָָתה,	
וְזֶה	חֹוָתמֹו:	יֵֹדעַ	יהוה	ֵאת	ֲאׁשֶר-לֹו;	וְעֹוד:	יָסּור	ֵמעָוֶל	ּכָל-ַהּקֹוֵרא	ֶאת-ׁשֵם	
ַהָּמׁשִיַח׃	ירמ' לא	3	ֵמָרחֹוק	יְהוָה	נְִרָאה	לִי	וְַאֲהבַת	עֹולָם	ֲאַהבְִּתיְך	עַל-ּכֵן	

ְמׁשַכְִּתיְך	ָחֶסד׃	
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ג	עבר' י 10, 14	ּובָָרצֹון	ַהּזֶה	ְמֻקָּדׁשִים	ֲאנְַחנּו	עַל-יְֵדי	ַהְקָרבַת	ָקְרּבַן	ּגּוף	

יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ּבְפַעַם	ֶאָחת׃	14	ּכִי	הּוא	ּבְָקְרּבָן	ֶאָחד	ִהׁשְלִים	לָנֶצַח	ֶאת-
ַהְמֻקָּדׁשִים׃	עבר' יג 21-20	וֵאֹלֵהי	ַהּׁשָלֹום	ֲאׁשֶר	ּבְַדם	ּבְִרית	עֹולָם	ֶהעֱלָה	
ִמן-ַהֵּמִתים	ֶאת-ֹרעֵה	ַהּצֹאן	ַהּגָדֹול	ֶאת-יֵׁשּועַ	ֲאדֹנֵינּו׃	21	הּוא	יַׁשְלִיְמכֶם	
ּבְכָל-ַמעֲׂשֶה	טֹוב	לַעֲׂשֹות	ְרצֹונֹו	ּבְפָעֳלֹו	בָכֶם	ֶאת-ָהָרצּוי	לְפָנָיו	ּבְיַד-יֵׁשּועַ	
ַהָּמׁשִיַח	לֹו	ַהּכָבֹוד	לְעֹולְֵמי	עֹולִָמים.	ָאֵמן׃ עבר' ט 15-12	ּגַם	ֹלא-בָא	ּבְַדם	
ּפְנִיָמה,	 ֶאל-ַהּקֶֹדׁש	 ּבְפַעַם-ַאַחת	 ּבָא	 ּבְַדם-נַפְׁשֹו	 ֶאּלָא	 וַעֲגָלִים,	 ׂשְעִיִרים	
וַּיְִמצָא	ּגְֻאּלַת	עֹולָם׃	13	ּכִי	ִאם-ַּדם	ַהּפִָרים	וְַהּׂשְעִיִרים	וְֵאפֶר	ַהּפָָרה,	ֲאׁשֶר	
יֻּזֶה	עַל-ַהְּטֵמִאים,	יְַקְּדׁשֵם	לְָטֳהַרת	ּגּופָם׃	14	ַאף	ּכִי-ַדם	ַהָּמׁשִיַח,	ֲאׁשֶר-
ִהְקִריב	ֶאת-עַצְמֹו	לֵאֹלִהים	ּבְרּוַח	נִצְִחי	ּובְלִי-מּום	יְַטֵהר	לְבַבְכֶם	ִמַּמעֲׂשֵי	
לִבְִרית	 גַם-ְמַתּוְֵך	 הּוא	 זֹאת	 ּובַעֲבּור	 	15 ַחּיִים׃	 ֶאת-ֱאֹלִהים	 לַעֲבֹד	 ָמוֶת	
ַאֲחֵרי	 עֹולָם	 נֲַחלַת	 ֶאת-ַהבְָטַחת	 ַהְמקָֹרִאים	 ֲאׁשֶר-יִיְרׁשּו	 לְַמעַן	 ֲחָדׁשָה,	
ֲאׁשֶר-ֵמת,	לִפְּדֹות	ִמן-ַהּפְׁשָעִים	ֲאׁשֶר	נַעֲׂשּו	ַּתַחת	ַהּבְִרית	ָהִראׁשֹונָה׃	רומ' 
ח 39-33	ִמי	יֲַאׁשִים	ֶאת־ּבְִחיֵרי	ֱאֹלִהים?	ֵהן	ֱאֹלִהים	הּוא	ַהַּמצְִּדיק׃	34	
ּוִמי־הּוא	ַהַּמְרׁשִיעַ?	ֵהן	ַהָּמׁשִיַח	הּוא	ֲאׁשֶר	ֵמת,	וְיֹוֵתר	ִמּזֹאת,	ֲאׁשֶר	הּוָקם	
יַפְִריֵדנּו	 ִמי	 	35 ּבַעֲֵדנּו׃	 ַמפְּגִיעַ	 וְגַם	 ָהֱאֹלִהים,	 לִיִמין	 וְהּוא	 ַהֵּמִתים	 ֵמעִם	
ִאם־עֵיֹרם,	 ָרעָב,	 אֹו	 ְרִדיפָה,	 אֹו	 ְמצּוָקה,	 אֹו	 ֲהצָָרה,	 ַהָּמׁשִיַח?	 ֵמַאֲהבַת	
אֹו	ַסּכָנָה,	אֹו־ָחֶרב?	36	ּכַּכָתּוב:	ּכִי־עָלֶיָך	הַֹרגְנּו	כָל־ַהּיֹום,	נְֶחׁשַבְנּו	ּכְצֹאן	
ִטבְָחה׃	37	ֲאבָל	ּבְכָל־ֵאּלֶה	ּגָבְַרנּו	ְמאֹד	עַל־יְֵדי	ָהאֵֹהב	אָֹתנּו׃	38	ּובָטּוַח	
וְֹלא	גְבּורֹות,	 וְֹלא	ׂשְָררֹות,	 ַהַחּיִים,	ֹלא	ַמלְָאכִים	 וְֹלא	 ַהָּמוֶת	 ֲאנִי,	ּכִי	ֹלא	
ַאֶחֶרת	 כָל־ּבְִרּיָה	 וְֹלא	 ָהעֶֹמק	 וְֹלא	 ָהרֹום	 39	ֹלא	 ֶהעִָתיד׃	 וְֹלא	 ַההֹוֶה	 ֹלא	
יּוכְלּו	לְַהפְִריֵדנּו	ֵמַאֲהבַת	ָהֱאֹלִהים,	ֲאׁשֶר	ִהיא	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	ֲאדֹנֵנּו׃	יוח' 
יז 11, 24	וֲַאנִי	ֵאינֶּנִי	עֹוד	ּבָעֹולָם;	וְֵהם	ּבָעֹולָם	ֵהָּמה,	וֲַאנִי	ּבָא	ֵאלֶיָך.	ָאבִי	
ַהָּקדֹוׁש,	נְצֹר	ּבְׁשְִמָך	ֶאת-ֲאׁשֶר	נְַתָּתם	לִי,	לְַמעַן	יְִהיּו	ֶאָחד	ּכָמֹנּו׃	24	ָאבִי,	
ָחפַצְִּתי	ּכִי	גַם-ֵהם	ֲאׁשֶר	נְַתָּתם	לִי	יְִהיּו	עִִּמי	ּבֲַאׁשֶר	ֶאְהיֶה	ָאנִי,	לְַמעַן	יֱֶחזּו	
כב  לוקס  עֹולָם׃	 מֹוְסדֹות	 לִפְנֵי	 ֲאַהבְַּתנִי	 ּכִי	 ּלִי,	 נַָתָּת	 ֲאׁשֶר	 ֶאת-ּכְבֹוִדי	
32	וֲַאנִי	ִהְתּפַּלַלְִּתי	בַעְַדָך	ֲאׁשֶר	ֹלא-ִתכְלֶה	ֱאמּונֶָתָך;	וְַאָּתה	ּכֲַאׁשֶר	ָּתׁשּוב,	
ַחּזֵק	ֶאת-ַאֶחיָך׃	עבר' ז 25	ֲאׁשֶר	עַל-ּכֵן	יּוכַל	ּגַם-לְהֹוׁשִיעַ	ּבַּכֹל	וָכֹל	ֶאת-

ַהּנִּגָׁשִים	עַל-יָדֹו	לֵאֹלִהים,	ּכִי	ַחי-הּוא	ָתִמיד	לְַהפְּגִיעַ	ּבַעֲָדם׃

ד	יוח' יד 17-16	וֲַאנִי	ֶאׁשְֲאלָה	ֵמָאבִי	וְהּוא	יִֵּתן	לָכֶם	ּפְַרְקלִיט	ַאֵחר,	ֲאׁשֶר-

לְַהּׂשִיגֹו,	 ָהעֹולָם	 ֹלא-יָכֹל	 ֲאׁשֶר	 ָהֱאֶמת,	 ֶאת-רּוַח	 	17 לָנֶצַח׃	 ִאְּתכֶם	 יִׁשְּכֹן	
ּבֲַאׁשֶר	ֹלא	יְִרֵאהּו	וְֹלא	יֵָדעֵהּו;	וְַאֶּתם	יְַדעְֶּתם	אֹתֹו,	ּכִי-ִאְּתכֶם	ׁשֹכֵן	הּוא	ַאף-
יְִהיֶה	ּבְתֹוכֲכֶם׃	יוח"א ב 27	וְַאֶּתם	ַהִּמׁשְָחה	ֲאׁשֶר	ִקּבַלְֶּתם	ֵמִאּתֹו	עֶֹמֶדת	
ֶאְתכֶם	 ְּתלֵַּמד	 ִאם-ּכֲַאׁשֶר	 ּכִי	 יְלֶַּמְדכֶם,	 ֲאׁשֶר	 לְִאיׁש	 ִתצְָטְרכּו	 וְֹלא	 ּבָכֶם	
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ּכֵן	 ֶאְתכֶם,	 לְִּמָדה	 וְכֲַאׁשֶר	 כָזָב,	 וְֵאינֶּנָה	 ָהֱאֶמת	 ִהיא	 ּבְכָל-ָּדבָר,	 ַהִּמׁשְָחה	
ַּתעְַמדּו	בֹו׃ יוח"א ג 9	ּכָל-ַהּנֹולָד	ֵמֱאֹלִהים	ֹלא	יֱֶחָטא,	ּכִי	זְַרעֹו	ּבֹו	יָקּום	

וְֹלא	יּוכַל	לֲַחטֹא,	ּכִי	ֵמֱאֹלִהים	נֹולָד׃

ה	ירמ' לב 40	וְכַָרִּתי	לֶָהם	ּבְִרית	עֹולָם	ֲאׁשֶר	ֹלא-ָאׁשּוב	ֵמַאֲחֵריֶהם	לְֵהיִטיבִי	

אֹוָתם	וְֶאת-יְִרָאִתי	ֶאֵּתן	ּבִלְבָבָם	לְבִלְִּתי	סּור	ֵמעָלָי׃	

וְִאיׁש	ֹלא- לָנֶצַח	 תֹאבְַדנָה	 וְֹלא	 עֹולִָמים;	 ַחּיֵי	 לֶָהן	 ֶאֵּתן	 וֲַאנִי	  28 י  יוח'  ו	

יֲַחטֹף	ֶאְתֶהן	ִמּיִָדי׃ תסל"ב ג 3 ֲאבָל	נֱֶאָמן	הּוא	ָהָאדֹון,	ֲאׁשֶר	יְַחּזֵק	ֶאְתכֶם	
וְיִׁשְָמְרכֶם	ִמן-ָהָרע׃ יוח"א ב 19 ֵמִאָּתנּו	יָצְאּו,	ַאְך	ֹלא-ִמּׁשֶּלָנּו	ָהיּו;	ּכִי	ִאּלּו	
ָהיּו	ִמּׁשֶּלָנּו,	ּכִי	ָאז	ָהיּו	עְֹמִדים	עִָּמנּו,	ֲאבָל	לְַמעַן	יִּגָלּו	ּכִי	ֹלא	כֻּלָם	ִמּׁשֶּלָנּו	

ֵהָּמה׃

3	 ולהתמיד	. חמוריםז	 בחטאים	 להיכשל	 מסוגלים	 הקדושים	 זאת,	 אף	 על	
בהם	לזמן	מהח	מכוח	פיתויי	השטן	והעולם,	מכוח	הטבע	החוטא	שבהם,	
ובגלל	הזנחה	של	האמצעים	שנועדו	לשימורם	באמונה.	בחטאים	אלו	הם	
מעוררים	על	עצמם	את	אי-שביעות	רצונו	של	אלוהיםט	ומעציבים	את	רוח	
נלקחת	מהם	מידה	כלשהי	מברכות	החסד	ומהנחמה	שהוענקו	 קודשו,י	
להם,יא	לבם	מתקשהיב	ומצפונם	מתקהה,יג	הם	מכאיבים	לאחרים	ופוגעים	

בהםיד	ומביאים	על	עצמם	עונשים	בעולם	הזה.טו

ז	מתי כו 70, 72,	74	וַיְכֵַחׁש	ּבִפְנֵי	כֻּלָם	לֵאמֹר:	ֹלא	יַָדעְִּתי	ָמה-ַאְּת	אֹוָמֶרת׃	

וַּיֶָחל	לְַהֲחִרים	 יַָדעְִּתי	ֶאת-ָהִאיׁש׃	74	 וַּיִּׁשָבַע	לֵאמֹר:	ֹלא	 וַּיֹוֶסף	לְכֵַחׁש	 	72
ֶאת-נַפְׁשֹו	ּולְִהּׁשָבֵעַ	לֵאמֹר,	ֹלא	יַָדעְִּתי	ֶאת-ָהִאיׁש.	ּוִמּיָד	ָקָרא	ַהַּתְרנְגֹול׃

	16 ֶאל-ּבַת-ׁשָבַע׃	 ּכֲַאׁשֶר-ּבָא	 ַהּנָבִיא	 נָָתן	 ּבְבֹוא-ֵאלָיו	  16  ,2 נא  תהל'  ח	

ַהּצִילֵנִי	ִמָּדִמים	ֱאֹלִהים	ֱאֹלֵהי	ְּתׁשּועִָתי.	ְּתַרּנֵן	לְׁשֹונִי	צְִדָקֶתָך׃				

יִזְּכְרּוָך	ֵהן-ַאָּתה	 וְעֹׂשֵה	צֶֶדק	ּבְִדָרכֶיָך	 ט	ישע' סד 4,	6, 8	ּפָגַעְָּת	ֶאת-ׂשָׂש	

וְֵאין-קֹוֵרא	בְׁשְִמָך	ִמְתעֹוֵרר	לְַהֲחזִיק	 וְנִּוָׁשֵעַ׃	6	 וַּנֱֶחָטא	ּבֶָהם	עֹולָם	 ָקצַפְָּת	
ּבְָך	ּכִי-ִהְסַּתְרָּת	פָנֶיָך	ִמֶּמּנּו	וְַּתמּוגֵנּו	ּבְיַד-עֲו	ֹנֵנּו׃	8	ַאל-ִּתְקצֹף	יְהוָה	עַד-ְמאֹד	
ָהֵאבֶל	 וַּיַעֲבֹר	 שמ"ב יא 27	 עְַּמָך	כֻּלָנּו׃	 ַהּבֶט-נָא	 ֵהן	 עָו	ֹן	 ִּתזְּכֹר	 וְַאל-לָעַד	
ַהָּדבָר	 וַּיֵַרע	 ּבֵן	 לֹו	 וֵַּתלֶד	 לְִאּׁשָה	 וְַּתִהי-לֹו	 ֶאל-ּבֵיתֹו	 וַּיַַאְספָּה	 ָּדוִד	 וַּיִׁשְלַח	

ֲאׁשֶר-עָׂשָה	ָדוִד	ּבְעֵינֵי	יְהוָה׃	
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י	אפס' ד 30	וְֹלא	ְתעַּצְבּו	ֶאת-רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ׁשֶל-ֱאֹלִהים,	ֲאׁשֶר	נְֶחַּתְמֶּתם	ּבֹו	

ֶאל-יֹום	ַהּגְֻאּלָה׃

יא	תהל' נא 10, 12, 14	ַּתׁשְִמיעֵנִי	ׂשָׂשֹון	וְׂשְִמָחה	ָּתגֵלְנָה	עֲצָמֹות	ִּדּכִיָת׃	12	לֵב	

ָטהֹור	ּבְָרא-לִי	ֱאֹלִהים	וְרּוַח	נָכֹון	ַחֵּדׁש	ּבְִקְרּבִי׃	14	ָהׁשִיבָה	ּלִי	ׂשְׂשֹון	יִׁשְעֶָך	
ֶאת-ַאֲהבְָתָך	 עָזַבְָּת	 ּכִי	 עָלֶיָך,	 יֶׁש-לִי	 ַאְך	 	4 ב  חזון  ִתְסְמכֵנִי׃	 נְִדיבָה	 וְרּוַח	
ָהִראׁשֹונָה׃	שה"ש ה 4-2, 6	ֲאנִי	יְׁשֵנָה	וְלִּבִי	עֵר	קֹול	ּדֹוִדי	דֹופֵק	ּפְִתִחי-
לָיְלָה׃	3	 ְקוֻּצֹוַתי	ְרִסיֵסי	 נְִמלָא-ָטל	 ַתָּמִתי	ׁשֶּרֹאׁשִי	 יֹונִָתי	 ֲאחִֹתי	ַרעְיִָתי	 לִי	
ּפָׁשְַטִּתי	ֶאת-ּכָֻּתנְִּתי	ֵאיכָכָה	ֶאלְּבָׁשֶּנָה	ָרַחצְִּתי	ֶאת-ַרגְלַי	ֵאיכָכָה	ֲאַטּנְפֵם׃	4	
ּדֹוִדי	ׁשָלַח	יָדֹו	ִמן-ַהחֹר	ּוֵמעַי	ָהמּו	עָלָיו׃	6	ּפַָתְחִּתי	ֲאנִי	לְדֹוִדי	וְדֹוִדי	ָחַמק	

עָבָר	נַפְׁשִי	יָצְָאה	בְַדּבְרֹו	ּבִַּקׁשְִּתיהּו	וְֹלא	ְמצָאִתיהּו	ְקָראִתיו	וְֹלא	עָנָנִי׃	

יב	ישע' סג 17	לָָּמה	ַתְתעֵנּו	יְהוָה	ִמְּדָרכֶיָך	ַּתְקׁשִיַח	לִּבֵנּו	ִמּיְִרָאֶתָך	ׁשּוב	לְַמעַן	
ַהּלֶָחם	 ּבְִדבַר-ּכִּכְרֹות	 ִהׂשְּכִילּו	 ֹלא	 ּכִי	 	52 ו  מרק'  נֲַחלֶָתָך׃	 ׁשִבְֵטי	 עֲבֶָדיָך	
ִמּפְנֵי	ִטְמטּום	לְבָבָם׃ מרק' טז 14	ּובַָאֲחֹרנָה	נְִרָאה	לְעַׁשְֵּתי	ֶהעָׂשָר	ּבְִהיֹוָתם	
ֹלא-ֶהֱאִמינּו	 ֲאׁשֶר	 לְבָבָם,	 ּוְקׁשִי	 ֱאמּונָָתם	 ֶחְסרֹון	 עַל	 ּבָם	 וַּיִגְעַר	 ְמֻסּבִים,	

לָֹרִאים	אֹתֹו	נֵעֹור	ִמן-ַהֵּמִתים׃

יֹוָמם	 ּכִי	 	4 ּכָל-ַהּיֹום׃	 ּבְׁשֲַאגִָתי	 עֲצָָמי	 ּבָלּו	 ּכִי-ֶהֱחַרׁשְִּתי	 תהל' לב 4-3	 יג	

וָלַיְלָה	ִּתכְּבַד	עָלַי	יֶָדָך	נְֶהּפְַך	לְׁשִַּדי	ּבְַחְרבֹנֵי	ַקיִץ	ֶסלָה׃	תהל' נא 10	ַּתׁשְִמיעֵנִי	
ׂשָׂשֹון	וְׂשְִמָחה	ָּתגֵלְנָה	עֲצָמֹות	ִּדּכִיָת׃	

ַהּבֵן	 ּגַם	 ַהּזֶה	 ּבַָּדבָר	 יְהוָה	 נִַאצְָּת	ֶאת-אֹיְבֵי	 ֶאפֶס	ּכִי-נִֵאץ	 שמ"ב יב 14	 יד	

ַהּיִּלֹוד	לְָך	מֹות	יָמּות׃	

ּופַָקְדִּתי	 	.33 יִׁשְמֹרּו׃	 ֹלא	 ּוִמצְו	ַֹתי	 יְַחּלֵלּו	 ִאם-ֻחּקַֹתי	 	33-32 פט  תהל'  טו	

עַל-יַד	 נִּוֵָסר	 נִּדֹון	 וְכֲַאׁשֶר	 	32 יא  קור"א  עֲו	ֹנָם׃	 ּובִנְגָעִים	 ּפִׁשְעָם	 בְׁשֵבֶט	
ָהָאדֹון,	לְַמעַן	ֹלא	נְֻחּיַב	עִם-ָהעֹולָם׃
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פרק יח
הביטחון בחסד ובישועה

1	 עצמם	. את	 להשלות	 באיוולתם	 מסוגלים	 וחוטאים	 צבועים	 אנשים	
בתקוות	וביומרות	שווא	כאילו	אלוהים	רוצה	בהם	וכאילו	יש	להם	מעמד	
של	נושעים.א	תקווה	זו	שלהם	תאבד.ב	אבל	אלו	שבאמת	מאמינים	באדון	
במצפון	 חייהם	 את	 לפניו	 לנהל	 ושוקדים	 בכנות	 אותו	 אוהבים	 ישוע,	
נקי	יכולים,	בחיים	הללו,	להיות	בטוחים	בביטחון	מוחלט	שהם	במעמד	
זו	הם	לעולם	לא	 של	חסד,ג	ולשמוח	בתקוות	כבוד	האלוהים.	מתקווה	

יתאכזבו.ד

א	איוב ח 14-13	ּכֵן	ָאְרחֹות	ּכָל-ׁשֹכְֵחי	ֵאל	וְִתְקוַת	ָחנֵף	ּתֹאבֵד׃	14	ֲאׁשֶר-

יִׁשְּפֹטּו	 ּבְׁשַֹחד	 ָראׁשֶיָה	 	11 ג'  מיכה  ִמבְַטחֹו׃	 עַּכָבִיׁש	 ּובֵית	 ּכְִסלֹו	 יָקֹוט	
וְכֲֹהנֶיָה	ּבְִמִחיר	יֹורּו	ּונְבִיֶאיָה	ּבְכֶֶסף	יְִקסֹמּו	וְעַל-יְהוָה	יִּׁשָעֵנּו	לֵאמֹר	ֲהלֹוא	
יְהוָה	ּבְִקְרּבֵנּו	ֹלא-ָתבֹוא	עָלֵינּו	ָרעָה׃	דבר' כט 18	וְָהיָה	ּבְׁשְָמעֹו	ֶאת-ִּדבְֵרי	
ָהָאלָה	ַהּזֹאת	וְִהְתּבֵָרְך	ּבִלְבָבֹו	לֵאמֹר	ׁשָלֹום	יְִהיֶה-ּלִי	ּכִי	ּבִׁשְִררּות	לִּבִי	ֵאלְֵך	
לְַמעַן	ְספֹות	ָהָרוָה	ֶאת-ַהּצְֵמָאה׃	יוח' ח 41	ֶאת-ַמעֲׂשֵי	ֲאבִיכֶם	ַאֶּתם	עֹׂשִים.	

וַּיֹאְמרּו	ֵאלָיו:	ֹלא	יַלְֵדי	זְנּונִים	ֲאנְַחנּו;	יֶׁש-לָנּו	ָאב	ֶאָחד	-	הּוא	ָהֱאֹלִהים׃

ב	מתי ז 23-22	וְָהיָה	ּבַּיֹום	ַההּוא	יֹאְמרּו	ַרּבִים	ֵאלַי:	ֲאדֹנֵנּו,	ֲאדֹנֵנּו,	ֲהֹלא	

ָאז	 	23 ַרּבֹות׃	 ּגְבּורֹות	 עָׂשִינּו	 ּובְׁשְִמָך	 ׁשִֵדים	 ּגֵַרׁשְנּו	 ּובְׁשְִמָך	 נִּבֵאנּו	 בְׁשְִמָך	
ֶאעֱנֶה-ּבָם	לֵאמֹר:	ֵמעֹולָם	ֹלא	יַָדעְִּתי	ֶאְתכֶם,	סּורּו	ִמֶּמּנִי	ּפֹעֲלֵי	ָהָאוֶן׃

ג	יוח"א ב 3	ּובָזֹאת	נֵַדע	ּכִי	ִהּכְַרנּו	אֹותֹו,	ִאם-נִׁשְמֹר	ֶאת-ִמצְוָֹתיו׃	יוח"א 

ִמן-ַהָּמוֶת	ֶאל-ַהַחּיִים,	עַל	 יַָדעְנּו	ּכִי	עָבְַרנּו	 ֲאנְַחנּו	  24 ,21 ,19-18 ג 14,	
	18 ּבַָּמוֶת׃	 יִּׁשֵָאר	 ֶאת-ָאִחיו	 ֹלא-יֱֶאַהב	 ֲאׁשֶר	 ִאיׁש	 ֶאת-ַאֵחינּו;	 ּכִי-נֱֶאַהב	
ּבָנַי,	ַאל-נָא	נֱֶאַהב	ּבְִמּלִין	ּובַּלָׁשֹון,	ּכִי	ִאם-ּבְפֹעַל	ּובֱֶאֶמת׃	19	ּובָזֹאת	נְֵדעָה	
נַׁשְִקיט	ֶאת-לִּבֹוֵתינּו׃	21	ֲאהּובַי,	ִאם-לְבָבֵנּו	 ֲאנְַחנּו	ּולְפָנָיו	 ּכִי	ִמן-ָהֱאֶמת	
ֹלא-יְַרׁשִיעֵנּו,	ּבִָּטחֹון	לָנּו	ּבֵאֹלִהים׃	24	וְַהּׁשֵֹמר	ֶאת-ִמצְוָֹתיו	יָקּום	ּבֹו	וְהּוא	
בֹו;	ּובָזֹאת	נֵַדע	ּכִי-הּוא	ׁשֹכֵן	ּבָנּו:	ּבָרּוַח	ֲאׁשֶר-נַָתן	לָנּו׃	יוח"א ה 13	זֹאת	
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

ּכַָתבְִּתי	ֲאלֵיכֶם	ַהַּמֲאִמינִים	ּבְׁשֵם	ּבֶן-ָהֱאֹלִהים,	לְַמעַן	ֵּתְדעּון	ׁשֶּיֵׁש	לָכֶם	ַחּיֵי	
עֹולָם	ּולְַמעַן	ַּתֲאִמינּו	ּבְׁשֵם	ּבֶן-ָהֱאֹלִהים׃

ד	רומ' ה 2, 5	ֲאׁשֶר	ּבְיָדֹו	ָמצָאנּו	בֱָאמּונָה	ָמבוֺא	ֶאל־ַהֶחֶסד	ַהּזֶה	ֲאׁשֶר	ֲאנְַחנּו	

עְֹמִדים	ּבֹו,	וְנְִתַהּלֵל	ּבְִתְקוַת	ּכְבֹוד	ָהֱאֹלִהים׃	5	וְַהִּתְקוָה	ִהיא	ֹלא	ָתבִיׁש,	ּכִי	
הּוצְָקה	ּבִלְבָבֵנּו	ַאֲהבַת	ָהֵאל	עַל־יְֵדי	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ֲאׁשֶר	נִַּתן	לָנּו׃

2	 ביטחון	זה	אינו	הנחה	חסרת	יסוד	וסבירות,	המבוססת	על	תקווה	שניתן	.
מאמונה,	 הנובע	 עליו,	 לערער	 ניתן	 שלא	 ביטחון	 אלא	 עליה,ה	 לערער	
והמבוסס	על	מהימנות	הבטחות	אלוהים	להושיע,ו	הראיות	שבלב	האדם	
הבטחות	 אלוהים	 קשר	 שאליהן	 מתנות-חסד	 אותן	 של	 לקיומן	 באשר	
אלוהים	 ילדי	 שאכן	 רוחנו	 עם	 המעיד	 האימוץ	 רוח	 של	 ועדותו	 אלה,ז	

אנחנו.ח	רוח	זה	הוא	עירבון	נחלתנו,	שבו	אנו	חתומים	ליום	הגאולה.ט

לְַהֲחזִיק	 ּגַם-יִׁשְקֹד	ׁשָקֹוד	 ִמּכֶם	 ֶחפְצֵנּו	ׁשֶּכָל-ֶאָחד	 ֲאבָל	 ו 11, 19	 עבר'  ה	

ּבִׁשְלֵמּות	ַהִּתְקוָה	עַד-ַהֵּקץ׃	19	ֲאׁשֶר-ִהיא	לְנַפְׁשֵנּו	לְעֹוגִין	נָכֹון	וְָחזָק	ּוַמּגִיעַ	
ֶאל-ִמּבֵית	לַּפָֹרכֶת׃

ֶאת-יְֹרׁשֵי	 ּבְיֹוֵתר	 ָהֱאֹלִהים	לְַהְראֹות	 עַל-ּכֵן	ּכֲַאׁשֶר	ָרצָה	 ו 18-17	 עבר'  ו	

ַהַהבְָטָחה	ּכִי	ֹלא-ִתׁשְַּתּנֶה	עֲצָתֹו,	עַָרב	אָֹתּה	ּבִׁשְבּועָה׃	18	לְַמעַן	עַל-ּפִי	ׁשְנֵי	
ְדבִָרים	ּבִלְִּתי	ִמׁשְַּתּנִים,	ֲאׁשֶר	ָחלִילָה	לֵאֹלִהים	לְׁשֵַּקר	ּבָם,	יְִהיֶה	ּלָנּו	ֲאׁשֶר	

נְַסנּו	עָלָיו	זֵרּוז	ּגָדֹול	לֱֶאחֹז	ּבִַּתְקוָה	ַהּנְתּונָה	לְפָנֵינּו׃

ז	פטר"ב א 5-4, 11-10	ֲאׁשֶר	ּבֶָהם	נַָתן-לָנּו	ַהבְָטחֹות	ּגְדֹלֹות	ְמאֹד	וִיָקרֹות,	

ַהַּתֲאוָה	 ִמּכִלְיֹון	 ּבְִהָּמלְֶטכֶם	 ֱאֹלִהים	 ּבְֶטבַע	 ֵחלֶק	 עַל-יָָדן	 ִּתְקחּו	 לְַמעַן	
ּבֱֶאמּונְַתכֶם	ֶאת-ַהּצְָדָקה;	 ִהׁשְַּתְּדלּו	לְַהעֲִמיד	 זֹאת	 ּבַעֲבּור	 ֲאׁשֶר	ּבָעֹולָם׃	5	
ּובַּצְָדָקה	ֶאת-ַהָּדעַת׃	10	לָכֵן,	ַאַחי,	הֹוִסיפּו	וְִהׁשְַּתְּדלּו	לְַחּזֵק	ֶאת-ְקִריַאְתכֶם	
ּובְִחיַרְתכֶם,	ּכִי	ּבַעֲׂשֹוְתכֶם	זֹאת	ּכָׁשֹול	ֹלא	ִתּכָׁשֵלּו׃	11	ּכִי-כֵן	יִּפַָתח	לִפְנֵיכֶם	
ַהָּמׁשִיַח׃  יֵׁשּועַ	 ּומֹוׁשִיעֵנּו	 לֲַאדֹנֵנּו	 ֲאׁשֶר	 עֹולָם	 ֶאל-ַמלְכּות	 ַהָּמבֹוא	 לְָרוָָחה	
יוח"א ב 3	ּובָזֹאת	נֵַדע	ּכִי	ִהּכְַרנּו	אֹותֹו,	ִאם-נִׁשְמֹר	ֶאת-ִמצְוָֹתיו׃	יוח"א ג 
14	ֲאנְַחנּו	יַָדעְנּו	ּכִי	עָבְַרנּו	ִמן-ַהָּמוֶת	ֶאל-ַהַחּיִים,	עַל	ּכִי-נֱֶאַהב	ֶאת-ַאֵחינּו;	
ִאיׁש	ֲאׁשֶר	ֹלא-יֱֶאַהב	ֶאת-ָאִחיו	יִּׁשֵָאר	ּבַָּמוֶת׃	קור"ב א 12	ּכִי	זֹאת	ִהיא	
ְתִהּלֵָתנּו,	עֵדּות	לְבָבֵנּו	ֲאׁשֶר	ּבְתֹם	וְיֹׁשֶר	ֱאֹלִהים	ִהְתַהּלַכְנּו	בָעֹולָם,	ּובְיֹוֵתר	

ִאְּתכֶם,	וְֹלא-בְָחכְַמת	ַהּבָׂשָר,	ּכִי	ִאם-ּבְֶחֶסד	ֱאֹלִהים׃
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ח	רומ' ח 16-15	ּכִי	ֹלא	ִקּבַלְֶּתם	רּוַח	עַבְדּות	לָׁשּוב	לִיֹרא,	ּכִי	ִאם־ִקּבַלְֶּתם	

הּוא	 וְָהרּוַח	 	16 ָאבִינּו׃	 ַאּבָא,	 ֲאנְַחנּו:	 קְֹרִאים	 ּבֹו	 ֲאׁשֶר	 ָהִאּמּוץ,	 ֶאת־רּוַח	
ַהֵּמעִיד	עִם־רּוֵחנּו	ּכִי־בְנֵי	ֱאֹלִהים	ֲאנְָחנּו׃

ְּדבַר	 ׁשְָמעֲכֶם	 ַאֲחֵרי	 ּבֹו	 נְטּועִים	 ּגַם-ַאֶּתם,	 וֲַאׁשֶר	 	14-13 א  אפס'  ט	

ָהֱאֶמת,	ֶאת-ּבְׂשֹוַרת	יְׁשּועְַתכֶם,	וֲַאׁשֶר	ּבֹו	ּכְׁשֶֶהֱאַמנְֶּתם	ּגַם-נְֶחַּתְמֶּתם	ּבְרּוַח	
ְסגֻּלָה	 עַם	 לִפְדֹות-לֹו	 יְֻרּׁשֵָתנּו,	 עְֶרבֹון	 זֶה	 ּכִי	 	14 ַהּקֶֹדׁש׃	 רּוַח	 ַהַהבְָטָחה,	
לְִתִהּלַת	ּכְבֹודֹו׃	אפס' ד 30	וְֹלא	ְתעַּצְבּו	ֶאת-רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ׁשֶל-ֱאֹלִהים,	ֲאׁשֶר	
ִאְּתכֶם	 וְַהְמכֹונֵן	אֹוָתנּו	 קור"ב א 22-21	 ַהּגְֻאּלָה׃	 ֶאל-יֹום	 נְֶחַּתְמֶּתם	ּבֹו	
ּבַָּמׁשִיַח	וֲַאׁשֶר	ְמׁשָָחנּו	הּוא	ָהֱאֹלִהים׃	22	ֲאׁשֶר	ּגַם-ֲחָתָמנּו	וֲַאׁשֶר	נַָתן	ּבְלִּבֵנּו	

ֵאת	עְֶרבֹון	ָהרּוַח׃

3	 כזה	. באופן	 האמונה	 למהות	 שייך	 אינו	 זה	 לערעור	 ניתן	 בלתי	 ביטחון	
שמאמין	אמיתי	יהיה	פטור	ממצבים	שבהם	יהיה	עליו	להמתין	זמן	רב	
ולהיאבק	בקשיים	רבים	לפני	שייהנה	ממנו.י	על	אף	זאת,	מאחר	שהרוח	
הוא	 בנדיבותו,	 אלוהים	 לו	 שנתן	 לדעת	מהם	הדברים	 למאמין	 מאפשר	
בלי	 הרגילים,	 באמצעים	 הראוי	 מהשימוש	 זה	 לביטחון	 להגיע	 מסוגל	

התגלות	מיוחדת.יא	

י	יוח"א ה 13	זֹאת	ּכַָתבְִּתי	ֲאלֵיכֶם	ַהַּמֲאִמינִים	ּבְׁשֵם	ּבֶן-ָהֱאֹלִהים,	לְַמעַן	

ֵּתְדעּון	ׁשֶּיֵׁש	לָכֶם	ַחּיֵי	עֹולָם	ּולְַמעַן	ַּתֲאִמינּו	ּבְׁשֵם	ּבֶן-ָהֱאֹלִהים׃ ישע' נ 10	
ִמי	בָכֶם	יְֵרא	יְהוָה	ׁשֵֹמעַ	ּבְקֹול	עַבְּדֹו	ֲאׁשֶר	ָהלְַך	ֲחׁשֵכִים	וְֵאין	נֹגַּה	לֹו	יִבְַטח	
ּבִבְכִי	 ֶאת-קֹלֹו	 ַהּיֶלֶד	 ֲאבִי	 וַּיִֵּתן	 	24 מרק' ט  ּבֵאֹלָהיו׃	 וְיִּׁשָעֵן	 יְהוָה	 ּבְׁשֵם	
וַּיֹאַמר:	ֲאנִי	ַמֲאִמין;	עֲזָר-נָא	לְֶחְסרֹון	ֱאמּונִָתי׃	תהל' פח. תהל' עז 12-1.	

יא	קור"א ב 12	וֲַאנְַחנּו	ֹלא	ִקּבַלְנּו	ֶאת-רּוַח	ָהעֹולָם,	ּכִי	ִאם-ָהרּוַח	ֵמֵאת	

יוח"א  ּבְַחְסּדֹו׃  ָהֱאֹלִהים	 ֵמֵאת	 לָנּו	 נִַּתן	 ֶאת-ֲאׁשֶר	 נֵַדע	 לְַמעַן	 ָהֱאֹלִהים,	
ד 13	ּבָזֹאת	נֵַדע	ֲאׁשֶר-ּבֹו	נָקּום	וְהּוא	בָנּו,	ּכִי-נַָתן	לָנּו	ֵמרּוחֹו׃ עבר' ו' 
12-11	ֲאבָל	ֶחפְצֵנּו	ׁשֶּכָל-ֶאָחד	ִמּכֶם	ּגַם-יִׁשְקֹד	ׁשָקֹוד	לְַהֲחזִיק	ּבִׁשְלֵמּות	
רּוַח	 וְאֶֹרְך	 ּבֱֶאמּונָה	 ִאם-ֵּתלְכּו	 ּכִי	 ֵּתעָצֵלּו,	 ׁשֶֹּלא	 	12 עַד-ַהֵּקץ׃	 ַהִּתְקוָה	
ַהָּמׁשִיַח	 ׁשֶּיִׁשְּכֹן	 	19-17 ג  אפס'  ֶאת-ַהַהבְָטחֹות׃	 ַהּיֹוְרׁשִים	 ּבְעְִּקבֹות	
ּבִלְבַבְכֶם	ּבֱָאמּונָה	וְִהיִיֶתם	ְמׁשָֹרׁשִים	ּוְמיָֻּסִדים	ּבְַאֲהבָה׃	18	לְַמעַן	ּתּוכְלּו	
	19 וְַהּגֹבַּה׃	 וְָהעֶֹמק	 וְָהאֶֹרְך	 ָהֹרַחב	 ַמה-הּוא	 עִם-ּכָל-ַהְּקדֹׁשִים	 לְַהּׂשִיג	
ֶאת-ּכָל- וְנְִמלֵאֶתם	 עַל-ּכָל-ָּדעַת,	 ַהּנַעֲלָה	 ַהָּמׁשִיַח,	 ֶאת-ַאֲהבַת	 וִיַדעְֶּתם	

ְמלֹוא	ָהֱאֹלִהים׃
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על	כן,	כל	אדם	חייב	לשקוד	ביתר	שאת	לחזק	את	ביטחונו	בקריאה	ובבחירה	
תודה	 ובהכרת	 באהבה	 הקודש,	 ברוח	 ושמחה	 שלום	 לבו	 שיימלא	 כדי	 שלו,יב	
לאלוהים,	ולעסוק	במרץ	ובשמחה	בחובות	הקשורות	בציות,	שהם	פריו	הטבעי	

של	ביטחון	זה.יג	כיוןן	שכך,	ביטחון	זה	רחוק	מלטפח	רפיון	רוחני	ומוסרי.יד

ֶאת-ְקִריַאְתכֶם	 לְַחּזֵק	 וְִהׁשְַּתְּדלּו	 הֹוִסיפּו	 ַאַחי,	 לָכֵן,	 	10 א  פטר"ב  יב	

ּובְִחיַרְתכֶם,	ּכִי	ּבַעֲׂשֹוְתכֶם	זֹאת	ּכָׁשֹול	ֹלא	ִתּכָׁשֵלּו׃

יג	רומ' ה 2-1, 5	לָכֵן	ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר	נִצְַּדְקנּו	בֱָאמּונָה	ׁשָלֹום	לָנּו	עִם־ָהֱאֹלִהים	

א	ֶאל־ַהֶחֶסד	ַהּזֶה	 ּבֲַאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	2	ֲאׁשֶר	ּבְיָדֹו	ָמצָאנּו	בֱָאמּונָה	ָמבוֺ
ֲאׁשֶר	ֲאנְַחנּו	עְֹמִדים	ּבֹו,	וְנְִתַהּלֵל	ּבְִתְקוַת	ּכְבֹוד	ָהֱאֹלִהים׃	5	וְַהִּתְקוָה	ִהיא	
נִַּתן	 ֹלא	ָתבִיׁש,	ּכִי	הּוצְָקה	ּבִלְבָבֵנּו	ַאֲהבַת	ָהֵאל	עַל־יְֵדי	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ֲאׁשֶר	
לָנּו׃	רומ' יד 17	ּכִי־ַמלְכּות	ָהֱאֹלִהים	ֵאינֶּנָה	ֲאכִילָה	ּוׁשְִתּיָה,	ּכִי־צְָדָקה	ִהיא	
ַהִּתְקוָה	 ֱאֹלֵהי	 ֶאְתכֶם	 יְַמּלֵא	 	13 טו  רומ'  ַהּקֶֹדׁש׃	 ּבְרּוַח	 וְׂשְִמָחה	 וְׁשָלֹום	
ַהּקֶֹדׁש׃	 רּוַח	 ּבִגְבּוַרת	 ִּתְקוְַתכֶם	 ִּתְרּבֶה	 לְַמעַן	 ּבֱָאמּונָה,	 וְׁשָלֹום	 ּכָל־ׂשְִמָחה	
אפס' א 4-3	ּבָרּוְך	הּוא	ָהֱאֹלִהים	וֲַאבִי	ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ֲאׁשֶר	ּבְֵרכָנּו	
ּבְכָל-ּבְִרּכַת	רּוַח	ּבְַּמרֹוִמים	ּבַָּמׁשִיַח׃	4	ּכֲַאׁשֶר	ּבַָחר	אָֹתנּו	בֹו	לִפְנֵי	מֹוְסדֹות	
ֵּתבֵל,	לְִהיֹות	ְקדֹׁשִים	ּוְתִמיִמים	לְפָנָיו,	ּבְַאֲהבָה׃	תהל' ד 8-7	ַרּבִים	אְֹמִרים	
ִמי-יְַרֵאנּו-טֹוב	נְָסה	עָלֵינּו	אֹור	ּפָנֶיָך	יְהוָה׃	8	נַָתָּתה	ׂשְִמָחה	בְלִּבִי	ֵמעֵת	ְּדגָנָם	

וְִתירֹוׁשָם	ָרּבּו׃	תהל' קיט 32	ֶּדֶרְך-ִמצְו	ֶֹתיָך	ָארּוץ	ּכִי	ַתְרִחיב	לִּבִי׃	

וְִאם- ִהנְנִי	ּכֵֹתב	ֲאלֵיכֶם	ֶאת-זֹאת	לְבִלְִּתי	ֶתֱחָטאּו.	 יד	יוח"א ב 2-1	ּבָנַי,	

יֱֶחָטא	ִאיׁש,	יֶׁש-לָנּו	ֵמלִיץ	לִפְנֵי	ָאבִינּו,	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ַהּצִַּדיק׃	2	וְהּוא	ּכַּפָָרה	
עַל-ַחּטֹאֵתינּו,	וְֹלא	עַל-ַחּטֹאֵתינּו	לְבַד,	ּכִי	ּגַם-עַל-ַחּטֹאת	ּכָל-ָהעֹולָם׃	רומ' 
ו 2-1	ִאם־ּכֵן,	ַמה־ּנֹאַמר?	ֲהנִּׁשֵָאר	ּבֵַחְטא,	לְַמעַן	יְִרּבֶה	ֶהָחֶסד?	2	ָחלִילָה	
ּלָנּו!	ּכִי	ַמְתנּו	לֵַחְטא,	וְֵאיְך	נֹוִסיף	לְִחיֹות	ּבֹו?	טיט' ב 12-11, 14	ּכִי	הֹופִיעַ	
נְַתעֵב	 ֲאׁשֶר	 אָֹתנּו,	 ּולְיֵַּסר	 	12 ָהָאָדם׃	 ֶאת-ּכָל-ּבְנֵי	 לְהֹוׁשִיעַ	 ֱאֹלִהים	 ֶחֶסד	
ָהֶרׁשַע	וְַתֲאוֹת	ָהעֹולָם	וְנְִחיֶה	ּבָעֹולָם	ַהּזֶה	ּבִצְנִיעּות	ּובְצֶֶדק	ּובֲַחִסידּות׃	14	
ַהּזִָריז	 ְסגֻּלָה	 ֲאׁשֶר-נַָתן	ֶאת-נַפְׁשֹו	ּבַעֲֵדנּו	לְגֳָאלֵנּו	ִמּכָל-עָוֶל	ּולְַטֵהר	לֹו	עַם	
ָהֵאּלֶה	 ַהַהבְָטחֹות	 לָנּו	 ּבְִהיֹות	 ֲחבִיבָי,	 לָכֵן,	 	1 ז  קור"ב  טֹובִים׃	 ּבְַמעֲׂשִים	
ּבְיְִרַאת	 ְקֻדּׁשֵָתנּו	 לְַהׁשְלִים	 וָרּוַח,	 ּבָׂשָר	 ִמּכָל-ֻטְמַאת	 ֶאת-עַצְֵמנּו	 נְַטֲהָרה	
ֱאֹלִהים׃ רומ' ח 1,	12	עַל־ּכֵן	ָהְרׁשֵעַ	ֹלא	יְֻרׁשְעּו	עַָּתה	ֵאּלֶה	ֲאׁשֶר	ּבַָּמׁשִיַח	
יֵׁשּועַ,	ַהִּמְתַהּלְכִים	ֹלא	כַּבָׂשָר,	ּכִי	ִאם־לְפִי	ָהרּוַח׃	12	לָכֵן,	ַאַחי,	עַָּתה	ֹלא	
לַּבָׂשָר	ַחּיָבִים	ֲאנְַחנּו	לְִחיֹות	לְפִי	ַהּבָׂשָר׃	יוח"א ג 3-2	ֲאהּובַי,	עַָּתה	ּבָנִים	



113

פרק	יח:	הביטחון	בחסד	ובישועה

לֵאֹלִהים	ֲאנְַחנּו,	וְעֹוד	ֹלא	נִגְלָה	ַמה-ּנְִהיֶה.	ַאְך	יַָדעְנּו	ּכִי	בְִהּגָלֹותֹו	נְִדֶמה-ּלֹו,	
ּכִי	נְִרֵאהּו	ּכֲַאׁשֶר	הּוא׃	3	וְכָל-ֲאׁשֶר	לֹו	ִּתְקוָה	כָזֹאת	יְַטֵהר	ֶאת-עַצְמֹו	ּכֲַאׁשֶר	
ָטהֹור	ּגַם-הּוא׃	תהל' קל 4	ּכִי-עְִּמָך	ַהְּסלִיָחה	לְַמעַן	ִּתּוֵָרא׃	יוח"א א 7-6	
ִאם-נֹאַמר	ּכִי	יֶׁש-לָנּו	ִהְתַחּבְרּות	עִּמֹו	וְנְִתַהּלְֵך	ּבַחֹׁשְֶך,	ִהנְנּו	כֹזְבִים	ּופְעֻּלֵָתנּו	
ֵאינֶּנָה	ֱאֶמת׃	7	ַאְך	ִאם-ּבָאֹור	נֵלְֵך,	ּכֲַאׁשֶר	הּוא	בָאֹור,	ִהּנֵה	נְִתַחּבְַרנּו	יַָחד	

וְַדם-יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ּבְנֹו	יְַטֲהֵרנּו	ִמּכָל-ֵחְטא׃

4	 ביטחון	ישועתם	של	מאמינים	אמיתיים	עלול	להתערער,	לקטון	או	לחדול	.
המקהה	 כלשהו	 חמור	 בחטא	 נכשלו	 שימורו,	 את	 שהזניחו	 מפני	 לשעה	
את	המצפון	ומעציב	את	הרוח,	בגלל	פיתוי	פתאומי	ועז,	ומכך	שאלוהים	
יעלים	מהם	את	אור	פניו	ויתיר	אפילו	ליראיו	להלך	בחשכה,	בלי	אור.טו	
אבל	זרע	אלוהים,	חיי	האמונה,	אהבת	המשיח	והאחים-באמונה,	כנות	
מכוח	 אלו,	 באמצעות	 להם.	 יאבדו	 לא	 לעולם	 החובה	 והכרת	 הלבבות	
פעולת	הרוח,	יתחדש	בבוא	העת	הביטחון.טז	בינתיים,	כל	אלו	מגינים	על	

המאמינים	מפני	יאוש	גמור.יז

טו	שה"ש ה 3-2, 6	ֲאנִי	יְׁשֵנָה	וְלִּבִי	עֵר	קֹול	ּדֹוִדי	דֹופֵק	ּפְִתִחי-לִי	ֲאחִֹתי	

ּפָׁשְַטִּתי	 	3 לָיְלָה׃	 ְרִסיֵסי	 ְקוֻּצֹוַתי	 נְִמלָא-ָטל	 ׁשֶּרֹאׁשִי	 ַתָּמִתי	 יֹונִָתי	 ַרעְיִָתי	
ֶאת-ּכָֻּתנְִּתי	ֵאיכָכָה	ֶאלְּבָׁשֶּנָה	ָרַחצְִּתי	ֶאת-ַרגְלַי	ֵאיכָכָה	ֲאַטּנְפֵם׃	6	ּפַָתְחִּתי	
יָצְָאה	בְַדּבְרֹו	ּבִַּקׁשְִּתיהּו	וְֹלא	ְמצָאִתיהּו	 נַפְׁשִי	 וְדֹוִדי	ָחַמק	עָבָר	 ֲאנִי	לְדֹוִדי	
ְקָראִתיו	וְֹלא	עָנָנִי׃	תהל' נא 10, 14, 16	ַּתׁשְִמיעֵנִי	ׂשָׂשֹון	וְׂשְִמָחה	ָּתגֵלְנָה	
עֲצָמֹות	ִּדּכִיָת׃	14	ָהׁשִיבָה	ּלִי	ׂשְׂשֹון	יִׁשְעֶָך	וְרּוַח	נְִדיבָה	ִתְסְמכֵנִי׃	16	ַהּצִילֵנִי	
ִמָּדִמים	ֱאֹלִהים	ֱאֹלֵהי	ְּתׁשּועִָתי	ְּתַרּנֵן	לְׁשֹונִי	צְִדָקֶתָך׃	אפס' ד 31-30	וְֹלא	
ְתעַּצְבּו	ֶאת-רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ׁשֶל-ֱאֹלִהים,	ֲאׁשֶר	נְֶחַּתְמֶּתם	ּבֹו	ֶאל-יֹום	ַהּגְֻאּלָה׃	
ּכָל-ָהִרׁשְעָה׃  עִם	 ִמּכֶם	 ָּתִסירּו	 וְגִּדּוף	 ּוצְעָָקה	 וָֹרגֶז	 וְֵחָמה	 ּכָל-ְמִרירּות	 	31
תהל' עז 10-1. מתי כו 72-69	ּוּפְֶטרֹוס	יָׁשַב	ִמחּוץ	לַּבַיִת	ּבֶָחצֵר.	וִַּתּגַׁש	
ֵאלָיו	ׁשִפְָחה	לֵאמֹר:	ּגַם-ַאָּתה	ָהיִיָת	עִם-יֵׁשּועַ	ַהּגְלִילִי׃	70	וַיְכֵַחׁש	ּבִפְנֵי	כֻּלָם	
לֵאמֹר:	ֹלא	יַָדעְִּתי	ָמה-ַאְּת	אֹוָמֶרת׃	71	וַּיֵצֵא	ֶאל-ּפֶַתח	ַהּׁשַעַר	וֵַּתֶרא	אֹותֹו	
ַאֶחֶרת	וַּתֹאֶמר	לֲָאנָׁשִים	ֲאׁשֶר-ׁשָם:	ּגַם-זֶה	ָהיָה	עִם-יֵׁשּועַ	ַהּנָצְִרי׃	72	וַּיֹוֶסף	
ָאַמְרִּתי	 וֲַאנִי	 	23 לא  תהל'  ֶאת-ָהִאיׁש׃	 יַָדעְִּתי	 ֹלא	 לֵאמֹר:	 וַּיִּׁשָבַע	 לְכֵַחׁש	
בְָחפְזִי	נִגְַרזְִּתי	ִמּנֶגֶד	עֵינֶיָך	ָאכֵן	ׁשַָמעְָּת	קֹול	ַּתֲחנּונַי	ּבְׁשַּוְעִי	ֵאלֶיָך׃	תהל' פח. 
ישע' נ 10	ִמי	בָכֶם	יְֵרא	יְהוָה	ׁשֵֹמעַ	ּבְקֹול	עַבְּדֹו	ֲאׁשֶר	ָהלְַך	ֲחׁשֵכִים	וְֵאין	נֹגַּה	

לֹו	יִבְַטח	ּבְׁשֵם	יְהוָה	וְיִּׁשָעֵן	ּבֵאֹלָהיו׃	
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טז	יוח"א ג 9	ּכָל-ַהּנֹולָד	ֵמֱאֹלִהים	ֹלא	יֱֶחָטא,	ּכִי	זְַרעֹו	ּבֹו	יָקּום	וְֹלא	יּוכַל	

לֲַחטֹא,	ּכִי	ֵמֱאֹלִהים	נֹולָד׃	לוקס כב 32	וֲַאנִי	ִהְתּפַּלַלְִּתי	בַעְַדָך	ֲאׁשֶר	ֹלא-
ִתכְלֶה	ֱאמּונֶָתָך;	וְַאָּתה	ּכֲַאׁשֶר	ָּתׁשּוב,	ַחּזֵק	ֶאת-ַאֶחיָך׃	איוב יג 15	ֵהן	יְִקְטלֵנִי	
לֹו	ֲאיֵַחל	ַאְך-ְּדָרכַי	ֶאל-ּפָנָיו	אֹוכִיַח׃	תהל' עג 15	ִאם-ָאַמְרִּתי	ֲאַסּפְָרה	כְמֹו	
ָּתגֵלְנָה	 וְׂשְִמָחה	 ַּתׁשְִמיעֵנִי	ׂשָׂשֹון	 	14, תהל' נא 10  בָגְָדִּתי׃	 ּבָנֶיָך	 ִהּנֵה	דֹור	
עֲצָמֹות	ִּדּכִיָת׃	14	ָהׁשִיבָה	ּלִי	ׂשְׂשֹון	יִׁשְעֶָך	וְרּוַח	נְִדיבָה	ִתְסְמכֵנִי׃	ישע' נ' 10	
ִמי	בָכֶם	יְֵרא	יְהוָה	ׁשֵֹמעַ	ּבְקֹול	עַבְּדֹו	ֲאׁשֶר	ָהלְַך	ֲחׁשֵכִים	וְֵאין	נֹגַּה	לֹו	יִבְַטח	

ּבְׁשֵם	יְהוָה	וְיִּׁשָעֵן	ּבֵאֹלָהיו׃

יז	מיכה ז 9-7	וֲַאנִי	ּבַיהוָה	ֲאצַּפֶה	אֹוִחילָה	לֵאֹלֵהי	יִׁשְעִי	יִׁשְָמעֵנִי	ֱאֹלָהי׃	8	

ַאל-ִּתׂשְְמִחי	אֹיַבְִּתי	לִי	ּכִי	נָפַלְִּתי	ָקְמִּתי	ּכִי-ֵאׁשֵב	ּבַחֹׁשְֶך	יְהוָה	אֹור	לִי׃	9	זַעַף	
יְהוָה	ֶאּׂשָא	ּכִי	ָחָטאִתי	לֹו	עַד	ֲאׁשֶר	יִָריב	ִריבִי	וְעָׂשָה	ִמׁשְּפִָטי	יֹוצִיֵאנִי	לָאֹור	
ֹלא-ָאׁשּוב	 ֲאׁשֶר	 עֹולָם	 ּבְִרית	 לֶָהם	 וְכַָרִּתי	 	40 לב  ירמ'  ּבְצְִדָקתֹו׃	 ֶאְרֶאה	
ֵמעָלָי׃	 סּור	 לְבִלְִּתי	 ּבִלְבָבָם	 ֶאֵּתן	 וְֶאת-יְִרָאִתי	 אֹוָתם	 לְֵהיִטיבִי	 ֵמַאֲחֵריֶהם	
ישע' נד 10-7	ּבְֶרגַע	ָקטֹן	עֲזַבְִּתיְך	ּובְַרֲחִמים	ּגְדֹלִים	ֲאַקּבְצְֵך׃	8	ּבְׁשֶצֶף	ֶקצֶף	
ִהְסַּתְרִּתי	פָנַי	ֶרגַע	ִמֵּמְך	ּובְֶחֶסד	עֹולָם	ִרַחְמִּתיְך	ָאַמר	ּגֲֹאלְֵך	יְהוָה׃	9	ּכִי-ֵמי	
נַֹח	זֹאת	לִי	ֲאׁשֶר	נִׁשְּבַעְִּתי	ֵמעֲבֹר	ֵמי-נַֹח	עֹוד	עַל-ָהָאֶרץ	ּכֵן	נִׁשְּבַעְִּתי	ִמְּקצֹף	
עָלַיְִך	ּוִמּגְעָר-ּבְָך׃	10	ּכִי	ֶהָהִרים	יָמּוׁשּו	וְַהּגְבָעֹות	ְּתמּוֶטינָה	וְַחְסִּדי	ֵמִאֵּתְך	
ֹלא-יָמּוׁש	ּובְִרית	ׁשְלֹוִמי	ֹלא	ָתמּוט	ָאַמר	ְמַרֲחֵמְך	יְהוָה׃	תהל' כב 2	ֵאלִי	

ֵאלִי	לָָמה	עֲזַבְָּתנִי	ָרחֹוק	ִמיׁשּועִָתי	ִּדבְֵרי	ׁשֲַאגִָתי׃	תהל' פח.
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פרק יט
תורת אלוהים

1	 אלוהים	העניק	לאדם	הראשון	תורה	)הנקראת	לעתים	התורה	המוסרית(,	.
כל	 ומחייב	את	 ִחייב	את	האדם	 הוא	 כברית	של	מעשים,	שבאמצעותה	
זו	הבטיח	אלוהים	 בברית	 ומתמיד.	 לציות	אישי,	מלא,	מדויק	 צאצאיו	
לאדם	חיים	אם	יציית	לה	ציות	שכזה,	איים	עליו	במוות	אם	יפר	אותה,	

והעניק	לו	יכולת	לקיים	אותה.א

א	ברא' א 27-26	וַּיֹאֶמר	ֱאֹלִהים	נַעֲׂשֶה	ָאָדם	ּבְצַלְֵמנּו	ּכְִדמּוֵתנּו	וְיְִרּדּו	בְִדגַת	

ַהּיָם	ּובְעֹוף	ַהּׁשַָמיִם	ּובַּבְֵהָמה	ּובְכָל-ָהָאֶרץ	ּובְכָל-ָהֶרֶמׂש	ָהֹרֵמׂש	עַל-ָהָאֶרץ׃	
27	וַּיִבְָרא	ֱאֹלִהים	ֶאת-ָהָאָדם	ּבְצַלְמֹו	ּבְצֶלֶם	ֱאֹלִהים	ּבָָרא	אֹתֹו	זָכָר	ּונְֵקבָה	
ּבְיֹום	 ּכִי	 ִמֶּמּנּו	 וָָרע	ֹלא	תֹאכַל	 ַהַּדעַת	טֹוב	 ּוֵמעֵץ	 ברא' ב 17	 ּבָָרא	אָֹתם׃	
ֲאכָלְָך	ִמֶּמּנּו	מֹות	ָּתמּות׃	רומ' ב 15-14	ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	ַהּגֹויִם,	ֲאׁשֶר	ֵאין־לֶָהם	
ּתֹוָרה,	עֹוׂשִים	ִמִּטבְעָם	ּכְִדבְֵרי	ַהּתֹוָרה,	ּגַם־ּבְֵאין	ּתֹוָרה,	ֵהם	ּתֹוָרה	לְעַצְָמם׃	
ּבֶָהם	 ֵמעִיד	 ּוַמצְּפּונָם	 עַל־לִּבָם,	 ּכָתּוב	 ַהּתֹוָרה	 ַמעֲׂשֵה	 ּכִי	 ּבְַהְראֹוָתם	 	15
ּוַמְחׁשְבֹוָתם	ּבְִקְרּבָם	ְמַחּיְבֹות	זֹאת	ֶאת־זֹאת	אֹו	ּגַם־ְמזַּכֹות׃	רומ' י 5	ּכִי־
מׁשֶה	ּכַָתב	עַל־ַהּצְָדָקה	ִמּתֹוְך	ַהּתֹוָרה,	ּכַּכָתּוב:	ֲאׁשֶר	יַעֲׂשֶה	אָֹתם	ָהָאָדם	וַָחי	
ּבֶָהם׃ רומ' ה' 12, 19	לָכֵן	ּכֲַאׁשֶר	עַל־יְֵדי	ָאָדם	ֶאָחד	ּבָא	ַהֵחְטא	לָעֹולָם,	
ּכֻּלָם	 ֲאׁשֶר	 ִמּפְנֵי	 ָאָדם,	 עַל־ּכָל־ּבְנֵי	 ַהָּמוֶת	 עָבַר	 וְכֵן	 ַהֵחְטא,	 עֵֶקב	 וְַהָּמוֶת	
ּגַם	 ּכְָך	 לְחֹוְטִאים,	 ָהַרּבִים	 ָהיּו	 ָהֶאָחד	 ָהָאָדם	 ּבְִמִרי	 ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	 ָחָטאּו׃	19	
עַל־יְֵדי	צִיּות	ָהֶאָחד	יְִהיּו	ָהַרּבִים	לְצִַּדיִקים׃ גלט' ג 10, 12	ּכִי	בְנֵי	ַמעֲׂשֵי	
ַהּתֹוָרה	ַּתַחת	ַהְּקלָלָה	ֵהָּמה,	ׁשֶּנֱֶאַמר:	ָארּור	ֲאׁשֶר	ֹלא-יִָקים	ֶאת-ּכָל-ַהְּדבִָרים	
ַהּכְתּובִים	ּבְֵספֶר	ַהּתֹוָרה	לַעֲׂשֹות	אֹוָתם׃	12	וְַהּתֹוָרה	ֵאינֶּנָה	ִמן-ָהֱאמּונָה,	ּכִי	
ִאם-ֲאׁשֶר-יַעֲׂשֶה	אָֹתם	ָהָאָדם	וַָחי	ּבֶָהם׃ קהלת ז 29	לְבַד	ְרֵאה-זֶה	ָמצָאִתי	
ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ָהָאָדם	יָׁשָר	וְֵהָּמה	בְִקׁשּו	ִחּׁשְבֹנֹות	ַרּבִים׃	איוב כח 

28	וַּיֹאֶמר	לָָאָדם	ֵהן	יְִרַאת	ֲאדֹנָי	ִהיא	ָחכְָמה	וְסּור	ֵמָרע	ּבִינָה׃

2	 המידה	. ַאַמת	 לשמש	 זו	 תורה	 המשיכה	 בגן-עדן,	 האדם	 שחטא	 אחרי	
המושלמת	לצדקה,	ובתור	שכזו	נמסרה	על	ידי	אלוהים	בהר	סיני,	בעשרה	
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מתארים	 הראשונים	 הדיברות	 ארבעת	 לוחות.ב	 שני	 על	 כתובה	 דיברות,	
את	חובותינו	כלפי	אלוהים	והשישה	האחרים	את	חובותינו	לבני	האדם.ג

ב	יעקב א 25	ֲאבָל	ַהַּמׁשְִקיף	ּבַּתֹוָרה	ַהּׁשְלֵָמה,	ּתֹוַרת	ַהֵחרּות,	ּוַמֲחזִיק	ּבָּה,	

ֲאׁשֶר	ֵאינֶּנּו	ׁשֵֹמעַ	וְׁשָכֵַח,	ּכִי	ִאם-עֹׂשֶה	ּבְפֹעַל,	ַאׁשְֵרי	ָהִאיׁש	ַההּוא	ּבְַמעֲׂשֵהּו׃ 
יעקב ב' 8, 12-10	ֵהן	ּבְַקּיְֶמכֶם	ֶאת-ַהִּמצְוָה	ַהּמֹלֶכֶת	עַל-ּכֻּלָן,	ּכְפִי	ַהּכָתּוב:	
ֶאת-ּכָל- יְַקּיֵם	 ֲאׁשֶר	 ִאיׁש	 ּכִי	 	10 לַעֲׂשֹות׃	 ֵּתיִטיבּו	 ּכָמֹוָך,	 לְֵרעֲָך	 וְָאַהבְָּת	
ַהּתֹוָרה	וְנִכְׁשַל	ּבְָדבָר	ֶאָחד,	הּוא	ָאׁשֹם	ָאׁשַם	ּבְכֻּלָם׃	11	ּכִי	ָהאֵֹמר:	ֹלא	ִתנְָאף,	
ּגַם-הּוא	ָאַמר:	ֹלא	ִתְרצָח;	וְִאם-ֵאינְָך	נֵֹאף	וְַאָּתה	רֹוצֵַח,	ָהיֹה	נְִהיֵיָת	לְעֹבֵר	
ּתֹוַרת	 עַל-ּפִי	 לְִהּׁשָפֵט	 ָהעֲִתיִדים	 ּכֲָאנָׁשִים	 עֲׂשּו	 וְכֵן	 ַּדּבְרּו	 ּכֵן	 	12 ַהּתֹוָרה׃	
ִאיׁש	 ַאֲהבַת	 זּולִָתי	 ָּדבָר,	 לְִאיׁש	 ַחּיָבִים	 וְַאל־ִּתְהיּו	 	9-8 יג  רומ'  ַהֵחרּות׃	
ת:	ֹלא	ִתנְַאף,	ֹלא	 ֶאת־ֵרעֵהּו,	ּכִי	ָהאֵֹהב	ֶאת־ֵרעֵהּו	ִקּיֵם	ֶאת־ַהּתֹוָרה׃	9	ּכִי	ִמצְוֺ
ת	ֵהּנָה	 ד	ּכֵָאּלֶה,	ּכְלּולוֺ ִתְרצַח,	ֹלא	ִתגְנֹב,	ֹלא	ַתעֲנֶה	עֵד	ׁשֶֶקר,	ֹלא	ַתְחמֹד	וְעוֺ
ּבַַּמֲאָמר	ַהּזֶה:	וְָאַהבְָּת	לְֵרעֲָך	ּכָמֹוָך׃	דבר' ה 29	ּוׁשְַמְרֶּתם	לַעֲׂשֹות	ּכֲַאׁשֶר	צִּוָה	
יְהוָה	ֱאֹלֵהיכֶם	ֶאְתכֶם	ֹלא	ָתֻסרּו	יִָמין	ּוׂשְמֹאל׃	דבר' י 4	וַּיִכְּתֹב	עַל-ַהּלֻחֹת	
ּכִַּמכְָּתב	ָהִראׁשֹון	ֵאת	עֲׂשֶֶרת	ַהְּדבִָרים	ֲאׁשֶר	ִּדּבֶר	יְהוָה	ֲאלֵיכֶם	ּבָָהר	ִמּתֹוְך	
ָהֵאׁש	ּבְיֹום	ַהָּקָהל	וַּיְִּתנֵם	יְהוָה	ֵאלָי׃	שמות לד 1	וַּיֹאֶמר	יְהוָה	ֶאל-מֹׁשֶה	
ּפְָסל-לְָך	ׁשְנֵי-לֻחֹת	ֲאבָנִים	ּכִָראׁשֹנִים	וְכַָתבְִּתי	עַל-ַהּלֻחֹת	ֶאת-ַהְּדבִָרים	ֲאׁשֶר	

ָהיּו	עַל-ַהּלֻחֹת	ָהִראׁשֹנִים	ֲאׁשֶר	ׁשִּבְַרָּת׃	

ּבְכָל- ֱאֹלֶהיָך	 ֶאת-יהוה	 וְָאַהבְָּת	 ֵאלָיו:	 יֵׁשּועַ	 וַּיֹאֶמר	 	40-37 כ"ב  מתי  ג	

לְבָבְָך	ּובְכָל-נַפְׁשְָך	ּובְכָל-ַמָּדעֶָך׃	38	זֹאת	ִהיא	ַהִּמצְוָה	ַהּגְדֹולָה	וְָהִראׁשֹונָה׃	
39	וְַהּׁשֵנִית	ּדֹוָמה	לָּה:	וְָאַהבְָּת	לְֵרעֲָך	ּכָמֹוָך׃	40	ּבִׁשְֵּתי	ַהִּמצְוֹת	ָהֵאּלֶה	ּכָל-

ַהּתֹוָרה	ְּתלּויָה	וְגַם	ַהּנְבִיִאים׃

3	 ישראל,	. לעם	 לתת	 לנכון	 אלוהים	 ראה	 הזו,	 המוסרית	 התורה	 מלבד	
כקהילה	לפני	שבגרה,	מצוות	טקסיות	שכללו	כמה	ציוויים	סמליים,	אשר	
נגעו	בחלקם	לאופן	שיש	לעבוד	את	אלוהים.	אלו	סימלו	את	המשיח,	את	
מעלותיו,	פעולותיו,	סבלותיו	וברכותיו.ד	בחלקם	האחר	שימשו	הציוויים	
הוראות	באשר	לחובות	מוסריות.ה	כל	הציוויים	הטקסיים	הללו	נתבטלו	

עם	מתן	הברית	החדשה.ו	

ד	עבר' ט. עבר' י 1	ּכִי	ַהּתֹוָרה	ּבְִהיֹות	ּבָּה	צֵל	ַהּטֹבֹות	ָהעֲִתידֹות	וְֹלא	ַמְרֵאה	

עֶצֶם	ַהְּדבִָרים,	ֵאין	ּבִיכָלְָּתּה	לְַהׁשְלִים	ֶאת-ַהְּקֵרבִים	ּבַָּקְרּבָנֹות	ָהֵהם	ֲאׁשֶר	
ּכָל-עֵת	 ַהּיֹוֵרׁש	 אֵֹמר,	 וֲַאנִי	 	3-1 ד  גלט'  בְׁשָנָה׃	 ׁשָנָה	 ִמֵּדי	 ָתִמיד	 יְַקִריבּו	
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ֱהיֹותֹו	ָקטֹן	ֵאין-ַהבְֵּדל	ּבֵינֹו	ּובֵין	ָהעָבֶד,	ַאף	ִאם-הּוא	ֲאדֹון	ַהּכֹל׃	2	ֶאּלָא	
הּוא	ַּתַחת	יַד	אְֹמנִים	ּופְִקיֵדי	ַהּבָיִת	עַד	לַּזְַמן	ַהְמיֻעָד	לֹו	ֵמֵאת	ָאבִיו׃	3	ּכָכָה	
ּגַם-ֲאנְָחנּו,	ּבְעֹוד	ֱהיֹוֵתנּו	ְקַטּנִים,	ָהיִינּו	ְמׁשֻעְּבִָדים	לִיסֹדֹות	ָהעֹולָם׃	קול' ב 

17	ֲאׁשֶר	ֵהם	צֵל	ַהְּדבִָרים	ָהעֲִתיִדים	לָבֹא,	וְגּופָם	הּוא	בַָּמׁשִיַח׃

ֲהֹלא	 ֲחָדׁשָה.	 עִָּסה	 ִּתְהיּו	 לְַמעַן	 ַהּיָׁשָן,	 ֶאת-ַהּׂשְאֹור	 ּבַעֲרּו	 	7 ה  קור"א  ה	

לֶֶחם	ַמּצֹות	ַאֶּתם,	ּכִי	גַם-לָנּו	פְִסֵחנּו	ַהּנִזְּבָח	ּבַעֲֵדנּו	הּוא	ַהָּמׁשִיַח׃	קור"ב 
ו 17	עַל-ּכֵן	צְאּו	ִמּתֹוכָם	וְִהּבָרּו,	נְֻאם-יהוה,	וְָטֵמא	ַאל-ִּתּגָעּו;	וֲַאנִי	ֲאַקּבֵץ	
ָהֵאׁש	 ִמּתֹוְך	 אָֹתם	 וְִחּלַצְֶּתם	 בְֵאיָמה	 ּתֹוׁשִיעּו	 וְֶאת-ֵאּלֶה	 	23 יהו'  ֶאְתכֶם׃	

ּוגְעַלְֶּתם	ּגַם-ֶאת-ַהּלְבּוׁש	ַהְמגָֹאל	ּבְֶחלְַאת	ַהּבָׂשָר׃

וַּיְִמַחק	ֶאת-ַהּׁשְָטר	ַהֵּמעִיד	ּבָנּו	ּבְֻחּקָֹתיו,	ֲאׁשֶר	ָהיָה	 ו	קול' ב 14, 17-16	

לְנֶגְֵּדנּו,	וַּיִּׂשֵָאהּו	ִמּתֹוכֵנּו	וַּיְִתָקעֵהּו	ּבַּצְלָב׃	16	עַל-ּכֵן	ֹלא-יִָדין	ִאיׁש	ֶאְתכֶם	
עַל-ְּדבַר	ַמֲאכָל	ּוַמׁשְֶקה,	אֹו-בְעִנְיַן	ַהּמֹועֲִדים	וְָראׁשֵי	ֳחָדׁשִים	וְׁשַּבָתֹות׃	17	
ֲאׁשֶר	ֵהם	צֵל	ַהְּדבִָרים	ָהעֲִתיִדים	לָבֹוא,	ֲאבָל	ַהּגּוף	הּוא	ׁשֶל	ַהָּמׁשִיַח׃	דני ט 
27	וְִהגְּבִיר	ּבְִרית	לַָרּבִים	ׁשָבּועַ	ֶאָחד	וֲַחצִי	ַהּׁשָבּועַ	יַׁשְּבִית	זֶבַח	ּוִמנְָחה	וְעַל	
ּכְנַף	ׁשִּקּוצִים	ְמׁשֵֹמם	וְעַד-ּכָלָה	וְנֱֶחָרצָה	ִּתַּתְך	עַל-ׁשֵֹמם׃	אפס' ב 16-15	
ּבְבְַּטלֹו	ָהֵאיבָה	ּבִבְׂשָרֹו	ֶאת-ּתֹוַרת	ַהִּמצְוֹת	ּבִגְזֵרֹוֵתיֶהן,	לִבְֹרא	בְנַפְׁשֹו	ֶאת-
ֶאָחד	 ּבְגּוף	 וַיְַרּצֶה	ֶאת-ׁשְנֵיֶהם	 וַּיַעַׂש	ׁשָלֹום׃	16	 ָחָדׁש	 לְִאיׁש-ֶאָחד	 ַהּׁשְנַיִם	

לֵאֹלִהים	עַל-יְֵדי	צְלִיבָתֹו,	ּבֲַהִמיתֹו	בְנַפְׁשֹו	ֶאת-ָהֵאיבָה׃

4	 עם	. פג	 שתוקפם	 שונים,	 משפטיים	 חוקים	 אלוהים	 נתן	 ישראל	 לעם	
לכללי	הצדק	 עכשיו	מעבר	 עוד	איש	 אינם	מחייבים	 חורבן	ארצם.	אלו	

המשתמעים	מתוכם.ז

ִמיהּוָדה	 ׁשֵבֶט	 ֹלא-יָסּור	 	10 מט  ברא'   .29-1 כב  שמות  כא.  שמות  ז	

ּוְמחֵֹקק	ִמּבֵין	ַרגְלָיו	עַד	ּכִי-יָבֹא	ׁשִיֹלה	וְלֹו	יְִּקַהת	עִַּמים׃	פטר"א ב -14
	14 לָֹראׁש׃	 ּכָָראּוי	 ִאם-לֶַּמלְֶך	 ָהָאדֹון:	 ּבִגְלַל	 ָאָדם	 לְכָל-ּפְֻקַּדת	 וְִהּכָנְעּו	 	13
ִאם-לַּמֹׁשְלִים	ּכָָראּוי	לַּׁשְלּוִחים	ֵמִאּתֹו	לְנְִקַמת	ּפֹעֲלֵי	ָאוֶן	וְלְִתִהּלַת	עֹׂשֵי	טֹוב׃	
ֶאת- אֹו	 ֶאת-ַהּתֹוָרה	 לְָהפֵר	 בָאִתי	 ּכִי	 ַאל-ַּתְחׁשְבּו	 	39-38  ,17 ה  מתי 
ִּדבְֵרי	ַהּנְבִיִאים;	ֹלא	בָאִתי	לְָהפֵר,	ּכִי	ִאם-לְַמֹּלאת׃	38	ׁשְַמעְֶּתם	ּכִי	נֱֶאַמר:	
עַיִן	ַּתַחת	עַיִן,	ׁשֵן	ַּתַחת	ׁשֵן׃	39	ֲאבָל	ֲאנִי	אֵֹמר	לָכֶם:	ַאל-ִּתְתקֹוְממּו	לָָרע;	
ַאְך	ַהַּמּכֶה	אֹוְתָך	עַל-ַהּלְִחי	ַהיְָמנִית,	ַהֵּטה-לֹו	ּגַם	ֶאת-ָהַאֶחֶרת׃	קור"א ט 
10-8	ַהכְֶדֶרְך	ּבְנֵי	ָאָדם	ֲאנִי	ְמַדּבֵר	ּכָזֹאת?	ֲהֹלא	גַם-ַהּתֹוָרה	אֶֹמֶרת	ּכֵן?	9	ּכִי	
כָתּוב	ּבְתֹוַרת	מֹׁשֶה:	ֹלא-ַתְחסֹם	ׁשֹור	ּבְִדיׁשֹו׃	10	ֲהלַּׁשְוִָרים	חֹוׁשֵׁש	ָהֱאֹלִהים?	
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ֱאלֵי-ִּתְקוָה	 יֲַחֹרׁש	 ַהחֶֹרׁש	 ּכִי	 נִכְַּתב,	 לְַמעֲנֵנּו	 ָאכֵן	 ְמַדּבֵר?	 ַאְך-לְַמעֲנֵנּו	 אֹו	
וְַהָּדׁש	יָדּוׁש	ֱאלֵי-ִּתְקוָה	לַָקַחת	ֶחלְקֹו	בִַּתְקוָה׃

5	 כל	בני	האדם,	אלו	שנצדקו	ויתר	בני	האדם,	חייבים	לעולם	לציית	לתורה	.
המוסרית.ח	חובה	זו	אינה	נוגעת	רק	לתכני	תורה	זו,	אלא	גם	לסמכותו	
של	אלוהים	הבורא,	אשר	נתן	את	התורה.ט	המשיח	בשום	מובן	לא	ביטל	
על	ידי	הבשורה	את	חובת	הציות	לתורה	זו	אלא	הוא	חזק	אותה	מאוד.י	

ח	רומ' יג 10-8	וְַאל־ִּתְהיּו	ַחּיָבִים	לְִאיׁש	ָּדבָר,	זּולִָתי	ַאֲהבַת	ִאיׁש	ֶאת־ֵרעֵהּו,	

ת:	ֹלא	ִתנְַאף,	ֹלא	ִתְרצַח,	 ּכִי	ָהאֵֹהב	ֶאת־ֵרעֵהּו	ִקּיֵם	ֶאת־ַהּתֹוָרה׃	9	ּכִי	ִמצְוֺ
ת	ֵהּנָה	ּבַַּמֲאָמר	 ד	ּכֵָאּלֶה,	ּכְלּולוֺ ֹלא	ִתגְנֹב,	ֹלא	ַתעֲנֶה	עֵד	ׁשֶֶקר,	ֹלא	ַתְחמֹד	וְעוֺ
ַהּזֶה:	וְָאַהבְָּת	לְֵרעֲָך	ּכָמֹוָך׃	10	ָהַאֲהבָה	ֹלא	ָתַרע	לֵָרעַ,	עַל־ּכֵן	ָהַאֲהבָה	ִקּיּום	
ַהִּמצְוָה	 ִהיא	 זֹאת	 וְֶאת-ִאֶּמָך,	 ֶאת-ָאבִיָך	 ּכַּבֵד	 	2 ו  אפס'  כֻּלָּה׃	 ַהּתֹוָרה	
ָהִראׁשֹונָה	ֲאׁשֶר-לָּה	ַהַהבְָטָחה׃ יוח"א ב 4-3, 8-7	ּובָזֹאת	נֵַדע	ּכִי	ִהּכְַרנּו	
אֹותֹו,	ִאם-נִׁשְמֹר	ֶאת-ִמצְוָֹתיו׃	4	ָהאֵֹמר	ִהּכְַרִּתיו	וְֶאת-ִמצְוָֹתיו	ֹלא	יִׁשְמֹר,	
ּכֹזֵב	הּוא	וְָהֱאֶמת	ֵאין	ּבֹו׃	7	ַאַחי,	ֵאינֶּנִי	כֵֹתב	לָכֶם	ִמצְוָה	ֲחָדׁשָה,	ּכִי	ִאם-
ֲאׁשֶר	 ַהָּדבָר	 ִהיא	 ַהיְׁשָנָה	 וְַהִּמצְוָה	 ֵמֹראׁש;	 לָכֶם	 ָהיְָתה	 ֲאׁשֶר	 יְׁשָנָה	 ִמצְוָה	
ׁשְַמעְֶּתם	ֵמֹראׁש׃	8	וְעֹוד	ִמצְוָה	ֲחָדׁשָה	ֲאנִי	כֵֹתב	לָכֶם,	ֲאׁשֶר	ִהיא	ֱאֶמת	ּגַם-

ּבֹו	ּגַם-ּבָכֶם,	ּכִי	ַהחֹׁשְֶך	עֹבֵר	וְָהאֹור	ָהֲאִמִּתי	ּכְבָר	זֹוֵרַח׃

ט	יעקב ב 11-10	ּכִי	ִאיׁש	ֲאׁשֶר	יְַקּיֵם	ֶאת-ּכָל-ַהּתֹוָרה	וְנִכְׁשַל	ּבְָדבָר	ֶאָחד,	

הּוא	ָאׁשֹם	ָאׁשַם	ּבְכֻּלָם׃	11	ּכִי	ָהאֵֹמר:	ֹלא	ִתנְָאף,	ּגַם-הּוא	ָאַמר:	ֹלא	ִתְרצָח;	
וְִאם-ֵאינְָך	נֵֹאף	וְַאָּתה	רֹוצֵַח,	ָהיֹה	נְִהיֵיָת	לְעֹבֵר	ַהּתֹוָרה׃

ֶאת-ִּדבְֵרי	 אֹו	 ֶאת-ַהּתֹוָרה	 לְָהפֵר	 בָאִתי	 ּכִי	 ַאל-ַּתְחׁשְבּו	 	19-17 ה  מתי  י	

ַהּנְבִיִאים;	ֹלא	בָאִתי	לְָהפֵר,	ּכִי	ִאם-לְַמֹּלאת׃	18	ּכִי	ָאֵמן	אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם,	עַד	
ּכִי-יַעַבְרּו	ַהּׁשַָמיִם	וְָהָאֶרץ	ֹלא	ַתעֲבֹר	יֹוד	ַאַחת	אֹו-קֹוץ	ֶאָחד	ִמן-ַהּתֹוָרה,	עַד	
ֲאׁשֶר	יֵעָׂשֶה	ַהּכֹל׃	19	לָכֵן	ִמי	ֲאׁשֶר	יָפֵר	ַאַחת	ִמן-ַהִּמצְוֹת	ַהְּקַטּנֹות	ָהֵאּלֶה	וְכֵן	
וִילֵַּמד	 יַעֲׂשֶה	 וֲַאׁשֶר	 יְלֵַּמד	ֶאת-ּבְנֵי	ָהָאָדם,	ָקטֹון	יִָּקֵרא	ּבְַמלְכּות	ַהּׁשָָמיִם.	
ֶאת- ּבְַקּיְֶמכֶם	 ֵהן	  8 ב  יעקב  ַהּׁשָָמיִם׃	 ּבְַמלְכּות	 יִָּקֵרא	 ּגָדֹול	 הּוא	 אֹוָתן,	
ַהִּמצְוָה	ַהּמֹלֶכֶת	עַל-ּכֻּלָן,	ּכְפִי	ַהּכָתּוב:	וְָאַהבְָּת	לְֵרעֲָך	ּכָמֹוָך,	ֵּתיִטיבּו	לַעֲׂשֹות׃ 
רומ' ג 31	וְעַָּתה,	ַהְמבְַּטלִים	ֲאנְַחנּו	ֶאת־ַהּתֹוָרה	עַל־יְֵדי	ָהֱאמּונָה?	ָחלִילָה,	

ַאְך	ְמַקּיְִמים	ֲאנְַחנּו	ֶאת־ַהּתֹוָרה׃
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6	 על	אף	שהמאמינים	האמיתיים	אינם	כפופים	לתורה	כברית	של	מעשים,	.
שבאמצעותה	יוצדקו	או	יורשעו,יא	התורה	מועילה	ביותר	להם	ולאחרים,	
שכן	התורה,	כקו	מנחה	לחיים,	מגלה	להם	את	רצון	אלוהים	ואת	חובתם,	
מכוונת	ומחייבת	אותם	לנהל	אורח	חיים	בהתאםיב	וחושפת	את	טומאות	
החטא	שבטבעם,	בלבם	ובחייהם.יג	היא	עושה	זאת	כך	שהם,	כאשר	הם	
בוחנים	את	עצמם	על-פיה,	מטפחים	הכרה	רבה	יותר	בחטא,	צער	ובושה	
להבנה	 באים	 גם	 הם	 כלפיו.יד	 יותר	 רבה	 ושנאה	 חטא	 על	 יותר	 גדולים	

ברורה	יותר	בצורך	שלהם	במשיח,	ובשלמות	הציות	שלו.טו

יַד־ ַּתַחת	 ֵאינְכֶם	 ּכִי	 עֹוד;	 ּבָכֶם	 ַהֵחְטא	 יְִמׁשֹל	 ֹלא	 ָמׁשֹול	 ּכִי	 ו 14	 רומ'  יא	

ַהּתֹוָרה,	ּכִי	ִאם־ַּתַחת	יַד־ֶהָחֶסד׃ גלט' ב 16	ּוִמַּדעְֵּתנּו	ּכִי	ֹלא-יִצְַּדק	ָאָדם	
ֶהֱאַמּנּו	 ּגַם-ֲאנְַחנּו	 ַהָּמׁשִיַח,	 יֵׁשּועַ	 ִאם-ּבֱֶאמּונַת	 ּכִי	 ַהּתֹוָרה,	 ַמעֲׂשֵי	 ִמּתֹוְך	
ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ,	לְַמעַן	נִצְַּדק	ֵמֱאמּונַת	ַהָּמׁשִיַח	וְֹלא	ִמַּמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה;	ּכִי	ִמַּמעֲׂשֵי	
ַהּתֹוָרה	ֹלא	יִצְַּדק	ּכָל-ּבָׂשָר׃ גלט' ג 13	ַהָּמׁשִיַח	ּפָָדנּו	ִמִּקלְלַת	ַהּתֹוָרה	ּבְִהיֹותֹו	
לְִקלָלָה	ּבַעֲֵדנּו,	ׁשֶּנֱֶאַמר:	ִקלְלַת	ֱאֹלִהים	ָּתלּוי׃	גלט' ד 5-4	ּובְִמֹלאת	ָהעֵת,	
ׁשָלַח	ָהֱאֹלִהים	ֶאת-ּבְנֹו,	ֲאׁשֶר	נֹולַד	ֵמִאּׁשָה	וְנִַּתן	ַּתַחת	יַד-ַהּתֹוָרה׃	5	לִפְדֹות	
ַהּבָנִים׃ מה"ש  ֶאת-ִמׁשְּפַט	 נְַקּבֵל	 לְַמעַן	 יַד-ַהּתֹוָרה,	 ַּתַחת	 ָהיּו	 ֲאׁשֶר	 ֵאת	
יג 39	ּובְכֹל	ֲאׁשֶר	ֹלא-יְכָלְֶּתם	לְִהצְַטֵּדק	ּבְתֹוַרת	מֹׁשֶה,	ּכָל-ַהַּמֲאִמין	יֻצְַּדק	
עַל-יָדֹו׃	רומ' ח 1	עַל־ּכֵן	ָהְרׁשֵעַ	ֹלא	יְֻרׁשְעּו	עַָּתה	ֵאּלֶה	ֲאׁשֶר	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ,	

ַהִּמְתַהּלְכִים	ֹלא	כַּבָׂשָר,	ּכִי	ִאם־לְפִי	ָהרּוַח׃		

יב	רומ' ז 12, 22, 25	ּובְכֵן	ַהּתֹוָרה	ִהיא	ְקדֹוׁשָה,	וְַהִּמצְוָה	ְקדֹוׁשָה	וִיׁשָָרה	

וְטֹובָה׃	22	ּכִי	לְפִי	ָהָאָדם	ַהּפְנִיִמי	ָחפַצְִּתי	ּבְתֹוַרת	ֱאֹלִהים׃	25	אוֶֺדה	לֵאֹלִהים	
ּבְיֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ֲאדֹנֵנּו.	ּובְכֵן,	ּבְׂשִכְלִי	ִהנְנִי	עֶבֶד	לְתֹוַרת	ָהֱאֹלִהים,	ּובִבְׂשִָרי	ֲאנִי	
עֶבֶד	לְתֹוַרת	ַהֵחְטא׃ תהל' קיט 6-4	ַאָּתה	צִּוִיָתה	פִֻּקֶדיָך	לִׁשְמֹר	ְמאֹד׃	5	
ַאֲחלַי	יִּכֹנּו	ְדָרכָי	לִׁשְמֹר	ֻחֶּקיָך׃	6	ָאז	ֹלא-ֵאבֹוׁש	ּבְַהּבִיִטי	ֶאל-ּכָל-ִמצְו	ֶֹתיָך׃	
ִאם-ׁשְִמיַרת	 ּכִי	 נְֶחׁשָבָה,	 וְֵאין-ָהעְָרלָה	 נְֶחׁשָבָה	 ֵאין-ַהִּמילָה	 ז 19	 קור"א 

ִמצְוַת	ָהֱאֹלִהים׃	גלט' ה 23-18,16,14.

יג	רומ' ז 7	ִאם־ּכֵן,	ַמה־ּנֹאַמר?	ֲהכִי	ַהּתוָֺרה	ֵחְטא	ִהיא?	ָחלִילָה!	ֶאּלָא	ֹלא	

יַָדעְִּתי	ֶאת־ַהֵחְטא	ּבִלְִּתי	עַל־יְֵדי	ַהּתֹוָרה;	ּכִי	ֹלא־ָהיִיִתי	יֹוֵדעַ	ַהִחּמּוד,	לּולֵי	
ָאְמָרה	ַהּתֹוָרה:	ֹלא	ַתְחמֹד׃	רומ' ג 20	יַעַן	ֲאׁשֶר	ִמַּמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה	ֹלא־יִצְַּדק	

לְפָנָיו	ּכָל־ּבָׂשָר,	ּכִי	עַל־יְֵדי	ַהּתֹוָרה	ַּדעַת	ַהֵחְטא׃



120

הצהרת האמונה של וסטמינסטר

יד	יעקב א 25-23	ּכִי	ָהִאיׁש	ֲאׁשֶר	ַרק-ׁשֵֹמעַ	ֶאת-ַהָּדבָר	וְֹלא	עֹׂשֵהּו,	נְִמׁשָל	

לְִאיׁש	ַמּבִיט	ֶאת-ּתַֹאר	ֲהוָיָתֹו	ּבְַמְרָאה׃	24	ּכִי	ִהּבִיט	ֶאל-ַמְרֵאהּו	וַּיֵלְֶך	לֹו,	
ּובְֶרגַע	ׁשָכַח	ַמה-ָּתֳארֹו׃	25	ֲאבָל	ַהַּמׁשְִקיף	ּבַּתֹוָרה	ַהּׁשְלֵָמה,	ּתֹוַרת	ַהֵחרּות,	
ָהִאיׁש	 ַאׁשְֵרי	 ּבְפֹעַל,	 ִאם-עֹׂשֶה	 ּכִי	 וְׁשָכֵַח,	 ׁשֵֹמעַ	 ֵאינֶּנּו	 ֲאׁשֶר	 ּבָּה,	 ּוַמֲחזִיק	
ַההּוא	ּבְַמעֲׂשֵהּו׃ רומ' ז 9, 14, 24	וֲַאנִי	ָחיִיִתי	ִמּלְפָנִים	ּבְֹלא	תֹוָרה;	וְכֲַאׁשֶר	
יְֹדעִים	ֲאנְַחנּו	ׁשֶַהּתֹוָרה	ִהיא	 וֲַאנִי	ַמִּתי׃	14	ּכִי	 וַיְִחי	ַהֵחְטא	 ּבָָאה	ַהִּמצְוָה,	
רּוָחנִית,	וֲַאנִי	ׁשֶל־ּבָׂשָר	וְנְִמּכָר	ַּתַחת	יַד־ַהֵחְטא׃	24	אֹוי־לִי,	ָהָאָדם	ָהֻאְמלָל,	

ִמי	יַּצִילֵנִי	ִמּגּוף	ַהָּמוֶת	ַהּזֶה?

טו	גלט' ג 24	ּובְכֵן	ַהּתֹוָרה	ָהיְָתה	אֶֹמנֶת	אֹוָתנּו	ֶאל-ַהָּמׁשִיַח,	לְַמעַן	נִצְַּדק	עַל-

יְֵדי	ָהֱאמּונָה׃ רומ' ז 25-24	אֹוי־לִי,	ָהָאָדם	ָהֻאְמלָל,	ִמי	יַּצִילֵנִי	ִמּגּוף	ַהָּמוֶת	
עֶבֶד	 ִהנְנִי	 ּבְׂשִכְלִי	 ּובְכֵן,	 ֲאדֹנֵנּו.	 ַהָּמׁשִיַח	 ּבְיֵׁשּועַ	 לֵאֹלִהים	 אוֶֺדה	 	25 ַהּזֶה?	
לְתֹוַרת	ָהֱאֹלִהים,	ּובִבְׂשִָרי	ֲאנִי	עֶבֶד	לְתֹוַרת	ַהֵחְטא׃	רומ' ח 4-3	ּכִי	ַמה־
ּׁשֶֹּלא	יָכְלָה	ַהּתֹוָרה	לַעֲׂשֹות,	ַהּנֱֶחלָׁשָה	עַל־יְֵדי	ַהּבָׂשָר,	עָׂשָה	ָהֱאֹלִהים	ּבְׁשָלְחֹו	
ֶאת־ּבְנֹו	ּבְִדמּות	ּבְׂשָר	ַהֵחְטא	לְכַּפֵר	עַל	ַהֵחְטא,	וַּיְַרׁשִיעַ	ֶאת־ַהֵחְטא	ּבַּבָׂשָר׃	4	
לְַמעַן	ִּתָּמלֵא	צְִדַקת	ַהּתוָֺרה	ּבָנּו,	ַהִּמְתַהּלְכִים	ֹלא	כַּבָׂשָר,	ּכִי	ִאם־לְפִי	ָהרּוַח׃

התורה	גם	מועילה	לנולדים	מחדש	לריסון	טבעם	החוטא	בכך	שהיא	אוסרת	
חטא,טז	ואיומיה	מראים	לְמה	ראויים	חטאיהם	ולאילו	ייסורים	יכולים	הנולדים	
מחדש	לצפות	בעולם	הזה	כגמולם,	על	אף	שהם	חופשיים	מן	הקללה	שהתורה	

מאיימת	להטיל.יז

טז	יעקב ב 11	ּכִי	ָהאֵֹמר:	ֹלא	ִתנְָאף,	ּגַם-הּוא	ָאַמר:	ֹלא	ִתְרצָח;	וְִאם-ֵאינְָך	

וְַאָּתה	רֹוצֵַח,	ָהיֹה	נְִהיֵיָת	לְעֹבֵר	ַהּתֹוָרה׃	תהל' קיט 101, 104, 128	 נֵֹאף	
ִמּכָל-אַֹרח	ָרע	ּכָלִאִתי	ַרגְלָי	לְַמעַן	ֶאׁשְמֹר	ְּדבֶָרָך׃	104	ִמּפִּקּוֶדיָך	ֶאְתּבֹונָן	עַל	
ּכֵן	ׂשָנֵאִתי	ּכָל-אַֹרח	ׁשֶָקר׃	128	עַל-ּכֵן	ּכָל-ּפִּקּוֵדי	כֹל	יִּׁשְָרִּתי	ּכָל-אַֹרח	ׁשֶֶקר	

ׂשָנֵאִתי׃	

ּובְַאׁשְָמֵתנּו	 ָהָרעִים	 ּבְַמעֲׂשֵינּו	 עָלֵינּו	 ּכָל-ַהּבָא	 וְַאֲחֵרי	 	14-13 ט  עזרא  יז	

וְנַָתָּתה	ּלָנּו	ּפְלֵיָטה	ּכָזֹאת׃	 ַהּגְדֹלָה	ּכִי	ַאָּתה	ֱאֹלֵהינּו	ָחׂשַכְָּת	לְַמָּטה	ֵמעֲו	ֹנֵנּו	
14	ֲהנָׁשּוב	לְָהפֵר	ִמצְו	ֶֹתיָך	ּולְִהְתַחֵּתן	ּבְעֵַּמי	ַהּתֹעֵבֹות	ָהֵאּלֶה	ֲהלֹוא	ֶתֱאנַף-
בָנָיו	 ִאם-יַעַזְבּו	 	35-31 פט	 תהל'  ּופְלֵיָטה׃	 ׁשְֵאִרית	 לְֵאין	 עַד-ּכַּלֵה	 ּבָנּו	
ּתֹוָרִתי	ּובְִמׁשְּפַָטי	ֹלא	יֵלֵכּון׃	32	ִאם-ֻחּקַֹתי	יְַחּלֵלּו	ּוִמצְו	ַֹתי	ֹלא	יִׁשְמֹרּו׃	33	
וְֹלא- ֵמעִּמֹו	 ֹלא-ָאפִיר	 וְַחְסִּדי	 	34 עֲו	ֹנָם׃	 ּובִנְגָעִים	 ּפִׁשְעָם	 בְׁשֵבֶט	 ּופַָקְדִּתי	

ֲאׁשֵַּקר	ּבֱֶאמּונִָתי׃	35	ֹלא-ֲאַחּלֵל	ּבְִריִתי	ּומֹוצָא	ׂשְפַָתי	ֹלא	ֲאׁשַּנֶה׃
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ציות	 אופן,	ההבטחות	שבתורה	מראות	למאמינים	שאלוהים	אוהב	 באותו	
ולאילו	ברכות	הם	יכולים	לצַפות	אם	יצייתו.יח	זאת	על	אף	שהם	אינם	זכאים	
לברכות	אלו	מכוח	ברית	המצוות.יט	מכאן,	העובדה	שאדם	עושה	טוב	ונמנע	מרע	
מפני	שהתורה	מעודדת	את	הטוב	ואוסרת	על	הרע,	אינה	עדות	לכך	שהוא	כפוף	

לתורה	ולא	לחסד.כ

עִם- ֱאֹלִהים	 לְֵהיכַל	 יֵׁש	 ֶדבֶק	 וְֵאי-זֶה	 	16 ו  קור"ב   .14-1 כו  ויק'  יח	

וְׁשָכַנְִּתי	 ָהֱאֹלִהים:	 ׁשֶָאַמר	 ּכְמֹו	 ַחּיִים;	 ֱאֹלִהים	 ֵהיכַל	 ּכִי-ַאֶּתם	 ָהֱאלִילִים?	
ו  אפס'  לְעָם׃	 יְִהיּו-לִי	 וְֵהם	 לֵאֹלִהים	 לֶָהם	 וְָהיִיִתי	 בְתֹוכָם;	 וְִהְתַהּלַכְִּתי	
ֲאׁשֶר-לָּה	 ָהִראׁשֹונָה	 ַהִּמצְוָה	 ִהיא	 זֹאת	 וְֶאת-ִאֶּמָך,	 ֶאת-ָאבִיָך	 ּכַּבֵד	 	3-2
ַהַהבְָטָחה׃	3	לְַמעַן	יִיַטב	לְָך	ּולְַמעַן	יֲַאִריכֻן	יֶָמיָך	עַל-ָהֲאָדָמה׃	תהל' לז 11	
וַעֲנָוִים	יִיְרׁשּו-ָאֶרץ	וְִהְתעַּנְגּו	עַל-ֹרב	ׁשָלֹום׃	מתי ה 5	ַאׁשְֵרי	ָהעֲנָוִים,	ּכִי-
ֵהָּמה	יִיְרׁשּו	ָהָאֶרץ׃ תהל' יט 12	ּגַם-עַבְְּדָך	נִזְָהר	ּבֶָהם	ּבְׁשְָמָרם	עֵֶקב	ָרב׃	

יט	גלט' ב 16	ּוִמַּדעְֵּתנּו	ּכִי	ֹלא-יִצְַּדק	ָאָדם	ִמּתֹוְך	ַמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה,	ּכִי	ִאם-

נִצְַּדק	 לְַמעַן	 יֵׁשּועַ,	 ּבַָּמׁשִיַח	 ֶהֱאַמּנּו	 ּגַם-ֲאנְַחנּו	 ַהָּמׁשִיַח,	 יֵׁשּועַ	 ּבֱֶאמּונַת	
ֵמֱאמּונַת	ַהָּמׁשִיַח	וְֹלא	ִמַּמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה;	ּכִי	ִמַּמעֲׂשֵי	ַהּתֹוָרה	ֹלא	יִצְַּדק	ּכָל-
ּבָׂשָר׃ לוקס יז 10	ּכָכָה	גַם-ַאֶּתם,	ַאֲחֵרי	עֲׂשֹוְֹתכֶם	ֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר	צֻּוֵיֶתם,	
לַעֲׂשֹות	 עָלֵינּו	 ֶאת-ַהֻּמָּטל	 ַרק	 ּכִי	 ֲאנְָחנּו,	 ּבָם	 ֵאין-מֹועִיל	 עֲבִָדים	 ִאְמרּו,	

עָׂשִינּו׃

לְכִלָיֹון,	 ֲאׁשֶר	 ּבְגּופְכֶם	 ַהֵחְטא	 ַאל־יְִמֹלְך	 ֵאפֹוא,	 ִאם־ּכֵן	 	14 	,12 ו  רומ'  כ	

ת	ַאֲחָריו	ּבְַתֲאוָֺתיו׃	14	ּכִי	ָמׁשֹול	ֹלא	יְִמׁשֹל	ַהֵחְטא	ּבָכֶם	עֹוד;	ּכִי	ֵאינְכֶם	 לִנְטוֺ
ַּתַחת	יַד־ַהּתֹוָרה,	ּכִי	ִאם־ַּתַחת	יַד־ֶהָחֶסד׃ פטר"א ג 12-8	וְסֹוף	ָּדבָר,	ֱהיּו	
עַל- ּוִמְתַקּבְלִים	 ַרֲחָמנִים	 ָהַאִחים,	 אֲֹהבֵי	 ֶחְמלָה,	 ּבַעֲלֵי	 ֶאָחד,	 לֵב	 כֻּלְכֶם	
ּכִי	ִאם- ֶחְרּפָה,	 ַּתַחת	 ֶחְרּפָה	 ַּתַחת	ָרעָה	אֹו	 ַאל-ְּתׁשַּלְמּו	ָרעָה	 ַהּבְִרּיֹות׃	9	
ּכִי	 	10 ֶאת-ַהּבְָרכָה׃	 ִּתיְרׁשּו	 לְַמעַן	 נְִקֵראֶתם	 ּכִי-לָזֹאת	 ִמַּדעְְּתכֶם	 ְּתבֵָרכּו,	
ָהִאיׁש	ֶהָחפֵץ	ַחּיִים	אֵֹהב	יִָמים	לְִראֹות	טֹוב,	יִּצֹר	לְׁשֹונֹו	ֵמָרע	ּוׂשְפָָתיו	ִמַּדּבֵר	
ִמְרָמה׃	11	יָסּור	ֵמָרע	וְיַעֲׂשֶה-ּטֹוב,	יְבֵַּקׁש	ׁשָלֹום	וְיְִרְּדפֵהּו׃	12	ּכִי-עֵינֵי	יהוה	
ּופְנֵי	יהוה	ּבְעֹׂשֵי	ָרע׃ תהל' לד 17-13	 וְָאזְנָיו	ֶאל-ׁשַוְעָָתם;	 ֶאל-צִַּדיִקים	
ִמי-ָהִאיׁש	ֶהָחפֵץ	ַחּיִים	אֵֹהב	יִָמים	לְִראֹות	טֹוב׃	14	נְצֹר	לְׁשֹונְָך	ֵמָרע	ּוׂשְפֶָתיָך	
ִמַּדּבֵר	ִמְרָמה׃	15	סּור	ֵמָרע	וַעֲׂשֵה-טֹוב	ּבֵַּקׁש	ׁשָלֹום	וְָרְדפֵהּו׃	16	עֵינֵי	יְהוָה	
ֵמֶאֶרץ	 לְַהכְִרית	 ָרע	 ּבְעֹׂשֵי	 יְהוָה	 ּפְנֵי	 	17 ֶאל-ׁשַוְעָָתם׃	 וְָאזְנָיו	 ֶאל-צִַּדיִקים	
ִתּמֹוט,	 ֹלא	 ֲאׁשֶר	 ַמלְכּות	 ַהְמַקּבְלִים	 ֲאנְַחנּו	 לָכֵן	 	29-28 יב  עבר'  זִכְָרם׃ 
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ּובְיְִרָאה׃	 ּבִצְנִיעּות	 וְנַעֲבֹד	ּבָּה	ֶאת-ָהֱאֹלִהים	לְָרצֹון	לֹו,	 נָבֹוָאה-ּנָא	בְתֹוָדה	
29	ּכִי	ֱאֹלֵהינּו	ֵאׁש	אֹוכְלָה	הּוא׃

7	 גם	אין	שימושים	אלו	בתורה	נוגדים	את	חסד	הבשורה	אלא	הם	תואמים	.
לעשות,	 רצון	האדם	 את	 ומניע	 מכניע	 הקודש	 רוח	 כי	 בשלמות,כא	 אותו	
שיש	 מראה	 בתורה,	 הנגלה	 אלוהים,	 שרצון	 מה	 את	 ובשמחה,	 ברצון	

לעשות.כב

כא	גלט' ג 21	וְעַָּתה	ֲהכִי	ַהּתֹוָרה	סֶֹתֶרת	ֶאת-ַהבְָטחֹות	ָהֱאֹלִהים?	ָחלִילָה!	

ּכִי	ִאּלּו	נְִּתנָה	תֹוָרה	ֲאׁשֶר	ּבְכָֹחּה	לְַהֲחיֹות,	ָאז	ּבֱֶאֶמת	ָהיְָתה	ַהּצְָדָקה	עַל-יְֵדי	
ַהּתֹוָרה׃

ֵּתלֵכּו	 ֲאׁשֶר-ּבְֻחַּקי	 ֵאת	 וְעָׂשִיִתי	 ּבְִקְרּבְכֶם	 ֶאֵּתן	 וְֶאת-רּוִחי	 	27 לו  יחז'  כב	

ּוִמׁשְּפַָטי	ִּתׁשְְמרּו	וַעֲׂשִיֶתם׃	עבר' ח 10	ּכִי	זֹאת	ַהּבְִרית	ֲאׁשֶר	ֶאכְֹרת	ֶאת-
ּבְִקְרּבָם	 ֶאת-ּתֹוָרִתי	 נַָתִּתי	 נְֻאם-יהוה:	 ָהֵהם,	 ַהּיִָמים	 ַאֲחֵרי	 יִׂשְָרֵאל	 ּבֵית	
וְעַל-לִּבָם	ֶאכְֳתבֶּנָה,	וְָהיִיִתי	לֶָהם	לֵאֹלִהים	וְֵהָּמה	יְִהיּו-לִי	לְעָם׃	ירמ' לא 
32	ּכִי	זֹאת	ַהּבְִרית	ֲאׁשֶר	ֶאכְֹרת	ֶאת-ּבֵית	יִׂשְָרֵאל	ַאֲחֵרי	ַהּיִָמים	ָהֵהם	נְֻאם-
יְהוָה	נַָתִּתי	ֶאת-ּתֹוָרִתי	ּבְִקְרּבָם	וְעַל-לִּבָם	ֶאכְְּתבֶּנָה	וְָהיִיִתי	לֶָהם	לֵאֹלִהים	

וְֵהָּמה	יְִהיּו-לִי	לְעָם׃
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פרק כ
חירות משיחית וחופש המצפון

1	 החירות	שרכש	המשיח	בעד	המאמינים,	הכפופים	לבשורה,	מורכבת	מכך	.
ומקללת	 אלוהים	 של	 המרשיע	 מזעמו	 החטא,	 מאשמת	 חופשיים	 שהם	
התורה	המוסרית,א	ומכך	ששוחררו	מהעולם	החוטא	הזה,	מעבדות	לשטן	
ומשלטון	החטא,ב	מהרוע	שבסבל,	מעוקץ	המוות,	מניצחון	הקבר	ומאבדון	
עולם.ג	בנוסף,	כוללת	החירות	שרכש	המשיח	בעבור	המאמינים	את	הגישה	
החופשית	שיש	להם	לאלוהיםד	ואת	ציותם	לו,	שאינו	נובע	מפחד	ומעבדות	
אלא	מאהבת	ילד	לאביו	ומלב	החפץ	לעשות	את	רצונו.ה	בכל	אלו	לקחו	
חירות	 החדשה,	 בברית	 אבל,	 לתורהו	 כפופים	 שהיו	 המאמינים	 גם	 חלק	
המאמינים	רחבה	מזו	שהייתה	בדרך	כלל	למאמינים	שהיו	כפופים	לתורה.	
הם	חופשיים	מעול	טקסי	התורה	שהקהילה	היהודית	הייתה	כפופה	לה,ז	
יש	להם	העזה	רבה	יותר	לגשת	אל	כס	החסד,ח	ובמתן	נדיב	יותר	של	רוח	

הקודש,	הניתן	חינם.ט	

א	טיט' ב 14	ֲאׁשֶר-נַָתן	ֶאת-נַפְׁשֹו	ּבַעֲֵדנּו	לְגֳָאלֵנּו	ִמּכָל-עָוֶל	ּולְַטֵהר	לֹו	עַם	

ִמן-ַהּׁשַָמיִם,	 לִבְנֹו	 ּבְַמעֲׂשִים	טֹובִים׃ תסל"א א 10	ּולְַחּכֹות	 ַהּזִָריז	 ְסגֻּלָה	
ֲאׁשֶר	ֱהעִירֹו	ִמן-ַהֵּמִתים,	לְיֵׁשּועַ	ַמּצִילֵנּו	ִמן-ֶהָחרֹון	ַהּבָא׃ גלט' ג 13	ַהָּמׁשִיַח	
ּפָָדנּו	ִמִּקלְלַת	ַהּתֹוָרה	ּבְִהיֹותֹו	לְִקלָלָה	ּבַעֲֵדנּו,	ׁשֶּנֱֶאַמר:	ִקלְלַת	ֱאֹלִהים	ָּתלּו׃

ב	גלט' א 4	ֲאׁשֶר-נַָתן	ֶאת-נַפְׁשֹו	ּבְעַד	ַחּטֹאֵתינּו,	לְַחּלְצֵנּו	ִמן-ָהעֹולָם	ָהָרע	

ַהּזֶה	ּכְִרצֹון	ֱאֹלֵהינּו	ָאבִינּו׃ קול' א 13	ֲאׁשֶר	הּוא	ִחּלְצָנּו	ִמֶּמְמׁשֶלֶת	ַהחֹׁשְֶך	
לְַמעַן	 ֶאת-עֵינֵיֶהם,	 לִפְקַֹח	 	18 כו  מה"ש  ֲאהּובֹו׃	 ּבְנֹו	 לְַמלְכּות	 וְֶהעֱבִיָרנּו	
יָׁשּובּו	ֵמחֹׁשְֶך	לְאֹור	ּוִמּיַד	ַהּׂשָָטן	ֶאל-ָהֱאֹלִהים	וְיְִמצְאּו	ּבֱֶאמּונָָתם	ּבִי	ֶאת-
ְסלִיַחת	ַהֲחָטִאים	וְֶאת-ַהּנֲַחלָה	ּבְתֹוְך	ַהְמֻקָּדׁשִים׃ רומ' ו 14	ּכִי	ָמׁשֹול	ֹלא	
יְִמׁשֹל	ַהֵחְטא	ּבָכֶם	עֹוד;	ּכִי	ֵאינְכֶם	ַּתַחת	יַד־ַהּתֹוָרה,	ּכִי	ִאם־ַּתַחת	יַד־ֶהָחֶסד׃

ַהּכֹל	 	 עֲצָתוֺ ּבְסֹוד	 ַהְּקרּוִאים	 ֱאֹלִהים	 לְאֲֹהבֵי	 ּכִי	 יַָדעְנּו	 וְִהּנֵה	 רומ' ח 28	 ג	

ֶאלְַמד	 לְַמעַן	 כִי-עֻּנֵיִתי	 טֹוב-לִי	 	71 קיט  תהל'  לֶָהם׃  לְֵהִטיב	 יַַחד	 יִפְעַל	
ֻחֶּקיָך׃	קור"א טו 57-54	ּוכְׁשֶּיִלְּבַׁש	ַמה-ּׁשֶעַָּתה	לַּכִּלָיֹון	ַאל-ּכִּלָיֹון	ּוַמה-
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לָנֶצַח׃	 ַהָּמוֶת	 ּבֻּלַע	 ְּדבַר-ַהּכָתּוב:	 יְִהיֶה	 ָאז	 ַאל-ָמוֶת,	 יִלְּבַׁש	 לַָּמוֶת	 ּׁשֶעַָּתה	
ַהֵחְטא;	 ַהָּמוֶת	הּוא	 עֶֹקץ	 	56 נִצְחֹונֶָך?	 ׁשְאֹול	 ַאּיֵה	 ַהָּמוֶת?	 עְָקצְָך	 ַאּיֵה	 	55
וְכַֹח	ַהֵחְטא	ִהיא	ַהּתֹוָרה׃	57	ֲאבָל	ּתֹודֹות	לֵאֹלִהים	ֲאׁשֶר	נַָתן-לָנּו	ַהּנִּצָחֹון	
עַל-יְֵדי	ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	רומ' ח 1	עַל־ּכֵן	ָהְרׁשֵעַ	ֹלא	יְֻרׁשְעּו	עַָּתה	ֵאּלֶה	
ֲאׁשֶר	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ,	ַהִּמְתַהּלְכִים	ֹלא	כַּבָׂשָר,	ּכִי	ִאם־לְפִי	ָהרּוַח׃	פטר"ב ב	3	
ּובְִדבְֵרי	בִּדּוי	יַעֲׂשּו	ֶאְתכֶם	לְִמְסָחר	לֶָהם	לְַמעַן	ּבְצֹעַ	ּבָצַע	ֲאׁשֶר	ִמׁשְּפָָטם	ֵמָאז	

ֹלא	יְִתַמְהַמּה	וְׁשִבְָרם	ֹלא	יָנּום׃

נִצְַּדְקנּו	בֱָאמּונָה	ׁשָלֹום	לָנּו	עִם־ָהֱאֹלִהים	 ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר	 רומ' ה 2-1	לָכֵן	 ד	

א	ֶאל־ַהֶחֶסד	ַהּזֶה	 ּבֲַאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	2	ֲאׁשֶר	ּבְיָדֹו	ָמצָאנּו	בֱָאמּונָה	ָמבוֺ
ֲאׁשֶר	ֲאנְַחנּו	עְֹמִדים	ּבֹו,	וְנְִתַהּלֵל	ּבְִתְקוַת	ּכְבֹוד	ָהֱאֹלִהים׃

ה	רומ' ח 15-14	ּכִי־כֹל	ֲאׁשֶר	רּוַח	ֱאֹלִהים	יְנֲַהגֵם,	ּבְנֵי	ֱאֹלִהים	ֵהָּמה׃	15	ּכִי	

ֹלא	ִקּבַלְֶּתם	רּוַח	עַבְדּות	לָׁשּוב	לִיֹרא,	ּכִי	ִאם־ִקּבַלְֶּתם	ֶאת־רּוַח	ָהִאּמּוץ,	ֲאׁשֶר	
ּבֹו	קְֹרִאים	ֲאנְַחנּו:	ַאּבָא,	ָאבִינּו׃	יוח"א ד 18	ֵאין	ֵאיָמה	ּבַָאֲהבָה,	ּכִי	ִאם-
ּבְֵאיָמה	 וֲַאׁשֶר	 ַמעֲצֵבָה,	 בֵָאיָמה	 ּכִי	 ֶאת-ָהֵאיָמה,	 ְּתגֵָרׁש	 ַהּׁשְלֵָמה	 ָהַאֲהבָה	

ֵאינֶּנּו	ׁשָלֵם	ּבַָאֲהבָה׃

ו	גלט' ג 9, 14	עַל-ּכֵן	ּבְנֵי	ָהֱאמּונָה	יְִתּבֲָרכּו	עִם-ַאבְָרָהם	ַהַּמֲאִמין׃	14	לְַמעַן	

ֲאׁשֶר	ָּתבֹא	ּבְִרּכַת	ַאבְָרָהם	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	עַל-ַהּגֹויִם,	לְַמעַן	ֲאׁשֶר	נִּׂשָא	ֶאת-
ַהבְָטַחת	ָהרּוַח	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה׃

ז	גלט' ד 3-1, 7-6	וֲַאנִי	אֵֹמר,	ַהּיֹוֵרׁש	ּכָל-עֵת	ֱהיֹותֹו	ָקטֹן	ֵאין-ַהבְֵּדל	ּבֵינֹו	

ּובֵין	ָהעָבֶד,	ַאף	ִאם-הּוא	ֲאדֹון	ַהּכֹל׃	2	ֶאּלָא	הּוא	ַּתַחת	יַד	אְֹמנִים	ּופְִקיֵדי	
ֱהיֹוֵתנּו	 ּבְעֹוד	 ּגַם-ֲאנְָחנּו,	 ּכָכָה	 	3 ָאבִיו׃	 ֵמֵאת	 לֹו	 ַהְמיֻעָד	 לַּזְַמן	 עַד	 ַהּבָיִת	
ׁשָלַח	 ַאֶּתם,	 ּכִי-בָנִים	 וְיַעַן	 	6 ָהעֹולָם׃	 לִיסֹדֹות	 ְמׁשֻעְּבִָדים	 ָהיִינּו	 ְקַטּנִים,	
ָהֱאֹלִהים	ּבִלְבַבְכֶם	ֶאת-רּוַח	ּבְנֹו	ַהּקֹוֵרא	ַאּבָא,	ָאבִינּו׃	7	לָכֵן	ֵאינְָך	עֹוד	עֶבֶד,	
ּכִי	ִאם-ּבֵן;	וְִאם-ּבֵן	ַאָּתה,	ִהּנְָך	ּגַם-יֹוֵרׁש	ָהֱאֹלִהים	עַל-יְֵדי	ַהָּמׁשִיַח׃ גלט' 
ה 1	וְעַָּתה	עְִמדּו-נָא	בֵַחרּות	ֲאׁשֶר	ׁשֲִחַרר	אָֹתנּו	ַהָּמׁשִיַח	וְַאל-ָּתׁשּובּו	לְִהּלָכֵד	
וְעַָּתה	ַמה-ְּתנַּסּו	ֶאת-ָהֱאֹלִהים?	לָׂשּום	 ּבְעֹל	ָהעַבְדּות׃	מה"ש טו 11-10	
עֹל	עַל-צַּוְאֵרי	ַהַּתלְִמיִדים,	ֲאׁשֶר	ּגַם-ֲאבֹוֵתינּו	ּגַם	ֲאנְַחנּו	ֹלא	יָכֹלְנּו	לָׂשֵאת?	

11	ֲאבָל	ּבְֶחֶסד	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ֲאדֹנֵנּו	נֲַאִמין	לְִהּוָׁשֵעַ	ּכְמֹוֶהם	ּכָמֹונּו׃

ח	עבר' ד 14, 16	וְעַָּתה	ּבְִהיֹות-לָנּו	ּכֵֹהן	ֹראׁש	ּגָדֹול	ֲאׁשֶר	עָבַר	ּבַּׁשָָמיִם,	הּוא	

יֵׁשּועַ	ּבֶן-ָהֱאֹלִהים,	נֲַחזִיָקה	ּבְהֹוָדָאֵתנּו׃	16	עַל-ּכֵן	נְִקְרבָה	ּבְבִָּטחֹון	ֶאל-
ּכִֵּסא	ֶהָחֶסד,	לָׂשֵאת	ַרֲחִמים	וְלְִמצֹא	ֶחֶסד	לְעֶזְָרה	ּבְעִָּתּה׃ עבר' י 22-19	
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וְעַָּתה,	ֶאָחי,	ּבְִהיֹות	לָנּו	ּבְִטחֹון	ֶּדֶרְך	ַהּקֶֹדׁש	ּבְַדם	יֵׁשּועַ׃	20	ֶּדֶרְך	ָחָדׁש	וָָחי	
עַל-ּבֵית	 ּגָדֹול	 ּכֵֹהן	 לָנּו	 ּובְִהיֹות	 	21 בְׂשָרֹו׃	 ִהיא	 ּבַּפָֹרכֶת,	 לָנּו	 ִחֵּדׁש	 ֲאׁשֶר	
ֱאֹלִהים׃	22	נְִקְרבָה-ּנָא	ּבְלֵבָב	ׁשָלֵם	ּובֱֶאמּונָה	ְתִמיָמה,	ְמטָֹהִרים	ּבְַהּזָיַת	

לְבָבֵנּו	ֵמרּוַח	ָרעָה	ּוְרחּוצֵי	בָׂשָר	ּבְַמיִם	ְטהֹוִרים׃

ט	יוח' ז 39-38	ַהַּמֲאִמין	ּבִי,	ּכְִדבַר	ַהּכָתּוב,	ִמּבְִטנֹו	יִנְֲהרּו	נֲַהֵרי	ַמיִם	ַחּיִים׃	

רּוַח	 ֹלא-נִַּתן	 ּכִי	 ּבֹו,	 ַהַּמֲאִמינִים	 יִָּקֻחהּו	 ֲאׁשֶר	 עַל-ָהרּוַח	 ָאַמר	 וְזֹאת	 	39
ַהּקֶֹדׁש	עֲֶדּנָה,	יַעַן	ֲאׁשֶר	יֵׁשּועַ	עֹוד	ֹלא	נְִתּפָָאר׃ קור"ב ג 13, 18-17 וְֹלא	
ָהעֵֹמד	 ֶאל-סֹוף	 יִׂשְָרֵאל	 ּבְנֵי	 ּפֶן-יַּבִיטּו	 עַל-ּפָנָיו,	 ַמְסוֶה	 נַָתן	 ֲאׁשֶר	 ּכְמֹׁשֶה	
לְִהּבֵָטל׃	17	וְָהָאדֹון	הּוא	ָהרּוַח;	ּובֲַאׁשֶר	רּוַח	ָהָאדֹון,	ׁשָם	ַהֵחרּות׃	18	וֲַאנְַחנּו	
כֻּלָנּו	ּבְפָנִים	ְמגֻּלִים	ֹרִאים	ֶאת-ּכְבֹוד	ָהָאדֹון	ּבְַמְרָאה	וְנֵָחלֵף	ֶאל-עֶצֶם	ְּדמּות	

ַהִהיא,	ִמּכָבֹוד	ֶאל-ּכָבֹוד,	ּכְֵהָחלֵף	ֵמֵאת	ֲאדֹון	ָהרּוַח׃

2	 מתורות	. חופשי	 אותו	 הותיר	 הוא	 המצפון.י	 אדון	 הוא	 לבדו	 אלוהים	
או	 הכתוב,	 דברו	 את	 כלשהו	 בפרט	 שנוגדות	 אדם	 בני	 של	 וממצוות	
שנוספות	לו	בעניינים	של	תכני	אמונה	או	האופן	שיש	לעבוד	אותו.יא	מכאן	
שהמאמין	בתורות	כאלה	או	מציית	למצוות	כאלה	מכוח	חובה	מצפונית	
מי	שדורש	אמונה	 בנוסף,	 למצפון.יב	 בחירות	האמיתית	שהוענקה	 מועל	

שלמה	וציות	מוחלט	ועיוור	מבטל	את	חירות	המצפון	וגם	כל	היגיון.יג

י	יעקב ד 12	ֶאָחד	הּוא	ַהְמחֵֹקק,	ֲאׁשֶר	יָכֹול	לְהֹוׁשִיעַ	ּולְַאּבֵד;	ּוִמי	ַאָּתה	ּכִי	

ָתִדין	ֶאת-עֲִמיֶתָך? רומ' יד 4	ִמי	ַאָּתה	ּכִי	ָתִדין	ֶאת־עֶבֶד	ָהַאֵחר?	ֵהן	לֲַאדֹנָיו	
הּוא	יַעֲמֹד	אוֺ	יִּפֹל,	ֲאבָל	יָעֳַמד,	ּכִי־יָכֹל	ָהֱאֹלִהים	לְַהעֲִמידֹו׃

לִפְנֵי	 הּוא	 ֲהנָכֹון	 ֲאלֵיֶהם:	 וַּיֹאְמרּו	 וְיֹוָחנָן	 ּפְֶטרֹוס	 וַּיַעֲנּו	 	19 ד  מה"ש  יא	

ָהֱאֹלִהים,	ׁשְמֹעַ	לָכֶם	יֵֹתר	ִמּׁשְמֹעַ	לֵאֹלִהים,	ׁשִפְטּו	ַאֶּתם׃	מה"ש ה 29	וַּיַעַן	
ֵמַהְקׁשִיב	 ֱאֹלִהים	 עָלֵינּו	לְַהְקׁשִיב	ּבְקֹול	 וַּיֹאְמרּו:	ֲהֹלא	 וְַהּׁשְלִיִחים	 ּפְֶטרֹוס	
ּבְקֹול	ּבְנֵי	ָאָדם׃	קור"א ז 23	ּבְִמִחיר	נְִקנֵיֶתם;	ַאל-ִּתְהיּו	עַבְֵדי	בְנֵי-ָאָדם׃	
מתי כג	10-8	אּולָם	ַאֶּתם	ַאל-ִּתָּקְראּו	ַרּבִי,	ּכִי	ֶאָחד	הּוא	ַרּבְכֶם	-	ַהָּמׁשִיַח;	
וְַאֶּתם	ַאִחים	ּכֻלְכֶם׃	9	וְַאל-ִּתְקְראּו	ָאב	לְִאיׁש	ִמּכֶם	עַל-ָהֲאָדָמה,	ּכִי	ֶאָחד	
הּוא	 ֶאָחד	 ּכִי	 ַמנְִהיגִים,	 ַאל-ִּתָּקְראּו	 ּגַם	 	10 ּבַּׁשָָמיִם׃	 ֲאׁשֶר	 ֲאבִיכֶם	 הּוא	
ַמנְִהיגְכֶם	-	ַהָּמׁשִיַח׃	קור"ב א 24	ֹלא	ׁשֶּנְִמׁשֹל	ּבֱֶאמּונְַתכֶם,	ּכִי	ִאם-עֹזְִרים	
אִֹתי	 יְִרָאָתם	 וְתֹהּו	 	9 טו  מתי  עֲַמְדֶּתם׃  בֱָאמּונָה	 ּכִי	 לְׂשְִמַחְתכֶם,	 ֲאנְַחנּו	

ִמצְוֹת	ֲאנָׁשִים	ְמלְַּמִדים׃
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לָָּמה	 ָהעֹולָם,	 לִיסֹודֹת	 עִם-ַהָּמׁשִיַח	 לָכֵן	ִאם-ַמֶּתם	 קול' ב 20, 23-22	 יב	

לְכִּלָיֹון	 ּכֻּלָם	 וְֵהם	 	22 ּבָעֹולָם:	 ַחּיִים	 עְֹדכֶם	 ּכְִאּלּו	 לְֻחִּקים	 ִתׁשְַּתעְּבְדּו	
ּבְַתׁשְִמיׁשָם	לְפִי	ִמצְוֹת	ֲאנָׁשִים	וְלִּמּוֵדיֶהם?	23	ַהּנְִרִאים	ּכְעֵין	ָחכְָמה	ּבַעֲבֹוָדה	
ַהּבָׂשָר׃	 כְהֹגֶן	ַרק-לְַהׂשְּבִיעַ	 ַהּגּוף,	ׁשֶֹּלא	 ּובְעִּנּוי	 רּוַח	 ּובְׁשִפְלּות	 ִמּלֵב	 בְדּויָה	
אֹו	 ֶאל-ָהֱאֹלִהים?	 ִאם	 ָאָדם,	 ֶאל-ּבְנֵי	 ָאנֹכִי	 ֲהִמְתַרּצֶה	 וְעַָּתה	 	10 א  גלט' 
ַהְמבֵַּקׁש	ָאנֹכִי	לְִמצֹא-ֵחן	ּבְעֵינֵי	בְנֵי-ָאָדם?	ּכִי	ּבְָמצְִאי	ֵחן	ּבְעֵינֵי	בְנֵי-ָאָדם,	
ַהּנִכְנִָסים	 ַהּׁשֶֶקר	 ֲאֵחי	 ִמּפְנֵי	 	5-4 ב  גלט'  ַהָּמׁשִיַח׃	 עֶבֶד	 עֹוד	 ֹלא-ֶאְהיֶה	
ּבֵַּסֶתר	ּבְתֹוכֵנּו,	ֲאׁשֶר	ּבָאּו	לְַרּגֵל	ֶאת-ֵחרּוֵתנּו	ֲאׁשֶר-לָנּו	ּבְיֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	לְַמעַן	
ֲאׁשֶר	 לְַמעַן	 ַאַחת,	 ׁשָעָה	 ַאף-ֹלא	 לְִמׁשְַמעְָּתם	 ֹלא-ַסְרנּו	 ֲאׁשֶר	 	5 ַהעֲבִיֵדנּו׃	
ַּתעֲמֹד	ּבְִקְרּבְכֶם	ֲאִמָּתּה	ׁשֶל-ַהּבְׂשֹוָרה׃	גלט' ה 1	וְעַָּתה	עְִמדּו-נָא	בֵַחרּות	

ֲאׁשֶר	ׁשֲִחַרר	אָֹתנּו	ַהָּמׁשִיַח	וְַאל-ָּתׁשּובּו	לְִהּלָכֵד	ּבְעֹל	ָהעַבְדּות׃

ְדבַר־ עַל־יְֵדי	 וְַהּׁשְמּועָה	 ַהּׁשְמּועָה	 ִמּתֹוְך	 בָָאה	 ָהֱאמּונָה	 לָכֵן	 	17 י  רומ'  יג	

ָהֱאֹלִהים׃ רומ' יד 23	וֲַאׁשֶר	לוֺ	ָספֵק	ּבְָאכְלֹו,	ֻמְרׁשָע	ּכִי	ֹלא	עָׂשָה	ֵמֱאמּונָה.	
וְלְִתעּוָדה	 לְתֹוָרה	 	20 ח  ישע'  הּוא׃  ֵחְטא	 ֱאמּונָה	 ִמּבְלִי	 נַעֲׂשָה	 וְכָל־ֲאׁשֶר	
ָהיּו	 וְֵאּלֶה	 	11 יז  מה"ש  ׁשַָחר׃	 ֵאין-לֹו	 ֲאׁשֶר	 ַהּזֶה	 ּכַָּדבָר	 יֹאְמרּו	 ִאם-ֹלא	
וַּיְִדְרׁשּו	בַּכְתּובִים	 וַיְַקּבְלּו	ֶאת-ַהָּדבָר	ּבְכָל-לֵב,	 נְִדיבִים	ֵמַאנְׁשֵי	ַתְסלֹונִיִקי,	
יֹום	יֹום	לַָדעַת	ִאם-ּכֵן	הּוא	ַהָּדבָר׃ יוח' ד 22	ַאֶּתם	ִמׁשְַּתֲחוִים	ֶאל-ֲאׁשֶר	
ֹלא	יְַדעְֶּתם,	וֲַאנְַחנּו	ִמׁשְַּתֲחוִים	ֶאל-ֲאׁשֶר	יַָדעְנּו,	ּכִי	ַהיְׁשּועָה	ִמן-ַהּיְהּוִדים	
ֶאפְַריִם	ְרצּוץ׃	 ַאֲחֵרי-צָו	עָׁשּוק	 ָהלְַך	 הושע ה 11	ִמׁשְּפָט	ּכִי	הֹוִאיל	 ִהיא׃	
חזון יג 12, 17-16	וְִהיא	עֹׂשָה	ּכָל-ּפִּקּוֵדי	ַהַחּיָה	ָהִראׁשֹונָה	ּבְפָנֶיָה,	ּוְמבִיָאה	
ָמוֶת	 ַמּכַת	 ֲאׁשֶר-נְִרּפְָאה	 ָהִראׁשֹונָה	 לַַחּיָה	 לְִהׁשְַּתֲחוֹת	 וְיֹׁשְבֶיָה	 ֶאת-ָהָאֶרץ	
וְִאם-עָׁשִיר,	 וְעַד-ּגָדֹול,	ִאם-ֶאבְיֹון	 לְִמָּקטֹן	 ּכִי-כֻּלָם,	 וַַּתעַׂש	 ֲאׁשֶר-לָּה׃	16	
ּגַם-ּבְנֵי	ַהחִֹרים	ּגַם-ָהעֲבִָדים,	יְַתוּו	ָתו	עַל-יַד	יְִמינָם,	אֹו	עַל-ִמצְחָֹתם׃	17	
אֹו	 ַהַחּיָה,	 ָּתו	 עָלָיו	 ִאם-ּבְִהיֹות	 ּכִי	 לְִמּכֹר,	 אֹו	 לְִקנֹות	 ִאיׁש	 ֹלא-יּוכַל	 וְכִי	
ׁשְָמּה,	אֹו-ִמְסּפַר	ׁשְָמּה׃	ירמ' ח 9	הֹבִׁשּו	ֲחכִָמים	ַחּתּו	וַּיִּלָכֵדּו	ִהּנֵה	בְִדבַר-

יְהוָה	ָמָאסּו	וְָחכְַמת	ֶמה	לֶָהם׃

3	 בקדושה	. מורא,	 בלא	 האדון	 את	 שנשרת	 לכך	 נועדה	 משיחית	 חירות	
ובצדקה	לפניו	כל	ימי	חיינו,	מאחר	שניצלנו	מידי	אויבינו.	אלו	שחוטאים	
חטא	כלשהו,	או	משמרים	בלבם	תאווה	כלשהי	בטענה	לחירות	משיחית,	

הורסים	את	המטרה	שלשמה	נועדה	חירות	זו.יד
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יד	גלט' ה 13	ּכִי	ַאֶּתם,	ַאַחי,	לֵַחרּות	נְִקֵראֶתם;	ּובִלְבַד	ׁשֶֹּלא	ִתְהיֶה	ַהֵחרּות	

	16 ב  פטר"א  ּבְַאֲהבָה׃	 ֶאת-ֵרעֵהּו	 ִאיׁש	 ׁשֶַּתעַבְדּו	 ֶאּלָא	 לַּבָׂשָר,	 ּתֲֹאנָה	
ִאם-ּכְעַבְֵדי	 ּכִי	 ָהָרעָה,	 לְִמכְֵסה	 ַהֵחרּות	 לָכֶם	 ָהיְָתה	 וְֹלא-כְִאּלּו	 ּכַָחפְׁשִים,	
ֱאֹלִהים׃	פטר"ב ב 19	ֵחרּות	יַבְִטיחּו	לֶָהם	וְֵהם	ּבְעַצְָמם	עֲבִָדים	לַּׁשַָחת;	ּכִי	
ָהִאיׁש	עֶבֶד	לֲַאׁשֶר	נִכְּבַׁש	ִמֶּמּנּו׃	יוח' ח 34	וַּיַעַן	אָֹתם	יֵׁשּועַ:	ָאֵמן,	ָאֵמן	ֲאנִי	
אֵֹמר	לָכֶם,	ּכָל-עֹׂשֶה	ֵחְטא,	עֶבֶד	ַהֵחְטא	הּוא׃	לוקס א 75-74	לְַהּצִילֵנּו	ִמּיַד	
אֹיְבֵינּו	ּולְִתֵּתנּו	לְעָבְדֹו	ּבְלִי-פַָחד׃	75	ּבְָתִמים	ּובִצְָדָקה	לְפָנָיו	ּכָל-יְֵמי	ַחּיֵינּו׃

4	 ידי	. על	 נועדו	 לא	 המשיח	 שרכש	 והחירות	 אלוהים	 שהסמיך	 הרשויות	
אלוהים	כדי	שנהרוס	אחד	את	חיי	השני	אלא	כדי	שנתמוך	יחד	זה	בזה	
ונשמור	זה	על	זה.	כיוון	שכך,	המתקוממים	נגד	רשות	חוקית	כלשהי	או	
נגד	שימוש	נאות	בסמכות	חוקית	כלשהי,	בין	אם	זו	סמכות	אזרחית	ובין	
אם	היא	קהילתית,	והעושים	זאת	בטענה	לחירות	משיחית,	מתנגדים	לצו	

אלוהים.טו

ּכָל-ַמְמלָכָה	 ֲאלֵיֶהם:	 וַּיֹאֶמר	 ֶאת-ַמְחׁשְבֹוָתם	 יַָדע	 וְיֵׁשּועַ	 	25 יב  מתי  טו	

ַהּנֱֶחלָָקה	עַל-עַצְָמּה	ֵּתָחֵרב,	וְכָל-עִיר	ּובַיִת	ַהּנֱֶחלִָקים	עַל-עַצְָמם	ֹלא	יִּכֹונּו׃ 
פטר"א ב 14-13, 16	וְִהּכָנְעּו	לְכָל-ּפְֻקַּדת	ָאָדם	ּבִגְלַל	ָהָאדֹון:	ִאם-לֶַּמלְֶך	
ּכָָראּוי	לָֹראׁש׃	14	ִאם-לַּמֹׁשְלִים	ּכָָראּוי	לַּׁשְלּוִחים	ֵמִאּתֹו	לְנְִקַמת	ּפֹעֲלֵי	ָאוֶן	
ָהיְָתה	לָכֶם	ַהֵחרּות	לְִמכְֵסה	 וְֹלא-כְִאּלּו	 וְלְִתִהּלַת	עֹׂשֵי	טֹוב׃	16	ּכַָחפְׁשִים,	
ֶאל- ׁשְִמעּו	 	17 יג  עבר'   .8-1 יג  רומ'  ֱאֹלִהים׃	 ִאם-ּכְעַבְֵדי	 ּכִי	 ָהָרעָה,	
ַמנְִהיגֵיכֶם	וְִהּכָנְעּו	ִמּפְנֵיֶהם,	ּכִי-ׁשְֹקִדים	ֵהם	עַל-נַפְׁשֵֹתיכֶם	ּכַעֲִתיִדים	לֵָתת	
ֶחׁשְּבֹון,	לְַמעַן	יַעֲׂשּו-זֹאת	ּבְׂשְִמָחה	וְֹלא	בֲַאנָָחה,	ּכִי	זֹאת	ֹלא-לְהֹועִיל	לָכֶם׃

את	המפרסמים	דעות	כאלה	או	עושים	מעשים	כאלה,	הנוגדים	את	האמת	
הטבועה	בטבע	האנושי	או	את	העקרונות	הידועים	של	המשיחיות,	בין	אם	אלו	
נוגעים	לתכני	אמונה,	לעבודת	האלוהים	ולאורח	חיים,	או	לכוחה	של	חסידות,	
אפשר,	על-פי	מידת	הצדק,	להעמיד	לדין	קהילתיטז	או	בפני	מערכת	המשפט,יז	
ולהטיל	עליהם	עונשים.	כך	הדבר	בנוגע	לדעות	ומעשים	מוטעים	שמעצם	טבעם	
בשלום	 הרסנית	 בצורה	 פוגעים	 מבוצעים,	 או	 מפורסמים	 שהם	 מהאופן	 או	

ובסדרי	החיים	שהמשיח	ייסד	בקהילה.

טז	רומ' א 32	יֹוְדעִים	ֵהָּמה	ֶאת־ִמׁשְּפַט	ֱאֹלִהים,	ּכִי־עֹׂשֵי	ֵאּלֶה	ּבְנֵי־ָמוֶת	ֵהם,	

וְֹלא	לְבַד	ׁשֶּיַעֲׂשּו	ֶאת־ֵאּלֶה,	ּכִי	גַם־נְִתָרצְָתה	נַפְׁשָם	ּבְעֹשֵֹיֶהם׃	קור"א ה 1, 
5, 11, 13	ׁשְמּועָה	נִׁשְַמעַת	ּבָָאֶרץ	ּכִי-נְִמצְָאה	זְנּות	ּבֵינֵיכֶם,	וְַאף-זְנּות	ֲאׁשֶר	
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ּבַּגֹויִם	ֹלא-ֻסּפַר	ּכָמֹוָה,	ּכִי-יִַּקח	ִאיׁש	ֶאת-ֵאׁשֶת	ָאבִיו׃	5	לְִמסֹר	ֶאת-ָהִאיׁש	
ַההּוא	לְׂשָָטן	לְָאבְַדן	ַהּבָׂשָר,	לְַמעַן	יִּוָׁשַע	ָהרּוַח	ּבְיֹום	ָהָאדֹון	יֵׁשּועַ׃	11	ַאְך-
זֹאת	ּכַָתבְִּתי	לָכֶם	לְבִלְִּתי	ִהְתעֵָרב	עִם-ִאיׁש,	ֲאׁשֶר-ָאח	יִָּקֵרא	וְהּוא	זֹנֶה,	אֹו-
בֹצֵעַ	ּבֶצַע,	אֹו-עֹבֵד	ֱאלִילִים,	אֹו	ְמגֵַּדף,	אֹו	סֹבֵא,	אֹו	גַזְלָן;	עִם-ָהִאיׁש	ֲאׁשֶר	
ּכָזֶה	ּגַם	ֹלא	תֹאכֵלּו׃	13	וֲַאׁשֶר	ּבַחּוץ	ָהֱאֹלִהים	יִׁשְּפְֵטם.	וְַאֶּתם	ְּתבַעֲרּו	ֶאת-
ֶאת-ַהּתֹוָרה	 יָבִיא	 וְֹלא	 ֲאלֵיכֶם	 ּכָל-ַהּבָא	 	11-10 יוח"ב  ִמִּקְרּבְכֶם׃	 ָהָרע	
ַהּׁשֵֹאל	 ּכִי	 	11 לְׁשָלֹום׃	 ִתׁשְֲאלּו-לֹו	 וְֹלא	 ַהּבַיְָתה	 אֹתֹו	 ֹלא-ַתַאְספּו	 ַהּזֹאת,	
ּבִׁשְלֹומֹו	הּוא	ִמׁשְַּתֵּתף	ּבְַמעֲׂשָיו	ָהָרעִים׃ תסל"ב ג 14	וְִאם	ֹלא-יִׁשְַמע	ִאיׁש	
ֶאל-ְּדבֵָרנּו	ּבִָאּגֶֶרת	ַהּזֹאת,	אֹתֹו	ִתְרׁשְמּו	לָכֶם	וְַאל-ִּתְתעֲָרבּו	עִּמֹו	לְַמעַן	יֵבֹוׁש׃ 
טימ"א ו 5-3	ָהִאיׁש	ֲאׁשֶר	יֹוֶרה	ּתֹוָרה	ַאֶחֶרת	וְֹלא	יַעֲמֹד	ּבְַּדבִָרים	ַהּבְִריִאים	
ׁשֶל-ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ּובְלֶַקח	ַהֲחִסידּות׃	4	נַפְׁשֹו	עֻּפְלָה	וְֹלא	יַָדע	ְמאּוָמה,	
ּכִי	ִאם-חֹלֶה	הּוא	ּבִׁשְֵאלֹות	ּוַמֲחלֹוקֹות	ִמּלִים	ַהְּמבִיִאים	לִיֵדי	ִקנְָאה	ּוְמִריבָה	
וְגִּדּופִים	וֲַחׁשָד	ָרע׃	5	וִּכּוֵחי	ֶהבֶל	ׁשֶל-ֲאנָׁשִים	נִׁשְֲחֵתי	ַדעַת	ּוְמֻחְּסֵרי	ֱאֶמת,	
ַהּׂשִָמים	ֶאת-ַהֲחִסידּות	לְִדבַר	ּבָצַע.	סּור	ֵמֲאנָׁשִים	ּכֵָאּלֶה׃ טיט' א 11-10, 
13	ּכִי-יֵׁש	ַהְרּבֵה	מְֹרִדים,	ְמַדּבְֵרי	ֶהבֶל	ּוַמְתעֵי	נָפֶׁש,	ּובִפְָרט	ִמן-ַהּמּולִים׃	11	
ֲאׁשֶר	ָסכֹור	יִָּסכֵר	ּפִיֶהם,	ַההֹפְכִים	ּבִָּתים	ּכֻּלָם	ּבְהֹורֹוָתם	ְּדבִָרים	ֹלא-כֵנִים	
עֵֶקב	ּבָצַע׃	13	וְָהעֵדּות	ַהּזֹאת	ֱאֶמת	ִהיא.	ּובַעֲבּור-ּכֵן	ּתֹוכִיֵחם	ּתֹוכֵָחה	ָקׁשָה,	
לְַמעַן	יְִהיּו	בְִריִאים	ּבֱָאמּונָה׃	טיט' ג 10	וְִאיׁש	ַהחֹולֵק	עַל-ָהֱאמּונָה,	ִאם-
ָאִחיָך,	 יֱֶחָטא-לְָך	 וְכִי	 יח 17-15	 מתי  ֵמעָלָיו׃	 ׂשְֵטה	 ּוׁשְָּתיִם,	 ּפַעַם	 הּוכַח	
לְֵך	וְהֹוכְַחָּת	אֹותֹו	ּבֵינְָך	ּובֵינֹו	לְבַּדֹו.	וְִאם-יִׁשְַמע	ֵאלֶיָך,	ָקנִיָת	ּלְָך	ָאִחיָך׃	16	
וְִאם-ֹלא	יִׁשְַמע,	ַקח	עְִּמָך	עֹוד	ֶאָחד	אֹו	ׁשְנָיִם,	לְַמעַן	עַל-ּפִי	ׁשְנַיִם	אֹו	ׁשְֹלׁשָה	
עִֵדים	יָקּום	ּכָל-ָּדבָר׃	17	וְִאם-ֹלא	יִׁשְַמע	ֲאלֵיֶהם,	ַהּגֵד	ֶאל-ַהָּקָהל;	וְִאם-
ֹלא	יִׁשְַמע	ּגַם-ֶאל-ַהָּקָהל,	וְָהיָה	לְָך	ּכְגֹוי	ּוכְמֹוכֵס׃	טימ"א א 20-19	לֱֶאחֹז	
ּבֱָאמּונָה	ּובָרּוַח	ַהּטֹובָה,	ֲאׁשֶר-יֵׁש	מֹוֲאִסים	ּבָּה	וִַּתּׁשָבֵר	ֳאנִּיַת	ֱאמּונָָתם׃	20	
ּוֵמֶהם	הּוְמנִּיֹוס	וֲַאלֶּכְַסנְֶּדר,	ֲאׁשֶר	ְמַסְרִּתים	לַּׂשָָטן,	לְַמעַן	יִּוְָסרּו	לְבִלְִּתי	גֵַּדף	
וְֶאת-ָסבְלֶָך	 וְֶאת-עֲָמלְָך	 ֶאת-ַמעֲׂשֶיָך	 יַָדעְִּתי	 	20  ,15-14  ,2 ב  חזון  עֹוד׃	
וְכִי	ֹלא-תּוכַל	ׂשְֵאת	ֶאת-ָהְרׁשָעִים.	וְַּתנֶַּסה	ֶאת-ָהאְֹמִרים	ׁשְלִיִחים	ֲאנְַחנּו,	
וְֵאינָם,	וִַּתְמצֵָאם	ּכֹזְבִים׃	14	ַאְך-ְמעַט	יֶׁש-לִי	עָלֶיָך,	ּכִי-ׁשָם	עְִּמָך	ֲאנָׁשִים	
ְּדבִֵקים	ּבְתֹוַרת	ּבִלְעָם,	ֲאׁשֶר	הֹוָרה	ֶאת-ּבָלָק	לֵָתת	ִמכְׁשֹול	לִפְנֵי	בְנֵי	יִׂשְָרֵאל,	
לֱֶאכֹל	ִמּזִבְֵחי	ֱאלִילִים	וְלִזְנֹות׃	15	ּכֵן	נְִמצְאּו	ּגַם-ּבְָך	ֲאנָׁשִים	ְּדבִֵקים	ּבְתֹוַרת	
ַהּנִיקֹלִָסּיִים,	ֲאׁשֶר	ׂשָנֵאִתי׃	20	ַאְך	ְמעַט	יֶׁש-לִי	עָלֶיָך,	ּכִי	ַתּנִיַח	ֶאת-ָהִאּׁשָה	
ִאיזֶבֶל,	ָהאֶֹמֶרת	ּכִי-ִהיא	נְבִיָאה,	לְלֵַּמד	ּולְַהְתעֹות	ֶאת-עֲבַָדי	לִזְנֹות	וְלֱֶאכֹל	
זִבְֵחי	ֱאלִילִים׃	חזון ג 9	ִהנְנִי	נֵֹתן	ֲאנָׁשִים	ִמּכְנִֵסּיַת	ַהּׂשָָטן,	ָהאְֹמִרים	יְהּוִדים	
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לִפְנֵי	 לְִהׁשְַּתֲחוֹת	 יָבֹאּו	 ֲאׁשֶר	 עֹׂשֶה	 ִהנְנִי	 ֵהָּמה;	 ּכִי-כֹזְבִים	 וְֵאינָם,	 ֲאנְַחנּו,	
ַרגְלֶיָך	וְיְָדעּו	ּכִי	ֲאנִי	ֲאַהבְִּתיָך׃

יז	דבר' יג 12-6. רומ' יג 4-3	ּכִי	ַהּׁשַּלִיִטים	ֵאינָם	לְפַַחד	לַַּמעֲׂשִים	ַהּטוֺבִים,	

ַהּטֹוב	 עֲׂשֵה	 ִמן־ָהָרׁשּות,	 ִתיָרא	 ׁשֶֹּלא	 ִאם־ְרצֹונְָך	 וְעַל־ּכֵן,	 ִאם־לָָרעִים.	 ּכִי	
וְָהיָה־לְָך	ׁשֶבַח	ִמֶּמּנָה׃	4	ּכִי	ְמׁשֶָרֶתת	ֱאֹלִהים	ִהיא	לְטֹוב	לְָך.	ַאְך	ִאם־ָהַרע	
ַּתעֲׂשֶה,	יְָרא.	ּכִי	ֹלא	לְִחּנָם	ֲחגַֻרת־ֶחֶרב	ִהיא,	ּכִי־ְמׁשֶָרֶתת	ֱאֹלִהים	ִהיא,	וְנֶֹקֶמת	
ְך	ֲחָמתוֺ	עַל	ּכָל־עֹׂשֵה	ָהָרע׃	יוח"ב 11-10 ּכָל-ַהּבָא	ֲאלֵיכֶם	וְֹלא	יָבִיא	 לִׁשְּפוֺ
ֶאת-ַהּתֹוָרה	ַהּזֹאת,	ֹלא-ַתַאְספּו	אֹתֹו	ַהּבַיְָתה	וְֹלא	ִתׁשְֲאלּו-לֹו	לְׁשָלֹום׃ 11 
ּכִי	ַהּׁשֵֹאל	ּבִׁשְלֹומֹו	הּוא	ִמׁשְַּתֵּתף	ּבְַמעֲׂשָיו	ָהָרעִים׃	עזרא ז 23, 28-25	ּכָל	
ֲאׁשֶר	ִמִּמצְוַת	ֱאֹלֵהי	ַהׁשַָמיִם,	יֵעָׂשֶה	ֶאל	נָכֹון	לְבֵית	ֱאֹלֵהי	ַהׁשַָמיִם,	ׁשַּלָָמה	
יְִהיֶה	ֶקצֶף	עַל	ַמלְכּות	ַהֶּמלְֶך	ּובָנָיו׃	25	וְַאָּתה	עֶזְָרא,	ּכְָחכְַמת	ֱאֹלֶהיָך	ֲאׁשֶר	
ּבְיְָדָך	ַמּנֵה	ׁשֹופְִטים	וְַדּיָנִים,	ֲאׁשֶר	יְִהיּו	ָדנִים	ֶאת	ּכָל	ָהעָם	ֲאׁשֶר	ּבְעֵבֶר	ַהּנָָהר,	
ֹלא	 ֲאׁשֶר	 וְכָל	 	26 ּתֹוִדיעֹו׃	 	– יֹוֵדעַ	 ֵאינֹו	 וֲַאׁשֶר	 ֱאֹלֶהיָך,	 ָדת	 יֹוְדעֵי	 ּכָל	 ֶאת	
יְִהיֶה	עֹוׂשֶה	ָדת	ֱאֹלֶהיָך	וְָדת	ַהֶּמלְֶך,	ּבְֶמֶרץ	ַהִּדין	יְִהיֶה	נַעֲׂשֶה	ּבֹו,	ִאם	לְָמוֶת	
ֲאבֵֹתינּו	 ֱאֹלֵהי	 יְהוָה	 ּבָרּוְך	 	27 וְלֱֶאסּוִרים׃	 ּכְָספִים	 לְעֹנֶׁש	 ִאם	 לְגָלּות,	 ִאם	
ֲאׁשֶר	נַָתן	ּכָזֹאת	ּבְלֵב	ַהֶּמלְֶך	לְפֵָאר	ֶאת-ּבֵית	יְהוָה	ֲאׁשֶר	ּבִירּוׁשָלִָם׃	28	וְעָלַי	
ִהָּטה-ֶחֶסד	לִפְנֵי	ַהֶּמלְֶך	וְיֹועֲצָיו	ּולְכָל-ׂשֵָרי	ַהֶּמלְֶך	ַהּגִּבִֹרים	וֲַאנִי	ִהְתַחּזְַקִּתי	
ּכְיַד-יְהוָה	ֱאֹלַהי	עָלַי	וֶָאְקּבְצָה	ִמּיִׂשְָרֵאל	ָראׁשִים	לַעֲלֹות	עִִּמי׃	חזון יז 12, 
ֹלא-ִקּבְלּו	 ֲאׁשֶר	 ֵהם,	 ְמלָכִים	 עֲׂשָָרה	 ָרִאיָת	 ֲאׁשֶר	 ַהְּקָרנַיִם	 וְעֶׂשֶר	  17-16
ַמלְכּות	עַד-ֵהּנָה,	ַרק	לְׁשָעָה	ַאַחת	ֶמְמׁשָלָה	כְַּמלָכִים	יְַקּבְלּו	עִם-ַהַחּיָה׃	16	
וְעֶׂשֶר	ַהְּקָרנַיִם	ֲאׁשֶר	ָרִאיָת	וְַהַחּיָה,	ֵהָּמה	יִׂשְנְאּו	ֶאת-ַהּזֹונָה	וְעָׂשּוָה	ּגַלְמּוָדה	
וַעֲֻרָּמה	וְָאכְלּו	ֶאת-ּבְׂשָָרּה	וְאָֹתּה	יִׂשְְרפּו	בֵָאׁש׃	17	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	נַָתן	ּבְלִּבָם	
לַעֲׂשֹות	ֶאת-עֲצָתֹו	וְלַעֲׂשֹות	עֵצָה	ַאַחת	וְלֵָתת	ֶאת-ֶמְמׁשַלְָּתם	לַַחּיָה,	עַד	ּכִי-
יִׁשְלְמּו	ִּדבְֵרי	ָהֱאֹלִהים׃ נחמ' יג 15, 17, 22-21, 25, 30. מל"ב כג 6-5, 
9, 21-20	וְִהׁשְּבִית	ֶאת-ַהּכְָמִרים	ֲאׁשֶר	נְָתנּו	ַמלְכֵי	יְהּוָדה	וַיְַקֵּטר	ּבַּבָמֹות	
ּבְעֵָרי	יְהּוָדה	ּוְמִסּבֵי	יְרּוׁשָלִָם	וְֶאת-ַהְמַקְּטִרים	לַּבַעַל	לַּׁשֶֶמׁש	וְלַּיֵָרַח	וְלַַּמּזָלֹות	
ּולְכֹל	צְבָא	ַהּׁשָָמיִם׃	6	וַּיֹצֵא	ֶאת-ָהֲאׁשֵָרה	ִמּבֵית	יְהוָה	ִמחּוץ	לִירּוׁשָלִַם	ֶאל-
נַַחל	ִקְדרֹון	וַּיִׂשְֹרף	אָֹתּה	ּבְנַַחל	ִקְדרֹון	וַּיֶָדק	לְעָפָר	וַּיַׁשְלְֵך	ֶאת-עֲפָָרּה	עַל-ֶקבֶר	
ּבְנֵי	ָהעָם׃	9	ַאְך	ֹלא	יַעֲלּו	ּכֲֹהנֵי	ַהּבָמֹות	ֶאל-ִמזְּבַח	יְהוָה	ּבִירּוׁשָלִָם	ּכִי	ִאם-
ָאכְלּו	ַמּצֹות	ּבְתֹוְך	ֲאֵחיֶהם׃	20	וַּיִזְּבַח	ֶאת-ּכָל-ּכֲֹהנֵי	ַהּבָמֹות	ֲאׁשֶר-ׁשָם	עַל-
ַהִּמזְּבְחֹות	וַּיִׂשְֹרף	ֶאת-עַצְמֹות	ָאָדם	עֲלֵיֶהם	וַּיָׁשָב	יְרּוׁשָלִָם׃	21	וַיְצַו	ַהֶּמלְֶך	
ַהּבְִרית	 ֵספֶר	 עַל	 ּכַּכָתּוב	 ֱאֹלֵהיכֶם	 לַיהוָה	 פֶַסח	 עֲׂשּו	 לֵאמֹר	 ֶאת-ּכָל-ָהעָם	
ַהּזֶה׃	דהי"ב לד 33	וַּיַָסר	יֹאׁשִּיָהּו	ֶאת-ּכָל-ַהּתֹעֵבֹות	ִמּכָל-ָהֲאָרצֹות	ֲאׁשֶר	
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לִבְנֵי	יִׂשְָרֵאל	וַּיַעֲבֵד	ֵאת	ּכָל-ַהּנְִמצָא	ּבְיִׂשְָרֵאל	לַעֲבֹוד	ֶאת-יְהוָה	ֱאֹלֵהיֶהם	ּכָל-
יָָמיו	ֹלא	ָסרּו	ֵמַאֲחֵרי	יְהוָה	ֱאֹלֵהי	ֲאבֹוֵתיֶהם׃	דהי"ב טו 13-12, 16	וַּיָבֹאּו	
בַּבְִרית	לְִדרֹוׁש	ֶאת-יְהוָה	ֱאֹלֵהי	ֲאבֹוֵתיֶהם	ּבְכָל-לְבָבָם	ּובְכָל-נַפְׁשָם׃	13	וְכֹל	
לְֵמִאיׁש	 וְעַד-ּגָדֹול	 לְִמן-ָקטֹן	 יּוָמת	 ֱאֹלֵהי-יִׂשְָרֵאל	 לַיהוָה	 ֹלא-יְִדֹרׁש	 ֲאׁשֶר	
וְעַד-ִאּׁשָה׃	16	וְגַם-ַמעֲכָה	ֵאם	ָאָסא	ַהֶּמלְֶך	ֱהִסיָרּה	ִמּגְבִיָרה	ֲאׁשֶר-עָׂשְָתה	
לֲַאׁשֵָרה	ִמפְלָצֶת	וַּיִכְֹרת	ָאָסא	ֶאת-ִמפְלַצְָּתּה	וַּיֶָדק	וַּיִׂשְֹרף	ּבְנַַחל	ִקְדרֹון׃	דני' 
נְָאצָה	 ְּדבַר	 ׁשֶּיֹאַמר	 וְלָׁשֹון	 עַם,ֻאָּמה	 ּכָל	 ׁשֶּבֶן	 ַהּפְֻקָּדה,	 יָצְָאה	 ּוִמֶּמּנִי	 	29 ג 
עַל	ֱאֹלֵהי	ׁשְַדַרְך,	ֵמיׁשְַך	וַעֲבֵד	נְגֹו	יֵָחֵתְך	לְֵאיבִָרים	ּובֵיתֹו	יּוׂשַם	לְעִּיִים,	יַעַן	
וְכָל- ַהְּמלָכִים	 טימ"א ב 2	ּבְעַד	 ַהּיָכֹול	לְַהּצִיל	ּכָמֹוהּו׃	 ַאֵחר	 ֵאין	ֵאל	 ּכִי	
ישע' מט  וָיֹׁשֶר׃	 ּבְכָל-ֲחִסידּות	 וָבֶַטח	 ַהׁשְֵקט	 ַחּיֵי	 נְִחיֶה	 לְַמעַן	 ַהּׁשַּלִיִטים,	
23	וְָהיּו	ְמלָכִים	אְֹמנַיְִך	וְׂשָרֹוֵתיֶהם	ֵמינִיקַֹתיְִך	ַאּפַיִם	ֶאֶרץ	יִׁשְַּתֲחוּו	לְָך	וַעֲפַר	
ַרגְלַיְִך	יְלֵַחכּו	וְיַָדעְַּת	ּכִי-ֲאנִי	יְהוָה	ֲאׁשֶר	ֹלא-יֵבֹׁשּו	קֹוָי׃	זכר' יג 3-2	וְָהיָה	
בַּיֹום	ַההּוא	נְֻאם	יְהוָה	צְבָאֹות	ַאכְִרית	ֶאת-ׁשְמֹות	ָהעֲצַּבִים	ִמן-ָהָאֶרץ	וְֹלא	
יִּזָכְרּו	עֹוד	וְגַם	ֶאת-ַהּנְבִיִאים	וְֶאת-רּוַח	ַהֻּטְמָאה	ַאעֲבִיר	ִמן-ָהָאֶרץ׃	3	וְָהיָה	
ּכִי-יִּנָבֵא	ִאיׁש	עֹוד	וְָאְמרּו	ֵאלָיו	ָאבִיו	וְִאּמֹו	יֹלְָדיו	ֹלא	ִתְחיֶה	ּכִי	ׁשֶֶקר	ִּדּבְַרָּת	

ּבְׁשֵם	יְהוָה	ּוְדָקֻרהּו	ָאבִיהּו	וְִאּמֹו	יֹלְָדיו	ּבְִהּנָבְאֹו׃
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פרק כא
עבודת אלוהים ויום השבת 

1	 האמת	הטבועה	בטבע	האנושי	מראה	כי	יש	אלוהים,	וכי	הוא	מולך	וריבון	.
על	הכל,	שהוא	טוב	ומיטיב	לכל,	ושיש	על	כן	לירוא,	לאהוב,	להלל	ולעבוד	
אותו,	לפנות	אליו	ולבטוח	בו	בלב	שלם,	בכל	נפשנו	ובכל	מאודנו.א	אבל,	
או	 והמצאותיהם	 מחשבותיהם	 על-פי	 אותו	 יעבדו	 לא	 שבני-אדם	 כדי	
על-פי	הצעות	השטן,	בכל	אמצעי	חזותי	או	בכל	דרך	אחרת	שאינה	מצווה	
האמיתי	 האלוהים	 את	 לעבוד	 היחידה	 הנכונה	 הדרך	 הקודש,ב	 בכתבי	

נקבעה	על	ידו	ועל	כן	מוגבלת	ברצונו	הנגלה.

נִבְָרא	 ֵמעֵת	 וֵאלָהּותֹו	 ַהּנִצְִחי	 ּכֹחֹו	 ִהיא	 ַהנֶעֱלָָמה,	 רומ' א 20	ּכִי	ַמהּותֹו	 א	

ָהֵאל	 מה"ש יז 24	 ֵאין	לֶָהם	ֵּתרּוץ׃	 וְֵתָרֶאה.	לָכֵן	 ִּתּוַָדע	ּבְַמעֲׂשָיו	 ָהעֹולָם,	
ֲאׁשֶר	עָׂשָה	ֶאת-ָהעֹולָם	וְכֹל	ֲאׁשֶר-ּבֹו,	ֹלא	יִׁשְּכֹן	ּבְֵהיכָלֹות	ַמעֲׂשֵה	יַָדיִם,	ּכִי	
הּוא	ֲאדֹון	ַהּׁשַָמיִם	וְָהָאֶרץ׃	תהל' קיט 68	טֹוב-ַאָּתה	ּוֵמִטיב	לְַּמֵדנִי	ֻחֶּקיָך׃	
ירמ' י 7	ִמי	ֹלא	יִָרֲאָך	ֶמלְֶך	ַהּגֹויִם	ּכִי	לְָך	יָָאָתה	ּכִי	בְכָל-ַחכְֵמי	ַהּגֹויִם	ּובְכָל-
ַמלְכּוָתם	ֵמֵאין	ּכָמֹוָך׃	תהל' לא 24	ֶאֱהבּו	ֶאת-יְהוָה	ּכָל-ֲחִסיָדיו	ֱאמּונִים	
נֹצֵר	יְהוָה	ּוְמׁשַּלֵם	עַל-יֶֶתר	עֹׂשֵה	גֲַאוָה׃	תהל' יח 4	ְמֻהּלָל	ֶאְקָרא	יְהוָה	ּוִמן-
אֹיְבַי	ִאּוָׁשֵעַ׃	רומ' י 12	וְֵאין	ַהבְֵּדל	ּבֵין	ַהּיְהּוִדי	לַּיְוָנִי,	ּכִי	ָאדֹון	ֶאָחד	לְכֻּלָם	
וְהּוא	עָׁשִיר	לְכָל־קְֹרָאיו׃	תהל' סב 9	ּבְִטחּו	בֹו	בְכָל-עֵת	עָם	ׁשִפְכּו-לְפָנָיו	
ֶאת-יְהוָה	 יְראּו	 וְעַָּתה	 	14 כד  יהוש'  ֶסלָה׃	 ַמֲחֶסה-ּלָנּו	 ֱאֹלִהים	 לְבַבְכֶם	
ֲאבֹוֵתיכֶם	 עָבְדּו	 ֲאׁשֶר	 ֶאת-ֱאֹלִהים	 וְָהִסירּו	 ּובֱֶאֶמת	 ּבְָתִמים	 אֹתֹו	 וְעִבְדּו	
ּבְעֵבֶר	ַהּנָָהר	ּובְִמצְַריִם	וְעִבְדּו	ֶאת-יְהוָה׃	מרק' יב 33	ּולְַאֲהבָה	אֹתֹו	ּבְכָל-
ּגְדֹולָה	 ּכְנַפְׁשֹו	 ֶאת-ָהֵרעַ	 ּולְַאֲהבָה	 ּובְכָל-ְמאֹד,	 ּובְכָל-נֶפֶׁש	 ּובְכָל-ַמָּדע	 לֵבָב	

ִהיא	ִמּכָל-עֹלֹות	ּוזְבִָחים׃

ב	דבר' יג 1	ֵאת	ּכָל-ַהָּדבָר	ֲאׁשֶר	ָאנֹכִי	ְמצַּוֶה	ֶאְתכֶם	אֹתֹו	ִתׁשְְמרּו	לַעֲׂשֹות	

ֹלא-תֵֹסף	עָלָיו	וְֹלא	ִתגְַרע	ִמֶּמּנּו׃	מתי טו 9	וְתֹהּו	יְִרָאָתם	אִֹתי	ִמצְוֹת	ֲאנָׁשִים	
ְמלְַּמִדים׃ מה"ש יז 25	ּגַם-ֹלא	יְׁשֲָרתּוהּו	יְֵדי	בְנֵי-ָאָדם,	ּכְִאּלּו	יִצְָטֵרְך	לְָדבָר,	
ּכִי	הּוא	ַהּנֵֹתן	לַּכֹל	ַחּיִים	ּונְׁשָָמה	וְכָל-ָּדבָר׃	מתי ד 10-9	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו:	ֶאת-
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ּכָל-זֹאת	לְָך	ֶאְּתּנֶּנָה,	ִאם-ִּתּקֹד	וְִתׁשְַּתֲחוֶה	לִי׃	10	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	יֵׁשּועַ:	סּור	
ִמֶּמּנִי,	ַהּׂשָָטן,	ּכִי	כָתּוב:	לַיהוה	ֱאֹלֶהיָך	ִּתׁשְַּתֲחוֶה	וְאֹותֹו	לְבַּדֹו	ַּתעֲבֹד׃	דבר' 
וְכָל-ְּתמּונָה	ֲאׁשֶר	ּבַּׁשַָמיִם	 ד 20-15. שמות כ 5-3	ֹלא-ַתעֲׂשֶה	לְָך	פֶֶסל	
ֹלא-ִתׁשְַּתֲחוֶה	 	4 לָָאֶרץ׃	 ִמַּתַחת	 ּבַַּמיִם	 וֲַאׁשֶר	 ִמָּתַחת	 ּבָָאֶרץ	 וֲַאׁשֶר	 ִמַּמעַל	
לֶָהם	וְֹלא	ָתעָבְֵדם	ּכִי	ָאנֹכִי	יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	ֵאל	ַקּנָא	ּפֵֹקד	עֲו	ֹן	ָאבֹת	עַל-ּבָנִים	
ּולְׁשְֹמֵרי	 לְאֲֹהבַי	 לֲַאלָפִים	 ֶחֶסד	 וְעֹׂשֶה	 	5 לְׂשֹנְָאי׃	 וְעַל-ִרּבֵעִים	 עַל-ׁשִּלֵׁשִים	
ִמצְו	ָֹתי׃	קול' ב 23	ַהּנְִרִאים	ּכְעֵין	ָחכְָמה	ּבַעֲבֹוָדה	בְדּויָה	ִמּלֵב	ּובְׁשִפְלּות	רּוַח	

ּובְעִּנּוי	ַהּגּוף	ׁשֵֶאין	ּבֹו	מֹועִיל	ַרק-לְַהׂשְּבִיעַ	ַהּבָׂשָר׃

2	 ואותו	. הקודש,	 ורוח	 הבן	 האב,	 אלוהים	 את	 קדושה	 ביראה	 לעבוד	 יש	
נפילת	 מאז	 אחר.ד	 נברא	 כל	 או	 קדושים	 מלאכים,	 לעבוד	 אין	 בלבד.ג	
האדם	לידי	חטא	אין	לעבוד	את	אלוהים	בלא	מתווך,	ואין	לעבוד	אותו	

באמצעות	מתווך	אחר	מלבד	המשיח.ה	

ג	מתי ד 10 וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	יֵׁשּועַ:	סּור	ִמֶּמּנִי,	ַהּׂשָָטן,	ּכִי	כָתּוב:	לַיהוה	ֱאֹלֶהיָך	

ִּתׁשְַּתֲחוֶה	וְאֹותֹו	לְבַּדֹו	ַּתעֲבֹד׃ יוח' ה 23	ִמי	ֲאׁשֶר	ֹלא-יְכַּבֵד	ֶאת-ַהּבֵן,	ּגַם	
ֶאת-ָהָאב	ֲאׁשֶר	ׁשְלָחֹו	ֵאינֶּנּו	ְמכַּבֵד׃	קור"ב יג 14	ֶחֶסד	ָהָאדֹון	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	

וְַאֲהבַת	ָהֱאֹלִהים	וְִהְתַחּבְרּות	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	עִם-ּכֻּלְכֶם	ָאֵמן:

וַעֲבֹוַדת	 עַל-יְֵדי	ׁשִפְלּות	רּוַח	 ֶאְתכֶם	 לַעֲקֹב	 ַאל-ִּתְּתנּו	לְִאיׁש	 קול' ב 18	 ד	

ַמלְָאכִים,	ַהְמַהּלְֵך	ּבְִדבִָרים	ֲאׁשֶר	ֹלא	ָראּו	עֵינָיו	ּוָמלֵא	רּוַח	ּגֲַאוָה	עַל-ֹלא-
וַּיֹאֶמר	 לֹו,	 לְִהׁשְַּתֲחוֹת	 ַרגְלָיו	 לִפְנֵי	 וֶָאּפֹל	 	10 יט  חזון  ּבְׂשָרֹו׃	 ִמּׂשֵכֶל	 ָדבָר	
ֵאלַי:	ְרֵאה,	ַאל-ַּתעֲׂשֶה-ּזֹאת.	עֶבֶד	ּכָמֹוָך	ָאנֹכִי	וְָחבֵר	לְָך	ּולְַאֶחיָך	ֲאׁשֶר	לֶָהם	
רומ'  ַהּנְבּוָאה׃	 יֵׁשּועַ.	ִהׁשְַּתֲחוֵה	לֵאֹלִהים!	ּכִי	עֵדּות	יֵׁשּועַ	ִהיא	רּוַח	 עֵדּות	
א 25	ֲאׁשֶר	ֵהִמירּו	ֱאֶמת	ָהֱאֹלִהים	ּבְכָזָב	וַּיְכַּבְדּו	וַּיַעַבְדּו	ֶאת־ַהּבְִריָאה	ַּתַחת	

ַהּבֹוֵרא	ַהְמבָֹרְך	לְעֹולִָמים.	ָאֵמן׃

ה	יוח' יד 6	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	יֵׁשּועַ:	ָאנֹכִי	ִהנְנִי	ַהֶּדֶרְך	וְָהֱאֶמת	וְַהַחּיִים;	ֹלא-יָבֹא	

ִאיׁש	ֶאל-ָהָאב	ּכִי-ִאם-עַל-יִָדי׃	טימ"א ב 5	ּכִי	ֶאָחד	הּוא	ָהֱאֹלִהים	וְֶאָחד	
הּוא	ָהעֵֹמד	ּבֵין	ֱאֹלִהים	ּובֵין	ּבְנֵי	ָאָדם,	הּוא	בֶן-ָאָדם	ַהָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃	אפס' 
ב 18	ּכִי	עַל-יָדֹו	יֵׁש	לִׁשְנֵינּו	ָמבֹוא	ּבְרּוַח	ֶאָחד	ֶאל-ָאבִינּו׃	קול' ג 17	וְכֹל	
וְהֹודּו	לֵאֹלִהים	 יֵׁשּועַ	 ָהָאדֹון	 ֵהן	ּבְפֹעַל,	עֲׂשּו	ּבְׁשֵם	 ֵהן	ּבְִמּלִין	 ֲאׁשֶר-ַּתעֲׂשּו	

ָאבִינּו	עַל-יָדֹו׃
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3	 תפילה,	עם	הודיה,	היא	היבט	חשוב	של	עבודת	אלוהיםו	הנדרשת	על	ידי	.
אלוהים	מכל	בני	האדם.ז	כדי	שתהיה	התפילה	רצויה	לאלוהים,	יש	לנהל	
אותה	בשם	הבן,ח	בעזרת	רוחו,ט	בהתאם	לרצונו,י	בהבנה,	ביראת	כבוד,	
בענווה,	בהתלהבות,	באמונה,	באהבה	ובהתמדה.יא	אם	עבודת	האלוהים	

נעשית	בקול,	יש	לנהל	אותה	בשפה	מובנת.יב

ו	פיל' ד 6	ַאל-ִּתְדָאגּו,	ּכִי	ִאם-ּבְִתפִּלָה	ּובְַתֲחנּונִים	עִם-ּתֹוָדה	ּתֹוִדיעּו	ּבְכָל-

ָּדבָר	ֶאת-ִמׁשְֲאלֹוֵתיכֶם	לֵאֹלֵהינּו׃

ז	תהל' סה 3	ׁשֵֹמעַ	ְּתפִּלָה	עֶָדיָך	ּכָל-ּבָׂשָר	יָבֹאּו׃	

ח	יוח' יד 14-13	וְכָל-ֲאׁשֶר	ִּתׁשְֲאלּו	בִׁשְִמי,	ֶאעֱׂשֶּנּו,	לְַמעַן	יְכֻּבַד	ָהָאב	ּבִבְנֹו׃	

ּגַם-ַאֶּתם	 נִבְנֵיֶתם	 	5 ב  פטר"א  ֶאעֱׂשֶּנּו׃	 ֲאנִי	 ּבִׁשְִמי,	 ָדבָר	 ּכִי-ִתׁשְֲאלּו	 	14
ּכֲַאבָנִים	ַחּיֹות	לְבַיִת	רּוָחנִי	לִכְֻהּנַת	קֶֹדׁש,	לְַהעֲלֹות	זִבְֵחי-רּוַח	לְָרצֹון	לֵאֹלִהים	

ּבְיֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃

ֵתינּו,	ּכִי	ֹלא	יַָדעְנּו	לְִהְתּפַּלֵל	 ט	רומ' ח 26	וְכֵן	ּגַם־ָהרּוַח	ּתֵֹמְך	אָֹתנּו	ּבְֻחלְׁשוֺ

ּכָָראּוי.	ָאכֵן	ָהרּוַח	הּוא	ַמפְּגִיעַ	ּבַעֲֵדנּו	ּבֲַאנָחֹות	עֲֻמּקֹות	ִמַּדּבֵר׃

ְרצֹונֹו	 ּכְפִי	 ָּדבָר	 ִאם-נִׁשְַאל	 ֲאׁשֶר	 ֵאלָיו,	 ּבְִטחֹונֵנּו	 וְזֶה	הּוא	 יוח"א ה 14	 י	

יִׁשְָמעֵנּו׃

יא	תהל' מז 8	ּכִי	ֶמלְֶך	ּכָל-ָהָאֶרץ	ֱאֹלִהים	זְַּמרּו	ַמׂשְּכִיל׃	קהלת ד 17	ׁשְמֹר	

זָבַח	 ַהּכְִסילִים	 ִמֵּתת	 לִׁשְמֹעַ	 וְָקרֹוב	 ָהֱאֹלִהים	 ֶאל-ּבֵית	 ֵּתלְֵך	 ּכֲַאׁשֶר	 ַרגְלְָך	
וְלִּבְָך	ַאל- עַל-ּפִיָך	 ַאל-ְּתבֵַהל	 קהלת ה 1	 לַעֲׂשֹות	ָרע׃	 יֹוְדעִים	 ּכִי-ֵאינָם	
וְַאָּתה	עַל-ָהָאֶרץ	 יְַמֵהר	לְהֹוצִיא	ָדבָר	לִפְנֵי	ָהֱאֹלִהים	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	ּבַּׁשַָמיִם	
ַמלְכּות	 ַהְמַקּבְלִים	 ֲאנְַחנּו	 לָכֵן	 	28 יב  עבר'  ְמעִַּטים׃	 ְדבֶָריָך	 יְִהיּו	 עַל-ּכֵן	
לֹו,	 לְָרצֹון	 ֶאת-ָהֱאֹלִהים	 ּבָּה	 וְנַעֲבֹד	 בְתֹוָדה	 נָבֹוָאה-ּנָא	 ִתּמֹוט,	 ֹלא	 ֲאׁשֶר	
ּבִצְנִיעּות	ּובְיְִרָאה׃	ברא' יח 27	וַּיַעַן	ַאבְָרָהם	וַּיֹאַמר	ִהּנֵה-נָא	הֹוַאלְִּתי	לְַדּבֵר	
ֶאל-ֲאדֹנָי	וְָאנֹכִי	עָפָר	וֵָאפֶר׃	יעקב ה 16	ִהְתוַּדּו	עֲוֹנֹוֵתיכֶם	ִאיׁש	לִפְנֵי	ֵרעֵהּו	
וְִהְתּפַלֲלּו	ִאיׁש	ּבְעַד	ֵרעֵהּו,	לְַמעַן	ֵּתָרפֵאּו.	ּכִי-גָדֹול	ּכַֹח	ְּתפִּלַת	ַהּצִַּדיק	ַהּקֵֹרא	
ֶאל-ֱאֹלִהים	ּבְָחזְָקה׃	יעקב א 7-6	ַרק	יְבֵַּקׁש	ּבֱֶאמּונָה	ּובִבְלִי	ָספֵק,	ּכִי-בַעַל	
ָספֵק	ּדֹוֶמה	לְגַּלֵי	ַהּיָם	ַהּסֹעֵר	וְַהּנִגְָרׁש׃	7	וְָהִאיׁש	ַההּוא	ַאל-יְַדֶּמה	בְנַפְׁשֹו	ּכִי-
יִּׂשָא	ָדבָר	ֵמֵאת	יְהוָה׃	מרק' יא 24	עַל-ּכֵן	ֲאנִי	אֵֹמר	לָכֶם,	ּכֹל	ֲאׁשֶר	ִּתׁשְֲאלּו	
ּוְסלַח- 	15-14  ,12 ו  מתי  לָכֶם׃	 וִיִהי	 ִתָּקחּו,	 ּכִי	 ַהֲאִמינּו	 ּבְִהְתּפַּלֶלְכֶם,	
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ִאם-ִּתְסלְחּו	 ּכִי	 	14 לְַחּיָבֵינּו׃	 גַם-ֲאנְַחנּו	 ָסלְַחנּו	 ּכֲַאׁשֶר	 ֶאת-חֹבֹוֵתינּו	 לָנּו	
לִבְנֵי-ָאָדם	ֶאת-ַחּטֹאָתם,	ֲאבִיכֶם	ׁשֶּבַּׁשַָמיִם	יְִסלַח	ּגַם-לָכֶם׃	15	וְִאם	ֹלא-
ִתְסלְחּו	לִבְנֵי	ָאָדם,	ּגַם-ֲאבִיכֶם	ֹלא-יְִסלַח	לָכֶם	ֵאת	ַחּטֹאֵתיכֶם׃	קול' ד 2	
ַהְתִמידּו	ּבְַּתפִּלָה	וְׁשְִקדּו-בָּה	ּבְתֹוָדה׃	אפס' ו 18	וְִהְתּפַלֲלּו	ָתִמיד	ּבְכָל-עֵת	
וְִהְתַאְּמצּו	עַל-זֹאת,	לְַהעְִּתיר	ָּתִמיד	ּבְעַד	 וְׁשְִקדּו	 וְַתֲחנּונִים	ּבָרּוַח.	 ּבְִתפִּלָה	

ּכָל-ַהְּקדֹׁשִים׃

יב	קור"א יד 14	ּכִי	ִאם-ֶאְתּפַּלֵל	ּבְלָׁשֹון,	רּוִחי	ִמְתּפַּלֵל,	וְׂשִכְלִי	ֵאינֶּנּו	עֹׂשֶה	

ּפִֶרי׃

4	 יש	להתפלל	בעד	דברים	שתואמים	את	הכתובים,יג	ובעד	כל	מיני	בני	אדם	.
אלו	 בעד	 ולא	 המתים,טו	 בעד	 לא	 אבל	 בעתיד,יד	 שיחיו	 או	 כעת	 החיים	

שידוע	כי	חטאו	את	החטא	אלי	מוות.טז

ָּדבָר	ּכְפִי	ְרצֹונֹו	 ֵאלָיו,	ֲאׁשֶר	ִאם-נִׁשְַאל	 וְזֶה	הּוא	ּבְִטחֹונֵנּו	 יוח"א ה 14  יג	

יִׁשְָמעֵנּו׃

ְּתפִּלֹות	 לָׂשֵאת	 ִמּכֶם	 ֲאבְַקׁשָה	 ּכָל-ָּדבָר	 קֶֹדם	 וְעַָּתה	 	2-1 ב  טימ"א  יד	

וְכָל- ַהְּמלָכִים	 ּבְעַד	 	2 ָאָדם׃	 ּכָל-ּבְנֵי	 ּבְעַד	 וְתֹודֹות	 ּובַָּקׁשֹות	 וְַתֲחנּונִים	
ַהּׁשַּלִיִטים,	לְַמעַן	נְִחיֶה	ַחּיֵי	ַהׁשְֵקט	וָבֶַטח	ּבְכָל-ֲחִסידּות	וָיֹׁשֶר׃	יוח' יז 20 
אּולָם	ֹלא	לְבַד	ּבְעַד-ֵאּלֶה	ָאנֹכִי	ַמעְִּתיר	לְָך,	ּכִי	ִאם-ּגַם-ּבְעַד	ַהַּמֲאִמינִים	ּבִי	
עַל-ּפִי	ְדבָָרם׃	שמ"ב ז 29	וְעַָּתה	הֹוֵאל	ּובֵָרְך	ֶאת-ּבֵית	עַבְְּדָך	לְִהיֹות	לְעֹולָם	
לְפָנֶיָך	ּכִי-ַאָּתה	ֲאדֹנָי	יְהוִה	ִּדּבְַרָּת	ּוִמּבְִרכְָתָך	יְבַֹרְך	ּבֵית-עַבְְּדָך	לְעֹולָם׃	רות 
ד 12	וִיִהי	בֵיְתָך	ּכְבֵית	ּפֶֶרץ	ֲאׁשֶר-יָלְָדה	ָתָמר	לִיהּוָדה	ִמן-ַהּזֶַרע	ֲאׁשֶר	יִֵּתן	

יְהוָה	לְָך	ִמן-ַהּנַעֲָרה	ַהּזֹאת׃

עָׂשִיָתה	 ֲאׁשֶר	 ַהּזֶה	 ָמה-ַהָּדבָר	 ֵאלָיו	 עֲבָָדיו	 וַּיֹאְמרּו	 	23-21 יב  שמ"ב  טו	

	22 לֶָחם׃	 וַּתֹאכַל	 ַקְמָּת	 ַהּיֶלֶד	 ֵמת	 וְכֲַאׁשֶר	 וֵַּתבְּךְ	 צְַמָּת	 ַחי	 ַהּיֶלֶד	 ּבַעֲבּור	
וְַחי	 יְהוָה	 וְַחּנַנִי	 וֶָאבְּכֶה	ּכִי	ָאַמְרִּתי	ִמי	יֹוֵדעַ	 ַחי	צְַמִּתי	 ַהּיֶלֶד	 וַּיֹאֶמר	ּבְעֹוד	
ַהּיָלֶד׃	23	וְעַָּתה	ֵמת	לָָּמה	ּזֶה	ֲאנִי	צָם	ַהאּוכַל	לֲַהׁשִיבֹו	עֹוד	ֲאנִי	הֹלְֵך	ֵאלָיו	
וְהּוא	ֹלא-יָׁשּוב	ֵאלָי׃	לוקס טז 26-25	וַּיֹאֶמר	ַאבְָרָהם:	ּבְנִי,	זְכֹר	ּכִי-לַָקְחָּת	
טּובְָך	ּבְַחּיֶיָך	וְגַם	לַעְזָר	לַָקח	ֶאת-ָהָרעֹות;	וְעַָּתה	הּוא	יְנַֻחם	וְַאָּתה	ִּתצְָטעָר׃	
יּוכְלּו	 לְבִלְִּתי	 ּובֵינֵיכֶם,	 ּבֵינֵינּו	 ַמפְֶסֶקת	 גְדֹולָה	 ׁשּוָחה	 ּכָל-זֹאת	 ּוִמּלְבַד	 	26
יד  חזון  ֵאלֵינּו׃  ִמּׁשָם	 יַעַבְרּו	 ּולְבִלְִּתי	 ֲאלֵיכֶם	 ִמּפֹה	 לָלֶכֶת	 ַהֲחפֵצִים	 עֲבֹור	
13	וֶָאׁשְַמע	קֹול	ִמן-ַהּׁשַָמיִם	ְמַדּבֵר	ֵאלַי:	ּכְתֹב:	ַאׁשְֵרי	ַהֵּמִתים	ֲאׁשֶר-יָמּותּו	
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בָָאדֹון	ֵמעָָּתה.	ָאְמנָם	ּכֵן,	ָאַמר	ָהרּוַח,	לְַמעַן	יָנּוחּו	ֵמעֲָמלָם	ּוַמעֲׂשֵיֶהם;	ָהֹלְך	
יֵלְכּו	ַאֲחֵריֶהם׃

לַָּמוֶת,	 ֲאׁשֶר	ֹלא	 ַחָּטאת	 ֶאת-ָאִחיו	חֹוֵטא	 ּכִי-יְִרֶאה	 ִאיׁש	 יוח"א ה 16	 טז	

ׁשָאֹל	יִׁשְַאל	ּבַעֲדֹו	וְיִֶּתן-לֹו	ַחּיִים,	לְכָל-ֲאׁשֶר	ָחְטאּו	ֹלא	לַָּמוֶת.	ֶהן-יֵׁש	ֵחְטא	
לַָּמוֶת;	עַל-זֶה	ֹלא	אַֹמר	לִׁשְאֹל	ּבַעֲדֹו׃

5	 הכתובים	. קריאת	 רגילה:יז	 אלוהים	 עבודת	 של	 המרכיבים	 הם	 אלו	 כל	
ביראת	אלוהים,יח	הכרזה	נאמנה	של	הנאמר	בכתוביםיט	ושמיעה	מכוונת	
וביראת	 ובאמונה	 ציות	לאלוהים,	בהבנה	 של	דבר	אלוהים	כמעשה	של	
כבוד;כ	זמירת	תהלים	בלב	מלא	בהכרת	חסד	אלוהים,כא	ניהול	ראוי	של	
הטבילה	וסעודת	האדון	שקבע	המשיח	והשתתפות	ראויה	בהם.	כך	גם	
לנהוג	 שיש	 מיוחדיםכה	 באירועים	 והודיות	 צומותכד	 נדרים,כג	 שְבועות,כב	

בהם	בזמנים	ובעונות	ראויים,	בקדושה	וביראת	אלוהים.כו

ּוְטבַלְֶּתם	אָֹתם	 ַתלְִמיִדים	 וַעֲׂשּו	 ֶאל-ּכָל-ַהּגֹויִם	 לְכּו	 וְַאֶּתם	 מתי כח 19	 יז	

וַּיְִהיּו	 	42 ב  מה"ש   .29-23 יא  קור"א  ַהּקֶֹדׁש׃	 וְרּוַח	 וְַהּבֵן	 לְׁשֵם-ָהָאב	
וְעַל- ַהּלֶֶחם	 וְעַל-ּבְצִיעַת	 וְעַל-ַהִהְתַחּבְרּות	 ַהּׁשְלִיִחים	 עַל-ּתֹוַרת	 ׁשְֹקִדים	

ַהְּתפִּלָה׃

יח	מה"ש טו 21	ּכִי	מֹׁשֶה	ִמּדֹרֹות	עֹולָם	יֶׁש-לֹו	ַמּגִיָדיו	ּבְכָל-עִיר	וָעִיר	וְיִָּקֵרא	

ּבְבֵָּתי	ַהּכְנִֵסּיֹות	ִמֵּדי	ׁשַּבָת	ּבְׁשַּבַּתֹו׃ חזון א 3	ַאׁשְֵרי	ַהּקֹוֵרא	וְַאׁשְֵרי	ַהּׁשְֹמעִים	
ֶאת-ִּדבְֵרי	ַהּנְבּוָאה	וְׁשְֹמִרים	ֵאת	ֲאׁשֶר-ּכָתּוב	ּבָּה,	ּכִי	ְקרֹובָה	ָהעֵת׃

יט	טימ"ב ד 2	ַהכְֵרז	ֶאת-ַהָּדבָר	וְַהְתֵמד	ּבֵין	ּבְעִּתֹו	ּבֵין	ׁשֶֹּלא	בְעִּתֹו,	הֹוכַח	

ּוגְעַר	וְַהזְֵהר	ּבְכָל-אֶֹרְך-רּוַח	וְהֹוָרָאה׃

כ	יעקב א 22	וֱֶהיּו	עֹׂשֵי	ַהָּדבָר,	וְֹלא	ׁשְֹמעָיו	לְבָד	לְַרּמֹות	ֶאת-נַפְׁשְכֶם׃	מה"ש 
י 33	וֲָאַמֵהר	וֶָאׁשְלַח	ֵאלֶיָך	וְַאָּתה	ֵהיַטבְָּת	לַעֲׂשֹות	ֲאׁשֶר-ּבָאָת	ֵאלָי.	וְִהנְנּו	
ּכֻּלָנּו	פֹה	לִפְנֵי	ָהֱאֹלִהים	לִׁשְמֹעַ	ֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר	צֻּוֵיָת	ֵמֵאת	יְהוָה׃	מתי יג 19	
ּכָל-ִאיׁש	ׁשֵֹמעַ	ֶאת-ְּדבַר	ַהַּמלְכּות	וְֹלא	יְבִינֵהּו,	ּובָא	ָהָרע	וְָחַטף	ֶאת-ַהּזָרּועַ	
ּבִלְבָבֹו;	הּוא	ַהּנִזְָרע	עַל-יַד	ַהָּדֶרְך׃	עבר' ד 2	ּכִי	גַם-ֵאלֵינּו	ּבָָאה	ַהּבְׂשֹוָרה	
ֹלא-ִהְתעַָרב	 ֲאׁשֶר	 ִמּפְנֵי	 ַהּׁשְמּועָה	 ְּדבַר	 לֶָהם	 ַאְך	ֹלא-הֹועִיל	 ֲאלֵיֶהם,	 ּכְמֹו	
וַּיְִהיּו	כָל-ֵאּלֶה	 עָׂשָָתה	 יִָדי	 וְֶאת-ּכָל-ֵאּלֶה	 ישע' סו 2	 ּבֱָאמּונָה	לַּׁשְֹמעִים׃	

נְֻאם-יְהוָה	וְֶאל-זֶה	ַאּבִיט	ֶאל-עָנִי	ּונְכֵה-רּוַח	וְָחֵרד	עַל-ְּדבִָרי׃	
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כא	קול' ג 16	ְּדבַר	ָהָאדֹון	יִׁשְּכֹן	ּבְִקְרּבְכֶם	ּבְׁשֶפַע	ַרב	ּבְכָל-ָחכְָמה;	ּוְתלְַּמדּו	

לַיהוה	 וְׁשִירּו	 רּוָחנִּיֹות	 וְׁשִירֹות	 וְִתׁשְּבָחֹות	 ּבְִתִהּלֹות	 ֶאת-נַפְׁשְכֶם	 ּוְתעֹוֲררּו	
וְִתׁשְּבָחֹות	 ּבְִתִהּלֹות	 לְֵרעֵהּו	 ִאיׁש	 וְׂשִיחּו	 	19 ה  אפס'  ּבִלְבַבְכֶם׃  ּבִנְעִיָמה	
וְׁשִירֹות	רּוָחנִּיֹות,	ׁשִירּו	וְזְַּמרּו	לַאדֹנָי	ּבִלְבַבְכֶם׃	יעקב ה 13	ּכִי-יֵצַר	לְִאיׁש	

ּבָכֶם?	הּוא	יְִתּפַּלֵל;	וֲַאׁשֶר	יִיַטב	לִּבֹו?	הּוא	יְזֵַּמר׃	

כב	דבר' ו 13	ֶאת-יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	ִּתיָרא	וְאֹתֹו	ַתעֲבֹד	ּובִׁשְמֹו	ִּתּׁשָבֵעַ׃	נחמ' י 

30	ַמֲחזִיִקים	עַל-ֲאֵחיֶהם	ַאִּדיֵריֶהם	ּובִָאים	ּבְָאלָה	ּובִׁשְבּועָה	לָלֶכֶת	ּבְתֹוַרת	
ָהֱאֹלִהים	ֲאׁשֶר	נְִּתנָה	ּבְיַד	מֹׁשֶה	עֶבֶד-ָהֱאֹלִהים	וְלִׁשְמֹור	וְלַעֲׂשֹות	ֶאת-ּכָל-

ִמצְו	ֹת	יְהוָה	ֲאדֹנֵינּו	ּוִמׁשְּפָָטיו	וְֻחָּקיו׃	

כג	ישע' יט 21	וְנֹוַדע	יְהוָה	לְִמצְַריִם	וְיְָדעּו	ִמצְַריִם	ֶאת-יְהוָה	ּבַּיֹום	ַההּוא	

וְעָבְדּו	זֶבַח	ּוִמנְָחה	וְנְָדרּו-נֵֶדר	לַיהוָה	וְׁשִּלֵמּו׃	קהלת ה 4-3	ּכֲַאׁשֶר	ִּתּדֹר	נֶֶדר	
לֵאֹלִהים	ַאל-ְּתַאֵחר	לְׁשַּלְמֹו	ּכִי	ֵאין	ֵחפֶץ	ּבַּכְִסילִים	ֵאת	ֲאׁשֶר-ִּתּדֹר	ׁשַּלֵם׃	4	

טֹוב	ֲאׁשֶר	ֹלא-ִתּדֹר	ִמּׁשִֶּתּדֹור	וְֹלא	ְתׁשַּלֵם׃	

ּובִבְכִי	 ּובְצֹום	 ּבְכָל-לְבַבְכֶם	 עַָדי	 ׁשֻבּו	 נְֻאם-יְהוָה	 וְגַם-עַָּתה	 כד	יואל ב 12	

ּובְִמְסּפֵד׃	אסתר ד 16	לְֵך	ּכְנֹוס	ֶאת-ּכָל-ַהּיְהּוִדים	ַהּנְִמצְִאים	ּבְׁשּוׁשָן	וְצּומּו	
עָלַי	וְַאל-ּתֹאכְלּו	וְַאל-ִּתׁשְּתּו	ׁשְֹלׁשֶת	יִָמים	לַיְלָה	וָיֹום	ּגַם-ֲאנִי	וְנַעֲֹרַתי	ָאצּום	
מתי  ָאבְָדִּתי׃	 ָאבְַדִּתי	 וְכֲַאׁשֶר	 ֹלא-כַָּדת	 ֲאׁשֶר	 ֶאל-ַהֶּמלְֶך	 ָאבֹוא	 ּובְכֵן	 ּכֵן	
ֶהָחָתן	 ּבְעֹוד	 לְִהְתַאּבֵל	 ַהֻחּפָה	 ּבְנֵי	 יּוכְלּו	 ֵאיְך	 יֵׁשּועַ:	 ֲאלֵיֶהם	 וַּיֹאֶמר	 ט 15	
עִָּמֶהם?	ִהּנֵה	יִָמים	ּבִָאים	וְלַֻּקח	ֵמִאָּתם	ֶהָחָתן	וְָאז	יָצּומּו׃	קור"א ז 5	ַאל-
ִּתְמנְעּו	ֶאת-עַצְְמכֶם	זֶה	ִמּזֶה,	זּולִָתי	ּבְַהְסּכַָמת	ׁשְנֵיכֶם	עַל-זְַמן	ָקבּועַ,	לְִהיֹות	
ּפְנּויִם	לַַּתעֲנִית	וְלְַּתפִּלָה;	וְָתׁשּובּו	וְִתְתַאֲחדּו,	ּפֶן-יְנֶַּסה	ֶאְתכֶם	ַהּׂשָָטן	ּבַעֲבּור	

ּפְִריצּות	יִצְְרכֶם׃	

ֵמאֹיְבֵיֶהם	 ַהּיְהּוִדים	 בֶָהם	 ֲאׁשֶר-נָחּו	 ּכַּיִָמים	 	22 ט  אסתר  קז.	 תהל'  כה	

וְַהחֶֹדׁש	ֲאׁשֶר	נְֶהּפְַך	לֶָהם	ִמּיָגֹון	לְׂשְִמָחה	ּוֵמֵאבֶל	לְיֹום	טֹוב	לַעֲׂשֹות	אֹוָתם	
יְֵמי	ִמׁשְֶּתה	וְׂשְִמָחה	ּוִמׁשְֹלַח	ָמנֹות	ִאיׁש	לְֵרעֵהּו	ּוַמָּתנֹות	לֶָאבְיֹנִים׃

נָבֹוָאה-ּנָא	 ַהְמַקּבְלִים	ַמלְכּות	ֲאׁשֶר	ֹלא	ִתּמֹוט,	 ֲאנְַחנּו	 עבר' יב 28	לָכֵן	 כו	

בְתֹוָדה	וְנַעֲבֹד	ּבָּה	ֶאת-ָהֱאֹלִהים	לְָרצֹון	לֹו,	ּבִצְנִיעּות	ּובְיְִרָאה׃

6	 עתה,	על-פי	הברית	החדשה,	תפילה	וכל	מרכיב	אחר	בעבודת	אלוהים	אינם	.
קשורים	למקום	שבו	מנהלים	אותם	או	לכיוון	כלשהו	שאליהם	פונים	בשעה	
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שמנהלים	אותם,	והם	אינם	הופכים	רצויים	יותר	בזכות	מקום	או	כיוון	
כלשהם.כז	יש	לעבוד	את	אלוהים	בכל	מקום,כח	ברוח	ובאמת,כט	במשפחותל	
מדי	יום,לא	וכל	אדם	באופן	אישי.לב	יש	גם	לעשות	זאת	ביראת	כבוד	מיוחדת	
בהתכנסויות	ציבוריות,	ואין	להזניח	או	לזנוח	מרצון	התכנסויות	אלה	בעוד	

אלוהים	קורא	אותנו	אליהן	בדברו	ובהשגחתו.לג

ַהֲאִמינִי	לִי,	ּכִי	ָתבֹוא	ׁשָעָה	ֲאׁשֶר	 יֵׁשּועַ:	ִאּׁשָה,	 ֵאלֶיָה	 וַּיֹאֶמר	 יוח' ד 21	 כז	

ֹלא-בָָהר	ַהּזֶה	ַאף-ֹלא	בִירּוׁשָלַיִם	ִּתׁשְַּתֲחוּו	לָָאב׃

כח	מלא' א 11	ּכִי	ִמִּמזְַרח-ׁשֶֶמׁש	וְעַד-ְמבֹואֹו	ּגָדֹול	ׁשְִמי	ּבַּגֹויִם	ּובְכָל-ָמקֹום	

ֻמְקָטר	ֻמּגָׁש	לִׁשְִמי	ּוִמנְָחה	ְטהֹוָרה	ּכִי-גָדֹול	ׁשְִמי	ּבַּגֹויִם	ָאַמר	יְהוָה	צְבָאֹות׃	
טימ"א ב 8 לָכֵן	ְרצֹונִי	ׁשֶּיְִתּפַלֲלּו	ָהֲאנָׁשִים	ּבְכָל-ָמקֹום	וְיִׂשְאּו	יְֵדיֶהם	קֶֹדׁש	

ּבְלִי-כַעַס	ּוָמדֹון׃

כט	יוח' ד 24-23	אּולָם	ָּתבֹוא	ׁשָעָה,	וְעַָּתה	ִהיא,	ֲאׁשֶר	עֹבְֵדי	ֵאל-ָהֲאִמִּתים	

יִׁשְַּתֲחוּו	לָָאב	ּבְרּוַח	ּובֱֶאֶמת,	ּכִי	ּבְִמׁשְַּתֲחוִים	ּכֵָאּלֶה	ָחפֵץ	ָהָאב׃	24	ָהֱאֹלִהים	
רּוַח	הּוא	וְַהִּמׁשְַּתֲחוִים	לֹו	צְִריכִים	לְִהׁשְַּתֲחוֹת	ּבְרּוַח	ּובֱֶאֶמת׃

ֲאׁשֶר	 ִמׁשְּפָחֹות	 וְעַל	 ֲאׁשֶר	ֹלא-יְָדעּוָך	 עַל-ַהּגֹויִם	 ֲחָמְתָך	 ׁשְפְֹך	 י 25	 ירמ'  ל	

ֵהׁשַּמּו׃	 וְֶאת-נָוֵהּו	 וַיְכַּלֻהּו	 וֲַאכָלֻהּו	 ֶאת-יַעֲקֹב	 ּכִי-ָאכְלּו	 ָקָראּו	 ֹלא	 ּבְׁשְִמָך	
	7 עַל-לְבָבֶָך׃	 ַהּיֹום	 ְמצַּוְָך	 ָאנֹכִי	 ֲאׁשֶר	 ָהֵאּלֶה	 ַהְּדבִָרים	 וְָהיּו	 	7-6 ו  דבר' 
וְׁשִּנַנְָּתם	לְבָנֶיָך	וְִדּבְַרָּת	ּבָם	ּבְׁשִבְְּתָך	ּבְבֵיֶתָך	ּובְלֶכְְּתָך	בֶַּדֶרְך	ּובְׁשָכְּבְָך	ּובְקּוֶמָך׃	
איוב א 5	וַיְִהי	ּכִי	ִהִּקיפּו	יְֵמי	ַהִּמׁשְֶּתה	וַּיִׁשְלַח	ִאּיֹוב	וַיְַקְּדׁשֵם	וְִהׁשְּכִים	ּבַּבֶֹקר	
ֱאֹלִהים	 ּובְֵרכּו	 בָנַי	 ָחְטאּו	 אּולַי	 ִאּיֹוב	 ָאַמר	 ּכִי	 ּכֻּלָם	 ִמְסּפַר	 עֹלֹות	 וְֶהעֱלָה	
ּבִלְבָבָם	ּכָכָה	יַעֲׂשֶה	ִאּיֹוב	ּכָל	ַהּיִָמים׃	שמ"ב ו 18, 20	וַיְכַל	ָּדוִד	ֵמַהעֲלֹות	
ָהעֹולָה	וְַהּׁשְלִָמים	וַיְבֶָרְך	ֶאת-ָהעָם	ּבְׁשֵם	יְהוָה	צְבָאֹות׃	20	וַּיָׁשָב	ָּדוִד	לְבֵָרְך	
ּכִי-כְלִי	 ּבְִתבּונָה	 עִָּמֶהן	 ׁשְבּו	 ָהֲאנָׁשִים,	 ַאֶּתם	 וְכֵן	 ג 7	 פטר"א  ֶאת-ּבֵיתֹו׃	
ָרפֶה	ָהִאּׁשָה;	ּוְתנּו-לָּה	ּכָבֹוד,	ּכִי	גַם-לֶָהן	יֶׁש-ֵחלֶק	ּבְנֲַחלַת	ַמְּתנַת	ַהַחּיִים,	
ּפֶן-ִּתּכָלְאּו	ִמְּתפִּלֹוֵתיכֶם׃	מה"ש י 2	וְהּוא	ָחִסיד	וִיֵרא	ֱאֹלִהים	עִם-ּכָל-ּבְנֵי	

בֵיתֹו	וְעֹׂשֵה	צְָדקֹות	ַהְרּבֵה	לָעָם	ּוִמְתּפַּלֵל	ָּתִמיד	לֵאֹלִהים׃

לא	מתי ו 11	ֶאת-לֶֶחם	ֻחֵּקנּו	ֶּתן-לָנּו	ַהּיֹום׃	

לב	מתי ו 6	וְַאָּתה	ּכִי	ִּתְתּפַּלֵל,	ּבֹוא	בְֶחְדְרָך	ּוְסגֹר	ְּדלְָתָך	ּבַעְַדָך	וְִהְתּפַּלֵל	ֶאל-

ו  אפס'  יִגְְמלֶָך׃	 ּבַּגָלּוי	 ּבִַּמְסָּתִרים	הּוא	 ָהֹרֶאה	 וְָאבִיָך	 ּבַָּסֶתר,	 ֲאׁשֶר	 ָאבִיָך	
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וְִהְתַאְּמצּו	 וְׁשְִקדּו	 ּבָרּוַח.	 וְַתֲחנּונִים	 ּבְִתפִּלָה	 ּבְכָל-עֵת	 ָתִמיד	 וְִהְתּפַלֲלּו	 	18
עַל-זֹאת,	לְַהעְִּתיר	ָּתִמיד	ּבְעַד	ּכָל-ַהְּקדֹׁשִים׃

ֶאת-ׁשֵם	 ּולְַאֲהבָה	 לְׁשְָרתֹו	 עַל-יְהוָה	 ַהּנִלְוִים	 ַהּנֵכָר	 ּובְנֵי	  7-6 נו  ישע'  לג	

	7 ּבִבְִריִתי׃	 ּוַמֲחזִיִקים	 ֵמַחּלְלֹו	 ׁשַּבָת	 ּכָל-ׁשֵֹמר	 לַעֲבִָדים	 לֹו	 לְִהיֹות	 יְהוָה	
וְזִבְֵחיֶהם	 עֹוֹלֵתיֶהם	 ְּתפִּלִָתי	 ּבְבֵית	 וְׂשִַּמְחִּתים	 ָקְדׁשִי	 ֶאל-ַהר	 וֲַהבִיאֹוִתים	
לְָרצֹון	עַל-ִמזְּבְִחי	ּכִי	בֵיִתי	ּבֵית-ְּתפִּלָה	יִָּקֵרא	לְכָל-ָהעִַּמים׃	עבר' י 25	וְַאל-
ֶאת-ָאִחיו,	 ִאיׁש	 ִאם-נֹוכִיַח	 ּכִי	 ֲאנָׁשִים,	 ְקצָת	 ּכְִמנְַהג	 ֶאת-ּכְנִֵסּיֵָתנּו	 נַעֲזֹב	
ּובְיֹוֵתר	ּבְִראְֹתכֶם	ּכִי-ָקרֹוב	ַהּיֹום׃	משלי א 21-20, 24 ָחכְמֹות	ּבַחּוץ	ָּתֹרּנָה	
ּבְָרחֹבֹות	ִּתֵּתן	קֹולָּה׃	21	ּבְֹראׁש	הִֹמּיֹות	ִּתְקָרא	ּבְפְִתֵחי	ׁשְעִָרים	ּבָעִיר	ֲאָמֶריָה	
תֹאֵמר׃	24	יַעַן	ָקָראִתי	וְַּתָמֵאנּו	נִָטיִתי	יִָדי	וְֵאין	ַמְקׁשִיב׃	משלי ח 34	ַאׁשְֵרי	
ָאָדם	ׁשֵֹמעַ-לִי	לִׁשְקֹד	עַל-ַּדלְתַֹתי	יֹום	יֹום	לִׁשְמֹר	ְמזּוזֹת	ּפְָתָחי׃	מה"ש יג 
42	ּובְצֵאת	ַהּיְהּוִדים	ִמּבֵית	ַהּכְנֵֶסת,	ּבְִקׁשּו	ֵמֶהם	ַהּגֹויִם	לְַדּבֵר	ֲאלֵיֶהם	ֶאת-
ַהְּדבִָרים	ָהֵאּלֶה	ּבַּׁשַּבָת	ַהּבָָאה׃	לוקס ד 16	וַּיָבֹא	ֶאל-נְצֶֶרת,	ֲאׁשֶר	ּגַֻּדל-ׁשָם,	
וַּיֵלְֶך	ּכְִמׁשְּפָטֹו	ּבְיֹום	ַהּׁשַּבָת	ֶאל-ּבֵית	ַהּכְנֵֶסת,	וַּיָָקם	לְִקֹרא	ּבַּתֹוָרה׃	מה"ש 
וְעַל-ּבְצִיעַת	 וְעַל-ַהִהְתַחּבְרּות	 ַהּׁשְלִיִחים	 עַל-ּתֹוַרת	 ׁשְֹקִדים	 וַּיְִהיּו	  42 ב 

ַהּלֶֶחם	וְעַל-ַהְּתפִּלָה׃

7	 בטבע	האדם	טבוע	חוק	המלמד	כי,	במהלך	החיים	הרגיל,	יש	לייחד	מידה	.
של	זמן	לעבודת	אלוהים.	כך	גם	ייעד	אלוהים	בדברו,	בציווי	ברור,	מוסרי	
אחד	 יום	 לייחד	 הדורות,	 בכל	 האדם	 בני	 כל	 את	 המחייב	 ותקף-לעד,	
מתוך	כל	שבעה	כשבת	שתישמר	מקודשת	לו.לד	שבת	זו,	מבריאת	העולם	
ועד	לתחיית	המשיח,	הייתה	היום	האחרון	בשבוע;	מתחיית	המשיח	היא	
הועברה	ליום	הראשון	בשבוע,לה	הנקרא	בכתבי	הקודש	יום	האדון,לו	ויש	

להתמיד	בו	עד	לקץ	העולם	כיום	השבת	המשיחי.לז

לד	שמות כ 7, 10-9	זָכֹור	ֶאת-יֹום	ַהּׁשַּבָת	לְַקְּדׁשֹו׃	9	וְיֹום	ַהּׁשְבִיעִי	ׁשַּבָת	

וֲַאָמְתָך	 עַבְְּדָך	 ּובִֶּתָך	 ּובִנְָך	 ַאָּתה	 כָל-ְמלָאכָה	 ֹלא-ַתעֲׂשֶה	 ֱאֹלֶהיָך	 לַיהוָה	
ּובְֶהְמֶּתָך	וְגְֵרָך	ֲאׁשֶר	ּבִׁשְעֶָריָך׃	10	ּכִי	ׁשֵׁשֶת-יִָמים	עָׂשָה	יְהוָה	ֶאת-ַהּׁשַָמיִם	
וַּיָנַח	ּבַּיֹום	ַהּׁשְבִיעִי	עַל-ּכֵן	ּבֵַרְך	 וְֶאת-ָהָאֶרץ	ֶאת-ַהּיָם	וְֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר-ּבָם	
יְהוָה	ֶאת-יֹום	ַהּׁשַּבָת	וַיְַקְּדׁשֵהּו׃	ישע' נו 2, 4	ַאׁשְֵרי	ֱאנֹוׁש	יַעֲׂשֶה-ּזֹאת	ּובֶן-
ָאָדם	יֲַחזִיק	ּבָּה	ׁשֵֹמר	ׁשַּבָת	ֵמַחּלְלֹו	וְׁשֵֹמר	יָדֹו	ֵמעֲׂשֹות	ּכָל-ָרע׃	4	ּכִי-כֹה	ָאַמר	
יְהוָה	לַָּסִריִסים	ֲאׁשֶר	יִׁשְְמרּו	ֶאת-ׁשַּבְתֹוַתי	ּובֲָחרּו	ּבֲַאׁשֶר	ָחפָצְִּתי	ּוַמֲחזִיִקים	
ּבִבְִריִתי׃	ישע' נו 7-6 ּובְנֵי	ַהּנֵכָר	ַהּנִלְוִים	עַל-יְהוָה	לְׁשְָרתֹו	ּולְַאֲהבָה	ֶאת-
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ּבִבְִריִתי׃	 ּוַמֲחזִיִקים	 ֵמַחּלְלֹו	 לַעֲבִָדים	ּכָל-ׁשֵֹמר	ׁשַּבָת	 לֹו	 לְִהיֹות	 יְהוָה	 ׁשֵם	
7	וֲַהבִיאֹוִתים	ֶאל-ַהר	ָקְדׁשִי	וְׂשִַּמְחִּתים	ּבְבֵית	ְּתפִּלִָתי	עֹוֹלֵתיֶהם	וְזִבְֵחיֶהם	

לְָרצֹון	עַל-ִמזְּבְִחי	ּכִי	בֵיִתי	ּבֵית-ְּתפִּלָה	יִָּקֵרא	לְכָל-ָהעִַּמים׃ 

וַּיִׁשְּבֹת	 עָׂשָה	 ֲאׁשֶר	 ְמלַאכְּתֹו	 ַהּׁשְבִיעִי	 ּבַּיֹום	 ֱאֹלִהים	 וַיְכַל	 ברא' ב 3-2	 לה	

ּבַּיֹום	ַהּׁשְבִיעִי	ִמּכָל-ְמלַאכְּתֹו	ֲאׁשֶר	עָׂשָה׃	3	וַיְבֶָרְך	ֱאֹלִהים	ֶאת-יֹום	ַהּׁשְבִיעִי	
וַיְַקֵּדׁש	אֹתֹו	ּכִי	בֹו	ׁשָבַת	ִמּכָל-ְמלַאכְּתֹו	ֲאׁשֶר-ּבָָרא	ֱאֹלִהים	לַעֲׂשֹות׃	קור"א 
ִּתַּקנְִּתי	 ּכֲַאׁשֶר	 ַהְּקדֹוׁשִים,	 לְעֶזְַרת	 ַהְּתרּומֹות	 ִקּבּוץ	 וְעַל-ְּדבַר	  2-1 טז 
יַּנִיַח	 ּבַּׁשַּבָת	 ּבְכָל-ֶאָחד	 	2 ּגַם-ַאֶּתם׃	 ַּתעֲׂשּו	 ּכֵן	 ּבְגָלְַטיָא,	 ֲאׁשֶר	 לְַּקִהּלֹות	
בְיָדֹו,	לְַמעַן	ֲאׁשֶר	ּבְבִֹאי	ֹלא	 עָלָה	 וְיֱֶאצֹר	ֶאת-ֲאׁשֶר	 ֶאצְלֹו	ִאיׁש	ִאיׁש	ִמּכֶם	
יִָּקבֵץ	עֹוד׃	מה"ש כ 7	וַיְִהי	ּבְֶאָחד	ּבַּׁשַּבָת,	ּכֲַאׁשֶר	נֶֶאְספּו	ַהַּתלְִמיִדים	לִבְצֹעַ	
וַּיֲַאֵרְך	 ַהּיֹום;	 לְָמֳחַרת	 ִמּׁשָם	 לָלֶכֶת	 ּכִי-ָאַמר	 ּפֹולֹוס,	 ִאָּתם	 וַיְַדּבֵר	 ַהּלֶֶחם,	

ַהָּדבָר	עַד-ֲחצֹות	ַהּלָיְלָה׃

לו	חזון א 10	וֱָאִהי	בָרּוַח	ּבְיֹום	ָהָאדֹון,	וֶָאׁשְַמע	ַאֲחַרי	קֹול	ּגָדֹול	ּכְקֹול	ׁשֹופָר׃

לז	שמות כ 9,7 זָכֹור	ֶאת-יֹום	ַהּׁשַּבָת	לְַקְּדׁשֹו׃	9	וְיֹום	ַהּׁשְבִיעִי	ׁשַּבָת	לַיהוָה	

ּובְֶהְמֶּתָך	 וֲַאָמְתָך	 עַבְְּדָך	 ּובִֶּתָך	 ּובִנְָך	 ַאָּתה	 כָל-ְמלָאכָה	 ֱאֹלֶהיָך	ֹלא-ַתעֲׂשֶה	
ֶאת- לְָהפֵר	 בָאִתי	 ּכִי	 ַאל-ַּתְחׁשְבּו	 	18-17 ה  מתי  ּבִׁשְעֶָריָך׃  ֲאׁשֶר	 וְגְֵרָך	
ַהּתֹוָרה	אֹו	ֶאת-ִּדבְֵרי	ַהּנְבִיִאים;	ֹלא	בָאִתי	לְָהפֵר,	ּכִי	ִאם-לְַמֹּלאת׃	18	ּכִי	
ָאֵמן	אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם,	עַד	ּכִי-יַעַבְרּו	ַהּׁשַָמיִם	וְָהָאֶרץ	ֹלא	ַתעֲבֹר	יֹוד	ַאַחת	אֹו-

קֹוץ	ֶאָחד	ִמן-ַהּתֹוָרה,	עַד	ֲאׁשֶר	יֵעָׂשֶה	ַהּכֹל׃

8	 שבת	זו	מקודשת	לאדון	כאשר	בני	אדם,	אחרי	שהכינו	כראוי	את	לבם	.
על	 מקפידים	 רק	 לא	 לכן,	 קודם	 שלהם	 היום-יום	 ענייני	 את	 וארגנו	
ונמנעים	מעבודתם,	מדיבורים	 היום,	 כל	 לאורך	 לה',	 מנוחה	המוקדשת	
וממחשבות	על	אודות	עבודתם	והבילויים	שלהם,	הנוגעים	לעולם	הזה,לח	
אלא	עוסקים	כל	הזמן	בעבודת	אלוהים	ציבורית	ופרטית,	ובחובות	לדאוג	

לצורכיהם	של	בני-אדם	ולהראות	רחמים.לט	

לח	שמות כ 7 זָכֹור	ֶאת-יֹום	ַהּׁשַּבָת	לְַקְּדׁשֹו׃ שמות טז 23, 26-25, -30

ָמָחר	 לַיהוָה	 ׁשַּבַת-קֶֹדׁש	 ׁשַּבָתֹון	 יְהוָה	 ִּדּבֶר	 ֲאׁשֶר	 הּוא	 ֲאלֵֶהם	 וַּיֹאֶמר	 	29
ֵאת	ֲאׁשֶר-ּתֹאפּו	ֵאפּו	וְֵאת	ֲאׁשֶר-ְּתבַּׁשְלּו	ּבַּׁשֵלּו	וְֵאת	ּכָל-ָהעֵֹדף	ַהּנִיחּו	לָכֶם	
לְִמׁשְֶמֶרת	עַד-ַהּבֶֹקר׃	25	וַּיֹאֶמר	מֹׁשֶה	ִאכְלֻהּו	ַהּיֹום	ּכִי-ׁשַּבָת	ַהּיֹום	לַיהוָה	
ַהּיֹום	ֹלא	ִתְמצָֻאהּו	ּבַּׂשֶָדה׃	26	ׁשֵׁשֶת	יִָמים	ִּתלְְקֻטהּו	ּובַּיֹום	ַהּׁשְבִיעִי	ׁשַּבָת	
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ֹלא	יְִהיֶה-ּבֹו׃	29	ְראּו	ּכִי-יְהוָה	נַָתן	לָכֶם	ַהּׁשַּבָת	עַל-ּכֵן	הּוא	נֵֹתן	לָכֶם	ּבַּיֹום	
ַהּׁשִּׁשִי	לֶֶחם	יֹוָמיִם	ׁשְבּו	ִאיׁש	ַּתְחָּתיו	ַאל-יֵצֵא	ִאיׁש	ִמְּמקֹמֹו	ּבַּיֹום	ַהּׁשְבִיעִי׃	
יֵעָׂשֶה	 יִָמים	 ׁשֵׁשֶת	 	17-15 לא  שמות  ַהּׁשְבִעִי׃	 ּבַּיֹום	 ָהעָם	 וַּיִׁשְּבְתּו	 	30
ְמלָאכָה	ּובַּיֹום	ַהּׁשְבִיעִי	ׁשַּבַת	ׁשַּבָתֹון	קֶֹדׁש	לַיהוָה	ּכָל-ָהעֹׂשֶה	ְמלָאכָה	ּבְיֹום	
ַהּׁשַּבָת	מֹות	יּוָמת׃	16	וְׁשְָמרּו	בְנֵי-יִׂשְָרֵאל	ֶאת-ַהּׁשַּבָת	לַעֲׂשֹות	ֶאת-ַהּׁשַּבָת	
לְדֹֹרָתם	ּבְִרית	עֹולָם׃	17	ּבֵינִי	ּובֵין	ּבְנֵי	יִׂשְָרֵאל	אֹות	ִהוא	לְעֹלָם	ּכִי-ׁשֵׁשֶת	
וַּיִּנָפַׁש׃	 ׁשָבַת	 ַהּׁשְבִיעִי	 ּובַּיֹום	 וְֶאת-ָהָאֶרץ	 ֶאת-ַהּׁשַָמיִם	 יְהוָה	 עָׂשָה	 יִָמים	
וְָקָראָת	 ָקְדׁשִי	 ּבְיֹום	 ֲחפָצֶָך	 עֲׂשֹות	 ַרגְלֶָך	 ִמּׁשַּבָת	 ִאם-ָּתׁשִיב	 	13 נח  ישע' 
לַּׁשַּבָת	עֹנֶג	לְִקדֹוׁש	יְהוָה	ְמכֻּבָד	וְכִּבְַדּתֹו	ֵמעֲׂשֹות	ְּדָרכֶיָך	ִמְּמצֹוא	ֶחפְצְָך	וְַדּבֵר	

ָּדבָר׃	נחמ' יג 19-15, 22-21. 

לט	ישע' נח 13	ִאם-ָּתׁשִיב	ִמּׁשַּבָת	ַרגְלֶָך	עֲׂשֹות	ֲחפָצֶָך	ּבְיֹום	ָקְדׁשִי	וְָקָראָת	

לַּׁשַּבָת	עֹנֶג	לְִקדֹוׁש	יְהוָה	ְמכֻּבָד	וְכִּבְַדּתֹו	ֵמעֲׂשֹות	ְּדָרכֶיָך	ִמְּמצֹוא	ֶחפְצְָך	וְַדּבֵר	
ָּדבָר׃ מתי יב 13-1.
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פרק כב
שבועות ונדרים חוקיים )בהתאם לדבר ה'(

1	 זאת	. שדורש	 במצב	 שבה,	 אלוהים,א	 מעבודת	 חלק	 היא	 חוקית	 שבועה	
בצדק,	הנשבע	קורא	לאלוהים	להיות	עֵד	למה	שהוא	אומר	או	מבטיח,	

ויישפט	בהתאם	למידת	האמת	או	השקר	שבשבועתו.ב

א	דבר' י 20	ֶאת-יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	ִּתיָרא	אֹתֹו	ַתעֲבֹד	ּובֹו	ִתְדּבָק	ּובִׁשְמֹו	ִּתּׁשָבֵעַ׃	

ב	שמות כ 6	ֹלא	ִתּׂשָא	ֶאת-ׁשֵם-יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	לַּׁשָוְא	ּכִי	ֹלא	יְנֶַּקה	יְהוָה	ֵאת	

ֲאׁשֶר-יִּׂשָא	ֶאת-ׁשְמֹו	לַּׁשָוְא׃	ויק' יט 12 וְֹלא-ִתּׁשָבְעּו	בִׁשְִמי	לַּׁשֶָקר	וְִחּלַלְָּת	
ֶאת-ׁשֵם	ֱאֹלֶהיָך	ֲאנִי	יְהוָה׃	קור"ב א	23	וֲַאנִי	ֶאת-ֱאֹלִהים	ֶאְקָרא	לְִהיֹות	
עֵד	לְנַפְׁשִי,	ּכִי	ּבַעֲבּור	ֱהיֹוִתי	ָחס	עֲלֵיכֶם	ֹלא-בָאִתי	עֹוד	לְקֹוִרנְּתֹוס׃	דהי"ב 
ו 23-22	ִאם-יֱֶחָטא	ִאיׁש	לְֵרעֵהּו	וְנָׁשָא-בֹו	ָאלָה	לְַהֲאֹלתֹו	ּובָא	ָאלָה	לִפְנֵי	
ֶאת- וְׁשָפְַטָּת	 וְעָׂשִיָת	 ִמן-ַהּׁשַָמיִם	 ִּתׁשְַמע	 וְַאָּתה	 	23 ַהּזֶה׃	 ּבַּבַיִת	 ִמזְּבֲַחָך	
עֲבֶָדיָך	לְָהׁשִיב	לְָרׁשָע	לֵָתת	ַּדְרּכֹו	ּבְֹראׁשֹו	ּולְַהצְִּדיק	צִַּדיק	לֶָתת	לֹו	ּכְצְִדָקתֹו׃

2	 על	בני	אדם	להישבע	רק	בשם	אלוהים,	ובעשותם	כך	עליהם	להשתמש	.
בלא	 או	 לשווא	 ששבועה	 מכאן	 כבוד.ג	 ובהבעת	 קודש	 ביראת	 בשמו	
מחשבה	בשם	המכובד	והנורא	הזה,	או	כל	שבועה	בכל	דבר	אחר,	היא	
מתיר	 אלוהים	 שדבר	 כיוון	 זאת,	 עם	 בתיעוב.ד	 ממנה	 להימנע	 יש	 חטא.	
שבועה	בעניינים	רבי-משקל	ומשמעות,	תחת	משטר	הברית	החדשה	וגם	
תחת	משטר	התנ"ך,ה	חובה	להישבע	במקרים	שבהם	רשות	חוקית	דורשת	

שבועה.ו	

ג	דבר' ו	13	ֶאת-יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	ִּתיָרא	וְאֹתֹו	ַתעֲבֹד	ּובִׁשְמֹו	ִּתּׁשָבֵעַ׃	

ד	שמות כ 6	ֹלא	ִתּׂשָא	ֶאת-ׁשֵם-יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	לַּׁשָוְא	ּכִי	ֹלא	יְנֶַּקה	יְהוָה	ֵאת	

עֲזָבּונִי	 ּבָנַיְִך	 לְָך	 ֶאְסלַח	 לָזֹאת	 ֵאי	 ירמ' ה 7	 לַּׁשָוְא׃	 ֶאת-ׁשְמֹו	 ֲאׁשֶר-יִּׂשָא	
ה  מתי  יְִתּגֹוָדדּו׃	 זֹונָה	 ּובֵית	 וַּיִנְָאפּו	 אֹוָתם	 וַָאׂשְּבִעַ	 ֱאֹלִהים	 ּבְֹלא	 וַּיִּׁשָבְעּו	
34, 37	ֲאבָל	ֲאנִי	אֵֹמר	לָכֶם:	ֹלא	ִתּׁשָבְעּו	ּכָל-ׁשְבּועָה:	ֹלא	בַּׁשַָמיִם,	ּכִי-כִֵּסא	
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ֱאֹלִהים	ֵהָּמה׃	37	ַאְך-יְִהי	ְדבְַרכֶם	ֵהן	ֵהן,	ֹלא	ֹלא;	וְַהּיֹוֵתר	ֵמֵאּלֶה	ִמן-ָהָרע	
הּוא׃ יעקב ה 12	וְֹראׁש	ָּדבָר,	ַאַחי,	ֹלא	ִתּׁשָבְעּו,	ֹלא	בַּׁשַָמיִם	וְֹלא	בָָאֶרץ	וְֹלא	
ּבִיֵדי	 ּפֶן-ִּתּפְלּו	 ֹלא,	 ׁשֶּלָכֶם	 וְֹלא	 ֵהן;	 ׁשֶּלָכֶם	 ֵהן	 וִיִהי	 ַאֶחֶרת;	 ּבְכָל-ׁשְבּועָה	

ַהִּדין׃

ה	עבר' ו 16	ּבְנֵי	ָהָאָדם	יִּׁשָבְעּו	ּבַּגָדֹול	ֵמֶהם,	וְַהּׁשְבּועָה	לֶָהם	ֵקץ	ּכָל-עְִרעּור	

לְִקּיּום	ַהָּדבָר׃ קור"ב א 23	ֲאנִי	קֹוֵרא	לֵאֹלִהים	לְָהעִיד	עָלַי,	ׁשֶַחְסִּתי	עֲלֵיכֶם	
וְלָכֵן	ֹלא	ּבָאִתי	עֹוד	ּפַעַם	לְקֹוִרינְּתֹוס׃	ישע' סה 16 ֲאׁשֶר	ַהִּמְתּבֵָרְך	ּבָָאֶרץ	
וְַהּנִׁשְּבָע	ּבָָאֶרץ	יִּׁשָבַע	ּבֵאֹלֵהי	ָאֵמן	ּכִי	נִׁשְּכְחּו	ַהּצָרֹות	 יְִתּבֵָרְך	ּבֵאֹלֵהי	ָאֵמן	

ָהִראׁשֹנֹות	וְכִי	נְִסְּתרּו	ֵמעֵינָי׃   

וְנָׁשָא-בֹו	ָאלָה	לְַהֲאֹלתֹו	ּובָא	 יֱֶחָטא	ִאיׁש	לְֵרעֵהּו	 מל"א ח 31	ֵאת	ֲאׁשֶר	 ו	

ָאלָה	לִפְנֵי	ִמזְּבֲַחָך	ּבַּבַיִת	ַהּזֶה׃	נחמ' יג 25	וָָאִריב	עִָּמם	וֲָאַקלְלֵם	וַָאּכֶה	ֵמֶהם	
וְִאם- לִבְנֵיֶהם	 בְנֵֹתיכֶם	 ִאם-ִּתְּתנּו	 ּבֵאֹלִהים	 וַָאׁשְּבִיעֵם	 וֶָאְמְרֵטם	 ֲאנָׁשִים	
ֶאת-ׂשֵָרי	 וַּיַׁשְּבַע	 עֶזְָרא	 וַּיָָקם	 י 5	 עזרא  וְלָכֶם׃	 לִבְנֵיכֶם	 ִמּבְנֵֹתיֶהם	 ִּתׂשְאּו	

ַהּכֲֹהנִים	ַהלְוִּיִם	וְכָל-יִׂשְָרֵאל	לַעֲׂשֹות	ּכַָּדבָר	ַהּזֶה	וַּיִּׁשָבֵעּו׃

3	 חובתו	של	כל	מי	שנשבע	לחשוב	על	כובד	משקלו	של	המעשה	שהוא	עושה,	.
ולהימנע	מלקבוע	בשבועה	אלא	את	מה	שהוא	משוכנע	בכל	לבו	שהוא	
האמת.ז	כמו	כן,	אסור	לאדם	לכבול	את	עצמו	בשבועה	לדבר	כלשהו	אלא	
למה	שטוב	וצודק,	למה	שהוא	מאמין	שטוב	וצודק,	ולמה	שהוא	מסוגל	
ונחוש	בדעתו	לבצע.ח	עם	זאת,	חטא	הוא	לסרב	להישבע	בכל	מה	שטוב	

וצודק	כאשר	רשות	חוקית	דורשת	להישבע.ט

ז	שמות כ 6	ֹלא	ִתּׂשָא	ֶאת-ׁשֵם-יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	לַּׁשָוְא	ּכִי	ֹלא	יְנֶַּקה	יְהוָה	ֵאת	

וְנִׁשְּבַעְָּת	ַחי-יְהוָה	ּבֱֶאֶמת	ּבְִמׁשְּפָט	 ֲאׁשֶר-יִּׂשָא	ֶאת-ׁשְמֹו	לַּׁשָוְא׃	ירמ' ד 2	
ּובִצְָדָקה	וְִהְתּבְָרכּו	בֹו	ּגֹויִם	ּובֹו	יְִתַהּלָלּו׃	

זְַקן	ּבֵיתֹו	ַהּמֹׁשֵל	 וַּיֹאֶמר	ַאבְָרָהם	ֶאל-עַבְּדֹו	 ברא' כד 3-2, 6-5, 9-8	 ח	

ּבְכָל-ֲאׁשֶר-לֹו	ׂשִים-נָא	יְָדָך	ַּתַחת	יְֵרכִי׃	3	וְַאׁשְּבִיעֲָך	ּבַיהוָה	ֱאֹלֵהי	ַהּׁשַָמיִם	
ָאנֹכִי	יֹוׁשֵב	 וֵאֹלֵהי	ָהָאֶרץ	ֲאׁשֶר	ֹלא-ִתַּקח	ִאּׁשָה	לִבְנִי	ִמּבְנֹות	ַהּכְנַעֲנִי	ֲאׁשֶר	
ַאֲחַרי	ֶאל- ָהעֶבֶד	אּולַי	ֹלא-תֹאבֶה	ָהִאּׁשָה	לָלֶכֶת	 וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	 ּבְִקְרּבֹו׃	5	
ָהָאֶרץ	ַהּזֹאת	ֶהָהׁשֵב	ָאׁשִיב	ֶאת-ּבִנְָך	ֶאל-ָהָאֶרץ	ֲאׁשֶר-יָצָאָת	ִמּׁשָם׃	6	וַּיֹאֶמר	
ֵאלָיו	ַאבְָרָהם	ִהּׁשֶָמר	לְָך	ּפֶן-ָּתׁשִיב	ֶאת-ּבְנִי	ׁשָָּמה׃	8	וְִאם-ֹלא	תֹאבֶה	ָהִאּׁשָה	
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וַּיָׂשֶם	 וְנִִּקיָת	ִמּׁשְבֻעִָתי	זֹאת	ַרק	ֶאת-ּבְנִי	ֹלא	ָתׁשֵב	ׁשָָּמה׃	9	 לָלֶכֶת	ַאֲחֶריָך	
ָהעֶבֶד	ֶאת-יָדֹו	ַּתַחת	יֶֶרְך	ַאבְָרָהם	ֲאדֹנָיו	וַּיִּׁשָבַע	לֹו	עַל-ַהָּדבָר	ַהּזֶה׃	

ט	במד' ה 19, 21	וְִהׁשְּבִיעַ	אָֹתּה	ַהּכֵֹהן	וְָאַמר	ֶאל-ָהִאּׁשָה	ִאם-ֹלא	ׁשָכַב	ִאיׁש	

ַהְמָאְרִרים	 ַהָּמִרים	 ִמֵּמי	 ִהּנִָקי	 ִאיׁשְֵך	 ַּתַחת	 ֻטְמָאה	 ׂשִָטית	 וְִאם-ֹלא	 אָֹתְך	
ָהֵאּלֶה׃	21	וְִהׁשְּבִיעַ	ַהּכֵֹהן	ֶאת-ָהִאּׁשָה	ּבִׁשְבֻעַת	ָהָאלָה	וְָאַמר	ַהּכֵֹהן	לִָאּׁשָה	
נֹפֶלֶת	 ֶאת-יְֵרכְֵך	 יְהוָה	 ּבְֵתת	 עֵַּמְך	 ּבְתֹוְך	 וְלִׁשְבֻעָה	 לְָאלָה	 אֹוָתְך	 יְהוָה	 יִֵּתן	
נַעֲׂשֶה	 ּכֵן	 נְבֵַּקׁש	 ֹלא	 ּוֵמֶהם	 נָׁשִיב	 וַּיֹאְמרּו	 	12 ה  נחמ'  צָבָה׃	 וְֶאת-ּבְִטנְֵך	
ַהּזֶה׃	 ּכַָּדבָר	 לַעֲׂשֹות	 וַָאׁשְּבִיעֵם	 ֶאת-ַהּכֲֹהנִים	 וֶָאְקָרא	 אֹוֵמר	 ַאָּתה	 ּכֲַאׁשֶר	

שמות כב 11-7.

4	 בלי	. המילים,	 של	 והמובנת-מאליה	 הפשוטה	 במשמעותן	 להישבע	 יש	
יכולה	 ובלי	הסתייגות	שבלב.י	שבועה	אינה	 לייחס	להן	משמעות	אחרת	
השבועה	 בחטא,	 אדם	 כורך	 שאינו	 ענין	 בכל	 אבל	 לחטוא,	 אדם	 לחייב	
מחייבת	גם	אם	תוצאתה	היא	לרעת	הנשבע.יא	אין	להפר	אותה	גם	אם	

נאמרה	לאנשים	הסוטים	מהאמונה	או	לכופרים.יב

י	ירמ' ד 2	וְנִׁשְּבַעְָּת	ַחי-יְהוָה	ּבֱֶאֶמת	ּבְִמׁשְּפָט	ּובִצְָדָקה	וְִהְתּבְָרכּו	בֹו	ּגֹויִם	

ּובֹו	יְִתַהּלָלּו׃	תהל' כד 4	נְִקי	כַּפַיִם	ּובַר-לֵבָב	ֲאׁשֶר	ֹלא-נָׂשָא	לַּׁשָוְא	נַפְׁשִי	
וְֹלא	נִׁשְּבַע	לְִמְרָמה׃	

יִֹסיף	ִאם- וְכֹה	 ָדוִד	 שמ"א כה 22, 34-32	ּכֹה-יַעֲׂשֶה	ֱאֹלִהים	לְאֹיְבֵי	 יא	

לֲַאבִיגַל	 ָּדוִד	 וַּיֹאֶמר	 	32 ּבְִקיר׃	 ַמׁשְִּתין	 עַד-ַהּבֶֹקר	 ִמּכָל-ֲאׁשֶר-לֹו	 ַאׁשְִאיר	
ּבָרּוְך	יְהוָה	ֱאֹלֵהי	יִׂשְָרֵאל	ֲאׁשֶר	ׁשְלֵָחְך	ַהּיֹום	ַהּזֶה	לְִקָראִתי׃	33	ּובָרּוְך	ַטעְֵמְך	
ּובְרּוכָה	ָאְּת	ֲאׁשֶר	ּכְלִִתנִי	ַהּיֹום	ַהּזֶה	ִמּבֹוא	בְָדִמים	וְהֹׁשֵעַ	יִָדי	לִי׃	34	וְאּולָם	
וַָּתבֹאת	 ִמַהְרְּת	 לּולֵי	 ּכִי	 אָֹתְך	 ֵמָהַרע	 ְמנָעַנִי	 ֲאׁשֶר	 יִׂשְָרֵאל	 ֱאֹלֵהי	 ַחי-יְהוָה	
לְִקָראִתי	ּכִי	ִאם-נֹוַתר	לְנָבָל	עַד-אֹור	ַהּבֶֹקר	ַמׁשְִּתין	ּבְִקיר׃	תהל' טו 4	נִבְזֶה	

ּבְעֵינָיו	נְִמָאס	וְֶאת-יְִרֵאי	יְהוָה	יְכַּבֵד	נִׁשְּבַע	לְָהַרע	וְֹלא	יִָמר׃	

ַהֶּמלְֶך	 ּבְִמקֹום	 ִאם-ֹלא	 יְהוָה	 ֲאדֹנָי	 נְֻאם	 ַחי-ָאנִי	 	19-18  ,16 יז  יחז'  יב	

ַהַּמְמלִיְך	אֹתֹו	ֲאׁשֶר	ּבָזָה	ֶאת-ָאלָתֹו	וֲַאׁשֶר	ֵהפֵר	ֶאת-ּבְִריתֹו	ִאּתֹו	בְתֹוְך-ּבָבֶל	
יָמּות׃	18	ּובָזָה	ָאלָה	לְָהפֵר	ּבְִרית	וְִהּנֵה	נַָתן	יָדֹו	וְכָל-ֵאּלֶה	עָׂשָה	ֹלא	יִָּמלֵט׃	
19	לָכֵן	ּכֹה-ָאַמר	ֲאדֹנָי	יְהוִה	ַחי-ָאנִי	ִאם-ֹלא	ָאלִָתי	ֲאׁשֶר	ּבָזָה	ּובְִריִתי	ֲאׁשֶר	
ֵהפִיר	ּונְַתִּתיו	ּבְֹראׁשֹו׃	יהוש' ט 19-18 וְֹלא	ִהּכּום	ּבְנֵי	יִׂשְָרֵאל	ּכִי-נִׁשְּבְעּו	
עַל-ַהּנְׂשִיִאים׃	 כָל-ָהעֵָדה	 וַּיִֹּלנּו	 יִׂשְָרֵאל	 ֱאֹלֵהי	 ּבַיהוָה	 ָהעֵָדה	 נְׂשִיֵאי	 לֶָהם	
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19	וַּיֹאְמרּו	כָל-ַהּנְׂשִיִאים	ֶאל-ּכָל-ָהעֵָדה	ֲאנְַחנּו	נִׁשְּבַעְנּו	לֶָהם	ּבַיהוָה	ֱאֹלֵהי	
יִׂשְָרֵאל	וְעַָּתה	ֹלא	נּוכַל	לִנְּגֹעַ	ּבֶָהם׃	שמ"ב כא 1	וַיְִהי	ָרעָב	ּבִיֵמי	ָדוִד	ׁשָֹלׁש	
וַּיֹאֶמר	יְהוָה	ֶאל-ׁשָאּול	 ָּדוִד	ֶאת-ּפְנֵי	יְהוָה	 וַיְבֵַּקׁש	 ׁשָנִים	ׁשָנָה	ַאֲחֵרי	ׁשָנָה	

וְֶאל-ּבֵית	ַהָּדִמים	עַל-ֲאׁשֶר-ֵהִמית	ֶאת-ַהּגִבְעֹנִים׃

5	 יראת	. עליו	באותה	מידה	של	 ויש	להקפיד	 זהה	להבטחה	בשבועה,	 נדר	
אלוהים,	ולבצע	אותו	באותה	מידה	של	נאמנות.יג	

יג	ישע' יט 21	וְנֹוַדע	יְהוָה	לְִמצְַריִם	וְיְָדעּו	ִמצְַריִם	ֶאת-יְהוָה	ּבַּיֹום	ַההּוא	

וְעָבְדּו	זֶבַח	ּוִמנְָחה	וְנְָדרּו-נֵֶדר	לַיהוָה	וְׁשִּלֵמּו׃	קהלת ה 5-3	ּכֲַאׁשֶר	ִּתּדֹר	נֶֶדר	
לֵאֹלִהים	ַאל-ְּתַאֵחר	לְׁשַּלְמֹו	ּכִי	ֵאין	ֵחפֶץ	ּבַּכְִסילִים	ֵאת	ֲאׁשֶר-ִּתּדֹר	ׁשַּלֵם׃	
4	טֹוב	ֲאׁשֶר	ֹלא-ִתּדֹר	ִמּׁשִֶּתּדֹור	וְֹלא	ְתׁשַּלֵם׃	5	ַאל-ִּתֵּתן	ֶאת-ּפִיָך	לֲַחִטיא	
ָהֱאֹלִהים	 יְִקצֹף	 ַהַּמלְָאְך	ּכִי	ׁשְגָגָה	ִהיא	לָָּמה	 לִפְנֵי	 וְַאל-ּתֹאַמר	 ֶאת-ּבְׂשֶָרָך	
עַל-קֹולֶָך	וְִחּבֵל	ֶאת-ַמעֲׂשֵה	יֶָדיָך׃	תהל' סא 9	ּכֵן	ֲאזְַּמָרה	ׁשְִמָך	לָעַד	לְׁשַּלְִמי	
נְָדַרי	יֹום	יֹום׃	תהל' סו 14-13	ָאבֹוא	בֵיְתָך	בְעֹולֹות	ֲאׁשַּלֵם	לְָך	נְָדָרי׃	14	

ֲאׁשֶר-ּפָצּו	ׂשְפָָתי	וְִדּבֶר-ּפִי	ּבַּצַר-לִי׃

6	 אין	לנדור	נדרים	לנברא	כלשהו	אלא	לאלוהים	בלבד.יד	כדי	שנדר	יהיה	.
כביטוי	 חובה,	 והכרת	 באמונה	 חופשי,	 באופן	 לנדור	 יש	 לאלוהים	 רצוי	
לנו.	 של	הוקרת	תודה	על	רחמים	שניתנו	או	כדי	לקבל	את	מה	שנחוץ	
בנדר	אנחנו	כובלים	את	עצמנו	ביתר	שאת	לחובות	הכרחיים	או	לדברים	

אחרים,	כל	עוד	הם	מסייעים	לקיום	הנדר.טו

יד	תהל' עו 12	נְִדרּו	וְׁשַּלְמּו	לַיהוָה	ֱאֹלֵהיכֶם	ּכָל-ְסבִיבָיו	יֹבִילּו	ׁשַי	לַּמֹוָרא׃	

ַאֶּתם	 לֵאמֹר	 יִׂשְָרֵאל	 ֱאֹלֵהי	 יְהוָה-צְבָאֹות	 ּכֹה-ָאַמר	 	26-25 מד  ירמ' 
ּונְׁשֵיכֶם	וְַּתַדּבְֵרנָה	ּבְפִיכֶם	ּובִיֵדיכֶם	ִמּלֵאֶתם	לֵאמֹר	עָׂשֹה	נַעֲׂשֶה	ֶאת-נְָדֵרינּו	
ֲאׁשֶר	נַָדְרנּו	לְַקֵּטר	לְִמלֶכֶת	ַהּׁשַָמיִם	ּולְַהֵּסְך	לָּה	נְָסכִים	ָהֵקים	ָּתִקיְמנָה	ֶאת-
נְִדֵריכֶם	וְעָׂשֹה	ַתעֲׂשֶינָה	ֶאת-נְִדֵריכֶם׃	26	לָכֵן	ׁשְִמעּו	ְדבַר-יְהוָה	ּכָל-יְהּוָדה	
יְהוָה	ִאם-יְִהיֶה	 ָאַמר	 ַהּגָדֹול	 נִׁשְּבַעְִּתי	ּבִׁשְִמי	 ִהנְנִי	 ִמצְָריִם	 ַהּיֹׁשְבִים	ּבְֶאֶרץ	
עֹוד	ׁשְִמי	נְִקָרא	ּבְפִי	ּכָל-ִאיׁש	יְהּוָדה	אֵֹמר	ַחי-ֲאדֹנָי	יְהוִה	ּבְכָל-ֶאֶרץ	ִמצְָריִם׃	

טו	דבר' כג 24-22	ּכִי-ִתּדֹר	נֶֶדר	לַיהוָה	ֱאֹלֶהיָך	ֹלא	ְתַאֵחר	לְׁשַּלְמֹו	ּכִי-ָּדֹרׁש	

יְִדְרׁשֶּנּו	יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	ֵמעִָּמְך	וְָהיָה	בְָך	ֵחְטא׃	23	וְכִי	ֶתְחַּדל	לִנְּדֹר	ֹלא-יְִהיֶה	
בְָך	ֵחְטא׃	24	מֹוצָא	ׂשְפֶָתיָך	ִּתׁשְמֹר	וְעָׂשִיָת	ּכֲַאׁשֶר	נַָדְרָּת	לַיהוָה	ֱאֹלֶהיָך	נְָדבָה	
נְָדֶריָך׃	 וְׁשַּלֵם	לְעֶלְיֹון	 זְבַח	לֵאֹלִהים	ּתֹוָדה	 תהל' נ 14	 ִּדּבְַרָּת	ּבְפִיָך׃	 ֲאׁשֶר	
ברא' כח 22-20	וַּיִַּדר	יַעֲקֹב	נֶֶדר	לֵאמֹר	ִאם-יְִהיֶה	ֱאֹלִהים	עִָּמִדי	ּוׁשְָמַרנִי	
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ּבֶַּדֶרְך	ַהּזֶה	ֲאׁשֶר	ָאנֹכִי	הֹולְֵך	וְנַָתן-לִי	לֶֶחם	לֱֶאכֹל	ּובֶגֶד	לִלְּבֹׁש׃	21	וְׁשַבְִּתי	
בְׁשָלֹום	ֶאל-ּבֵית	ָאבִי	וְָהיָה	יְהוָה	לִי	לֵאֹלִהים׃	22וְָהֶאבֶן	ַהּזֹאת	ֲאׁשֶר-ׂשְַמִּתי	
ַמּצֵבָה	יְִהיֶה	ּבֵית	ֱאֹלִהים	וְכֹל	ֲאׁשֶר	ִּתֶּתן-לִי	עַּׂשֵר	ֲאעַּׂשְֶרּנּו	לְָך׃	שמ"א א 
11	וִַּתּדֹר	נֶֶדר	וַּתֹאַמר	יְהוָה	צְבָאֹות	ִאם-ָראֹה	ִתְרֶאה	ּבָעֳנִי	ֲאָמֶתָך	ּוזְכְַרַּתנִי	
וְֹלא-ִתׁשְּכַח	ֶאת-ֲאָמֶתָך	וְנַָתָּתה	לֲַאָמְתָך	זֶַרע	ֲאנָׁשִים	ּונְַתִּתיו	לַיהוָה	ּכָל-יְֵמי	
ַחּיָיו	ּומֹוָרה	ֹלא-יַעֲלֶה	עַל-ֹראׁשֹו׃	תהל' סו 14-13	ָאבֹוא	בֵיְתָך	בְעֹולֹות	
ֲאׁשַּלֵם	לְָך	נְָדָרי׃	14	ֲאׁשֶר-ּפָצּו	ׂשְפָָתי	וְִדּבֶר-ּפִי	ּבַּצַר-לִי׃	תהל' קלב 5-2	
ֲאׁשֶר	נִׁשְּבַע	לַיהוָה	נַָדר	לֲַאבִיר	יַעֲקֹב׃	3	ִאם-ָאבֹא	ּבְאֶֹהל	ּבֵיִתי	ִאם-ֶאעֱלֶה	
עַל-עֶֶרׂש	יְצּועָי׃	4	ִאם	ֶאֵּתן	ׁשְנַת	לְעֵינָי	לְעַפְעַּפַי	ְּתנּוָמה׃	5	עַד-ֶאְמצָא	ָמקֹום	

לַיהוָה	ִמׁשְּכָנֹות	לֲַאבִיר	יַעֲקֹב׃

7	 אסור	לאדם	לנדור	לעשות	דברים	האסורים	בדבר	אלוהים,	או	שיפריעו	.
לו	 ואין	 לבצע	 יכולת	 לו	 שאין	 או	 בכתובים,	 המצּווה	 חובה	 כל	 בקיום	
הבטחה	מאלוהים	להעניק	לו	יכולת	שכזו.טז	שבועות	המוכתבות	על	ידי	
הן	 סדיר	 ולציות	 לעוני	 החיים,	 כל	 לאורך	 ורווקות	 להינזרות	 האפיפיור	
רחוקות	מלהיות	דרגות	של	שלמות	נעלה.	הן	פרי	אמונה	תפלה	ומלכודות	

חוטאות	שבהם	אל	למשיחי	כלשהו	לערב	את	עצמו.יז

וַּיַַאְסרּו	ִאָּסר	 וַּיְִתַחּבְרּו	ַהּיְהּוִדים	 וַיְִהי	לִפְנֹות	ַהּבֶֹקר	 טז	מה"ש כג 12, 14	

עַל-נַפְׁשָם	לֵאמֹר,	ּכִי	ֹלא	יֹאכְלּו	וְֹלא	יִׁשְּתּו	עַד	ִאם-יַַהְרגּו	ֶאת-ּפֹולֹוס׃	14	
עַל-נַפְׁשֵנּו	 ָאַסְרנּו	 ִאָּסר	 לֵאמֹר:	 ַהּזְֵקנִים	 וְֶאל	 ַהּכֲֹהנִים	 ֶאל-ָראׁשֵי	 וַּיִּגְׁשּו	
לְבִלְִּתי	ְטעֹם	ְמאּוָמה	עַד	ִאם-ָהַרגְנּו	ֶאת-ּפֹולֹוס׃ מרק' ו 26	וַּיְִתעַּצֵב	ַהֶּמלְֶך	
במד'  ּפָנֶיָה׃	 לְָהׁשִיב	 ָרצָה	 ֹלא	 עִּמֹו	 וְַהְמֻסּבִים	 ַהּׁשְבּועָה	 ּבַעֲבּור	 ַאְך	 ְמאֹד,	
וֱֶאָסֶריָה	 ּכָל-נְָדֶריָה	 ׁשְָמעֹו	 ּבְיֹום	 אָֹתּה	 ָאבִיָה	 וְִאם-ֵהנִיא	 	14-13 ,9  ,6 ל 
ֲאׁשֶר-ָאְסָרה	עַל-נַפְׁשָּה	ֹלא	יָקּום	וַיהוָה	יְִסלַח-לָּה	ּכִי-ֵהנִיא	ָאבִיָה	אָֹתּה׃	9	
וְִאם	ּבְיֹום	ׁשְמֹעַ	ִאיׁשָּה	יָנִיא	אֹוָתּה	וְֵהפֵר	ֶאת-נְִדָרּה	ֲאׁשֶר	עָלֶיָה	וְֵאת	ִמבְָטא	
ׂשְפֶָתיָה	ֲאׁשֶר	ָאְסָרה	עַל-נַפְׁשָּה	וַיהוָה	יְִסלַח-לָּה׃	13	וְִאם-ָהפֵר	יָפֵר	אָֹתם	
ִאיׁשָּה	ּבְיֹום	ׁשְָמעֹו	ּכָל-מֹוצָא	ׂשְפֶָתיָה	לִנְָדֶריָה	ּולְִאַּסר	נַפְׁשָּה	ֹלא	יָקּום	ִאיׁשָּה	
ִאיׁשָּה	 נָפֶׁש	 לְעַּנֹת	 ִאָּסר	 וְכָל-ׁשְבֻעַת	 ּכָל-נֵֶדר	 	14 יְִסלַח-לָּה׃	 וַיהוָה	 ֲהפֵָרם	

יְִקיֶמּנּו	וְִאיׁשָּה	יְפֵֶרּנּו׃

יז	מתי יט 12-11 וַּיֹאֶמר	ֲאלֵיֶהם:	ֹלא	יּוכַל	ּכָל-ָאָדם	ַקּבֵל	ֶאת-ַהָּדבָר	ַהּזֶה,	

ּכִי-ִאם	ֵאּלֶה	ֲאׁשֶר-נִַּתן	לֶָהם	לְָהבִין׃	12	יֵׁש	ָסִריִסים	ֲאׁשֶר	נֹולְדּו	כֵן	ִמּבֶֶטן	
ִאָּמם,	וְיֵׁש	ָסִריִסים	ַהְמסָֹרִסים	עַל-יְֵדי	ָאָדם,	וְיֵׁש	ָסִריִסים	ֲאׁשֶר	ֵסְרסּו	ֶאת-
עַצְָמם	לְַמעַן	ַמלְכּות	ַהּׁשָָמיִם.	ִמי	ׁשֶּיּוכַל	לְַקּבֵל,	יְַקּבֵל׃ קור"א ז 2, 9 ַאְך	
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ִמּפְנֵי	ַהּזְנּות,	ְּתִהי	לְכָל-ִאיׁש	ִאׁשְּתֹו	וִיִהי	לְכָל-ִאּׁשָה	ּבַעְלָּה׃	9	ַאְך	ִאם-ֹלא	
יּוכְלּו	לְִהּנָזֵר	-	יְִתַחּבְרּו	בְנִּׂשּוִאין;	ּכִי-טֹוב	לְִהְתַחּבֵר	ּבְנִּׂשּוִאין	ִמְהיֹות	ּבֹעֵר	
יַעֲׂשֶה	 ּובְיָָדיו	 ּכִי	ִאם-יִיגַע	 לִגְנֹב,	 ַאל-יֶֹסף	 ׁשֶּגָנַב	 ִמי	 ּבְַתֲאוָה׃ אפס' ד 28 
לְַמעַן	ֲאׁשֶר	 יְִהיֶה-ּלֹו	לֵָתת	לְִאיׁש	ַמְחסֹור׃ פטר"א ד 2  ֶאת-ַהּטֹוב,	לְַמעַן	
ֹלא	ִתְחיּו	עֹוד	לַַּתֲאוֹת	ּבְנֵי	ָאָדם,	ּכִי	ִאם-לְִרצֹון	ֱאֹלִהים	ּכָל-יְֵמי	ֱהיְֹתכֶם	עֹוד	

ּבַּבָׂשָר׃ קור"א ז 23 ּבְִמִחיר	נְִקנֵיֶתם;	ַאל-ִּתְהיּו	עַבְֵדי	בְנֵי-ָאָדם׃
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פרק כג
הרשויות האזרחיות 

1	 רשויות	. הסמיך	 היקום,	 כל	 של	 העליון	 והמלך	 העליון	 האדון	 אלוהים,	
הציבור.	 ולטובת	 לתהילתו	 העם,	 על	 והממונות	 לו	 הכפופות	 אזרחיות	
למטרה	זו	הוא	צייד	אותן	בסמכות	ובכוח	חוקיים	כדי	להגן	על	הטובים	

ולעודד	אותם	וכדי	להעניש	את	עושי	הרע.א

א	רומ' יג 4-1	ּכָל־נֶפֶׁש	ִּתּכָנַע	לְָרׁשֻּיֹות	ַהִּמְמׁשָל.	ּכִי־ֵאין	ָרׁשּות	ּכִי	ִאם־ֵמֵאת	

ָהֱאֹלִהים,	וְָהָרׁשֻּיֹות	ַהּנְִמצָאֹות	עַל־יַד	ֱאֹלִהים	נְִתַמּנּו׃	2	לָכֵן	ּכָל־ַהִּמְתקֹוֵמם	
לָָרׁשּות	מֵֹרד	הּוא	ּבְצִּוּוי	ָהֱאֹלִהים,	וְַהּמְֹרִדים	יִׂשְאּו	ֶאת־ִּדינָם׃	3	ּכִי	ַהּׁשַּלִיִטים	
ׁשֶֹּלא	 ִאם־ְרצֹונְָך	 וְעַל־ּכֵן,	 ִאם־לָָרעִים.	 ּכִי	 ַהּטוֺבִים,	 לַַּמעֲׂשִים	 לְפַַחד	 ֵאינָם	
ִתיָרא	ִמן־ָהָרׁשּות,	עֲׂשֵה	ַהּטֹוב	וְָהיָה־לְָך	ׁשֶבַח	ִמֶּמּנָה׃	4	ּכִי	ְמׁשֶָרֶתת	ֱאֹלִהים	
ִהיא	לְטֹוב	לְָך.	ַאְך	ִאם־ָהַרע	ַּתעֲׂשֶה,	יְָרא.	ּכִי	ֹלא	לְִחּנָם	ֲחגַֻרת־ֶחֶרב	ִהיא,	
ְך	ֲחָמתוֺ	עַל	ּכָל־עֹׂשֵה	ָהָרע׃	פטר"א  ּכִי־ְמׁשֶָרֶתת	ֱאֹלִהים	ִהיא,	וְנֶֹקֶמת	לִׁשְּפוֺ
ב 14-13	וְִהּכָנְעּו	לְכָל-ּפְֻקַּדת	ָאָדם	ּבִגְלַל	ָהָאדֹון:	ִאם-לֶַּמלְֶך	ּכָָראּוי	לָֹראׁש׃	
14	ִאם-לַּמֹׁשְלִים	ּכָָראּוי	לַּׁשְלּוִחים	ֵמִאּתֹו	לְנְִקַמת	ּפֹעֲלֵי	ָאוֶן	וְלְִתִהּלַת	עֹׂשֵי	

טֹוב׃

2	 מותר	למאמין	לקבל	על	עצמו	משרה	ברשות	אזרחית	ולכהן	בה	כאשר	.
הרשות	מטילה	זאת	עליו.ב	במסגרת	תפקיד	זה	עליו	לטפח	במיוחד	יראת	
שמים,	צדק	ושלום	בהתאם לחוקים	הטובים	של	כל	עם	ואומה.ג	למטרה	
זאת	מותר	לו,	כעת	בהיותו	כפוף	למשטר	הברית	החדשה,	לנהל	מלחמה	

צודקת	במידה	שזו	נחוצה.ד	

ׂשִָרים	 ּבִי	 	16 צֶֶדק׃	 יְחְֹקקּו	 וְֹרזְנִים	 יְִמֹלכּו	 ְמלָכִים	 ּבִי	 	16-15 ח  משלי  ב	

לְָרׁשֻּיֹות	 ִּתּכָנַע	 ּכָל־נֶפֶׁש	  4  ,2-1 יג  רומ'  צֶֶדק׃	 ּכָל-ׁשֹפְֵטי	 ּונְִדיבִים	 יָׂשֹרּו	
ַהִּמְמׁשָל.	ּכִי־ֵאין	ָרׁשּות	ּכִי	ִאם־ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים,	וְָהָרׁשֻּיֹות	ַהּנְִמצָאֹות	עַל־יַד	
ָהֱאֹלִהים,	 ּבְצִּוּוי	 מֵֹרד	הּוא	 לָָרׁשּות	 ּכָל־ַהִּמְתקֹוֵמם	 לָכֵן	 	2 נְִתַמּנּו׃	 ֱאֹלִהים	
וְַהּמְֹרִדים	יִׂשְאּו	ֶאת־ִּדינָם׃	4	ּכִי	ְמׁשֶָרֶתת	ֱאֹלִהים	ִהיא	לְטֹוב	לְָך.	ַאְך	ִאם־
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ָהַרע	ַּתעֲׂשֶה,	יְָרא.	ּכִי	ֹלא	לְִחּנָם	ֲחגַֻרת־ֶחֶרב	ִהיא,	ּכִי־ְמׁשֶָרֶתת	ֱאֹלִהים	ִהיא,	
וְנֶֹקֶמת	לִׁשְּפוְֺך	ֲחָמתוֺ	עַל	ּכָל־עֹׂשֵה	ָהָרע׃

ג	תהל' ב 12-10	וְעַָּתה	ְמלָכִים	ַהׂשְּכִילּו	ִהּוְָסרּו	ׁשֹפְֵטי	ָאֶרץ׃	11	עִבְדּו	ֶאת-

יְהוָה	ּבְיְִרָאה	וְגִילּו	ּבְִרעָָדה׃	12	נַּׁשְקּו-בַר	ּפֶן-יֱֶאנַף	וְתֹאבְדּו	ֶדֶרְך	ּכִי-יִבְעַר	
ּכְִמעַט	ַאּפֹו	ַאׁשְֵרי	ּכָל-חֹוֵסי	בֹו׃	טימ"א ב 2	ּבְעַד	ַהְּמלָכִים	וְכָל-ַהּׁשַּלִיִטים,	
לְַמעַן	נְִחיֶה	ַחּיֵי	ַהׁשְֵקט	וָבֶַטח	ּבְכָל-ֲחִסידּות	וָיֹׁשֶר׃	תהל' פב 4-3	ׁשִפְטּו-
ַדל	וְיָתֹום	עָנִי	וָָרׁש	ַהצְִּדיקּו׃	4	ּפַּלְטּו-ַדל	וְֶאבְיֹון	ִמּיַד	ְרׁשָעִים	ַהּצִילּו׃	שמ"ב 
מֹוׁשֵל	 צִַּדיק	 ּבָָאָדם	 מֹוׁשֵל	 יִׂשְָרֵאל	 צּור	 ִדּבֶר	 לִי	 יִׂשְָרֵאל	 ֱאֹלֵהי	 ָאַמר	 	3 כג 
יְִרַאת	ֱאֹלִהים׃	פטר"א ב 13 וְִהּכָנְעּו	לְכָל-ּפְֻקַּדת	ָאָדם	ּבִגְלַל	ָהָאדֹון:	ִאם-

לֶַּמלְֶך	ּכָָראּוי	לָֹראׁש׃

ד	לוקס ג 14	וַּיִׁשְָאלֻהּו	ּגַם-ַאנְׁשֵי	ַהּצָבָא	לֵאמֹר:	וֲַאנְַחנּו	ַמה-ּנַעֲׂשֶה?	וַּיֹאֶמר	

ּבִׂשְכְַרכֶם׃	 לָכֶם	 וִיִהי-ַדי	 ִאיׁש,	 וְַאל-ַּתלְׁשִינּו	 ַאל-ְּתזַעְזְעּו	 ִאיׁש	 ֲאלֵיֶהם:	
רומ' יג 4 ּכִי	ְמׁשֶָרֶתת	ֱאֹלִהים	ִהיא	לְטֹוב	לְָך.	ַאְך	ִאם־ָהַרע	ַּתעֲׂשֶה,	יְָרא.	
לִׁשְּפוְֺך	 וְנֶֹקֶמת	 ִהיא,	 ֱאֹלִהים	 ּכִי־ְמׁשֶָרֶתת	 ִהיא,	 ֲחגַֻרת־ֶחֶרב	 לְִחּנָם	 ֹלא	 ּכִי	
	עַל	ּכָל־עֹׂשֵה	ָהָרע׃ מתי ח 10-9	ּכִי	ָאנֹכִי	ִאיׁש	נָתּון	ַּתַחת	ַהּׁשִלְטֹון	 ֲחָמתוֺ
וְלָזֶה,	ּבֹוא!	ּובָא;	 וְָהלְַך;	 וְָאַמְרִּתי	לָזֶה,	לְֵך!	 וְגַם-יֵׁש	ַּתַחת	יִָדי	ַאנְׁשֵי	צָבָא,	
ּולְעַבְִּדי,	עֲׂשֵה-זֹאת!	וְעָׂשָה׃	10	וַּיִׁשְַמע	יֵׁשּועַ	וַּיְִתַמּה.	וַּיֹאֶמר	ֶאל-ַההֹלְכִים	
ַאֲחָריו:	ָאֵמן	אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם,	ּגַם-ּבְיִׂשְָרֵאל	ֹלא-ָמצָאִתי	ֱאמּונָה	ּגְדֹולָה	כָזֹאת׃	
ִמן-ַהּגְדּוד	 ָקְרנֵילִּיֹוס,	ׂשַר-ֵמָאה	 בְִקְסִרין	ּוׁשְמֹו	 ָהיָה	 וְִאיׁש	 מה"ש י 2-1	
וְעֹׂשֵה	 בֵיתֹו	 עִם-ּכָל-ּבְנֵי	 ֱאֹלִהים	 וִיֵרא	 ָחִסיד	 וְהּוא	 	2 ָהִאיַטלְִקי׃	 ַהּנְִקָרא	
צְָדקֹות	ַהְרּבֵה	לָעָם	ּוִמְתּפַּלֵל	ָּתִמיד	לֵאֹלִהים׃	חזון יז 14, 16	ֵהָּמה	יִּלֲָחמּו	
בַּׂשֶה	וְַהּׂשֶה	יָכֹול	יּוכַל	לֶָהם,	ּכִי	הּוא	ֲאדֹנֵי	ָהֲאדֹנִים	ּוֶמלְֶך	ַהְּמלָכִים,	וְעִּמֹו	
וְַהַחּיָה,	 ָרִאיָת	 ֲאׁשֶר	 ַהְּקָרנַיִם	 וְעֶׂשֶר	 	16 וְַהּנֱֶאָמנִים׃	 וְַהּבְִחיִרים	 ַהְּקרּוִאים	
וְאָֹתּה	 וְָאכְלּו	ֶאת-ּבְׂשָָרּה	 וַעֲֻרָּמה	 ּגַלְמּוָדה	 וְעָׂשּוָה	 יִׂשְנְאּו	ֶאת-ַהּזֹונָה	 ֵהָּמה	

יִׂשְְרפּו	בֵָאׁש׃

3	 הרשות	האזרחית	אינה	זכאית	לקחת	לעצמה	את	הוראת	דבר	אלוהים,	את	.
נהול	הטבילה	וסעודת	האדון,	או	את	הטלתה	של	משמעת	קהילתית	ואת	
ִמנְהל	הקהילה.ה	עם	זאת,	יש	לה	הסמכות	ומוטלת	עליה	החובה	לוודא	
את	קיומו	של	הֵסדר	הראוי,	כדי	שאחדות	ושלום	ישררו	בקהילה,	שאמת	
אלוהים	תישמר	טהורה	ושלמה,	ושגידופים	ותורות	שקר	ידוכאו;	למנוע	
ולתקן	כל	עיוות	וכל	שימוש-לרעה	בעבודת	האלוהים	ובִמנְהל	הקהילה,	
ויתקיימו.ו	 יישמרו	 הראוי,	 למעמדן	 יזכו	 אלוהים	 מצוות	 שכל	 ולוודא	
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במטרה	לבצע	כל	זאת	על	הצד	הטוב	יותר,	הרשות	מוסמכת	לכנס	ועידות	
קהילתיות,	להיות	נוכחת	בהן	ולוודא	שכל	הנעשה	בהן	תואם	את	רצון	

אלוהים	הנגלה.ז

ה	דהי"ב כו 18	וַּיַעְַמדּו	עַל-עֻּזִּיָהּו	ַהֶּמלְֶך	וַּיֹאְמרּו	לֹו	ֹלא-לְָך	עֻּזִּיָהּו	לְַהְקִטיר	

ּכִי	 ִמן-ַהִּמְקָּדׁש	 צֵא	 לְַהְקִטיר	 ַהְמֻקָּדׁשִים	 ּבְנֵי-ַאֲהֹרן	 לַּכֲֹהנִים	 ּכִי	 לַיהוָה	
ָמעַלְָּת	וְֹלא-לְָך	לְכָבֹוד	ֵמיְהוָה	ֱאֹלִהים׃	מתי יח 17	וְִאם-ֹלא	יִׁשְַמע	ֲאלֵיֶהם,	
ּוכְמֹוכֵס׃	 ּכְגֹוי	 לְָך	 וְָהיָה	 ּגַם-ֶאל-ַהָּקָהל,	 יִׁשְַמע	 וְִאם-ֹלא	 ֶאל-ַהָּקָהל;	 ַהּגֵד	
מתי טז 19	וְֶאֵּתן	לְָך	ֶאת-ַמפְְּתחֹות	ַמלְכּות	ַהּׁשָָמיִם	וְכָל-ֲאׁשֶר	ֶּתֱאסֹר	עַל-
ָהָאֶרץ	ָאסּור	יְִהיֶה	ּבַּׁשַָמיִם,	וְכָל-ֲאׁשֶר	ַּתִּתיר	עַל-ָהָאֶרץ	ֻמָּתר	יְִהיֶה	ּבַּׁשָָמיִם׃	
לִׁשְלִיִחים	 ִראׁשֹונָה	 	- ּבַָּקָהל	 ָהֱאֹלִהים	 ׂשָם	 ּוֵמֶהם	 	29-28 יב	 קור"א 
ָהְרפֻאֹות	 ַאף-ַמְּתנֹות	 ּגְבּורֹות,	 וַּיִֵּתן	 לְִמלְַּמִדים,	 ּוׁשְלִיׁשִית	 לִנְבִיִאים	 וְׁשֵנִית	
נְבִיִאים?	 ִאם-ּכֻּלָם	 ׁשְלִיִחים?	 ֲהכֻּלָם	 	29 לְׁשֹנֹות׃	 ּוִמינֵי	 ּוַמנְִהיגִים	 וְעֹזְִרים	
אֹו	כֻּלָם	ְמלְַּמִדים?	ֲהכֻּלָם	עֹׂשֵי	גְבּורֹות?	אפס' ד 12-11	וְהּוא	נַָתן	ֶאת-
ֹרעִים	 וְֶאת-ֵאּלֶה	 ְמבַּׂשְִרים	 וְֶאת-ֵאּלֶה	 נְבִיִאים	 וְֶאת-ֵאּלֶה	 ׁשְלִיִחים	 ֵאּלֶה	
ּוְמלְַּמִדים׃	12	לְַהׁשְלִים	ֶאת-ַהְּקדֹׁשִים	לְַמעֲׂשֵה	ָהעֲבֹוָדה,	לְבִנְיַן	ּגּוף	ַהָּמׁשִיַח׃	
קור"א ד 2-1	ּכֵן	יֲַחׁשָב-ִאיׁש	אָֹתנּו	ּכְִמׁשֲָרֵתי	ַהָּמׁשִיַח	וְסֹכְנֵי	ָרזֵי	ֵאל׃	2	ִהּנֵה	
סֹוף	ָּדבָר,	ׁשֶֹּלא	יְבַֻּקׁש	ִמן-ַהּסֹכְנִים	ּכִי	ִאם-לְִהָּמצֵא	נֱֶאָמן׃ רומ' י 15	וְֵאיְך	
ְמבַּׂשֵר	 ׁשָלֹום,	 ְמבַּׂשֵר	 ַרגְלֵי	 ַמה-ּנָאוּו	 ּכַּכָתּוב:	 ׁשְלּוִחים?	 ִאם-ֵאינָם	 יַּגִידּו,	
טֹוב׃	עבר' ה 4	וְֶאת-ַהּגְֻדּלָה	ַהּזֹאת	ֹלא-יִַּקח	ִאיׁש	לְעַצְמֹו,	ַרק	ַהָּקרּוא	לָּה	

ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים,	ּכְמֹו	ַאֲהֹרן׃

ו	ישע' מט 23	וְָהיּו	ְמלָכִים	אְֹמנַיְִך	וְׂשָרֹוֵתיֶהם	ֵמינִיקַֹתיְִך	ַאּפַיִם	ֶאֶרץ	יִׁשְַּתֲחוּו	
לְָך	וַעֲפַר	ַרגְלַיְִך	יְלֵַחכּו	וְיַָדעְַּת	ּכִי-ֲאנִי	יְהוָה	ֲאׁשֶר	ֹלא-יֵבֹׁשּו	קֹוָי׃	תהל' קכב 
9	לְַמעַן	ּבֵית-יְהוָה	ֱאֹלֵהינּו	ֲאבְַקׁשָה	טֹוב	לְָך׃	עזרא ז 23, 28-25	ּכָל	ֲאׁשֶר	
ִמִּמצְוַת	ֱאֹלֵהי	ַהׁשַָמיִם,	יֵעָׂשֶה	ֶאל	נָכֹון	לְבֵית	ֱאֹלֵהי	ַהׁשַָמיִם,	ׁשַּלָָמה	יְִהיֶה	
ֶקצֶף	עַל	ַמלְכּות	ַהֶּמלְֶך	ּובָנָיו׃	25	וְַאָּתה	עֶזְָרא,	ּכְָחכְַמת	ֱאֹלֶהיָך	ֲאׁשֶר	ּבְיְָדָך	
ַהּנָָהר,	 ּבְעֵבֶר	 ֲאׁשֶר	 ָהעָם	 ּכָל	 ֶאת	 ָדנִים	 יְִהיּו	 ֲאׁשֶר	 וְַדּיָנִים,	 ׁשֹופְִטים	 ַמּנֵה	
ֶאת	ּכָל	יֹוְדעֵי	ָדת	ֱאֹלֶהיָך,	וֲַאׁשֶר	ֵאינֹו	יֹוֵדעַ	--	ּתֹוִדיעֹו׃	26	וְכָל	ֲאׁשֶר	ֹלא	
יְִהיֶה	עֹוׂשֶה	ָדת	ֱאֹלֶהיָך	וְָדת	ַהֶּמלְֶך,	ּבְֶמֶרץ	ַהִּדין	יְִהיֶה	נַעֲׂשֶה	ּבֹו,	ִאם	לְָמוֶת	
ֲאבֵֹתינּו	 ֱאֹלֵהי	 יְהוָה	 ּבָרּוְך	 	27 וְלֱֶאסּוִרים׃	 ּכְָספִים	 לְעֹנֶׁש	 ִאם	 לְגָלּות,	 ִאם	
ֲאׁשֶר	נַָתן	ּכָזֹאת	ּבְלֵב	ַהֶּמלְֶך	לְפֵָאר	ֶאת-ּבֵית	יְהוָה	ֲאׁשֶר	ּבִירּוׁשָלִָם׃	28	וְעָלַי	
ִהָּטה-ֶחֶסד	לִפְנֵי	ַהֶּמלְֶך	וְיֹועֲצָיו	ּולְכָל-ׂשֵָרי	ַהֶּמלְֶך	ַהּגִּבִֹרים	וֲַאנִי	ִהְתַחּזְַקִּתי	
ּכְיַד-יְהוָה	ֱאֹלַהי	עָלַי	וֶָאְקּבְצָה	ִמּיִׂשְָרֵאל	ָראׁשִים	לַעֲלֹות	עִִּמי׃	ויק' כד 16	
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וְנֵֹקב	ׁשֵם-יְהוָה	מֹות	יּוָמת	ָרגֹום	יְִרּגְמּו-בֹו	ּכָל-ָהעֵָדה	ּכַּגֵר	ּכֶָאזְָרח	ּבְנְָקבֹו-
ׁשֵם	יּוָמת׃	דבר' יג 7-6, 13	וְַהּנָבִיא	ַההּוא	אֹו	חֹלֵם	ַהֲחלֹום	ַההּוא	יּוָמת	ּכִי	
ִדּבֶר-ָסָרה	עַל-יְהוָה	ֱאֹלֵהיכֶם	ַהּמֹוצִיא	ֶאְתכֶם	ֵמֶאֶרץ	ִמצְַריִם	וְַהּפְֹדָך	ִמּבֵית	
עֲבִָדים	לְַהִּדיֲחָך	ִמן-ַהֶּדֶרְך	ֲאׁשֶר	צִּוְָך	יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	לָלֶכֶת	ּבָּה	ּובִעְַרָּת	ָהָרע	
ִמִּקְרּבֶָך׃	7	יְִסיְתָך	ָאִחיָך	בֶן-ִאֶּמָך	אֹו-בִנְָך	אֹו-בְִּתָך	אֹו	ֵאׁשֶת	ֵחיֶקָך	אֹו	ֵרעֲָך	
וְנַעַבְָדה	ֱאֹלִהים	ֲאֵחִרים	ֲאׁשֶר	ֹלא	יַָדעְָּת	 ֲאׁשֶר	ּכְנַפְׁשְָך	ּבֵַּסֶתר	לֵאמֹר	נֵלְכָה	
ַאָּתה	וֲַאבֶֹתיָך׃	13	ּכִי-ִתׁשְַמע	ּבְַאַחת	עֶָריָך	ֲאׁשֶר	יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	נֵֹתן	לְָך	לָׁשֶבֶת	
ׁשָם	לֵאמֹר...	מל"ב יח 4	הּוא	ֵהִסיר	ֶאת-ַהּבָמֹות	וְׁשִּבַר	ֶאת-ַהַּמּצֵבֹת	וְכַָרת	
ָהֵהָּמה	 ַהּנְחֹׁשֶת	ֲאׁשֶר-עָׂשָה	מֹׁשֶה	ּכִי	עַד-ַהּיִָמים	 וְכִַּתת	נְַחׁש	 ֶאת-ָהֲאׁשֵָרה	
ָהיּו	בְנֵי-יִׂשְָרֵאל	ְמַקְּטִרים	לֹו	וַּיְִקָרא-לֹו	נְֻחׁשְָּתן׃	דהי"א יג 9-1. מל"ב כג 
26-1. דהי"ב לד 33	וַּיַָסר	יֹאׁשִּיָהּו	ֶאת-ּכָל-ַהּתֹעֵבֹות	ִמּכָל-ָהֲאָרצֹות	ֲאׁשֶר	
ֱאֹלֵהיֶהם	 ֶאת-יְהוָה	 לַעֲבֹוד	 ּבְיִׂשְָרֵאל	 ּכָל-ַהּנְִמצָא	 ֵאת	 וַּיַעֲבֵד	 יִׂשְָרֵאל	 לִבְנֵי	
ּכָל-יָָמיו	ֹלא	ָסרּו	ֵמַאֲחֵרי	יְהוָה	ֱאֹלֵהי	ֲאבֹוֵתיֶהם׃	דהי"ב טו	13-12	וַּיָבֹאּו	
בַּבְִרית	לְִדרֹוׁש	ֶאת-יְהוָה	ֱאֹלֵהי	ֲאבֹוֵתיֶהם	ּבְכָל-לְבָבָם	ּובְכָל-נַפְׁשָם׃	13	וְכֹל	
לְֵמִאיׁש	 וְעַד-ּגָדֹול	 לְִמן-ָקטֹן	 יּוָמת	 ֱאֹלֵהי-יִׂשְָרֵאל	 לַיהוָה	 ֹלא-יְִדֹרׁש	 ֲאׁשֶר	

וְעַד-ִאּׁשָה׃

וְַהּכֲֹהנִים	 ִמן-ַהלְוִּיִם	 יְהֹוׁשָפָט	 ֶהעֱִמיד	 ּבִירּוׁשָלִַם	 וְגַם	 	11-8 יט  דהי"ב  ז	

וַיְצַו	 	9 יְרּוׁשָלִָם׃	 וַּיָׁשֻבּו	 וְלִָריב	 יְהוָה	 לְִמׁשְּפַט	 לְיִׂשְָרֵאל	 ָהָאבֹות	 ּוֵמָראׁשֵי	
עֲלֵיֶהם	לֵאמֹר	ּכֹה	ַתעֲׂשּון	ּבְיְִרַאת	יְהוָה	ּבֱֶאמּונָה	ּובְלֵבָב	ׁשָלֵם׃	10	וְכָל-ִריב	
ּבֵין-ּתֹוָרה	 לְָדם	 ּבֵין-ָּדם	 ּבְעֵָריֶהם	 ַהּיֹׁשְבִים	 ֵמֲאֵחיכֶם	 עֲלֵיכֶם	 ֲאׁשֶר-יָבֹוא	
וְָהיָה- לַיהוָה	 יְֶאׁשְמּו	 וְֹלא	 אָֹתם	 וְִהזְַהְרֶּתם	 ּולְִמׁשְּפִָטים	 לְֻחִּקים	 לְִמצְוָה	
ֶקצֶף	עֲלֵיכֶם	וְעַל-ֲאֵחיכֶם	ּכֹה	ַתעֲׂשּון	וְֹלא	ֶתְאׁשָמּו׃	11	וְִהּנֵה	ֲאַמְריָהּו	כֵֹהן	
לְבֵית-יְהּוָדה	 ַהּנָגִיד	 בֶן-יִׁשְָמעֵאל	 ּוזְבְַדיָהּו	 ְּדבַר-יְהוָה	 לְכֹל	 עֲלֵיכֶם	 ָהֹראׁש	
לְכֹל	ְּדבַר-ַהֶּמלְֶך	וְׁשְֹטִרים	ַהלְוִּיִם	לִפְנֵיכֶם	ִחזְקּו	וַעֲׂשּו	וִיִהי	יְהוָה	עִם-ַהּטֹוב׃	
דהי"ב כט-ל. מתי ב 5-4 וַּיְַקֵהל	ֶאת-ּכָל-ָראׁשֵי	ַהּכֲֹהנִים	וְסֹופְֵרי	ָהעָם	
וַּיְִדֹרׁש	ֵמִאָּתם	לֵאמֹר	ֵאיפֹה	יִּוָלֵד	ַהָּמׁשִיַח:	5	וַּיֹאְמרּו	לֹו	ּבְבֵית-לֶֶחם	יְהּוָדה	

ּכִי-כֵן	ּכָתּוב	ּבְיַד	ַהּנָבִיא:

4	 לכבד	. הרשויות,ח	 בעבור	 להתפלל	 היא	 הציבור	 של	 המצפונית	 חובתו	
והיטלים	אחרים	המגיעים	 לשלם	מסים	 בהן	תפקידים,ט	 הנושאים	 את	

לרשויות,י	לציית	לדרישותיהם	החוקיות	ולהיות	נתונים	למרותם.יא
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ח	טימ"א ב 2-1	וְעַָּתה	קֶֹדם	ּכָל-ָּדבָר	ֲאבְַקׁשָה	ִמּכֶם	לָׂשֵאת	ְּתפִּלֹות	וְַתֲחנּונִים	

ּובַָּקׁשֹות	וְתֹודֹות	ּבְעַד	ּכָל-ּבְנֵי	ָאָדם׃	2	ּבְעַד	ַהְּמלָכִים	וְכָל-ַהּׁשַּלִיִטים,	לְַמעַן	
נְִחיֶה	ַחּיֵי	ַהׁשְֵקט	וָבֶַטח	ּבְכָל-ֲחִסידּות	וָיֹׁשֶר׃	

ט	פטר"א ב 17	נֲַהגּו	כָבֹוד	ּבְכָל-ִאיׁש,	ֶאֱהבּו	ֵאת	ָהַאִחים,	יְְראּו	ֶאת-ֱאֹלִהים,	

ּכַּבְדּו	ֶאת-ַהֶּמלְֶך׃	

י	רומ' יג 7-6	ּכִי	לָזֹאת	ַאף־ְמׁשַּלְִמים	ַאֶּתם	ֶאת־ַהָּמס.	ּכִי־ְמׁשְָרֵתי	ֱאֹלִהים	

ֵהָּמה,	   ַהּׁשְֹקִדים	עַל־זֹאת׃	7	לָכֵן	ְּתנּו	לְכָל־ִאיׁש	ֶאת־ֲאׁשֶר	לוֺ:	ַהַּמס	לֲַאׁשֶר־לֹו	
ַהַּמס;	וְַהֶּמכֶס	לֲַאׁשֶר־לֹו	ַהֶּמכֶס;	וְַהּמֹוָרא	לֲַאׁשֶר־לֹו	ַהּמֹוָרא;	וְַהּכָבֹוד	לֲַאׁשֶר־

לֹו	ַהּכָבֹוד׃

היעדר	אמונה	או	הבדלי	דתות	אינם	מבטלים	את	סמכותה	הצודקת	והחוקית	
גם	 לרשויות.יא	 הראוי	 הציות	 מחובת	 העם	 את	 משחררים	 ואינם	 הרשות,	 של	
המשרתים	בקהילה	אינם	פטורים	מחובה	זו.יב	על	אחת	כמה	וכמה	אין	לאפיפיור	
זכות	או	סמכות	על	הרשויות	בתחום	אחריותם,	או	על	מי	מהשייכים	לעמם,	
ובוודאי	שאין	לו	סמכות	ליטול	מהם	את	הזכות	לשלוט	או	את	חייהם	אם	יגיע	

למסקנה	כי	הם	סוטים	מהאמונה,	או	מכל	סיבה	שהיא.יג

יא	פטר"א ב 14-13, 16	וְִהּכָנְעּו	לְכָל-ּפְֻקַּדת	ָאָדם	ּבִגְלַל	ָהָאדֹון:	ִאם-לֶַּמלְֶך	

ּכָָראּוי	לָֹראׁש׃	14	ִאם-לַּמֹׁשְלִים	ּכָָראּוי	לַּׁשְלּוִחים	ֵמִאּתֹו	לְנְִקַמת	ּפֹעֲלֵי	ָאוֶן	
ָהיְָתה	לָכֶם	ַהֵחרּות	לְִמכְֵסה	 וְֹלא-כְִאּלּו	 וְלְִתִהּלַת	עֹׂשֵי	טֹוב׃	16	ּכַָחפְׁשִים,	

ָהָרעָה,	ּכִי	ִאם-ּכְעַבְֵדי	ֱאֹלִהים׃

ַהִּמְמׁשָל.	ּכִי־ֵאין	ָרׁשּות	ּכִי	ִאם־ֵמֵאת	 ּכָל־נֶפֶׁש	ִּתּכָנַע	לְָרׁשֻּיֹות	 רומ' יג 1  יב	

וַּיִֵּתן	  35 ב  מל"א  נְִתַמּנּו׃  ֱאֹלִהים	 עַל־יַד	 ַהּנְִמצָאֹות	 וְָהָרׁשֻּיֹות	 ָהֱאֹלִהים,	
ַהֶּמלְֶך	ֶאת-ּבְנָיָהּו	בֶן-יְהֹויָָדע	ַּתְחָּתיו	עַל-ַהּצָבָא	וְֶאת-צָדֹוק	ַהּכֵֹהן	נַָתן	ַהֶּמלְֶך	
ַּתַחת	ֶאבְיָָתר׃	מה"ש כה 11-9 ּופְֶסטֹוס	ָחפֵץ	לְִהְתַרּצֹות	ֶאל-ַהּיְהּוִדים	וַּיַעַן	
ֶאת-ּפֹולֹוס,	וַּיֹאַמר:	ֲהַתְחּפֹץ	לַעֲלֹות	יְרּוׁשָלַיִם,	לְִהּׁשָפֵט	עַל-ֵאּלֶה	לְפָנַי	ׁשָָּמה?	
10	וַּיֹאֶמר	ּפֹולֹוס:	לִפְנֵי	כִֵּסא	ִמׁשְּפַט	ַהֵּקיַסר	ֲאנִי	עֵֹמד	וְׁשָם	נָכֹון	לִי	לְִהּׁשָפֵט.	
ֹלא	ֲהֵרעִֹתי	לַּיְהּוִדים,	ּכֲַאׁשֶר	יַָדעְָּת	ֵהיֵטב	ּגַם-ַאָּתה׃	11	ִאם-ֲהֵרעִֹתי	וְיֵׁש-
ִמּכֹל	 וְִאם-ֵאין-ּבִי	ְמאּוָמה	 ִמָּמוֶת;	 נַפְׁשִי	 ּבַל-ֶאְחׂשְֹך	 ִמׁשְּפַט-ָמוֶת,	 ְּדבַר	 ּבִי	
ֲאנִי	 ֶאת-ַהֵּקיַסר	 ֶאל-יָָדם.	 לְַהְסּגִיֵרנִי	 יּוכַל	 ֹלא	 ִאיׁש	 ּבִי,	 עֹנִים	 ֵהם	 ֲאׁשֶר	
קֹוֵרא	לְִדינִי׃ פטר"ב ב 1, 11-10 וְגַם-נְבִיֵאי	ׁשֶֶקר	ָהיּו	בָעָם,	ּכֲַאׁשֶר	יְִהיּו	
ּגַם-ּבָכֶם	מֹוֵרי	ׁשֶֶקר,	ֲאׁשֶר	יַכְנִיסּו	ּכִּתֹות	ַמׁשְִחיתֹות	ּובְכֲַחׁשָם	ּבַּמֹׁשֵל	ֲאׁשֶר	
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ָקנָם,	יָבִיאּו	עַל-נַפְׁשָם	ּכִּלָיֹון	ּפְִתאֹם׃	10	ּובְיֹוֵתר	ֶאת-ַההֹלְכִים	ַאֲחֵרי	ַהּבָׂשָר	
ּבְַתֲאוֹת	ֶּתבֶל	ּובֹזִים	ֶאת-ַהֶּמְמׁשָלָה.	עַּזֵי	פָנִים,	הֹלְכִים	ּבִׁשְִרירּות	לִּבָם	וְֹלא	
יֶֶחְרדּו	ֵמָחֵרף	ֶאת-ַהּׂשְָררֹות׃	11	ֲאׁשֶר	ַאף-ַהַּמלְָאכִים,	ַהּגְדֹולִים	ֵמֶהם	ּבְעֹז	
וָכַֹח,	ֹלא	יְגְַּדפּום	לִפְנֵי	יְהוָה	ּבְִמׁשְּפָָטם׃ יהו' 11-8 וְכֵן	ּגַם-ּבַעֲלֵי	ַהֲחֹלמֹות	
ָהֵאּלֶה	ְמַטְּמִאים	ֶאת-ַהּבָׂשָר	וְֶאת-ַהֶּמְמׁשָלָה	יְנֲָאצּו	וְֶאת-ַהּׂשְָררֹות	יְָחֵרפּו׃	
9	ּוִמיכֵָאל	ׂשַר	ַהַּמלְָאכִים,	ּבְִהְתוַּכְחֹו	עִם-ַהּׂשָָטן	וַּיֶָרב	ִאּתֹו	עַל-אֹדֹות	ּגְוִּיַת	
מֹׁשֶה,	ֹלא-ְמלָאֹו	לִּבֹו	לֲַחֹרץ	ִמׁשְּפַט	ּגִּדּופִים,	ּכִי	ִאם-ָאַמר:	יִגְעַר	יְהוָה	ּבְָך׃	
10	וְֵאּלֶה	ְמגְַּדפִים	ֶאת-ֲאׁשֶר	ֹלא-יָָדעּו;	ּובְַּדבִָרים	ֲאׁשֶר	יָבִינּו	ֵמָחק-ִטבְעָם,	
ּכַּבְֵהמֹות	ַהְּסכָלֹות,	ּבֵָהָּמה	יַׁשְִחיתּו	ֶאת-נַפְׁשָם׃	11	אֹוי	לֶָהם,	ּכִי-בְֶדֶרְך	ַקיִן	

ָהלָכּו	וַּיִׁשְַּתְּקעּו	ּבְתֹועַת	ּבִלְעָם	לְַקּבֵל	ׂשָכָר	ּובְִמִרי	קַֹרח	ָאבָדּו׃

יג	תסל"ב ב 4	ַהִּמְתקֹוֵמם	וְַהִּמְתרֹוֵמם	עַל-ּכָל-ַהּנְִקָרא	ֵאל	אֹו	עֲבֹוָדה,	עַד-

ּכִי	גַם-יֵׁשֵב	ּבְֵהיכַל	ָהֱאֹלִהים	ּכֵאֹלִהים	ּוַמְרֶאה	ֶאת-עַצְמֹו	ּכִי	ֱאֹלִהים	הּוא׃	
יְַדּבֵר	צֶלֶם	 ַּדּבֵר	 ַהַחּיָה,	לְַמעַן	 וַּיִּנֶָתן-לָּה	לֵָתת	רּוַח	ּבְצֶלֶם	 חזון יג 17-15	
ַהַחּיָה;	וְעָׂשְָתה	ּכִי-כֹל	ֲאׁשֶר-ֵאינָם	ִמׁשְַּתֲחוִים	לְצֶלֶם	ַהַחּיָה	מֹות	יּוָמתּו׃	16	
וַַּתעַׂש	ּכִי-כֻּלָם,	לְִמָּקטֹן	וְעַד-ּגָדֹול,	ִאם-ֶאבְיֹון	וְִאם-עָׁשִיר,	ּגַם-ּבְנֵי	ַהחִֹרים	
ּגַם-ָהעֲבִָדים,	יְַתוּו	ָתו	עַל-יַד	יְִמינָם,	אֹו	עַל-ִמצְחָֹתם׃	17	וְכִי	ֹלא-יּוכַל	ִאיׁש	
לְִקנֹות	אֹו	לְִמּכֹר,	ּכִי	ִאם-ּבְִהיֹות	עָלָיו	ָּתו	ַהַחּיָה,	אֹו	ׁשְָמּה,	אֹו-ִמְסּפַר	ׁשְָמּה׃
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1	 נישואין	יש	לערוך	בין	גבר	אחד	ואישה	אחת,	ואסור	שלגבר	כלשהו	תהיה	.
יותר	מאישה	אחת	באותה	עת.	גם	אסור	שיהיה	לאישה	כלשהי	יותר	מבעל	

אחד	באותה	עת.א

וְָהיּו	 ּבְִאׁשְּתֹו	 וְָדבַק	 וְֶאת-ִאּמֹו	 ֶאת-ָאבִיו	 יַעֲזָב-ִאיׁש	 עַל-ּכֵן	 ברא' ב 24	 א	

לְבָׂשָר	ֶאָחד׃	מתי יט 6-5	וְָאַמר:	עַל-ּכֵן	יַעֲזָב-ִאיׁש	ֶאת-ָאבִיו	וְֶאת-ִאּמֹו	
וְָדבַק	ּבְִאׁשְּתֹו	וְָהיּו	ׁשְנֵיֶהם	לְבָׂשָר	ֶאָחד׃	6	ִאם-ּכֵן	ֵאינָם	עֹוד	ׁשְנַיִם	ּכִי	ִאם-
ּבָׂשָר	ֶאָחד.	לָכֵן	ֵאת	ֲאׁשֶר	ִחּבֵר	ָהֱאֹלִהים	ַאל-יַפְִריֶדּנּו	ָהָאָדם׃	משלי ב 17	

ַהעֹזֶבֶת	ַאּלּוף	נְעּוֶריָה	וְֶאת-ּבְִרית	ֱאֹלֶהיָה	ׁשָכֵָחה׃

2	 הנישואין	נקבעו	בכדי	לסייע	ולעזור	לבעל	ולאישה	באופן	הדדי,ב	לִהתרבות	.
המין	האנושי	באמצעות	צאצאים	חוקיים,	להרחבת	הקהילה	בזרע	קדוש,ג	

ולמניעת	טומאה.ד

ב	ברא' ב 18	וַּיֹאֶמר	יְהוָה	ֱאֹלִהים	ֹלא-טֹוב	ֱהיֹות	ָהָאָדם	לְבַּדֹו	ֶאעֱׂשֶה-ּלֹו	

עֵזֶר	ּכְנֶגְּדֹו׃	

ג	מלא' ב 15	וְֹלא-ֶאָחד	עָׂשָה	ּוׁשְָאר	רּוַח	לֹו	ּוָמה	ָהֶאָחד	ְמבֵַּקׁש	זֶַרע	ֱאֹלִהים	

וְנִׁשְַמְרֶּתם	ּבְרּוֲחכֶם	ּובְֵאׁשֶת	נְעּוֶריָך	ַאל-יִבְּגֹד׃	

לְכָל-ִאּׁשָה	 וִיִהי	 ִאׁשְּתֹו	 לְכָל-ִאיׁש	 ְּתִהי	 ַהּזְנּות,	 ִמּפְנֵי	 ַאְך	 ז 2, 9	 קור"א  ד	

ּבַעְלָּה׃	9	ַאְך	ִאם-ֹלא	יּוכְלּו	לְִהּנָזֵר	-	יְִתַחּבְרּו	בְנִּׂשּוִאין;	ּכִי-טֹוב	לְִהְתַחּבֵר	
ּבְנִּׂשּוִאין	ִמְהיֹות	ּבֹעֵר	ּבְַתֲאוָה׃

3	 להסכים	. צלולה	 בדעה	 המסוגלים	 האדם	 בני	 לכל	 מותרים	 הנישואין	
אל	 כן	 ועל	 באדון,ו	 רק	 להינשא	 היא	 משיחיים	 של	 חובתם	 אבל	 להם;ה	
הרפורמציה,	שהן	אמונת	 תורות	 על	אמונתם,	התואמת	את	 למצהירים	
האמת,	להינשא	לכופרים,	רומים-קתולים	או	עובדי	אלילים	אחרים,	ואל	
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זר	בהינשאם	למי	שידועים	ככאלו	שאורח	 ליראי	האלוהים	לבוא	בעול	
חייהם	רע,	או	המחזיקים	בתורות	שקר	לאבדון	עולם.ז	

ה	עבר' יג 4	ָהִאיׁשּות	ִּתיַקר	ּבַּכֹל	וְעֶֶרׂש	יְצּועֲכֶם	ַאל-יְֻחּלָל;	ֶאת-ַהּזֹנִים	וְֶאת-

ַהְמנֲָאפִים	יִָדין	ֱאֹלִהים׃	טימ"א ד 3	אְֹסִרים	לַָקַחת	ִאּׁשָה	ּומֹנְעִים	ִמִּמינֵי	
ַמֲאכָל	ֲאׁשֶר	ּבְָרָאם	ָהֱאֹלִהים	ׁשֶּיֹאכְלּום	ּבְתֹוָדה	ַהַּמֲאִמינִים	וְיְֹדעֵי	ָהֱאֶמת׃ 
קור"א ז 38-36	וְכִי-יֲַחׁשֹב	ִאיׁש	לְַמעֲׂשֶה	ׁשֶֹּלא	כְהֹגֶן	לִבְתּולָתֹו	ִאם-ַּתעֲבֹר	
ּפְִרָקּה,	ּוְדבַר	חֹובָה	הּוא,	ָאז	יַעֲׂשֶה	ּכֲַאׁשֶר	עִם-לְבָבֹו;	ֵאינֶּנּו	חֹוֵטא,	יַּׂשִיֶאּנָה׃	
וַּיִגְמֹר	זֹאת	 וְֵאינֶּנּו	ֻמכְָרח	וְיּוכַל	לַעֲׂשֹות	ּכְִרצֹונֹו,	 37	ּוִמי	ׁשֶהּוא	נָכֹון	ּבְלִּבֹו	
ּבְלִּבֹו	לִׁשְמֹר	ֶאת-ּבְתּולָתֹו,	טֹוב	עֹׂשֶה׃	38	לָכֵן,	ַהַּמּׂשִיא	אָֹתּה	טֹוב	הּוא	עֹׂשֶה;	
וֲַאׁשֶר	ֵאינֶּנּו	ַמּׂשִיא	עֹׂשֶה	טֹוב	ִמֶּמּנּו׃	 ברא' כד 58-57	וַּיֹאְמרּו	נְִקָרא	לַּנַעֲָר	
עִם-ָהִאיׁש	 ֲהֵתלְכִי	 ֵאלֶיָה	 וַּיֹאְמרּו	 לְִרבְָקה	 וַּיְִקְראּו	 	58 ֶאת-ּפִיָה׃	 וְנִׁשְֲאלָה	

ַהּזֶה	וַּתֹאֶמר	ֵאלְֵך׃	

ו	קור"א ז 39	ָהִאּׁשָה	ְקׁשּוָרה	לְבַעְלָּה	עַל-ּפִי	ַהּתֹוָרה	ּכָל-עֵת	ׁשֶהּוא	ָחי;	וְכִי-

ֵמת	ּבַעְלָּה,	ֲאזַי	ֻמֶּתֶרת	ִהיא	לְִהּנָׂשֵא	לְִמי	ׁשִֶּתְרצֶה;	ּובִלְבַד	ׁשִֶּתְהיֶה	בָָאדֹון׃

ֶאת- לֵָתת	 ַהּזֶה	 ַהָּדבָר	 לַעֲׂשֹות	 נּוכַל	 ֹלא	 ֲאלֵיֶהם	 וַּיֹאְמרּו	 	14 לד  ברא'  ז	

וְלַָקְחָּת	 	16 לד  שמות  לָנּו׃	 ִהוא	 ּכִי-ֶחְרּפָה	 עְָרלָה	 ֲאׁשֶר-לֹו	 לְִאיׁש	 ֲאחֵֹתנּו	
וְִהזְנּו	ֶאת-ּבָנֶיָך	ַאֲחֵרי	ֱאֹלֵהיֶהן׃	 וְזָנּו	בְנָֹתיו	ַאֲחֵרי	ֱאֹלֵהיֶהן	 ִמּבְנָֹתיו	לְבָנֶיָך	
ִתְתַחֵּתן	ּבָם	ּבְִּתָך	ֹלא-ִתֵּתן	לִבְנֹו	ּובִּתֹו	ֹלא-ִתַּקח	לִבְנֶָך׃	 וְֹלא	 דבר' ז 4-3	
4	ּכִי-יִָסיר	ֶאת-ּבִנְָך	ֵמַאֲחַרי	וְעָבְדּו	ֱאֹלִהים	ֲאֵחִרים	וְָחָרה	ַאף-יְהוָה	ּבָכֶם	
וְִהׁשְִמיְדָך	ַמֵהר׃	מל"א יא 4	וַיְִהי	לְעֵת	זְִקנַת	ׁשְֹלמֹה	נָׁשָיו	ִהּטּו	ֶאת-לְבָבֹו	
ַאֲחֵרי	ֱאֹלִהים	ֲאֵחִרים	וְֹלא-ָהיָה	לְבָבֹו	ׁשָלֵם	עִם-יְהוָה	ֱאֹלָהיו	ּכִלְבַב	ָּדוִיד	
ָאבִיו׃	נחמ' יג 27-25	וָָאִריב	עִָּמם	וֲָאַקלְלֵם	וַָאּכֶה	ֵמֶהם	ֲאנָׁשִים	וֶָאְמְרֵטם	
ִמּבְנֵֹתיֶהם	 וְִאם-ִּתׂשְאּו	 לִבְנֵיֶהם	 בְנֵֹתיכֶם	 ִאם-ִּתְּתנּו	 ּבֵאֹלִהים	 וַָאׁשְּבִיעֵם	
לִבְנֵיכֶם	וְלָכֶם׃	26	ֲהלֹוא	עַל-ֵאּלֶה	ָחָטא-ׁשְֹלמֹה	ֶמלְֶך	יִׂשְָרֵאל	ּובַּגֹויִם	ָהַרּבִים	
עַל-ּכָל- ֶמלְֶך	 ֱאֹלִהים	 וַּיְִּתנֵהּו	 ָהיָה	 לֵאֹלָהיו	 וְָאהּוב	 ּכָמֹהּו	 ֶמלְֶך	 ֹלא-ָהיָה	
יִׂשְָרֵאל	ּגַם-אֹותֹו	ֶהֱחִטיאּו	ַהּנָׁשִים	ַהּנָכְִרּיֹות׃	27	וְלָכֶם	ֲהנִׁשְַמע	לַעֲׂשֹת	ֵאת	
ּכָל-ָהָרעָה	ַהּגְדֹולָה	ַהּזֹאת	לְִמעֹל	ּבֵאֹלֵהינּו	לְהֹׁשִיב	נָׁשִים	נָכְִרּיֹות׃	מלא' ב 
12-11	ּבָגְָדה	יְהּוָדה	וְתֹועֵבָה	נֶעֶׂשְָתה	בְיִׂשְָרֵאל	ּובִירּוׁשָלִָם	ּכִי	ִחּלֵל	יְהּוָדה	
קֶֹדׁש	יְהוָה	ֲאׁשֶר	ָאֵהב	ּובָעַל	ּבַת-ֵאל	נֵכָר׃	12	יַכְֵרת	יְהוָה	לִָאיׁש	ֲאׁשֶר	יַעֲׂשֶּנָה	
עֵר	וְעֹנֶה	ֵמָאֳהלֵי	יַעֲקֹב	ּוַמּגִיׁש	ִמנְָחה	לַיהוָה	צְבָאֹות׃	קור"ב ו 14	ַאל-ִּתְהיּו	
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מֹׁשְכֵי	עֹל	זָר	עִם-ַחְסֵרי	ֱאמּונָה;	ּכִי	ֵאי-זֹה	ׁשָֻּתפּות	יֶׁש	לַּצְָדָקה	עִם-ָהעָוֶל?	
וְֵאי-זֹה	ִהְתַחּבְרּות	לָאֹור	עִם-ַהחֹׁשְֶך?

4	 אין	לערוך	נישואין	בין	קרובי	משפחה	או	בין	אלו	שיש	להם	יחסי	קרבה	.
יוכלו	 לא	 לעולם	 אלו	 זימה	 נישואי	 אלוהים.ח	 בדבר	 האסורים	 אחרים	
זוג,	 בני	 בין	 כלשהי	 הסכמה	 או	 אנושי	 חוק	 באמצעות	 לחוקיים	 להיות	
לגבר	להינשא	לקרוב	 ואישה.ט	אל	 יחד	כבעל	 שיאפשרו	לשכאלו	לחיות	
מזו	שמותרים	 גדולה	 משפחה	כלשהו	של	אישתו,	שקרבתו	המשפחתית	
בנישואין	עם	בני	משפחתו,	ואל	לאישה	להינשא	עם	קרוב	משפחה	כלשהו	
של	בעלה	שקרבתו	המשפחתית	גדולה	מזו	שמותרים	לה	בנישואין	עם	בני	

משפחתה.י

ּבֵינֵיכֶם,	 זְנּות	 ּכִי-נְִמצְָאה	 ּבָָאֶרץ	 נִׁשְַמעַת	 ׁשְמּועָה	 יח. קור"א ה 1	 ויק'  ח	

ָאבִיו׃	 ֶאת-ֵאׁשֶת	 ִאיׁש	 ּכִי-יִַּקח	 ּכָמֹוָה,	 ֹלא-ֻסּפַר	 ּבַּגֹויִם	 ֲאׁשֶר	 וְַאף-זְנּות	
וְִאיׁש	 יַּטּו	 עֲנָוִים	 וְֶדֶרְך	 ַּדּלִים	 ּבְֹראׁש	 עַל-עֲפַר-ֶאֶרץ	 ַהּׁשֲֹאפִים	 	7 ב  עמוס 

וְָאבִיו	יֵלְכּו	ֶאל-ַהּנַעֲָרה	לְַמעַן	ַחּלֵל	ֶאת-ׁשֵם	ָקְדׁשִי׃

ט	מרק' ו 18	יַעַן	ֲאׁשֶר-ָאַמר	יֹוָחנָן	ֶאל-הֹוְרדֹוס,	ֵאׁשֶת	ָאִחיָך	ֵאינֶּנָה	ֻמֶּתֶרת	

לְָך׃	ויק' יח 28-24	ַאל-ִּתַּטְּמאּו	ּבְכָל-ֵאּלֶה	ּכִי	בְכָל-ֵאּלֶה	נְִטְמאּו	ַהּגֹויִם	
וַָּתִקא	 עָלֶיָה	 עֲו	ֹנָּה	 וֶָאפְקֹד	 ָהָאֶרץ	 וִַּתְטָמא	 	25 ִמּפְנֵיכֶם׃	 ְמׁשַּלֵַח	 ֲאׁשֶר-ֲאנִי	
ָהָאֶרץ	ֶאת-יֹׁשְבֶיָה׃	26	ּוׁשְַמְרֶּתם	ַאֶּתם	ֶאת-ֻחּקַֹתי	וְֶאת-ִמׁשְּפַָטי	וְֹלא	ַתעֲׂשּו	
ִמּכֹל	ַהּתֹועֵבֹת	ָהֵאּלֶה	ָהֶאזְָרח	וְַהּגֵר	ַהּגָר	ּבְתֹוכְכֶם׃	27	ּכִי	ֶאת-ּכָל-ַהּתֹועֵבֹת	
ָהֵאל	עָׂשּו	ַאנְׁשֵי-ָהָאֶרץ	ֲאׁשֶר	לִפְנֵיכֶם	וִַּתְטָמא	ָהָאֶרץ׃	28	וְֹלא-ָתִקיא	ָהָאֶרץ	

ֶאְתכֶם	ּבְַטַּמֲאכֶם	אָֹתּה	ּכֲַאׁשֶר	ָקָאה	ֶאת-ַהּגֹוי	ֲאׁשֶר	לִפְנֵיכֶם׃	

י	ויק' כ 21-19	וְעְֶרוַת	ֲאחֹות	ִאְּמָך	וֲַאחֹות	ָאבִיָך	ֹלא	ְתגַּלֵה	ּכִי	ֶאת-ׁשְֵארֹו	

ֶהעֱָרה	עֲו	ֹנָם	יִּׂשָאּו׃	20	וְִאיׁש	ֲאֶׁשר	יִׁשְּכַב	ֶאת-ּדָֹדתֹו	עְֶרוַת	ּדֹדֹו	ּגִּלָה	ֶחְטָאם	
נִָּדה	ִהוא	עְֶרוַת	 ָאִחיו	 יִַּקח	ֶאת-ֵאׁשֶת	 ֲאֶׁשר	 וְִאיׁש	 יָֻמתּו׃	21	 יִָּׂשאּו	עֲִריִרים	

ָאִחיו	ּגִּלָה	עֲִריִרים	יְִהיּו׃

5	 התגלו	. ואשר	 נישואין,	 על	 שהוסכם	 לאחר	 שנעשו	 זנות	 או	 ניאוף	 מעשי	
לפני	הנישואין,	הם	עילה	לצד	החף	מחטא	לבטל	את	הסכם	הנישואין.יא	
במקרה	של	ניאוף	אחרי	הנישואין,	בן	הזוג	החף	מחטא	רשאי	להתגרש,יב	

ולהינשא	אחרי	הגירושין,	כאילו	שנפטר	בן	הזוג	החוטא.יג
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

יא	מתי א 20-18	וְֻהּלֶֶדת	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח	ּכֹה	ָהיְָתה	ִמְריָם	ִאּמֹו	אְֹרׂשָה	לְיֹוֵסף	

וְיֹוֵסף	ּבַעֲלָּה	ָהיָה	ִאיׁש	 ּובְֶטֶרם	יָבֹא	ֵאלֶיָה	נְִמצֵאת	ָהָרה	לְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש:	19	
חֹׁשֵב	 ּבַָּסֶתר:	20	הּוא	 לְׁשַּלְָחּה	 ּבְלִּבֹו	 וַּיֹאֶמר	 לָבּוז	 לְִתָּתּה	 ָאבָה	 וְֹלא	 צִַּדיק	
ּכָזֹאת	וְִהּנֵה	ַמלְַאְך	יְהוָה	נְִרָאה	ֵאלָיו	ּבֲַחלֹום	וַּיֹאַמר	יֹוֵסף	ּבֶן-ָּדוִד	ַאל-ִּתיָרא	

ִמּכְנֹוס	ֵאלֶיָך	ֶאת-ִמְריָם	ִאׁשְֶּתָך	ּכִי	ֲאׁשֶר	הָֹרה	בָּה	ֵמרּוַח	ַהּקֶֹדׁש	הּוא:	

ֵספֶר	 לָּה	 וְנַָתן	 ֶאת-ִאׁשְּתֹו	 יְׁשַּלַח	 ֲאׁשֶר	 ִאיׁש	 וְנֱֶאַמר:	 	32-31 ה  מתי  יב	

ּכְִריתּות׃	32	ֲאבָל	ֲאנִי	אֵֹמר	לָכֶם:	ַהְמׁשַּלֵַח	ֶאת-ִאׁשְּתֹו,	ּבִלְִּתי	עַל-ְּדבַר	זְנּות,	
עֹׂשֶה	אָֹתּה	נָֹאפֶת;	וְַהֹּלֵקַח	ֶאת-ַהּגְרּוׁשָה	לֹו	לְִאּׁשָה,	נֵֹאף	הּוא׃

יג	מתי יט 9	וֲַאנִי	אֵֹמר	לָכֶם,	ַהְמׁשַּלֵַח	ֶאת-ִאׁשְּתֹו	ּבִלְִּתי	עַל-ְּדבַר	זְנּות	וְֹלֵקַח	

לֹו	ַאֶחֶרת	נֵֹאף	הּוא	וְַהֹּלֵקַח	ֶאת-ַהּגְרּוׁשָה	נֵֹאף	הּוא׃	רומ' ז 3-2	ּכִי	ִאּׁשָה	
בְעֻלַת־ּבַעַל	ְקׁשּוָרה	ִהיא	ּבְִאיׁשָּה	ּכְפִי	ַהּתוָֺרה	ּבְַחּיָיו;	ּובְמֹות	ַהּבַעַל,	ּפְטּוָרה	
נֶֹאפֶת	 בַעְלָּה,	 ּבְַחּיֵי	 ַאֵחר	 לְִאיׁש	 ִאם־ִּתְהיֶה	 וְִהּנֵה,	 	3 ּבַעְלָּה׃	 ַרת	 ִמּתוֺ ִהיא	
יִָּקֵרא	לָּה;	ֲאבָל	ַאֲחֵרי	מוֺת	ּבַעְלָּה,	ּפְטּוָרה	ִהיא	ִמן־ַהּתֹוָרה,	וְֵאינֶּנָה	נֶֹאפֶת	

ּבְִהיֹוָתּה	לְִאיׁש	ַאֵחר׃

6	 טבעו	החוטא	של	האדם	הוא	כזה	שהאדם	נוטה	למצוא	טיעונים	בלתי	.
מוצדקים	ומוגזמים	כדי	להפריד	בין	אלו	שחיבר	אלוהים	בנישואין.	על	אף	
זאת,	מקרים	של	ניאוף	או	של	זניחה	מכוונת,	ומקרים	אלו	בלבד,	כאשר	
הם	בשום	פנים	אינם	בני	תיקון	על-ידי	הקהילה	או	הרשות	האזרחית,	הם	
עילה	לפירוק	קשר	הנישואין.יד	יש	לבצע	את	פירוק	קשר	הנישואין	באופן	
ולהבנתם	 לרצונם	 במעשה	 המעורבים	 את	 להותיר	 אין	 ומסודר.	 פומבי	

במה	שנוגע	לתהליך	פירוק	נישואיהם.טו	

יד	מתי יט 9-8	וַּיֹאֶמר	ֲאלֵיֶהם:	ּבַעֲבּור	ְקׁשִי	לְבַבְכֶם	ִהּנִיַח	לָכֶם	מֹׁשֶה	לְׁשַּלַח	

ֶאת-נְׁשֵיכֶם,	ַאְך	ֵמֹראׁש	ֹלא	ָהיְָתה	ּכָכָה׃	9	וֲַאנִי	אֵֹמר	לָכֶם,	ַהְמׁשַּלֵַח	ֶאת-
ִאׁשְּתֹו	ּבִלְִּתי	עַל-ְּדבַר	זְנּות	וְֹלֵקַח	לֹו	ַאֶחֶרת	נֵֹאף	הּוא	וְַהֹּלֵקַח	ֶאת-ַהּגְרּוׁשָה	
נֵֹאף	הּוא׃ קור"א ז 15	ֲאבָל	ִאם-יִפְֹרׁש	ִמי	ׁשֵֶאינֶּנּו	ַמֲאִמין,	יִפְֹרׁש.	וְָהָאח	
אֹו	ָהָאחֹות	ֵאינָם	ְמׁשֻעְּבִָדים	ּבֵָאּלֶה,	ּכִי	לְׁשָלֹום	ְקָרָאנּו	ָהֱאֹלִהים׃ מתי יט 
6	ִאם-ּכֵן	ֵאינָם	עֹוד	ׁשְנַיִם	ּכִי	ִאם-ּבָׂשָר	ֶאָחד.	לָכֵן	ֵאת	ֲאׁשֶר	ִחּבֵר	ָהֱאֹלִהים	

ַאל-יַפְִריֶדּנּו	ָהָאָדם׃

טו	דבר' כד 4-1	ּכִי-יִַּקח	ִאיׁש	ִאּׁשָה	ּובְעָלָּה	וְָהיָה	ִאם-ֹלא	ִתְמצָא-ֵחן	ּבְעֵינָיו	

ּכִי-ָמצָא	בָּה	עְֶרוַת	ָּדבָר	וְכַָתב	לָּה	ֵספֶר	ּכְִריֻתת	וְנַָתן	ּבְיָָדּה	וְׁשִּלְָחּה	ִמּבֵיתֹו׃	2	
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פרק	כד:	נישואין	וגירושין

וְיָצְָאה	ִמּבֵיתֹו	וְָהלְכָה	וְָהיְָתה	לְִאיׁש-ַאֵחר׃	3	ּוׂשְנֵָאּה	ָהִאיׁש	ָהַאֲחרֹון	וְכַָתב	
ָהַאֲחרֹון	 ָהִאיׁש	 יָמּות	 כִי	 אֹו	 ִמּבֵיתֹו	 וְׁשִּלְָחּה	 ּבְיָָדּה	 וְנַָתן	 ּכְִריֻתת	 ֵספֶר	 לָּה	
לָׁשּוב	 ֲאׁשֶר-ׁשִּלְָחּה	 ָהִראׁשֹון	 ּבַעְלָּה	 ֹלא-יּוכַל	 	4 לְִאּׁשָה׃	 לֹו	 ֲאׁשֶר-לְָקָחּה	
לְַקְחָּתּה	לְִהיֹות	לֹו	לְִאּׁשָה	ַאֲחֵרי	ֲאׁשֶר	ֻהַּטָּמָאה	ּכִי-תֹועֵבָה	ִהוא	לִפְנֵי	יְהוָה	

וְֹלא	ַתֲחִטיא	ֶאת-ָהָאֶרץ	ֲאׁשֶר	יְהוָה	ֱאֹלֶהיָך	נֵֹתן	לְָך	נֲַחלָה:
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פרק כה
הקהילה

1	 הקהילה	הכלל-עולמית	אינה	נראית.	היא	מורכבת	מכל	אחד	מהנבחרים	.
ראשם.	 והוא	 למשיח,	 ונתונים	 לאחד	 מכונסים	 ושיהיו	 שהינם	 שהיו,	

הקהילה	היא	כלת	המשיח,	גופו,	מלואו	של	הממלא	את	הכול	בכול.א	

א	אפס' א 10, 23-22 ַהָּתכְנִית	לְַקּבֵץ	ֶאת	ַהּכֹל	ּבַָּמׁשִיַח	ּבְִמֹלאת	ָהעִִּתים,	

וְנַָתן	 ַּתַחת	ַרגְלָיו	 ַהּכֹל	ׁשָת	 וְֶאת	 וְֶאת	ַמה	ּׁשֶּבָָאֶרץ׃	22	 ֶאת	ַמה	ּׁשֶּבַּׁשַָמיִם	
אֹותֹו	לְַּקִהּלָה	לְֹראׁש	עַל	ּכֹל׃	22	וַּיָׁשֶת	ּכֹל	ַּתַחת	ַרגְלָיו,	וַּיִֵּתן	אֹתֹו	לְֹראׁש	עַל-
ַהּכֹל	ֶאל-ָהעֵָדה׃	23	ֲאׁשֶר	ִהיא	ּגּופֹו,	ְמלֹוא	ַהְמַמּלֵא	ֶאת-ַהּכֹל	ּבַּכֹל׃	אפס' ה 
23,	27,	32	ּכִי	ָהִאיׁש	הּוא-ֹראׁש	ָהִאּׁשָה,	ּכֲַאׁשֶר	ַהָּמׁשִיַח	הּוא	ֹראׁש	ָהעֵָדה,	
וְהּוא	מֹוׁשִיעַ	ׁשֶל-ַהּגּוף׃	27	לֲַהִקיָמּה	ּבְכָבֹוד	לֹו	לְעֵָדה,	ֲאׁשֶר	ֵאין-ּבָּה	ּכֶֶתם	
וֶָקֶמט	וְכְדֹוֶמה,	ּכִי	ִאם-לְַמעַן	ִּתְהיֶה	ְקדֹוׁשָה	ּוְתִמיָמה׃	32	ּגָדֹול	ַהּסֹוד	ַהּזֶה,	
וֲַאנִי	ְמפֵָרׁש	אֹתֹו	עַל-ַהָּמׁשִיַח	וְעַל-עֲָדתֹו׃	קול' א 18	וְהּוא	ֹראׁש	ּגּוף	ָהעֵָדה,	

ֲאׁשֶר	הּוא	ֵראׁשִית	ּובְכֹור	ֵמעִם	ַהֵּמִתים,	לְַמעַן	יְִהיֶה	ָהִראׁשֹון	ּבַּכֹל׃

2	 הקהילה	הנראית,	שגם	היא	כלל-עולמית	וכפופה	לבשורה,	אינה	מוגבלת	.
לעם	אחד,	כפי	שהיה	בעבר	תחת	משטר	התורה.	היא	מורכבת	מכל	אלו	
ילדיהם.ג	 עם	 	, האמתב	 כאמונת	 אמונתם	 על	 המצהירים	 העולם	 בכל	
ומשפחתו.ה	 אלוהים	 בית	 המשיח,ד	 ישוע	 האדון	 מלכות	 היא	 זו	 קהילה	

מחוץ	לה	אין	בדרך	כלל	אפשרות	להיוושע.ו

ב	קור"א א 2	ֶאל-ְקִהּלַת	ֱאֹלִהים	ֲאׁשֶר	ּבְקֹוִרנְּתֹוס,	ֶאל-ַהְמֻקָּדׁשִים	ּבַָּמׁשִיַח	

יֵׁשּועַ	 ֲאדֹנֵנּו	 ּבְׁשֵם	 ּכָל-ַהּקְֹרִאים	 עִם	 ְקדֹׁשִים	 לְִהיֹות	 ַהְּקרּוִאים	 יֵׁשּועַ,	
ַהָּמׁשִיַח	ּבְכָל-ָמקֹום	ׁשֶּלֶָהם	וְׁשֶּלָנּו:	קור"א יב 13-12	ּכִי	ּכֲַאׁשֶר	ַהּגּוף	הּוא	
ֶאָחד	וְיֶׁש-ּבֹו	ֵאבִָרים	ַהְרּבֵה,	וְכָל-ֵאבֵָרי	ַהּגּוף	ַההּוא	ַאף	ּכִי-ַרּבִים	ֵהם	ּכֻּלָם	
ּגּוף	ֶאָחד,	ּכֵן	ּגַם	ַהָּמׁשִיַח׃	13	ּכִי	ּבְרּוַח	ֶאָחד	נְִטּבַלְנּו	כֻּלָנּו	לְגּוף	ֶאָחד,	ִאם-
יְהּוִדים,	ִאם-יְוָנִים,	ִאם-עֲבִָדים,	ִאם-ּבְנֵי	חֹוִרין	וְכֻּלָנּו	לְרּוַח	ֶאָחד	ָהׁשְֵקינּו׃	
תהל' ב 8	ׁשְַאל	ִמֶּמּנִי	וְֶאְּתנָה	גֹויִם	נֲַחלֶָתָך	וֲַאֻחּזְָתָך	ַאפְֵסי-ָאֶרץ׃	חזון ז 9	
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ַאֲחֵרי-כֵן	ָרִאיִתי	וְִהּנֵה	ָהמֹון	ַרב,	ֲאׁשֶר	ֹלא-יָכֹל	ִאיׁש	לְִמנֹותֹו,	ִמּכָל-ַהּגֹויִם	
וְלִפְנֵי	ַהּׂשֶה	ְמלֻּבָׁשִים	 וַּיַעְַמדּו	לִפְנֵי	ַהּכִֵּסא	 וְַהּלְׁשֹנֹות,	 וְָהעִַּמים	 וְַהִּמׁשְּפָחֹות	
ׂשְָמלֹות	לְבָנֹות	וְכַּפֹות	ְּתָמִרים	ּבִיֵדיֶהם׃	רומ' טו 12-9	וְַהּגֹויִם,	ֵהָּמה	יְכַּבְדּו	
ֶאת-ָהֱאֹלִהים	לְַמעַן	ַרֲחָמיו,	ּכַּכָתּוב:	עַל-ּכֵן	אֹוְדָך	בַּגֹויִם	ּולְׁשְִמָך	ֲאזֵַּמָרה׃	10	
וְאֹוֵמר:	ַהְרנִינּו	גֹויִם	עַּמֹו׃	11	וְאֹוֵמר:	ַהלְלּו	ֶאת-	יְהוָה	ּכָל-ּגֹויִם,	ׁשַּבְחּוהּו	
ּכָל-ָהֻאִּמים׃	12	וִיׁשַעְיָהּו	אֵֹמר:	וְָהיָה	ׁשֶֹרׁש	יִׁשַי	ֲאׁשֶר	עֵֹמד	לְנֵס	עִַּמים,	ֵאלָיו	

ּגֹויִם	יְַקּוּו׃

וְָהִאּׁשָה	 קור"א ז 14	ּכִי	ָהִאיׁש	ֲאׁשֶר	ֵאינֶּנּו	ַמֲאִמין	ְמֻקָּדׁש	הּוא	ּבִָאּׁשָה,	 ג	

ֲאׁשֶר	ֵאינֶּנָה	ַמֲאֶמנֶת	ְמֻקֶּדׁשֶת	ִהיא	ּבִָאיׁש;	ׁשִֶאם-ֹלא	כֵן,	יְִהיּו	בְנֵיכֶם	ְטֵמִאים.	
ָאְמנָם	עַָּתה	ְקדֹוׁשִים	ֵהָּמה׃ מה"ש ב 39	ּכִי	לָכֶם	ַהַהבְָטָחה	וְלִבְנֵיכֶם	ּולְכֹל	
ֶאת- וִַּתְקִחי	 יחז' טז 21-20	 ֱאֹלֵהינּו׃	 יְהוָה	 קֵֹרא	 לְכָל-ֲאׁשֶר	 ָהְרחֹוִקים,	
ּבָנַיְִך	וְֶאת-ּבְנֹוַתיְִך	ֲאׁשֶר	יָלְַדְּת	לִי	וִַּתזְּבִָחים	לֶָהם	לֱֶאכֹול	ַהְמעַט	ִמַּתזְנּוָתיְִך׃	
וְִאם- 	16 יא  רומ'  לֶָהם׃	 אֹוָתם	 ּבְַהעֲבִיר	 וִַּתְּתנִים	 ֶאת-ּבָנָי	 וִַּתׁשְֲחִטי	 	21
ַהְּתרּוָמה	קֶֹדׁש,	ּכֵן	ּגַם-ָהעִָּסה;	וְִאם-ַהּׁשֶֹרׁש	קֶֹדׁש,	ּכֵן	ּגַם-ָהעֲנָפִים׃	ברא' ג 
15	וְֵאיבָה	ָאׁשִית	ּבֵינְָך	ּובֵין	ָהִאּׁשָה	ּובֵין	זְַרעֲָך	ּובֵין	זְַרעָּה	הּוא	יְׁשּופְָך	ֹראׁש	
וְַאָּתה	ְּתׁשּופֶּנּו	עֵָקב׃	ברא' יז 7	וֲַהִקמִֹתי	ֶאת-ּבְִריִתי	ּבֵינִי	ּובֵינֶָך	ּובֵין	זְַרעֲָך	

ַאֲחֶריָך	לְדֹֹרָתם	לִבְִרית	עֹולָם	לְִהיֹות	לְָך	לֵאֹלִהים	ּולְזְַרעֲָך	ַאֲחֶריָך׃	

ד	מתי יג 47	עֹוד	ּדֹוָמה	ַמלְכּות	ַהּׁשַָמיִם	לְִמכְֶמֶרת	ֲאׁשֶר	הּוְרָדה	לַּיָם	ּוִמינִים	

ֵאין-ֵקץ	עַל- ישע' ט 6	לְַמְרּבֵה	ַהִּמׂשְָרה	ּולְׁשָלֹום	 יֵָאְספּו	לְתֹוכָּה׃	 ׁשֹונִים	
ֵמעַָּתה	 ּובִצְָדָקה	 ּבְִמׁשְּפָט	 ּולְַסעֲָדּה	 אָֹתּה	 לְָהכִין	 וְעַל-ַמְמלַכְּתֹו	 ָדוִד	 ּכִֵּסא	

וְעַד-עֹולָם	ִקנְַאת	יְהוָה	צְבָאֹות	ַּתעֲׂשֶה-ּזֹאת׃	

ה	אפס' ב 19	לָכֵן	ֵאינְכֶם	עֹוד	ּגִֵרים	וְתֹוׁשָבִים,	ּכִי	ַאֶּתם	ּבְנֵי-עִיר	ַאַחת	עִם-

ַהְּקדֹׁשִים	ּובְנֵי	ּבֵית	ֱאֹלִהים׃	אפס' ג 15	ֲאׁשֶר	נְִקָרא	עַל-ׁשְמֹו	ּכָל-ּבֵית	ָאבֹות	
ׁשֶּבַּׁשַָמיִם	וְׁשֶּבָָאֶרץ׃

ֶאת-ָהֱאֹלִהים,	 וַיְׁשַּבְחּו	 לֵבָב,	 ּובְתֹם	 ּבְגִילָה	 ְמזֹונָם	 וַּיֹאכְלּו	 	47 ב  מה"ש  ו	

ֶאת- עַל-ָהעֵָדה	 יֹום	 יֹום	 הֹוִסיף	 וְָהָאדֹון	 כָל-ָהעָם.	 ּבְעֵינֵי	 ֵחן	 וַּיְִמצְאּו	
ַהּנֹוׁשָעִים׃	מה"ש טז 14-13	ּובְיֹום	ַהּׁשַּבָת	יָצָאנּו	ֶאל-ִמחּוץ	לָעִיר	ֶאל-יַד	
ַהּנָָהר	ֲאׁשֶר-ׁשָם	ְמקֹום	ְּתפִיּלָה	ּכְִמנְָהגָם	וַּנֵׁשֶב	וַּנְַדּבֵר	ֶאל-ַהּנָׁשִים	ַהּנְִקָהלֹות	
ׁשָָּמה׃	14	וְִאּׁשָה	יְִרַאת	ֱאֹלִהים	ּוׁשְָמה	לּוְדיָא	מֹכֶֶרת	ַאְרּגָָמן	ֵמעִיר	ִּתיֲאִטיָרא	
ׁשְָמעָה	וַּיִפְַּתח	יְהֹוָה	ֶאת-לִּבָּה	לְַהְקׁשִיב	ֶאל-ִּדבְֵרי	פֹולֹוס׃	רומ' י 14	וְעַָּתה,	
ֵאיְך	יְִקְראּו	ֶאל־ֲאׁשֶר	ֹלא־ֶהֱאִמינּו	בֹו?	וְֵאיְך	יֲַאִמינּו	ּבֲַאׁשֶר	ֹלא	ׁשְָמעּו	עָלָיו?	
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וְֵאיְך	יִׁשְְמעּו	ּבְֵאין	ַמכְִריז?	חזון ג 6 ִמי	ֲאׁשֶר-אֹזֶן	לֹו	יִׁשְַמע	ֵאת	ֲאׁשֶר	ָהרּוַח	
אֵֹמר	לְַּקִהּלֹות׃

3	 לקהילה	כלל-עולמית	ונראית	זו	מסר	המשיח	את	שירות	הבשורה,	את	.
דבר	אלוהים	ותקנותיו,	כדי	שתקבץ	ותקדש	את	הקדושים	בחיים	האלו,	
עד	קץ	העולם.	בנוכחותו	וברוחו,	ובהתאם	להבטחתו,	הוא	גורם	לשירות	

הבשורה,	דבר	אלוהים	ותקנותיו	להיות	אפקטיבייים.ז		

וְׁשֵנִית	 לִׁשְלִיִחים	 -	ִראׁשֹונָה	 ּבַָּקָהל	 ָהֱאֹלִהים	 ׂשָם	 ּוֵמֶהם	 	28 יב  קור"א  ז	

לִנְבִיִאים	ּוׁשְלִיׁשִית	לְִמלְַּמִדים,	וַּיִֵּתן	ּגְבּורֹות,	ַאף-ַמְּתנֹות	ָהְרפֻאֹות	וְעֹזְִרים	
ׁשְלִיִחים	 ֶאת-ֵאּלֶה	 נַָתן	 וְהּוא	 	13-11 ד  אפס'  לְׁשֹנֹות׃	 ּוִמינֵי	 ּוַמנְִהיגִים	
	12 ּוְמלְַּמִדים׃	 ֹרעִים	 וְֶאת-ֵאּלֶה	 ְמבַּׂשְִרים	 וְֶאת-ֵאּלֶה	 נְבִיִאים	 וְֶאת-ֵאּלֶה	
לְַהׁשְלִים	ֶאת-ַהְּקדֹׁשִים	לְַמעֲׂשֵה	ָהעֲבֹוָדה,	לְבִנְיַן	ּגּוף	ַהָּמׁשִיַח׃	13	עַד	ּכִי-
נַּגִיעַ	ּכֻּלָנּו	לְַאֲחדּות	ָהֱאמּונָה	וְַדעַת	ּבֶן-ָהֱאֹלִהים,	ּכְִאיׁש	ֶאָחד	ׁשָלֵם,	לְׁשִעּור	
ֶאת-ּכָל- לְַתלְִמיִדים	 וַעֲׂשּו	 לְכּו	 	20-19 כח  מתי  ַהָּמׁשִיַח׃	 ְמלֹוא	 קֹוַמת	
וְלִַּמְדֶּתם	אָֹתם	 וְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃	20	 וְַהּבֵן	 ַהּגֹויִם,	ּוְטבַלְֶּתם	אָֹתם	לְׁשֵם-ָהָאב	
לִׁשְמֹר	ֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר	צִּוִיִתי	ֶאְתכֶם;	וְִהּנֵה	ָאנֹכִי	ִאְּתכֶם	ּכָל-ַהּיִָמים	עַד-ֵקץ	
ָהעֹולָם.	ָאֵמן׃ ישע' נט 21	וֲַאנִי	זֹאת	ּבְִריִתי	אֹוָתם	ָאַמר	יְהוָה	רּוִחי	ֲאׁשֶר	
עָלֶיָך	ּוְדבַָרי	ֲאׁשֶר-ׂשְַמִּתי	ּבְפִיָך	ֹלא-יָמּוׁשּו	ִמּפִיָך	ּוִמּפִי	זְַרעֲָך	ּוִמּפִי	זֶַרע	זְַרעֲָך	

ָאַמר	יְהוָה	ֵמעַָּתה	וְעַד-עֹולָם׃

4	 קהילה	כלל-עולמית	זו	הייתה	לפעמים	גלויה	יותר	לעין	ולפעמים	פחות.ח	.
קהילות	מקומיות	שייכות	לקהילה	הכלל-עולמית.	קהילות	מקומיות	אלה	
טהורות	במידה	כזו	או	אחרת,	בהתאם	לאופן	שבו	תורת	הבשורה	נלמדת	
ומתקבלת	בהן,	לאופן	שבו	הן	מנהלות	את	הטבילה	וסעודת	האדון	ומידת	

הטוהרה	שבה	עבודת	האלוהים	מתקיימת	בהן.ט

ח	רומ' יא 4-3	יְהֹוָה	ֶאת־נְבִיֶאיָך	ָהְרגּו	וְֶאת־ִמזְּבְחֶֹתיָך	ָהָרסּו;	וִָאּוֵָתר	ֲאנִי	

לְבִַּדי,	וַיְבְַקׁשּו	ֶאת־נַפְׁשִי׃	4	ֲאבָל	ֶמה־עָנָה	אֹתֹו	ַמעֲנֵה	ֱאֹלִהים?	ִהׁשְַאְרִּתי	לִי	
ׁשִבְעַת	ֲאלָפִים	ִאיׁש,	ֲאׁשֶר	ֹלא־כְָרעּו	לַּבָעַל׃	חזון יב 6, 14	וְָהִאּׁשָה	ּבְָרָחה	
ּׁשָם	 יְכַלְּכְלּוָה	 לְַמעַן	 ֱאֹלִהים,	 ֵמֵאת	 ָמקֹום	 הּוכַן-לָּה	 ֲאׁשֶר-ׁשָם	 ַהִּמְדּבָָרה,	
יִָמים	ֶאלֶף	ּוָמאַתיִם	וְׁשִּׁשִים׃	14	וַּיְֻּתנּו	לִָאּׁשָה	ׁשְֵּתי	כַנְפֵי	ַהּנֶׁשֶר	ַהּגָדֹול,	לָעּוף	
ַהִּמְדּבָָרה	ֶאל-ְמקֹוָמּה,	ֲאׁשֶר	ְּתכֻלְּכַל-ׁשָם	מֹועֵד	מֹועֲִדים	וֵָחצִי	ִמּפְנֵי	ַהּנָָחׁש׃
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ט	חזון ב-ג. קור"א ה 7-6	ֹלא-טֹוב	ִהְתַהּלֶלְכֶם.	ֲהֹלא	יְַדעְֶּתם	ּכִי	ְמעַט	ׂשְאֹר	

ְמַחֵּמץ	ֶאת-ּכָל-ָהעִָּסה?	7	ּבַעֲרּו	ֶאת-ַהּׂשְאֹור	ַהּיָׁשָן,	לְַמעַן	ִּתְהיּו	עִָּסה	ֲחָדׁשָה.	
ֲהֹלא	לֶֶחם	ַמּצֹות	ַאֶּתם,	ּכִי	גַם-לָנּו	פְִסֵחנּו	ַהּנִזְּבָח	ּבַעֲֵדנּו	הּוא	ַהָּמׁשִיַח׃

5	 הטהורות	שבקהילות	תחת	השמים	חשופות	לתערובת	של	אמת	וטעויות.י	.
יש	מהן	שכה	התדרדרו	שהן	אינן	עוד	קהילות	המשיח	אלא	כנסיות	השטן.	יא	
על	אף	זאת,	תמיד	תהיה	עלי	אדמות	קהילה	שתעבוד	את	אלוהים	על-פי	

רצונו.יב

י	קור"א יג 12	ּכִי	כָעֵת	ַמּבִיִטים	ֲאנְַחנּו	ּבְַמְרָאה	ּובְִחידֹות,	וְָאז	-	ּפָנִים	ֶאל-

ַאֵחר	לֵאמֹר:	 ָמׁשָל	 לִפְנֵיֶהם	 וַּיָׂשֶם	 	.47 ,30-24 יג	 חזון ב-ג. מתי  ּפָנִים׃	
ּבִנְפֹל	 וַיְִהי	 	25 ּבְׂשֵָדהּו׃	 טֹוב	 זֶַרע	 זַָרע	 ֲאׁשֶר	 לְִאיׁש	 ּדֹוָמה	 ַהּׁשַָמיִם	 ַמלְכּות	
ַּתְרֵּדָמה	עַל-ָהֲאנָׁשִים	וַּיָבֹא	אֹויְבֹו,	וַּיִזְַרע	זּונִין	ּבְתֹוְך	ַהִחִּטים	וַּיֵלְֶך	לֹו׃	26	
וְכֲַאׁשֶר	ּפַָרח	ַהֶּדׁשֶא	וַּיַעַׂש	ּפִֶרי	וַּיֵָראּו	ּגַם-ַהּזּונִין׃	27	וַּיִּגְׁשּו	עַבְֵדי	בַעַל-ַהּבַיִת	
	28 ַהּזּונִין?	 לֹו	 ּוֵמַאיִן	 בְׂשֶָדָך?	 זַָרעְָּת	 טֹוב	 ֲהֹלא-זֶַרע	 ֲאדֹנֵנּו,	 ֵאלָיו:	 וַּיֹאְמרּו	
וַּיֹאֶמר	לֶָהם:	ִאיׁש	אֹיֵב	עָׂשָה	זֹאת.	וַּיֹאְמרּו	ֵאלָיו	ָהעֲבִָדים:	ֲהיֵׁש	ֶאת-נַפְׁשְָך	
ְּתׁשֲָרׁשּו	 ֶאת-ַהּזּונִין	 ּפֶן-ּבְלֶַּקְטכֶם	 ֹלא,	 וַּיֹאֶמר:	 	29 אָֹתם?	 ּונְלֵַּקט	 ּכִי-נֵלְֵך	
וְָהיָה	 עַד-ַהָּקצִיר.	 יַַחד	 ׁשְנֵיֶהם	 וְיִגְְּדלּו	 אָֹתם	 ַהּנִיחּו	 	30 ֶאת-ַהִחִּטים׃	 ּגַם	
אָֹתם	 וְִאגְדּו	 ֶאת-ַהּזּונִין	 בִָראׁשֹונָה	 לְַּקטּו	 לַּקֹוצְִרים:	 אַֹמר	 ַהָּקצִיר	 ּבְעֵת	
ֲאגֻּדֹות	לְׂשְָרפָם,	וְֵאת	ַהִחִּטים	ִאְספּו	לְאֹוצִָרי׃	47	עֹוד	ּדֹוָמה	ַמלְכּות	ַהּׁשַָמיִם	

לְִמכְֶמֶרת	ֲאׁשֶר	הּוְרָדה	לַּיָם	ּוִמינִים	ׁשֹונִים	יֵָאְספּו	לְתֹוכָּה׃

יא	חזון יח 2	וַּיְִקָרא	ּבְקֹול	עֹז	לֵאמֹר:	נָפְלָה,	נָפְלָה	ּבָבֶל	ַהּגְדֹולָה	וְַּתִהי	נְוֵה	

רומ'  וְנְִמָאס׃	 ָטֵמא	 לְכָל-עֹוף	 ּוִמׁשְָמר	 ָטֵמא	 לְכָל-רּוַח	 ּוִמׁשְָמר	 ׂשְעִיִרים	
נֹׂשֵא	ֶאת־ וְִאם־ִּתְתּפֵָאר,	ַּדע	ׁשֵֶאינְָך	 יא 22-18	ַאל־ִּתְתּפֵָאר	עַל־ָהעֲנָפִים.	
ַהּׁשֶֹרׁש,	ּכִי	ִאם־ַהּׁשֶֹרׁש	הּוא	נֹׂשֵא	אֹוָתְך׃	19	וְכִי	תֹאַמר:	ֲהֹלא	נִגְְּדעּו	ָהעֲנָפִים	
לְַמעַן	ֻאְרּכַב	ָאנֹכִי׃	20	ּכֵן	הּוא!	ֵהָּמה	נִגְְּדעּו	עַל־ֲאׁשֶר	ֹלא	ֶהֱאִמינּו,	וְַאָּתה	ִהּנְָך	
נִּצָב	עַל	יְֵדי	ֱאמּונָה.	ַאל־ִּתְתּגֶָאה	ּכִי	ִאם־יְָרא׃	21	ּכִי	ָהֱאֹלִהים	ִאם	ֹלא־ָחס	
עַל־ָהעֲנָפִים	ּכְפִי	ַהֶּטבַע,	אּולַי	ֹלא־יָחּוס	ּגַם־עָלֶיָך׃	22	לָכֵן	ְרֵאה־נָא	טֹובַת	
ִאם־ַּתעֲמֹד	 טֹובָתֹו,	 וְעָלֶיָך	 עַל־ַהּנֹפְלִים;	 ֻחְמָרתֹו	 ֵהן	 ִּדינֹו:	 וְֻחְמַרת	 ֱאֹלִהים	

ּבְטֹובָתֹו,	וְִאם־ַאיִן	–	ּגַם־ַאָּתה	ִתּגֵָדעַ׃

יב	מתי טז 18	וְַאף-ֲאנִי	אֵֹמר	ֵאלֶיָך,	ּכִי	ַאָּתה	ּפְֶטרֹוס	וְעַל-ַהֶּסלַע	ַהּזֶה	ֶאבְנֶה	

ֶאת-ְקִהּלִָתי	וְׁשַעֲֵרי	ׁשְאֹול	ֹלא	יִגְּבְרּו	עָלֶיָה׃ תהל' עב 17	יְִהי	ׁשְמֹו	לְעֹולָם	
וְיְִתּבְָרכּו	בֹו	ּכָל-ּגֹויִם	יְַאּׁשְרּוהּו׃	תהל' קב 29	ּבְנֵי- לִפְנֵי-ׁשֶֶמׁש	יִּנֹון	ׁשְמֹו	
עֲבֶָדיָך	יִׁשְּכֹונּו	וְזְַרעָם	לְפָנֶיָך	יִּכֹון׃	מתי כח 20-19 לְכּו	וַעֲׂשּו	לְַתלְִמיִדים	
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פרק	כה:	הקהילה

ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם,	ּוְטבַלְֶּתם	אָֹתם	לְׁשֵם-ָהָאב	וְַהּבֵן	וְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃	20	וְלִַּמְדֶּתם	
ּכָל-ַהּיִָמים	 ִאְּתכֶם	 ָאנֹכִי	 וְִהּנֵה	 ֶאְתכֶם;	 צִּוִיִתי	 ֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר	 לִׁשְמֹר	 אָֹתם	

עַד-ֵקץ	ָהעֹולָם.	ָאֵמן׃

6	 אין	לקהילה	ראש	אחר	מלבד	האדון	ישוע	המשיח.יג	גם	האפיפיור	ברומא	.
אינו	יכול	במובן	כלשהו	להיות	ראש	הקהילה.	הוא	צורר	המשיח,	איש	
כל	 ועל	 המשיח	 נגד	 בקהילה	 עצמו	 את	 המרומם	 האבדון,	 ובן	 החטאה	

הנקרא	אלוהים.יד	

יג	קול' א 18 וְהּוא	ֹראׁש	ּגּוף	ָהעֵָדה,	ֲאׁשֶר	הּוא	ֵראׁשִית	ּובְכֹור	ֵמעִם	ַהֵּמִתים,	

וַּיִֵּתן	אֹתֹו	 ַרגְלָיו,	 ַּתַחת	 ּכֹל	 וַּיָׁשֶת	 אפס' א 22	 ּבַּכֹל׃	 ָהִראׁשֹון	 יְִהיֶה	 לְַמעַן	
לְֹראׁש	עַל-ַהּכֹל	ֶאל-ָהעֵָדה׃

	- ַרּבְכֶם	 הּוא	 ֶאָחד	 ּכִי	 ַרּבִי,	 ַאל-ִּתָּקְראּו	 ַאֶּתם	 אּולָם	 	10-8 כג  מתי  יד	

ַהָּמׁשִיַח;	וְַאֶּתם	ַאִחים	ּכֻלְכֶם׃	9	וְַאל-ִּתְקְראּו	ָאב	לְִאיׁש	ִמּכֶם	עַל-ָהֲאָדָמה,	
ּכִי	ֶאָחד	הּוא	ֲאבִיכֶם	ֲאׁשֶר	ּבַּׁשָָמיִם׃	10	ּגַם	ַאל-ִּתָּקְראּו	ַמנְִהיגִים,	ּכִי	ֶאָחד	
ִאיׁש	 ֶאְתכֶם	 ַאל-יְַתעֶה	 תסל"ב ב 4-3, 9-8	 ַהָּמׁשִיַח׃	 ַמנְִהיגְכֶם	-	 הּוא	
ּבְׁשּום	אֹופָן,	ּכִי	ֹלא-יָבֹא	ּבְֶטֶרם	יְִהיֶה	בִָראׁשֹונָה	ַהֶּמֶרד	וְנִגְלָה	ִאיׁש	ַהַחָּטָאה,	
ּבֶן-ָהֲאבַּדֹון׃	4	ַהִּמְתקֹוֵמם	וְַהִּמְתרֹוֵמם	עַל-ּכָל-ַהּנְִקָרא	ֵאל	אֹו	עֲבֹוָדה,	עַד-
ּכִי	גַם-יֵׁשֵב	ּבְֵהיכַל	ָהֱאֹלִהים	ּכֵאֹלִהים	ּוַמְרֶאה	ֶאת-עַצְמֹו	ּכִי	ֱאֹלִהים	הּוא׃	
וְיַׁשְּבִיֶתּנּו	ּבְהֹופָעַת	 וְָאז	יִּגָלֶה	ָהָרׁשָע,	ֲאׁשֶר	יְִמיֶתּנּו	ָהָאדֹון	ּבְרּוַח	ׂשְפָָתיו	 	8
ּבִיָאתֹו׃	9	ֵאת	ֲאׁשֶר	יָבֹא	ּכְֶחזְַקת	ַהּׂשָָטן	ּבְָרב-ּכַֹח	ּובְאֹתֹות	ּובְמֹופְֵתי	ׁשֶָקר׃	
חזון יג 6	וִַּתפְַּתח	ֶאת-ּפִיָה	לִנְָאצָה	ֶאל-ָהֱאֹלִהים,	וְַּתנֵַאץ	ֶאת-ׁשְמֹו	וְֶאת-

ִמׁשְּכָנֹו	וְֶאת-ַהחֹנִים	ּבַּׁשָָמיִם׃
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פרק כו
שותפות הקדושים

1	 המשיח	. רוח	 על-ידי	 המשיח,	 ישוע	 ראשם,	 עם	 מאוחדים	 הקדושים	 כל	
ועל-ידי	אמונתם.	כולם	נהנים	משותפות	אתו	במתנות	החסד,	בסבלותיו,	
באהבה,	 לזה	 זה	 מאוחדים	 הקדושים	 בהיות	 וכבודו.א	 תחייתו	 מותו,	
החובות	 למלא	את	 ומחויבים	 במתנות	החסד,ב	 זה	 עם	 זה	 שותפים	 הם	
האישיות	והציבוריות,	התורמות	לטובתם	המשותפת,	הפנימית	והגופנית.ג

ִּתְתַחּבְרּו	לָנּו	 לְַמעַן	 נֹוִדיעָה	לָכֶם,	 וְׁשַָמעְנּו,	 יוח"א א 3	ֵאת	ֲאׁשֶר	ָרִאינּו	 א	

ג  אפס'  ַהָּמׁשִיַח׃	 יֵׁשּועַ	 וְעִם-ּבְנֹו	 עִם-ָהָאב	 ִהיא	 וְִהְתַחּבְרּוֵתנּו	 ּגַם-ַאֶּתם.	
19-16	לֵָתת	לָכֶם,	לְפִי-עֹׁשֶר	ּכְבֹודֹו,	לְִהְתַחּזֵק	ּבִגְבּוָרה	עַל-יְֵדי	רּוחֹו	לָָאָדם	
ַהּפְנִיִמי׃	17	ׁשֶּיִׁשְּכֹן	ַהָּמׁשִיַח	ּבִלְבַבְכֶם	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה	וְִהיִיֶתם	ַמׁשְִריׁשִים	
ַמה-הּוא	 עִם-ּכָל-ַהְּקדֹׁשִים	 לְַהּׂשִיג	 ּתּוכְלּו	 לְַמעַן	 	18 ּבְַאֲהבָה׃	 ּוְמיָֻּסִדים	
ָהֹרַחב	וְָהאֶֹרְך	וְָהעֶֹמק	וְַהּגֹבַּה׃	19	וִיַדעְֶּתם	ֶאת-ַאֲהבַת	ַהָּמׁשִיַח,	ַהּנַעֲלָה	עַל-
ּכָל-ָּדעַת,	וְנְִמלֵאֶתם	ֶאת-ּכָל-ְמלֹוא	ָהֱאֹלִהים׃	יוח' א 16	ּוִמְּמלֹואֹו	לַָקְחנּו	
כֻּלָנּו,	ֶחֶסד	עַל-ָחֶסד׃	אפס' ב 6-5	ַאֲחֵרי	ֱהיֹוֵתנּו	ֵמִתים	ּבַּפְׁשָעִים,	ֶהֱחיָנּו	
ּבְַּמרֹוִמים,	 וַיְעִיֵרנּו	ִאּתֹו	ַאף-הֹוׁשִיבָנּו	 נֹוׁשַעְֶּתם	-	6	 ּבֶַחֶסד	 עִם-ַהָּמׁשִיַח	-	
ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ׃	פיל' ג 10	לַָדעַת	אֹתֹו	וְֶאת-ּגְבּוַרת	ְּתִחּיָתֹו	וְִהְתַחּבְרּות	עִּנּויָיו	
ּולְִהַּדּמֹות	לְמֹותֹו׃	רומ' ו' 6-5	ּכִי־ִאם	נִַּטעְנּו	יַַחד	לְִדמּות	מֹותֹו,	ָאכֵן	ּגַם־
	ָהָאָדם	ַהּיָׁשָן	 נְִהיֶה	ּבְִדמּות	ְּתִחּיָתֹו׃	6	ּבֲַאׁשֶר	יֹוְדעִים	ֲאנְַחנּו,	ּכִי־נִצְלַב	ִאּתוֺ
לֵַחְטא׃	 עֲבִָדים	 עֹוד	 ֱהיוֵֺתנּו	 לְבִלְִּתי	 ַהֵחְטא,	 ּגּוף	 יֻׁשְַמד	 לְַמעַן	 ּבָנּו,	 ֲאׁשֶר	
טימ"ב ב 12	ִאם-נְִסּבֹל,	ּגַם-נְִמֹלְך	ִאּתֹו;	וְִאם-נְנַּכֵר,	ּגַם-הּוא	יְנַּכֵר	אָֹתנּו׃

לֹו	 ּבְכָל-ָּדבָר	 וְנִגְְּדלָה	 ּבְַאֲהבָה	 ָהֱאֶמת	 ִאם-נְַדּבֵר	 ּכִי	 	16-15 ד  אפס'  ב	

לַָּמׁשִיַח,	ׁשֶהּוא	ָהֹראׁש׃	16	ֲאׁשֶר	ִמֶּמּנּו	ּכָל-ַהּגּוף	ּבְִהיֹתֹו	ֻמְרּכָב	ּוְמֻדּבָק	ּבְכָל-
וְיִגְַּדל	 יְִרּבֶה	 וְֵאבָר,	 לְכָל-ֵאבָר	 ַהּנְתּונָה	 ַהּפְעֻּלָה	 ִמַּדת	 ּכְפִי	 ַהּׁשִּמּוׁש,	 ִחּבּור	
לְַהׁשְלַָמת	ּבִנְיָנֹו	ּבְַאֲהבָה׃ קור"א יב 7	ּולְכָל-ִאיׁש	וִָאיׁש	נְִּתנָה-ּלֹו	ִהְתּגַּלּות	
ָהרּוַח	לְהֹועִיל׃ קור"א ג 23-21 עַל-ּכֵן,	ַאל-יְִתַהּלֵל	ִאיׁש	ּבָָאָדם;	ּכִי	ַהּכֹל	
וְִאם-ּכֵיפָא,	ִאם-ָהעֹולָם,	ִאם- הּוא	ׁשֶּלָכֶם׃	22	ִאם-ּפֹולֹוס,	ִאם-ַאּפֹולֹוס	



ַהַחּיִים	וְִאם-ַהָּמוֶת,	ִאם-ַההֹוֶה	וְִאם-ֶהעִָתיד,	ַהּכֹל	הּוא	ׁשֶּלָכֶם׃	23	וְַאֶּתם	
אֵֹחז	 וְֵאינֶּנּו	 	19 ב  קול'  ׁשֶל-ֱאֹלִהים׃	 הּוא	 וְַהָּמׁשִיַח	 ׁשֶל-ַהָּמׁשִיַח;	 ִהּנְכֶם	
ּגִּדּול	 יִגְַּדל	 ּוְדבָָקיו,	 ּבְצִיָריו	 ּוָמֳאָחז	 ּכָל-ַהּגּוף	 ִמֶּמּנּו	 ְמֻחּבָר	 ֲאׁשֶר	 ּבָֹראׁש,	

ֱאֹלִהים׃

ג	תסל"א ה 11, 14	עַל-ּכֵן	נֲַחמּו	זֶה	ֶאת-זֶה	ּובְנּו	ִאיׁש	ֶאת-ָאִחיו,	ּכֲַאׁשֶר	

ּגַם-עֲׂשִיֶתם׃	14	וְִהנְנּו	ַמזְִהיִרים	ֶאְתכֶם,	ֶאָחי,	הֹוכִיחּו	ֶאת-ַהּסֹוֲרִרים,	ַאְּמצּו	
ֶאת-ַרּכֵי	ַהּלֵבָב,	ִּתְמכּו	ֶאת-ַהַחּלָׁשִים	וְַהֲאִריכּו	רּוַח	ֶאל-ּכָל-ָאָדם׃	רומ' א' 
רּוַח,	 ַמַּתת	 ֵאי־זֹו	 לָכֶם	 וְלֲַחֹלק	 לְִראֹוְתכֶם	 נִכְַספְִּתי	 ּכִי־נִכְסֹף	 	14  ,12-11
לָכֶם	 ֲאׁשֶר	 ּבֱָאמּונָה	 בָזֶה	 זֶה	 עִָּמכֶם	 לְִהְתנֵַחם	 ּכְלֹוַמר,	 ִּתְתַחּזָקּו׃	12	 לְַמעַן	
לַּפְָתִאים׃	 וְגַם	 לֲַחכִָמים	 יְוָנִים,	 לְֹלא	 וְגַם	 לַּיְוָנִים	 ָאנֹכִי	 ְמֻחּיָב	 	14 וְגַם־לִי׃	
יוח"א ג 18-16	ּבָזֹאת	ִהּכְַרנּו	ֶאת-ָהַאֲהבָה,	ּכִי	הּוא	נַָתן	ֶאת-נַפְׁשֹו	ּבַעֲֵדנּו;	
ּגַם-ֲאנְַחנּו	ַחּיָבִים	לֵָתת	ֶאת-נַפְׁשֵֹתינּו	ּבְעַד	ַאֵחינּו׃	17	וְִאיׁש	ֲאׁשֶר-לֹו	נִכְֵסי	
ֵאיְך	 ִמֶּמּנּו,	 ֶאת-ַרֲחָמיו	 וְָקפַץ	 ֲחַסר-לֶֶחם	 ֶאת-ָאִחיו	 ֹרֶאה	 וְהּוא	 ָהעֹולָם	
ַּתעֲָמד-ּבֹו	ַאֲהבַת	ֱאֹלִהים?	18	ּבָנַי,	ַאל-נָא	נֱֶאַהב	ּבְִמּלִין	ּובַּלָׁשֹון,	ּכִי	ִאם-
ֶאת-ַהּטֹוב	 נַעֲׂשֶה-ּנָא	 ּבְיֵָדנּו,	 ָהעֵת	 ּכֲַאׁשֶר	 לָכֵן	 	10 ו  גלט'  ּובֱֶאֶמת׃	 ּבְפֹעַל	

עִם-ּכָל-ָאָדם	ּובְיֹוֵתר	עִם-ּבְנֵי	ֱאמּונֵָתנּו׃

2	 אלה	שמעידים	על	עצמם	שהם	קדושים	חייבים	לקיים	התחברות	קדושה	.
רוחניות	אחרות	התורמות	 פעילויות	 ובקיום	 ושותפות	בעבודת	אלוהים	
בעניינים	 רעהו	 על	 איש	 להקל	 גם	 עליהם	 באמונה.ד	 ההדדית	 לבנייתם	
פרקטיים	בהתאם	ליכולתם	וצרכי	זולתם	השונים.	שותפות	חברתית	זו	
יש	להושיט	לכל	הקוראים	בשם	האדון	ישוע	בכל	הזדמנות	שיזמן	המשיח	

בכל	מקום	שהוא.ה

ּולְַמעֲׂשִים	 לְַאֲהבָה	 אָֹתנּו	 לְעֹוֵרר	 עַל-זֶה	 זֶה	 וְנְִתּבֹונֲנָה	 	25-24 י  עבר'  ד	

ִאם-נֹוכִיַח	 ּכִי	 ֲאנָׁשִים,	 ְקצָת	 ּכְִמנְַהג	 ֶאת-ּכְנִֵסּיֵָתנּו	 וְַאל-נַעֲזֹב	 	25 טֹובִים׃	
ִאיׁש	ֶאת-ָאִחיו,	ּובְיֹוֵתר	ּבְִראְֹתכֶם	ּכִי-ָקרֹוב	ַהּיֹום׃	מה"ש ב 42, 46	וַּיְִהיּו	
וְעַל- ַהּלֶֶחם	 וְעַל-ּבְצִיעַת	 וְעַל-ַהִהְתַחּבְרּות	 ַהּׁשְלִיִחים	 עַל-ּתֹוַרת	 ׁשְֹקִדים	
וַּיִבְצְעּו	ֶאת-ַהּלֶֶחם	 וְיֹום	יֹום	ָהיּו	ׁשְֹקִדים	ּבִַּמְקָּדׁש	לֵב	ֶאָחד,	 ַהְּתפִּלָה׃	46	
ּבַּבַיִת	ּבַּבָיִת׃	ישע' ב 3	וְָהלְכּו	עִַּמים	ַרּבִים	וְָאְמרּו	לְכּו	וְנַעֲלֶה	ֶאל-ַהר-יְהוָה	
ֶאל-ּבֵית	ֱאֹלֵהי	יַעֲקֹב	וְיֵֹרנּו	ִמְּדָרכָיו	וְנֵלְכָה	ּבְאְֹרחָֹתיו	ּכִי	ִמּצִּיֹון	ֵּתצֵא	תֹוָרה	
ּוְדבַר-יְהוָה	ִמירּוׁשָלִָם׃	קור"א יא 20	וְעַָּתה	ּכֲַאׁשֶר	ִּתָּקֲהלּו	יַַחד,	ֵאין-זֶה	

לֱֶאכֹל	ְסעּוַדת	ָהָאדֹון׃	



פרק	כו:	שותפות	הקדושים

ה	מה"ש ב 45-44	וְכָל-ַהַּמֲאִמינִים	ִהְתַאֲחדּו	יַָחד	וַיְִהי-לֶָהם	ַהּכֹל	ּבְׁשָֻּתפּות׃	

וַיְַחּלְקּו	אָֹתם	לְכֻּלָם,	לְִאיׁש	ִאיׁש	ֵּדי	 45	וְֶאת-ֲאֻחּזָָתם	וְֶאת-ְרכּוׁשָם	ָמכְרּו	
ַמְחסֹורֹו׃	יוח"א ג 17	וְִאיׁש	ֲאׁשֶר-לֹו	נִכְֵסי	ָהעֹולָם	וְהּוא	ֹרֶאה	ֶאת-ָאִחיו	
ֲחַסר-לֶֶחם	וְָקפַץ	ֶאת-ַרֲחָמיו	ִמֶּמּנּו,	ֵאיְך	ַּתעֲָמד-ּבֹו	ַאֲהבַת	ֱאֹלִהים?	קור"ב 
ח-ט. מה"ש יא 30-29	וַּיִּוָעֲצּו	ַהַּתלְִמיִדים	לִׁשְֹלַח,	ִאיׁש	ִאיׁש	ֵמֲאׁשֶר	ַּתּׂשִיג	
יָדֹו,	לְעֶזְַרת	ָהַאִחים	ַהּיֹׁשְבִים	ּבִיהּוָדה׃	30	וְכֵן	ּגַם-עָׂשּו	וַּיִׁשְלְחּו	ֶאל-ַהּזְֵקנִים	

עַל-יְֵדי	ּבַר-נַּבָא	וְׁשָאּול׃

3	 שותפות	זו	שיש	לקדושים	עם	המשיח	אינה	הופכת	אותם	במובן	כלשהו	.
לשותפים	למהות	אלוהותו,	או	שווים	למשיח	מהיבט	כלשהו.	הטוענים	
אחרת	מגדפים	ומפגינים	היעדר	יראת	אלוהים.ו	גם	השותפות	שלהם	זה	
עם	זה	כקדושים	אינה	פוגמת	בזכות	או	בקניין	שיש	לכל	אדם	על	נכסיו	

ועל	רכושו.ז

ֵמעִם	 ּובְכֹור	 ֵראׁשִית	 הּוא	 ֲאׁשֶר	 ָהעֵָדה,	 ּגּוף	 ֹראׁש	 וְהּוא	 	19-18 א  קול'  ו	

ָהיָה	ָהָרצֹון	לְׁשַּכֵן	ּבֹו	ֶאת- יְִהיֶה	ָהִראׁשֹון	ּבַּכֹל׃	19	ּכִי-כֵן	 ַהֵּמִתים,	לְַמעַן	
ּכָל	ַהְּמלֹוא׃	קור"א ח 6	ָאְמנָם	לָנּו	ַאְך-ֵאל	ֶאָחד,	ָהָאב,	ֲאׁשֶר	ַהּכֹל	ִמֶּמּנּו	
וֲַאנְַחנּו	ֵאלָיו;	וְָאדֹון	ֶאָחד	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ֲאׁשֶר	ַהּכֹל	עַל-יָדֹו	וֲַאנְַחנּו	עַל-יָדֹו׃ 
ישע' מב 8	ֲאנִי	יְהוָה	הּוא	ׁשְִמי	ּוכְבֹוִדי	לְַאֵחר	ֹלא-ֶאֵּתן	ּוְתִהּלִָתי	לַּפְִסילִים׃	
טימ"א ו 16-15	ֲאׁשֶר	יְַרֶאּנָה	בְעִָּתּה	ַהְמבָֹרְך	וְַהּׁשַּלִיט	לְבַּדֹו,	ֶמלְֶך	ַהְּמלָכִים	
וֲַאדֹנֵי	ָהֲאדֹנִים׃	16	ֲאׁשֶר	הּוא	לְבַּדֹו	ַחי	וְַקּיָם	וְהּוא	ַהָּדר	ּבְאֹור	נִׂשְּגָב;	וְִאיׁש	
ֹלא	ָרָאהּו	וְֹלא	יּוכַל	לְִראֹותֹו.	וְלֹו	ַהּכָבֹוד	ּוגְבּוַרת	עֹולִָמים.	ָאֵמן׃ תהל' מה 8	
ָאַהבְָּת	ּצֶֶדק	וִַּתׂשְנָא-ֶרׁשַע	עַל-ּכֵן	ְמׁשֲָחָך	ֱאֹלִהים	ֱאֹלֶהיָך	ׁשֶֶמן	ׂשָׂשֹון	ֵמֲחבֵֶרָך׃	
ִמיׁשֹר	 ׁשֵבֶט	 וָעֶד,	 עֹולָם	 ֱאֹלִהים,	 ּכְִסֲאָך	 אֵֹמר:	 עַל-ַהּבֵן	 ַאְך	 עבר' א 9-8	
ׁשֵבֶט	ַמלְכּוֶתָך׃	9	ָאַהבְָּת	ּצֶֶדק	וִַּתׂשְנָא	ֶרׁשַע,	עַל-ּכֵן	ְמׁשֲָחָך	ֱאֹלִהים,	ֱאֹלֶהיָך,	

ׁשֶֶמן	ׂשָׂשֹון	ֵמֲחבֵֶריָך׃

ז	שמות כ 15	וַּיֹאְמרּו	ֶאל-מֹׁשֶה	ַּדּבֵר-ַאָּתה	עִָּמנּו	וְנִׁשְָמעָה	וְַאל-יְַדּבֵר	עִָּמנּו	

ֱאֹלִהים	ּפֶן-נָמּות׃ אפס' ד 28 ִמי	ׁשֶּגָנַב	ַאל-יֶֹסף	לִגְנֹב	ּכִי	ִאם-יִיגַע	ּובְיָָדיו	
יַעֲׂשֶה	ֶאת-ַהּטֹוב	לְַמעַן	יְִהיֶה-ּלֹו	לֵָתת	לְִאיׁש	ַמְחסֹור׃ מה"ש ה 4 ֲהֹלא	ׁשֶּלְָך	
ָהיָה	ֶטֶרם	ִהָּמכְרֹו	וְגַם-ַאֲחֵרי	נְִמּכַר	ָהיָה	בְיֶָדָך?	וְלָָּמה	ׂשְַמָּת	עַל-לְבָבְָך	ַהָּדבָר	

ַהּזֶה?	ֹלא	ׁשִַּקְרָּת	ּבִבְנֵי	ָאָדם	ּכִי	ִאם-ּבֵאֹלִהים׃
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פרק כז
אודות הטבילה וסעודת האדון 

1	 הטבילה	וסעודת	האדון	הם	אותות	קדושים	וחותמות	של	ברית	החסד.א	.
הם	נקבעו	ישירות	על-ידי	אלוהיםב	כדי	לייצג	את	המשיח	ואת	הברכות	
הנראה	 באופן	 להבדיל	 וכן	 בו,ג	 ירושתנו	 את	 ולאשרר	 ממנו	 שנובעות	
לעין	בין	השייכים	לקהילה	לבין	שאר	העולם.ד	הם	גם	נועדו	לחייב	את	

הקדושים	לעסוק	בעבודת	אלוהים	במשיח	על-פי	דברו.ה

ָהיְָתה־ּלֹו	 ֲאׁשֶר	 ָהֱאמּונָה	 צְִדַקת	 לְחֹוָתם	 ִקּבֵל	 ַהִּמילָה	 וְאֹות	 	11 ד  רומ'  א	

ּבְעְָרלָתוֺ,	לְִהיֹות	לְָאב	לְכָל־ַהַּמֲאִמינִים	ַאף	ּכִי	עֲֵרלִים	ֵהם,	לְַמעַן	ּגַם־לֶָהם	
ֵּתָחׁשֵב	ַהּצְָדָקה׃ ברא' יז 7, 10	וֲַהִקמִֹתי	ֶאת-ּבְִריִתי	ּבֵינִי	ּובֵינֶָך	ּובֵין	זְַרעֲָך	
ַאֲחֶריָך	לְדֹֹרָתם	לִבְִרית	עֹולָם	לְִהיֹות	לְָך	לֵאֹלִהים	ּולְזְַרעֲָך	ַאֲחֶריָך׃	10	זֹאת	

ּבְִריִתי	ֲאׁשֶר	ִּתׁשְְמרּו	ּבֵינִי	ּובֵינֵיכֶם	ּובֵין	זְַרעֲָך	ַאֲחֶריָך	ִהּמֹול	לָכֶם	ּכָל-זָכָר׃

ב	מתי כח 19	לְכּו	וַעֲׂשּו	לְַתלְִמיִדים	ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם,	ּוְטבַלְֶּתם	אָֹתם	לְׁשֵם-

ִמן-ָהָאדֹון	 ָאנֹכִי	 ִקּבַלְִּתי	 ּכִי-כֹה	 יא 23	 קור"א  ַהּקֶֹדׁש׃	 וְרּוַח	 וְַהּבֵן	 ָהָאב	
ֶאת-ֲאׁשֶר	ּגַם-ָמַסְרִּתי	לָכֶם,	ּכִי	ָהָאדֹון	יֵׁשּועַ,	ּבַּלַיְלָה	ַההּוא	ֲאׁשֶר-נְִמַסר	ּבֹו,	

לַָקח	ֶאת-ַהּלֶָחם׃

ג	קור"א י 16	ּכֹוס	ַהּבְָרכָה	ֲאׁשֶר	ֲאנְַחנּו	ְמבֲָרכִים	ֲהֹלא	ִהיא	ִהְתַחּבְרּות	ַּדם	

ַהָּמׁשִיַח:	 ּגּוף	 ִהְתַחּבְרּות	 הּוא	 ֲהֹלא	 בֹצְעִים	 ֲאנְַחנּו	 ֲאׁשֶר	 וְַהּלֶֶחם	 ַהָּמׁשִיַח	
קור"א יא 26-25	וְכֵן	ּגַם-ֶאת-ַהּכֹוס	ַאַחר	ַהְּסעּוָדה,	וַּיֹאַמר:	ַהּכֹוס	ַהּזֹאת	
ּכִי	 ׁשִֶּתׁשְּתּו׃	26	 ּבְכָל-עֵת	 לְזִכְרֹונִי	 עָׂשּו-זֹאת	 ּבְָדִמי,	 ַהֲחָדׁשָה	 ַהּבְִרית	 ִהיא	
ּבְכָל-עֵת	ׁשֶּתֹאכְלּו	ֶאת-ַהּלֶֶחם	ַהּזֶה	וְִתׁשְּתּו	ֶאת-ַהּכֹוס	ַהּזֹאת,	ַהזְּכֵר	ַּתזְּכִירּו	
ֲאׁשֶר	 ּבְִרית	 ּכִי	 אֵֹמר:	 ֲאנִי	 וזֹאת	 ג 17	 יָבֹא׃ גלט'  ּכִי	 עַד	 ֲאדֹנֵנּו,	 ֶאת-מֹות	
ִקּיְָמּה	ָהֱאֹלִהים	ֵמָאז	לִימֹות	ַהָּמׁשִיַח,	ֹלא	תּוכַל	ַהּתֹוָרה,	ֲאׁשֶר	ּבָָאה	ַאֲחֵרי	

ַאְרּבַע	ֵמאֹות	ּוׁשְֹלׁשִים	ׁשָנָה,	לְָהפֵר	אֹוָתּה	ּולְבֵַּטל	ֶאת-ַהַהבְָטָחה׃
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לְַמעַן	 ַהִּמילָה	 ּבְנֵי	 לְִמׁשֵָרת	 ָהיָה	 ַהָּמׁשִיַח	 יֵׁשּועַ	 ּכִי	 אֵֹמר	 וֲַאנִי	 רומ' טו 8	 ד	

וְכִי- 	48 יב  שמות  לָָאבֹות׃	 ֲאׁשֶר	 ֶאת־ַהַהבְָטחֹות	 לְַקּיֵם	 ָהֱאֹלִהים,	 ֱאֶמת	
יָגּור	ִאְּתָך	ּגֵר	וְעָׂשָה	פֶַסח	לַיהוָה	ִהּמֹול	לֹו	כָל-זָכָר	וְָאז	יְִקַרב	לַעֲׂשֹתֹו	וְָהיָה	
ֹלא	 ֲאלֵיֶהם	 וַּיֹאְמרּו	 	14 לד  ברא'  ּבֹו׃	 ֹלא-יֹאכַל	 וְכָל-עֵָרל	 ָהָאֶרץ	 ּכְֶאזְַרח	
נּוכַל	לַעֲׂשֹות	ַהָּדבָר	ַהּזֶה	לֵָתת	ֶאת-ֲאחֵֹתנּו	לְִאיׁש	ֲאׁשֶר-לֹו	עְָרלָה	ּכִי-ֶחְרּפָה	

ִהוא	לָנּו׃	

ה	רומ' ו 4-3	אֹו	ַהֵאינְכֶם	יְֹדעִים,	ּכִי	כֻּלָנּו	ֲאֶׁשר	נְִטּבַלְנּו	לַָּמִׁשיַח	יֵׁשּועַ,	לְמֹותֹו	

נְִטּבָלְנּו?	4	לָכֵן	נְִקּבְַרנּו	ִאּתוֺ	ּבְַּטבִילָה	לַָּמוֶת,	לְַמעַן	ּכְפִי	ׁשֶהּוָקם	ַהָּמִׁשיַח	ִמן	
ַהֵּמִתים	ּבִכְבוֺד	ָהָאב,	ּכֵן	נְִתַהּלְֵך	ּגַם־ֲאנְַחנּו	ּבְַחּיִים	ֲחָדׁשִים׃	קור"א י 16, 21	
ּכֹוס	ַהּבְָרכָה	ֲאֶׁשר	ֲאנְַחנּו	ְמבֲָרכִים	ֲהֹלא	ִהיא	ִהְתַחּבְרּות	ַּדם	ַהָּמִׁשיַח	וְַהּלֶֶחם	
ֲאֶׁשר	ֲאנְַחנּו	בֹצְעִים	ֲהֹלא	הּוא	ִהְתַחּבְרּות	ּגּוף	ַהָּמׁשִיַח:	21	ֹלא	תּוכְלּו	לִׁשְּתֹות	
יַַחד	ּכֹוס	ֲאדֹנֵנּו	וְגַם-ּכֹוס	ַהּׁשִֵדים;	וְֹלא	תּוכְלּו	לְִהְתַחּבֵר	ֶאל-ֻׁשלְַחן	ֲאדֹנֵנּו	וְגַם	

ֶאל-ֻׁשלְַחן	ַהּׁשִֵדים׃

2	 בכל	אות	קדוש	וחותם	של	ברית	החסד	קיימת	זיקה	רוחנית	או	אחדות,	.
בין	האות	לבין	מה	שהאות	מסמל.	מכאן	שהשמות	והתוצאות	של	אחד	

מיוחסים	לשני.ו	

ַאֲחֶריָך	 זְַרעֲָך	 ּובֵין	 ּובֵינֵיכֶם	 ּבֵינִי	 ִּתׁשְְמרּו	 ֲאׁשֶר	 ּבְִריִתי	 זֹאת	  10 יז  ברא'  ו	

לֶָהם	 וַּיִֵּתן	 וַיְבֶָרְך	 ֶאת-ַהּכֹוס	 וַּיִַּקח	  28-27 כו  ּכָל-זָכָר׃ מתי  לָכֶם	 ִהּמֹול	
לֵאמֹר:	ׁשְתּו	ִמֶּמּנָה	ּכֻּלְכֶם׃	28	ּכִי	זֶה	הּוא	ָדִמי,	ַּדם-ַהּבְִרית	ַהֲחָדׁשָה	ַהּנִׁשְּפְָך	
ּבְעַד	ַרּבִים	לְִסלִיַחת	ֲחָטִאים׃ טיט' ג 5 ָאז	ֹלא	בִגְלַל	ַמעֲׂשֵי	ַהּצְָדָקה	ֲאׁשֶר	
עָׂשִינּו	הֹוׁשִיעַ	אָֹתנּו,	ּכִי	ִאם-ִמּתֹוְך	ַחְסּדֹו,	עַל-יְֵדי	ְטבִילַת	ַהּתֹולָָדה	ַהּׁשְנִּיָה	

וְִחּדּוׁש	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃

3	 החסד	שבא	לידי	ביטוי	בטבילה	ובסעודת	האדון	או	באמצעותם	כאשר	.
המאמין	משתתף	בהם	כראוי,	אינו	נובע	מכוח	כלשהו	הטמון	בהם	וגם	
אינו	תלוי	ביראת	האלוהים	או	בכוונת	לבו	של	מי	שמנהל	אותם.ז		קבלת	
החסד	הזה	תלויה	בכתבי	הקודש	שקבעו	והסמיכו	את	קיום	שתי	התקנות	
באמצעות	 נאמנים,ח	 למאמינים	 שבהם	 הברכה	 אודות	 וההבטחה	 הללו	

פעולת	רוח	הקודש.ט	

ז	רומ' ב 29-28	ּכִי	ֹלא־ַהּנְִרֶאה	לָעַיִן	הּוא	ַהּיְהּוִדי.	וְֹלא־ַהנְִרֵאית	לָעַיִן	ּבָּגּוף	

,	יְהּוִדי	הּוא.	ּוִמילָה	ִהיא	ֲאׁשֶר	ּבַּלֵב,	ּכְפִי	 ִהיא	ַהִּמילָה׃	29	ּכִי	ַהּיְהּוִדי	בִלְבַבוֺ
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ָהרּוַח,	וְֹלא	ּכְפִי	ָהאֹות	ַהּכְתּובָה.	ֲאׁשֶר־ֹלא	ִמּבְנֵי	ָאָדם	ְּתִהּלָתֹו,	ּכִי	ִאם־ֵמֵאת	
ּגַם- ֲאׁשֶר	ּכָעֵת	ּתֹוׁשִיעַ	 ַהְּטבִילָה,	 וְזֶה	הּוא	אֹות	 פטר"א ג 21	 ָהֱאֹלִהים׃	
אָֹתנּו,	ֹלא	בְָהִסיר	ִטּנּוף	ַהּבָׂשָר,	ּכִי	ִאם-ּבִׁשְָאל-לָנּו	ֵמֵאת	ֱאֹלִהים	רּוַח	ׁשְלֵָמה	

עַל-יְֵדי	ֲהָקַמת	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃

ִמֶּמּנָה	 ׁשְתּו	 לֵאמֹר:	 לֶָהם	 וַּיִֵּתן	 וַיְבֶָרְך	 ֶאת-ַהּכֹוס	 וַּיִַּקח	  28-27 כו  מתי  ח	

ּכֻּלְכֶם׃	28	ּכִי	זֶה	הּוא	ָדִמי,	ַּדם-ַהּבְִרית	ַהֲחָדׁשָה	ַהּנִׁשְּפְָך	ּבְעַד	ַרּבִים	לְִסלִיַחת	
ֲחָטִאים׃	מתי כח 20-19	לְכּו	וַעֲׂשּו	לְַתלְִמיִדים	ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם,	ּוְטבַלְֶּתם	
ֶאת-ּכָל- לִׁשְמֹר	 אָֹתם	 וְלִַּמְדֶּתם	 	20 ַהּקֶֹדׁש׃	 וְרּוַח	 וְַהּבֵן	 לְׁשֵם-ָהָאב	 אָֹתם	
ָאֵמן׃  ָהעֹולָם.	 עַד-ֵקץ	 ִאְּתכֶם	ּכָל-ַהּיִָמים	 ָאנֹכִי	 וְִהּנֵה	 ֶאְתכֶם;	 צִּוִיִתי	 ֲאׁשֶר	
קור"א יא 29-27	לָכֵן	ִמי	ׁשֶּיֹאכַל	ִמן-ַהּלֶֶחם	ַהּזֶה	אֹו-יִׁשְֶּתה	ִמּכֹוס	ָהָאדֹון	
ׁשֶּלא	כָָראּוי	יְֶאׁשַם	לְגּוף	ֲאדֹנֵנּו	ּולְָדמֹו׃		28	יִבְַחן	ָהִאיׁש	ֶאת-נַפְׁשֹו	וְָאז	יֹאכַל	
ִמן-ַהּלֶֶחם	וְיִׁשְֶּתה	ִמן-ַהּכֹוס׃	29	ּכִי	ָהאֹכֵל	וְַהּׁשֶֹתה	ׁשֶּלא	כָָראּוי	אֹכֵל	וְׁשֶֹתה	

ִּדין	לְנַפְׁשֹו	לְפִי	ׁשֶּלא-ִהפְלָה	ֶאת-ּגּוף	ָהָאדֹון׃

ט	מתי ג 11	ֵהן	ָאנֹכִי	טֹובֵל	ֶאְתכֶם	ּבַַּמיִם	לְַּתׁשּובָה	וְַהּבָא	ַאֲחַרי	ָחזָק	ִמֶּמּנִי	

ֲאׁשֶר	ָקטֹנְִּתי	ִמּׂשְֵאת	נְעָלָיו	וְהּוא	יְִטּבֹל	ֶאְתכֶם	ּבְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ּובֵָאׁש׃ קור"א 
יב 13	ּכִי	ּבְרּוַח	ֶאָחד	נְִטּבַלְנּו	כֻּלָנּו	לְגּוף	ֶאָחד	ִאם-יְהּוִדים	וְִאם-יְוָנִים	ִאם-

עֲבִָדים	וְִאם-ּבְנֵי	חֹוִרין	וְכֻּלָנּו	לְרּוַח	ֶאָחד	ָהׁשְִקינּו׃

4	 רק	שני	אותות	קדושים	וחותמות	של	ברית	החסד	נקבעו	על	ידי	אדוננו	.
ניהול	הטבילה	וסעודת	 המשיח	בבשורה,	והם	הטבילה	וסעודת	האדון.	
האדון	ייעשה	רק	על-ידי	רועה	קהילה	שהוסמך	לכך	בהתאם	לדרישות	

הכתובים.י	

י	מתי כח 19	לְכּו	וַעֲׂשּו	לְַתלְִמיִדים	ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם,	ּוְטבַלְֶּתם	אָֹתם	לְׁשֵם-

ִמן-ָהָאדֹון	 ָאנֹכִי	 ִקּבַלְִּתי	 ּכִי-כֹה	 יא 23	 קור"א  ַהּקֶֹדׁש׃	 וְרּוַח	 וְַהּבֵן	 ָהָאב	
ֶאת-ֲאׁשֶר	ּגַם-ָמַסְרִּתי	לָכֶם,	ּכִי	ָהָאדֹון	יֵׁשּועַ,	ּבַּלַיְלָה	ַההּוא	ֲאׁשֶר-נְִמַסר	ּבֹו,	
לַָקח	ֶאת-ַהּלֶָחם׃	קור"א ד 1	ּכֵן	יֲַחׁשָב-ִאיׁש	אָֹתנּו	ּכְִמׁשֲָרֵתי	ַהָּמׁשִיַח	וְסֹכְנֵי	
ָרזֵי	ֵאל׃	עבר' ה 4	וְֶאת-ַהּגְֻדּלָה	ַהּזֹאת	ֹלא-יִַּקח	ִאיׁש	לְעַצְמֹו,	ַרק	ַהָּקרּוא	
לָּה	ֵמֵאת	ָהֱאֹלִהים,	ּכְמֹו	ַאֲהֹרן׃	קור"ב ה 20	ּובְכֵן	ְמלִיצֵי	ַהָּמׁשִיַח	ֲאנְַחנּו	
ִהְתּכַּפְרּו-נָא	 ַהָּמׁשִיַח	 ּבְעַד	 ִמּכֶם	 נְבֵַּקׁש	 עַל-יֵָדנּו	 ֶאְתכֶם	 ַמזְִהיר	 וְָהֱאֹלִהים	

לֵאֹלִהים׃
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5	 ברית	. וחותמי	 הקדושים	 באותות	 והוצגו	 שסומלו	 הרוחניות	 האמתות	
הברית	 של	 לאלו	 זהות	 במהותן	 היו	 והפסח(	 )המילה	 שבתנ"ך	 החסד	

החדשה.יא

יא	קור"א י 4-1 וְֹלא	ֲאכֵַחד	ִמּכֶם	ֶאָחי	ׁשֲֶאבֹוֵתינּו	ָהיּו	כֻּלָם	ַּתַחת	ֶהעָנָן	וְכֻּלָם	

עָבְרּו	ּבְתֹוְך	ַהּיָם׃	2	וְכֻּלָם	נְִטּבְלּו	לְמׁשֶה	ּבֶעָנָן	ּובַּיָם׃	3	וְכֻּלָם	ָאכְלּו	ַמֲאכָל	
ָהרּוָחנִי	 ִמן-ַהּצּור	 ׁשָתּו	 ּכִי	 רּוָחנִי	 ֶאָחד	 ַמׁשְֶקה	 ׁשָתּו	 וְכֻּלָם	 	4 רּוָחנִי׃	 ֶאָחד	
ַההֹלְֵך	עִָּמֶהם	וְַהּצּור	ַההּוא	ַהָּמׁשִיַח׃ רומ ד 11 וְאֹות	ַהִּמילָה	ִקּבֵל	לְחֹוָתם	
,	לְִהיֹות	לְָאב	לְכָל־ַהַּמֲאִמינִים	ַאף	 צְִדַקת	ָהֱאמּונָה	ֲאׁשֶר	ָהיְָתה־ּלֹו	ּבְעְָרלָתוֺ

ּכִי	עֲֵרלִים	ֵהם,	לְַמעַן	ּגַם־לֶָהם	ֵּתָחׁשֵב	ַהּצְָדָקה׃
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טבילה

1	 טבילה	היא	תקנה	השייכת	לברית	החדשה	ונקבעה	על	ידי	ישוע	המשיח,א	.
לא	רק	כאמצעי	לקבל	את	הנטבל	אל	הקהילה	הנראית	לעין,ב	אלא	גם	כדי	
לשמש	לנטבל	אות	וחותם	של	ברית	החסד,ג	של	אחדות	עם	המשיח,ד	של	
הלידה	החדשה,ה	של	סליחת	החטאים,ו	ושל	כניעתו	לאלוהים	באמצעות	
המשיח	כדי	להלך	בחיים	מחודשים.ז	תקנה	זו,	על-פי	קביעתו	של	המשיח,	

תתקיים	בקהילתו	עד	קץ	העולם.ח

א	מתי כח 19	לְכּו	וַעֲׂשּו	לְַתלְִמיִדים	ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם,	ּוְטבַלְֶּתם	אָֹתם	לְׁשֵם-

ָהָאב	וְַהּבֵן	וְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃

ב	קור"א יב 13	ּכִי	ּבְרּוַח	ֶאָחד	נְִטּבַלְנּו	כֻּלָנּו	לְגּוף	ֶאָחד,	ִאם-יְהּוִדים,	ִאם-

יְוָנִים,	ִאם-עֲבִָדים,	ִאם-ּבְנֵי	חֹוִרין	וְכֻּלָנּו	לְרּוַח	ֶאָחד	ָהׁשְֵקינּו׃

ָהיְָתה־ּלֹו	 ֲאׁשֶר	 ָהֱאמּונָה	 צְִדַקת	 לְחֹוָתם	 ִקּבֵל	 ַהִּמילָה	 וְאֹות	 	11 ד  רומ'  ג	

ּבְעְָרלָתוֺ,	לְִהיֹות	לְָאב	לְכָל־ַהַּמֲאִמינִים	ַאף	ּכִי	עֲֵרלִים	ֵהם,	לְַמעַן	ּגַם־לֶָהם	
ֵּתָחׁשֵב	ַהּצְָדָקה׃	קול' ב 12-11	ּובֹו	ַאֶּתם	ּגַם-נִּמֹולִים	ִמילָה	ׁשֶֹּלא	בְיָָדיִם,	
ִאּתֹו	 נְִקּבְַרֶּתם	 ּכִי	 	12 ַהָּמׁשִיַח׃	 ִמילַת	 ִהיא	 ַהחֹוֵטא,	 ַהּבָׂשָר	 ּגּוף	 ּבְַהפְׁשַָטת	
ּבְַּטבִילָה,	ַאף-ַקְמֶּתם	ִאּתֹו	ּבְַּתִחּיָה	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה	ּבִגְבּוַרת	ֱאֹלִהים	ֲאׁשֶר	

ֱהעִירֹו	ִמן-ַהֵּמִתים׃	

ד	גלט' ג 27 ּכִי	כֻּלְכֶם	ֲאׁשֶר	נְִטּבַלְֶּתם	לַָּמׁשִיַח	לְבַׁשְֶּתם	ֶאת-ַהָּמׁשִיַח׃	רומ' ו 

5	ּכִי־ִאם	נִַּטעְנּו	יַַחד	לְִדמּות	מֹותֹו,	ָאכֵן	ּגַם־נְִהיֶה	ּבְִדמּות	ְּתִחּיָתֹו׃

ה	טיט' ג 5 ָאז	ֹלא	בִגְלַל	ַמעֲׂשֵי	ַהּצְָדָקה	ֲאׁשֶר	עָׂשִינּו	הֹוׁשִיעַ	אָֹתנּו,	ּכִי	ִאם-

ִמּתֹוְך	ַחְסּדֹו,	עַל-יְֵדי	ְטבִילַת	ַהּתֹולָָדה	ַהּׁשְנִּיָה	וְִחּדּוׁש	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃

לְִסלִיַחת	 ַהְּתׁשּובָה	 ְטבִילַת	 וְקֹוֵרא	 ּבִַּמְדּבָר	 טֹבֵל	 יֹוָחנָן	 וַיְִהי	 	4 א  מרק'  ו	

ַהֲחָטִאים׃
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יֵׁשּועַ,	 לַָּמׁשִיַח	 נְִטּבַלְנּו	 ֲאׁשֶר	 כֻּלָנּו	 ּכִי	 יְֹדעִים,	 ַהֵאינְכֶם	 אֹו	 	4-3 ו  רומ'  ז	

ׁשֶהּוָקם	 ּכְפִי	 לְַמעַן	 לַָּמוֶת,	 ּבְַּטבִילָה	 ִאּתוֺ	 נְִקּבְַרנּו	 לָכֵן	 	4 נְִטּבָלְנּו?	 לְמֹותֹו	
ַהָּמׁשִיַח	ִמן	ַהֵּמִתים	ּבִכְבוֺד	ָהָאב,	ּכֵן	נְִתַהּלְֵך	ּגַם־ֲאנְַחנּו	ּבְַחּיִים	ֲחָדׁשִים׃

אָֹתם	 ּוְטבַלְֶּתם	 ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם,	 לְַתלְִמיִדים	 וַעֲׂשּו	 לְכּו	 מתי כח 20-19  ח	

ֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר	 לִׁשְמֹר	 אָֹתם	 וְלִַּמְדֶּתם	 	20 ַהּקֶֹדׁש׃	 וְרּוַח	 וְַהּבֵן	 לְׁשֵם-ָהָאב	
צִּוִיִתי	ֶאְתכֶם;	וְִהּנֵה	ָאנֹכִי	ִאְּתכֶם	ּכָל-ַהּיִָמים	עַד-ֵקץ	ָהעֹולָם.	ָאֵמן׃

2	 ורוח	. הבן	 האב,	 בשם	 הנטבל	 את	 לטבול	 ויש	 במים	 נעשית	 הטבילה	
הקודש.	את	הטבילה	יבצע	רועה	קהילה	שהוסמך	לכך	בהתאם	לדרישות	

הכתובים.ט

ט	מתי ג 11	ֵהן	ָאנֹכִי	טֹובֵל	ֶאְתכֶם	ּבַַּמיִם	לְִתׁשּובָה	וְַהּבָא	ַאֲחַרי	ָחזָק	הּוא	

ִמֶּמּנִי	ֲאׁשֶר	ֵאינֶּנִי	כְַדי	לָׂשֵאת	נְעָלָיו	וְהּוא	יְִטּבֹל	ֶאְתכֶם	ּבְרּוַח	ַהּקֶֹדׁש	ּובֵָאׁש:	
יוח' א 33	וֲַאנִי	ֹלא	יְַדעְִּתיו,	אּולָם	ַהּׁשֹלֵַח	אִֹתי	לְִטּבֹל	ּבַַּמיִם,	הּוא	ָאַמר	ֵאלַי:	
וְנָָחה	עָלָיו,	ִהּנֵה	זֶה	הּוא	ֲאׁשֶר	יְִטּבֹל	ּבְרּוַח	 יֶֹרֶדת	 ֵאת	ֲאׁשֶר-ִּתְרֶאה	ָהרּוַח	
וַעֲׂשּו	לְַתלְִמיִדים	ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם,	ּוְטבַלְֶּתם	 לְכּו	 ַהּקֶֹדׁש׃ מתי כח 20-19 
ֶאת-ּכָל- לִׁשְמֹר	 אָֹתם	 וְלִַּמְדֶּתם	 	20 ַהּקֶֹדׁש׃	 וְרּוַח	 וְַהּבֵן	 לְׁשֵם-ָהָאב	 אָֹתם	
ֲאׁשֶר	צִּוִיִתי	ֶאְתכֶם;	וְִהּנֵה	ָאנֹכִי	ִאְּתכֶם	ּכָל-ַהּיִָמים	עַד-ֵקץ	ָהעֹולָם.	ָאֵמן׃		

3	 אין	חובה	לׁשַקע	את	הנטבל	במים.	טבילה	נעשית	כראוי	אם	המים	יותזו	.
או	יישפכו	על	הנטבל.י

וְַהַּמׁשְִקים	 עִם-ַהַּמֲאכָלֹות	 ֵהָּמה	 ַהּגּוף	 ַאְך-ִמׁשְּפְֵטי	  22-19 ,10 עבר' ט  י	

וְַהְּטבִילֹות	ַהּׁשֹנֹות,	ֲאׁשֶר	הּוׂשְמּו	עַד-עֵת	ַהִּתּקּון׃	19	ּכִי	ּכְכַּלֹות	מֹׁשֶה	לְַהּגִיד	
לְכָל-ָהעָם	ֶאת-ּכָל-ַהִּמצְוֹת	ּכַּתֹוָרה,	לַָקח	ַּדם	ָהעֲגָלִים	וְַהּׂשְעִיִרים	עִם-ַמיִם	
וְתֹולַעַת	ׁשָנִי	וְֵאזֹוב	וַּיִזְֹרק	עַל-ַהֵּספֶר	וְעַל	ּכָל-ָהעָם׃	20	וַּיֹאַמר:	ִהּנֵה	ַדם-
ַהּבְִרית	ֲאׁשֶר	צִּוָה	ֱאֹלִהים	ֲאלֵיכֶם׃	21	וְכֵן	ִהּזָה	ִמן-ַהָּדם	עַל-ַהִּמׁשְּכָן	וְעַל	
ּכַּפָָרה	 וְֵאין	 ַהּתֹוָרה,	 עַל-ּפִי	 ּבַָּדם	 יְֻטַהר	 ַהּכֹל	 וְכְִמעַט	 	22 ַהּׁשֵָרת׃	 ּכָל-ּכְלֵי	
ּבְלִי-ׁשְפִיכַת	ָּדם׃ מה"ש ב 41 וַיְַקּבְלּו	ֶאת-ְּדבָרֹו	ּבְׂשְִמָחה	וַּיִָּטבֵלּו;	ּובַּיֹום	
ּבַּׁשָעָה	 ּבַּלַיְלָה	 וַּיִָּקֵחם	  33 טז  מה"ש  נָפֶׁש׃  ַאלְפֵי	 ּכִׁשְֹלׁשֶת	 נֹוְספּו	 ַההּוא	
ַהִהיא	וַּיְִרַחץ	ֶאת-ַחּבּוֹרֵתיֶהם,	וַיְַמֵהר	לְִהָּטבֵל	הּוא	וְכָל-ֲאׁשֶר-לֹו׃ מרק' ז 4	
וְֶאת-ֲאׁשֶר	ִמן-ַהּׁשּוק	ֵאינָם	אֹכְלִים	ּבְֹלא	ְטבִילָה,	וְעֹוד	ְּדבִָרים	ֲאֵחִרים	ַרּבִים	

ֲאׁשֶר	ִקּבְלּו	לִׁשְמֹר,	ּכְמֹו	ְטבִילַת	ּכֹסֹות	וְכִַּדים	וְיֹורֹות	ּוִמּטֹות׃
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4	 לו,יא	. יש	לטבול	לא	רק	את	הטוענים	שהם	מאמינים	במשיח	ומצייתים	
אלא	גם	את	התינוקות	של	הורה	או	של	הורים	מאמינים.יב

ֶאת- וְִקְראּו	 ֶאל-ּכָל-ָהעֹולָם	 לְכּו	 ֲאלֵיֶהם:	 וַּיֹאֶמר	 	16-15 טז  מרק'  יא	

ַהּבְׂשֹוָרה	לְכָל-ַהּבְִריָאה׃	16	ַהַּמֲאִמין	וְנְִטּבָל	הּוא	יִּוָׁשֵעַ,	וֲַאׁשֶר	ֹלא-יֲַאִמין	
ּבְכָל-לְבָבְָך,	 ַאָּתה	 פִילִּפֹוס,	ִאם-ַמֲאִמין	 וַּיֹאֶמר	 מה"ש ח 38-37	 יְֶאׁשָם׃	
הּוא׃	 ּבֶן-ָהֱאֹלִהים	 ַהָּמׁשִיַח	 יֵׁשּועַ	 ּכִי	 ַמֲאִמין	 ֲאנִי	 וַּיֹאֶמר,	 וַּיַעַן	 ֻמָּתר-לְָך.	
פִילִּפֹוס	 ַהַּמיִם,	 ֶאל-ּתֹוְך	 ׁשְנֵיֶהם	 וַּיְֵרדּו	 ֶאת-ַהֶּמְרּכָבָה,	 לְַהעֲִמיד	 וַיְצַו	 	38

וְַהָּסִריס,	וַּיְַטּבֵל	אֹותֹו׃

ַאֲחֶריָך	 זְַרעֲָך	 ּובֵין	 ּובֵינֶָך	 ּבֵינִי	 ֶאת-ּבְִריִתי	 וֲַהִקמִֹתי	 	10-9  ,7 יז  ברא'  יב	

לְדֹֹרָתם	לִבְִרית	עֹולָם	לְִהיֹות	לְָך	לֵאֹלִהים	ּולְזְַרעֲָך	ַאֲחֶריָך׃	9	וַּיֹאֶמר	ֱאֹלִהים	
	10 לְדֹֹרָתם׃	 ַאֲחֶריָך	 וְזְַרעֲָך	 ַאָּתה	 ִתׁשְמֹר	 ֶאת-ּבְִריִתי	 וְַאָּתה	 ֶאל-ַאבְָרָהם	
זֹאת	ּבְִריִתי	ֲאׁשֶר	ִּתׁשְְמרּו	ּבֵינִי	ּובֵינֵיכֶם	ּובֵין	זְַרעֲָך	ַאֲחֶריָך	ִהּמֹול	לָכֶם	ּכָל-
זָכָר׃	גלט' ג 9, 14	עַל-ּכֵן	ּבְנֵי	ָהֱאמּונָה	יְִתּבֲָרכּו	עִם-ַאבְָרָהם	ַהַּמֲאִמין׃	14	
לְַמעַן	ֲאׁשֶר	ָּתבֹא	ּבְִרּכַת	ַאבְָרָהם	ּבַָּמׁשִיַח	יֵׁשּועַ	עַל-ַהּגֹויִם,	לְַמעַן	ֲאׁשֶר	נִּׂשָא	
ֶאת-ַהבְָטַחת	ָהרּוַח	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה׃	קול' ב	12-11	ּובֹו	ַאֶּתם	ּגַם-נִּמֹולִים	
ַהָּמׁשִיַח׃	 ִמילַת	 ִהיא	 ַהחֹוֵטא,	 ַהּבָׂשָר	 ּגּוף	 ּבְַהפְׁשַָטת	 בְיָָדיִם,	 ׁשֶֹּלא	 ִמילָה	
12	ּכִי	נְִקּבְַרֶּתם	ִאּתֹו	ּבְַּטבִילָה,	ַאף-ַקְמֶּתם	ִאּתֹו	ּבְַּתִחּיָה	עַל-יְֵדי	ָהֱאמּונָה	
ּבִגְבּוַרת	ֱאֹלִהים	ֲאׁשֶר	ֱהעִירֹו	ִמן-ַהֵּמִתים׃	מה"ש ב 39-38	וַּיֹאֶמר	ּפְֶטרֹוס	
ַהָּמׁשִיַח	 יֵׁשּועַ	 עַל-ׁשֵם	 ִמּכֶם	 ּכָל-ִאיׁש	 וְִהָּטבְלּו	 ִמַּדְרכֵיכֶם	 ׁשּובּו	 ֲאלֵיֶהם:	
לְִסלִיַחת	ֲחָטֵאיכֶם,	וְִקּבַלְֶּתם	ֶאת-ַמְּתנַת	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃	39	ּכִי	לָכֶם	ַהַהבְָטָחה	
וְלִבְנֵיכֶם	ּולְכֹל	ָהְרחֹוִקים,	לְכָל-ֲאׁשֶר	קֵֹרא	יְהוָה	ֱאֹלֵהינּו׃	רומ' ד 12-11	
,	לְִהיֹות	 וְאֹות	ַהִּמילָה	ִקּבֵל	לְחֹוָתם	צְִדַקת	ָהֱאמּונָה	ֲאׁשֶר	ָהיְָתה־ּלֹו	ּבְעְָרלָתוֺ
לְָאב	לְכָל־ַהַּמֲאִמינִים	ַאף	ּכִי	עֲֵרלִים	ֵהם,	לְַמעַן	ּגַם־לֶָהם	ֵּתָחׁשֵב	ַהּצְָדָקה׃	
12	וְלְִהיֹות	לְָאב	ּגַם־לַּנִּמֹולִים,	ַאְך־ֹלא	לֲַאׁשֶר	ֵהם	נִּמֹולִים	ּבִלְבַד,	ּכִי	ִאם־
ּגַם־הֹלְכִים	ּבְעְִּקבֹות	ָהֱאמּונָה	ׁשֶָהיְָתה־ּלֹו	לְַאבְָרָהם	ָאבִינּו	ּבְעֹוֶדּנּו	בְעְָרלָתוֺ׃	
קור"א ז 14 ּכִי	ָהִאיׁש	ֲאׁשֶר	ֵאינֶּנּו	ַמֲאִמין	ְמֻקָּדׁש	הּוא	ּבִָאּׁשָה,	וְָהִאּׁשָה	ֲאׁשֶר	
ְטֵמִאים.	 בְנֵיכֶם	 יְִהיּו	 כֵן,	 ׁשִֶאם-ֹלא	 ּבִָאיׁש;	 ִהיא	 ְמֻקֶּדׁשֶת	 ַמֲאֶמנֶת	 ֵאינֶּנָה	
ֶאת-ּכָל- לְַתלְִמיִדים	 וַעֲׂשּו	 לְכּו	  19 ֵהָּמה׃ מתי כח  ְקדֹוׁשִים	 עַָּתה	 ָאְמנָם	
	16-13 י  מרק'  ַהּקֶֹדׁש׃  וְרּוַח	 וְַהּבֵן	 לְׁשֵם-ָהָאב	 אָֹתם	 ּוְטבַלְֶּתם	 ַהּגֹויִם,	
	14 ּבְִמבִיֵאיֶהם׃	 ַהַּתלְִמיִדים	 וַּיִגְעֲרּו	 ּבֶָהם;	 יִּגַע	 לְַמעַן	 יְלִָדים	 ֵאלָיו	 וַּיָבִיאּו	
וַּיְַרא	יֵׁשּועַ	וַּיִכְעַס	וַּיֹאֶמר	ֲאלֵיֶהם:	ַהּנִיחּו	לַיְלִָדים	לָבֹוא	ֵאלַי,	וְַאל-ִּתְמנָעּום;	
יְַקּבֵל	 ֲאׁשֶר-ֹלא	 ּכֹל	 לָכֶם,	 ֲאנִי	 אֵֹמר	 ָאֵמן	 	15 ָהֱאֹלִהים׃	 ַמלְכּות	 לֵָאּלֶה	 ּכִי	
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ֶאת-ַמלְכּות	ָהֱאֹלִהים	ּכַּיֶלֶד,	הּוא	ֹלא-יָבֹא	בָּה:	16	וַיְַחּבְֵקם	וַיְבֲָרכֵם	ּבְׂשּומֹו	
יִּגַע	 לְַמעַן	 ֶאת-ַהיְלִָדים	 ּגַם	 ֵאלָיו	 וַּיָבִיאּו	 	15 יח  לוקס  עֲלֵיֶהם׃	 ֶאת-יָָדיו	

ּבֶָהם.	וַּיְִראּו	ַהַּתלְִמיִדים	וַּיִגְעֲרּו	ּבָם׃

5	 המקל	ראש	בתקנת	הטבילה	או	מזניח	אותה	חוטא	חטא	חמור.יג	אפשר	.
שאדם	שנולד	מחדש	מרוח	הקודש	ונושע	באמת	לא	נטבל	במים.יד	מאידך,	

לא	כל	אלה	שנטבלו	במים	נולדו	מחדש	מרוח	הקודש.טו	

יג	לוקס ז 30	ַאְך-ַהּפְרּוׁשִים	ּובַעֲלֵי	ַהּתֹוָרה	נֲִאצּו	ֶאת-עֲצַת	ָהֱאֹלִהים	עַל-

וַּיִפְּגְׁשֵהּו	 ּבַָּמלֹון	 בֶַּדֶרְך	 וַיְִהי	 עַל-יָדֹו׃ שמות ד 26-24	 נְִטּבְלּו	 וְֹלא	 נַפְׁשָם	
וַַּתּגַע	 ּבְנָּה	 ֶאת-עְָרלַת	 וִַּתכְֹרת	 צֹר	 צִּפָֹרה	 וִַּתַּקח	 	25 ֲהִמיתֹו׃	 וַיְבֵַּקׁש	 יְהוָה	
לְַרגְלָיו	וַּתֹאֶמר	ּכִי	ֲחַתן-ָּדִמים	ַאָּתה	לִי׃	26	וַּיִֶרף	ִמֶּמּנּו	ָאז	ָאְמָרה	ֲחַתן	ָּדִמים	

לַּמּוֹלת׃	

ָהיְָתה-ּלֹו	 ֲאׁשֶר	 ָהֱאמּונָה	 צְִדַקת	 ִקּבֵל	לְחֹוַתם	 ַהִּמילָה	 וְאֹות	 רומ' ד 11	 יד	

ּבְעְָרלָתֹו,	לְִהיֹות	לְָאב	לְכָל-ַהַּמֲאִמינִים	וְֵהם	עֲֵרלִים,	לְַמעַן	ַאף-לֶָהם	ֵּתָחׁשֵב	
ַהצְָדָקה׃ מה"ש י 2, 4, 22, 31, 45, 47.

טו	מה"ש ח 13, 23	וַּיֲַאֵמן	ׁשְִמעֹון	ּגַם-הּוא	וַּיִָּטבֵל	וַּיְִדּבַק	ּבְפִילִּפֹוס,	וַּיְַרא	

ָאנֹכִי	 וַּיִׁשְּתֹוֵמם׃	23	ּכִי-ֹרֶאה	 נַעֲׂשּו	 ַהּגְדֹלִים	ֲאׁשֶר	 וְַהּמֹפְִתים	 ֶאת-ָהאֹתֹות	
ּכִי-בָאָת	לִיֵדי	ְמרֹוַרת	רֹוׁש	וְַחְרצֻּבֹות	ֶרׁשַע׃

6	 הלידה	מחדש	המסומלת	על	ידי	הטבילה	אינה	קשורה	לֶרגע	שבו	הטבילה	.
נעשית.טז	על	אף	זאת,	בשימוש	ראוי	בטבילה,	לא	רק	שהחסד	המובטח	
הקודש	 רוח	 ידי	 על	 ומוענק	 אמיתית	 בצורה	 מוצג	 שהוא	 אלא	 מוצע,	
אלוהים	 תכנית	 על-פי	 שייך	 זה	 חסד	 שלהם	 לתינוקות,	 וגם	 לבוגרים	

ורצונו,	ובעת	המתאימה	שהוא	יעד.יז	

טז	יוח' ג 5, 8	וַּיַעַן	יֵׁשּועַ:	ָאֵמן,	ָאֵמן	ֲאנִי	אֵֹמר	לְָך,	ִאם-ֹלא	יִּוָלֵד	ִאיׁש	ִמן-

ַהַּמיִם	וְָהרּוַח,	ֹלא-יּוכַל	לָבֹוא	ֶאל-ַמלְכּות	ָהֱאֹלִהים׃	8	ָהרּוַח	ּבֲַאׁשֶר	יְַחּפֹץ	
ׁשָם	הּוא	נֹׁשֵב	וְַאָּתה	ִּתׁשְַמע	ֶאת-קֹולֹו,	ַאְך	ֹלא	ֵתַדע	ֵמַאיִן	ּבָא	וְָאנָה	הּוא	

הֹולְֵך;	ּכֵן	ּכָל-ַהּנֹולָד	ִמן-ָהרּוַח׃

יז	גלט' ג 27 ּכִי	כֻּלְכֶם	ֲאׁשֶר	נְִטּבַלְֶּתם	לַָּמׁשִיַח	לְבַׁשְֶּתם	ֶאת-ַהָּמׁשִיַח׃	טיט' 

ג 5 ָאז	ֹלא	בִגְלַל	ַמעֲׂשֵי	ַהּצְָדָקה	ֲאׁשֶר	עָׂשִינּו	הֹוׁשִיעַ	אָֹתנּו,	ּכִי	ִאם-ִמּתֹוְך	
ַחְסּדֹו,	עַל-יְֵדי	ְטבִילַת	ַהּתֹולָָדה	ַהּׁשְנִּיָה	וְִחּדּוׁש	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃ אפס' ה -26
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25	ָהֲאנָׁשִים,	ֶאֱהבּו	ֶאת-נְׁשֵיכֶם,	ּכֲַאׁשֶר	ּגַם-ַהָּמׁשִיַח	ָאַהב	ֶאת-ָהעֵָדה	וַּיִֵּתן	
ּבְִרִחיצַת	 ֲאׁשֶר-ִטֲהָרּה	 ַאֲחֵרי	 ּבְִדבָרֹו	 ַקְּדׁשָּה	 לְַמעַן	 	26 ּבַעֲָדּה׃	 ֶאת-נַפְׁשֹו	
ַהָּמיִם׃	מה"ש ב 38, 41	וַּיֹאֶמר	ּפְֶטרֹוס	ֲאלֵיֶהם:	ׁשּובּו	ִמַּדְרכֵיכֶם	וְִהָּטבְלּו	
ֶאת- וְִקּבַלְֶּתם	 ֲחָטֵאיכֶם,	 לְִסלִיַחת	 ַהָּמׁשִיַח	 יֵׁשּועַ	 עַל-ׁשֵם	 ִמּכֶם	 ּכָל-ִאיׁש	
ַההּוא	 ּובַּיֹום	 וַּיִָּטבֵלּו;	 ּבְׂשְִמָחה	 ֶאת-ְּדבָרֹו	 וַיְַקּבְלּו	 	41 ַהּקֶֹדׁש׃	 רּוַח	 ַמְּתנַת	

נֹוְספּו	ּכִׁשְֹלׁשֶת	ַאלְפֵי	נָפֶׁש׃

7	 יש	לטבול	אדם	פעם	אחת	בלבד.יח.

יח	טיט' ג 5 ָאז	ֹלא	בִגְלַל	ַמעֲׂשֵי	ַהּצְָדָקה	ֲאׁשֶר	עָׂשִינּו	הֹוׁשִיעַ	אָֹתנּו,	ּכִי	ִאם-

ִמּתֹוְך	ַחְסּדֹו,	עַל-יְֵדי	ְטבִילַת	ַהּתֹולָָדה	ַהּׁשְנִּיָה	וְִחּדּוׁש	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש׃
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פרק כט
סעודת האדון

1	 אדוננו	ישוע,	בלילה	שבו	הוסגר,	כונן	את	ַהַּתָּקנָה	של	גופו	ודמו,	הנקראת	.
זו	 תקנה	 העולם.	 קץ	 עד	 אותו	 תקיים	 שהקהילה	 כדי	 האדון,	 סעודת	
ניתנה	במטרה	להזכיר	לתמיד	את	קורבנו	שלו	ואת	מותו,	לחתום	למען	
זה,	לקדם	את	 המאמינים	האמיתיים	את	כל	הברכות	הנובעות	מקרבן	
טיפוחם	הרוחני	ואת	גדילתם	במשיח,	לעודד	את	קיומן	המתמשך	של	כל	
החובות	שהם	חבים	לו,	וכדי	לשמש	הסכמה	והתחייבות	לשותפות	שלהם	

עמו	וזה	עם	זה	כאיברים	בגופו	הרוחני.א

א	קור"א יא 26-23	ּכִי-כֹה	ִקּבַלְִּתי	ָאנֹכִי	ִמן-ָהָאדֹון	ֶאת-ֲאׁשֶר	ּגַם-ָמַסְרִּתי	

ֶאת-ַהּלֶָחם׃	 לַָקח	 ּבֹו,	 ֲאׁשֶר-נְִמַסר	 ַההּוא	 ּבַּלַיְלָה	 יֵׁשּועַ,	 ָהָאדֹון	 ּכִי	 לָכֶם,	
עֲׂשּו-זֹאת	 ּבַעְַדכֶם,	 ַהּנִבְצָע	 גּופִי	 זֶה	 ִאכְלּו,	 ְקחּו,	 וַּיֹאַמר:	 וַּיִבְצַע	 וַיְבֶָרְך	 	24
וַּיֹאַמר:	ַהּכֹוס	ַהּזֹאת	ִהיא	 לְזִכְרֹונִי׃	25	וְכֵן	ּגַם-ֶאת-ַהּכֹוס	ַאַחר	ַהְּסעּוָדה,	
ַהּבְִרית	ַהֲחָדׁשָה	ּבְָדִמי,	עָׂשּו-זֹאת	לְזִכְרֹונִי	ּבְכָל-עֵת	ׁשִֶּתׁשְּתּו׃	26	ּכִי	ּבְכָל-עֵת	
ׁשֶּתֹאכְלּו	ֶאת-ַהּלֶֶחם	ַהּזֶה	וְִתׁשְּתּו	ֶאת-ַהּכֹוס	ַהּזֹאת,	ַהזְּכֵר	ַּתזְּכִירּו	ֶאת-מֹות	
ֲאדֹנֵנּו,	עַד	ּכִי	יָבֹא׃ קור"א י 17-16, 21	ּכֹוס	ַהּבְָרכָה	ֲאׁשֶר	ֲאנְַחנּו	ְמבֲָרכִים	
בֹצְעִים	ֲהֹלא	הּוא	 ֲאנְַחנּו	 ֲאׁשֶר	 וְַהּלֶֶחם	 ַהָּמׁשִיַח	 ַּדם	 ִהְתַחּבְרּות	 ִהיא	 ֲהֹלא	
ֲאנְַחנּו	 ֶאָחד	 ֶאָחד	הּוא,	לָכֵן	ּגַם-ּגּוף	 ַהָּמׁשִיַח:	17	ּכִי-לֶֶחם	 ִהְתַחּבְרּות	ּגּוף	
ָהַרּבִים;	ּבֲַאׁשֶר	לְכֻּלָנּו	ֵחלֶק	ּבַּלֶֶחם	ָהֶאָחד׃	21	ֹלא	תּוכְלּו	לִׁשְּתֹות	יַַחד	ּכֹוס	
ֲאדֹנֵנּו	וְגַם-ּכֹוס	ַהּׁשִֵדים;	וְֹלא	תּוכְלּו	לְִהְתַחּבֵר	ֶאל-ׁשֻלְַחן	ֲאדֹנֵנּו	וְגַם	ֶאל-
ׁשֻלְַחן	ַהּׁשִֵדים׃ קור"א יב 13	ּכִי	ּבְרּוַח	ֶאָחד	נְִטּבַלְנּו	כֻּלָנּו	לְגּוף	ֶאָחד,	ִאם-
יְהּוִדים,	ִאם-יְוָנִים,	ִאם-עֲבִָדים,	ִאם-ּבְנֵי	חֹוִרין	וְכֻּלָנּו	לְרּוַח	ֶאָחד	ָהׁשְֵקינּו׃

2	 אינו	. אמיתי	 קרבן	 ושום	 לאביו	 כקרבן	 מועלה	 אינו	 המשיח	 זו	 בתקנה	
מועלה	לסליחת	חטאיהם	של	החיים	או	המתים.ב	יש	בה	רק	זכר	הקרבן	
האחד	שבו	המשיח	הקריב	את	עצמו,	על	ידי	עצמו,	על	הצלב,	אחת	ולתמיד.	
תקנה	זו	היא	ִמנחה	רוחנית	המייחסת	לאלוהים	הלל	נעלה	ביותר	עקב	
קרבן	זה.ג	מכאן	שקרבן	המיסה	)כפי	שיש	המכנים	זאת(	הנעשה	במצוות	
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האפיפיור,	הוא	תועבה	הנוגדת	את	קרבנו	האחד	והיחיד	של	ישוע,	שהוא	
הכפרה	היחידה	על	כל	חטאי	נבחריו.ד	

וְֵאין	 עַל-ּפִי	ַהּתֹוָרה,	 ּבַָּדם	 יְֻטַהר	 ַהּכֹל	 וְכְִמעַט	 עבר' ט 22, 26-25, 28	 ב	

ּכַּפָָרה	ּבְלִי-ׁשְפִיכַת	ָּדם׃	25	ַאף-ֹלא	לְַהְקִריב	ֶאת-נַפְׁשֹו	ּפְעִָמים	ַרּבֹות,	ּכַּכֵֹהן	
ַהּגָדֹול	ֲאׁשֶר-ּבָא	ׁשָנָה	בְׁשָנָה	ֶאל-ַהּקֶֹדׁש	ּבְַדם	ֲאֵחִרים׃	26	ּכִי	ִאם-ּכֵן	הּוא,	
ָהעִִּתים	 ּבְֵקץ	 וְעַָּתה	 ָהעֹולָם.	 ֵמֵראׁשִית	 ּפְעִָמים	ַרּבֹות	 לֵעָנֹות	 ָהיָה-לֹו	 ֲהֹלא	
ּכֵן-ֻהְקַרב	 	28 נַפְׁשֹו׃	 ּבְזֶבַח	 ֶאת-ַהֵחְטא	 ּכְֵדי-לְבֵַּטל	 ַאַחת,	 ּבְפַעַם	 נִגְלָה	
ַהָּמׁשִיַח	ּפַעַם	ַאַחת	לְַמעַן	ׂשְֵאת	ֲחָטֵאי	ַרּבִים;	ּופַעַם	ׁשֵנִית	יֵָרֶאה	בְלִי-ֵחְטא	

לִיׁשּועָה	לְַמַחּכִים	לֹו׃

ַהּנִבְצָע	 גּופִי	 זֶה	 ִאכְלּו,	 ְקחּו,	 וַּיֹאַמר:	 וַּיִבְצַע	 וַיְבֶָרְך	  26-24 יא  קור"א  ג	

ּבַעְַדכֶם,	עֲׂשּו-זֹאת	לְזִכְרֹונִי׃	25	וְכֵן	ּגַם-ֶאת-ַהּכֹוס	ַאַחר	ַהְּסעּוָדה,	וַּיֹאַמר:	
ּבְכָל-עֵת	 לְזִכְרֹונִי	 עָׂשּו-זֹאת	 ּבְָדִמי,	 ַהֲחָדׁשָה	 ַהּבְִרית	 ִהיא	 ַהּזֹאת	 ַהּכֹוס	
ֶאת-ַהּכֹוס	 וְִתׁשְּתּו	 ַהּזֶה	 ֶאת-ַהּלֶֶחם	 ׁשֶּתֹאכְלּו	 ּבְכָל-עֵת	 ּכִי	 	26 ׁשִֶּתׁשְּתּו׃	
ַהּזֹאת,	ַהזְּכֵר	ַּתזְּכִירּו	ֶאת-מֹות	ֲאדֹנֵנּו,	עַד	ּכִי	יָבֹא׃ מתי כו 27-26	ּובְָאכְלָם	
וַּיִַּקח	יֵׁשּועַ	ֶאת-ַהּלֶֶחם	וַיְבֶָרְך	וַּיִבְצַע	וַּיִֵּתן	לַַּתלְִמיִדים	וַּיֹאַמר:	ְקחּו	וְִאכְלּו;	
ִמֶּמּנָה	 ׁשְתּו	 לֵאמֹר:	 לֶָהם	 וַּיִֵּתן	 וַיְבֶָרְך	 ֶאת-ַהּכֹוס	 וַּיִַּקח	 	27 ּגּופִי׃	 הּוא	 זֶה	

ּכֻּלְכֶם׃

ִהּנִיָחם	 ֹלא	 ַהָּמוֶת	 ֲאׁשֶר	 ִמּפְנֵי	 ַרּבִים,	 נְִתּכֲַהנּו	 וְׁשָם	  27  ,24-23 ז  עבר'  ד	

לְִהּוֵָתר	ּבָָאֶרץ׃	24	ֲאבָל	זֶה,	ּבְעְָמדֹו	לְעֹולָם,	יֶׁש-לֹו	כְֻהּנָה	ֲאׁשֶר	ֹלא-ַתעֲבֹר	
לְַהְקִריב	 ָהֵהם,	 ַהּגְדֹולִים	 ּכַּכֲֹהנִים	 יֹום,	 יֹום	 צִָריְך	 ֵאינֶּנּו	 ֲאׁשֶר	 	27 ִמֶּמּנּו׃	
ּבְפַעַם	 עָׂשָה	 ּכִי-זֹאת	 ָהעָם;	 עַל-ַחּטֹאת	 וְַאֲחֵרי-כֵן	 עַל-ַחּטֹאָתיו	 ּבִָראׁשֹונָה	
ַאַחת	ּבְַהְקִריבֹו	ֶאת-נַפְׁשֹו׃	עבר' י 12-11, 14, 18	וְכָל-ּכֵֹהן	עֵֹמד	יֹום	יֹום	
לְׁשֵָרת	ּומֹוִסיף	ּפְעִָמים	ַרּבֹות	לְַהְקִריב	אָֹתן	ַהָּקְרּבָנֹות,	ֲאׁשֶר	ֹלא-יּוכְלּו	לְעֹולָם	
לְַהעֲבִיר	ֲחָטִאים׃	12	אּולָם	זֶה,	ַאֲחֵרי	ַהְקִריבֹו	זֶבַח	ֶאָחד	עַל-ַהֲחָטִאים,	יָׁשַב	
ֶאת- לָנֶצַח	 ִהׁשְלִים	 ֶאָחד	 ּבְָקְרּבָן	 הּוא	 ּכִי	 	14 ָהֱאֹלִהים׃	 לִיִמין	 עַד-עֹולָם	

ַהְמֻקָּדׁשִים׃	18	וְִהּנֵה	ּבֲַאׁשֶר	נְִסלְחּו	ַהֲחָטִאים,	ֵאין	עֹוד	ָקְרּבָן	עֲלֵיֶהם׃

3	 הנאספים	. באוזני	 להכריז	 קהילה	 רועי	 ישוע	 האדון	 הסמיך	 זו	 בתקנה	
ובכך	 היין,	 ועל	 על	הלחם	 ולברך	 להתפלל	 דבריו,	שבהם	קבע	שיש	 את	
לייחד	את	אלו	משימוש	רגיל	לשימוש	קדוש,	לקחת	את	הלחם	ולבצוע	
אותו,	לקחת	את	הכוס	ולתת	משניהם	למשתתפים	)כשהמחלקים	אותם	
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נוכחים	בהתאספות	הקהילה	 למי	שאינם	 לא	 כן(,ה	אבל	 גם	 משתתפים	
באותה	עת.ו

וַּיִֵּתן	 וַּיִבְצַע	 וַיְבֶָרְך	 ֶאת-ַהּלֶֶחם	 יֵׁשּועַ	 וַּיִַּקח	 ּובְָאכְלָם	  28-26 כו  מתי  ה	

לַַּתלְִמיִדים	וַּיֹאַמר:	ְקחּו	וְִאכְלּו;	זֶה	הּוא	ּגּופִי׃	27	וַּיִַּקח	ֶאת-ַהּכֹוס	וַיְבֶָרְך	
ַּדם-ַהּבְִרית	 ָדִמי,	 הּוא	 זֶה	 ּכִי	 	28 ּכֻּלְכֶם׃  ִמֶּמּנָה	 ׁשְתּו	 לֵאמֹר:	 לֶָהם	 וַּיִֵּתן	
וַיְִהי	 	24-22 יד  מרק'  ֲחָטִאים׃	 לְִסלִיַחת	 ַרּבִים	 ּבְעַד	 ַהּנִׁשְּפְָך	 ַהֲחָדׁשָה	
בְָאכְלָם	וַּיִַּקח	יֵׁשּועַ	לֶֶחם,	וַיְבֶָרְך	וַּיִבְצַע	וַּיִֵּתן	לֶָהם	וַּיֹאַמר:	ְקחּו,	ִאכְלּו	זֶה	
הּוא	גּופִי׃	23	וַּיִַּקח	ֶאת-ַהּכֹוס,	וַיְבֶָרְך	וַּיִֵּתן	לֶָהם,	וַּיִׁשְּתּו	ִמֶּמּנָה	ּכֻּלָם׃	24	
וַּיֹאֶמר	לֶָהם:	זֶה	הּוא	ָדִמי	ַּדם-ַהּבְִרית	ַהֲחָדׁשָה	ַהּנִׁשְּפְָך	ּבְעַד	ַרּבִים׃	לוקס 
כב 20-19	וַּיִַּקח	ֶאת-ַהּלֶֶחם	וַיְבֶָרְך	וַּיִבְצַע	וַּיִֵּתן	לֶָהם	לֵאמֹר:	זֶה	גּופִי	ַהּנִָּתן	
ּבַעְַדכֶם;	זֹאת	עֲׂשּו	לְזִכְרֹונִי׃	20	וְכֵן	ּגַם-ֶאת-ַהּכֹוס	ַאַחר	ַהְּסעּוָדה,	לֵאמֹר:	זֹו	
ַהּכֹוס	ִהיא	ַהּבְִרית	ַהֲחָדׁשָה	ּבְָדִמי	ַהּנִׁשְּפְָך	ּבַעְַדכֶם׃	קור"א יא 26-23 ּכִי-
כֹה	ִקּבַלְִּתי	ָאנֹכִי	ִמן-ָהָאדֹון	ֶאת-ֲאׁשֶר	ּגַם-ָמַסְרִּתי	לָכֶם,	ּכִי	ָהָאדֹון	יֵׁשּועַ,	
וַּיֹאַמר:	 וַּיִבְצַע	 וַיְבֶָרְך	 ּבַּלַיְלָה	ַההּוא	ֲאׁשֶר-נְִמַסר	ּבֹו,	לַָקח	ֶאת-ַהּלֶָחם׃	24	
ְקחּו,	ִאכְלּו,	זֶה	גּופִי	ַהּנִבְצָע	ּבַעְַדכֶם,	עֲׂשּו-זֹאת	לְזִכְרֹונִי׃	25	וְכֵן	ּגַם-ֶאת-
ּבְָדִמי,	 ַהֲחָדׁשָה	 ַהּבְִרית	 ִהיא	 ַהּזֹאת	 ַהּכֹוס	 וַּיֹאַמר:	 ַהְּסעּוָדה,	 ַאַחר	 ַהּכֹוס	
עָׂשּו-זֹאת	לְזִכְרֹונִי	ּבְכָל-עֵת	ׁשִֶּתׁשְּתּו׃	26	ּכִי	ּבְכָל-עֵת	ׁשֶּתֹאכְלּו	ֶאת-ַהּלֶֶחם	
ַהּזֶה	וְִתׁשְּתּו	ֶאת-ַהּכֹוס	ַהּזֹאת,	ַהזְּכֵר	ַּתזְּכִירּו	ֶאת-מֹות	ֲאדֹנֵנּו,	עַד	ּכִי	יָבֹא׃

ו	מה"ש כ 7	וַיְִהי	ּבְֶאָחד	ּבַּׁשַּבָת,	ּכֲַאׁשֶר	נֶֶאְספּו	ַהַּתלְִמיִדים	לִבְצֹעַ	ַהּלֶֶחם,	

וַיְַדּבֵר	ִאָּתם	ּפֹולֹוס,	ּכִי-ָאַמר	לָלֶכֶת	ִמּׁשָם	לְָמֳחַרת	ַהּיֹום;	וַּיֲַאֵרְך	ַהָּדבָר	עַד-
לֱֶאכֹל	 ֵאין-זֶה	 יַַחד,	 ִּתָּקֲהלּו	 ּכֲַאׁשֶר	 וְעַָּתה	 	20 יא  קור"א  ַהּלָיְלָה׃	 ֲחצֹות	

ְסעּוַדת	ָהָאדֹון׃

4	 מיסות	פרטיות,	או	קבלת	סעודת	האדון	ביחידות	על	ידי	כומר	או	כל	אחד	.
אחר,ז	כמו	גם	סירוב	לתת	מהיין	לציבור,ח	השתחוויה	בפני	הלחם	והיין,	
דתית	 לתכלית	 בטענה	 ושמירתם	 הקהל	 להערצת	 נשיאתם	 או	 הרמתם	

כלשהי	נוגדים	את	טבעה	של	התקנה	ואת	מצוות	המשיח.ט	

ז	קור"א י 16	ּכֹוס	ַהּבְָרכָה	ֲאׁשֶר	ֲאנְַחנּו	ְמבֲָרכִים	ֲהֹלא	ִהיא	ִהְתַחּבְרּות	ַּדם	

ַהָּמׁשִיַח	וְַהּלֶֶחם	ֲאׁשֶר	ֲאנְַחנּו	בֹצְעִים	ֲהֹלא	הּוא	ִהְתַחּבְרּות	ּגּוף	ַהָּמׁשִיַח:

ח	מרק' יד 23 וַּיִַּקח	ֶאת-ַהּכֹוס,	וַיְבֶָרְך	וַּיִֵּתן	לֶָהם,	וַּיִׁשְּתּו	ִמֶּמּנָה	ּכֻּלָם׃ קור"א 

י"א 29-25 וְכֵן	ּגַם-ֶאת-ַהּכֹוס	ַאַחר	ַהְּסעּוָדה,	וַּיֹאַמר:	ַהּכֹוס	ַהּזֹאת	ִהיא	
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ַהּבְִרית	ַהֲחָדׁשָה	ּבְָדִמי,	עָׂשּו-זֹאת	לְזִכְרֹונִי	ּבְכָל-עֵת	ׁשִֶּתׁשְּתּו׃	26	ּכִי	ּבְכָל-
עֵת	ׁשֶּתֹאכְלּו	ֶאת-ַהּלֶֶחם	ַהּזֶה	וְִתׁשְּתּו	ֶאת-ַהּכֹוס	ַהּזֹאת,	ַהזְּכֵר	ַּתזְּכִירּו	ֶאת-
מֹות	ֲאדֹנֵנּו,	עַד	ּכִי	יָבֹא׃	27	לָכֵן	ִמי	ׁשֶּיֹאכַל	ִמן-ַהּלֶֶחם	ַהּזֶה	אֹו-יִׁשְֶּתה	ִמּכֹוס	
ָהָאדֹון	ׁשֶֹּלא	כָָראּוי,	יְֶאׁשַם	לְגּוף	ֲאדֹנֵנּו	ּולְָדמֹו׃	28	יִבְַחן	ָהִאיׁש	ֶאת-נַפְׁשֹו	
וְָאז	יֹאכַל	ִמן-ַהּלֶֶחם	וְיִׁשְֶּתה	ִמן-ַהּכֹוס׃	29	ּכִי	ָהאֹכֶל	וְַהּׁשֶֹתה	ׁשֶֹּלא	כָָראּוי,	

אֹכֵל	וְׁשֶֹתה	ִּדין	לְנַפְׁשֹו,	יַעַן	ֲאׁשֶר	ֹלא-ִהפְלָה	ֶאת-ּגּוף	ָהָאדֹון׃				

ט	מתי טו 9	וְתֹהּו	יְִרָאָתם	אִֹתי	ִמצְוֹת	ֲאנָׁשִים	ְמלְַּמִדים׃

5	 וליין	. ידי	המשיח,	יש	ללחם	 לאחר	שיּוחדו	כראוי	לתכליות	שנקבעו	על	
זיקה	מיוחדת	למשיח	הנצלב.	הם	אמנם	מייצגים	את	המשיח	הנצלב	אך	
של	 ודמו	 גופו	 לפעמים	 נקראים	 הם	 זו	 מסיבה	 וחותמות.	 כאותות	 רק	
המשיח,	אותם	הם	מייצגים.י	על	אף	זאת,	במהותם	ובטבעם	הם	נותרים	

במציאות	אך	ורק	לחם	ויין,	כפי	שהיו	לפני	כן.יא

וַּיִֵּתן	 וַּיִבְצַע	 וַיְבֶָרְך	 ֶאת-ַהּלֶֶחם	 יֵׁשּועַ	 וַּיִַּקח	 ּובְָאכְלָם	  28-26 כו  מתי  י	

לַַּתלְִמיִדים	וַּיֹאַמר:	ְקחּו	וְִאכְלּו;	זֶה	הּוא	ּגּופִי׃	27	וַּיִַּקח	ֶאת-ַהּכֹוס	וַיְבֶָרְך	
ַּדם-ַהּבְִרית	 ָדִמי,	 הּוא	 זֶה	 ּכִי	 	28 ּכֻּלְכֶם׃	 ִמֶּמּנָה	 ׁשְתּו	 לֵאמֹר:	 לֶָהם	 וַּיִֵּתן	

ַהֲחָדׁשָה	ַהּנִׁשְּפְָך	ּבְעַד	ַרּבִים	לְִסלִיַחת	ֲחָטִאים׃

יא	קור"א יא 28-26	ּכִי	ּבְכָל-עֵת	ׁשֶּתֹאכְלּו	ֶאת-ַהּלֶֶחם	ַהּזֶה	וְִתׁשְּתּו	ֶאת-

ַהּכֹוס	ַהּזֹאת,	ַהזְּכֵר	ַּתזְּכִירּו	ֶאת-מֹות	ֲאדֹנֵנּו,	עַד	ּכִי	יָבֹא׃	27	לָכֵן	ִמי	ׁשֶּיֹאכַל	
ֲאדֹנֵנּו	 לְגּוף	 יְֶאׁשַם	 כָָראּוי,	 ׁשֶֹּלא	 ָהָאדֹון	 ִמּכֹוס	 ַהּזֶה	אֹו-יִׁשְֶּתה	 ִמן-ַהּלֶֶחם	
ּולְָדמֹו׃	28	יִבְַחן	ָהִאיׁש	ֶאת-נַפְׁשֹו	וְָאז	יֹאכַל	ִמן-ַהּלֶֶחם	וְיִׁשְֶּתה	ִמן-ַהּכֹוס׃ 
מתי כו 29	וֲַאנִי	אֵֹמר	לָכֶם,	ּכִי	ֵמעַָּתה	ׁשָתֹה	ֹלא	ֶאׁשְֶּתה	ִמְּתנּובַת	ַהּגֶפֶן	ַהּזֹאת	

עַד	ַהּיֹום	ַההּוא	ֲאׁשֶר	ֶאׁשְֶּתה	אָֹתּה	עִָּמכֶם	ֲחָדׁשָה	ּבְַמלְכּות	ָאבִי׃

6	 והפיכתם	. והיין	 הלחם	 במהות	 לשינוי	 הטוענת	 השקרית	 הדוקטרינה	
למהות	גופו	ודמו	של	המשיח	)טרנסובסטנציאציה(	מתוקף	דברי	ההקדשה	
של	כומר,	או	בכל	דרך	אחרת,	היא,	על-פי	הכתובים,	תועבה	ולכזו	תחשב	
והייתה	 התקנה,	 אופי	 את	 נוגדת	 היא	 ולתבונה.	 היגיון	 לכל	 ביחס	 גם	

ועודנה	סיבה	לאמונות	תפלות	רבות	וגם	לעבודת	אלילים	בוטה.יב	

יב	מה"ש ג 21	ֲאׁשֶר	צִָריְך	ּכִי	יְַקּבְלֻהּו	ַהּׁשַָמיִם	עַד-יְֵמי	ׁשּוב	ּכָל-ַהְּדבִָרים	

לְִתּקּונָם,	ֲאׁשֶר	ִּדּבֶר	עֲלֵיֶהם	ָהֱאֹלִהים	ּבְפִי-נְבִיָאיו	ַהְּקדֹוׁשִים	ִמיֵמי	עֹולָם׃	
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פרק	כט:	סעודת	האדון

קור"א יא 26-24 וַיְבֶָרְך	וַּיִבְצַע	וַּיֹאַמר:	ְקחּו,	ִאכְלּו,	זֶה	גּופִי	ַהּנִבְצָע	ּבַעְַדכֶם,	
ַהּכֹוס	 וַּיֹאַמר:	 ַהְּסעּוָדה,	 ַאַחר	 ּגַם-ֶאת-ַהּכֹוס	 וְכֵן	 	25 לְזִכְרֹונִי׃	 עֲׂשּו-זֹאת	
ׁשִֶּתׁשְּתּו׃	 ּבְכָל-עֵת	 לְזִכְרֹונִי	 עָׂשּו-זֹאת	 ּבְָדִמי,	 ַהֲחָדׁשָה	 ַהּבְִרית	 ִהיא	 ַהּזֹאת	
26	ּכִי	ּבְכָל-עֵת	ׁשֶּתֹאכְלּו	ֶאת-ַהּלֶֶחם	ַהּזֶה	וְִתׁשְּתּו	ֶאת-ַהּכֹוס	ַהּזֹאת,	ַהזְּכֵר	
ַּתזְּכִירּו	ֶאת-מֹות	ֲאדֹנֵנּו,	עַד	ּכִי	יָבֹא׃ לוקס כד 6, 39	ֵאינֶּנּו	פֹה,	ּכִי	ָקם.	
זְכְֹרנָה	ֵאת	ֲאׁשֶר-ִּדּבֶר	ֲאלֵיכֶן	ּבְעֹוד	ֱהיֹותֹו	בַּגָלִיל	לֵאמֹר׃	39	ְראּו	ֶאת-יַָדי	
וְֶאת-ַרגְלַי,	ּכִי	ָאנֹכִי	הּוא;	ֻמּׁשּונִי	ּוְראּו,	ּכִי	רּוַח	ֵאין	לֹו	ּבָׂשָר	וַעֲצָמֹות	ּכֲַאׁשֶר	

ַאֶּתם	ֹרִאים	ׁשֶּיֶׁש-לִי׃

7	 כן,	. על	 אותם,	 מקבלים	 כראוייג	 היין	 את	 ושותים	 הלחם	 את	 האוכלים	
אלא	 והבשרית	 הגשמית	 במציאות	 לא	 ובתמים,	 באמת	 באמונה.	 בלבם	
הברכות	 ומכל	 שנצלב	 מהמשיח	 וניזונים	 מקבלים	 הם	 רוחני,	 באופן	
וביין	במציאות	 ודמו	אינם	בלחם	 הנובעות	ממותו.	מכאן	שגוף	המשיח	
הגשמית	או	הבשרית,	אינם	מלווים	את	הלחם	והיין	ואינם	חבויים	בהם	
והדם	 הגוף	 האדון	 בסעודת	 )קוןסובסטנציאציה(.	 מתחתם	 נמצאים	 או	
האמיתיים	של	המשיח	מצויים	באמונה	אצל	המאמינים	האמיתיים	כפי	

שהסמלים	עצמם	נגישים	לחוש	הראייה,	המישוש	והטעם	שלהם.יד

יג	קור"א יא 28 יִבְַחן	ָהִאיׁש	ֶאת-נַפְׁשֹו	וְָאז	יֹאכַל	ִמן-ַהּלֶֶחם	וְיִׁשְֶּתה	ִמן-

ַהּכֹוס׃

יד קור"א י 16	ּכֹוס	ַהּבְָרכָה	ֲאׁשֶר	ֲאנְַחנּו	ְמבֲָרכִים	ֲהֹלא	ִהיא	ִהְתַחּבְרּות	ַּדם	

ַהָּמׁשִיַח	וְַהּלֶֶחם	ֲאׁשֶר	ֲאנְַחנּו	בֹצְעִים	ֲהֹלא	הּוא	ִהְתַחּבְרּות	ּגּוף	ַהָּמׁשִיַח:

8	 גם	אם	אנשים	בורים	ורשעים	מקבלים	את	הלחם	והיין	בסעודת	האדון,	.
הם	אינם	מקבלים	את	מה	שמסומל	בסעודה,	אבל	בכך	שהם	לוקחים	
בה	חלק	באופן	לא	ראוי	הם	אשמים	לגוף	האדון	ולדמו,	וזאת	לאבדנם.	
אי	לכך,	כשם	שכל	האנשים	הבורים	וחסרי	אמונה	במשיח	אינם	ראויים	
לזכּות	בהתחברות	אתו,	כך	גם	הם	אינם	ראויים	לסעודת	האדון,	אינם	
הם	 עוד	 כל	 המשיח	 נגד	 חמור	 חטא	 לחטוא	 בלי	 בה	 להשתתף	 יכולים	

נותרים	כאלו,טו	ואין	להתיר	להם	להשתתף	בה.טז	

ִמּכֹוס	 אֹו-יִׁשְֶּתה	 ַהּזֶה	 ִמן-ַהּלֶֶחם	 ׁשֶּיֹאכַל	 ִמי	 לָכֵן	  29-27 יא  קור"א  טו	

ָהָאדֹון	ׁשֶֹּלא	כָָראּוי,	יְֶאׁשַם	לְגּוף	ֲאדֹנֵנּו	ּולְָדמֹו׃	28	יִבְַחן	ָהִאיׁש	ֶאת-נַפְׁשֹו	
וְָאז	יֹאכַל	ִמן-ַהּלֶֶחם	וְיִׁשְֶּתה	ִמן-ַהּכֹוס׃	29	ּכִי	ָהאֹכֶל	וְַהּׁשֶֹתה	ׁשֶֹּלא	כָָראּוי,	
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

אֹכֵל	וְׁשֶֹתה	ִּדין	לְנַפְׁשֹו,	יַעַן	ֲאׁשֶר	ֹלא-ִהפְלָה	ֶאת-ּגּוף	ָהָאדֹון׃ קור"ב ו -16
14	ַאל-ִּתְהיּו	מֹׁשְכֵי	עֹל	זָר	עִם-ַחְסֵרי	ֱאמּונָה;	ּכִי	ֵאי-זֹה	ׁשָֻּתפּות	יֶׁש	לַּצְָדָקה	
ַהְסּכָָמה	 וְֵאי-זֹה	 	15 עִם-ַהחֹׁשְֶך?	 לָאֹור	 ִהְתַחּבְרּות	 וְֵאי-זֹה	 עִם-ָהעָוֶל?	
לַָּמׁשִיַח	עִם-ּבְלִּיַעַל?	אֹו	ֶמה	ֵחלֶק	ַהַּמֲאִמין	עִם-ׁשֵֶאינֶּנּו	ַמֲאִמין?	16	וְֵאי-זֶה	
ֶדבֶק	יֵׁש	לְֵהיכַל	ֱאֹלִהים	עִם-ָהֱאלִילִים?	ּכִי-ַאֶּתם	ֵהיכַל	ֱאֹלִהים	ַחּיִים;	ּכְמֹו	
ׁשֶָאַמר	ָהֱאֹלִהים:	וְׁשָכַנְִּתי	וְִהְתַהּלַכְִּתי	בְתֹוכָם;	וְָהיִיִתי	לֶָהם	לֵאֹלִהים	וְֵהם	

יְִהיּו-לִי	לְעָם׃

ׂשְאֹר	 ְמעַט	 ּכִי	 יְַדעְֶּתם	 ֲהֹלא	 ִהְתַהּלֶלְכֶם.	 ֹלא-טֹוב	 	13  ,7-6 ה  קור"א  טז	

ְמַחֵּמץ	ֶאת-ּכָל-ָהעִָּסה?	7	ּבַעֲרּו	ֶאת-ַהּׂשְאֹור	ַהּיָׁשָן,	לְַמעַן	ִּתְהיּו	עִָּסה	ֲחָדׁשָה.	
ֲהֹלא	לֶֶחם	ַמּצֹות	ַאֶּתם,	ּכִי	גַם-לָנּו	פְִסֵחנּו	ַהּנִזְּבָח	ּבַעֲֵדנּו	הּוא	ַהָּמׁשִיַח׃	13	
וֲַאׁשֶר	ּבַחּוץ	ָהֱאֹלִהים	יִׁשְּפְֵטם.	וְַאֶּתם	ְּתבַעֲרּו	ֶאת-ָהָרע	ִמִּקְרּבְכֶם׃	תסל"ב 
ג 6,	15-14	וְִהנְנּו	ְמצַּוִים	ֶאְתכֶם,	ַאִחים,	ּבְׁשֵם	ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ֲאׁשֶר	
וְֵאינֶּנּו	ִמְתַהּלְֵך	עַל-ּפִי	ַהַּקּבָלָה	ֲאׁשֶר	ִקּבֵל	 ִּתּבְָדלּו	ִמּכָל-ָאח	ְמעֵַּקׁש	ְּדָרכָיו	
ֵמִאָּתנּו׃	14	ִאם	ִמיׁשֶהּו	ֹלא	יְצַּיֵת	לְַּדבִָרים	ׁשֶּכַָתבְנּו	ּבִָאּגֶֶרת,	צַּיְנּו	לָכֶם	ֶאת	
ָהִאיׁש	ַהּזֶה	וְַאל	ִּתְתעְָרבּו	עִּמֹו,	לְַמעַן	יֵבֹוׁש׃	15	ַאְך	ֹלא-כְאֹיֵב	ַּתְחׁשְבֻהּו,	ּכִי	
ִאם-ּתֹוכִיֻחהּו	ּכְָאח׃	מתי ז 6	ַאל-ִּתְּתנּו	ֶאת-ַהּקֶֹדׁש	לַּכְלָבִים	וְַאל-ַּתׁשְלִיכּו	

פְנִינֵיכֶם	לִפְנֵי	ַהֲחזִיִרים,	ּפֶן-יְִרְמסּום	ּבְַרגְלֵיֶהם	ּופָנּו	וְָטְרפּו	ֶאְתכֶם׃
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פרק ל
משמעת קהילתית

1	 האדון	ישוע	המשיח,	כראש	קהילתו	ומלכה,	קבע	לה	ממשל	המנוהל	על	.
ידי	בעלי	משרות	בקהילה,	והוא	נבדל	מרשויות	הממשל	האזרחיות.א

עַל-ׁשִכְמֹו	 ַהִּמׂשְָרה	 וְַּתִהי	 נִַּתן-לָנּו	 ּבֵן	 יֻּלַד-לָנּו	 ּכִי-יֶלֶד	 	6-5 ט  ישע'  א	

ַהִּמׂשְָרה	 לְַמְרּבֵה	 	6 ׂשַר-ׁשָלֹום׃	 ֲאבִי-עַד	 ּגִּבֹור	 ֵאל	 יֹועֵץ	 ּפֶלֶא	 ׁשְמֹו	 וַּיְִקָרא	
ּולְׁשָלֹום	ֵאין-ֵקץ	עַל-ּכִֵּסא	ָדוִד	וְעַל-ַמְמלַכְּתֹו	לְָהכִין	אָֹתּה	ּולְַסעֲָדּה	ּבְִמׁשְּפָט	
טימ"א ה  ַּתעֲׂשֶה-ּזֹאת׃	 צְבָאֹות	 יְהוָה	 ִקנְַאת	 וְעַד-עֹולָם	 ֵמעַָּתה	 ּובִצְָדָקה	
ָהעֲֵמלִים	 ּובְיֹוֵתר	 לְנֵַהל	ְראּויִם	ֵהם	לְִמׁשְנֵה	כָבֹוד,	 ַהֵּמיִטיבִים	 ַהּזְֵקנִים	 	17
ּבַָּדבָר	ּובַהֹוָרָאה׃	תסל"א ה 12	וְִהנְנּו	ְמבְַקׁשִים	ִמּכֶם,	ַאַחי,	לְַהּכִיר	ֶאת-
ָהעֲֵמלִים	ּבָכֶם	וֲַאׁשֶר	ֵהם-נִּצָבִים	עֲלֵיכֶם	ּבָָאדֹון	ּומֹוכִיִחים	ֶאְתכֶם׃	מה"ש 
כ 17,	28	ּוִמִּמילִיטֹוס	ׁשָלַח	ֶאל-ֶאפֶסֹוס	וַּיְִקָרא	ֶאת-זְִקנֵי	ַהְּקִהּלָה׃	28	לָכֵן	
וְֶאת-ּכָל-ָהעֵֶדר	ֲאּׁשֶר	ּבֹו	ֵהִקים	ֶאְתכֶם	רּוַח	ַהּקֶֹדׁש	 ׁשְִמרּו	ֶאת-נַפְׁשֹוֵתיכֶם	
לִפְִקיִדים	לְִרעֹות	ֶאת-עֲַדת	ָהֱאֹלִהים	ֲאּׁשֶר	ָקנָה-לֹו	ּבְָדמֹו	ׁשֶּלֹו׃	עבר' יג 7,	
ּבִינּו	 ָהֱאֹלִהים,	 ֶאת-ְּדבַר	 לָכֶם	 ֲאׁשֶר-ִהּגִידּו	 ֶאת-ַמנְִהיגֵיכֶם,	 זִכְרּו	 	24 	,17
לְַאֲחִרית	ַּדְרּכָם	ּולְכּו	ּבֱֶאמּונָָתם׃	17	ׁשְִמעּו	ֶאל-ַמנְִהיגֵיכֶם	וְִהּכָנְעּו	ִמּפְנֵיֶהם,	
יַעֲׂשּו-זֹאת	 לְַמעַן	 ֶחׁשְּבֹון,	 לֵָתת	 ּכַעֲִתיִדים	 עַל-נַפְׁשֵֹתיכֶם	 ֵהם	 ּכִי-ׁשְֹקִדים	
ּכָל- לִׁשְלֹום	 ׁשֲַאלּו	 	24 לָכֶם׃	 ֹלא-לְהֹועִיל	 זֹאת	 ּכִי	 בֲַאנָָחה,	 וְֹלא	 ּבְׂשְִמָחה	
לִׁשְלֹוְמכֶם׃	 ׁשֲֹאלִים	 ִאיַטלְיָא	 ֶאֶרץ	 ּבְנֵי	 ּכָל-ַהְּקדֹׁשִים.	 וְלִׁשְלֹום	 ַמנְִהיגֵיכֶם	
וְׁשֵנִית	 לִׁשְלִיִחים	 ִראׁשֹונָה	 	- ּבַָּקָהל	 ָהֱאֹלִהים	 ׂשָם	 ּוֵמֶהם	 	28 יב  קור"א 
לִנְבִיִאים	ּוׁשְלִיׁשִית	לְִמלְַּמִדים,	וַּיִֵּתן	ּגְבּורֹות,	ַאף-ַמְּתנֹות	ָהְרפֻאֹות	וְעֹזְִרים	
ּוַמנְִהיגִים	ּוִמינֵי	לְׁשֹנֹות׃	מתי כח 20-18	וַּיִּגַׁש	יֵׁשּועַ	וַיְַדּבֵר	ֲאלֵיֶהם	לֵאמֹר:	
נִַּתן-לִי	ּכָל-ׁשָלְָטן	ּבַּׁשַָמיִם	ּובָָאֶרץ׃	19	לְכּו	וַעֲׂשּו	לְַתלְִמיִדים	ֶאת-ּכָל-ַהּגֹויִם,	
לִׁשְמֹר	 אָֹתם	 וְלִַּמְדֶּתם	 	20 ַהּקֶֹדׁש׃	 וְרּוַח	 וְַהּבֵן	 לְׁשֵם-ָהָאב	 אָֹתם	 ּוְטבַלְֶּתם	
ֶאת-ּכָל-ֲאׁשֶר	צִּוִיִתי	ֶאְתכֶם;	וְִהּנֵה	ָאנֹכִי	ִאְּתכֶם	ּכָל-ַהּיִָמים	עַד-ֵקץ	ָהעֹולָם.	

ָאֵמן׃
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הצהרת האמונה של וסטמינסטר

2	 יש	. שמכוחם	 השמים,	 מלכות	 מפתחות	 נמסרו	 אלה	 במשרות	 לנושאים	
לנושאי	המשרות	סמכות	להצהיר	בהתאם	לכתובים	אם	חטא	נסלח	או	
לא,	לסגור	את	המלכות	בפני	מי	שאינם	חוזרים	בתשובה	הן	באמצעות	
גם	 להם	 יש	 משמעת.	 בצעדי	 שינקטו	 בכך	 והן	 אלוהים	 דבר	 הכרזת	
סמכות	לפתוח	אותה	בפני	מי	שחזרו	בתשובה	באמצעות	הכרזת	הבשורה	

ובאמצעות	ביטולם	של	אמצעי	משמעת	שננקטו,	בהתאם	לנסיבות.ב

ב	מתי טז 19	וְֶאֵּתן	לְָך	ֶאת-ַמפְְּתחֹות	ַמלְכּות	ַהּׁשָָמיִם	וְכָל-ֲאׁשֶר	ֶּתֱאסֹר	עַל-

ָהָאֶרץ	ָאסּור	יְִהיֶה	ּבַּׁשַָמיִם,	וְכָל-ֲאׁשֶר	ַּתִּתיר	עַל-ָהָאֶרץ	ֻמָּתר	יְִהיֶה	ּבַּׁשָָמיִם׃	
מתי יח 18-17	וְִאם-ֹלא	יִׁשְַמע	ֲאלֵיֶהם,	ַהּגֵד	ֶאל-ַהָּקָהל;	וְִאם-ֹלא	יִׁשְַמע	
ּגַם-ֶאל-ַהָּקָהל,	וְָהיָה	לְָך	ּכְגֹוי	ּוכְמֹוכֵס׃	18	ָאֵמן	אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם,	ּכֹל	ֲאׁשֶר-
ַּתַאְסרּו	עַל-ָהָאֶרץ	ָאסּור	יְִהיֶה	ּבַּׁשָָמיִם	וְכֹל	ֲאׁשֶר-ַּתִּתירּו	עַל-ָהָאֶרץ	ֻמָּתר	
יְִהיֶה	ּבַּׁשָָמיִם׃	יוח' כ 23-21	וַּיֶֹסף	יֵׁשּועַ	לְַדּבֵר	ֲאלֵיֶהם:	ׁשָלֹום	לָכֶם;	ּכֲַאׁשֶר	
ּבֶָהם	 וַּיִּפַח	 זֹאת	 בְַדּבְרֹו	 וַיְִהי	 	22 ֶאְתכֶם׃	 ׁשֹלֵַח	 ָאנֹכִי	 ּכֵן	 ָהָאב,	 אִֹתי	 ׁשָלַח	
ִּתְסלְחּו	 ּכָל-ֲאׁשֶר	 וְָהיָה	 	23 ַהּקֶֹדׁש׃	 ֶאת-רּוַח	 לָכֶם	 ְקחּו	 ֲאלֵיֶהם:	 וַּיֹאֶמר	
וְַדי	 קור"ב ב 8-6	 יְֶאׁשָמּו׃	 ַּתֲאׁשִימּו,	 וֲַאׁשֶר	 לֶָהם;	 וְנְִסלַח	 ֶאת-ַחּטֹאָתם,	
לִָאיׁש	ּכָמֹהּו	ַהּתֹוכֵָחה	ַהִהיא	ֵמֵאת	ָהַרּבִים׃	7	וְעַָּתה	לְֶהפְֶך,	ִּתְסלְחּו	ּוְתנֲַחמּו,	
ּכְֵדי	ׁשֶֹּלא	יְִתּבַּלַע	ָהִאיׁש	ּבְגֶֹדל	ָהעִּצָבֹון׃	8	עַל-ּכֵן	ֲאבְַקׁשָה	ִמּכֶם	לִגְמֹל	עָלָיו	

ּגְמּולַת	ַאֲהבָה׃

3	 אמצעי	משמעת	קהילתיים	דרושים	כדי	להשיב	ולרכוש	את	לבם	של	אחים	.
ואחיות	חוטאים,	להרתיע	אחרים	מחטאים	דומים,	לבער	את	החמץ	העלול	
להחמיץ	את	העיסה	כולה,	להגן	על	כבוד	המשיח	ועל	עדותם	הקדושה	של	
המאמינים	אודות	הבשורה,	ולמנוע	את	זעם	אלוהים.	זעם	אלוהים	עלול	
ועיקשים	 ידועים-לשמצה	 לאנשים	 תתיר	 אם	 הקהילה	 על	 בצדק	 לבוא	

הפועלים	בניגוד	לתורת	אלוהים	לחלל	את	בריתו	ואת	חוָתמיה.ג

ג	קור"א ה. טימ"א ה 20	ֶאת-ַהחְֹטִאים	ּתֹוכִיַח	ּבִפְנֵי	כֹל,	לְַמעַן	יִיְראּו	ּגַם-

ָהֲאֵחִרים׃	מתי ז 6	ַאל-ִּתְּתנּו	ֶאת-ַהּקֶֹדׁש	לַּכְלָבִים	וְַאל-ַּתׁשְלִיכּו	פְנִינֵיכֶם	
טימ"א א 20	 וְָטְרפּו	ֶאְתכֶם׃	 ַהֲחזִיִרים,	ּפֶן-יְִרְמסּום	ּבְַרגְלֵיֶהם	ּופָנּו	 לִפְנֵי	
ּוֵמֶהם	הּוְמנִּיֹוס	וֲַאלֶּכְַסנְֶּדר,	ֲאׁשֶר	ְמַסְרִּתים	לַּׂשָָטן,	לְַמעַן	יִּוְָסרּו	לְבִלְִּתי	גֵַּדף	
וְִחּלַצְֶּתם	 בְֵאיָמה	 ּתֹוׁשִיעּו	 וְֶאת-ֵאּלֶה	 	23 יהו'   .34-27 יא  קור"א  עֹוד׃	

אָֹתם	ִמּתֹוְך	ָהֵאׁש	ּוגְעַלְֶּתם	ּגַם-ֶאת-ַהּלְבּוׁש	ַהְמגָֹאל	ּבְֶחלְַאת	ַהּבָׂשָר׃
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פרק	ל:	משמעת	קהילתית

4	 יפתחו	. בקהילה	 במשרות	 הנושאים	 אלה,	 מטרות	 להשיג	 להיטיב	 כדי	
לתקופה	 האדון	 בסעודת	 להשתתף	 לאיסור	 יעברו	 והזהרה,	 בהפצרה	
החטא	 של	 לאופיו	 בהתאם	 מהקהילה,	 בהחרמה	 ויסיימו	 מוגדרת,	

ולאשמתו	של	האדם.ד

ּבָכֶם	 ֶאת-ָהעֲֵמלִים	 לְַהּכִיר	 ַאַחי,	 ִמּכֶם,	 ְמבְַקׁשִים	 וְִהנְנּו	 	12 ה  תסל"א  ד	

15-  ,6 ג  תסל"ב  ֶאְתכֶם׃	 ּומֹוכִיִחים	 ּבָָאדֹון	 עֲלֵיכֶם	 ֵהם-נִּצָבִים	 וֲַאׁשֶר	
ִּתּבְָדלּו	 ַהָּמׁשִיַח,	ֲאׁשֶר	 יֵׁשּועַ	 ֲאדֹנֵנּו	 ַאִחים,	ּבְׁשֵם	 ֶאְתכֶם,	 ְמצַּוִים	 וְִהנְנּו	 	14
ִמּכָל-ָאח	ְמעֵַּקׁש	ְּדָרכָיו	וְֵאינֶּנּו	ִמְתַהּלְֵך	עַל-ּפִי	ַהַּקּבָלָה	ֲאׁשֶר	ִקּבֵל	ֵמִאָּתנּו׃	
14	וְִאם	ֹלא-יִׁשְַמע	ִאיׁש	ֶאל-ְּדבֵָרנּו	ּבִָאּגֶֶרת	ַהּזֹאת,	אֹתֹו	ִתְרׁשְמּו	לָכֶם	וְַאל-
ִאם-ּתֹוכִיֻחהּו	 ּכִי	 ַּתְחׁשְבֻהּו,	 ַאְך	ֹלא-כְאֹיֵב	 	15 יֵבֹוׁש׃	 לְַמעַן	 עִּמֹו	 ִּתְתעֲָרבּו	
יַַחד,	 ּבְִהָּקֶהלְכֶם	 ַהָּמׁשִיַח,	 יֵׁשּועַ	 ֲאדֹנֵנּו	 ּבְׁשֵם	 	13  ,5-4 ה  קור"א  ּכְָאח׃	
וְרּוִחי	ִאְּתכֶם	עִם-ּגְבּוַרת	ֲאדֹנֵנּו	יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	5	לְִמסֹר	ֶאת-ָהִאיׁש	ַההּוא	
וֲַאׁשֶר	 יֵׁשּועַ׃	13	 ָהָאדֹון	 ּבְיֹום	 ָהרּוַח	 יִּוָׁשַע	 לְַמעַן	 לְַאּבֵד	ֶאת-ַהּבָׂשָר	 לַּׂשָָטן	
 17 יח  מתי  ִמִּקְרּבְכֶם׃	 ֶאת-ָהָרע	 ְּתבַעֲרּו	 וְַאֶּתם	 יִׁשְּפְֵטם.	 ָהֱאֹלִהים	 ּבַחּוץ	
וְִאם-ֹלא	יִׁשְַמע	ֲאלֵיֶהם,	ַהּגֵד	ֶאל-ַהָּקָהל;	וְִאם-ֹלא	יִׁשְַמע	ּגַם-ֶאל-ַהָּקָהל,	
וְָהיָה	לְָך	ּכְגֹוי	ּוכְמֹוכֵס׃ טיט' ג 10	וְִאיׁש	ַהחֹולֵק	עַל-ָהֱאמּונָה,	ִאם-הּוכַח	

ּפַעַם	ּוׁשְָּתיִם,	ׂשְֵטה	ֵמעָלָיו׃
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פרק לא
ועידות ומועצות

1	 לממשל	טוב	יותר	ולמען	טיפוחה	הרב	יותר	של	הקהילה,	מן	הראוי	שיהיו	.
כינוסים	הנקראים	לרוב	"ועידות"	או	"מועצות".א

א	מה"ש טו 2, 4, 6	וַיְִהי	עַל-זֹאת	ִריב	ּוַמֲחֹלֶקת	ֹלא-ַקּלָה	לְּפֹולֹוס	ּולְבַר-

נַּבָא	עִָּמֶהם,	וַּיִגְזְרּו	ּכִי-ּפֹולֹוס	ּובַר-נַּבָא	וֲַאֵחִרים	ֵמֶהם	יַעֲלּו	יְרּוׁשָלַיִם	ֶאל-
יְרּוׁשָלַיִם	 ּכְבָֹאם	 וַיְִהי	 	4 ַהּזֹאת׃	 ַהּׁשְֵאלָה	 עַל-אֹדֹות	 וְַהּזְֵקנִים	 ַהּׁשְלִיִחים	
וַיְַקּבְלּו	אָֹתם	ַהְּקִהּלָה	וְַהּׁשְלִיִחים	וְַהּזְֵקנִים,	וַּיַּגִידּו	לֶָהם	ֶאת-ֲאׁשֶר	ִהגְִּדיל	

ָהֱאֹלִהים	לַעֲׂשֹות	עִָּמֶהם׃	6	וַּיִָּקֲהלּו	ַהּׁשְלִיִחים	וְַהּזְֵקנִים	לְעַּיֵן	ּבַָּדבָר	ַהּזֶה׃

2	 כפי	שמותר	למושלים	אזרחיים	על-פי	חוק	לכנס	ועידה	של	רועי	קהילות	.
ואנשים	ראויים	אחרים	כדי	להיוועץ	בהם	בענייני	אמונה,ב	כך	גם	זכאים	
רועי	קהילה,	אם	המושלים	האזרחיים	הם	אויבים	גלויים	של	הקהילה,	
לכנס	מכוח	משרתם	ועידות	ומועצות,	בינם	לבין	עצמם	או	עם	אחרים	

ראויים,	לאחר	שהוסמכו	לכך	על	ידי	קהילותיהם.ג

ב	ישע' מט 23	וְָהיּו	ְמלָכִים	אְֹמנַיְִך	וְׂשָרֹוֵתיֶהם	ֵמינִיקַֹתיְִך	ַאּפַיִם	ֶאֶרץ	יִׁשְַּתֲחוּו	
לְָך	וַעֲפַר	ַרגְלַיְִך	יְלֵַחכּו	וְיַָדעְַּת	ּכִי-ֲאנִי	יְהוָה	ֲאׁשֶר	ֹלא-יֵבֹׁשּו	קֹוָי׃	טימ"א ב 
2-1	וְעַָּתה	קֶֹדם	ּכָל-ָּדבָר	ֲאבְַקׁשָה	ִמּכֶם	לָׂשֵאת	ְּתפִּלֹות	וְַתֲחנּונִים	ּובַָּקׁשֹות	
וְתֹודֹות	ּבְעַד	ּכָל-ּבְנֵי	ָאָדם׃	2	ּבְעַד	ַהְּמלָכִים	וְכָל-ַהּׁשַּלִיִטים,	לְַמעַן	נְִחיֶה	ַחּיֵי	
ַהׁשְֵקט	וָבֶַטח	ּבְכָל-ֲחִסידּות	וָיֹׁשֶר׃	דהי"ב יט 11-8. דהי"ב כט-ל. מתי 
ב 5-4	וַּיְַקֵהל	ֶאת-ּכָל-ָראׁשֵי	ַהּכֲֹהנִים	וְסֹופְֵרי	ָהעָם	וַּיְִדֹרׁש	ֵמִאָּתם	לֵאמֹר	
ּבְיַד	 ּכָתּוב	 ּכִי-כֵן	 יְהּוָדה	 ּבְבֵית-לֶֶחם	 לֹו	 וַּיֹאְמרּו	 	5 ַהָּמׁשִיַח:	 יִּוָלֵד	 ֵאיפֹה	

ַהּנָבִיא:	משלי יא 14	ּבְֵאין	ַּתְחּבֻלֹות	יִּפָל-עָם	ּוְתׁשּועָה	ּבְֹרב	יֹועֵץ׃

ג	מה"ש טו 2, 4, 23-22,	25	וַיְִהי	עַל-זֹאת	ִריב	ּוַמֲחֹלֶקת	ֹלא-ַקּלָה	לְּפֹולֹוס	

ּולְבַר-נַּבָא	עִָּמֶהם,	וַּיִגְזְרּו	ּכִי-ּפֹולֹוס	ּובַר-נַּבָא	וֲַאֵחִרים	ֵמֶהם	יַעֲלּו	יְרּוׁשָלַיִם	
ֶאל-ַהּׁשְלִיִחים	וְַהּזְֵקנִים	עַל-אֹדֹות	ַהּׁשְֵאלָה	ַהּזֹאת׃	4	וַיְִהי	ּכְבָֹאם	יְרּוׁשָלַיִם	
וַיְַקּבְלּו	אָֹתם	ַהְּקִהּלָה	וְַהּׁשְלִיִחים	וְַהּזְֵקנִים,	וַּיַּגִידּו	לֶָהם	ֶאת-ֲאׁשֶר	ִהגְִּדיל	
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עִם-ּכָל- וְַהּזְֵקנִים	 ַהּׁשְלִיִחים	 ּבְעֵינֵי	 וַּיִיַטב	 	22 עִָּמֶהם׃	 לַעֲׂשֹות	 ָהֱאֹלִהים	
ּובַר- וְלִׁשְֹלַח	אָֹתם	ֶאל-ַאנְְטיֹוכְיָא	עִם-ּפֹולֹוס	 ֲאנָׁשִים	 ֵמֶהם	 לִבְחֹר	 ַהָּקָהל	
נַּבָא,	ֶאת-יְהּוָדה	-	ַהְמכֻּנֶה	ּבַר-ׁשַּבָא	-	וְֶאת-ִסילָא,	ַאנְׁשֵי-ׁשֵם	ּבֵין	ָהַאִחים׃	
וְָהַאִחים	 וְַהּזְֵקנִים	 ַהּׁשְלִיִחים	 ֲאנְַחנּו	 לֵאמֹר:	 עַל-יָָדם	 וַּיִׁשְלְחּו	 וַּיִכְְּתבּו	 	23
ׁשֲֹאלִים	לִׁשְלֹום	ָהַאִחים	ֲאׁשֶר	ִמן-ַהּגֹויִם	ּבְַאנְְטיֹוכְיָא	ּובְסּוְריָא	ּובְִקלִיְקיָא׃	
25	לָכֵן	טֹוב	ּבְעֵינֵי	כֻּלָנּו	יְַחָּדו	לִבְחֹר	ֲאנָׁשִים	לְׁשָלְָחם	ֲאלֵיכֶם	עִם-ֲחבִיבֵינּו	

ּבַר-נַּבָא	ּוּפֹולֹוס׃

3	 בענייני	. למחלוקות	 שנוגע	 במה	 להכריע	 ומועצות	 ועידות	 של	 בסמכותן	
אמונה	ולשאלות	מצפוניות,	לקבוע	כללים	וקווים	מנחים	להתנהלות	טובה	
יותר	של	עבודת	אלוהים	הפומבית	ולממשל	על	קהילתו,	לקבל	תלונות	
ניהול	לא	תקין,	ולהכריע	באלו.	צווים	והחלטות	 על	אודות	מקרים	של	
אלה,	אם	הם	תואמים	את	דבר	אלוהים,	יש	לקבל	בכבוד	ולציית	להם;ד	
לא	רק	כי	הצווים	וההכרעות	מסכימים	עם	דבר	אלוהים	אלא	גם	בגלל	

שהועידות	והמועצות	ממונות	ומוסמכות	על	ידי	אלוהים בדברו.ה	

ֶאת-ַהּפִּקּוִדים	 לִׁשְמֹר	 לֶָהם	 וַּיְִמְסרּו	 ּבֶעִָרים,	 ּבְעָבְָרם	 וַיְִהי	 	4 טז  מה"ש  ד	

ֲאׁשֶר	ּגָזְרּו	ַהּׁשְלִיִחים	וְַהּזְֵקנִים	ֲאׁשֶר	ּבִירּוׁשָלָיִם׃	

ּולְבַר- לְּפֹולֹוס	 ֹלא-ַקּלָה	 ּוַמֲחֹלֶקת	 ִריב	 עַל-זֹאת	 וַיְִהי	  6  ,2 טו  מה"ש  ה	

יְרּוׁשָלַיִם	 יַעֲלּו	 ֵמֶהם	 וֲַאֵחִרים	 ּובַר-נַּבָא	 ּכִי-ּפֹולֹוס	 וַּיִגְזְרּו	 עִָּמֶהם,	 נַּבָא	
ַהּׁשְלִיִחים	 וַּיִָּקֲהלּו	  6 ַהּזֹאת׃	 ַהּׁשְֵאלָה	 עַל-אֹדֹות	 וְַהּזְֵקנִים	 ֶאל-ַהּׁשְלִיִחים	
וְַהּזְֵקנִים	לְעַּיֵן	ּבַָּדבָר	ַהּזֶה׃ מתי י"ח 17	וְִאם-ֹלא	יִׁשְַמע	ֲאלֵיֶהם,	ַהּגֵד	ֶאל-

ַהָּקָהל;	וְִאם-ֹלא	יִׁשְַמע	ּגַם-ֶאל-ַהָּקָהל,	וְָהיָה	לְָך	ּכְגֹוי	ּוכְמֹוכֵס׃	

4	 כל	הועידות	או	המועצות,	מאז	ימי	השליחים,	כלליות	וספציפיות,	עלולות	.
לטעות,	ורבות	מהן	אכן	טעו.	אי-לכך	אין	לעשותן	קנה	מידה	לאמונה	או	

למעשה	אלא	עזר	לשניהם.ו

הּוא	 ַהָּמׁשִיַח	 וְיֵׁשּועַ	 וְַהּנְבִיִאים,	 ַהּׁשְלִיִחים	 עַל-יְסֹוד	 ּבְנּויִם	 	20 ב  אפס'  ו	

וַיְַקּבְלּו	 ַתְסלֹונִיִקי,	 ֵמַאנְׁשֵי	 נְִדיבִים	 ָהיּו	 וְֵאּלֶה	 	11 יז  מה"ש  ַהּפִּנָה׃  ֶאבֶן	
ֶאת-ַהָּדבָר	ּבְכָל-לֵב,	וַּיְִדְרׁשּו	בַּכְתּובִים	יֹום	יֹום	לַָדעַת	ִאם-ּכֵן	הּוא	ַהָּדבָר׃ 
קור"א ב 5	לְַמעַן	ֲאׁשֶר	ֹלא-ִתְהיֶה	ֱאמּונְַתכֶם	ּבְָחכְַמת	ּבְנֵי	ָאָדם,	ּכִי	ִאם-
ִאם-עֹזְִרים	 ּכִי	 ּבֱֶאמּונְַתכֶם,	 ׁשֶּנְִמׁשֹל	 ֹלא	 	24 א  קור"ב  ֱאֹלִהים׃	 ּבִגְבּוַרת	

ֲאנְַחנּו	לְׂשְִמַחְתכֶם,	ּכִי	בֱָאמּונָה	עֲַמְדֶּתם׃
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5	 אל	לועידות	ולמועצות	לעסוק	ולהכריע	בכל	דבר	אחר	חוץ	ממה	שנוגע	.
לקהילה,	ואל	להן	להתערב	בעניינים	אזרחיים	הנוגעים	לטובת	הכלל	או	
המדינה	אלא	בדרך	של	בקשה	צנועה,	במקרים	חריגים,	או	בדרך	של	עצה	

בנושאים	מצפוניים,	אם	הן	מתבקשות	על	ידי	המושל	האזרחי	לייעץ.ז		

ֶאל-ָאִחי	 ֱאָמר-נָא	 ַרּבִי,	 ִמן-ָהעָם:	 ֶאָחד	 ֵאלָיו	 וַּיֹאֶמר	 	14-13 יב  לוקס  ז	

וִיַחּלֵק	ִאִּתי	ֶאת-ַהיְֻרּׁשָה׃	14	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו:	ּבֶן-ָאָדם,	ִמי	ׂשַָמנִי	עֲלֵיכֶם	לְׁשֹפֵט	
ִאם- ַהּזֶה;	 ִמן-ָהעֹולָם	 ֵאינֶּנָה	 ַמלְכּוִתי	 יֵׁשּועַ:	 וַּיַעַן	 	36 יח	 יוח'  וְלְִמַחּלֵק? 
ָהיְָתה	ַמלְכּוִתי	ִמן-ָהעֹולָם	ַהּזֶה,	ּכִי	ָאז	נִלְֲחמּו	לִי	ְמׁשֲָרַתי,	לְבִלְִּתי	ִהָּמֵסר	ּבְיַד	

ַהּיְהּוִדים;	וְעַָּתה	ַמלְכּוִתי	ֵאינֶּנָה	ִמּפֹה׃
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פרק לב
מצבם של המתים ותחיית המתים

1	 אחרי	המוות	חוזר	גוף	האדם	לעפר	ונרקב,א	אבל	נפשות	המתים	)שאינן	.
מתות	ואינן	ישנות(,	בהיותן	בהווייתן	בנות	אלמוות,	חוזרות	מיד	לאלוהים	
אשר	העניק	אותן:ב	נפשות	הצדיקים,	שאז	נעשות	מושלמות,	מתקבלות	
בשמי	השמים,	שם	הן	רואות	את	פני	אלוהים	באור	ובכבוד,	וממתינות	
לגאולתו	השלמה	של	גופם.ג	נפשות	הרשעים	מושלכות	לגיהינום,	שם	הן	
כתבי	 הגדול.ד	 היום	 למשפט	 שמורות	 מוחלט,	 בחושך	 ומתענות	 נותרות	
הקודש	אינם	מכירים	בקיומם	של	מקומות	אחרים	מלבד	שני	אלו	לנפשות	

המופרדות	מהגוף.

ִמֶּמּנָה	 ּכִי	 ֶאל-ָהֲאָדָמה	 ׁשּובְָך	 עַד	 לֶֶחם	 ּתֹאכַל	 ַאּפֶיָך	 ּבְזֵעַת	 	19 ג  ברא'  א	

לָֻּקְחָּת	ּכִי-עָפָר	ַאָּתה	וְֶאל-עָפָר	ָּתׁשּוב׃	מה"ש יג 36	ּכִי	ָדוִד	ּגָוַע	ַאֲחֵרי	ׁשֲָרתֹו	
בְדֹורֹו	לַעֲצַת	ָהֱאֹלִהים,	וַּיֵָאֵסף	ֶאל-ֲאבֹוָתיו	וַּיְַרא	ֶאת-ַהּׁשַָחת׃

ב	לוקס כג 43	וַּיֹאֶמר	יֵׁשּועַ	ֵאלָיו:	ָאֵמן	אֵֹמר	ֲאנִי	לְָך,	ּכִי	ַהּיֹום	ִּתְהיֶה	עִָּמִדי	

ֶאל- וְָהרּוַח	ָּתׁשּוב	 ּכְׁשֶָהיָה	 עַל-ָהָאֶרץ	 ֶהעָפָר	 וְיָׁשֹב	 ּבְגַן-עֵֶדן׃ קהלת יב 7	
ָהֱאֹלִהים	ֲאׁשֶר	נְָתנָּה׃

ַהּכְתּובִים	 ַהּבְכֹוִרים	 וַעֲַדת	 ַהַּמלְָאכִים	 ִרבֲבֹות	 וְֶאל-עֲצֶֶרת	 	23 יב  עבר'  ג	

ּבַּׁשָָמיִם	וְֶאל-ֱאֹלִהים	ׁשֹפֵט	ַהּכֹל	וְֶאל-רּוחֹות	ַהּצִַּדיִקים	ַהּנִׁשְלִָמים׃	קור"ב 
ה 1,	6, 8	ֵהן	יַָדעְנּו	ּכִי	ּבֵָהֵרס	ּבֵית	ָאֳהלֵנּו	ֲאׁשֶר	ּבָָאֶרץ,	יֶׁש-לָנּו	בִנְיָן	ֵמֵאת	
לָכֵן	 	6 ּבַּׁשָָמיִם׃	 לְעֹולָם	 וְהּוא	 יַָדיִם	 ַמעֲׂשֵה	 ֵאינֶּנּו	 ֲאׁשֶר	 ּבַיִת	 ָהֱאֹלִהים,	
ְרחֹוִקים	 בַּגּוף,	 ׁשֶּמֹוׁשָבֵנּו	 כָל-עֹוד	 ּכִי	 וְיְֹדעִים	 ּבְכָל-עֵת	 ֲאנְַחנּו	 ּבְטּוִחים	
ִמן- לְִהְתַרֵחק	 וְנִבְֲחָרה-ּלָנּו	 ֲאנְַחנּו	 ּבְטּוִחים	 ָאְמנָם	 	8 ִמן-ָהָאדֹון׃	 ֲאנְַחנּו	
ִמן-ַהּׁשְנָיִם,	 ֲאנִי	 ּכִי	ָמׁשּוְך	 פיל' א 23	 ֶאל-ָהָאדֹון׃	 ְקרֹובִים	 וְלְִהיֹות	 ַהּגּוף	
	21 ג  מה"ש  ַהֻּמבְָחר׃	 ּכִי-זֶה	 עִם-ַהָּמׁשִיַח,	 וְלְִהיֹות	 לְִהּפֵָטר	 ִאּוְָתה	 נַפְׁשִי	
ֲאׁשֶר	צִָריְך	ּכִי	יְַקּבְלֻהּו	ַהּׁשַָמיִם	עַד-יְֵמי	ׁשּוב	ּכָל-ַהְּדבִָרים	לְִתּקּונָם,	ֲאׁשֶר	
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ִּדּבֶר	עֲלֵיֶהם	ָהֱאֹלִהים	ּבְפִי-נְבִיָאיו	ַהְּקדֹוׁשִים	ִמיֵמי	עֹולָם׃	אפס' ד 10	ַהּיֵֹרד	
הּוא	ֲאׁשֶר	ּגַם-עָלָה	לְַמעְלָה	ִמּכָל-ַהּׁשָָמיִם,	לְַמעַן	יְַמּלֵא	ֶאת-ַהּכֹל׃

ד	לוקס טז 24-23	ּובְִהיֹותֹו	ּבְַמכְאֹבֹות	ּבִׁשְאֹול	וַּיִּׂשָא	ֶאת-עֵינָיו,	וַּיְַרא	ֶאת-

ַאבְָרָהם	ֵמָרחֹוק	וְֶאת-לַעְזָר	ּבְֵחיקֹו׃	24	וַּיִצְעַק	וַּיֹאֶמר:	ָאבִי	ַאבְָרָהם,	ָחּנֵנִי	
ּוׁשְלַח-נָא	ֶאת-לַעְזָר	וְיְִטּבֹל	ֶאת-ְקצֵה	ֶאצְּבָעֹו	ּבַַּמיִם	לְַמעַן	ָקֵרר	ֶאת-לְׁשֹונִי,	ּכִי	
עֻּנֵיִתי	ּבַּמֹוֵקד	ַהּזֶה׃ מה"ש א 25	לַָקַחת	ֶאת-ּגֹוַרל	ַהּׁשֵרּות	ַהּזֶה	וְַהּׁשְלִיחּות,	
ֲאׁשֶר	 וְַהַּמלְָאכִים,	 	7-6 יהו'  ֶאל-ְמקֹומֹו׃	 לֲַהֹלְך	 יְהּוָדה	 ִמֶּמּנָה	 ָסר	 ֲאׁשֶר	
עֹולָם	 ּבְמֹוְסרֹות	 ׁשְָמָרם	 ֶאת-זְבֻלָם,	 ִאם-עָזְבּו	 ּכִי	 ֶאת-ִמׂשְָרָתם	 ֹלא-ׁשְָמרּו	
ּובֲַאפֵלָה	לְִמׁשְּפַט	ַהּיֹום	ַהּגָדֹול׃	7	ּכֲַאׁשֶר	ְסדֹום	וַעֲמָֹרה	וְֶהעִָרים	ְסבִיבֹוֵתיֶהן,	
ֲאׁשֶר	ִהזְנּו	ּכְמֹוֶהם	וַּיֵלְכּו	ַאֲחֵרי	בָׂשָר	זָר,	נְִהיּו	כְֹרִאי,	ּכִי-נְִמְסרּו	לְמּוַסר	ֵאׁש	

עֹולָם׃	פטר"א ג 19	ֲאׁשֶר	ּבֹו	ָהלְַך	וַּיְִקָרא	ּגַם-לָרּוחֹות	ֲאׁשֶר	ּבִַּמׁשְָמר׃

2	 כל	בני-האדם	החיים	ביום	האחרון	לא	ימותו	אלא	ישתנו,ה	וכל	המתים	.
יוקמו,	עם	הגוף	שהיה	להם	ולא	בגוף	אחר,	אף	כי	יהיו	לגופם	תכונות	

אחרות,	ויאוחדו	מחדש	עם	נפשותיהם	לנצח.ו

ה	תסל"א ד 17	ַאֲחֵרי-כֵן	ֲאנְַחנּו	ַהַחּיִים	ַהּנִׁשְָאִרים	נִּלַָקח	ִאָּתם	יְַחָּדו	ּבַעֲנָנִים	

לְִקַראת	ָהָאדֹון	לָָרִקיעַ;	ּובְכֵן	נְִהיֶה	ָתִמיד	עִם-ָהָאדֹון׃	קור"א טו 52-51	
ִהּנֵה	סֹוד	ַאּגִיָדה	לָכֶם:	ֵהן	ֹלא	כֻּלָנּו	נִיׁשַן	ַהָּמוֶת,	ֲאבָל	ּכֻּלָנּו	נְִתַחּלָף׃	52	ּבְֶרגַע	
ֶאָחד,	ּכְֶהֶרף	עַיִן,	ּכְִתקֹעַ	ַהּׁשֹופָר	ָהַאֲחרֹון;	ּכִי	יִָּתַקע	ּבַּׁשֹופָר,	וְַהֵּמִתים	יְִחיּו	

ּבְלִי	כִּלָיֹון,	וֲַאנְַחנּו	נְִתַחּלָף׃

ו	איוב יט 27-26	וְַאַחר	עֹוִרי	נְִּקפּו-זֹאת	ּוִמּבְׂשִָרי	ֶאֱחזֶה	ֱאלֹוַּה׃	27	ֲאׁשֶר	

ֲאנִי	ֶאֱחזֶה-ּלִי	וְעֵינַי	ָראּו	וְֹלא-זָר	ּכָלּו	כִלְיַֹתי	ּבְֵחִקי׃	קור"א טו 44-42	וְכֵן	
וְיָקּום	ּבְֹלא-כִּלָיֹון׃	43	יִּזַָרע	ּבְבִּזָיֹון	 ּגַם-ּבְִתִחּיַת	ַהֵּמִתים:	ֵהן	יִּזַָרע	ּבְכִּלָיֹון	
וְיָקּום	ּבְכָבֹוד;	יִּזַָרע	ּבְֻחלְׁשָה	וְיָקּום	ּבִגְבּוָרה׃	44	יִּזַָרע	ּגּוף	נַפְׁשִי	וְיָקּום	ּגּוף	

רּוָחנִי	ִאם-יֵׁש	ּגּוף	נַפְׁשִי	ּגַם	יֵׁש	ּגּוף	רּוָחנִי׃

3	 גופות	הרשעים	יוקמו	בכוח	המשיח	לאי-כבוד.	גופות	הצדיקים	יוקמו	על	.
ידי	רוח	המשיח	לכבוד	וייעשו	דומים	לגוף	כבודו.ז

ּכִי	 ִהיא	 זֹאת	 יְַחּכּו-לָּה,	 ּגַם-ֵהם	 ֲאׁשֶר	 לֵאֹלִהים,	 וְִתְקוִָתי	 מה"ש כד 15	 ז	

ַאל- 	29-28 ה  יוח'	 וְלְָרׁשָעִים׃  לַּצִַּדיִקים	 ַהֵּמִתים	 ְּתִחּיַת	 לְִהיֹות	 עֲִתיָדה	
ִּתְתְמהּו	עַל-זֹאת,	ּכִי	ִהּנֵה	ׁשָעָה	בָָאה	ֲאׁשֶר	ּכָל-ׁשֹכְנֵי	ֶקבֶר	ֶאת-קֹולֹו	יִׁשְָמעּון׃	
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29	וְיֵצְאּו	עֹׂשֵי	ַהּטֹוב	לְִתקּוַמת	ַהַחּיִים	וְעֹׂשֵי	ָהַרע	לְִתקּוַמת	ַהִּמׁשְּפָט׃ קור"א 
טו 43 יִּזַָרע	ּבְבִּזָיֹון	וְיָקּום	ּבְכָבֹוד;	יִּזַָרע	ּבְֻחלְׁשָה	וְיָקּום	ּבִגְבּוָרה׃ פיל' ג 21	
יְכָלְּתֹו	 ּכְפִי-כַֹח	 לְגּוף	ּכְבֹודֹו,	 לְִהיֹתֹו	דֹוֶמה	 יֲַחלִיף	ֶאת-ּגּוף	ׁשִפְלּוֵתנּו	 ֲאׁשֶר	

לִכְּבֹׁש	ַהּכֹל	ַּתְחָּתיו׃
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המשפט האחרון

1	 אלוהים	יעד	יום	אשר	בו	ישפוט	את	העולם	בצדק	על	ידי	ישוע	המשיח,א	.
לו	מסר	האב	כל	כוח	ומשפט.ב	ביום	זה	יישפטו	לא	רק	המלאכים	שחטאוג	
אלא	גם	כל	האנשים	שחיו	עלי-אדמות	יופיעו	לפני	כס	דין	המשיח	כדי	
את	 ולקבל	 ומעשיהם,	 מילותיהם	 מחשבותיהם,	 על	 וחשבון	 דין	 לתת	

גמולם	הצודק	בהתאם	למה	שעשו	בגופם,	אם	טוב	ואם	רע.ד

ֲאׁשֶר	 ִאיׁש	 עַל-יְֵדי	 ּבְצֶֶדק	 ֵּתבֵל	 לִׁשְּפֹט	 ֲאׁשֶר	ׁשָת-יֹום	 יַעַן	 יז 31	 מה"ש  א	

ִהפְִקידֹו,	וַּיִֵּתן	עֵדּות	נֱֶאָמנָה	לְכֻּלָם	ּבֲַהִקימֹו	אֹתֹו	ִמן-ַהֵּמִתים׃

ב	יוח' ה 22, 27	ּכִי	ָהָאב	ֹלא-יִָדין	ִאיׁש	ּכִי	ִאם-נַָתן	ַהִּמׁשְּפָט	ּכֻּלֹו	ּבְיַד	ַהּבֵן׃	

27	וְַאף-ׁשָלְָטן	נַָתן	לֹו	לַעֲׂשֹות	ִמׁשְּפָט,	ּכִי	בֶן-ָאָדם	הּוא׃

ג	קור"א ו 3	ֲהֹלא	יְַדעְֶּתם	ּכִי	נִָדין	ֶאת-ַהַּמלְָאכִים?	ַאף	ּכִי-ִדבְֵרי	ָממֹונֹות? 

יהו' 6		וְַהַּמלְָאכִים,	ֲאׁשֶר	ֹלא-ׁשְָמרּו	ֶאת-ִמׂשְָרָתם	ּכִי	ִאם-עָזְבּו	ֶאת-זְבֻלָם,	
ּכִי	 	4 ב  פטר"ב  ַהּגָדֹול׃	 ַהּיֹום	 לְִמׁשְּפַט	 ּובֲַאפֵלָה	 עֹולָם	 ּבְמֹוְסרֹות	 ׁשְָמָרם	
ֹלא-ָחס	ֱאֹלִהים	עַל-ַהַּמלְָאכִים	ֲאׁשֶר	ָחְטאּו,	ּכִי	ִאם-הֹוִריָדם	לְִקצְבֵי	ָהִרים	

וַּיְַסּגִיֵרם	ּבְכַבְלֵי	אֹפֶל,	לְׁשְָמָרם	לִַּמׁשְּפָט׃

לְַמעַן	 ַהָּמׁשִיַח,	 כִֵּסא-ִדין	 לִפְנֵי	 לְֵהָראֹות	 עֲִתיִדים	 כֻּלָנּו	 ּכִי	 	10 ה  קור"ב  ד	

וְִאם-ָרע׃ קהלת יב 14	 גּופֹו,	ִאם-טֹוב	 ּבְַחּיֵי	 פָעֲלֹו	 ּכְפִי	 וִָאיׁש	 ִאיׁש	 יְַקּבֵל	
ּכִי	ֶאת-ּכָל-ַמעֲׂשֶה	ָהֱאֹלִהים	יָבִא	בְִמׁשְּפָט	עַל	ּכָל-נֶעְלָם	ִאם-טֹוב	וְִאם-ָרע׃	
ּבְיַד	 ָהָאָדם	 ּבְנֵי	 ֶאת־ּכָל־ַּתעֲלֻמֹות	 ָהֱאֹלִהים	 יִׁשְּפֹט	 ֲאׁשֶר	 ּבְיֹום	 רומ' ב 16	
יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח,	ּכְפִי	בְׂשֹוָרִתי׃ רומ' יד 10, 12	10	וְַאָּתה,	לָָּמה־ּזֶה	ָתִדין	ֶאת־
ָאִחיָך?	אוֺ	ַאָּתה,	לָָּמה	ָתבּוז	לְָאִחיָך?	ֲהֹלא	כֻּלָנּו	עֲִתיִדים	לַעֲמֹד	לִפְנֵי	כִֵּסא	
לֵאֹלִהים׃  ֶחׁשְּבֹון	 יִֵּתן	 עַל־נַפְׁשֹו	 ִמֶּמּנּו	 ּכָל־ֶאָחד	 ִהּנֵה־נָא	 	12 ַהָּמׁשִיַח׃	 ִּדין	
וֲַאנִי	אֵֹמר	לָכֶם,	ּכָל-ִמּלָה	בְֵטלָה	ֲאׁשֶר	יְַדּבְרּו	ּבְנֵי	ָהָאָדם	 מתי יב 37-36	

יְִּתנּו	עָלֶיָה	ֶחׁשְּבֹון	ּבְיֹום	ַהִּדין׃	37	ּכִי	ִמְּדבֶָריָך	ִּתּצֵָדק	ּוִמְּדבֶָריָך	ְּתֻחּיָב׃
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2	 בישועתם	. לגלות	את	תפארת	רחמיו	 כדי	 ידי	אלוהים	 על	 נקבע	 זה	 יום	
הנצחית	של	הנבחרים,	ואת	תפארת	צִדקו	באבדנם	של	החוטאים,	שהם	
רשעים	ואינם	מצייתים	לאלוהים.	אז	יזכו	הצדיקים	לחיי	נצח	ויקבלו	את	
והרווחה	שיבואו	מנוכחות	האדון.	אבל	הרשעים,	שאינם	 מלוא	האושר	
יושלכו	 המשיח,	 ישוע	 לבשורת	 נשמעים	 ואינם	 אלוהים	 את	 מכירים	
לעינויי	נצח	וייענשו	באבדן	נצחי	הרחק	מנוכחות	האדון	ומתפארת	כוחו.ה

ה	מתי כה 46-31. רומ' ב	6-5	ּובְִקׁשִי	לְבָבְָך	ַהְמָמֵאן	לָׁשּוב	ִּתצְּבֹר	לְָך	זַעַם	

יְׁשַּלֵם	לְִאיׁש	 ֲאׁשֶר	 ִמׁשְּפָטוֺ׃	6	 צְִדַקת	 ִהּגָלוֺת	 וְעֵת	 ָהֱאֹלִהים	 ֲחרֹון	 ֶאל־יוֺם	
ּכְַמעֲׂשֵהּו׃	רומ' ט'23-22	ּוָמה	ֵאפֹוא	ִאם־ָהֱאֹלִהים,	ֶהָחפֵץ	לְַהְראֹות	זַעְמֹו	
לֲַאבַּדֹון?	 ַהּנְכֹונִים	 ַהּזַעַם	 ֶאת־ּכְלֵי	 רּוחֹו	 ּבְכָל־אֶֹרְך	 נָׂשָא	 ּגְבּוָרתֹו,	 ּולְהֹוִדיעַ	
23	ּולְהֹוִדיעַ	ּגַם־ֶאת־עׁשֶר	ּכְבֹודֹו	עַל־ּכְלֵי	ַהֲחנִינָה,	ֲאׁשֶר	יְעָָדם	לַּכָבוֺד?	מתי 
כה 21	וַּיֹאֶמר	ֵאלָיו	ֲאדֹנָיו	ֱהִטיבָֹת	לַעֲׂשֹות	עֶבֶד	טֹוב	וְנֱֶאָמן	ּכִי	בְִמעַט	נֱֶאָמן	
ָהיִיָת	וְעַל-ַהְרּבֵה	ַאפְִקיֶדָך	ּבֹוא	לְׂשְִמַחת	ֲאדֹנֶיָך׃ מה"ש ג 19	לָכֵן	ִהּנֲָחמּו	
ִאָּתנּו	 ְרוָָחה	 ַהּנִלְָחצִים,	 וְלָכֶם,	 א 10-7	 תסל"ב  ֲחָטֵאיכֶם׃	 וְיִָּמחּו	 וְׁשּובּו	
לֶָהבָה,	 ּבְֵאׁש	 	8 עֻּזֹו׃	 עִם-ַמלְֲאכֵי	 ִמן-ַהּׁשַָמיִם	 יֵׁשּועַ	 ָהָאדֹון	 ּבְִהּגָלֹות	 יַָחד,	
ֲאדֹנֵנּו	 לִבְׂשֹוַרת	 ׁשְָמעּו	 וְֹלא	 ֶאת-ָהֱאֹלִהים	 ֹלא-יְָדעּו	 לֲַאׁשֶר	 נָָקם	 לְָהׁשִיב	
יֵׁשּועַ	ַהָּמׁשִיַח׃	9	ֲאׁשֶר	יִׂשְאּו	ִמׁשְּפַט	ָאבְַּדן	עֹולָם	ֵמֵאת	ּפְנֵי	ָהָאדֹון	ּוֵמֲהַדר	
ּגְאֹונֹו׃	10	ּבְבֹאֹו	ּבַּיֹום	ַההּוא	לְִהּכָבֵד	ּבְִקדֹׁשָיו	ּולְִהְתּפַּלֵא	ּבְכָל-ַהַּמֲאִמינִים,	

ּכִי	ֶהֱאַמנְֶּתם	לְעֵדּוֵתנּו	ֲאלֵיכֶם׃

3	 המשיח	חפץ	שנהיה	סמוכים	ובטוחים	שיהיה	יום	משפט,	גם	כדי	להרתיע	.
את	כל	בני	האדם	מלחטוא	וגם	כדי	לנחם	את	יראי	האלוהים	בסבלותם.ו	
כך	גם	חפץ	הוא	שבני	האדם	לא	ידעו	על	מועד	יום	זה	כדי	שיתנערו	מכל	
סוג	של	שלווה	וביטחון	אנושיים,	ויהיו	ערים	תמיד	כי	אינם	יודעים	באיזו	
שעה	יבוא	האדון,	ויהיו	מוכנים	תמיד	להגיד,	"בוא,	אדון	ישוע,	בוא	מהר,	

אמן".ז

ַאֶּתם	 ַחּיָבִים	 ַמה-ְּמאֹד	 יָמּוגּו,	 ִאם-ּכָל-ֵאּלֶה	 וְעַָּתה,	 	14  ,11 ג'  פטר"ב  ו	

ִחּכִיֶתם,	 לֵָאּלֶה	 ֲאׁשֶר	 ֲאהּובִים,	 עַל-ּכֵן,	 	14 ּובֲַחִסידּות׃	 ּבְִקֻדּׁשָה	 לְִהְתַהּלְֵך	
קור"ב ה' 11-10	ּכִי	 ִמּפָׁשַע׃	 וְזַּכִים	 נְִקּיִם	 לְפָנָיו	ּבְׁשָלֹום,	 ׁשְִקדּו	לְִהָּמצֵא	
כֻּלָנּו	עֲִתיִדים	לְֵהָראֹות	לִפְנֵי	כִֵּסא-ִדין	ַהָּמׁשִיַח,	לְַמעַן	יְַקּבֵל	ִאיׁש	וִָאיׁש	ּכְפִי	
פָעֲלֹו	ּבְַחּיֵי	גּופֹו,	ִאם-טֹוב	וְִאם-ָרע׃	11	וְעַָּתה	יַעַן	ֲאׁשֶר	יַָדעְנּו	יְִרַאת	ָהָאדֹון,	
ֲאנְַחנּו	 ּכִי-גְלּויִם	 וֲַאַקּוֶה	 גְלּויִם;	 ֲאנְַחנּו	 וְלֵאֹלִהים	 ָאָדם,	 ּבְנֵי	 עַל-לֵב	 נְַדּבֵר	
ּגַם	ּבְַמָּדעֲכֶם׃	תסל"ב א' 7-5	לְאֹות	צְִדַקת	ִמׁשְּפַט	ֱאֹלִהים,	לְַמעַן	ִּתָּמצְאּו	
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ְראּויִם	לְַמלְכּות	ָהֱאֹלִהים,	ֲאׁשֶר	ּבַעֲבּוָרּה	ּגַם-ְּתעֻּנּו׃	6	ּבֲַאׁשֶר	צִַּדיק	ָהֱאֹלִהים	
לִגְמֹל	לַַחץ	לְֹלֲחצֵיכֶם׃	7	וְלָכֶם,	ַהּנִלְָחצִים,	ְרוָָחה	ִאָּתנּו	יַָחד,	ּבְִהּגָלֹות	ָהָאדֹון	
יֵׁשּועַ	ִמן-ַהּׁשַָמיִם	עִם-ַמלְֲאכֵי	עֻּזֹו׃	לוקס כ"א 28-27	וְָאז	יְִראּו	ֶאת-ּבֶן-
ָהָאָדם	ּבָא	בֶעָנָן	ּבִגְבּוָרה	ּובְכָבֹוד	ָרב׃	28	וְכֲַאׁשֶר	ָּתֵחל	לְִהיֹות	זֹאת	ִהְתעֹוֲדדּו	
וְֹלא־זֹאת	 	25-23 ח'  רומ'  לָבֹוא׃	 גְֻאּלְַתכֶם	 ּכִי-ְקרֹובָה	 ָראׁשֵיכֶם,	 ּוׂשְאּו	
ּבִלְבָד,	ּכִי	ּגַם־ֲאנְַחנּו,	ֲאׁשֶר	לָנּו	ּבִּכּוֵרי	ָהרּוַח,	נֵָאנַח	ַאף־ָאנּו	ּבְנַפְׁשֵנּו	ּונְצַּפֶה	
לְִאּמּוצֵנּו,	הּוא	ּפְדּות	ּגְוִּיֵָתנּו׃	24	ּכִי	נֹוׁשַעְנּו	בִַּתְקוָה.	ֲאְך	ַהִּתְקוָה	ַהּנְִרֵאית	
לָעֵינַיִם	ֵאינֶּנָה	ִתְקוָה,	ּכִי	ֵאיְך	יְיֵַחל	ִאיׁש	לַָּדבָר,	ֲאׁשֶר־הּוא	ֹרֶאה?	25	ֲאבָל	

ִאם־נְַקּוֶה	לֲַאׁשֶר	ֹלא	ְרִאינֻהּו,	נְַחּכֶה	לֹו	ּבְַסבְלָנּות׃

ז	מתי כד 36, 44-42	ַאְך	ַהּיֹום	ַההּוא	וְַהּׁשָעָה	ַהִהיא	ֵאין	ִאיׁש	יֹוֵדעַ	אָֹתּה,	

ּגַם-ֹלא	ַמלְֲאכֵי	ַהּׁשַָמיִם,	ּבִלְִּתי	ָאבִי	לְבַּדֹו׃	42	לָכֵן	ׁשְקֹדּו,	ּכִי	ֵאינְכֶם	יֹוְדעִים	
ּבְֵאי-זֹו	ׁשָעָה	יָבֹא	ֲאדֹנְכֶם׃	43	וְֶאת-זֹאת	ָהבִינּו,	ֲאׁשֶר	לּו-יַָדע	ּבַעַל	ַהּבַיִת	
ּבְֵאי-זֹו	ַאׁשְמּוָרה	יָבֹא	ַהּגַּנָב,	ּכִי	עַָּתה	ׁשַָקד	וְֹלא	ִהּנִיַח	לְַחּתֹר	ֶאת-ּבֵיתֹו׃	44	
לָכֵן	ֱהיּו	נְכֹונִים	ּגַם-ַאֶּתם,	ּכִי	בְׁשָעָה	ֲאׁשֶר	ֹלא	ְתַדּמּו	יָבֹוא	ּבֶן-ָהָאָדם׃ מרק' 
יג 37-35	לָכֵן	ׁשְִקדּו;	ּכִי	ֹלא	יְַדעְֶּתם	ָמַתי	יָבֹוא	ּבַעַל	ַהּבַיִת,	ִאם-לְעֵת	עֶֶרב	
אֹו-בֲַחצֹות	ַהּלַיְלָה	ִאם-ּבְעֵת	ְקִריַאת	ַהּגֶבֶר	אֹו	בַּבֶֹקר׃	36	ּפֶן-יָבֹוא	פְִתאֹם	
לַּכֹל,	ׁשְקֹדּו׃	 ֲאנִי	 אֵֹמר	 לָכֶם,	 ָאַמְרִּתי	 ֲאׁשֶר	 וְֵאת	 יְׁשֵנִים׃	37	 ֶאְתכֶם	 ּוָמצָא	
לוקס יב 36-35	וְַאֶּתם	ֱהיּו	דִֹמים	לֲָאנָׁשִים	ַהְמַחּכִים	לֲָאדֹנֵיֶהם	ָמַתי	יָׁשּוב	
ִמן-ַהֲחֻתּנָה	וְכֲַאׁשֶר	יָבֹוא	וְָדפַק	יִפְְּתחּו-לֹו	ּכְָרגַע׃	36	ַאׁשְֵרי	ָהעֲבִָדים	ָהֵהם	
ֲאׁשֶר	ָהָאדֹון	ּבְבֹואֹו	יְִמצֵָאם	ׁשְֹקִדים	ָאֵמן	אֵֹמר	ֲאנִי	לָכֶם	ּכִי	יְִתַאּזֵר	וְיֹוׁשִיבֵם	
וְָהלְַך	וְׁשֵֵרת	אֹוָתם׃	חזון כב 20 ַהֵּמעִיד	ֶאת-ֵאּלֶה	אֵֹמר:	ָאְמנָם	ּכֵן,	ֲאנִי	בָא	

ַמֵהר.	ָאֵמן.	ּבָֹאה-ּנָא	ָהָאדֹון	יֵׁשּועַ׃
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