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ִליַח ֶאל־ָהרוִֹמִּיים ִאֶּגֶרת ּפוֹלוֹס ַהָשׁ

ִלְבׂשוַֹרת  ְוִנְבָּדל  ָׁשִליַח  ִלְהיוֹת  ִנְקָרא  ַהָּמִׁשיַח,  ֵיׁשּוַע  ֶעֶבד  ּפוֹלוֹס, 
ַעל־ ַהּקֶֹדׁש׃  ְּבִכְתֵבי  ְנִביָאיו  ְּבַיד  ִמֶּקֶדם  ִהְבִטיָחּה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים׃ 
ֶבן־ָהֱאֹלִהים  ְּדַבר ְּבנוֹ ַהּנוָֹלד ִמֶּזַרע ָּדִוד ְלִפי ַהָּבָׂשר׃ ֲאֶׁשר נוַֹדע ְכּ
ִּבְגבּוָרה ְלִפי רּוַח ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְתִחָּיתוֹ ִמֵּבין ַהֵּמִתים, הּוא ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 
ִצּיּות  ִליֵדי  ְלָהִביא  ּוְׁשִליחּות  ֶחֶסד  ִקַּבְלנּו  ֲאֶׁשר־ְּבָידוֹ  ֲאדֵֹנינּו׃ 
ַּגם־ַאֶּתם  ִהְּנֶכם  ְּבתוָֹכם  ֲאֶׁשר  ְׁשמוֹ׃  ְלַמַען  ְּבָכל־ַהּגוִֹים  ָלֱאמּוָנה 
ְקרּוֵאי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ְלָכל ֲאֶׁשר ְּברוָֹמא ֲאהּוֵבי ֱאֹלִהים ּוְקרּוִאים 
ַוֲאדֵֹנינּו  ָאִבינּו  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ָלֶכם  ְוָׁשלוֹם  ֶחֶסד  ְקדוִֹׁשים,  ִלְהיוֹת 
ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ָּבִראׁשוָֹנה, אוֶֹדה ֵלאֹלַהי ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַעל־

ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים  ִּכי  ְּבָכל־ָהעוָֹלם׃  ֻמְכֶרֶזת  ֱאמּוַנְתֶכם  ֲאֶׁשר  ֻּכְּלֶכם, 
ַמְזִּכיר  ֲאִני  ָתִמיד  ִּכי  ִלי  ְלֵעד  ְּבנוֹ  ִּבְבשֹׂוַרת  ְּברּוִחי  ֲאִני עֵֹבד אֹתוֹ 
אּוַלי  ַאְצִליַח  ֲאֶׁשר  ְלַמַען  ְּבָכל־ֵעת,  ִבְתִפּלוַֹתי  ְּבַהְעִּתיִרי  ֶאְתֶכם׃ 
ַהַּפַעם ִּבְרצוֹן ֱאֹלִהים ָלבוֹא ֲאֵליֶכם׃ ִּכי־ִנְכסֹף ִנְכַסְפִּתי ִלְראוְֹתֶכם 
ְלִהְתַנֵחם  ְּכלוַֹמר  ִּתְתַחָּזקּו׃  ְלַמַען  רּוַח,  ַמַּתת  ֵאי־זוֹ  ָלֶכם  ְוַלֲחֹלק 
ץ, ַאַחי, ִּכי  ִעָּמֶכם ֶזה ָבֶזה ָּבֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ָלֶכם ְוַגם־ִלי׃ ְוֹלא־ֶאְחפֹּ
ֲאֵליֶכם,  ָלבוֹא  ַעל־ִלִּבי  ַׂשְמִּתי  ַרּבוֹת  ִּכי־ְפָעִמים  ַּדַעת  ְּבֹלא  ִּתְהיּו 
ְלַמַען ֶאְמָצא ְפִרי ַּגם־ָּבֶכם ְּכמוֹ ְּבֶיֶתר ַהּגוִֹים, ַאְך ִנְמַנע ִמֶּמִּני ַעד־
ֵהָּנה׃ ְמֻחָּיב ָאנִֹכי ַלְּיָוִנים ְוַגם ַלַּבְרָּבִרים, ַלֲחָכִמים ְוַגם ַלְּפָתִאים׃ ָלֵכן 
ִּכי  רוָֹמא׃  ְבּ ֲאֶׁשר  ַּגם־ֶאְתֶכם  ֶאת־ַהְּבׂשוָֹרה  ְלַהְׁשִמיַע  ִלִּבי  ְנָדַבִני 
ֵאיֶנִּני בוֹׁש ִּבְבׂשוַֹרת ַהָּמִׁשיַח, ַּבֲאֶׁשר ְּגבּוַרת ֱאֹלִהים ִהיא ִלְתׁשּוַעת 
ּה  ָבּ ִּכי־ִנְגֵלית  ַּגם־ַלְּיָוִני׃  ְוֵכן  ָבִראׁשוָֹנה  ַלְּיהּוִדי  ָּכל־ַהַּמֲאִמין, 
ִצְדַקת ֱאֹלִהים ֵמֱאמּוָנה ֶאל־ֱאמּוָנה, ַּכָּכתּוב ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתוֹ ִיְחֶיה׃
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2 ֶאל־ָהרוִֹמִּיים א, ב

ָאָדם  ְּבֵני  ִמן־ַהָּׁשַמִים ַעל ָּכל־ִרְׁשַעת  ֲחרוֹן ֱאֹלִהים  ִנְגָלה   ִּכי 
ְוַעְוָלָתם ֲאֶׁשר ּדוֲֹחִקים ֶאת־ָהֱאֶמת ְּבַעְוָלה׃ ַיַען ֲאֶׁשר ַּדַעת ָהֱאֹלִהים 
ְּגלּוָיה ְבִקְרָּבם, ִּכי ָהֱאֹלִהים הוִֹדיָעם אוָֹתּה׃ ִּכי ֵמֵעת ְּבִריַאת ָהעוָֹלם 
ֵואֹלהּותוֹ,  ַהִּנְצִחי  ּכֹחוֹ  ַאף  אוֹדוָֹתיו,  ַעל  ִנְרִאים  ַהִּבְלִּתי  ַהְּדָבִרים 
נוָֹדִעים ְוִנְרִאים ַּבֲאֶׁשר ִנְבָרא, ַעד ִּכי ֵאין ָלֶהם ֵּתרּוץ׃ ַיַען ְּבַדְעָּתם 
ֶאת־ָהֱאֹלִהים ֹלא ִכְּבֻדהּו ֵכאֹלִהים ְוַגם־ֹלא הוֹדּו לוֹ, ִּכי ִאם־ָהְלכּו 
ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ְּבַמְחְׁשבוֵֹתיֶהם, ַוֶּיְחַׁשְך ִלָּבם ַהִּנְבָער׃ ּוְבָאְמָרם ֲחָכִמים 
ֲאָנְחנּו, ָהיּו ִלְכִסיִלים׃ ַוָּיִמירּו ֶאת־ְּכבוֹד ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּׁשֵחת 
ִּבְדמּות ֶצֶלם ָאָדם ַּבר ַהְׁשָחָתה, ּוְבֶצֶלם ָּכל־עוֹף ְוהוֵֹלְך ַעל־ַאְרַּבע 
ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה׃ ַעל־ֵּכן ַּגם־ְנָתָנם ָהֱאֹלִהים ַלֻּטְמָאה ְּבַתֲאוֹת ִלָּבם, 
ל ֶאת־ּגּוָפם ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו׃ ֲאֶׁשר ֵהִמירּו ֱאֶמת ָהֱאֹלִהים ְּבָכָזב  ְלַחֵלּ
ַוְּיַכְּבדּו ַוַּיַעְבדּו ֶאת־ַהְּבִריָאה ַּתַחת ַהּבוֵֹרא ַהְמבָֹרְך ְלעוָֹלִמים. ָאֵמן׃ 
ֶהֱחִליפּו  ִּכי־ְנֵׁשיֶהם  ּבּוָׁשה,  ְלַתֲאוֹת  ָהֱאֹלִהים  ְנָתָנם  זֹאת  ַּבֲעבּור 
ֶאת־אַֹרח ַּדְרָּכן ְּבֶׁשֹּלא ְכַדְרָּכן׃ ְוֵכן ַּגם־ַהְּגָבִרים ָחְדלּו ִמּבוֹא ֶאל־
ַהָּנִׁשים ְּכֶדֶרְך ָּכל־ָהָאֶרץ ַוֵּיַחּמּו ֶזה ָבֶזה ִּבְתׁשּוָקָתם, ַוַּיֲעׂשּו תוֵֹעָבה 
ְוַכֲאֶׁשר  ְּבִקְרָּבם׃  ָלֶהם  ָהָראּוי  ְּתִעָּיָתם  ְּגמּול  ַוִּיְקחּו  ִעם־ָזָכר  ָזָכר 
ַלֲעׂשוֹת  ִנְמָאָסה,  ֵדָעה  ִּביֵדי  ָהֱאֹלִהים  ְנָתָנם  ֱאֹלִהים,  ַּדַעת  ָמֲאסּו 
ֶּבַצע  ָוֶרַׁשע,  ְזנּות  ָּכל־ַעְוָלה,  ְּבִקְרָּבם  ַוִּיֶרב  ֵיָעֶׂשה׃  ֲאֶׁשר־ֹלא  ֵאת 
ָרִכיל  הְֹלֵכי  ּוְמִזָּמה׃  ּוִמְרָמה  ּוְמִריָבה  ָוֶרַצח  ִקְנָאה  ַוִּיָּמְלאּו  ָוָאֶון, 
ְוזְֹמֵמי־ ִלים,  ּוִמְתַהְלּ ְוֵגִאים,  ּוָבִזים,  ֱאֹלִהים,  ׂשְנֵאי  ִדָּבה,  ּומוִֹציֵאי 
ְגִדים, ַאְכָזִרים,  ָאֶון, ְוֵאיָנם ׁשְֹמִעים ְּבקוֹל הוֵֹריֶהם׃ ִנְבָעִרים ִמַּדַעת, בֹּ
נְֹטֵרי ִׂשְנָאה ְוֹלא ַרֲחָמִנים׃ יוְֹדִעים ֵהָּמה ֶאת־ִמְׁשַּפט ֱאֹלִהים, ִּכי־
עֵֹׂשי ֵאֶּלה ְּבֵני־ָמֶות ֵהם, ְוֹלא ְלַבד ֶׁשעוִֹׂשים ֵהם ֶאת־ֵאֶּלה, ִּכי ַגם־

יֶהם׃ ָתה ַנְפָׁשם ְּבעֹשֵֹ ִנְתַרְצּ

ָלֵכן ֵאין ְלָך ֵּתרּוץ. ַאָּתה ֶבן־ָאָדם ַהָּדן, ִּתְהֶיה ִמי ֶׁשִּתְהֶיה, ִּכי ְבַמה־
ַּתֲעֶׂשה  ַהָּדן  ַאָּתה  ַּבֲאֶׁשר  ֶאת־ַנְפְׁשָך,  ַּתְרִׁשיַע  ֶאת־ֲחֵבְרָך  ֶּׁשָּתִדין 
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ֶאל־ָהרוִֹמִּיים ב3

ֵאֶּלה׃  ַעל־עֵֹׂשי  ָהֱאֶמת  ְּכִפי  ֱאֹלִהים  ִּכי־ִמְׁשַּפט  ְוָיַדְענּו  ְכַמֲעֵׂשהּו׃ 
ְכַמֲעֵׂשיֶהם,  ְוָעִׂשיָת  ָכֵאֶּלה  ֲאֶׁשר־ָּפֲעלּו  ֵאת  ַהָּדן  ֶבן־ָאָדם,  ְוַאָּתה 
טּובוֹ  ְלעֶֹׁשר  ֲהָתבּוז  אוֹ  ָהֱאֹלִהים׃  ִמִּמְׁשַּפט  ְלִהָּמֵלט  ֲהַתֲחׁשֹב 
ּוְלֶאֶרְך ַאּפוֹ ּוְלאֶֹרְך רּוחוֹ, ְוֹלא ֵתַדע ִּכי־טּוב ָהֱאֹלִהים ַיְדִריְך אְֹתָך 
ִלְתׁשּוָבה׃ ּוִבְקִׁשי ְלָבְבָך ַהְמָמֵאן ָלׁשּוב ִּתְצּבֹר ְלָך ַזַעם ֶאל־יוֹם ֲחרוֹן 
ָהֱאֹלִהים ְוֵעת ִהָּגלוֹת ִצְדַקת ִמְׁשָּפטוֹ׃ ֲאֶׁשר ְיַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו׃ 
ְוֶאת־ ְוֶהָהָדר  ֶאת־ַהָּכבוֹד  ּוְמַבְקִׁשים  ַהּטוֹב  ַּבֲעׂשוֹת  ַלַּמְתִמיִדים 

ַוֲאֶׁשר ֹלא־ִיָּׁשְמעּו ָלֱאֶמת  ַהֶּמִרי  ְוַעל־ְּבֵני  ַחֵּיי עוָֹלם׃  ִיֵּתן  ָהַאְלָמֶות 
ַעל־ ּוְמצּוָקה  ְוֵחָמה׃ ָצָרה  ֲחרוֹן־ַאף  ָׁשֵמעּו,  ִאם־ָלַעְוָלה  ִּכי 

ָּכל־ֶנֶפׁש ָאָדם עֶֹׂשה ָהָרע, ַעל־ַהְּיהּוִדי ָבִראׁשוָֹנה ְוֵכן ַּגם ַעל־ַהְּיָוִני׃ 
ַּגם  ְוֵכן  ָבִראׁשוָֹנה  ַלְּיהּוִדי  ַהּטוֹב,  ְלָכל־עֶֹׂשה  ְוָׁשלוֹם  ְוָהָדר  ְוָכבוֹד 
ַלְּיָוִני׃ ִּכי ֵאין־ַמּׂשא ָפִנים ִעם־ָהֱאֹלִהים׃ ִּכי ָכל־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָחְטאּו 
ְּבִלי ּתוָֹרה, ַּגם ִּבְבִלי־תוָֹרה יֹאֵבדּו, ַוֲאֶׁשר ָחְטאּו ְכפּוִפים ַלּתוָֹרה, 
ִלְפֵני  ַצִּדיִקים  ַהּתוָֹרה  ׁשְֹמֵעי  ֹלא  ִּכי  ִיָּׁשֵפטּו׃  ַהּתוָֹרה  ַּגם־ַעל־ִּפי 
ַּכֲאֶׁשר ַהּגוִֹים ֲאֶׁשר  ִיְצָּדקּו׃ ִּכי  ִּכי ִאם־עֵֹׂשי ַהּתוָֹרה ֵהם  ָהֱאֹלִהים, 
ּתוָֹרה  ַּגם־ְּבֵאין  ַהּתוָֹרה,  ְּכִדְבֵרי  ִמִּטְבָעם  עוִֹׂשים  ּתוָֹרה  ֵאין־ָלֶהם 
ֵהם ּתוָֹרה ְלַעְצָמם׃ ְּבַהְראוָֹתם ֶאת ַמֲעֵׂשה ַהּתוָֹרה ָּכתּוב ַעל־ִלָּבם, 
ֶאת־זֹאת  זֹאת  ְמַחְּיבוֹת  ְּבִקְרָּבם  ּוַמְחְׁשבוָֹתם  ֶהם  ָבּ ֵמִעיד  ּוַמְצּפּוָנם 
ְּבֵני  ם־ְמַזּכוֹת׃ ְּביוֹם ֲאֶׁשר ִיְׁשּפֹט ָהֱאֹלִהים ֶאת־ָּכל־ַּתֲעֻלמוֹת  ַגּ אוֹ 
ָהָאָדם ְּבַיד ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ְּכִפי ְבׂשוָֹרִתי׃ ֵהן ַאָּתה ִנְקָרא ְבֵׁשם 
ְיהּוִדי ְוִנְׁשַעְנָּת ַעל־ַהּתוָֹרה ְוִהְתַהַּלְלָּת ֵּבאֹלִהים׃ ְוָיַדְעָּת ֶאת־ְרצוֹנוֹ 
ּוִבְהיוְֹתָך ְמֻלָּמד ַּבּתוָֹרה ָּתִבין ֵּבין־טוֹב ָלָרע׃ ּוָבַטְחָּת ְּבַעְצְמָך ִלְהיוֹת 
מוִֹליְך ַהִעְוִרים ְואוֹר ַלהְֹלִכים ַּבחֶׁשְך׃ ַמְדִריְך ְּכִסיִלים ּומוֵֹרה עוָֹלִלים 
ֲאֵחִרים,  ּתוֶֹרה  ֲאֶׁשר  ַאָּתה  ֵהן  ַּבּתוָֹרה׃  ְוָהֱאֶמת  ַעת  ַהַדּ צּוַרת  ּוְלָך 
ָך׃ ַאָּתה  ֲהֹלא תוֶֹרה ֶאת־ַנְפְׁשָך? ַאָּתה ָהאֵֹמר ֹלא ִתְגנֹב, ֲהגֵֹנב ִהְנּ
ָהאֵֹמר ֹלא ִתְנָאף, ֲהנֵֹאף ַאָּתה? ְוַאָּתה ַהְּמַתֵעב ֶאת־ָהֱאִליִלים, ֲהגֵֹזל 
ָקלוֹן  ֲהָתִביא  ַּבּתוָֹרה,  ִּתְתַהֵּלל  ֲאֶׁשר  ַאָּתה  ֶאת־ַהִּמְקָּדִׁשים׃  23ַאָּתה 
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4 ֶאל־ָהרוִֹמִּיים ב, ג

ַעל ֱאֹלִהים ְּבָעְבְרָך ֶאת־ַהּתוָֹרה׃ ִּכי ְמֻחָּלל ֵׁשם ָהֱאֹלִהים ִּבְגַלְלֶכם 
ַּבּגוִֹים, ַּכָּכתּוב׃ ֵהן ַהִּמיָלה מוִֹעיָלה, ִאם־ִּתְׁשמֹר ֶאת־ַהּתוָֹרה. 
ֲאָבל ִאם־עֵֹבר ַאָּתה ֶאת־ַהּתוָֹרה, ָאז ִמיָלְתָך ָהְיָתה־ְּלָך ְלָעְרָלה׃ 
ָלֵכן ִאם־ִיְׁשמֹר ֶהָעֵרל ֶאת־ִמְׁשְּפֵטי ַהּתוָֹרה ֲהֹלא ֵתָחֶׁשב־לוֹ ָעְרָלתוֹ 
ָיִדין אְֹתָך,  ֲהֹלא הּוא  ֶאת־ַהּתוָֹרה  ַהְמַקֵּים  ִמֵּלָדה  ְוֶהָעֵרל  ְלִמיָלה׃ 
ֲאֶׁשר־ֵיׁש ְלָך ַהָּכתּוב ְוַהִּמיָלה ּוֵמֵפר ַהּתוָֹרה ַאָּתה׃ ִּכי ֹלא־ַהִּנְרֶאה 
הּוִדי  ָלַעִין הּוא ַהְּיהּוִדי. ְוֹלא־ַהִנְרֵאית ָלַעִין ַּבּגּוף ִהיא ַהִּמיָלה׃ ִּכי ַהְיּ
ִבְלָבבוֹ ְיהּוִדי הּוא. ּוִמיָלה ִהיא ֲאֶׁשר ַּבֵּלב ְּכִפי ָהרּוַח, ְוֹלא ְּכִפי ָהאוֹת 

ַהְּכתּוָבה. ֲאֶׁשר־ֹלא ִמְּבֵני ָאָדם ְּתִהָּלתוֹ, ִּכי ִאם־ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים׃

ַהְרֵּבה  ַהִּמיָלה׃  ּתוֶֹעֶלת  ּוַמה־ִהיא  ַהְּיהּוִדי  ִיְתרוֹן  ַמה־הּוא  ְוַעָּתה 
ִמָּכל־ָּפִנים. ָּבִראׁשוָֹנה ִּכי־ָהְפְקדּו ְבָיָדם ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים׃ ִּכי ַמה־הּוא 
ֶאת־ֶנֱאָמנּות  ֱאמּוָנָתם  ֶחְסרוֹן  ַהְיַבֵּטל  ֶהֱאִמינּו?  ֹלא  ִאם־ִמְקָצָתם 
ַּכָּכתּוב,  ּכֵֹזב,  ְוָכל־ָהָאָדם  ֶנֱאָמן  ָהֵאל  ְיִהי  ֲאָבל  ָחִליָלה,  ֱאֹלִהים׃ 
ֶאת־ ְּתרוֵֹמם  ְוִאם־ַעְוָלֵתנּו  ְבָׁשְפֶטָך׃  ִּתְזֶּכה  ִּבְדָבֶרָך  ִּתְצַּדק  ְלַמַען 
ִצְדַקת ָהֱאֹלִהים, ַמה־ּנֹאַמר? ֲהִכי ֶיׁש־ָעֶול ֵּבאֹלִהים ַהְמַׁשֵּלַח ֲחרוֹן 
ַאּפוֹ? ְמַדֵּבר ָאנִֹכי ְלִפי ֶדֶרְך ְּבֵני ָאָדם׃ ָחִליָלה, ֶׁשִאם־ֵּכן, ֵאיְך ִיְׁשּפֹט 
ֱאֱמת  ְוִתְפרֹץ  ִּתְרֶּבה  ְכָזִבי  ִאם־ַעל־ְיֵדי  ִּכי  ֶאת־ָהעוָֹלם׃  ָהֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ִלְתִהָּלתוֹ, ָלָּמה ֶּזה ֶאָּׁשֵפט עוֹד ְּכחוֵֹטא׃ ְוֹלא ַנֲעֶׂשה, ִּכְדַבר 
ַנֲעֶׂשה  ִהֵּנה אְֹמִרים,  ֵלאמֹר,  ָעֵלינּו,  ִדָּבה  ּוִמְקָצת מוִֹציֵאי  ְמָחְרֵפינּו 
ָהַרע ְלַמַען ֵיֵצא ַהּטוֹב, ֲאֶׁשר ִּדיָנם ָיבֹא ֲעֵליֶהם ְּבֶצֶדק׃ ְוַעָּתה 
ְמאּוָמה. ְּכָבר הוַֹכְחנּו ִּכי  ַמה־הּוא? ֲהֶיׁש־ָלנּו ַמֲעָלה ְיֵתָרה? ֹלא ִבּ
ַגם־ַהְּיהּוִדים ַּגם־ַהְּיָוִנים ֻּכָּלם ַּתַחת ַהֵחְטא׃ ַּכָּכתּוב, ֵאין ַצִּדיק, ֵאין 
ַּגם־ֶאָחד׃ ֵאין ַמְׂשִּכיל, ֵאין־ּדֵֹרׁש ֶאת־ֱאֹלִהים׃ ַהּכֹל ָסר, ַיְחָּדו ֶנֲאָלחּו, 
ֵאין עֵֹׂשה־טוֹב, ֵאין ַּגם־ֶאָחד׃ ֶקֶבר ָּפתּוַח ְּגרוָֹנם, ְלׁשוָֹנם ַיֲחִליקּון, 
ּוְמרֹרוֹת׃  ָמֵלא  ִּפיֶהם  ָאָלה  ֲאֶׁשר  ְׂשָפֵתימוֹ׃  ַּתַחת  ַעְכׁ֯שּוב  ֲחַמת 

ג 13 ֲחַמת ַעְכׁשּוב – ביוונית: ארס נחשים.
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ֶאל־ָהרוִֹמִּיים ג, ד5

ַרְגֵליֶהם ְיַמֲהרּו ִלְׁשָּפְך־ָּדם׃ ׁשֹד ָוֶׁשֶבר ִּבְמִסּלוָֹתם׃ ְוֶדֶרְך ָׁשלוֹם ֹלא 
ָכל־ַמה־ ִּכי  ָיַדְענּו  ַוֲאַנְחנּו  ֵעיֵניֶהם׃  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ַּפַחד  ֵאין  ָיָדעּו׃ 

ֶּׁשאוֶֹמֶרת ַהּתוָֹרה ְמַדֶּבֶרת ִהיא ֶאל־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַּתַחת ַהּתוָֹרה, ְלַמַען 
ִיָּסֵכר ָּכל־ֶּפה ְוָהָיה ָכל־ָהעוָֹלם ְמֻחָּיב ַלִּדין ִלְפֵני ֱאֹלִהים׃ ַיַען ֲאֶׁשר 
ִמַּמֲעֵׂשי ַהּתוָֹרה ֹלא־ִיְצַּדק ְלָפָניו ָּכל־ָּבָׂשר, ִּכי ַעל־ְיֵדי ַהּתוָֹרה ַּדַעת 
ַהֵחְטא׃ ְוַעָּתה ִּבְבִלי תוָֹרה ִצְדַקת ֱאֹלִהים ָלאוֹר ָיָצָאה, ֲאֶׁשר 
ֶּבֱאמּוַנת  ֱאֹלִהים  ִצְדַקת  ְוִהיא  ְוַהְּנִביִאים׃  ַהּתוָֹרה  ָעֶליָה  ְמִעיִדים 
ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ֶאל־ּכֹל ְוַעל־ּכֹל ַהַּמֲאִמיִנים ּבוֹ, ִּכי ֵאין ַהְבֵּדל׃ ִּכי־

ִקים ִחָּנם ְּבַחְסּדוֹ  ֻכָּלם ָחָטאּו ּוְקָצָרה ָיָדם ִמְּזכוֹת ִּבְכבוֹד ֱאֹלִהים׃ ְוִנְצָדּ
ְלָפֵנינּו  ָהֱאֹלִהים  ָׂשמוֹ  ֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע׃  ַּבָּמִׁשיַח  ֲאֶׁשר  ַהְּפדּות  ַעל־ְיֵדי 
ָּפַסח  ִּכי  ֶאת־ִצְדָקתוֹ,  ְלַהְראוֹת  ְּבָדמוֹ,  ָהֱאמּוָנה  ַעל־ְיֵדי  ָרה  ְלַכָּפ֯
ְּבֶחְמַלתוֹ ַעל־ַהֲחָטִאים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְלָפִנים׃ ְלַהְראוֹת ֶאת־ִצְדָקתוֹ ָּבֵעת 
ַאֵּיה  ְוַעָּתה,  ֵיׁשּוַע׃  ֶאת־ֶּבן־ֱאמּוַנת  ּוַמְצִּדיק  ַצִּדיק  ִלְהיוֹתוֹ  ַהּזֹאת, 
לּות? ֲהֹלא ֻהְׁשְּבָתה. ְוַעל־ְיֵדי תוַֹרת־ָמה? ַהַעל־ְיֵדי־תוַֹרת  ַהִהְתַהְלּ
ַהַּמֲעִׂשים? ֹלא, ִּכי ַעל־ְיֵדי ּתוַֹרת ָהֱאמּוָנה׃ ַנִּסיק ֵאפוֹא ִּכי ֶבֱאמּוָנה 
ִיְצַּדק ָהָאָדם ִּבְבִלי ַמֲעֵׂשי תוָֹרה׃ אוֹ ַהֱאֹלִהים ַרק ֱאֹלֵהי ַהְּיהּוִדים? 
ֲהֹלא ַגם ֱאֹלֵהי ַהּגוִֹים? ָאֵכן ַּגם־ֱאֹלֵהי ַהּגוִֹים הּוא׃ ִּכי ֶאָחד ָהֱאֹלִהים 
ַעל־ְיֵדי  ְוֶאת־ָהֲעֵרִלים  ָהֱאמּוָנה,  ִמּתוְֹך  ּמוִֹלים  ֶאת־ַהִנּ ַהַּמְצִּדיק 
ָהֱאמּוָנה?  ֲאַנְחנּו ֶאת־ַהּתוָֹרה ַעל־ְיֵדי  ַהְמַבְּטִלים  ְוַעָּתה  ָהֱאמּוָנה׃ 

ָחִליָלה, ַאְך ְמַקְּיִמים ֲאַנְחנּו ֶאת־ַהּתוָֹרה׃

ַהָּבָׂשר׃  ְלִפי  יג  ִהִׂשּ ָאִבינּו, ַמה־ֶּזה  ַעל־ַאְבָרָהם  ְוַעָּתה ַמה־ּנֹאַמר 
ִּכי ִאם־ִנְצַּדק ַאְבָרָהם ִמּתוְֹך ַהַּמֲעִׂשים, לוֹ ַהְּתִהָּלה, ַאְך־ֹלא ִלְפֵני 
ָהֱאֹלִהים׃ ִּכי ַהָּכתּוב ַמה־הּוא אֵֹמר? ְוֶהֱאִמן ַאְבָרָהם ַּביהוָֹה ַוַּיְחְׁשֶבָה 
לוֹ ְצָדָקה׃ ִהֵּנה ַהּפֵֹעל ֹלא־ֵיָחֶׁשב לוֹ ְׂשָכרוֹ ַעל־ִּפי ֶהָחֶסד, ִּכי ִאם־
ַּבַּמְצִּדיק  ִאם־ַמֲאִמין  ִּכי  פֵֹעל,  ֵאיֶנּנּו  ַלֲאֶׁשר  ֲאָבל  ַהחוֹב׃  ַעל־ִּפי 

ג 25 במקור היווני – ַּכּפֶֹרת או כפרה המפייסת את חרון אלוהים על חטא )ויקרא טו 16-14(.
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6 ֶאל־ָהרוִֹמִּיים ד

ְמָתֵאר  ֶׁשַּגם־ָּדִוד  ְּכֵׁשם  ִלְצָדָקה׃  לוֹ  ֵּתָחֵׁשב  ֱאמּוָנתוֹ  ֶאת־ָהָרָׁשע, 
ַמֲעִׂשים,  ְצָדָקה ְּבֹלא  ַיְחָׁשב־לוֹ  ֶאת־אֶֹׁשר ָהָאָדם, ֲאֶׁשר ָהֱאֹלִהים 
ֹלא־ַיְחׁשֹב  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ֲחָטָאה׃  ְּכסּוי  ְנׂ֯שּוי־ֶּפַׁשע  ַאְׁשֵרי  ְּבָאְמרוֹ׃ 
ַעל־ ִאם־ַּגם  ַהַעל־ַהִּמיָלה הּוא  ַהֶּזה  ָהאֶֹׁשר  ְוַעָּתה  ָעוֹן׃  לוֹ  ְיהוָֹה 
ָהָעְרָלה? ֲהֹלא ָאַמְרנּו ִּכי ְלַאְבָרָהם ֶנְחְׁשָבה ֱאמּוָנתוֹ ִלְצָדָקה׃ ְוֵאיְך 
ֶנְחְׁשָבה־ּלוֹ? ִאם־ִּבְהיוֹתוֹ ִנּמוֹל, אוֹ ְּבעוֶֹדּנּו ָעֵרל? ֵהן ֹלא ִּבְהיוֹתוֹ 
ִנּמוֹל, ִּכי ִאם־ְּבעוֶֹדּנּו ָעֵרל׃ ְואוֹת ַהִּמיָלה ִקֵּבל ְלחוָֹתם ִצְדַקת ָהֱאמּוָנה 
ֲאֶׁשר ָהְיָתה־ּלוֹ ְּבעוֶֹדּנּו ָעֵרל, ִלְהיוֹת ְלָאב ְלָכל־ַהַּמֲאִמיִנים ַאף ִּכי 
ֲעֵרִלים ֵהם, ְלַמַען ַאף־ָלֶהם ֵּתָחֵׁשב ַהְּצָדָקה׃ ְוִלְהיוֹת ְלַאב ַהִּמיָלה, 
ְּבִעְּקבוֹת  ִּכי ִאם־ַּגם־ַלהְֹלִכים  ִּבְלַבד,  ִנּמוִֹלים  ַלֲאֶׁשר ֵהם  ַאְך־ֹלא 
ַעל־ ֹלא  ִּכי  ָעֵרל׃  ְּבעוֶֹדּנּו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ֶׁשָהְיָתה־ּלוֹ  ָהֱאמּוָנה 
ָהעוָֹלם,  יֵֹרׁש  ִלְהיוֹת  ּוְלַזְרעוֹ  ְלַאְבָרָהם  ַהַהְבָטָחה  ָּבָאה  תוָֹרה  ְיֵדי 
ַהְיֻרָּׁשה,  ִלְבֵני־ַהּתוָֹרה  ִאּלּו  ִּכי  ָהֱאמּוָנה׃  ִצְדַקת  ִאם־ַעל־ְיֵדי  ִּכי 
ָהֱאמּוָנה ָלִריק ִּתְהֶיה ְוַהַהְבָטָחה ְּבֵטָלה׃ ִּכי ַהּתוָֹרה ְמעוֶֹרֶרת ָחרוֹן, 
ֱאמּוָנה  ִמּתוְֹך  ַעל־ֵּכן  ֲעֵבָרה׃  ֵאין־ָׁשם  ַגם  ּתוָֹרה  ֵאין  ַבֲאֶׁשר  ִּכי 
ַרע,  ְלָכל־ַהֶזּ ַהַהְבָטָחה  ִּתּכוֹן  ּוְלַמַען  ְלִפי־ֶחֶסד  ִּתְהֶיה  ְלַמַען  ִהיא, 
ֲאֶׁשר הּוא  ַאְבָרָהם,  ֱאמּוַנת  ִלְבֵני  ִּכי־ַגם  ְלַבָּדם,  ַהּתוָֹרה  ִלְבֵני  ֹלא 
ָאב ְלֻכָּלנּו׃ ַּכָּכתּוב ִּכי ַאב־ֲהמוֹן ּגוִֹים ְנַתִּתיָך, ְלֵעיֵני ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר 
ּבוֹ ֶהֱאִמין, ַהְמַחֶּיה ֶאת־ַהֵּמִתים ְוַהּקוֵֹרא ֵאת ֲאֶׁשר ֹלא־ָהָיה ְּכַקָּים׃ 
ְּבֵאין־ִּתְקָוה ֶהֱאִמין ְּבִתְקָוה ִלְהיוֹתוֹ ַאב ֲהמוֹן ּגוִֹים, ְּכמוֹ ֶׁשֶּנֱאַמר, 
ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך׃ ְוֹלא ָרְפָתה ֱאמּוָנתוֹ ְוֹלא ִהְתּבוֵֹנן ֶאל־ּגּופוֹ ֶׁשְּכָבר 
ֵמת ִּבְהיוֹתוֹ ְּכֶבן־ְמַאת ָׁשָנה ְוֶאל־מוֹת ֶרֶחם ָׂשָרה׃ ְוֹלא־ָחַלק ִלּבוֹ 
ַוִּיֵּתן  ִּכי ִאם־ִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה  ַּכֲחַסר ֱאמּוָנה,  ְּבַהְבָטַחת ָהֱאֹלִהים, 
ַּגם־ָיכֹל  ִהְבִטיַח  ֶאת־ֲאֶׁשר  ִּכי  ָׁשֵלם  ְּבֵלָבב  ַוֵּיַדע  ֵלאֹלִהים׃  ָּכבוֹד 
ִּבְלַבד  ְוֹלא־ְלַמֲענוֹ  ִלְצָדָקה׃  ַּגם־ֶנְחְׁשָבה־ּלוֹ  ַעל־ֵּכן  ַלֲעׂשוֹתוֹ׃ 
ָלנּו  ֵּתָחֵׁשב  ֲאֶׁשר  ְלַמֲעֵננּו,  ִאם־ַּגם  ִּכי  לוֹ׃  ֶׁשֶּנְחְׁשָבה  זֹאת  ְּכתּוָבה 

ד 7 ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע – פשעיו נסלחו לו )תהלים לב 1(.
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ֶאל־ָהרוִֹמִּיים ד, ה7

ַהַּמֲאִמיִנים ְּבִמי ֶׁשֵהִקים ֶאת־ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו ִמן־ַהֵּמִתים׃ ֲאֶׁשר ִנְמַסר 
ָקֵתנּו׃ ִמְּפֵני ְּפָׁשֵעינּו ְוהּוַקם ְלַמַען ַהְצָדּ

ִעם־ָהֱאֹלִהים  ָלנּו  ָׁשלוֹם  ֱאמּוָנה,  ְיֵדי  ַעל  ִנְצַּדְקנּו  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ָלֵכן 
ָמבוֹא  ָבֱאמּוָנה  ָמָצאנּו  ָידוֹ  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵיׁשּוַע  ַּבֲאדֵֹנינּו 
ְּכבוֹד  ְּבִתְקַות  ְוִנְתַהֵּלל  ּבוֹ  עְֹמִדים  ֲאַנְחנּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ֶאל־ַהֶחֶסד 
ֲאֶׁשר  ַיַען  ַּבָּצרוֹת,  ַאף־ִנְתַהֵּלל  ִּכי  ִּבְלָבד,  ְוֹלא־זֹאת  ָהֱאֹלִהים׃ 
ֲעִמיָדה  ִליֵדי  ְוַהַּסְבָלנּות  ַסְבָלנּות׃  ִליֵדי  ְמִביָאה  ִּכי־ַהָּצָרה  ָיַדְענּו 
ְבִנָסיוֹן ְוָהֲעִמיָדה ְבִנָּסיוֹן ִליֵדי ִתְקָוה׃ ְוַהִּתְקָוה ִהיא ֹלא ָתִביׁש, ִּכי 
נוְֹצָקה ִּבְלָבֵבנּו ַאֲהַבת ָהֵאל ַעל־ְיֵדי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ִנַּתן ָלנּו׃ ִּכי 
ַהָּמִׁשיַח, ְּבעוֵֹדנּו ַחָּלִׁשים, ֵמת ְּבִעּתוֹ ְּבַעד ָהְרָׁשִעים׃ ֵהן ְּבַעד ַהַּצִּדיק 
ִיְקֶׁשה ְלִאיׁש ָלמּות, ָאֵכן ָלמּות ְּבַעד ַהּטוֹב אּוַלי ִיָּׂשֵאהּו ִלּבוֹ׃ ֲאָבל 
ָּבזֹאת הוִֹדיַע ָהֱאֹלִהים ֶאת־ַאֲהָבתוֹ ֵאֵלינּו, ִּכי ַהָּמִׁשיַח ֵמת ַּבֲעֵדנּו 
ִּבְהיוֵֹתנּו עוֹד חוְֹטִאים׃ ְוַעָּתה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ִנְצַּדְקנּו ְּבָדמוֹ, ַעל ַאַחת 
ִנְרֵצינּו  אְֹיִבים  ִּבְהיוֵֹתנּו  ִאם  ִּכי  ִמן־ֶהָחרוֹן׃  ּבוֹ  ִנָּוַׁשע  ְוַכָּמה  ה  ַּכָמּ
ר ִנְרֵצינּו, ִנָּוַׁשע  ה ְוַכָּמה ַאֲחֵרי ֲאֶשׁ ֵלאֹלִהים ְּבמוֹת ְּבנוֹ, ַעל ַאַחת ַּכָמּ
ֵּבאֹלִהים  ֲאַנְחנּו  ַגם־ִמְתַהְלִלים  ִּכי  ִּבְלָבד,  ְוֹלא־זֹאת  ְּבַחָּייו׃  ַעָּתה 
ַעל־ְיֵדי ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ֲאֶׁשר ַּדְרּכוֹ ִקַּבְלנּו ַעָּתה ֶאת־ָהִרּצּוי׃
ְוַהָּמֶות  ָלעוָֹלם,  ַהֵחְטא  ָּבא  ֶאָחד  ָאָדם  ֶׁשַעל־ְיֵדי  ְּכֵׁשם   ָלֵכן 
ֻּכָּלם  ֲאֶׁשר  ִמְּפֵני  ָאָדם  ַעל־ָּכל־ְּבֵני  ַהָּמֶות  ָעַבר  ְוֵכן  ַהֵחְטא,  ֵעֶקב 
ָחָטאּו׃ ִּכי ַעד־ְזַמן ַהּתוָֹרה ָהָיה ַהֵחְטא ָּבעוָֹלם, ַאְך ֹלא־ֵיָחֵׁשב ֵחְטא 
ְּבֵאין ּתוָֹרה׃ אּוָלם ַהָּמֶות ָמַלְך ֵמָאָדם ַעד־מֶׁשה, ַּגם ַעל־ֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
ֹלא ָחְטאּו ְּבדוֶֹמה ַלֲעֵבַרת ָאָדם ָהִראׁשוֹן, ֲאֶׁשר־הּוא ְדמּות ָהָאָדם 
ֶהָעִתיד ָלבוֹא׃ ַאְך ֹלא ִכְדַבר־ַהֶּפַׁשע, ְּדַבר ַהַּמָּתָנה. ִּכי ִאם־ְּבֶפַׁשע 
ּוַמְּתָנתוֹ  ֱאֹלִהים  ֶחֶסד  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָהַרִּבים,  ֵמתּו  ָהֶאָחד 
ָׁשפוַֹע ָׁשְפעּו ָלַרִּבים ְּבֶחֶסד ָהָאָדם ָהֶאָחד, ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ְוֹלא ְכמוֹ 
ֵמֶאָחד  ָיָצא  ַהִּמְׁשָּפט  ִּכי  ָנה.  ַהַּמָתּ ֵּכן  ֶאָחד,  חוֵֹטא  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָהָיה 
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8 ֶאל־ָהרוִֹמִּיים ה, ו

ִּכי  ַרִּבים׃  ִמְּפָׁשִעים  ְלַהְצָּדָקה  ִהיא  ָהֶחֶסד  ַמְּתַנת  ֲאָבל  ְלַהְרָׁשָעה, 
ִאם־ְּבֶפַׁשע ָהֶאָחד ָמַלְך ַהָּמֶות ַעל־ְיֵדי ָהֶאָחד, ַעל ַאַחת ַּכָמה ְוַכָּמה 
ְמַקְּבֵלי ֶׁשַפע ַהֶחֶסד ּוַמְּתַנת ַהְּצָדָקה ִיְמְלכּו ַבַחִּיים ַעל־ְיֵדי ָהֶאָחד, 
ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃ ָלֵכן ְּכִפי ֶׁשְּבֶפַׁשע ָהֶאָחד ַהְרָׁשָעה ְלָכל־ְּבֵני־ָאָדם, 
ְּכֵׁשם  ִּכי  ְלָכל־ְּבֵני־ָאָדם׃  ְלַחִּיים  ָקה  ַהְצָדּ ָהֶאָחד  ַּגם־ְּבִצְדַקת  ֵּכן 
ֶׁשִּבְמִרי ָהָאָדם ָהֶאָחד ָהיּו ָהַרִּבים ְלחוְֹטִאים, ָּכְך ַּגם ַעל־ְיֵדי ִצּיּות 
ִיְרֶּבה  ְלַמַען  ִנְכְנָסה,  ַהּתוָֹרה  ֲאָבל  ְלַצִּדיִקים׃  ָהַרִּבים  ִיְהיּו  ָהֶאָחד 
ְלַמַען  ֶהָחֶסד׃  ִמֶּמּנּו  ע  ִיְׁשַפּ ָׁשפַֹע  ַהֵחְטא,  ָרָבה  ַּבֲאֶׁשר  ַאְך  ַהָּפַׁשע. 
ְּכִפי ֶׁשָמַלְך ַהֵחְטא ַּבָּמֶות, ָּכְך ִיְמֹלְך ַגם־ַהֶחֶסד ַעל־ְיֵדי ְצָדָקה ְלַחֵּיי 

עוָֹלם ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ֲאדֵֹנינּו׃

ִיְרֶּבה ֶהָחֶסד׃ ָחִליָלה  ִאם־ֵּכן, ַמה־ּנֹאַמר? ֲהַנְמִׁשיְך ַּבֵחְטא, ְלַמַען 
ָּלנּו, ִּכי ַמְתנּו ַלֵחְטא ְוֵאיְך נוִֹסיף ִלְחיוֹת ּבוֹ׃ אוֹ ַהֵאיְנֶכם יְֹדִעים, ִּכי 
ֻכָּלנּו ֲאֶׁשר ִנְטַּבְלנּו ַלָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, ְלמוֹתוֹ ִנְטָּבְלנּו׃ ָלֵכן ִנְקַּבְרנּו ִאּתוֹ 
ַּבְּטִביָלה ַלָּמֶות, ְלַמַען ְּכִפי ֶׁשהּוָקם ַהָּמִׁשיַח ִמן ַהֵּמִתים ִּבְכבוֹד ָהָאב, 
ִאּתוֹ  ָהִיינּו  ְנטּוִעים  ִּכי־ִאם  ֲחָדִׁשים׃  ְּבַחִּיים  ַּגם־ֲאַנְחנּו  ִנְתַהֵּלְך  ֵּכן 
ִחָּיתוֹ׃ ַּבֲאֶׁשר יוְֹדִעים ֲאַנְחנּו  ִּבְדמּות מוֹתוֹ, ָאֵכן ַּגם־ִנְהֶיה ִּבְדמּות ְתּ
ַהֵחְטא,  ּגּוף  ַמד  ֻיְשׁ ְלַמַען  ָּבנּו  ֲאֶׁשר  ַהָּיָׁשן  ָהָאָדם  ִאּתוֹ  ִּכי־ִנְצַלב 
ְלִבְלִּתי ֱהיוֵֹתנּו עוֹד ֲעָבִדים ַלֵחְטא׃ ִּכי ֲאֶׁשר ֵמת, הּוא ֻׁשְחָרר ִמן־
ִּכי־ַגם־ ֲאָנְחנּו  ַמֲאִמיִנים  ִעם־ַהָּמִׁשיַח,  ִאם־ַמְתנּו  ְוִהֵּנה  ַהֵחְטא׃ 
ִנְחֶיה ִעּמוֹ׃ ַּבֲאֶׁשר ָיַדְענּו ִּכי ַהָּמִׁשיַח ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר הּוָקם ִמן־ַהֵּמִתים 
ַלֵחְטא  ֵמת  ְּבמוֹתוֹ  ִּכי  עוֹד׃  ִיְׁשֹלט־ּבוֹ  ֹלא  ְוַהָּמֶות  עוֹד,  ָימּות  ֹלא 
ֶאת־ ִחְׁשבּו  ַּגם־ַאֶּתם  ְוֵכן  ֵלאֹלִהים׃  הּוא  ַחי  ּוְבַחָּייו  ֶאָחת  ַּפַעם 
ַעְצְמֶכם ֵמִתים ַלֵחְטא ְוַחִּיים ֵלאֹלִהים ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו׃ ִאם־ֵּכן 
ֵאפוֹא ַאל־ִיְמֹלְך ַהֵחְטא ְּבגּוְפֶכם ֲאֶׁשר נוָֹעד ְלִכָליוֹן ִלְנטוֹת ַאֲחָריו 
ֵלי־ָעֶול ַלֵחְטא,  ְּבַתֲאוָֹתיו׃ ַּגם ַאל־ִּתְמְסרּו ֶאת־ֵאָבֵריֶכם ִלְהיוֹת ְכּ
ֵלי  ַאְך ִמְסרּו ֶאת־ַעְצְמֶכם ֵלאֹלִהים, ַּכַחִּיים ֵמִעם ַהֵּמִתים, ְוֵאָבֵריֶכם ְכּ
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ְצָדָקה ֵלאֹלִהים׃ ִּכי ָמׁשוֹל ֹלא ִיְמׁשֹל ַהֵחְטא ָּבֶכם עוֹד, ִּכי ֵאיְנֶכם 
ַּתַחת ַיד־ַהּתוָֹרה ִּכי ִאם־ַּתַחת ַיד־ֶהָחֶסד׃ ּוָמה ֵאפוֹא? ֲהִכי 
ֶנֱחָטא ִּכי ֵאיֶנּנּו ַּתַחת ַיד־ַהּתוָֹרה ִּכי ִאם־ַּתַחת ַיד־ֶהָחֶסד? ָחִליָלה׃ 
ָלסּור  ֲעָבָדיו  ִלְהיוֹת  ֶאת־ַנְפְׁשֶכם  ִּתְּתנּו  ַלֲאֶׁשר  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ֲהֹלא 
ְלִמְׁשַמְעּתוֹ, ֵהן ֲעָבִדים ַאֶּתם ַלֲאֶׁשר ִּתָּׁשְמעּו־לוֹ, ִאם־ַלֵחְטא ֱאֵלי־

ִּכי־ֱהִייֶתם  ֵלאֹלִהים,  ּתוֹדֹת  ֲאָבל  ֱאֵלי־ְצָדָקה׃  ִאם־ַלִּצּיּות  ָמֶות, 
ַעְבֵדי ַהֵחְטא, ַאְך ִנְׁשַמְעֶּתם ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ֶאל־צּוַרת ַההוָֹרָאה ֲאֶׁשר 
ִנְמַסְרֶּתם ֵאֶליָה׃ ְוַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֻׁשְחַרְרֶּתם ִמיֵדי ַהֵחְטא, ִהְׁשַּתְעַּבְדֶּתם 
ִפי  ַׂשְרֶכם. ִּכי ְכּ ַלְּצָדָקה׃ ְּכֶדֶרְך ְּבֵני־ָאָדם ֲאִני ְמַדֵּבר ִמְּפֵני ִרְפיוֹן ְבּ
ָפִנים ִהַּגְׁשֶּתם ֶאת־ֵאָבֵריֶכם ַּכֲעָבִדים ַלֻּטְמָאה ְוָלֶרַׁשע ֱאֵלי ָעֶול,  ֶׁשְלּ
ִהְתַקְּדׁשּות׃  ֱאֵלי  ִלְצָדָקה  ַּכֲעָבְדים  ֶאת־ֵאָבֵריֶכם  ַהִּגיׁשּו  ַעָּתה  ֵּכן 
ֱהִייֶתם ִמן־ַהְּצָדָקה׃ ּוָמה  ַעְבֵדי ַהֵחְטא, ָחְפִׁשים  ֱהיוְֹתֶכם  ִּכי־ְבֵעת 
ֵאפוֹא ַהְּפִרי ֶׁשָהָיה ָלֶכם ָאז ִמן־ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ַעָּתה ֵתבֹׁשּו ֵמֶהם? 
ַהֵחְטא  ִמיֵדי  ְמֻׁשְחָרִרים  ִּבְהיוְֹתֶכם  ַעָּתה  ָאֵכן  ַהָּמֶות׃  ַאֲחִריָתם  ִּכי 
ּוְמֻׁשְעָּבִדים ֵלאֹלִהים, ֵיׁש ָלֶכם ֶּפְרְיֶכם ִלְקֻדָּׁשה, ְוַאֲחִריתוֹ ַחֵּיי עוָֹלם׃ 
ַחֵּיי עוָֹלם  ִהיא  ֶחֶסד ֱאֹלִהים  ּוַמְּתַנת  ַהָּמֶות,  ַהֵחְטא הּוא  ִּכי־ְׂשַכר 

ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו׃

ַהּתוָֹרה  ִּכי  ְמַדֵּבר,  ָאנִֹכי  ּתוָֹרה  ּוְלֹיְדֵעי  ֶאָחי,  ְיַדְעֶּתם,  ֲהֹלא  אוֹ 
ְקׁשּוָרה  ְבֻעַלת־ַּבַעל  ִאָּׁשה  ִּכי  ַחָּייו׃  ָּכל־ְיֵמי  ַעל־ָהָאָדם  ִּתְׁשֹלט 
ִהיא  ְּפטּוָרה  ַהַּבַעל,  ּוְבמוֹת  ְּבַחָּייו,  ַהּתוָֹרה  ְּכִפי  ְּבִאיָׁשּה  ִהיא 
ִמּתוַֹרת ַּבְעָלּה׃ ְוִהֵּנה, ִאם־ִּתְהֶיה ְלִאיׁש ַאֵחר ְּבַחֵּיי ַבְעָלּה, נֶֹאֶפת 
ִיָּקֵרא ָלּה, ֲאָבל ַאֲחֵרי מוֹת ַּבְעָלּה ְּפטּוָרה ִהיא ִמן־ַהּתוָֹרה ְוֵאיֶנָּנה 
נֶֹאֶפת ִּבְהיוָֹתּה ְלִאיׁש ַאֵחר׃ ָלֵכן, ַאַחי, הּוַמֶּתם ַּגם־ַאֶּתם ַלּתוָֹרה 
ְלַמַען  ִלְהיוְֹתֶכם ְלַאֵחר, ַלֲאֶׁשר הּוַקם ִמן־ַהֵּמִתים,  ִּבְגִוַּית ַהָּמִׁשיח, 
ַהֵחְטא  ְּתׁשּוקוֹת  ַבָּבָׂשר,  ֱהיֹוֵתנּו  ְּבֵעת  ִּכי  ֵלאֹלִהים׃  ַנֲעֶׂשה־ְּפִרי 
ַלֲעׂשוֹת  ְּבֵאָבֵרינּו  ֹפֲעלוֹת  ָהיּו  ַהּתוָֹרה  ַעל־ְיֵדי  ִהְתעוְֹררּו  ֲאֶׁשר 
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ְּפִרי ַלָּמֶות׃ ֲאָבל ַעָּתה ֻׁשְחַרְרנּו ִמן־ַהּתוָֹרה, ִּכי ַמְתנּו ַלֲאֶׁשר ָהִיינּו 
ֲאסּוִרים ּבוֹ, ְלַמַען ַנֲעבֹד ֵמַעָּתה ְלִפי ִהְתַחְּדׁשּות ָהרּוַח ְוֹלא ְלִפי־
יֶֹׁשן ָהאוֹת ַהְּכתּוָבה׃ ִאם־ֵּכן, ַמה־ּנֹאַמר? ֲהִכי ַהּתוָֹרה ֵחְטא 
ִהיא? ָחִליָלה, ֶאָּלא ֹלא ָיַדְעִּתי ֶאת־ַהֵחְטא ִּבְלִּתי ַעל־ְיֵדי ַהּתוָֹרה, 
ִּכי ֹלא־ָהִייִתי יוֵֹדַע ַהִחּמּוד לּוֵלי ָאְמָרה ַהּתוָֹרה ֹלא ַתְחמֹד׃ ַוִּיְמָצא 
ִמַּבְלֲעֵדי  ִּכי  ָּכל־ִחּמּוד,  ְּבִקְרִּבי  ְלעוֵֹרר  ַבִּמְצָוה  לוֹ  ִסיָּבה  ַהֵחְטא 
ַהּתוָֹרה ַהֵחְטא ֵמת הּוא׃ ַוֲאִני ָחִייִתי ִמְּלָפִנים ְּבֹלא תוָֹרה, ְוַכֲאֶׁשר 
ָּבָאה ַהִּמְצָוה, ַוְיִחי ַהֵחְטא ַוֲאִני ַמִּתי׃ ְוַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ִנְּתָנה ַלַחִּיים, 
ְלַהְתעוֹת  ְצָוה  ַבִמּ ִסָּבה  ַהֵחְטא  ִּכי־ָמָצא  ַלָּמֶות׃  ִלי  ִנְמְצָאה  ִהיא 
ֹאִתי ַוַּיַהְרֵגִני ַעל־ָיָדּה׃ ּוְבֵכן ַהּתוָֹרה ִהיא ְקדוָֹׁשה, ְוַהִּמְצָוה ְקדוָֹׁשה 
ִויָׁשָרה ְוטוָֹבה׃ ֲהִכי ַהּטוָֹבה ָהְיָתה־ִּלי ַלָּמֶות? ָחִליָלה, ֶאָּלא ַהֵחְטא 
ְלַמַען ֵיָרֶאה ִּכי־ֵחְטא הּוא, ֵהִביא ִלי ַעל־ְיֵדי ַהּטוָֹבה ֶאת־ַהָּמֶות, 
ְלַמַען ֲאֶׁשר־ִיְהֶיה ַהֵחְטא ַלֲחָטָאה ְיֵתָרה ַעל־ְיֵדי ַהִּמְצָוה׃ ִּכי יְֹדִעים 
ַיד־ ַּתַחת  ְוִנְמָּכר  ֶׁשל־ָּבָׂשר  ַוֲאִני  רּוָחִנית,  ִהיא  ֶׁשַהּתוָֹרה  ֲאַנְחנּו 
עֶֹׂשה ֵאת  ֵאיֶנִּני  ִּכי  ְּבֵעיַני,  ֵאינוֹ טוֹב  עֶֹׂשה  ֲאִני  ַהֵחְטא׃ ִּכי־ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר־ֲאִני רֶֹצה ּבוֹ, ִּכי ֶאת־ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי אֹתוֹ ֲאִני עֶֹׂשה׃ ּוַבֲעׂשוִֹתי 
ֵאת ֲאֶׁשר ֹלא־ָרִציִתי בוֹ, ִהְנִני מוֶֹדה ָבזֹאת ִּכי ַהּתוָֹרה טוָֹבה ִהיא׃ 
ִּבי׃ ִּכי  ִּכי ִאם־ַהֵחְטא ַהּׁשוֵֹכן  ְוַעָּתה, ֹלא־ָאנִֹכי עוֹד ָהעֶֹׂשה אֹתוֹ 
ָיַדְעִּתי ֲאֶׁשר ִּבי, ִּבְבָׂשִרי, ֹלא ׁשוֵֹכן טוֹב. ֵהן ָהָרצוֹן ֵיׁש ִעָּמִדי, ֲאָבל 
י מוֵֹצא׃ ִּכי ֵאיֶנִּני עֶֹׂשה ַהּטוֹב ֲאֶׁשר־ֲאִני רֶֹצה ּבוֹ,  ֲעׂשוֹת ַהּטוֹב ֵאיֶנִנּ
ִּכי ִאם־ָהַרע ֲאֶׁשר ֵאיֶנִּני רֶֹצה ּבוֹ, אוֹתוֹ ֲאִני עֶֹׂשה׃ ְוִאם ֶאת־ֲאֶׁשר 
ִאם־ַהֵחְטא  ִּכי  ַהּפֵֹעל  ָאנִֹכי  ֹלא־עוֹד  עֶֹׂשה,  ֲאִני  בֹו  ֹלא־ָרִציִתי 
ַהּׁשוֵֹכן ְּבִקְרִּבי׃ ּוְבֵכן ֹמֵצא־ֲאִני ִבי ֶזה ַהֹחק, ִּבְרצוִֹתי ַלֲעׂשוֹת ַהּטוֹב 
ֱאֹלִהים׃  ְּבתוַֹרת  ָחַפְצִּתי  ַהְּפִניִמי  ָהָאָדם  ְלִפי  ִּכי  ָהָרע׃  ְוָדַבק־ִּבי 
ַאְך רֶֹאה־ֲאִני ְבֵאָבַרי חֹק ַאֵחר, ַהֹּלֵחם ְלָחק־ִׂשְכִלי ְויוִֹליֵכִני ְׁשִבי 
ַיִּציֵלִני  ִמי  ָהֻאְמָלל,  ָהָאָדם  ְּבֵאָבָרי׃ אוֹי־ִלי  ֲאֶׁשר  ַהֵחְטא  ְלתוַֹרת 
ּוְבֵכן  ֲאדֵֹנינּו.  ַהָּמִׁשיַח  ְּבֵיׁשּוַע  ֵלאֹלִהים  אוֶֹדה  ַהֶּזה׃  ַהָּמֶות  ִמּגּוף  25
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ְלתוַֹרת  ֶעֶבד  ֲאִני  ּוִבְבָׂשִרי  ָהֱאֹלִהים,  ְלתוַֹרת  ֶעֶבד  ִהְנִני  ְּבִׂשְכִלי 
ַהֵחְטא׃

ה ַהְרָׁשָעה ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע, ַהִּמְתַהְּלִכים  ַעל־ֵּכן ֵאין ַעָתּ
ֹלא ַכָּבָׂשר, ִּכי ִאם־ְלִפי ָהרּוַח׃ ִּכי תוַֹרת רּוַח ַהַחִּיים ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע 
ִׁשְחְרָרה אִֹתי ִמּתוַֹרת ַהֵחְטא ְוַהָּמֶות׃ ִּכי ַמה־ֶּׁשֹּלא ָיְכָלה ַהּתוָֹרה, 
ֶאת־ ְּבָׁשְלחוֹ  ָהֱאֹלִהים  ָעָׂשה  ַלֲעׂשוֹת,  ַהָּבָׂשר  ַעל־ְיֵדי  ַהֶּנֱחָלָׁשה 
ַוַּיְרִׁשיַע  ְּבנוֹ ִּבְדמּות ְּבַׂשר ַהֵחְטא ּוִמְּפֵני ַהֵחְטא ְלַכֵּפר ַעל ַהֵחְטא, 
ֶאת־ַהֵחְטא ַּבָּבָׂשר׃ ְלַמַען ִּתָּמֵלא ִצְדַקת ַהּתוָֹרה ָּבנּו, ַהִּמְתַהְּלִכים 
ְּבִעְנְיֵני  ֹלא ַכָּבָׂשר, ִּכי ִאם־ְלִפי ָהרּוַח׃ ִּכי ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְּכִפי ַהָּבָׂשר 
ִּכי־ ַיְחׁשֹבּו׃  ָהרּוַח  ְּבִעְנְיֵני  ָהרּוַח  ְּכִפי  ֵהָּמה  ַוֲאֶׁשר  ַיְחׁשֹבּו  ַהָּבָׂשר 
ַמֲחֶׁשֶבת ַהָּבָׂשר ִהיא ַהָּמֶות, ּוַמֲחֶׁשֶבת ָהרּוַח ִהיא ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלוֹם׃ 
ָפה ְלתוַֹרת  ַיַען ַמֲחֶׁשֶבת ַהָּבָׂשר ִׂשְנַאת ֱאֹלִהים ִהיא, ַּבֲאֶׁשר ֹלא ִנְכְפּ
ָהֱאֹלִהים ְוַאף ֵאיֶנָּנה ְיכוָֹלה׃ ַוֲאֶׁשר ֵהָּמה ַבָּבָׁשר ֹלא יּוְכלּו ִלְהיוֹת 
ְרצּוִים ֵלאֹלִהים׃ ְוַאֶּתם ֵאיְנֶכם ַּבָּבָׂשר ִּכי ִאם־ָּברּוַח, ִאם־ָאְמָנם רּוַח 
ָהֱאֹלִהים ׁשֵֹכן ְּבִקְרְּבֶכם. ִּכי ִמי ֶׁשֵאין־ּבוֹ רּוַח ַהָּמִׁשיַח ֵאיֶנּנּו ֶׁשּלוֹ׃ 
ְוִאם־ַהָּמִׁשיַח ְּבִקְרְּבֶכם, ָאז ַהּגּוף ֵמת הּוא ֵעֶקב ַהֵחְטא, ְוָהרּוַח ַחִּיים 
ִקים ֶאת־ֵיׁשּוַע ִמן־ הּוא ֵעֶקב ַהְּצָדָקה׃ ְוִאם־ִיְׁשּכֹן ְּבִקְרְּבֶכם רּוַח ַהֵמּ
ַהֵּמִתים, הּוא ֲאֶׁשר ֵהִקים ֶאת־ַהָּמִׁשיַח ִמן־ַהֵּמִתים ַגם ֶאת־גּוְפֶכם 
יוֹן ְיַחֶּיה ַעל־ְיֵדי רּוחוֹ ַהּׁשֵֹכן ְּבִקְרְּבֶכם׃ ָלֵכן, ַאִחים,  ֲאֶׁשר ְלִכָלּ
ַחָּיִבים ֲאַנְחנּו ֹלא ַלָּבָׂשר ֶׁשִּנְחֶיה ַעל ִּפיו׃ ִּכי ִאם־ִּתְחיּו ְלִפי ַהָּבָׂשר, 
מוֹת ְּתֻמתּון. ְוִאם־ַעל־ְיֵדי ָהרּוַח ָּתִמיתּו ֶאת־ַמַעְלֵלי ַהָּבָׂשר, ָחיֹה 
ִתְחיּו׃ ִּכי־כֹל ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִהים ְיַנֲהֵגם, ְּבֵני ֱאֹלִהים ֵהָּמה׃ ִּכי ֹלא 
ִקַּבְלֶּתם רּוַח ַעְבדּות ָלׁשּוב ִלירֹא, ִּכי ִאם־ִקַּבְלֶּתם ֶאת־רּוַח ָהִאּמּוץ, 
ִעם־ ִעיד  ַהֵמּ הּוא  ְוָהרּוַח  ָאִבינּו׃  ַאָּבא,  ֲאַנְחנּו,  קְֹרִאים  ּבוֹ  ֲאֶׁשר 
ָאנּו,  ַּגם־יְֹרִׁשים  ֲאַנְחנּו,  ְוִאם־ָּבִנים  ֲאָנְחנּו׃  ֱאֹלִהים  ִּכי־ְבֵני  רּוֵחנּו 
ה ַלָּמִׁשיַח, ִאם־ָאְמָנם ִנְתַעֶּנה ִאּתוֹ, ְלַמַען  ְּתֵפי ְיֻרָׁשּ יְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים ְוֻשׁ
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ַּגם־ִאּתוֹ ְנֻכָּבד׃ ִּכי ֶאֱחׁשֹב ֲאֶׁשר ִעּנּוֵיי ַהְּזַמן ַהֶּזה ֵאיָנם ְׁשקּוִלים 
ְלִהָּגלוֹת ָּבנּו׃ ִּכי ַהְּבִריָאה ְּבִכּסּוֶפיָה עוֶֹרֶגת  ְּכֶנֶגד ַהָּכבוֹד ֶהָעִתיד 
ּלּות ְּבֵני ָהֱאֹלִהים׃ ִּכי ֹלא ֵמְרצוָֹנּה ֻהְכְנָעה ַהְּבִריָאה  ְּבִצִּפָּיה ְלִהְתַגּ
ַלֶהֶבל, ִּכי ִאם־ִמְּפֵני ַהַּמְכִניַע אָֹתּה ֱאֵלי־ִתְקָוה׃ ִּכי ַהְּבִריָאה ַּגם־

ִהיא ְתֻׁשְחַרר ֵמַעְבדּות ַהִּכָּליוֹן ֶאל־ֵחרּות ְּכבוֹד ְּבֵני ָהֱאֹלִהים׃ ִּכי 
ְוֹלא־ ַעד־ֵהָּנה׃  ִציֶריָה  ְבּ ֶנֶאְנָקה  ַיַחד  ָּלּה  ֻכּ ַהְּבִריָאה  ֲאֶׁשר  ָיַדְענּו 
זֹאת ִּבְלָבד, ִּכי ַּגם־ֲאַנְחנּו, ֲאֶׁשר ָלנּו ִּבּכּוֵרי ָהרּוַח, ֵנָאַנח ַאף־ָאנּו 
ַבִּתְקָוה,  נוַֹׁשְענּו  ִּכי  ְּגִוָּיֵתנּו׃  דּות  ְפּ ְלִאּמּוֵצנּו, הּוא  ּוְנַצֶּפה  ְּבַנְפֵׁשנּו 
ֲאְך ַהִּתְקָוה ַהִּנְרֵאית ָלֵעיַנִים ֵאיֶנָּנה ִתְקָוה, ִּכי ֵאיְך ְיַיֵחל ִאיׁש ַלָּדָבר 
לוֹ  ְנַחֶּכה  ְרִאיֻנהּו,  ֹלא  ַלֲאֶׁשר  ִאם־ְנַקֶּוה  ֲאָבל  רֶֹאה׃  ֲאֶׁשר־הּוא 
ָיַדְענּו  ֹלא  ִּכי  ְּבֻחְלׁשוֵֹתינּו,  אָֹתנּו  ּתֵֹמְך  ַּגם־ָהרּוַח  ְוֵכן  ְּבַסְבָלנּות׃ 
ֲעֻמּקוֹת  ַּבֲאָנחוֹת  ַּבֲעֵדנּו  ַמְפִּגיַע  ָהרּוַח הּוא  ָאֵכן  ָּכָראּוי.  ְלִהְתַּפֵּלל 
ִמַּדֵּבר׃ ְוַהחֵֹקר ְלָבבוֹת יוֵֹדַע ֵאת ַמְחֶׁשֶבת ָהרּוַח, ִּכי ִּכְרצוֹן ָהֱאֹלִהים 
ְלאֲֹהֵבי ֱאֹלִהים  ִּכי  ָיַדְענּו  ַהְּקדוִֹׁשים׃ ְוִהֵּנה  ְּבַעד  ַמְפִּגיַע הּוא 
ַהְּקרּוִאים ַּכֲעָצתוֹ ַהּכֹל ּפוֵֹעל ַיַחד ְלטוֹב ָלֶהם׃ ִּכי ֵאת ֲאֶׁשר ְיָדָעם 
ִמֶּקֶדם, אָֹתם ַּגם־ָיַעד ִמֶּקֶדם ִלְהיוֹת ּדוִֹמים ִלְדמּות ְּבנוֹ, ְלַמַען ִיְהֶיה 
ַהְּבכוֹר ְּבתוְֹך ַאִחים ַרִּבים׃ ְוֶאת ֲאֶׁשר־ְיָעָדם ִמֶּקֶדם, אָֹתם ַּגם־ָקָרא. 
יָקם, אָֹתם ַּגם  יק. ְוֵאת ֲאֶׁשר ִהְצִדּ ְוֶאת־ֲאֶׁשר ְקָרָאם, אָֹתם ַּגם־ִהְצִדּ
ֵּפֵאר׃ ְוַעָּתה ַמה־ּנֹאַמר ַעל־זֹאת? ִאם־ָהֱאֹלִהים ָלנּו, ִמי ָיִריב 
ֻּכָּלנּו,  ְּבַעד  ִאם־ִהְסִּגירוֹ  ִּכי  ָחס,  ֹלא  ְיִחידוֹ  ֲאֶׁשר־ַעל־ְּבנוֹ  ִאָּתנּו׃ 
ִחיֵרי ֱאֹלִהים? ֵהן  ֲהֹלא ַגם־ִיֵּתן ָלנּו ִעּמוֹ ֶאת־ַהּכֹל׃ ִמי ַיֲאִׁשים ֶאת־ְבּ
ֱאֹלִהים הּוא ַהַּמְצִּדיק׃ ּוִמי־הּוא ַהַּמְרִׁשיַע? ֵהן ַהָּמִׁשיַח הּוא ֲאֶׁשר 
ֵמת, ְוָיֵתר ַעל ֵּכן, ֲאֶׁשר הּוַקם ֵמִעם ַהֵּמִתים ְוהּוא ִליִמין ָהֱאֹלִהים, ְוַגם 
ַמְפִּגיַע ַּבֲעֵדנּו׃ ִמי ַיְפִריֵדנּו ֵמַאֲהַבת ַהָּמִׁשיַח? ֲהָצָרה אוֹ ְמצּוָקה אוֹ 
ְרִדיָפה אוֹ ָרָעב ִאם־ֵעירֹם אוֹ ַסָּכָנה אוֹ־ָחֶרב׃ ַּכָּכתּוב, ִּכי־ָעֶליָך 
ָּגַבְרנּו  ְּבָכל־ֵאֶּלה  ֲאָבל  ִטְבָחה׃  ְּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו  ָכל־ַהּיוֹם,  הַֹרְגנּו 
ְמאֹד ַעל־ְיֵדי ָהאֵֹהב אָֹתנּו׃ ּוָבטּוַח ֲאִני ִּכי ֹלא ַהָּמֶות ְוֹלא ַהַחִּיים,  38
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ֹלא ַמְלָאִכים ְוֹלא ְׂשָררוֹת ְוֹלא ְגבּורוֹת, ֹלא ַההוֶֹה ְוֹלא ֶהָעִתיד׃ ֹלא 
ָהרוֹם ְוֹלא ָהעֶֹמק ְוֹלא ָכל־ְּבִרָּיה ַאֶחֶרת יּוְכלּו ְלַהְפִריֵדנּו ֵמַאֲהַבת 

ָהֱאֹלִהים, ֲאֶׁשר ִהיא ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ֲאדֵֹנינּו׃

ְּברּוַח  ִלי  ֵמִעיד  ּוַמְצּפּוִני  ֲאַׁשֵּקר,  ְוֹלא  ַּבָּמִׁשיַח,  ְמַדֵּבר  ֲאִני  ֱאֶמת 
ַהּקֶֹדׁש׃ ִּכי־ָגדוֹל ִעְּצבוִֹני ְוֵאין־ֵקץ ְלַדֲאבוֹן ִלִּבי׃ ִּכי ִמי־ִיֵּתן ֱהיוִֹתי 
ְּבֵני  ֵהם  ֲאֶׁשר  ְבָׂשִרי׃  ֵאֵרי  ְשׁ ַאַחי,  ְּבַעד  ִמן־ַהָּמִׁשיַח  ָמֲחָרם  ֲאִני 
ַוֲעבוַֹדת  ַהּתוָֹרה  ּוַמַּתן  ְוַהְּבִריתוֹת  ְוַהָּכבוֹד  ָהִאּמּוץ  ְוָלֶהם  ִיְׂשָרֵאל, 
ַהּקֶֹדׁש ְוַהַהְבָטחוֹת׃ ְוָלֶהם ָהָאבֹות, ּוֵמֶהם ָיָצא ַהָּמִׁשיַח, ְלִפי ְבָׂשרוֹ, 
ְכִאּלּו  ֹלא  ֲאָבל  ָאֵמן׃  ְלעוָֹלִמים.  ְמבָֹרְך  ַעל־ַהּכֹל,  ֵאל  ֲאֶׁשר־הּוא 
א. ִּכי ֹלא־כֹל ֲאֶׁשר ֵהם ִמִּיְׂשָרֵאל, ָאֵכן ִיְׂשָרֵאל  ָהָיה ְּדַבר ֱאֹלִהים ַלָּׁשְו֯
ִיְצָחק  ֵהָּמה׃ ְוֹלא ִמְּפֵני־ֱהיוָֹתם ֶזַרע ַאְבָרָהם ֻּכָּלם ָּבִנים ֵהם, ִּכי ִאם ְבּ
ִּכי  ָהֱאֹלִהים,  ְּבֵני  ֵהָּמה  ְבֵני־ַהָּבָׂשר  ֹלא  ְּכלוַֹמר,  ָזַרע׃  ְלָך  ִיָּקֵרא 
ִאם־ְּבֵני ַהַהְבָטָחה, ֵהם ַהֶּנֱחָׁשִבים ְלָזַרע׃ ִּכי־ְדַבר ַהַהְבָטָחה הּוא, 
ַלּמוֵֹעד ָאׁשּוב ּוְלָׂשָרה ֵבן׃ ְוֹלא־זֹאת ִּבְלָבד, ִּכי־ֵכן ָהָיה ַּגם־ְּבִרְבָקה 
ְועוֹד  ָבֶניָה  ֻיְּלדּו  ְּבֶטֶרם  ִּכי  ָאִבינּו׃  ְלִיְצָחק  ְלֶאָחד,  ָהָרה  ִּבְהיוָֹתּה 
ְבִחיָרתוֹ,  ְּכִפי  ָהֱאֹלִהים  ֲעַצת  ָּתקּום  ְלַמַען  אוֹ־ָרע,  טוֹב  ֹלא־ֲעׂשּו 
ַיֲעבֹד  ֹלא ִמּתוְֹך ַמֲעִׂשים ִּכי ִאם־ִּכְרצוֹן ַהּקֵֹרא׃ ֶנֱאַמר ָלּה ִּכי־ַרב 
ָצִעיר׃ ַּכָּכתּוב, ָואַֹהב ֶאת־ַיֲעקֹב, ְוֶאת־ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי׃ ִאם־ֵּכן 
ַמה־ּנֹאַמר? ֲהִכי ֶיׁש־ָעֶול ֵּבאֹלִהים? ָחִליָלה׃ ִּכי ְלמֶׁשה ָאַמר, ְוַחּנִֹתי 
ֶאת־ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת־ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם׃ ְוַעל־ֵּכן ֵאין ַהָּדָבר ֹלא־

ִּכי־ֵכן  ַהְמַרֵחם׃  ָהֱאֹלִהים  ַיד  ִאם־ְבּ ִּכי  ָהָרץ  ְוֹלא־ְבַיד  ָהרֶֹצה  ְבַיד 
ַהָּכתּוב אֵֹמר ְלַפְרעֹה, ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך, ַּבֲעבּור ַהְראִֹתי ְבָך 
ֶאת־ּכִֹחי, ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל־ָהָאֶרץ׃ ְויוֵֹצא ִמֶּזה ִּכי ֶאת־ֲאֶׁשר 
ַיְחּפֹץ ְיֻחֶּנּנּו, ְוֶאת־ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ַיְקֵׁשהּו׃ ְוִכי תֹאַמר ֵאַלי, ַמּדּוַע יוִֹכיח 

ט 6 ֹלא ְכִאּלּו ָהָיה ְּדַבר ֱאֹלִהים ַלָּׁשְוא – במקור היווני: "ֹלא ְכִאּלּו ָנַפל ְּדַבר ֱאֹלִהים" )יהוש' כא 45, 
כג 14 ומל"א ח 56(.
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14 ֶאל־ָהרוִֹמִּיים ט, י

אָֹתנּו עוֹד? ֶנֶגד ְרצוֹנוֹ ִמי ִיְתַיָּצב׃ ַאְך ֶּבן־ָאָדם, ִמי ַאָּתה ֲאֶׁשר ָּתִריב 
ֶאת־ָהֱאֹלִהים? ֲהיֹאַמר ְיצּור ְליְֹצרוֹ, ָלָּמה ָּכָכה ֲעִׂשיָתִני׃ ַהִאם־ֵאין 
ְרׁשּות ַלּיֵֹצר ַעל־ַהחֶֹמר ַלֲעׂשוֹת ִמּגֶֹלם ֶאָחד ְּכִלי ֶאָחד ְלָכבוֹד ְוֶאָחד 
ּוְלהוִֹדיַע  ַזְעמוֹ  ְלַהְראוֹת  ֶהָחֵפץ  ִאם־ָהֱאֹלִהים,  ֵאפוֹא  ּוָמה  ְלָקלוֹן׃ 
ַלֲאַבּדוֹן׃  ַהְּנכוִֹנים  ַהַּזַעם  ָנָׂשא ְּבָכל־אֶֹרְך רּוחוֹ ֶאת־ְּכֵלי  ְּגבּוָרתוֹ, 
ּוְלהוִֹדיַע ַּגם־ֶאת־עֶׁשר ְּכבוֹדוֹ ַעל־ְּכֵלי ַהֲחִניָנה, ֲאֶׁשר ְיָעָדם ַלָּכבוֹד׃ 
ְוֵהם ֲאַנְחנּו, ֲאֶׁשר ְקָרָאנּו ֹלא ִמן־ַהְּיהּוִדים ִּבְלַבד ִּכי ַאף ִמן־ַהּגוִֹים׃ 
ְּכַדְּברוֹ ַגם ְבהוֵֹׁשַע, ֶאְקָרא ְלֹלא־ַעִּמי ַעִּמי, ּוְלֹלא ֲאהּוָבה ֲאהּוָבה׃ 
ֵאל־ ְּבֵני  ִיָּקְראּו  ַאֶּתם,  ֹלא־ַעִּמי  ָלֶהם  ֲאֶׁשר־ֵיָאֵמר  ִּבְמקוֹם  ְוָהָיה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמְסַּפר  ִּכי ִאם־ִיְהֶיה  ִויַׁשְעָיהּו קוֵֹרא ַעל־ִיְׂשָרֵאל,  ָחי׃ 
ְּכחוֹל ַהָּים, ִּתָּוַׁשע ַהְּׁשֵאִרית׃ ִּכי הּוא ְמַכֶּלה ָּדָבר ְוחֵֹרץ ִּבְצָדָקה ִּכי 
ָּדָבר ֶנֱחָרץ ַיֲעֶׂשה ֲאדָֹני ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ׃ ּוְכִפי ֶׁשָאַמר ְיַׁשְעָיהּו ְלָפִנים, 
ַלֲעמָֹרה  ָהִיינּו  ִּכְסדֹם  ִּכְמָעט  ָׂשִריד  ָלנּו  הוִֹתיר  ְצָבאוֹת  ְיהוָֹה  לּוֵלי 
אַמר? ַהּגוִֹים ֲאֶׁשר ֹלא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְצָדָקה  ָּדִמינּו׃ ְוַעָּתה ַמה־נֹּ
ָדָקה, ִהיא ַהְּצָדָקה ֲאֶׁשר ִמּתוְֹך ָהֱאמּוָנה׃ ְוִיְׂשָרֵאל,  ִהִּׂשיגּו ֶאת־ַהְצּ
ָדָקה ֹלא ִהִּגיַע׃ ְוַעל־ָמה?  ׁשוֹ ַאֲחֵרי ּתוַֹרת ְצָדָקה, ְלתוַֹרת ַהְצּ ְּבַבְקּ
ַיַען ֲאֶׁשר־ֹלא ֵמֱאמּוָנה ְּדָרׁשּוָה ִּכי ִאם־ִמַּמֲעִׂשים. ִּכי ִהְתַנְּגפּו ְּבֶאֶבן 
ֶגף׃ ַּכָּכתּוב, ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיוֹן ֶאֶבן ֶנֶגף ְוצּור ִמְכׁשוֹל, ְוָכל־ַהַּמֲאִמין  ַהָנּ

ּבוֹ ֹלא ֵיבוֹׁש׃

ִיָּוֵׁשעּו׃  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַעד  ֵלאֹלִהים  ּוְתִפיָּלִתי  ְלָבִבי  ֵחֶפץ  ֶאָחי, 
ִּכי  ֹלא־ְבָדַעת׃  ַאְך  ֵלאֹלִהים,  ַקָּנִאים  ֶׁשֵהם  ֲעֵליֶהם  ֲאִני  ֵמִעיד  ִּכי 
ֶאת־ִצְדָקָתם,  ְלָהִקים  ּוְבַבְּקָׁשם  ֱאֹלִהים  ֶאת־ִצְדַקת  ְיִדיָעָתם  ְּבֹלא 
ְלִצְדַקת ֱאֹלִהים ֹלא ִנְכָנעּו׃ ִּכי ַהָּמִׁשיַח הּוא ַּתְכִלית ַהּתוָֹרה ִלְצָדָקה 
ְלָכל־ַהַּמֲאִמין ּבוֹ׃ ִּכי־מֶׁשה ָּכַתב ַעל־ַהְּצָדָקה ִמּתוְֹך ַהּתוָֹרה, ֲאֶׁשר 
ּכֹה  ָהֱאמּוָנה  ִמּתוְֹך  ֲאֶׁשר  ְוַהְּצָדָקה  ָּבֶהם׃  ָוַחי  ָהָאָדם  ַיֲעֶׂשה אָֹתם 
אֶֹמֶרת, ַאל־ּתֹאַמר ִּבְלָבְבָך ִמי־ַיֲעֶלה ַהָּׁשַמְיָמה? ֲהֹלא זֹאת ִהיא, 
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ְלהוִֹריד ֶאת־ַהָּמִׁשיַח׃ אוֹ ִמי ֵיֵרד ַלְּתהוֹם? זֹאת ִהיא, ְלַהֲעלוֹת ֶאת־
ַהָּדָבר,  ֵאֶליָך  ָקרוֹב  אֶֹמֶרת?  ַמה־ִהיא  ֲאָבל  ִמן־ַהֵּמִתים׃  ַהָּמִׁשיַח 
ְּבִפיָך ּוִבְלָבֶבָך. הּוא ְּדַבר ָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ְמַבְּׂשִרים׃ ִּכי ִאם־
ּתוֶֹדה ְּבִפיָך ֲאֶׁשר ֵיׁשּוַע הּוא ָהָאדוֹן, ְוַתֲאִמין ִּבְלָבְבָך ֲאֶׁשר ָהֱאֹלִהים 
ְוָהְיָתה ּלוֹ  ַיֲאִמין ָהָאָדם  ֵהִקימוֹ ִמן־ַהֵּמִתים, ָאז ִּתָּוֵׁשַע׃ ִּכי ִבְלָבבוֹ 
ִלְצָדָקה, ּוְבִפיהּו יוֶֹדה ְוָהְיָתה־ּלוֹ ִליׁשּוָעה׃ ִּכי ַהָּכתּוב אֵֹמר, 
ָּכל־ַהַּמֲאִמין ּבוֹ ֹלא ֵיבוֹׁש׃ ְוֵאין ַהְבֵּדל ֵּבין ַהְּיהּוִדי ַלְּיָוִני, ִּכי ָאדוֹן 
ְּבֵׁשם  ֲאֶׁשר־ִיְקָרא  ִּכי־כֹל  ְלָכל־קְֹרָאיו׃  ָעִׁשיר  ְוהּוא  ְלֻכָּלם  ֶאָחד 
ְיהוָֹה ִיָּמֵלט׃ ְוַעָּתה, ֵאיְך ִיְקְראּו ֶאל־ֲאֶׁשר ֹלא־ֶהֱאִמינּו בוֹ? ְוֵאיְך 
ְוֵאיְך  ְמַבֵּׂשר׃  ְּבֵאין  ִיְׁשְמעּו  ְוֵאיְך  ָעָליו?  ָׁשְמעּו  ַּבֲאֶׁשר ֹלא  ַיֲאִמינּו 
ְיַבְּׂשרּו ִאם־ֵאיָנם ְׁשלּוִחים? ַּכָּכתּוב, ַמה־ָּנאוּו ַרְגֵלי ְמַבְּׂשֵרי ָׁשלוֹם 
ֵרי טוֹב׃ ַאְך ֹלא־ֻכָּלם ָׁשְמעּו ְלקוֹל ַהְּבׂשוָֹרה. ִּכי ְיַׁשְעָיהּו ָאַמר,  ְמַבְׂשּ
ַהְּׁשִמיָעה  ִמּתוְֹך  ָבָאה  ָהֱאמּוָנה  ָלֵכן  ִלְׁשֻמָעֵתנּו׃  ֶהֱאִמין  ִמי  ְיהוָֹה, 
ָאְמָנם  ָׁשָמעּו?  ֲהִכי ֹלא  ְואַֹמר,  ְדַבר־ָהֱאֹלִהים׃  ַעל־ְיֵדי  ְוַהְּׁשִמיָעה 
ְּבָכל־ָהָאֶרץ ָיָצא קוָֹלם ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם׃ ְואַֹמר, ֲהִכי ִיְׂשָרֵאל 
ְּבגוֹי  ְּבֹלא־ָעם,  ַאְקִניֲאֶכם  ֲאִני  ָאַמר,  ִמֶּקֶדם  מֶׁשה  ִהֵּנה  ָיָדע?  ֹלא 
ָנָבל ַאְכִעיְסֶכם׃ ִויַׁשְעָיהּו ֵהֵעז ֵלאמֹר, ִנְמֵצאִתי ְלֹלא ִבְקֻׁשִני, ִנְגֵליִתי 
ְללוֹא ָׁשָאלּו׃ ְוַעל־ִיְׂשָרֵאל הּוא אֵֹמר, ֵּפָרְׂשִּתי ָיַדי ָּכל־ַהּיוֹם ֶאל־

ַעם סוֵֹרר ּומֶֹרה׃

ַגם־ ִּכי  ָחִליָלה,  ֶאת־ַעּמוֹ?  ָהֱאֹלִהים  ָזַנח  ֲהִכי  ֲאִני,  אֵֹמר  ּוְבֵכן, 
ָאנִֹכי ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל, ִמֶּזַרע ַאְבָרָהם ְלַמֵּטה ִבְנָיִמין׃ ֹלא־ָזַנח ָהֱאֹלִהים 
ַהָּכתּוב  ֶאת־ֲאֶׁשר  ֵתְדעּו  ֲהֹלא  אוֹ  ִמֶּקֶדם.  ְיָדעוֹ  ֲאֶׁשר  ֶאת־ַעּמוֹ 
ֵלאמֹר׃  ַעל־ִיְׂשָרֵאל?  ֶאל־ָהֱאֹלִהים  ָקָרא  ַּכֲאֶׁשר  ְּבֵאִלָּיהּו,  אֵֹמר 
ְיהוָֹה ֶאת־ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ְוֶאת־ִמְזְּבחֶֹתיָך ָהָרסּו, ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי, 
ַוְיַבְּקׁשּו ֶאת־ַנְפִׁשי׃ ֲאָבל ֶמה־ָעָנה אֹתוֹ ַמֲעֵנה ֱאֹלִהים? ִהְׁשַאְרִּתי 
5ִלי ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא־ָכְרעּו ַלָּבַעל׃ ְוֵכן ַּגם־ָּבֵעת ַהּזֹאת 
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ַעל־ְיֵדי  זֹאת  ָהְיָתה  ְוִאם  ֶהָחֶסד׃  ְבִחיַרת  ַעל־ִּפי  ְׁשֵאִרית  נוְֹתָרה 
ֵאיֶנּנּו־עוֹד  ַהֶחֶסד  ֵכן  ִּכי לּוֵלי  ַהַּמֲעִׂשים,  ִמּתוְֹך  ָהְיָתה  ַהֶחֶסד, ֹלא 
ֵכן  לּוֵלי  ִּכי  ֶחֶסד,  ֵאיֶנּנּו־עוֹד  ַהַּמֲעִׂשים,  ִמּתוְֹך  ְוִאם־ָהְיָתה  ָחֶסד. 
ִלְהיוֹת ַמֲעֶׂשה׃ ְוַעָּתה, ַמה־הּוא? ֵאת ֲאֶׁשר־ ֶיְחַּדל ַהַּמֲעֶׂשה 

יגּו, ְוַהּנוָֹתִרים ֻהְקָׁשה  יג, ַאְך ַהִּנְבָחִרים ֵהם ִהִׂשּ ִּבֵּקׁש ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִהִׂשּ
ְלָבָבם׃ ַּכָּכתּוב, ָנַתן ָלֶהם ָהֱאֹלִהים רּוַח ַּתְרֵּדָמה, ֵעיַנִים ֹלא ִלְראוֹת 
ְלַפח  ֻׁשְלָחָנם  ְיִהי  אֵֹמר,  ְוָדִוד  ַהֶּזה׃  ַעד־ַהּיוֹם  ִלְׁשמַֹע,  ֹלא  ְוָאְזַנִים 
ְוֶאת  ֵמְראוֹת  ֵעיֵניֶהם  ֶּתְחַׁשְכָנה  ָלֶהם׃  ּוְלִׁשּלּוִמים  ּוְלמוֵֹקׁש  ּוְלֶרֶׁשת 
ִיּפֹלּו?  ְלַמַען  ֲהִנְכְׁשלּו  אֵֹמר,  ֲאִני  ָּתִמיד׃ ּוְבֵכן,  ְּכפוֹף  ַגָּבם 
ָחִליָלה, ַאְך ְבִפְׁשָעם ָיְצָאה ַהְיׁשּוָעה ַלּגוִֹים, ְלַמַען ַהְקִניָאם׃ ְוִאם־
ַעל־ַאַחת  ְמֹלָאם  ֲהֵרי  ַלּגוִֹים,  עֶׁשר  ְוֶחְסרוָֹנם  ָלעוָֹלם  עֶֹׁשר  ִּפְׁשָעם 
ַּכָּמה ְוַכָּמה׃ ִּכי ֲאֵליֶכם ַהּגוִֹים ֲאִני ְמַדֵּבר, ּוְכִפי ֲאֶׁשר ְׁשִליַח ַהּגוִֹים 
ְבָשִׂרי  ֶאת־ְׁשֵאֵרי  ְלַהְקִניא  אּוַכל  לּו  ֲאָפֵאר׃  ֶאת־ֵׁשרּוִתי  ָאנִֹכי, 
ּוְלהוִֹׁשיַע ִמְקָצָתם׃ ִּכי ִאם־ְּדִחָּיָתם ִרּצּוי ָלעוָֹלם, ָמה־ֵאפוֹא ִּתְהֶיה 
ֵּכן  קֶֹדׁש,  ַהִּבּכּוִרים  ִמן־ַהֵּמִתים׃ ְוִאם  ַחִּיים  ֲהֹלא  ַקָּבָלָתם, 
עּו ִמְקָצת  ִנְגְדּ ַּגם־ָהִעָּסה. ְוִאם־ַהּׁשֶֹרׁש קֶֹדׁש, ֵּכן ַּגם־ָהֲעָנִפים׃ ְוִכי 
ָהֲעָנִפים, ְוַאָּתה, ֵזית ַהַּיַער, ֻהְרַּכְבָּת ֵּביֵניֶהם ְוִנְתַחַּבְרָּת ְלׁשֶֹרׁש ַהַּזִית 
ֶׁשֵאיְנָך  ַּדע  ְוִאם־ִּתְתָּפֵאר,  ַעל־ָהֲעָנִפים.  ַאל־ִּתְתָּפֵאר  ּוְלִדְׁשנוֹ׃ 
תֹאַמר,  ְוִכי  אוָֹתְך׃  נֵֹׂשא  הּוא  ִאם־ַהּׁשֶֹרׁש  ִּכי  ֶאת־ַהּׁשֶֹרׁש,  נֵֹׂשא 
ֲהֹלא ִנְגְּדעּו ָהֲעָנִפים ְלַמַען ֻאְרַּכב ָאנִֹכי׃ ֵּכן הּוא. ֵהָּמה ִנְגְּדעּו ַעל־
ָך ִנָּצב ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה. ַאל־ִּתְתָּגֶאה ִּכי  ֲאֶׁשר ֹלא ֶהֱאִמינּו, ְוַאָּתה ִהְנּ
ַהִּטְבִעִּיים, אּוַלי  ַעל־ָהֲעָנִפים  ִאם ֹלא־ָחס  ָהֱאֹלִהים  ִּכי  ִאם־ְיָרא׃ 
ֹלא־ָיחּוס ַּגם־ָעֶליָך׃ ָלֵכן ְרֵאה־ָנא טוַֹבת ֱאֹלִהים ְוֻחְמַרת ִּדינוֹ. ֵהן 
ֻחְמָרתוֹ ַעל־ַהּנְֹפִלים, ְוָעֶליָך טוָֹבתוֹ ִאם־ַּתֲעמֹד ְּבטוָֹבתוֹ, ְוִאם־ַאִין, 
ַּגם־ַאָּתה ִתָּגֵדַע׃ ְוַגם־ֵהָּמה, ִאם־ֹלא ַיְתִמידּו ְּבִאי ֱאמּוָנָתם ֻיְרָּכבּו, 
ִּכי־ָיכֹל ָהֱאֹלִהים ָלׁשּוב ְלַהְרִּכיָבם׃ ִּכי ִאם־ַאָּתה ִנְגַזְרָּת ֵמֵעץ ֲאֶׁשר 
הּוא ְבִטְבעוֹ ֵזית ָיַער, ְוֻהְרַּכְבָּת ֶׁשֹּלא ְכֶטַבע ְּבַזִית טוֹב, ַעל־ַאַחת 
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ַּכָּמה ְוַכָּמה, ֵאֶּלה ַהּיְֹצִאים ִמֶּמּנּו ֻיְרְּכבּו ְּבַזִית ֶׁשָּלֶהם׃ ִּכי ֹלא 
ֲחָכִמים  ֶּפן־ִּתְהיּו  ַהֶּזה,  ַהּסוֹד  ְיִדיַעת  ְּבֹלא  ֱהיוְֹתֶכם  ַאַחי,  ֶאְחּפֹץ, 
ְּבֵעיֵניֶכם, ִּכי ְקִׁשי ַהֵּלב ְלִמְקָצת ִנְהָיה ְלִיְׂשָרֵאל ַעד ִּכי־ִיָּכֵנס ְמֹלא 
ְוָיִׁשיב  ּגוֵֹאל  ְלִצּיוֹן  ּוָבא  ַּכָּכתּוב,  ִיָּוֵׁשַע,  ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵכן,  ַהּגוִֹים׃ 
ְלִפי  ֵהן  ַחָּטאָתם׃  ַּבֲהִסיִרי  ְּבִריִתי אוָֹתם,  זֹאת  ַוֲאִני  ִמַּיֲעקֹב׃  ֶּפַׁשע 
ַהְּבׂשוָֹרה ֹאְיִבים ֵהם ְלַמַעְנֶכם, ַאְך ְלִפי ַהְּבִחיָרה ֲאהּוִבים ֵהם ְלַמַען 
ִּכי  ְוַעל־ְקִריָאתוֹ׃  ַעל־ַמְּתנוָֹתיו  ָהֱאֹלִהים  ֹלא־ִיָּנֵחם  ִּכי  ָהָאבוֹת׃ 
ֻרַחְמֶּתם  ְוַעָּתה  ֵּבאֹלִהים,  ֶהֱאַמְנֶּתם  ֹלא  ִמְּלָפִנים  ֶׁשַּגם־ַאֶּתם  ְּכֵׁשם 
ה׃ ֵּכן ַּגם־ֵאֶּלה ַעָּתה ֹלא ֶהֱאִמינּו ְלַמַען  ב ִאי ֱאמּוָנָתם ֶׁשל־ֵאֶלּ ַאַגּ
ַיד  ַעל־ְיֵדי ֲחִניַנְתֶכם ַּגם־ֵהם ֻיָחּנּו׃ ִּכי־ָהֱאֹלִהים ִהְסִּגיר ֶאת־ֻּכָּלם ְבּ
ְועֶׁשר  ֱאֹלִהים  ָחְכַמת  עֶׁשר  ֶמה־ָעמֹק  ֶאת־ֻּכָּלם׃  ָיחֹן  ְלַמַען  ַהֶּמִרי 
ַּדְעּתוֹ. ִמְׁשָּפָטיו ִמי ַיְחקֹר ּוְדָרָכיו ִמי ִיְמָצא׃ ִּכי ִמי ָיַדע ֶאת־ַמְחֶׁשֶבת 
ְיהוָֹה, ְוִאיׁש ֲעָצתוֹ יוִֹדיֵענּו׃ אוֹ ִמי ִהְקִדים ָלֵתת לוֹ ִויֻׁשַּלם לוֹ׃ ֲהֹלא 
ַהּכֹל ִמֶּמּנּו ְוַהּכֹל ַעל־ָידוֹ ְוַהּכֹל ֵאָליו, ֲאֶׁשר־לוֹ ַהָּכבוֹד ְלעוָֹלִמים. 

ָאֵמן׃

ְוַעָּתה, ִהְנִני ַמְפִציר ָּבֶכם, ַאַחי, ְּבַרֲחֵמי ֱאֹלִהים, ֲאֶׁשר ַּתִּגיׁשּו ֶאת־
ילּו ָלֲעבֹד  ּגּוְפֶכם ָקְרָּבן ַחי ְוָקדוֹׁש ְוִנְרֶצה ֵלאֹלִהים, ִּכי ְבזֹאת ַּתְשִׂכּ
אֹתוֹ׃ ְוַאל־ִּתַּדּמּו ָלעוָֹלם ַהֶּזה, ִּכי ִאם־ִהְׁשַּתּנּו ְּבִהְתַחֵּדׁש ַּדְעְּתֶכם, 
ְלַמַען ִּתְבֲחנּו ָלַדַעת ַמה־הּוא ְרצוֹן ָהֱאֹלִהים ַהּטוֹב ְוָהָרצּוי ְוַהָּׁשֵלם׃ 
ִּכי ַעל־ִּפי ַהֶחֶסד ַהִּנָּתן־ִלי, אֵֹמר ֲאִני ְלָכל־ִאיׁש ְוִאיׁש ִמֶּכם, ְלִבְלִּתי 
רּום־ְלָבבוֹ ְלַמְעָלה ִמן־ָהָראּוי, ִּכי ִאם־ְיִהי ָצנּוַע ְּבַמְחְׁשבוָֹתיו, ְּכִפי 
ֵׁשם ֶׁשְּבגּוף ֶאָחד ֶיׁש־ ִמַּדת ָהֱאמּוָנה ֲאֶׁשר־ָחַלק לוֹ ָהֱאֹלִהים׃ ִּכי ְכּ
ֲאַנְחנּו  ֵּכן  ְלָכל־ַהֵאָבִרים׃  ַאַחת  ְוֵאין־ְּפֻעָּלה  ַהְרֵּבה  ֵאָבִרים  ָלנּו 
ָהַרִּבים ּגּוף ֶאָחד ַּבָּמִׁשיַח ְוָכל־ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּמּנּו ֵאָבר ַלֲחֵברוֹ הּוא׃ 
ְּתִהי  ִאם־ְנבּוָאה,  ָלנּו:  ַהִּנָּתן  ַהֶחֶסד  ְּכִפי  ׁשֹנוֹת  ַמָּתנוֹת  ְוֶיׁש־ָלנּו 
רּות. ְוִאם־מוֶֹרה,  7ְּכִפי ִמַּדת ָהֱאמּוָנה׃ ְוִאם ְלִאיׁש ֵׁשרּות ַיֲעמֹל ַּבֵׁשּ
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ַּבהוָֹרָאה׃ ְוִאם־ַמְפִציר, ַּבַהְפָצָרה. ַהּנוֵֹתן ִיֵּתן ְּבָתם־ֵלָבב ְוַהַּמְנִהיג 
ָהַאֲהָבה  ָיפוֹת׃ ִּתְהֶיה  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ֶחֶסד  ְוַהּגֵֹמל  ִּבְׁשִקיָדה, 
ְוִדְבקּו ַבּטוֹב׃ ְּבַאֲהַבת ַאִחים  ָּפִנים. ִׂשְנאּו ֶאת־ָהָרע  ְּבִלי ַהֲעָמַדת 
ַהְראּו ִחָּבה ְיֵתָרה ּוְבָכבוֹד ַהֲעִדיפּו ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו׃ ִׁשְקדּו ְוַאל־
ִעְמדּו  ַבִּתְקָוה.  ִעְבדּו ֶאת־ָהָאדוֹן׃ ִׂשְמחּו  ִהְתַלֲהבּו ָברּוַח.  ֵּתָעֵצלּו. 
ִרְדפּו  ַהְּקדוִֹׁשים.  ְּבָצְרֵכי  ִהְׁשַּתְּתפּו  ַעל־ַהְּתִפָּלה׃  ִׁשְקדּו  ַבָּצָרה. 
ִׂשְמחּו  ְוַאל־ְּתַקֵּללּו׃  ָּבְרכּו  ֶאת־רְֹדֵפיֶכם,  ָּבְרכּו  אְֹרִחים׃  ַהְכָנַסת 
ֵמִחים ּוְבכּו ִעם־ַהּבִֹכים׃ ֵלב ֶאָחד ְיִהי ְלֻכְּלֶכם. ַאל־ְּתַהְּלכּו  ִעם־ַהְׂשּ
ִבְגדֹלוֹת, ִּכי ִאם־ִהְתַחְּברּו ִעם־ָהֲעָנִוים. ַאל־ִּתְהיּו ֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶכם׃ 
ַאל־ְּתַׁשְּלמּו ְלִאיׁש ָרָעה ַּתַחת ָרָעה. ִּדְרׁשּו ַהּטוֹב ְּבֵעיֵני ָּכל־ָאָדם׃ 
ֱהיּו ְבָׁשלוֹם ִעם־ָּכל־ָאָדם׃  ֶיְדֶכם,  ִאם־ּתּוְכלּו, ְּכָכל־ֲאֶׁשר ִּתְמָצא 
ַאל־ִּתָּנְקמּו ָנָקם ֲאהּוַבי, ִּכי ִאם־ְּתנּו ָמקוֹם ַלֲחרוֹן, ִּכי ָכתּוב: ִלי ָנָקם 
ְוִׁשֵּלם ָאַמר ְיהוָֹה׃ ָלֵכן ִאם־ָרֵעב ׂשַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ֶלֶחם, ְוִאם־ָצֵמא 
ִיְכָּבְׁשָך  ַאל־ָנא  ַעל־רֹאׁשוֹ׃  חֶֹתה  ַאָּתה  ֶגָחִלים  ִּכי  ָמִים,  ַהְׁשֵקהּו 

ָהָרע, ְּכבוֹׁש ַאָּתה ֶאת־ָהָרע ַּבּטוֹב׃

ִאם־ֵמֵאת  ִּכי  ָרׁשּות  ִּכי־ֵאין  ָהֶעְליוֹנוֹת.  ָלָרֻׁשּיוֹת  ִּתָּכַנע  ָּכל־ֶנֶפׁש 
ָּכל־ ָלֵכן  ִנְתַמּנּו׃  ֱאֹלִהים  ַעל־ַיד  ַהִּנְמָצאוֹת  ְוָהָרֻׁשּיוֹת  ָהֱאֹלִהים, 
ַהִּמְתקוֵֹמם ָלָרׁשּות מֵֹרד הּוא ְּבִצּוּוי ָהֱאֹלִהים, ְוַהּמְֹרִדים ִיְּׂשאּו ֶאת־

ִּדיָנם׃ ִּכי ַהַּׁשִּליִטים ֵאיָנם ְלַפַחד ַלַּמֲעִׂשים ַהּטוִֹבים ִּכי ִאם־ָלָרִעים. 
ְוָהָיה־ ַהּטוֹב  ֲעֵׂשה  ִמן־ָהָרׁשּות,  ִתיָרא  ֶׁשֹּלא  ִאם־ְרצוְֹנָך  ְוַעל־ֵּכן 
ְלָך ֶׁשַבח ִמֶּמָּנה׃ ִּכי ְמָׁשֶרֶתת ֱאֹלִהים ִהיא ְלטוֹב ָלְך. ַאְך ִאם־ָהַרע 
ַּתֲעֶׂשה, ְיָרא. ִּכי ֹלא ְלִחָּנם ֲחֻגַרת־ֶחֶרב ִהיא, ִּכי־ְמָׁשֶרֶתת ֱאֹלִהים 
ל־עֵֹׂשה ָהָרע׃ ַעל־ֵּכן ָעֵלינּו ְלִהָּכֵנַע,  ִהיא, ְונֶֹקֶמת ִלְׁשּפוְֹך ֲחָמתוֹ ַעל ָכּ
ֹלא ֵעֶקב ַהֲחרוֹן ְלַבּדוֹ ִּכי־ַגם ֵעֶקב ַהַּמְצּפּון׃ ִּכי ָלזֹאת ַאף־ְמַׁשְּלִמים 
ַעל־זֹאת׃  ַהּׁשְֹקִדים  ֵהָּמה,  ֱאֹלִהים  ִּכי־ְמָׁשְרֵתי  ֶאת־ַהָּמס.  ַאֶּתם 
ְוַהֶּמֶכס  ָלֵכן ְּתנּו ְלָכל־ִאיׁש ֶאת־ֲאֶׁשר לוֹ, ַהַּמס ַלֲאֶׁשר־לוֹ ַהַּמס,  7
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ַלֲאֶׁשר־לוֹ ַהֶּמֶכס, ְוַהּמוָֹרא ַלֲאֶׁשר־לוֹ ַהּמוָֹרא, ְוַהָּכבוֹד ַלֲאֶׁשר־לוֹ 
ֶאת־ ִאיׁש  ַאֲהַבת  זּוָלִתי  ָּדָבר  ְלִאיׁש  ַחָּיִבים  ְוַאל־ִּתְהיּו  ַהָּכבוֹד׃ 
ֵרֵעהּו, ִּכי ָהאֵֹהב ֶאת־ֵרֵעהּו ִקֵּים ֶאת־ַהּתוָֹרה׃ ִּכי ִמְצוֹת ֹלא ִתְנַאף, 
ֹלא ִתְרַצח, ֹלא ִתְגנֹב, ֹלא ַתֲעֶנה ֵעד ֶׁשֶקר, ֹלא ַתְחמֹד ְועוֹד ָּכֵאֶּלה, 
ְּכלּולוֹת ֵהָּנה ַּבַּמֲאָמר ַהֶּזה, ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמוָֹך׃ ָהַאֲהָבה ֹלא ָתַרע 
ִמַּדְעְּתֶכם  ֲעׂשּו  ְוָכזֹאת  ֻכָּלּה׃  ַהּתוָֹרה  ִקּיּום  ָהַאֲהָבה  ַעל־ֵּכן  ָלֵרַע, 
ֶאת־ַהְּזָמן, ִּכי־ְכָבר ִהִּגיָעה ַהָּׁשָעה ְלָהִקיץ ִמן־ַהֵּׁשָנה, ִּכי ְיׁשּוָעֵתנּו 
ְוַהּיוֹם  ָחַלף  ַהַּלְיָלה  ְלַהֲאִמין׃  ַהִחּלוֹנּו  ר  ֲאֶשׁ ֵמָהֵעת  ַעָּתה  ְקרוָֹבה 
ֶנֶׁשק  ֶאת־ְּכֵלי  ְוִנְלְּבָׁשה  ַהחֶׁשְך  ֶאת־ַמֲעֵׂשי  ָנִסיָרה־ָּנא  ָלֵכן  ָקֵרב, 
ָהאוֹר׃ ּוְכמוֹ ַבּיוֹם ִנְתַהְּלָכה ִבְצִניעּות, ֹלא ְבהוְֹללּות ּוְבִׁשָּכרוֹן, ְוֹלא 
ִבְפִריצּות ַוֲעׂשוֹת ִזָּמה, ְוֹלא ִבְמִריָבה ְוִקְנָאה׃ ִּכי ִאם־ִלְבׁשּו ֶאת־

ָהָאדוֹן ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ְוַאל ְּתַסְּפקּו ַתֲאוֹת ְּבַׂשְרֶכם׃

ֵיׁש  ֵּדעוָֹתיו׃  ַעל  ַלֲחֹלק  ְוֹלא  ַקֵּבלּו,  אוֹתוֹ  ָּבֱאמּוָנה  ְוֶאת־ֶהָחלּוׁש 
ֶאת־ַהָּיָרק׃  ַרק  יֹאַכל  ְוֶהָחלּוׁש  ָּכל־ָּדָבר,  ֶלֱאכֹל  ָנכוֹן  ִּכי  ַמֲאִמין 
ַאל־ָיִדין  יֹאַכל  ֹלא  ַוֲאֶׁשר  יֹאֵכל,  ֹלא  ֶאת־ֲאֶׁשר  ַאל־ִיֶבז  ָהאֵֹכל 
ֶאת־ָהאֵֹכל, ִּכי־ִקֵּבל אֹתוֹ ָהֱאֹלִהים׃ ִמי ַאָּתה ִּכי ָתִדין ֶאת־ֶעֶבד 
ָהַאֵחר? ֵהן ַלֲאדָֹניו הּוא ַיֲעמֹד אוֹ ִיּפֹל, ֲאָבל ָיֳעַמד ִּכי־ָיכֹל ָהֱאֹלִהים 
ָׁשִוים  ָּכל־ַהָּיִמים  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש  ְליוֹם,  ֵּבין־יוֹם  ַמְבִּדיל  ֵיׁש  ְלַהֲעִמידוֹ׃ 
ְיִהי ָכל־ִאיׁש ָּבטּוַח ְּבַדְעּתוֹ׃ ַהּׁשֵֹמר ֶאת־ַהּיוֹם ׁשֵֹמר אֹתוֹ  ְּבֵעיָניו. 
ְוָהאֵֹכל,  ָלָאדוֹן.  ׁשֵֹמר  ֵאיֶנּנּו  ֶאת־ַהּיוֹם  ׁשֵֹמר  ֵאיֶנּנּו  ַוֲאֶׁשר  ָלָאדוֹן, 
הּוא ָלָאדוֹן אֵֹכל, ִּכי מוֶֹדה הּוא ֵלאֹלִהים. ַוֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו אֵֹכל ֵאיֶנּנּו 
אֵֹכל ָלָאדוֹן, ּומוֶֹדה הּוא ֵלאֹלִהים׃ ִּכי ֵאין־ִאיׁש ֵמִאָּתנּו ֲאֶׁשר ִיְחֶיה 
ְלַעְצמוֹ ְוֵאין ִאיׁש ֲאֶׁשר ָימּות ְלַעְצמוֹ׃ ִּכי ִאם־ִנְחֶיה, ִנְחֶיה ָלָאדוֹן, 
ִהֵּננּו׃  ָלָאדוֹן  ָנמּות,  ְוִאם  ִאם־ִנְחֶיה  ָלֵכן  ָלָאדוֹן.  ָנמּות  ָנמּות,  ְוִאם 
ַוֶּיִחי ְלַמַען ִיְהֶיה ָאדוֹן ַּגם ַעל־ַהֵּמִתים  ַוָּיָקם  ִּכי ָלזֹאת ֵמת ַהָּמִׁשיַח 
10ַּגם ַעל־ַהַחִּיים׃ ְוַאָּתה, ָלָּמה־ֶּזה ָתִדין ֶאת־ָאִחיָך? אוֹ ַאָּתה, ָלָּמה 
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ָתבּוז ְלָאִחיָך? ֲהֹלא ֻכָּלנּו ֲעִתיִדים ַלֲעמֹד ִלְפֵני ִכֵּסא ִּדין ַהָּמִׁשיַח׃ ִּכי 
ָכתּוב, ַחי־ָאִני, ְנֻאם־ְיהוָֹה, ִּכי ִלי ִּתְכַרע ָּכל־ֶּבֶרְך ְוָכל־ָלׁשוֹן ּתוֶֹדה 
ֵלאֹלִהים׃ ִהֵּנה־ָנא ָּכל־ֶאָחד ִמֶּמּנּו ַעל־ַנְפׁשוֹ ִיֵּתן ֶחְׁשּבוֹן ֵלאֹלִהים׃ 
ָלֵכן ַאל־ָנִדין עוֹד ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו, ִּכי־ִאם ֶזה ְיִהי ִדיְנֶכם, ֶׁשּלא־
ִיֵּתן ִאיׁש ִלְפֵני ָאִחיו ִמְכׁשוֹל אוֹ מוֵֹקׁש׃ ָיַדְעִּתי, ּוֻמְבָטח ֲאִני ָּבָאדוֹן 
ֵיׁשּוַע, ִּכי־ֵאין ָּדָבר ָטֵמא ִּבְפֵני ַעְצמוֹ, ְוַרק־ָטֵמא הּוא ְלִמי ֶׁשַּיְחְׁשֶבּנּו 
לוֹ ְלָטֵמא׃ ְוִאם־ֵיָעֵצב ָאִחיָך ַעל־ְּדָבר ָהאֶֹכל, ֵאיְנָך ִמְתַהֵּלְך עוֹד 
ְּבֶדֶרְך ָהַאֲהָבה. ַאל־ָנא ַתֲהרוֹס ְּבַמֲאָכְלָך ֶאת־ָאִחיָך ֲאֶׁשר ַּבֲעדוֹ 
ִּכי־ַמְלכּות  ְלִׁשְמָצה׃  טּוְבֶכם  ֶּפן־ִיְהֶיה  ִהָּזֵהרּו  ָלֵכן  ַהָּמִׁשיַח׃  ֵמת 
ְוִׂשְמָחה  ְוָׁשלוֹם  ִהיא  ִּכי־ְצָדָקה  ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ֵאיֶנָּנה  ָהֱאֹלִהים 
ֵלאֹלִהים  הּוא  ָרצּוי  ֶאת־ַהָּמִׁשיַח  ָּבֵאֶּלה  ְוָהעֵֹבד  ַהּקֶֹדׁש׃  ְּברּוַח 
ּוָבחּון ָלֲאָנִׁשים׃ ְוַעָּתה ִנְרְּדָפה־ָּנא ֶּדֶרְך ַהָּׁשלוֹם ְוֶדֶרְך ִהָּבנוֹת ַיַחד 
ַמֲאָכל.  ָהֱאֹלִהים ַעל־ְּדַבר  ֵמֵרֵעהּו׃ ַאל־ַּתֲהרוֹס ֶאת־ַמֲעֵׂשה  ִאיׁש 
ִהיא׃  ִמְכׁשֹל  ֲאִכיָלתוֹ  ֲאֶׁשר  ָלָאָדם  ַרע  ֲאָבל  הּוא,  ָטהוֹר  ַהּכֹל  ֵהן 
ֲאֶׁשר  ָדָבר  ְוֹלא־ַתֲעֶׂשה  ָיִין  ְוֹלא־ִתְׁשֶּתה  ָּבָׂשר  ֶׁשֹּלא־תֹאַכל  טוֹב 
ֶיֱחָלׁש׃ ֲהֵיׁש ְלָך ֱאמּוָנה? ְּתִהי־ְלָך  ִיָּכֵׁשל אוֹ  ִיְתַנֶּגף־ּבוֹ ָאִחיָך אוֹ 
ְלַבְּדָך ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֹּלא ָיִדין ֶאת־ַעְצמוֹ ַּבָּדָבר ֲאֶׁשר 
ע ִּכי ֹלא ָעָׂשה ֵמֱאמּוָנה.  ָּכֵׁשר ְּבֵעיָניו׃ ַוֲאֶׁשר לוֹ ָסֵפק ְּבָאְכלוֹ, ֻמְרָשׁ

ְוָכל־ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ִמְּבִלי ֱאמּוָנה ֵחְטא הּוא׃

ְוָעֵלינּו ַהֲחָזִקים ָלֵׂשאת ֻחְלׁשוֹת ַהּכְׁשִלים ְוַאל־ְנַבֵּקׁש ֲהָנַאת ַעְצֵמנּו׃ 
ִּכי ָכל־ֶאָחד ִמֶּמּנּו ְיַבֵּקׁש ֲהָנַאת ֲחֵברוֹ ְלטוֹב לוֹ ְלַמַען ִיָּבֶנה׃ ִּכי ַגם־
ַהָּמִׁשיַח ֹלא ִבֵּקׁש ֲהָנַאת ַעְצמוֹ, ֶאָּלא ַכָּכתּוב, ֶחְרּפוֹת חוְֹרֶפיָך ָנְפלּו 
ָעָלי׃ ִּכי ָכל־ֲאֶׁשר ִנְכַּתב ִמְּלָפִנים, ְלַלְּמֵדנּו ִנְכָּתב, ְלַמַען ִּתְהֶיה־ָּלנּו 
ִתְקָוה ְּבַסְבָלנּות ּוְבַתְנחּומוֹת ַהְּכתּוִבים׃ ִיֵּתן ָלֶכם ֱאֹלֵהי ַהַּסְבָלנּות 
ְוַהֶּנָחָמה ִלְהיוֹת ֻּכְּלֶכם ֵלב ֶאָחד ַעל־ִּפי ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע׃ ְלַמַען ֲאֶׁשר 
ְּתָפֲארּו ְּבֶנֶפׁש ַאַחת ּוְבֶפה ֶאָחד ֶאת־ָהֱאֹלִהים, ָאִבי ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע 
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ִקֵּבל  ֶׁשַּגם־ַהָּמִׁשיַח  ְּכֵׁשם  ֶאת־ָאִחיו  ִאיׁש  ַקְּבלּו  ַעל־ֵּכן  ַהָּמִׁשיַח׃ 
אָֹתנּו ִלְכבוֹד ָהֱאֹלִהים׃ ַוֲאִני אֵֹמר ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָהָיה ִלְמָׁשֵרת 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ַהַהְבָטחוֹת  ְלַקֵּים  ָהֱאֹלִהים,  ֱאֶמת  ְלַמַען  ַהִּמיָלה  ְּבֵני 
ַּכָּכתּוב,  ַרֲחָמיו,  ַעל  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ַהּגוִֹים  ְיָפֲארּו  ּוְלַמַען  ָלָאבוֹת׃ 
ַעל־ֵּכן אוְֹדָך ַבּגוִֹים ּוְלִׁשְמָך ֲאַזֵּמָרה׃ ְועוֹד אוֵֹמר, ַהְרִנינּו גוִֹים ֵאת 
ַעּמוֹ׃ ְואוֵֹמר, ַהְללּו ֶאת־ְיהוָֹה ָּכל־ּגוִֹים ַׁשְּבחּוהּו ָּכל־ָהֻאִּמים׃ ְועוֹד 
אֵֹמר ְיַׁשְעָיהּו, ְוָהָיה ׁשֶֹרׁש ִיַׁשי ַהָּקם ִלְמׁשוֹל ָּבַעִּמים, ֵאָליו ּגוִֹים ְיַקּוּו׃ 
ְיַמֵּלא ָנא ֶאְתֶכם ֱאֹלֵהי ַהִּתְקָוה ָּכל־ִׂשְמָחה ְוָׁשלוֹם ָּבֱאמּוָנה, ְלַמַען 
ִּתְׁשַּפע ִּתְקַוְתֶכם ִּבְגבּוַרת רּוַח ַהּקֶֹדׁש׃ ְוִהֵּנה, ַאַחי, ֻמְבָטח ֲאִני 
ָּבֶכם, ִּכי ַגם־ַאֶּתם ַעְצְמֶכם ְמֵלֵאי טּוב, ִנְמָלִאים ָּכל־ַּדַעת, ְותּוְכלּו 
ְלהוִֹכיַח ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו׃ ַאְך ֵהַעְזִּתי, ַאַחי, ְּבָכְתִבי ֲאֵליֶכם ְּבִמְקָצת, 
ִלְהיוִֹתי  ָהֱאֹלִהים׃  ֵמֵאת  ִלי  ַהָּנתּון  ַהֶחֶסד  ַעל־ִּפי  ֶאְתֶכם,  ְּכַמְזִּכיר 
ְמָׁשֵרת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ַלּגוִֹים ּוְלַכֵהן ִּבְבׂשוַֹרת ָהֱאֹלִהים, ְלַמַען ִיְהֶיה 
ְלִהְתַהֵּלל  ָקְרַּבן ַהּגוִֹים ָרצּוי ּוְמֻקָּדׁש ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש׃ ַעל־ֵּכן ֶיׁש־ִלי 
ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֵלאֹלִהים׃ ִּכי ֹלא־ָאֵעז ָּפַני ְלַדֵּבר ָּדָבר 
ּוְבַמֲעֶׂשה  ְּבאֶֹמר  ַהּטוֹת  ְלַמַען  ַעל־ָיִדי,  ַהָּמִׁשיַח  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  זּוָלִתי 
ֶאת־ֵלב ַהּגוִֹים ָלסּור ְלִמְׁשַמְעּתוֹ׃ ִּבְגבּוַרת אֹתוֹת ּומוְֹפִתים ּוִבְגבּוַרת 
ְוַעד  ּוְסִביבוֶֹתיָה  ִמירּוָׁשַלִים  ְלַבֵּׂשר  ִמֵּלאִתי  ַעד־ִּכי  ֱאֹלִהים,  רּוַח 
ְלִאּלּוִריקוֹן ֶאת־ְּבׂשוַֹרת ַהָּמִׁשיַח׃ ְּבִהְׁשַּתְּדִלי ְלַהִּגיד ֶאת־ַהְּבׂשוָֹרה, 
ֹלא ִּבְמקֹמוֹת ֲאֶׁשר־ָׁשם ְּכָבר ִנְקָרא ֵׁשם ַהָּמִׁשיַח, ְלִבְלִּתי ְבנוֹת ַעל־
ַוֲאֶׁשר  ָראּו,  ָלֶהם  ֹלא־ֻסַּפר  ֲאֶׁשר  ִאם־ַּכָּכתּוב,  ִּכי  ֲאֵחִרים׃  ְיסוֹד 
ֹלא־ָׁשְמעּו ִהְתּ֯בוָֹננּו׃ ְוֶזה הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ֶנֱעַצְרִּתי ִבְגָללוֹ ְּפָעִמים 
ֲאֶׁשר ֵאין־עוֹד ָמקוֹם ִלי ַּבְּגִלילוֹת  ַרּבוֹת ִמּבוֹא ֲאֵליֶכם׃ ֲאָבל ָּכֵעת, ַבּ
ָהֵאֶּלה, ְוִנְכסֹף ִנְכַסְפִּתי ָלבֹא ֲאֵליֶכם ֶזה ָׁשִנים ַרּבוֹת׃ ָאבוֹא ֲאֵליֶכם 
ְּבֶלְכִּתי ִלְסָפַרד, ִּכי ְמַקֶּוה ָאנִֹכי ִלְראוְֹתֶכם ְּבָעְבִרי, ְוַאֶּתם ְתַׁשְּלחּוִני 
ְירּוָׁשָלְיָמה  ֵאְלָכה  ַעָּתה  ָאְמָנם  ִמֶּכם׃  ְמַעט  ֶׁשֶאְרֶוה  ְלַאַחר  ָׁשָּמה 
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ְנָדָבה  ָלֵתת  הוִֹאילּו  ַוֲאַכָּיא  ַמְקּדוְֹנָיא  ִּכי  ֶאת־ַהְּקדוִֹׁשים׃  ַלֲעזוֹר 
ְלֶאְביוֵֹני ַהְּקדוִֹׁשים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִים׃ ִּכי הוִֹאילּו ְוַאף־ְמֻחָּיִבים ֵהם 
ָלֶהם, ִּכי ִאם־ָהָיה ַלּגוִֹים ֵחֶלק ְּבִדְבֵרי ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָלֶהם, ֲהֹלא ֲעֵליֶהם 
י  י ֶאת־זֹאת ְוָחַתְמִתּ ַלְמִתּ ְלָעְזָרם ַּגם ְּבָצְרֵכי ַהּגּוף׃ ָלֵכן ְלַאַחר ֶׁשִהְשׁ
ָלֶהם ַהְּפִרי ַהֶּזה, ָאז ֶאְעְּבָרה ֶּדֶרְך ַאְרְצֶכם ִלְסָפַרד׃ ְויוֵֹדַע ָאנִֹכי ִּכי 
ַמְפִציר  ַוֲאִני  ַהָּמִׁשיַח׃  ִבְרַּכת ְּבׂשוַֹרת  ִּבְמֹלא  ֲאֵליֶכם ָאבוֹא  ְּבבִֹאי 
ָּבֶכם, ַאַחי, ַּבֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ּוְבַאֲהַבת ָהרּוַח ְלִהְתַאֵּמץ ִאִּתי 
ֵמַהּסוְֹרִרים  ֶאָּנֵצל  ֲאֶׁשר  ְלַמַען  ֶאל־ָהֱאֹלִהים׃  ַּבֲעִדי  ְּבַהְעִּתיְרֶכם 
ְוֶיֱעַרב ַעל־ַהְּקדוִֹׁשים ֵׁשרּוִתי ְלֵׁשם ְירּוָׁשָלִים׃ ַוֲאֶׁשר  ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה 
ָאבוֹא ֲאֵליֶכם ְּבִׂשְמָחה ִּבְרצוֹן ֱאֹלִהים ְוֶאָּנֵפׁש ִעָּמֶכם׃ ֵואֹלֵהי ַהָּׁשלוֹם 

ִעם־ֻּכְּלֶכם. ָאֵמן׃

ְמָׁשֶרֶתת  ֶׁשִהיא  ֲאחוֵֹתנּו,  ֶאת־ּפּוִבי  ִּבְפֵניֶכם  ְלטוֹב  ַמְזִּכיר  ְוִהְנִני 
ַלְּקדוִֹׁשים  ָּכָראּוי  ָּבָאדוֹן,  ְּתַקְּבלּוָהּ  ֲאֶׁשר  ְּבַקְנְּכָרי׃  ֲאֶׁשר  ַהְּקִהָּלה 
עֶֹזֶרת  ַגם־ִהיא  ִּכי־ָהְיָתה  ָלֶכם,  ֲאֶׁשר־ִּתְצָטֵרְך  ְּבכֹל  ָלּה  ְוַתְעְזרּו 
ַוֲעִקיָלס ֶׁשֵהם ֲחֵבַרי  ְוַגם ְלַעְצִמי׃ ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם ְּפִריְסְקָלא  ָלַרִּבים 
ַנְפִׁשי,  ְּבַעד  ֶאת־ַצָּואָרם  ָמְסרּו  ַוֲאֶׁשר  ֵיׁשּוַע׃  ַהָּמִׁשיַח  ַּבֲעבוַֹדת 
ְוַגם ַׁשֲאלּו  ַהּגוִֹים.  ִּכי ַּגם־ָּכל־ְקִהּלוֹת  ָלֶהם  ְלַבִּדי אוֶֹדה  ְוֹלא־ֲאִני 
ֶׁשהּוא  ַיִּקיִרי,  ַאֵּפיְנטוֹס  ִלְׁשלוֹם  ַׁשֲאלּו  ְּבֵביָתם׃  ַהְּקִהָּלה  ִלְׁשלוֹם 
ֵראִׁשית ְּפִרי ֲאַכָּיא ַלָּמִׁשיַח׃ ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם ִמְרָים, ֶׁשָעְמָלה ָעָמל ַרב 
ַּבֲעבּוֵרנּו׃ ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם ַאְנְּדרוִֹניקוֹס ְויּוְנָיס, ֶׁשֵהם ְקרוַֹבי ַוֲאסּוִרים 
ִלְׁשלוֹם  ַׁשֲאלּו  ַבָּמִׁשיַח׃  ָהיּו  ּוְלָפַני  ַּבְּׁשִליִחים  ֵׁשם  ְוָלֶהם  ִאִּתי, 
ַאְמְּפִליָאס ַיִּקיִרי ָּבָאדוֹן׃ ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם אּוְרָבנוֹס ֲחֵבֵרנּו ַּבֲעבוַֹדת 
ַהָּבחּון  ַאַּפִּליס  ִלְׁשלוֹם  ַׁשֲאלּו  ַיִּקיִרי׃  ִאְסַטִּכיס  ְוִלְׁשלוֹם  ַהָּמִׁשיַח 
ַּבָּמִׁשיַח. ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם ְּבֵני־ֵביתוֹ ֶׁשל־ֲאִריְסטוְֹבלוֹס׃ ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם 
הוֹרוִֹדּיוֹן ְקרוִֹבי. ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם ְּבֵני־ֵביתוֹ ֶׁשל־ַנְרִקיסוֹס, ֲאֶׁשר־ֵהם 
ָּבָאדוֹן׃ ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם ְטרּוֵפיָנה ּוְטרּוָפָסה, ָהֲעֵמלוֹת ָּבָאדוֹן. ַׁשֲאלּו  12
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ִלְׁשלוֹם ַּפְרִסיס ָהֲאהּוָבה, ֶׁשָעְמָלה ָעָמל ַרב ָּבָאדוֹן׃ ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם 
רּופוֹס ַהִּנְבָחר ָּבָאדוֹן ְוִלְׁשלוֹם ִאּמוֹ ֶׁשִהיא ְּכֵאם ִלי׃ ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם 
ֲאֶׁשר  ְוָהַאִחים  ְוֶהְרִמיס  ּוַפְטרוָֹבס  ְוֶהְרָמס  ּוְפֵליגוֹן  ֲאסּוְנְקִריטוֹס 
ִניְרַוס ַוֲאחוֹתוֹ ְואוֹלּוְמָּפס  ְויּוְלָיא,  ִאָּתם׃ ַׁשֲאלּו ִלְׁשלוֹם ִפילוֹלוֹגוֹס 
ְוָכל־ַהְּקדוִֹׁשים ֲאֶׁשר ִאָּתם׃ ַׁשֲאלּו ְלָׁשלוֹם ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ִּבְנִׁשיָקה 
ַמְזִהיר  ִלְׁשלוְֹמֶכם׃ ַוֲאִני  ׁשֲֹאלוֹת  ַהָּמִׁשיַח  ְקִהּלוֹת  ְקדוָֹׁשה. 
ֶאְתֶכם, ַאַחי, ִהָּׁשְמרּו ֵמעֵֹׂשי ַמֲחֹלקוֹת ּוִמְכׁשוִֹלים ַהִּמְתַנְּגִדים ַלִּלּמּוד 
עְֹבִדים  ֵאיָנם  ָּכֵאֶּלה  ֲאֶׁשר  ֲאָנִׁשים  ִּכי  ֵמֶהם׃  ְוסּורּו  ְלַמְדֶּתם,  ֲאֶׁשר 
ֶאת־ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ִּכי ִאם־ֶאת־ְּכֵרָסם, ּוְבִאְמֵרי נַֹעם ּוְׂשַפת 
ֲאִני  ָלֵכן  ַלּכֹל,  נוַֹדע  ִצּיּוְתֶכם  ִּכי  ַהְּפָתִאים׃  ֶאת־ֵלב  ַיְתעּו  ֲחָלקוֹת 
ּוְתִמיִמים  ַלּטוֹב  ַּבֲאֶׁשר  ֲחָכִמים  ֱהיְֹתֶכם  ָחַפְצִּתי  ַאְך  ֲעֵליֶכם,  ָׂשֵמַח 
ָטן ִּבְמֵהָרה ַּתַחת  ַּבֲאֶׁשר ָלַרע׃ ֵואֹלֵהי ַהָּׁשלוֹם הּוא ִיְמַחץ ֶאת־ַהָׂשּ
ֲחֵבִרי  ִעָּמֶכם׃ ִטימוִֹתּיוֹס  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֵֹנינּו  ֶחֶסד  ַרְגֵליֶכם. 
ָלֲעבוָֹדה ְולּוְקיוֹס ְוָיסוֹן ְוסוְֹסַּפְטרוֹס ְקרוַֹבי ׁשֲֹאִלים ִלְׁשלוְֹמֶכם׃ ֲאִני 
ַטְרִטּיוֹס, ַהּכוֵֹתב ֶאת־ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת, ׁשֵֹאל ִלְׁשלוְֹמֶכם ָּבָאדוֹן׃ ָּגיוֹס 
סֵֹכן  ֲאַרְסטוֹס  ִלְׁשלוְֹמֶכם.  ׁשֵֹאל  ָּכל־ַהְּקִהָּלה  ְוֵאת  אוִֹתי  ַהְמָאֵרַח 
ֵיׁשּוַע  ֲאדֵֹנינּו  ִלְׁשלוְֹמֶכם׃ ֶחֶסד  ׁשֲֹאִלים  ְקַוְרטוֹס  ְוָהָאח  ָהִעיר 
ִּכְבׂשוָֹרִתי  ֶאְתֶכם  ְלַחֵּזק  ָיכֹל  ְוַלֲאֶׁשר  ָאֵמן׃  ִעם־ֻּכְּלֶכם.  ַהָּמִׁשיַח 
ּוְכַהְכָרַזת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּכִפי ִּגּלּוי ַהּסוֹד ֲאֶׁשר־ָהָיה ְמֻכֶּסה ִמימוֹת 
עוָֹלם׃ ְוַעָּתה ִנְתַּפְרֵסם ְונוַֹדע ַעל־ְיֵדי ִּכְתֵבי ַהְּנִביִאים, ְּכִמְצַות ֱאֹלֵהי 
עוָֹלם ְלָכל־ַהּגוִֹים ַלֲהִביָאם ְלִהָּׁשַמע ֶאל־ָהֱאמּוָנה׃ ֵלאֹלִהים ֶהָחָכם 

ְלַבּדוֹ, לוֹ ַהָּכבוֹד ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְלעוָֹלִמים. ָאֵמן׃
27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13






