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החדשה מוצפנת בישנה( הברית)

הישנה נגלית בחדשה( הברית)

Novum in Vetere latet, 

Vetus in Novo patet



Psalter, Denmark

...  הלא קראתם בספר משה כאשר דבר אליו אלהים בסנה

26: מרקוס יב





ברית חדשה-ברית ישנה

רומזים ומנבאיםהברית הישנהספרי •

.על אירועי הברית החדשה

PRE + FIGURATIONפרה פיגורציה

PROTO + TYPE , TYPOLOGYטיפולוגיה

-רק המשיח חושף את המשמעות האמיתית של המקרא•
קריאה כריסטולוגית

(במסורת הקריאה האלגורית היוונית)



Διαθήκη covenant testament ברית

ם ֵאת ְבַשר ָעְרַלְתכֶּם: י״ג–בראשית י״ז י״א יֶכםְוָהָיה ְלאֹות ; ּוְנַמְלתֶּ ינֵּ יִני ּובֵּ ִרית בֵּ ן . בְּ יב ּובֶּ

ֶכם ְוָהְיָתה ...יג ...  ְשֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלכֶּם ָכל ָזָכר ְלֹדֹרֵתיכֶּם רְּ שַׂ ִריִתי ִבבְּ .ִלְבִרית עֹוָלםבְּ

ַקח ז ִרית ַויִּ ְקָרא ְבָאְזֵני ָהָעםֵסֶפר ַהבְּ ר ה; ַויִּ בֶׁ ר דִּ ֹּאְמרּו כֹּל ֲאשֶׁ ְשָמע'  ַוי ה ְונִּ ַקח ח.ַנֲעשֶׁ ַויִּ
ְזרֹּק ַעל ָהָעם ת ַהָדם ַויִּ ה אֶׁ ֵנה ; מֹּשֶׁ ר  הִּ ֹּאמֶׁ ִריתַוי ר ָכַרת הַדם ַהבְּ ים  ' ֲאשֶׁ ם  ַעל ָכל ַהְדָברִּ ָמכֶׁ עִּ

ה ד "שמות  כ.ָהֵאלֶׁ
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ֶכם ְוָהְיָתה ...יג ...  ְשֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלכֶּם ָכל ָזָכר ְלֹדֹרֵתיכֶּם רְּ שַׂ ִריִתי ִבבְּ .ִלְבִרית עֹוָלםבְּ



ְצָבאֹות                                  ' ְוַעָתה ֹכה תֹאַמר ְלַעְבִדי ְלָדִויד ֹכה ָאַמר הזי א יז  "דבה
....ֲאִני ְלַקְחִתיָך ִמן ַהָנוֶּה ִמן ַאֲחֵרי ַהצֹאן ִלְהיֹות ָנִגיד  ַעל ַעִּמי ִיְשָרֵאל

יָךיא כֶּת ִעם ֲאֹבתֶּ יָך ָללֶּ ת , ְוָהָיה ִכי ָמְלאּו ָימֶּ ֲעָךַוֲהִקימֹוִתי אֶּ רְּ ר זַׂ יָך ֲאשֶּ ַאֲחרֶּ
ת ; ִיְהיֶּה ִמָבנֶּיָך כּותֹוַוֲהִכינֹוִתי אֶּ לְּ ת ִכְסאֹו ַעד  ; הּוא ִיְבנֶּה ִלי ָבִיתיב.מַׂ ְוֹכַנְנִתי אֶּ

ןיג.עֹוָלם בֵּ ֶיה ִּלי לְּ הּוא ִיהְּ ָאב וְּ ֶיה ּלֹו לְּ ...ְוַחְסִדי לֹא ָאִסיר ֵמִעּמֹו ; ֲאִני ֶאהְּ

.עֹוָלם-ְוִכְסאֹו ִיְהיֶּה ָנכֹון ַעד; ְוַהֲעַמְדִתיהּו ְבֵביִתי ּוְבַמְלכּוִתי ַעד ָהעֹוָלםיד

י דט "תהילים פ ִריתָכַרתִּ יבְּ ירִּ ְבחִּ י; לִּ ד ַעְבדִּ י ְלָדוִּ ְשַבְעתִּ .נִּ
ָך-ַעדה ין ַזְרעֶׁ ָלה; עֹוָלם ָאכִּ ְסֲאָך סֶׁ י ְלדֹּר ָודֹור כִּ יתִּ .ּוָבנִּ



הברית החדשה•
ית ְיהְוָכַרִתי  ֶאת בֵּ ; ִהנֵּה ָיִמים ָבִאים ְנֻאם ָיה" ל ְוֶאת בֵּ ּוָדה  ית ִיְשָראֵּ

ֶאת ֲאבֹוָתם ְביֹום ֶהֱחִזיִקי  לא ַכְבִרית ֲאֶשר ָכַרִתי.ְבִרית ֲחָדָשה
ֶאֶרץ ִמְצָרִים מָ :ְבָיָדם  ְלהֹוִציָאם מֵּ רּו ֶאתֲאֶשר הֵּ רֵּ ...  ְבִריִתי-ה הֵּ

ית ִיְשָר -ֲאֶשר ֶאְכרת ֶאתזאת ַהְבִרית ִכי  ם בֵּ י ַהָיִמים ָההֵּ ל ַאֲחרֵּ אֵּ
;                                ִלָבם ֶאְכְתֶבָנה-לְועַ , תֹוָרִתי ְבִקְרָבם-ְנֻאם ָיה  ָנַתִתי ֶאת

ָמה ִיְהיּו אֹלִהים  ְוהֵּ ....םִלי ְלעָ -ְוָהִייִתי ָלֶהם לֵּ
דֹוָלם  ְנֻאם ָיה ִכי ֶאְסַלח ִכי כּוָלם יְֵּדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָנם ְוַעד גְ 

(.א"ירמיה ל). עֹוד-ּוְלַחָטאָתם ֹלא ֶאְזָכר, ָנםַלֲעו ֹ



-הברית החדשה בתפיסה הנוצרית•

הברית החדשההכוס הזאת היא "
בדמי הנשרך בעדכם

(22:20לוקס )





ספרי הבשורות

הבשורה על פי מתי  •

הבשורה על פי מרקוס•

הבשורה על פי לוקאס•

פי יוחנן–הבשורה על

-----------------------------

ספר מעשי השליחים•

אגרות פאולוס השליח
הרומיים-אל

הקורנתיים-הראשונה אל

הקורנתיים-השנית אל

הגלטיים-אל

האפסיים-אל

הפילפיים-אל

הקולסים-אל

התסלוניקים-הראשונה אל

התסלוניקים-השנית אל

טימותיוס-הראשונה אל

טימותיוס-השנית אל

פילימון-אל,  טיטוס-אל

אגרות נוספות

העברים-אגרת אל

אגרת יעקוב

הראשונה לפטרוס השליחהאגרת

השנית לפטרוס השליחהאגרת

האגרת הראשונה ליוחנן
האגרת השניה ליוחנן

האגרת השלישית ליוחנן

אגרת יהודה

ההתגלות/ חזון יוחנן

http://www.kirjasilta.net/ha-berit/Rom.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/1Qor.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/2Qor.html
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http://www.kirjasilta.net/ha-berit/Eph.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/Phil.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/Qol.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/1Tes.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/2Tes.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/1Tim.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/2Tim.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/Tit.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/Philem.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/Yaa.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/1Pet.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/2Pet.html
http://www.kirjasilta.net/ha-berit/Yeh.html


י הכנסייה"ספרים על הנצרות אשר לא התקבלו ע



חמדי-נאג

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/255966
http://www.amazon.com/The-Hammadi-Library-James-Robinson/dp/B001ZV2MEA


Rylands Papyrus 52
(Papyrus Rylands Greek 457)  

J. Rylands Library  
Manchester, England

8.9 X 6 cm



37-38, 33–31בשורת יוחנן יח  



ְך:( "... ָעָנה ֵישּועַ )  לֶּ ֲאִני מֶּ ְלָכְך ֲאִני  ; שֶּ
ְכֵדי  , נֹוַלְדִתי ּוְלֵשם ָכְך ָבאִתי ָלעֹוָלם

ת ָאִעיד ַעל ָהֱאמֶּ ר הּוא ִמן  . שֶּ ָכל ֲאשֶּ
ת שֹוֵמע ְלקֹוִלי ."ָהֱאמֶּ

ת: "ָאַמר לֹו ִפיָלטֹוס "?ַמִהי ֱאמֶּ

ל ָראֵשי   ָאַמר זֹאת ָיָצא ֵשִנית אֶּ ְלַאַחר שֶּ
ִני מֹוֵצא בֹו שּום : "ַהֹכֲהִנים ְוָאַמר ֵאינֶּ

.  ַאְשָמה

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΜΙ ΕΓΩ ΕΙΣ TOΥΤΟ ΓΕΓΕΝΝΗΜΑΙ

ΚΑΙ )ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ( ΕΛΗΛΥΘΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΙΝΑ ΜΑΡΤY-

ΡΗΣΩ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΣ Ο ΩΝ EΚ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕI-

ΑΣ ΑΚΟΥΕΙ ΜΟΥ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ

Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚAΙ ΤΟΥΤO

ΕΙΠΩΝ ΠΑΛΙΝ ΕΞΗΛΘΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥ-

ΔΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΕΓΩ ΟΥΔEΜΙΑΝ

ΕΥΡΙΣΚΩ ΕΝ ΑΥΤΩ ΑΙΤΙΑΝ



:  ָאְמרּו לֹו ַהְיהּוִדים ____  

זֹאת ְלַמַען  ." ֵאין ָלנּו ְרשּות ְלָהִמית ִאיש"
ָאַמר ֵישּוַע ְבָרְמזֹו ֵאיזֶּה   ִיְתַקֵים ַהָדָבר שֶּ

.ָמוֶּת ָהָיה ָעִתיד ָלמּות

,  ִפיָלטֹוס ִנְכַנס ַבֲחָזָרה ְלֵבית ַהִּמְמָשל
ְך : "ָקָרא ְלֵישּוַע ְוָשַאל אֹותֹו לֶּ ַאָתה מֶּ

"?ַהְיהּוִדים





http://byronkidd.ifunnyblog.com/4gospelscompared/
http://epiteleo.wordpress.com/2008/07/31/the-four-evangelists/




אשרי עניי  

הרוח כי להם  

מלכות שמיים

מתי ה









ִים מתי כא א ר ִהְתָקְרבּו ִלירּוָשלַּ ֲאשֶׁ יִתים...כַּ זֵּ ר הַּ ל הַּ ח יֵּשּועַּ , אֶׁ ָשלַּ
ְלִמיִדים ם2ְשנֵּי תַּ ם ּוִמָיד  : "ְבָאְמרֹו ָלהֶׁ ר ִמּמּוְלכֶׁ ְכָפר ֲאשֶׁ ל הַּ ְלכּו אֶׁ

ִיר ִאָתּה י. ִתְמְצאּו ָאתֹון ְקשּוָרה ְועַּ לַּ ִתירּו אֹוָתם ְוָהִביאּו אֵּ ..."הַּ
ָנִביא4 ר הַּ יֵּם ְדבַּ ִיְתקַּ י שֶׁ :         ְלַבת־ִצּיֹוןִאְמרּו "5:ָכל זֶׁה ָקָרה ְכדֵּ

ן־ֲאֹתנֹות ִיר בֶׁ ל־עַּ ל־ֲחמֹור ְועַּ ב עַּ ְך ָיבֹוא ָלְך ָעִני ְוֹרכֵּ ְלכֵּ ."ִהנֵּה מַּ
ת יֵּשּועַּ 6 ְלִמיִדים ָהְלכּו ְוָעׂשּו ְכִמְצוַּ תַּ ת  7.הַּ ת ָהָאתֹון ְואֶׁ ִביאּו אֶׁ ם הֵּ הֵּ

ם יהֶׁ ב ֲעלֵּ ם הּוא ָישַּ יהֶׁ ת ִבְגדֵּ ם אֶׁ יהֶׁ מּו ֲעלֵּ ֹשָ ר שֶׁ חַּ ִיר ּוְלאַּ ִבים ִמן 8.ָהעַּ רַּ
ִצים  ִרים ָכְרתּו ֲעָנִפים ִמן ָהעֵּ ֲאחֵּ ְך וַּ רֶׁ דֶׁ ל הַּ ם עַּ יהֶׁ ת ִבְגדֵּ ָהמֹון ָפְרׂשּו אֶׁ הֶׁ

ְך רֶׁ דֶׁ ל הַּ ֲחָריו ָקְראּו9.ְוָשְטחּו אֹוָתם עַּ ָהְלכּו ְלָפָניו ְואַּ ֲהמֹון ָהָעם שֶׁ :  וַּ
ן־ָדִוד" ע־ָנא ְלבֶׁ ם ְיהָוה! הֹושַּ ָבא ְבשֵּ ְּמרֹוִמים! ָברּוְך הַּ ע־ָנא בַּ !"הֹושַּ



הסעודה  

האחרונה

כנסיית אלי

17מאה 

לונדון

, זהו דמי

דם הברית  

הנשפך  

בעבור הרבים

24:  מרקוס יד
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ספר מעשי השליחים פרק א
ם ְבעֹוָדם ִמְסַתְכִלים...9 א ֵמֲעֵליהֶּ ם, ִנֹשָ ד ֵעיֵניהֶּ .ְוָעָנן ָנַטל אֹותֹו ִמנֶּגֶּ

ְוִהֵנה ְשֵני ֲאָנִשים ְלבּוֵשי ָלָבן ִנְצבּו , ַבֲעִלָיתֹועֹוָדם ַמִביִטים ַהָשַמְיָמה 10
ל ַהָשַמִים, ַאְנֵשי ַהָגִליל: "ְוָאְמרּו11ְלָיָדם ם עֹוְמִדים ּוִמְסַתְכִלים אֶּ ?ָלָּמה ַאתֶּ

א ֵמֲעֵליכֶּם ַהָשַמְיָמה  ר ִנֹשָ –ֵישּוַע זֶּה ֲאשֶּ

ִים ָשמַׂ ִאיֶתם אֹותֹו עֹוֶלה לַׂ אֹותֹו ֹאֶפן ֶשרְּ ."בֹוא ָיבֹוא בְּ



ֲאִמין ִבי לֹא ִיְצָמא עֹוד ָאֹנִכי הּוא ֶלֶחם ַהַחִּיים  ּמַּ ב ְוהַּ י לֹא ִיְרעַּ לַּ ָבא אֵּ (ו. )ָכל־הַּ

ד צֹאנֹו ָאֹנִכי הּוא ָהֹרֶעה ַהּטֹוב  ת־נְַּפשֹו ְבעַּ ן אֶׁ ּטֹוב ִיתֵּ ה הַּ (י)ָהֹרעֶׁ

ם ִכי־ָימּות׃ָאֹנִכי ַהְתקּוָמה ְוַהַחִּיים  ֲאִמין ִבי ִיְחיֶׁה גַּ ּמַּ (יא)הַּ

ְך. ֲאִני אֹור ָהעֹוָלם ֹחשֶׁ ְך בַּ לֵּ י לֹא ִיְתהַּ ֲחרֵּ ְך אַּ הֹולֵּ ִיים ִיְהיֶׁה לֹו, ִאיש הַּ חַּ ָלא אֹור הַּ (ח.)אֶׁ

ְרִכי . ֲאִני ַהַשַער ע-ִאיש ִאם ִיָכנֵּס דַּ ה; ִיָּושַּ א ְוִיְמָצא ִמְרעֶׁ ( י. )הּוא ִיָכנֵּס ְויֵּצֵּ

םֲאִני ַהֶגֶפן ָהֲאִמִתית  כֹורֵּ ן... ְוָאִבי הַּ פֶׁ גֶׁ ִריִגים; ֲאִני הַּ ֹשָ ם הַּ תֶׁ (טו. )אַּ



ַהְבׂשֹוָרה ַעל־ִפי יֹוָחָנן ֶפֶרק א

ָדָבר אִשית ָהָיה הַּ ,א ְברֵּ

ָדָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים ָדָבר, ְוהַּ .וֵּאֹלִהים ָהָיה הַּ

אִשית ִעם ָהֱאֹלִהים2 .  הּוא ָהָיה ְברֵּ

ל־ָיָדיו3 ֹכל ִנְהָיה עַּ ְלָעָדיו לֹא ִנְהָיה ָכל , הַּ ּוִמבַּ

ר ִנְהָיה ִיים ָהיּו ָהאֹור 4. ֲאשֶׁ חַּ ִיים ְוהַּ בֹו ָהיּו חַּ

ְך לֹא  5. ִלְבנֵּי ָהָאָדם ֹחשֶׁ ְך ְוהַּ ֹחשֶׁ ִאיר בַּ ְוָהאֹור מֵּ

יגֹו .ִהֹשִ
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