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 :ספרי הבשורות 
 

 הבשורה על פי מתי  

 

 מרקוסעל פי הבשורה 

 

 לוקאסעל פי הבשורה 

 

 על פי יוחנן  הבשורה 
 

 



patior, present  

  Pati   inf  

 Passus sum 

"לסבול"הפועל    

  

 

  

dicens: Quia oportet Filium hominis multa pati (Luke 9 22) 

co- + pati =  

 compassus = 

Compassion 

 חמלה

 

 

 

 

 

  pati =  

 Patient 

 פציינט

 

   pati =  

 Patience 

(סבל)סבלנות   

 

 

ָצִריְך ֶשֶבן־ָהָאָדם ִיְסֹבל ַהְרֵבה: "ָאַמר    
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 גת שמנים

בית המקדש      

 הר הזיתים גולגותא

בית  

הכהן  
 הגדול

 בית עניה

 



 מצודת האנטוניה

 בית הכהן הגדול

 



החג  , שבו מנהג אבות הוא ליהודים לערוך מצות, באותו זמן חל החג

וחוגגים אותו בהתלהבות ומקריבים , זכר ליציאתם ממצרים, קרוי פסח

.  בו קרבנות במספר רב במידה שלא נהוג אצלם לזבוח בשום חג אחר

 .לעבודת אלהים, המון לא ייספר בא מהארץ ואפילו מחוץ לארץ

חשש שמא  ( בנו של הורדוס ושליט יהודה)ארכלאוס ...  ומעוררי המהומות  

,  יצמח דבר נורא מהשתוללותם ושלח פלוגת חיילים מזוינים ושר אלף

שיבלמו את תנועת מעוררי המהומות בטרם יתמלא כל ההמון טירופם  

יביאום   -ואם יתגלו כמה אנשים בהתלהבותם למרידה יותר מן השאר 

 .  אליו

 214 - 213 17ספר , קדמוניות –מרד וארוס /מרד היהודים נגד שלטון ארכלאוס  

 



 ,לן בלילה ההוא בארמון המלך( הנציב)ופלורוס . ח
 .ובבוקר הקים בימה לפני הארמון וישב עליה לכסא משפט  
 

.  ולא היה שוד ורצח אשר לא עשו הרומאים ביום ההוא. ...ט

אנשי הצבא תפשו אזרחים אוהבי שלום והביאו אותם אל  

 .    פלורוס והוא צווה לדוש את בשרם בשוטים ולהוקיעם על צלבים

 'י', ספר ב, מלחמות, יוספוס פלביוס

 



(פרק יג)גרסת מתי   -אין נביא בעירו    

הוא ָבא ֶאל ִעירֹו ְוִלֵםד אֹוָתם ְבֵבית ַהְכֶנֶסת ַעד ִכי   54 

 :ִהְשּתֹוְממו ְוָאְמרו

ֲהֵרי ֶזה ְבנֹו   55 ?ִמַמִין לֹו ַהָחְכָמה ַהזֹאת וַמֲעֵשי ַהִמִןים" 

ֲהלֹא ֵשם ִאםֹו ִמְרָים ְוֶאָחיו ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ְוִשְמעֹון  . ֶשל ַהַמָגר

ִאם ֵכן ִמַמִין לֹו ָכל  . ְוַאְחיֹוָתיו ֲהֵרי ֺכָלן ֹפה ִאָּתנו 56 .ִויהוָדה

 "?ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה

 .הוא ָהָיה ָלֶהם ְלִמְכשֹול 57 

 ,"ֵאין ָנִביא ְבִעירֹו וְבֵביתֹו: "ָאַמר ָלֶהם ֵישועַ 
 58 

 ְולֹא ָעָשה ָשם ִנִןים ַרִבים 

 .ִבְגַלל ֹחֶסר ֱאמוָנָתם 

 



 ,נבכה נא יחדיו, בנות, באנה  

 !החתן? את מי: ראו נא

 .כשה תם? כיצד: ראוהו

 .סבלנות עצומה? את מה: ראו נא

 .כי בנו אשמה? על מה! הביטו

 ראו איך ברב אהבה ונשמה

 !בעצמו הוא נושא את העץ של הצלב
 ,חף מכל עוון, שה אלוה  

 ,על הצלב, פה שחטוך

 ,תמיד נכון, סבלני תמיד

 .נעלב, גם עת הושפלת

 כל דבר חטא אתה נשאת על הגב

 ..לבל נואש ולבל נדאב

 !ישוע, רחם עלינו

   כורל

[ 'ומקהלה ב' מקהלה א .1]   

 



  2 :ְלַאַחר ֶשִדֵבר ֵישוַע ֶאת ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו [יטטיב'רצ -2]  

 ."ַאֶּתם יֹוְדִעים ִכי ְבעֹוד יֹוַמִים ַהֶפַסח ָבא וֶבן־ָהָאָדם ִיָםֵסר ְלִהָצֵלב"
 

 מה עוונך, ישוע היקר מכל  

 ?שכה אכזר הוא גזר דינך

 במה חטאת? מה האשמה

 שלכך הנה נקלעת

  כורל   3

 



  2 :ְלַאַחר ֶשִדֵבר ֵישוַע ֶאת ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו [יטטיב'רצ -4]  

 ."ַאֶּתם יֹוְדִעים ִכי ְבעֹוד יֹוַמִים ַהֶפַסח ָבא וֶבן־ָהָאָדם ִיָםֵסר ְלִהָצֵלב"

 ,ְבאֹוָתה ֵעת ִנְקֲהלו ָראֵשי ַהֹכֲהִנים ְוִזְקֵני ָהָעם ֶאל ֲחַצר ַהֹכֵהן ַהָגדֹול 3

  ,ְוֶהְחִליטו ִלְתֹפס ֶאת ֵישוַע ְבָעְרָמה וְלָהִמית אֹותֹו 4 ,ַקָטָפא ְשמֹו  

 :  ַאְך ָאְמרו 5

 ."ֶשָםא ִּתְהֶיה ְמהוָמה ָבָעם, לֹא ֶבָחג"[ מקהלה -5]                               

 

 



  

 7 ,ְכֶשָהָיה ֵישוַע ְבֵבית ַעְנָיה ְבֵביתֹו ֶשל ִשְמעֹון ַהְמֹצָרע [ יטטיב'רצ -6]  6

ִנְגָשה ֵאָליו ִאָשה ֶשֶהֱחִזיָקה ַפְך ֶשֶמן ובֹו ֹבֶשם ָיָקר ְמֹאד ְוָיְצָקה אֹותֹו ַעל   

 ִכְראֹוָתם זֹאת ָכֲעסו ַהַּתְלִמיִדים 8 .רֹאשֹו ִבְהיֹותֹו ֵמֵסב ְלַיד ַהֺשְלָחן

 ?ָלָםה ַהִבְזבוז ַהֶזה: "ְוָאְמרו [מקהלה -7] 

 ."ֲהלֹא ֶאְפָשר ָהָיה ִלְמֹכר ֶאת ֶזה ִבְמִחיר ַרב ְוָלֵתת ָלֲעִנִטים 9 

 :ָאַמר ָלֶהם, ְכֶשִהְבִחין ָבֶזה ֵישועַ  [ יטטיב'רצ -8]  10

,  ָהֲעִנִטים ִאְּתֶכם ָּתִמיד 11 .ֲהֵרי ַמֲעֶשה טֹוב ָעְשָתה ִלי? ַמדוַע ָּתִציקו ָלִאָשה"  

ְוִהיא ְכֶשָטְצָקה ֶאת ֶשֶמן ַהֹבֶשם ַהֶזה ַעל   12 .לֹא ָּתִמיד ֲאִני ִאְּתֶכם, ֲאָבל ֲאִני

ְבָכל ָמקֹום  , אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם. ָאֵמן 13 .גוִפי ָעְשָתה זֹאת ִבְשִביל ְקבוָרִתי

."                                              ְיֺסַפר ְלִזְכָרה ַמה ֶשָעְשָתה ִהיא, ְבָכל ָהעֹוָלם, ֶשֺּתְכַרז ַהְבשֹוָרה ַהזֹאת
 ו"מתי כ

 



 מושיענו היקר  

עת תלמידיך מתווכחים ברוב איוולת  

 חמורה

 על האישה רחומה אשר מושחת

 את גופך בנעם המרקחת  
  –כדי לקדש גופך ולטהרו לקראת קבורה 

 הרשה נא לי כי כבר

 אוכל מנחשולי הדמע בעינים  

 על ראשך לצקת מים  

(אלט)יטטיב 'רצ  9  

 



 בייסורים ובחרטה  

 נבקע ליבי שכה חטא

 עד כי נגרו טיפות הדמע מעיני

 ,כדי לנחם אותך עתה

 נא קרבני -ירצה, ישוע, ולמענך  

(אלט)אריה   10  

 



  

ֶאל ָראֵשי  , ְיהוָדה ִאיש ְקִרטֹות ְשמֹו, ְלַאַחר ִמֵכן ָהַלְך ֶאָחד ִמן ַהְשֵנים־ָעָשר [ יטטיב'רצ -11]  6

ָנְתנו לֹו ְשלֹוִשים ִשְקֵלי  " ?ָמה ַאֶּתם רֹוִצים ָלֵתת ִלי ַוֲאִני ֶאְמֹסר אֹותֹו ָלֶכם: "ְוָאַמר 15 ַהֹכֲהִנים

 10.וֵמאֹוָתה ֵעת ִחֵפש ִהְזַדְםנות ְלַהְסִגיר אֹותֹו 16 ,ֶכֶסף

 !דמו שותת! ליבך שכה יקר

 ילדת וטיפחת תינוק

 שחלבך הרבה לינוק

עתה הוא מאיים לרצוח את  

 הוריו

 .כי לנחש הפך עכשיו  

[ (סופרן)אריה  – 12]   

 



  [יטטיב'רצ -17]  

 :ֵהִשיב ְוָאַמר 23

 .  ַהחֹוֵבל ִאִּתי ֶאת ָידֹו ַבְקָעָרה הוא ַיְסִגיֵרִני"  

 ,  ֶבן־ָהָאָדם ָאְמָנם הֹוֵלְך ַכָכתוב ָעָליו 24

 ה. ַאְך אֹוי ָלִאיש ֲאֶשר ַיְסִגיר ֶאת ֶבן־ָהָאָדם

 ."מוָטב ָהָיה לֹו ִאלוֵלא נֹוַלד, ִָאיש ַההוא

 :  ְוָשַאל -ֵהִגיב ְיהוָדה ֶשָהָיה ָעִתיד ְלַהְסִגירֹו  25

 "?ַרִבי, ֶזה ֲאִני"

 :ֵהִשיב לֹו

 ."ַאָּתה ָאַמְרּתָ "  

 :ֵבֵרְך וָבַצע ְוָנַתן ַלַּתְלִמיִדים ְבָאְמרֹו, ַכֲאֶשר ָאְכלו ָלַקח ֵישוַע ֶלֶחם 26

 ." ֶזה גוִפי, ְקחו ְוִאְכלו"  

 :ֵבֵרְך ְוָנַתן ָלֶהם ְבָאְמרֹו, ָלַקח ֶאת ַהכֹוס 27

ַהִמְשָפְך ְבַעד [ ַהֲחָדָשה]ַדם ַהְבִרית , ִכי ֶזה ָדִמי 28, ְשתו ִמֶםָמה ֺכְלֶכם"  

ֵמַעָּתה לֹא ֶאְשֶּתה ִמְפִרי  , ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם 29. ַרִבים ִלְסִליַחת ֲחָטִאים

 ."ַהֶגֶפן ַהֶזה ַעד אֹותֹו ַהטֹום ֲאֶשר ֶאְשֵּתהו ָחָדש ִעָםֶכם ְבַמְלכות ָאִבי

 



 גם כי ליבי ישחה בים דמעות
–כי את ישוע לא נוסיף לראות 

,  הן גיל אגיל במצוותיו אשר צוום

 ,גופו בשר ודם, האוצרכי 

 .הפקיד הוא בידי

 וכשם שבעולם על תלמידיו

 ,לא חרש רע ואת כולם אהב

 .כך אהבם עד בלי קץ בלי די

 ,  לבי אתן לך מתת ושי

 ,את כל כלך נא בו תשקיע

 .אני רוצה בך לשקע עד בלי די
  –אם עולמך קטן עליך במפגיע 

 ,כי לי מגיע, היה נא עבורי

 .יותר מן העולם והרקיע

 [ (סופרן)יטיב 'רצ – 18] 

 [ (סופרן)אריה  – 19] 

 



 :  ֵהִשיב לֹו פטרוס ְוָאַמר 33 [ יטטיב'רצ -22]    

 !"ֲאִני ְלעֹוָלם לֹא ֶאָכֵשל, ִאם ַהֹכל ִיָכְשלו ִבְגָלְלָך"

 :ָאַמר לֹו ֵישועַ  34

ָשלֹוש ְפָעִמים  , ְבֶטֶרם ִיְקָרא ַהַּתְרְנגֹול, ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ְלָך ִכי ַבַלְיָלה ַהֶזה"  

 ."ִּתְתַכֵחש ִלי

 !".ַגם ִאם ָעַלי ָלמות ִאְּתָך לֹא ֶאְתַכֵחש ְלָך:  "ָאַמר פטרוס 35

 .ְוֵכן ָאְמרו ָכל ַהַּתְלִמיִדים                                                

 ,כאן לצדך דום אעמוד

 ,כמו זר, אל נא תדחה פני

 כי לא אסור ממך עוד

 .גם עת לבך בך נשבר

 ,וכי יחזיר לבך בעת מותך

ובעוית אחרונה יצא ממך  
  –הרוח 

 בכל כוחי אחבוק אותך

 .ובחיקי תנוח, בזרועותי

[ כורל  – 23]   

 



 



 



 



 



 סולם יעקב

 סולם יעקב

 



 !הנה ישוע הסתלק, אבוי

 ?האם אוכל לראות? הייתכן

!  אבוי כי את השה שלי תפס נמר במלתעות

 ?לאן ישוע הסתלק, אבוי

 מה לנפשי אוכל לאמר

 :כשתשאל אותי ברוב מגור

 ?אבוי לאן ישוע הסתלק

   

([ אלט)אריה  – 36]   

 :מקהלה

ָאָנה ָהַלְך דֹוֵדְך ַהָטָפה ַבָמִשים  

 ָאָנה ָפָנה דֹוֵדְך וְנַבְקֶשמו ִעָםְך

 



 [יטטיב'רצ -37]    

ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ָעְצרו ֶאת ֵישוַע הֹוִליכוהו ֶאל ַקָטָפא ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ְוָשם   57  

פטרוס ָהַלְך ַאֲחָריו ְבֶמְרָחק ָמה וְכֶשִהִגיַע   58. ִנְקֲהלו ַהןֹוְפִרים ְוַהְזֵקִנים

ַלֲחַצר ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ִנְכַנס ְפִניָמה ְוָיַשב ִעם ַהְמָשְרִתים ִלְראֹות ַמה ִטְהֶיה  

ָאז ִחְפשו ָראֵשי ַהֹכֲהִנים ְוָכל ַהַןְנֶהְדִרין ֵעדות ֶשֶקר ַעל ֵישוַע ְכֵדי  59. ַהןֹוף

 ַאְך לֹא ָמְצאו   60, ְלָהִמית אֹותֹו

 ,העולם בכחש לי ארב

 טמן ברב שקרים ובכזב 

 .הרבה פחים ומלכודות

 שמרני נא, אלי הטוב

 ,מפני אימי הסכנה

 .לבל לכחש אכשל להתפתות  

[ כורל  – 23]   

 



 [יטטיב'רצ -42]    

 :ָאַמר ֵאָליו ַהֹכֵהן ַהָגדֹול 57  

ֲאִני ַמְשִביַע אֹוְתָך ֵבאֹלִהים ַחִטים ֶשּתֹאַמר ָלנו ִאם ַאָּתה ַהָםִשיַח "  

 "?ֶבן־ָהֱאֹלִהים

 :ֵהִשיב לֹו ֵישועַ  64

 ֵמַעָּתה ִּתְראו ֶאת ֶבן־ָהָאָדם, ַאְך אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ַאָּתה ָאַמְרּתָ "  

 ."יֹוֵשב ִליִמין ַהְגבוָרה וָבא ִעם ַעְנֵני ַהָשַמִים  

 :ִמָטד ָקַרע ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ֶאת ְבָגָדיו ְוָאַמר 65

 ?ַמה ָלנו עֹוד ֹצֶרְך ְבֵעִדים. ְמַגֵדף הוא"  

 "?ַמה ַדְעְּתֶכם. ִהֵמה ָכֵעת ְשַמְעֶּתם ֶאת ַהִגדוף  

 :        ֵהִשיבו

 ."ֶבן־ָמֶות הוא"

 
 [יטטיב'רצ -43]  

 68ַגם ָסְטרו לֹו ; ָאז ָיְרקו ְבָפָניו ְוִהכוהו ְבֶאְגרֹוף 67

 :  ְוָאְמרו  

 "?ִמיהו ַהַםֶכה אֹוְתָך, ַהָםִשיחַ , ַנֵבא ָלנו"

[ כורל  – 23]   

 



36 – 18כהונת קיפא ככהן גדול    

   בייתוסאוי לי מבית 
 אוי לי מאלתן                    

 אוי לי מבית חנין   
 אוי לי מלחישתן   
אוי לי מבית קתרוס   

אוי לי מקולמוסן                  
   פיאכיאוי לי מבית ישמעאל בן 
 אוי לי מאגרופן 

    
 שהם כהנים 

 ובניהן גיזברין 
 וחתניהם אמרכלין

  ועבדיהן חובטין את העם במקלות   

 

א   נזבבלי פסחים       

 



 [יטטיב'רצ -45]    

ִנְגָשה ֵאָליו ִשְפָחה ַאַחת  . ֶבָחֵצר, אֹוָתה ָשָעה ָיַשב פטרוס ִמחוץ ַלַבִית  69  

ַאְך הוא ִהְכִחיש ִבְפֵני ַהֹכל  70." ַגם ַאָּתה ָהִייָת ִעם ֵישוַע ַהְגִליִלי: "ְוָאְמָרה

 71." ֵאיֶנִמי יֹוֵדַע ָמה ַאְּת אֹוֶמֶרת": ְבָאְמרֹו

 ְכֶשָטָצא ֶאל ְמבֹוא ֶהָחֵצר ָרֲאָתה אֹותֹו ַאֶחֶרת  

 :  ְוָאְמָרה ַלִמְמָצִאים ָשם  

 ."  ֶזה ָהָיה ִעם ֵישוַע ִמָמֶצֶרת"

 :שוב ִהְכִחיש ִבְשבוָעה ְוָאַמר 72

 ְלַאַחר ָשָעה 73." ֵאיֶנִני ַמִכיר ֶאת ָהִאיש"  

 :  ַקָלה ִנְגשו ָהעֹוְמִדים ָשם ְוָאְמרו ֶאל פטרוס  

 ִכי ַהִםְבָטא ֶשְלָך  , ֶבֱאֶמת ַגם ַאָּתה ֵמֶהם"

 ."ְמַגֶלה אֹוְתָך
 [יטטיב'רצ -46]  

 ָאז ֵהֵחל ְלַקֵלל וְלִהָשַבע ֶשֵאיֶנמו ַמִכיר ֶאת 74  

 .ָהִאיש וִמָטד ָקָרא ַהַּתְרְנגֹול
 –ִנְזַכר פטרוס ַבָדָבר ֶשָאַמר לֹו ֵישוַע  75  
 ָשלֹוש ְפָעִמים , ְבֶטֶרם ִיְקָרא ַהַּתְרְנגֹול"  

ִכי ַמר, "ִּתְתַכֵחש ִלי  .ָיָצא ַהחּוָצה ּוָבָכה בְּ

[ כורל  – 23]   

 



[ כורל  – 23]   
 ,אלי, רחם עלי

 !בטל כל יגוני

 לבי וגם עיני: ראה

 ,בוכים בכי תמרורים

 !רחם עלי

[ אריה  – 47]   

 



 [יטטיב'רצ -49]    

ִעם ֹבֶקר נֹוֲעצו ָכל ָראֵשי ַהֹכֲהִנים ְוִזְקֵני ָהָעם ַעל ֵישוַע ְכֵדי ְלָהִמית    1פרק כז   

 .הֹוִליכוהו ִמָשם וְמָסרוהו לִפיָלטֹוס ַהָמִציב, ֵהם ָקְשרו אֹותֹו 2. אֹותֹו

ִהְתָחֵרט ְוֶהֱחִזיר ְלָראֵשי  , ְכֶשָרָאה ֶשִהְרִשיעו אֹותֹו, ְיהוָדה ֶשִהְסִגירֹו 3

 4: ַהֹכֲהִנים ְוַלְזֵקִנים ֶאת ְשלֹוִשים ִשְקֵלי ַהֶכֶסף ְבָאְמרֹו

 ."ִכי ָדם ָנִקי ִהְסַגְרִּתי, ָחָטאִתי"  

 !"  ֶזה ִעְנָיְנָך ֶשְלָך? ָמה ִאְכַפת ָלנו: "ַאְך ֵהם ָאְמרו  

 



  

 קיסריה, התאטרון הרומי ,כתובת הקדשה לטינית

 לספירה הרומית 26-36, התקופה הרומית

  

 מ"ס 20: רוחב, מ"ס 65: אורך, מ"ס 82: גובה -אבן 

 61-531רשות העתיקות 

 



 :  ָשַאל אֹותֹו ִפיָלאטֹוס

 “?ַהְטהוִדים ַאָּתה ֶמֶלְך"
 2 :מרקוס טו/ 11 :מתי כז

י ִעם ֹבֶקר נֹוֲעצו  כז ָכל ָראשֵׁ

י ָהָעם נֵׁ ִזקְּ  ַעל ֵישועַ  ַהֹכֲהִנים וְּ

ֵהם ָקְשרו  2 .ְכֵדי ְלָהִמית אֹותֹו 

וְמָסרוהו הֹוִליכוהו ִמָשם , אֹותֹו

 .לִפיָלטֹוס ַהָמִציב

 .ֵישוַע ָעַמד ִלְפֵני ַהָמִציב
 :ָשַאל אֹותֹו ַהָנִציב 

הּוִדים"   "  ?ַאָתה ֶמֶלְך ַהיְּ
  , "ַאָּתה אֹוֵמר: "ֵהִשיב ֵישועַ 

ְולֹא ָעָנה ָדָבר ַכֲאֶשר ֶהֱאִשימוהו   

 .ָראֵשי ַהֹכֲהִנים ְוַהְזֵקִנים

 :  ִפיָלטֹוסָאַמר ֵאָליו  13

ֵאיְנָך שֹוֵמַע ַכָםה ֵהם ְמִעיִדים  "

ַאְך הוא לֹא ֵהִשיב לֹו ָ ?“ֶנְגְדך

,  ַגם לֹא ַעל ַטֲעָנה ַאַחת

 .ְלִתְמהֹונֹו ָהַרב ֶשל ַהָמִציב

 



  
ָליו   ָחה אֵׁ ָפט ָשלְּ ס ַהִמשְּ ַכֲאֶשר ָיַשב ַעל כֵׁ

אֹמר תֹו לֵׁ  :ִאשְּ
ָך ָדָבר ִעם אֹותֹו ַצִדיק"  ֶיה לְּ  ,ַאל ִיהְּ

ָללֹו  ִתי ַהיֹום ַבֲחלֹום ִבגְּ  ."ִכי ַרבֹות ָסַבלְּ
 

 [ יטטיב 'רצ – 54] 

  

ֶבָחג ָהָיה ַהָמִציב נֹוֵהג ְלַשְחֵרר ָלָעם ָאִסיר  

   16. ֶאָחד ַעל־ִפי ְבִחיָרָתם

 ,אֹוָתה ֵעת ָהָיה ָלֶהם ָאִסיר ְמֺפְרָסם
מֹו   . יֵׁשּוַע ַבר־ַאָבא שְּ

 :ָלֵכן ַכֲאֶשר ִנְקֲהלו ָשַאל אֹוָתם ִפיָלטֹוס 17

 ,ֶאת ִמי ַאֶּתם רֹוִצים ֶשֲאַשְחֵרר ָלֶכם" 

 ֶאת ֵישוַע ַבר־ַאָבא 
ָרא ָמִשיחַ אֹו ֶאת    "?יֵׁשּוַע ַהִנקְּ
 

 .ִכי ָיַדע ֶשִםִקְנָאה ָמְסרו אֹותֹו 18 
 

 



 



ָראֵשי ַהֹכֲהִנים  ְואוָלם  20

ִשְכְנעו ֶאת   ְוַהְזֵקִנים

ְלַבֵקש ֶאת  ֲהמֹון ָהָעם 

ַבר־ַאָבא וְלַהְכִחיד ֶאת  

ָפָנה ֲאֵליֶהם   21. ֵישועַ 
 :  ַהָמִציב ְוָשַאל

ֶאת ִמי ִמְשֵניֶהם ִּתְרצו  "

 "?ֶשֲאַשְחֵרר ָלֶכם

 ."ֶאת ַבר־ַאָבא: "ָאְמרו

:  ָשַאל אֹוָתם ִפיָלטֹוס 22

ָמה ֶאֱעֶשה , ִאם ֵכן"

 "?ְלֵישוַע ַהִמְקָרא ָמִשיחַ 

 !"ֶשִטָצֵלב": ָאְמרו ֺכָלם

ֲאָבל ָמה ָרָעה : "ָשַאל 23

ַאְך ֵהם ָצֲעקו " ?ָעָשה

     !"ֶשִטָצֵלב": ְבֶיֶתר ְשֵאת

 מתי כז

 



:  ָשַאל אֹוָתם ִפיָלטֹוס 22

ָמה ֶאֱעֶשה ְלֵישוַע  , ִאם ֵכן"

 "?ַהִמְקָרא ָמִשיחַ 

 :  ָאְמרו ֺכָלם

 !"ֶשִטָצֵלב"

 :ָשַאל 23

" ?ֲאָבל ָמה ָרָעה ָעָשה"  

:  ַאְך ֵהם ָצֲעקו ְבֶיֶתר ְשֵאת

 !"    ֶשִטָצֵלב"
 מתי כז 

 



 ,הוא עם כולנו רק היטיב

 ,לעורים השיב מאור עיניים

 ,והפסחים על רגליהם הקים

 ,מסר לנו דברי הקודש שאביו דרש

 ,ֶאת ַהָשָטן ֵמַעל ָפִנינו ִחיש ֵגֵרש

 ,ָהֲאֵבִלים רֹוֵמם מקדור ַאִפים

-ֶאת ַהחֹוְטִאים ֶאל ֹחם ֵחיקֹו ֵהִשיב

 זולת כל אלה לא עשה לא הוסיף

   

 ( [ סופרן)יטטיב 'רצ – 57] 

, מושיעי רוצה למות מאהבה

 ,  דבר אינו יודע ַעל ַחָחאת

 ְוזֹאת ְלַמַען ֶנַצח ָדֲאָבה

 ְוָגַזר ָעְנשֹו ֶשל ֵבית ִמְשָפט  

 לֹא ַעל ַנְפִשי ִיְהיו ַלֵמֶטל  

 ( [ סופרן)אריה  – 58] 

 [יטטיב'רצ -56]    

 ?ומה רעה עשה: ויאמר המושל  23כז    

 



 יטטיב'רצ. 59
 :ויצעקו עוד ויאמרו: המספר

 !יצלב: מקהלה

 ,ובראות פילטוס כי לא יועיל דבר: המספר

 ,ויקח מים, וכי עוד רבתה המהומה          

 :ויאמר, וירחץ ידיו לעיני העם          
 .נקי כפיים אנכי מדם הצדיק הזה: פילטוס

 .הביטו וראו, הנה          
 :ויענו כל העם לאמר: המספר

 !עלינו דמו ועל בנינו: מקהלה

 ,אז נתן לידיהם את בר אבא: המספר

 .  וימסרהו להצלב, ואת ישוע ייסר בשוטים          
 



 ִפיָלטֹוס

 ָרַחץ ֶאת ָיָדיו

י ֶהָהמֹון נֵׁ  ִלפְּ

רֹו ָאמְּ  :בְּ

 ָנִקי ָאֹנִכי"

 ִמָדמֹו

 .ֶשל ֶזה

ֶכם ַינְּ   "!ֶזהּו ִענְּ

רּו ָכל ָהָעם ָאמְּ  :ָענּו וְּ

ינּו"   ָדמֹו ָעלֵׁ

ַעל ינּו וְּ  “  ָבנֵׁ
 24:מתי כז 

Pilate  took water 

washed his hands 

before the 

multitude, saying, 

“I am innocent of 

the blood of this just 

Person. 

You see to it.”  

And all the people 

answered and said, 

“His blood be on us 

and on our 

children.” 
 



 :ָרַחץ ֶאת ָיָדיו ִלְפֵני ֶהָהמֹון ְבָאְמרֹו... ִפיָלאטֹוס 

 מתי כז.  ֶזהו ִעְנַיְנֶכם. ָנִקי ָאֹנִכי ִמָדמֹו ֶשל ֶזה

 



 .ָנִקי ָאֹנִכי ִמָדמֹו ֶשל ֶזה" 

ֶכם  ַינְּ  !"ֶזהּו ִענְּ

רּו ָכל ָהָעם ָאמְּ  :ָענּו וְּ
ינּו"  ַעל ָבנֵׁ ינּו וְּ    ."ָדמֹו ָעלֵׁ

ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ְלִרְשָּתה ֹנֵפל ַבָשֶדה   ' ִכי ִיָםֵצא ָחָלל ָבֲאָדָמה ֲאֶשר ה  

 .]...[  לֹא נֹוַדע ִמי ִהָכהו 

ִיְרֲחצו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ,  ְוֹכל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ַהְקֹרִבים ֶאל ֶהָחָלל

 .  ָהֶעְגָלה ָהֲערוָפה ַבָמַחל

 .ַהֶזהָיֵדינו לֹא  ָשְפכו ֶאת ַהָדם : ְוָענו ְוָאְמרו  
 ְוַאל ִּתֵּתן ָדם ָנִקי ְבֶקֶרב ַעְםָך ]...[   

ט –א ' דברים כא  

 כט -כח' ג, מלכים ב

ֵמימַעד עֹוָלם ' ָאֹנִכי ּוַמְמַלְכִתי ֵמִעם ה ָנִקיַויֹאֶמר ...  כח   .ֵנר-ַאְבֵנר ֶבן ִדְּ

 ...ֵבית ָאִביו -ְוֶאל ָכל, רֹאׁש יֹוָאב-ָיֺחלּו ַעל כט
 

 



 [לרומא]חשש כי אם באמת ישגרו משלחת ... פילאטוס" 

,  התוקפנות, אז גם יוקיעו את שאר מעלליו כגון מעשי השוחד 

הרציחות התכופות  , השערוריות וההתעללויות, מעשי העושק

. ומעשי אכזריותו המציקים מאוד ללא חשך, ללא דין ומשפט
 ...בהיותו אדם נקמן ומהיר חימה, אכן

 (. 305, 299,  המשלחת אל גאיוס, פילון)  

  

וקטרגו על פילאטוס על רצח ... הלכה מועצת השומרונים" 

פקד על פילאטוס לילך לרומי לתת ... וויטליוס ... המומתים
 "  דין וחשבון לפני קיסר  על הקטרוג

 (.  88' ספר יח, קדמוניות היהודים, יוספוס פלביוס)

 



 



  

 : Krister Stendahl (2008 -1921)קריסטר סטנדהל 

נטל האשמה בצליבתו של ישוע הועתק  , ככל שהסיפור גדל והתפתח"

,  מהכוהנים הגדולים לפרושים, לכוהנים הגדולים, מפונטיוס פילאטוס

 ."היהודים( כלל)והלאה אל 

 

 הבשורה הופצה בעולם הרומי והיה הכרחי לנטרל את העימות

 .העולה לאורך כל הפרשה, מול רומא  

 הטקטיקה לנטרל את הקושי שבעימות  

 הייתה, ההיסטורי והדתי העמוק הזה  

 לנתק את ישוע ומעריציו משייכות יהודית

 ולהעמידו בחזית אחת              

 . עם פילאטוס ויתר העולם הרומי          
 



 :  התאולוג הפרוטסטנטי קרל בארת

פחות או  , הוא עושה מה שהפוליטיקאים עשו תמיד? מה עושה פילאטוס"

הוא מנסה  : ומה שקשור למימוש המעשי של הפוליטיקה בכל הזמנים, יותר

ובתוך כך לשמור על עמדת הכוח שלו  , להציל ולקיים את הסדר בירושלים
 ." בכך שהוא מקריב את הצדק המובהק שעל שמירתו הופקד, עצמו

 



 

 !ירחם האל

 .הנה ניצב משיח בידיים אסורות

 !החבורות, וי! המכות, וי! ייסורים, וי

 !תליינים, חדלו נא

 האם יגון ליבו לא ירכך אתכם

 ?גם למראה סבלו הרב

 הרי לבכם, אך לא

 ,קשה כאבן

 !קשה יותר מאבנים, לא

 !ימלא לבכם ברחמים! חדלו נא

   

 ( [ אלט)יטטיב 'רצ – 61] 

 אם ים הדמע שעל לחיי כה רב

 ,כלו לשווא

 !קחו נא את ליבי לטבח

 ומלבד מבול הבכי

 דם פצעי מרוב הדכי

 !יחדיו יהיו הכלי לזבח

 ( [ סופרן)אריה  – 62] 

 [יטטיב'רצ -56]    

 ?ומה רעה עשה: ויאמר המושל  23כז    



 ,חבול, ראש זב דם, הו

 ,דואב ופגוע הלצים

 כבול-ללעג רב עטור, ראש, הו

 ! ....בכתר של קוצים

   

 [ כורל  – 63] 

 



 



 



 



 



 



 [יטטיב'רצ -71]    

ִמָשָעה ְשֵּתים־ֶעְשֵרה ַבָצֳהַרִים ִהְשָּתֵרר ֹחֶשְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ ַעד ַהָשָעה   57  

 :וְבֶעֶרְך ְבָשָעה ָשלֹוש ָצַעק ֵישוַע ְבקֹול ָגדֹול 46, ָשלֹוש

 "?ָלָמה ֲעַזְבָּתִני, ֵאִלי, ֵאִלי", ְכלֹוַמר" ?ְלָמה ְשַבְקָּתִני, ֵאִלי, ֵאִלי"  

ִמָטד ָרץ  48." ְלֵאִלָטהו הוא קֹוֵרא: "ַכָםה ִמן ָהעֹוְמִדים ָשם ָשְמעו זֹאת ְוָאְמרו 47  

ִהְצִמיד אֹותֹו ֶאל ָקֶנה ְוִהִגיש לֹו  , ָלַקח ְספֹוג וִמֵלא אֹותֹו ֹחֶמץ, ֶאָחד ֵמֶהם

 ."ָהָבה ִנְרֶאה ִאם ָיבֹוא ֵאִלָטהו ְלַהִציל אֹותֹו: "ַאְך ֶיֶתר ָהֲאָנִשים ָאְמרו 49. ִלְשּתֹות

 .  ֵישוַע ָצַעק שוב ְבקֹול ָגדֹול ְוָנַפח ֶאת רוחֹו 50

 ,ָהעֹוָלם ַבַכַחש ִלי ָאַרב

ָטַמן ְבַרב ְשָקִרים וַבָכָזב הרבה  

 .פחים ומלכודות

 ַשְמָרִני ָנא, אלי הטוב

 ,ִמְפֵני ֵאיֵמי ַהַןָכָנה

 ְלַבל ַלַכַחש ֶאָכֵשל ְלִהְתַפּתֹות  

[כורל -72]    

 



 ,והקרה שלטה, הערב רד

 .לעין נגלתה האדםומפלתו של 

 ,בערב גם דכאהו המושיע

 תשוב תופיע היונהבערב 

 .עם ענף הזית במקורה

 !עת כה נאורה, שעת הערב

,  שלום עם אלוהים אז נעשה

 ,נחתם

 .כי ישוע על הצלב השלם

 ,גופו בא אל הנחלה

 את מחלה, ואת נפשי  

כי תנתן לך גופתו של ישוע  

 -הקרה

 יקרה, איזו מזכרת מקדשת

 



 

 



Κφριε, κατζκριναν σε Ἰουδαῖοι θάνατω …  

 " ...!היהודים דנו אותך למוות, אדון" 

 



 



Κφριε, κατζκριναν σε Ἰουδαῖοι θάνατω …  

 " ...!היהודים דנו אותך למוות, אדון" 

Triodion 

 



 טרופאריון ראשון

והחמה מסתירה אורה  , המקדש כהוכחה לפושעים –היום נקרעת פרוכת 

 בראותה את האדון הצלוב

 

 טרופאריון שישי

?  יהודים, בשל איזה מעשה רוצים אתם לרצחני: אדון, כך קראת, פצוע על הצלב

האם מפני שהקמתי את מתיכם כמתוך ? האם מפני שרפאתי את המשותקים שבכם

בשל איזה מעשה רוצים אתם ? ריחמתי על הכנענית, רפאתי את זבות הדם, שינה

 .  במשיח, פושעים בזה אשר אשר שספתם, אבל התבוננו? יהודים, לרצחני

 

 טרופאריון שביעי

פקחתי את עיני ? עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך: כך אומר האדון ליהודים

ובמה  , במה הצקתיך, עמי. הקמתי מרותקים אלי ערש, טיהרתי מצורעיך, עווריך

לא . תחת אהבתי סמרתני אל הצלב, תחת המים חומץ, מררה –תחת המן ? גמלתני

ואני  , אקרא אלי את הגויים והם יפארוני עם האב ורוח הקודש. אשמור עליך עוד

 .הנצח –אעניק להם את חיי 

 



 טרופאריון שמיני

ונראה מה זמם יהודה הבוגד עם הכוהנים החוטאים , בואו העמים נושאי המשיח

ובהסגירם אותו  , מוות-היום דנו למוות את הדיבור שאין הוא בן . נגד מושיענו

וכאשר סבל זאת קרא מושיענו בקול . על הגולגותא, לידי פילאטוס צלבוהו כאן

 . למען ידעו הגויים על תחייתי מהמתים, על החטא הזה, אבא, סלח להם: ואמר

 

 טרופאריון תשיעי

: מקהלת האפוסטולים קוראת אליכם בקול, יהודים ופרושים, מחוקקי ישראל

,  ראו את הטלה שאתם צלבתם ולקבר הסגרתם. ראו את המקדש שאתם הרסתם

הוא אשר הצילכם  –הוא , אל תטעו יהודים. אולם בעצמתו שלו שב לתחייה

מעתה ואילך  . האור ושלום היקום, הוא החיים. אשר כלכלכם במדבר, מהים

 .קורא אני את הגויים והם יפארו אותי ואת האב ורוח הקודש

 



Κφριε, κατζκριναν σε          θάνατω 

   " דנו אותך למוות      , אדון" 



Κφριε, κατζκριναν σε Ἰουδαῖοι θάνατω …  

 " ...!היהודים דנו אותך למוות, אדון" 

Triodion 

 



דמו של ... דמו של ישוע אינו קורא לנקמה או עונש"
.  הוא נשפך בעבור הרבים, ישוע לא נשפך נגד איש

,  אינן קללההקריאה לאור האמונה מראה שמילים אלו 
 XVIבנדיקטוס ". אלא דווקא גאולה וישועה

 



 



 



 



 



 


