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ישעיהו  ב    

ְוָהיָה ְבַאֲחִרית ַהיִָמים  (ב)

ים           ְברֹאׁש ֶהָהרִ ' נָכֹון יְִהיֶה ַהר בֵּית ה

ָליו כָ  (ג): ל ַהגֹויִםְונִָשא ִמְגָבעֹות ְונֲָהרּו אֵּ

'  כּו ְונֲַעֶלה ֶאל ַהר הְוָאְמרּו לְ ְוָהְלכּו ַעִמים ַרִבים 

נּו ִמְדרָ  י יֲַעקֹב ְויֹרֵּ ָכיו ְונְֵּלָכה  ֶאל בֵּית ֱאֹלהֵּ

ְבאְֹרחָֹתיו

א תֹוָרה ּוְדַבר ה צֵּ ִמירּוָשָלִם' ִכי ִמִציֹון תֵּ



ל יִָּוַׁשע... :ְכמֹו ֶׁשָכתּוב, ָכל יְִשָראֵּ

ל       " ּוָבא ִמִציֹון ּגֹואֵּ

,ְויִָׁשיב ֶפַׁשע ְביֲַעקֹב

"                      .ִכי ֶאְסַלח ַלֲעֹונָם, ַוֲאנִי זֹאת ְבִריִתי אֹוָתם
(26-27אגרת פאולוס אל הרומים יא )

ל ּוָבא ְלִציֹון ּגֹואֵּ
י ֶפַׁשע ְביֲַעקֹב נְֻאם ה .'ּוְלָׁשבֵּ

ַעָתה ְוַעד.... ' ַוֲאנִי זֹאת ְבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה .ֹוָלםע-מֵּ

(20-21ישעיהו נט ) 



מעשי השליחים לוקאס  

א העלייה לשמיים  

ציוןהרבהתכנסות התלמידים 

במקדש הבשורה לזכריה  ' א

בהר ציון, ב ירידת רוח הקודש בפנטקוסט ונבואת שמעון וחנהבבית המקדש פדיון הבן ישו ' ב

בבית המקדשג פטרוס ויוחנן מרפאים  מפליא בחכמתובבית המקדש 12ישו בן ' ב

הסנהדריןפטרוס ויוחנן מול  בפינת בית המקדשי השטן "ישו מתנסה ע' ד

לחומות ירושליםז סקילת סטפנוס מחוץ  ירושליםקינה על ' יד

קיסריה-יפו -פאולוס–ט שומרון  הכניסה לירושלים' יט

יג אגריפס רודף את פטרוס ומוציא להורג את  

בירושליםיעקב 

ההתגלות בדרך                        לעמאוס  ' כד

לירושליםוהחזרה 

בשאלת פאולוס  בירושליםטו כינוס השליחים 

והפניה לגויים  

-העלייה לשמיים' כד

הר הזיתיםמ

םבירושליכג מעצר פאולוס -כב-כא

ברומאפאולוס –כח 





ן ִמִמְׁשֶמֶרת ֲאבִ  ,          יָהָּיָה ּוְׁשמֹו זְַכרְ ָהיָה כֹהֵּ

.   עָמא  ֱאִליֶׁשבַ ְולֹו ִאָשה ִמְבנֹות ַאֲהרֹן ּוׁשְ 

...

יַכל היָָצא גֹוָרלֹו ְלִהָכנֵּס ֶאל 'הֵּ

. ...ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת

ָליו ַמלְ  נִָצב' ַאְך הְלֶפַתע נְִרָאה אֵּ

ִליִמין ִמזְַבח

.ַהְקטֶֹרת



שמות פרק יג
רא ְבכֹור-ָכלִלי-ַקֶדשב.לֵּאֹמרֹמֶשה-ֶאל'הַוְיַדבֵּ
לִבְבנֵּיֶרֶחם-ָכלֶפֶטר ָמהָבָאָדםִיְשָראֵּ .הּואִליּוַבְבהֵּ

במדבר ג 
ר היא ַהְלִוִים  -ַוֲאִני ִהנֵּה ָלַקְחִתי ֶאתיב.ֹמֶשה לֵּאֹמר-ֶאל' ַוְיַדבֵּ

ל ל-ַתַחת ָכל, ִמתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ְוָהיּו  ; ְבכֹור ֶפֶטר ֶרֶחם  ִמְבנֵּי ִיְשָראֵּ
ְבכֹור ְבֶאֶרץ  -ְבכֹור ְביֹום ַהֹכִתי ָכל-ִכי ִלי ָכליג.ִלי  ַהְלִוִים

ָאָדם ַעד-ִמְצַרִים ִהְקַדְשִתי ִלי ָכל ל מֵּ ָמה-ְבכֹור ְבִיְשָראֵּ :ְבהֵּ
.'ִלי ִיְהיּו ֲאִני ה

י ָטֳהָרָתם ְלִפי תֹוַרת מֹׁשֶ  ,  הַכֲאֶׁשר ָמְלאּו יְמֵּ
23ְלַהִציגֹו ִלְפנֵּי ֱאֹלִהיםִלירּוָׁשַליִםֶהֱעלּוהּו 

'ַכָכתּוב ְבתֹוַרת ה
ֶׁשָכל ְבכֹור
א' ֶפֶטר ֶרֶחם ָקדֹוׁש ַלה ;יִָקרֵּ

ָקְרָבןּוְלַהְקִריב 
י־תִֹרים אֹו ְׁשנֵּי ְבנֵּ '  ָכָאמּור ְבתֹוַרת ה .י יֹונָהְׁשתֵּ



י ָטֳהָרָתם ְלִפי תֹוַרת מֶֹׁשה ִלירּוָשַליִםּוהּו ֶהֱעל, ַכֲאֶׁשר ָמְלאּו יְמֵּ

' ַכָכתּוב ְבתֹוַרת הְלַהִציגֹו ִלְפנֵּי ֱאֹלִהים 

א ;ֶׁשָכל ְבכֹור ֶפֶטר ֶרֶחם ָקדֹוׁש ַליהוה יִָקרֵּ



ויקרא פרק יב

ר הא ר ֶאלב.ֹמֶשה לֵּאֹמר-ֶאל' ַוְיַדבֵּ ל  לֵּאֹמר-ַדבֵּ ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

י ִנַדת ְדו ֹ-ִאָשה ִכי ַתְזִריַע  ְוָיְלָדה ָזָכר ָתּה  ְוָטְמָאה ִשְבַעת ָיִמים ִכימֵּ

ד   .ַהְשִמיִני ִיּמֹול ְבַשר ָעְרָלתוֹ , ּוַביֹוםג.ִתְטָמא

י ָטֳהָרה ב ִבְדמֵּ שֵּ ֹקֶדש  -ְבָכל; ּוְשֹלִשים יֹום ּוְשֹלֶשת ָיִמים תֵּ
ֹבא  -ְוֶאלִתָגע -ֹלא ׁש ֹלא תָּ ְקדָּ י ָטֳהָרּהַהמִּ .ַעד ְמֹלאת  ְימֵּ
...

ָבה ֹלא ִתְמָצא ָיָדּה  -ְוִאםח.ֹזאת תֹוַרת ַהֹיֶלֶדת ַלָזָכר אֹו ַלְנקֵּ
י ֶשה יְוָלְקָחה --דֵּ י יוֹנָּה-ְׁשתֵּ י ְבנֵּ ים אוֹ ְׁשנֵּ , ֹתרִּ

ָרה; ֶאָחד ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָטאת ן ְוָטהֵּ .ְוִכֶפר ָעֶליָה ַהֹכהֵּ





שמות פרק יג
רא ְבכֹור-ָכלִלי-ַקֶדשבלֵּאֹמרֹמֶשה-ֶאל'הַוְיַדבֵּ

לִבְבנֵּיֶרֶחם-ָכלֶפֶטר ָמהָבָאָדםִיְשָראֵּ .הּואִליּוַבְבהֵּ

במדבר ג 
ר היא ַהְלִוִים  -ַוֲאִני ִהנֵּה ָלַקְחִתי ֶאתיב.ֹמֶשה לֵּאֹמר-ֶאל' ַוְיַדבֵּ

ל ל-ַתַחת ָכל, ִמתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ְוָהיּו  ; ְבכֹור ֶפֶטר ֶרֶחם  ִמְבנֵּי ִיְשָראֵּ
ם יג.ִלי  ַהְלִוִים ְצַריִּ ל ְבכוֹר ְבֶאֶרץ מִּ י כָּ לְבכוֹר ְביוֹם ַהֹכתִּ י כָּ י לִּ כִּ

ם ַעד ָאדָּ ל מֵּ אֵּ ְשרָּ ל ְבכוֹר ְביִּ י כָּ י לִּ ְקַדְׁשתִּ ה-הִּ מָּ :ְבהֵּ
י ה ְהיּו ֲאנִּ י יִּ .'לִּ



ז"ט-ו"ט, ח"במדבר י

ֶשת ְשָקִלים  ּוְפדּוָיו ִמֶבן ֹחֶדש ִתְפֶדה ְבֶעְרְכָך ֶכֶסף ֲחמֵּ
ָרה הּוא " .ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש ֶעְשִרים גֵּ









י ָשנָה ְבָשנָה ָעלּו הֹוָריו ִלירּו סַ ִמדֵּ חָשַליִם ְבַחג ַהפֶּ



יוחנן ה 

ן ָהיָה ַחג ַלָּיְהּוִדים  י כֵּ 2. םַע ָעָלה ִלירּוָשַליִ ְויֵּשּוַאֲחרֵּ

ָכהַעל־יַד ַׁשַער ַהצֹאן ָהיְ , ִבירּוָׁשַליִם ָאה  ֶׁשנְִקרְ , ָתה ְברֵּ

ית ַחְסָדא ׁש ַאְכסַ , בֵּ ְדָראֹות ַבֲעלֹות  ּוְסִביָבא  ָחמֵּ

ה ָשְכב3. ַעמּוִדים לֶּ ה חֹוִלים  ָבַאְכַסְדָראֹות ָהאֵּ ּו ַהְרבֵּ

ָבִרים י אֵּ שֵּ .                              ְוִעְוִרים ּוִפְסִחים ִויבֵּ

לֹוִׁשים ּוְׁשמֹונֶה ָהיָה ָׁשם ִאיׁש ֶאָחד ְוהּוא ְבָחְליֹו ׁשְ 5

.  ָׁשנִים

9."  ָך ְוִהְתַהְֵֵּּךַקח ֶאת ִמְׁשָכבְ , קּום: "ָאַמר לֹו יֵּׁשּועַ 8

. ְתַהְֵֵּּךָלַקח ֶאת ִמְׁשָכבֹו ְוהִ , ִמָּיָד נְִרָפא

.אֹותֹו יֹום ָהיָה יֹום ַׁשָבת







ר ָעַבר ְבַדְרכֹו ָרָאה ִאיש ִעּוֵּ  . ...ר ִמיֹום ִהָּוְלדֹוט ַכֲאשֶּ

ין זֶה ֶאֵָּא ְכדֵּ ; ֹלא הּוא ָחָטא ְוֹלא הֹוָריו: "ָענָה יֵּׁשּועַ 3 י  אֵּ י ֶׁשָּיִָגלּו בֹו ָפֳעלֵּ

ָליו. ...  ֱאֹלִהים ְך ּוְרַחץ ִבבְ : "ְוָאַמר אֵּ ַכת ַהִשלֹוחַ לֵּ " .  רֵּ

ה, ָהַלְך ְוָרַחץ הּוא רֹואֶּ טיוחנן. ּוָבא ְכשֶּ



ר ָעַבר ְבַדְרכֹו ָרָאה ִאיש ִעּוֵּ  . ...ר ִמיֹום ִהָּוְלדֹוט ַכֲאשֶּ

ין זֶה ֶאֵָּא ְכדֵּ ; ֹלא הּוא ָחָטא ְוֹלא הֹוָריו: "ָענָה יֵּׁשּועַ 3 י  אֵּ י ֶׁשָּיִָגלּו בֹו ָפֳעלֵּ

ָליו. ...  ֱאֹלִהים ְך ּוְרַחץ ִבבְ : "ְוָאַמר אֵּ ַכת ַהִשלֹוחַ לֵּ " .  רֵּ

ה, ָהַלְך ְוָרַחץ הּוא רֹואֶּ טיוחנן. ּוָבא ְכשֶּ



" ַ ב ָהָאֶרץַוָּיֵֶּלְך ַהֶמֶלְך ַוֲאנָָׁשיו יְרּוָׁשִל ;  ם ֶאל ַהיְֻבִסי יֹוׁשֵּ

נָה ִכי אִ  םַוָּיֹאֶמר ְלָדִוד לֵּאמֹר ֹלא ָתבֹוא הֵּ

נָהלֵּאמֹר ֹלאֱהִסיְרָך ַהִעְוִרים ְוַהִפְסִחים  .יָבֹוא ָדִוד הֵּ

ת ְמֻצַדת ִצָּיֹון ִהיא ִעיר ַוָּיֹאֶמר ָדִוד  . ָדִודַוָּיְִלכֹד ָדִוד אֵּ

ַבָּיֹום ַההּוא ָכל ַמכֵּה יְֻבִסי

ְויִַגע ַבִצנֹור

ְוֶאת ַהִפְסִחים ְוֶאת ַהִעְוִרים

י נֶֶפׁש ָדִוד ;ְשנּואֵּ

ן יֹאְמרּו  ַעל כֵּ

ל ַח ֹלא יָבֹוא אֶּ ר ּוִפסֵּ ".ַהָביִת-ִעּוֵּ

שמואל ב ה



ית ַפגֵּ  ית ַענְיָה ֶׁשְבַהר ַהֵֵּּיתִ ַכֲאֶׁשר ִהְתָקְרבּו ִלירּוָׁשַליִם ֶאל בֵּ ,יםי ּובֵּ

מתי 

ָשמּו ּוְלַאח  ֶאת ָהָאתֹון ְוֶאת ָהַעיִרֵהם ֵהִביאּו  ֲעֵליֶהם ר שֶׁ
ת ִבגְֵדיהֶׁם הּוא ֲעֵליֶהםיַָשבאֶׁ

ָהְלכּו ְלָפנָיו ְוַאֲחָריו קָ 9 :ְראּוו ֲהמֹון ָהָעם שֶׁ

ן־ָדִוד" ע־נָא ְלבֶׁ !הֹוש 

ָבא ְבֵשם  !'הָברּוְך ה 

ְמרֹוִמים ע־נָא ב  "!הֹוש 



תהילים קיח•

.ֹוכִּי ְלעֹוָלם ַחְסּד: נָא יְִּשָרֵאל-יֹאַמרב .כִּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: טֹוב-כִּי' הֹודּו ַלה
.ּדֹוכִּי ְלעֹוָלם ַחסְ : 'נָא יְִּרֵאי ה-יֹאְמרּודכִּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַאֲהרֹן-נָא ֵבית-יֹאְמרּוג

יא נְִּפָלאת; ָהיְָתה זֹאת' ֵמֵאת הכג .ְלרֹאׁש ִפָנה, ָהיְָתה-ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ֶאֶבןכב הִּ
.ְבֵעינֵינּו

כה.נָגִּיָלה וְנְִּשְמָחה בֹו'; ָעָשה ה, ַהּיֹום-ֶזהכד

;הֹוִׁשיָעה ָנא' ָאָנא ה
יָחה נָא' הָאנָא (1) ם ה.ַהְצלִּ ;(2)'ָּברּוְך ַהָּבא ְּבׁשֵׁ

ית ה ַרְכנּוֶכם  ִמּבֵׁ (3).ּבֵׁ
.כִּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: טֹוב-כִּי' הֹודּו ַלהכט

.בבית המקדש בסוכות הייתה זו בקשה למים-הושענא •

! קריאה למשיח–ישוע ובימי לקריאת שמחה מאוחר יותר הפך 

ם ה(2)• .                 קריאה ליטורגית של עולי רגל בימי המקדש–'ָּברּוְך  ַהָּבא ְּבׁשֵׁ
ַרְכנּוֶכם"תשובת הכהנים (3) ית ה, ּבֵׁ "'ִמּבֵׁ



ִ ָהִריִעי, ִצָּיֹון-ִגיִלי ְמאֹד ַבתט  , םַבת יְרּוָׁשַל

; יק ְונֹוָׁשע הּואַצדִ , ִהנֵּה ַמְלכְֵּך יָבֹוא ָלְך

.ֲאתֹנֹות-ֶבןַעיִר-ְוַעל, ֲחמֹור-ָענִי ְורֹכֵּב ַעל



1מלכים א 

,(לצדוק הכהן לנתן הנביא ולבניהו)וַּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ָלֶהם לג

ָמֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאדֹנֵיֶכם-ְקחּו עִּ
ַהִפְרָדה-ַעלְׁשֹלמֹה ְבִני-וְִהְרַכְבֶתם ֶאת

לדגִּחֹון-ֶאל, וְהֹוַרְדֶתם אֹתֹו;ִלי-ֲאֶׁשר

יא ּוָמַשח אֹתֹו ָשם ָצדֹוק ַהכֵֹהן וְנָָתן ַהנָבִּ
ל-ַעל--ְלֶמֶלְך ;  יְִשָראֵׁ

ּוְתַקְעֶתם  ַבּׁשֹוָפר וֲַאַמְרֶתם  
י ַהֶמֶלְך ְשֹלמֹה יְחִּ





ב ְוָרָאה ֶאת ָהִעיר41 :ָעֶליָה ְוָאַמרָבָכה,ַכֲאֶׁשר ִהְתָקרֵּ

י ָׁשלֹוםלּו יַָדַעְת ַהָּיֹום ַגם ַאְת ֶאת ֲאׁשֶ "42 !ר ֱאלֵּ

ינַיְִך עֵּ 43.ֶאֵָּא ֶׁשַעָתה נְִסָתר הּוא מֵּ

,יִָקימּו סֹוְלָלה ְסִביַביְִךְואֹויְַביְִךִהנֵּה יִָמים ָבִאים ָעַליְִך 

.ֶברְויִַקיפּוְך ְויָצּורּו ָעַליְִך ִמָכל עֵּ 

,ר ְבִקְרבְֵּךִויַמְגרּו אֹוָתְך ְוֶאת ָבנַיְִך ֲאׁשֶ 44

ְוֹלא יְַׁשִאירּו ָבְך ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן

ד ְפקֻ  ֶקב ֲאֶׁשר ֹלא יַָדַעְת ֶאת מֹועֵּ ְךעֵּ ."ָדתֵּ

45





ַלִים" ַלִים, ְירּוש ָׁ ִביִאים ְוסֹוֶקלֶ , ְירּוש ָׁ ֶליהָׁ ַההֹוֶרֶגת ֶאת ַהּנְ ים אל ִִ לּו ְ ,ת ֶאת ַהש ּ

ַנִיךְ  ץ ֶאת ּבָׁ י ְלַקּבל ַפְצּתִ ִָׁ ִמים  עָׁ ה ּפְ מָׁ ּכַ

ֶפיהָׁ  נָׁ ת ּכְ ִַ יהָׁ ּתַ ִֶ ֶצת ֶאת ֶאְפרֹו ַתְרְנֹגֶלת ַהְמַקּבֶ 38. ְולֹא ְרִציֶתםּכְ



ַלִים" ַלִים, ְירּוש ָׁ ,ְירּוש ָׁ

ִביִאים ְוסֹוֶקֶלת ֶאת ַהש ְּ  ֶליהָׁ ַההֹוֶרֶגת ֶאת ַהּנְ ים אל ִִ ,  לּו

ץ ֶאת ּבָׁ  י ְלַקּבל ַפְצּתִ ִָׁ ִמים  עָׁ ה ּפְ מָׁ ַנִיְך                            ּכַ

יהָׁ תַּ  ִֶ ֶצת ֶאת ֶאְפרֹו ַתְרְנֹגֶלת ַהְמַקּבֶ תּכְ ִַ

ֶפיהָׁ ְולֹא ְרִציֶתם נָׁ 38. ּכְ

ש   טל יְתֶכם ִיּנָׁ ה ּבל ֶכםִהּנל ,  לָׁ

ֶכם39 ר לָׁ ְראּונִ : ַוֲאִני אֹומל ה לֹא ּתִ ַעּתָׁ ימל

ר ּתֹאְמרּו  ֶ ל 'ַעד ֲאש  ש  א ּבְ רּוְך ַהּבָׁ !"'ם הּבָׁ



י ַחג־ַהפֶ  ַסח ֲאֶׁשר  ַוָּיְִקְרבּו יְמֵּ

׃יִםּוַע יְרּוָשלָ ַויַַעל יֵּשַלָּיְהּוִדים 

י ָבָקר  ַוָּיְִמָצא ַבִמְקדָ 14 ׁש מְֹכרֵּ

י הַ  ֶכֶסף ָוצֹאן ּוְבנֵּי יֹונָה ּופְֹרטֵּ

יְׁשִבים ָׁשם׃

ם ְלׁשֹוטַוָּיִַקח ֲחָבִלים ַויְ 15 ַעְבתֵּ

ת ִמְקָדׁש ְואֵּ ַויְגֶָרׁש ֻכֵָּם ִמן־הַ 

ת ַהָבָקר ַויְ  ַפֵֵּּר ֶאת ַהצֹאן ְואֵּ

ֲהפֹך  ְמעֹות ַהֻשְלָחנִים ַוָּיַ 

יֶהם׃ ֻׁשְלֲחנֹתֵּ

י ַהָּיֹונִים ָא16 ָמר  ְוֶאל־מְֹכרֵּ

ֵֶּה ִמֵֶּה ְוַא ל־ַתֲעשּוֹ  הֹוִציאּו אֵּ

ית ִמסְ  ָחר׃ֶאת־בֵּית ָאִבי ְלבֵּ



מתי כד

וּ  ש  ֶלֶכת ְלַדְרּכֹו ִנּגְ ש  לָׁ ְקדָׁ ית ַהּמִ אתֹו ִמּבל צל יו ְלַהְראֹות לֹו ֶאת  ּבְ ְלִמידָׁ ּתַ
ש   ְקּדָׁ י ַהּמִ ְנְינל ֶהם2. ּבִ ַמר לָׁ ּוַע ְואָׁ ִגיב ילש  ם אֶ : "הל הרֹוִאים ַאּתֶ ּלֶ ל אל ? ת ּכָׁ

ֶכם ר ֲאִני לָׁ ן אֹומל מל ה ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן, אָׁ ר ּפֹ אל ָׁ ש ּ ל  לֹא ּתִ ּפַ ר לֹא ּתֻּ ֶ ֲאש 
ה ."  ַאְרצָׁ

ית ַהִמְקָדׁש ד ְבבֵּ י הַ , יֹום יֹום ָהיָה ְמַלמֵּ כֲֹהנִים ְוַהּסֹוְפִרים ְוגַם ְוָראׁשֵּ

י ָהָעם ִבְקׁשּו ְלַהְכִחיד אֹותֹו ִכי ָכל ,ַאְך ֹלא ָמְצאּו ַמה ֲֵַּעשֹות48,ָראׁשֵּ

ָליו ִלְׁשמַֹע אֹותֹו .ָהָעם נְִצְמדּו אֵּ



ב ַהֶפַסח ...ָעָלה יֵּׁשּוַע ִלירּוָׁשַליִם , ַחג ַהָּיְהּוִדים, ִעם ִהְתָקרֵּ

ִׁשיב יֵּׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהם19 :  הֵּ

יָכל ַהזֶּה ּוִבְשלֹוָשה יִָמים ָאִקי" ת ַההֵּ ."ם אֹותֹוִהְרסּו אֶּ

יָכל ַהֵֶּה ְוַאָתה בִ : "הֵּם ָאְמרּו20 ׁש ָׁשנִים נְִבנָה ַההֵּ "?ְׁשלֹוָׁשה יִָמים ָתִקים אֹותֹוַאְרָבִעים ְוׁשֵּ

יַכל ּגּופ21 ר ַעל הֵּ .ֹוַאְך הּוא ִדבֵּ

ן22 ִתים, ָלכֵּ ,ַמר ָלֶהם ֶאת זֹאתנִזְְכרּו ַתְלִמיָדיו ִכי ָא, ַכֲאֶׁשר ָקם ִמן ַהמֵּ

וחנן ב י.                                                    יֵּׁשּועַ ְוֶהֱאִמינּו ַבָכתּוב ּוַבָדָבר ֶׁשָאַמר 



יוחנן ד  

,  ִאָשה, ַהֲאִמינִי ִלי: "ָאַמר ָלא  יֵּׁשּועַ 

ם   ַליִּ ירּושָּ ר ַהזֶׁה ְוֹלא בִּ הָּ ֹּלא בָּ ה שֶׁ עָּ בֹוא שָּ י תָּ כִּ

ָאב ְשַתֲחוּו לָּ .תִּ

ים22 ירִּ ם ַמכִּ ֵאיְנכֶׁ ים ְלַמה שֶׁ ְשַתֲחוִּ ם מִּ ֲאַנְחנּו  , ַאתֶׁ

ים ירִּ ָאנּו ַמכִּ ים ְלַמה שֶׁ ְשַתֲחוִּ ים  , מִּ ה ֵמֵאת ַהְיהּודִּ ֲהֵרי ַהְישּועָּ שֶׁ

יא ה23. הִּ עָּ בֹוא שָּ ם תָּ יא, אּולָּ ה הִּ ֵאל  , ְוַעתָּ עֹוְבֵדי הָּ שֶׁ

ת ֱאמֶׁ ָאב ְברּוַח ּובֶׁ ְשַתֲחוּו לָּ ים יִּ יִּ תִּ ֲאמִּ ה , הָּ ֵאלֶׁ י עֹוְבֵדי ֵאל כָּ כִּ

ָאב ים אֹותֹו  24. ְמַחֵפׂש לֹו הָּ עֹוְבדִּ ים הּוא רּוַח ְוהָּ ֱאֹלהִּ הָּ





!כל העולם רץ לראות קבר ריק

4-מאה , כריסוסטומוס בישוף קונסטנטינופול





(  296-373)אתנסיוס 

היו יכולים  , אילו התקיימו בידי היהודים מוסדותיהם"

,  אולם עתה הכול נחתם. להכחיש את בואו של המשיח

כל אלה  –עיר הקודש שלהם והמקדש , ומתנת הנבואה

(: 241-2מתי )שנאמר . נלקחו מהם לתלמיד 

ויען ישוע  , ויגשו תלמידיו להראות לו את בניני המקדש"

הראיתם: ויאמר אליהם

?  את כל אלה

,  אמן אומר אני לכם

לא תישאר פה אבן על

".אבן אשר לא תתפרק





האיגרת אל העבריים ח  

ר ּ ה ּאִעַקר ַהְדָבִרים ֶשנֶ ְְ : ֶא

ֵֹּהן ָגדֹול ַהּי יןיֵש ָלנ ּ כ ְִ ֹוֵשב ִלי

יִםִכֵסא ַהְגֻדָלה ַבשָ  ְוה ּא,   ְַ

ֶֹּדש  ָשֵרת ַבק ְְ

תִ  ְִ ' י ֲאֶשר כֹונֵן ה ַּבִמְשָכן ָהֲא

.  ְוֹלא ָאָדם



:במכתב לכומר פאולינוס( 5–4מאות )הירונימוס 

טרקלינו של רקיע נפתח מירושלים  

,  כשם שהוא נפתח מבריטניה

".יען כי מלכות האלוהים מצויה בתוכנו



במכתב לאלכסנדר בישוף לינקולןברנרד מקלרוו

( :מדווח על מסעו של איש כמורה צעיר שנשלח בתקופת מסעי הצלב לירושלים)

כבר חצה את הים הגדול (איש הכמורה בדרכו לירושלים)הוא 

הגיע לחוף הנכסף      ורחב הידיים ובהפליגו בהצלחה 

.  לנמל המבטחים של הגאולהוירד 

.                      בטרקליני ירושליםעומדות היו רגליו 

...אשר קולו נשמע באפרתה, והוא עבד אותו

אולם ירושלים זו אינה ירושלים הסמוכה להר סיני 

".קלרבוו... שבערב  זוהי

:  (12מאה )ברנרד מקלרוו 

".ברגליהם-הדיוטות  , נזירים מתקדמים ברוחם"



Requiem
Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion,

et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam,

ad te omnis care veniet.

Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.

.ואור נצחי יזרח עליהם, אלוהים, הענק להם מנוחת עולם

,בציון, האל, מזמור יאה לך

.בירושליםואליך נדרים יושבו 
.אליך יאסף כל בשר, שמע תפילתי



ה" ת ַהֹשֶׁ ה ֵאשֶׁ ת ַהַכלָּ ה ְלָך אֶׁ .  ָאַמר, "בֹוא ַאְראֶׁ



יחזקאל מג

י רּוחַ ה ֵאנִּ שָּ י--ַותִּ ֵאנִּ ל, ַוְתבִּ ֵצר-אֶׁ חָּ הֶׁ
י ימִּ ֵלא ְכבֹוד; ַהְפנִּ ֵנה מָּ ה-ְוהִּ ,ְיהוָּ

ת יִּ ַדֵבר ֵאַליו.ַהבָּ ְשַמע מִּ אֶׁ ,  וָּ
ת יִּ יש; ֵמַהבָּ י, ְואִּ ְצלִּ יָּה ֹעֵמד אֶׁ .הָּ

ר ֵאַליז ן, ַוֹיאמֶׁ ת-בֶׁ ם אֶׁ ת-ָאדָּ י ְואֶׁ ְסאִּ ְמקֹום -ְמקֹום כִּ
ן, ַכפֹות ַרְגַלי ְשכָּ ר אֶׁ ם ְבתֹוְך ְבֵני-ֲאשֶׁ ֵאל-שָּ ְׂשרָּ ,  יִּ

;ְלעֹולָּם



חזון יוחנן כא

, יְרּוָׁשַליִם, ת ִעיר ַהקֶֹדׁשֶאל ַהר ָגדֹול ְוגָבֹואַ  ְוֶהְרָאה ִלי אֶ , ָברּוחַ , הּוא נָָשא אֹוִתי

ת ֱאֹלִהים  אֵּ ,  ָקָרה ְמאֹדאֹור נָגְָהא  ְכֶאֶבן יְ . ּוְכבֹוד ֱאֹלִהים ָלא 11יֹוֶרֶדת ִמן ַהָשַמיִם מֵּ

,  ־ָעָשר ְׁשָעִריםְויֵּׁש ָלא  חֹוָמה ְגדֹוָלה ּוגְבֹוָהה ִעם ְׁשנֵּים12, ְכֶאֶבן יְָׁשֶפה זַָכה ִכְבדַֹלח

מֹות ְכתּוִבים יֶהם ְוַעל ַהְשָעִרים ְׁשנֵּים־ָעָשר ַמְלָאִכים ְוׁשֵּ י בְ -ֲעלֵּ נֵּי  ְׁשנֵּים־ָעָשר ִׁשְבטֵּ

ל ִמָדרֹום ְׁשלֹוָׁשה , ִריםִמָצפֹון ְׁשלֹוָׁשה ְׁשעָ , ִמִמזְָרח ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָעִרים13; יְִשָראֵּ

יֶהם ּוְלחֹוַמת ָהִעיר ְׁשנֵּים־ָעָשר יְסֹודֹות וַ 14. ִמַמֲעָרב ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָעִרים, ְׁשָעִרים ֲעלֵּ

ה ֶֹ י ַהש מֹות ֶׁשל ְׁשנֵּים־ָעָשר ְׁשִליחֵּ .ְׁשנֵּים־ָעָשר ׁשֵּ

י ִלְמדֹד15 ַלי ֶהֱחזִיק ְקנֵּה־ִמָדה ִמֵָָּהב ְכדֵּ .  א ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ְׁשָעֶריָה ְוֶאת חֹוָמתָ ַהְמַדבֵּר אֵּ

א-ִעיר ְבָקנֶה הּוא ָמַדד ֶאת הָ . ָאְרָכא  ְכָרְחָבא , ְוָהִעיר ְמֻרַבַעת16 ֹות ַאְלַפיִם ּוְׁשֹלׁש מֵּ

ָאה ְוַהִמדָ , ַגם ֶאת חֹוָמָתא  ָמַדד17. ָאְרָכא  ְוָרְחָבא  ְוקֹוָמָתא  ָׁשִוים; ִקילֹוֶמֶטר ה מֵּ

א ִמָדה ֶׁשל ַמְלָאְך  ְוַאְרָבִעים ְוַאְרַבע ַאמֹות ְלִפי ִמָדה ֱאנֹוִׁשית ֲאֶׁשר ִהי
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ׁש ָׁשנָ  נּו ְברֹאׁשא ְבֶעְשִרים ְוָחמֵּ ה ְלגָלּותֵּ

ה  ַאְרַבע ֶעְשרֵּ בְ , ַהָשנָה ֶבָעשֹור ַלחֶֹדׁש

ְבֶעֶצם  --ָהִעירֲאֶׁשר ֻהְכָתה, ַאַחר, ָׁשנָה

', ה-ָהיְָתה ָעַלי יַד, ַהָּיֹום ַהֵֶּה

, אֹות ֱאֹלִהיםְבַמרְ . ָׁשָמה, ַוָּיָבֵּא אִֹתי

ל-ֱהִביַאנִי ֶאל נִי; ֶאֶרץ יְִשָראֵּ ל, ַויְנִיחֵּ -אֶּ

,  ִעיר-ְבנֵּהְוָעָליו ְכמִ , ַהר ָּגבַֹה ְמאֹד

ָבא  ...ָאִכים כא   ֶאָחד ִמִשְבַעת ַהַמלְ 

ה   ָך ֶאת ַהַכֵָּ בֹוא ַאְרֶאה לְ . "ְוִדבֵּר ִאִתי

ה ֶֹ ֶׁשת ַהש . ָאַמר, "אֵּ

,  ָברּוחַ , הּוא נָָשא אֹוִתי

ל ַהר ָּגדֹול ְוָגבֹוַה   אֶּ

,  יְרּוָׁשַליִם, ְוֶהְרָאה ִלי ֶאת ִעיר ַהקֶֹדׁש

ת אֱ  אֵּ ֹלִהיםיֹוֶרֶדת ִמן ַהָשַמיִם מֵּ



ַלי ֶהֱחזִיק ַהְמַדבֵּר אֵּ

י ִלְמדֹד ֶאת  כְ ְקנֵּה־ִמָדה ִמזָָהב דֵּ

.  ת חֹוָמָתא ָהִעיר ְוֶאת ְׁשָעֶריָה ְואֶ 

יא אֹוִתי ָׁשָמה ִאיׁש  -ִהנֵּהוְ , ג ַוָּיָבֵּ

הּו  ה נְחֹׁשֶ ַמְראֵּ תְכַמְראֵּ

;  הּוְקנֵּה ַהִמדָ , דֹוִפְׁשִתים ְביָ -ּוְפִתיל

ד .  ַבָשַער, ְוהּוא עֹמֵּ

ַלי ָהִאיׁש ה  -ןבֶ , ַויְַדבֵּר אֵּ ָאָדם ְראֵּ

ינֶי ָך ּוְבָאזְנֶי ָך שְ   ָך  ָמע ְוִשים ִלבְ ְבעֵּ

ִכי  --ֹוָתְךֲאנִי ַמְרֶאה א-ְלכֹל ֲאֶׁשר

נָהֻהָבאתָ , ְלַמַען ַהְראֹוְתָכה ד ַהגֵּ ; ה הֵּ

ית  , הַאָתה רֹאֶ -ֲאֶׁשר-ָכל-ֶאת ְלבֵּ

ל .  יְִשָראֵּ

חזון יוחנן  • מד-יחזקאל מ •



:  תֹוַרת ַהָביִת, זֹאת

לֹו  ְגבֻ -רֹאׁש ָהָהר ָכל-ַעל

—יםקֶֹדׁש ָקָדׁשִ , ָסִביב ָסִביב

.   תֹוַרת ַהָביִת, זֹאת-ִהנֵּה

ֵֶּה ִמדֹות ַהִמזְבֵּ  ,  ַח ָבַאמֹותיג ְואֵּ

.
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,  ְמֻרַבַעתְוָהִעיר 

.  ָאְרָכא  ְכָרְחָבא 

–נֶּה ְבקָ הּוא ָמַדד ֶאת ָהִעיר 

א ;  ֹות ִקילֹוֶמֶטרַאְלַפיִם ּוְׁשֹלׁש מֵּ

.  קֹוָמָתא  ָׁשִויםָאְרָכא  ְוָרְחָבא  וְ 

ָקנֶה ֶאָחד אֶֹרְך, ְוַהָתא

,ְוָקנֶה ֶאָחד רַֹחב

ין ַהָתִאים ׁש אַ , ּובֵּ ְוַסף  ; מֹותָחמֵּ

ֶצל ֻאָלם הַ  אֵּ , ַשַערַהַשַער מֵּ

ַהַביִת ָחד--מֵּ ...ָקנֶּה אֶּ

ר אֹרֶ -מז ַוָּיָָמד ֶאת ָאה ֶהָחצֵּ ְך מֵּ

ָאה ַאמָ , ַאָמה ;  ְמֻרָבַעת--הְורַֹחב מֵּ

חַ  ,  נִימח ַויְִבאֵּ .  יִתִלְפנֵּי ַהבָ , ְוַהִמזְבֵּ

ל ֻאָלםַוָּיָמָ , ֻאָלם ַהַביִת-ֶאל ד אֵּ

חזון יוחנן   מד-יחזקאל מ 



23חזון יוחנן כא 

ינֶנָה ְצִריָכה ַלֶשֶמׁש  ְוָהִעיר אֵּ
ַח ֶׁשָּיִָאירּו בָ  ִכי ְכבֹוד  , א ְוַלָּיָרֵּ

ִאיר אֹוָתה  ֶֹ ֱאֹלִהים הֵּ ה הּוא ְוַהש
.ְמנֹוָרָתא 

5כב 

יְִצָטְרכּו  ְוַליְָלה ֹלא יְִהיֶה עֹוד ְוֹלא
ִכי , ְלאֹור ְמנֹוָרה ּוְלאֹור ֶׁשֶמׁש

יֶהם וְ  יְִמְלכּו  יהוה ֱאֹלִהים יִָאיר ֲעלֵּ
י עֹוָלִמים .  ְלעֹוְלמֵּ

יחזקאל מד

י יִ , ְוִהנֵּה לְכבֹוד ֱאֹלהֵּ ,  אבָ , ְשָראֵּ

ְכקֹול ַמיִם  , לֹוְוקֹו; ִמֶדֶרְך ַהָקִדים

,  ַרִבים

ִאיָרה ִמכְ  ץ הֵּ .  בֹדֹוְוָהָארֶּ
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ב  ְוָהִעיר זָהָ , ֶפהַהחֹוָמה ִבנְיָנאָ  ֶאֶבן יָׁשְ 

ֹודֹות חֹוַמת  יְס.  ָטהֹור ִכזְכּוִכית ְטהֹוָרה

;  ֶבן יְָקָרהָהִעיר ְמֻקָשִטים ְבָכל אֶ 

נִי ַסִפירהַ , ַהיְסֹוד ָהִראׁשֹון יְָׁשֶפה ,שֵּ

,   י ָבֶרֶקתָהְרִביעִ , ַהְשִליִׁשי ְׁשבֹו

יִעי  ַהְשבִ , י אֶֹדםַהִששִ , ַהֲחִמיִׁשי יֲַהלֹום

ֹ , ַתְרִׁשיׁש ַהְתִׁשיִעי  , ַהםַהְשִמינִי ׁש

ַאַחד־ָעָשר  הָ , ָהֲעִשיִרי נֶֹפְך, ִפְטָדה

.  ְחָלָמהַהְשנֵּים־ָעָשר ַא, ֶלֶׁשם

ִהנֵּה ָאנִֹכי  ;ֲענִָּיָה סֲֹעָרה ֹלא נָֻחָמה

יְִך                              ַמְרִביץ ַבפּוְך ֲאָבנַ 

.  יםִויַסְדִתיְך ַבַּסִפירִ 

ְמׁשַֹתיְִך  יב ְוַשְמִתי ַכְדכֹד ׁשִ 

;  ְקָדחּוְׁשָעַריְִך ְלַאְבנֵּי אֶ 

ֶפץ-ְגבּולְֵּך ְלַאְבנֵּי-ְוָכל .חֵּ

חזון יוחנן   ישעיהו נד



.                      זְכּוִכית ְטהֹוָרהְוָהִעיר זָָהב ָטהֹור כִ , ַהחֹוָמה ִבנְיָנאָ  ֶאֶבן יְָׁשֶפה18

,  יְסֹוד ָהִראׁשֹון יְָׁשֶפההַ ; יְסֹודֹות חֹוַמת ָהִעיר ְמֻקָשִטים ְבָכל ֶאֶבן יְָקָרה19

נִי ַסִפיר י  ַהִששִ , ַהֲחִמיִׁשי יֲַהלֹום20, תָהְרִביִעי ָבֶרקֶ , ַהְשִליִׁשי ְׁשבֹו, ַהשֵּ

,  ָהֲעִשיִרי נֶֹפְך, ִׁשיִעי ִפְטָדהַהתְ , ַהְשִמינִי ׁשַֹהם, ַהְשִביִעי ַתְרִׁשיׁש, אֶֹדם

-ִרים ּוְׁשנֵּים־ָעָשר ַהְשעָ 21. ַהְשנֵּים־ָעָשר ַאְחָלָמה, ָהַאַחד־ָעָשר ֶלֶׁשם

ה ַמְרָגִלָּיֹות ים־ֶעְשרֵּ יָה                             ָכל ַׁשַער ְוַׁשַער הָ ; ְׁשתֵּ

.ית זַָכהּוְרחֹוב ָהִעיר זָָהב ָטהֹור ִכזְכּוכִ , ִמַמְרָגִלית ַאַחת

יָכל ֹלא ָרִאיִתי ָבה22 הֵּ

יָכָלה הּוא ה ֶֹּ ' ִכי הֵּ .  הֱאֹלִהים ְצָבאֹות ְוַהש



יָכל ֹלא ָרִאיִתי ָבא  הֵּ

יָכָלא  הּוא יהו ה ֱאֹלִהים ִכי הֵּ

ה ֶֹ .  ְצָבאֹות ְוַהש

ַלי ֶבן -ָדם ֶאתָא-ז ַוָּיֹאֶמר אֵּ

קֹום  מְ -ְמקֹום ִכְסִאי ְוֶאת

ם  ׁשָ -ר ֶאְׁשָכןַכפֹות ַרגְַלי ֲאׁשֶ 

ליְִשרָ -ְבתֹוְך ְבנֵּי ;  ְלעֹוָלם, אֵּ
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יחזקאל

ְתָחּה...  ְשָכה ּופִּ ים ַהְּׁשעָ , וְלִּ יםְבֵאילִּ ;רִּ

יחּו  .ָהעָֹלה-ֶאתָשם יָדִּ

ּפֹהּוְבֻאָלם ַהַּׁשַער ְשנַיִּם ֻשְלָחנֹות מִּ לט

יֶהם ָהעֹוָלה .ָאָׁשםוְַהַחָטאת וְהָ , ִלְׁשחֹוט ֲאלֵׁ

.. ..יְִׁשָחטּוֲאֵליֶהם , ְשמֹונָה ֻשְלָחנֹות...

ים ֲאֶשר -וְיַנִּיחּו ֶאת ָּבםָהעֹוָלה -תיְִׁשֲחטּו אֶ ַהֵכלִּ

וְַהָזַבח



מהו שנאמר  

...? "בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר" 

:יוחנן' כך אמר ר: אמר לו

הוא-ברוך-הקדושאמר 

מעלהלא אבוא בירושלים של 

.עד שאבוא לירושלים של מטה

א"ע', ה, תלמוד בבלי תענית







תפילת עמידה•
ויפקד ויזכר זכרוננו וזכרון , ויראה וירצה וישמע, יעלה ויבוא ויגיע, אלהינו ואלהי אבותינו

וזכרון כל עמך בית ישראל , וזכרון  משיח בן דוד עבדך, זכרון ירושלים עירך, אבותינו

...לחיים טובים ולשלום, לחן לחסד ולרחמים, לפליטה לטובה, לפניך

,תחפוץ בנו ותרצנו, ואתה ברחמיך הרבים•

.ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים•

.המחזיר שכינתו לציון' ברוך אתה ה•



תפילת עמידה•
ויפקד ויזכר , ויראה וירצה וישמע, יעלה ויבוא ויגיע, אלהינו ואלהי אבותינו

,  וזכרון  משיח בן דוד עבדך, זכרון ירושלים עירך, זכרוננו וזכרון אבותינו

לחיים  , לחן לחסד ולרחמים, לפליטה לטובה, וזכרון כל עמך בית ישראל לפניך

...    טובים ולשלום

ותחזינה  , תחפוץ בנו ותרצנו, ואתה ברחמיך הרבים•

המחזיר  ' ברוך אתה ה. עינינו בשובך לציון ברחמים

.   שכינתו לציון



מקדש ירושלים בהיסטוריה ובנבואה  

נבנה  המשכן 

לפי מתכונת  

שמיימית

בית  

המקדש

מקום  -

השכינה  

הבית השני 

רומאים –

מחללים

ארון הברית  -

מוסתר

כיפת  

הסלע

מוסלמים  

מחללים את  

קודש  

הקודשים

מקדש 

הצרות

כריסט  -אנטי
מחלל את  

קודש  

הקודשים

מקדש  

המילניום

יבנה על ידי  

המשיח והגויים  

ירושלים 

החדשה

קודש הקדשים אין סופי

אינו נחוץ יותר-מקדש 



Oh, what a beautiful city
Oh, what a beautiful city

Oh, what a beautiful city

Twelve gates to the city, hallelujah

And it's oh, what a beautiful

Oh

Oh Lord, what a beautiful city

Twelve gates to the city, hallelujah

There's three gates in the East

There's three gates in the West

There's three gates in the North

There's three gates in the South

That makes twelve gates to the city, hallelujah

And it's oh, what a beautiful

Oh



http://www.youtube.com/watch?v=pTVwFgL8Y7w&feature=endscr

een&NR=1

JERUSALEM , William Blake   1757-1827 

NOW did those feet in ancient time

Walk upon England's mountains green ?
And was the holy Lamb of God

On England's pleasant pastures seen ?

http://www.youtube.com/watch?v=pTVwFgL8Y7w&feature=endscreen&NR=1


And did the Countenance Divine

Shine forth upon our clouded hills ?
And was Jerusalem builded here

Among these dark Satanic Mills ?



Bring me my bow of burning gold !
Bring me my arrows of desire !
Bring me my spear! O clouds, unfold !
Bring me my chariot of fire !

http://www.youtube.com/watch?v=D5jw9lmAZNE&featu

re=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=D5jw9lmAZNE&feature=fvsr


I will not cease from mental fight ,
Nor shall my sword sleep in my hand ,
Till we have built Jerusalem

In England's green and pleasant land.



,לא אחדל ממאבק רוחני

אף לא תדע חרבי תנומה

עד אשר נבנה את ירושלים

באדמת אנגליה הירוקה והנעימה



I will not cease from mental fight ,
Nor shall my sword sleep in my hand ,
Till we have built Jerusalem

In 

England's 

green and 

pleasant 

land.



על כן הכנסייה איננה יכולה לשכוח שהיא קבלה את ההתגלות באמצעות  
כן גם  .  אשר אלוהים ברחמיו הרבים כרת עמו את הברית הקדומה, אותו עם

שהיא ניזונה מאותו עץ הזית הטוב שעליו הורכבו ענפי זית הבר  לא תשכח 
שהוא  , הכנסייה מאמינה שישוע המשיח(. 24–1117אל הרומיים )של הגויים

אחד –והפכם לאיש , עשה שלום בין יהודים לגויים באמצעות צלבו, שלומנו
(.16–14: 2אל האפסיים , השווה)בבשרו ובנפשו 

הכנסייה מציבה לעד לנגד עיניה את דברי  השליח פאולוס על , בדומה לכך
אשר הם בני ישראל ולהם משפט הבנים והכבוד והבריתות מתן  : "שאריו

האבות להם הם והמשיח על פי : התורה עבודת הקודש ודברי ההבטחות
, יתר על כן. בנה של מרים הבתולה, (5–4: 9אל הרומיים " )בשרו מהם יצא

כמו  , עמודי התווך עליהם מכוננת הכנסייה, שהשליחיםהיא נוצרת בליבה 
,  רבים מאותם תלמידים ראשונים שהביאו את בשורת ישוע המשיח לעולם

.   יצאו מקרב העם היהודי



:   אוגוסטינוס  TRACTATUS ADVERSUS IUDAEOS

לאחר שהובסו באופן ... ובחרו שלא להאמין בו( את ישו)אך היהודים שטבחו אותו "

מעידים הם לנו באמצעות כתבי הקודש  ...פתטי בידי הרומאים וגורשו לגמרי מארצם

,,,(נט יבתהילים)ַאל ַתַהְרֵגם ...שלהם כי הוקדמה הנבואה על כך בספר תהילים

"עד"דוקטרינת ה

,  מייצגים ומגלמים אותו כנושאי ספרים, היהודים משמרים את מובנו המילולי של המקרא*

. היהודים אינם מבדילים בין אות לרוח. כשלטים חיים, כספרנים

"עד"העיוורון זה מונע את גאולתו של היהודי אך בו בזמן מקל על תפקידו כ* 

(על כן אין להתפלמס איתם או לנסות לנצר אותם )

מאחר והיהודים הפסיקו את התפתחותם עם צליבת ישו  אין חשיבות ואין התעניינות ביהדות  *

מקראית–הבתר 

.ישראל הרוחני, הכנסייה היא ישראל החדש: תאורית ההחלפה

מֹו ָמגִנֵּנּו  ָך ְוהֹוִריילְ ֹו ְבחֵּ י ֲהנִיעֵּמַעמִ ַאל ַתַהְרגֵּם ֶפן יְִׁשְכחּו ֹ דֵּ .נָיֲאד








