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נשים מאמינות 

מעשי השליחים  יז

ֶהֱאִמינּו ַרִבים ֵמֶהם ְוֵכן ָאז 

ֵהן , ַגם ְיָוִנים לֹא ְמַעִטים

ְכָבדֹות  ים נִׁ .ְוֵהן ְגָבִריםָנשִׁ

ֲאָבל ַכָמה ֲאָנִשים  34

;  ִהְצָטְרפּו ֵאָליו ְוֶהֱאִמינּו

ְוִאָשה  , ִבְכָלָלם ִדיֹוִניְסיֹוס

יס, ַאַחת ...ְשָמּהָדָמרִׁ

יְדָיה, ָהְיָתה ָשם ִאָשה ַאַחת ִיְרַאת ֱאֹלִהים: מעשי השליחים טו ,  ְשָמּהלִׁ

ִהיא ָשְמָעה ְוָהָאדֹון ָפַתח ֶאת ִלָבּה ְלַהְקִשיב ֶאל ִדְבֵרי  ...מֹוֶכֶרת ַאְרָגָמן 

ִאם ְרִאיֶתם  : "ָפְנָתה ְבַבָקָשה, ַאֲחֵרי ֶשִנְטְבָלה ִהיא ּוְבֵני ֵביָתּה15.פאולוס

."בֹואּו ָנא ְלֵביִתי ְלִהְתַאְכֵסן בֹו, אֹוִתי ֶנֱאָמָנה ָלָאדֹון

טז  , האגרת לרומיים

ַמְמִליץ ִלְפֵניֶכם ַעל  ֲאִני 

יֲאחֹוֵתנּו  ית, ֶפבִׁ ָמשִׁ שַׁ

ָלה ְקהִׁ ָנא  ַקְבלּו .הַׁ

ַכָיֶאה , אֹוָתּה ָבָאדֹון

ְוִעְזרּו ָלּה , ַלְקדֹוִשים

ְבָכל ָדָבר ֶשִתְזַדֵקק  

ִכי ָאֵכן ָהְיָתה ; ָלֶכם

.ֵעֶזר ְלַרִבים ְוַגם ִלי



ְוָרְקָדה ּוָמְצָאה ֵחן ְבֵעיֵני הֹוְרדֹוס  הֹורֹוְדָיהִנְכְנָסה ִבָתּה ֶשל 

ַבְקִשי ִמֶמִני ַמה : "ָאַמר ַהֶמֶלְך ֶאל ַהַנֲעָרה. ְוַהְמֻסִבים ִאתֹו

" ?ָמה ֲאַבֵקש: "ָיְצָאה ְוָאְמָרה ְלִאָמּה24... ."ֶשִתְרִצי ְוֶאֵתן ָלְך

!"ֶאת רֹאש יֹוָחָנן ַהַמְטִביל: "ֵהִשיָבה ִאָמּה



האגרת הראשונה של טימוטאוס  

האישה תלמד דומם  •

.        בכל הכנעה

ואינני נותן רשות  

לאישה ללמד אף לא 

להתנשא על האיש  

אלא תידום

האגרת אל הגלטים ג 

כי כולכם אשר •

...  נטבלתם למשיח

ואין עוד                    

,  לא יהודי ולא יווני

,לא עבד ולא בן חורין

...לא זכר ולא נקבה

רּוְך  ֶ  ֱאֹלֵהינּו' ההַאתָּ בָּ םְך ל    עֹולָּ .הָּ

ֹּלא  שַ ש  י וֹּויעָּ :ני

רּוְך  ֶ  ֱאֹלֵהינּו' ההַאתָּ בָּ םְך ל    עֹולָּ .הָּ

ֹּלא  שַ ש  ֶ  עָּ י עָּ :ני

רּוְך  ֶ  ֱאֹלֵהינּו' ההַאתָּ בָּ םְך ל    עֹולָּ .  הָּ

ֹּלא  שַ ש  י עָּ שָּ ני האי

ברכות השחר



האיגרת אל טימוטאוס ב •

בלידתה בניםתיושע 

האיגרת לטיטוס ב  •

את בעליהן  לאהוב 

ולאהוב את בניהן  

צנועות וטהורות  ולהיות 

ביתןצופיות הליכות 

וטובות ונכנעות לבעליהן

ואן דר ויידן



האגרת הראשונה של טימוטאוס  

ת ה9 ֹבש  לְּ ים תי שי ה ַהנָּ ינָּ ֶֹו ֵכן ַתֲעט  תכְּ  ֶ ּפ, ֹול  אי ְֶּ יעּות ּו ני צְּ ;  ּוקבי
ר רּות ֵשעָּ דְּ וַּנְּ תְּ הי ני , ֹלא בְּ ֶ ּופְּ הָּ זָּ יםֹלא בְּ ים , יני בּושי לְּ ֶַ ֹלא בְּ וְּ

ים רי קָּ ים ַהמַ 10, יְּ שי נָּ ה לְּ יָּא  ה ש  ֶַ א בְּ לָּ ַאת א  רְּ ירֹות ַעל יי הי צְּ
ם  יי ֶַ ים-שָּ ֶי ים טֹו ֲעשי ֶַ ֶי 11.בְּ ֶַ  בְּ ּו לְּ ה תי שָּ אי ה  , יָּההָּ עָּ נָּ ַהכְּ בְּ
ה ֶָּ ֵל ַלֵמ 12. שְּ ה לְּ שָּ אי ה לָּ ש  רְּ ֶַ י  ני ֵרר ַעל ַא, ֵאינ  תָּ שְּ הי ף ֹלא לְּ

יש אי יָּה, הָּ ֶי ֵאר בְּ ּו שָּ הי א לְּ לָּ ה  13;א  אשֹונָּ ם נֹוַצר רי י ָא ָּ כי
ה ַאֲחֵרי ֵכן ַחּוָּ הא14.וְּ תָּ פְּ ם ֹלא ני ה, ָָּ ָּ שָּ אי א הָּ לָּ קֹול א  ה לְּ עָּ ְֶּ שָּ

ה רָּ ֵֶ יֵ י ֲע ָאה לי ֶָּ ה ּו ַפת  ְֶּ לי 15.ַה ַשע בְּ ּוָּ יא תי ל הי ֶָּ יםֲא לָּ י ּה יְּ תָּ ְּ   ,
ה ֱאֶּונָּ ֶֹ  בָּ ם ַתֲע ה, אי ֶָּ ַאֲה ֻ שָּ , בָּ יעּותַבקְּ ני ְְּ ֶַ .ה ּו



לוקאסבאוונגליון נשים 
-הבשורה לזכריה: 'א

למריםהבשורה 

ריפוי איש עם רוח  : 'ד

–טמאה 

חמות שמעוןריפוי 

משל השה האובד : 'טו

–

משל המטבע שאבד

–אלישבעשירת 

שירת זכריה

ריפוי עבד שר  : 'ז

המאה

האלמנההחיאת בן -

-אלמנהמשל על : 'יח

משל על פרוש ומוכס

–שמעון הצדיק : 'ב

הנביאהחנה

12בחירת : 'ו

התלמידים

נלוות לישוענשים: 'ח

עשירים' כא

ענייהאלמנה

–והאלמנהאליהו : 'ד

אלישע ונעמן הארמי

גירוש שדים  : 'ח

–' לגיון'מהאיש 

זבת הדםריפוי 

המון רב' כג

נשות ירושלים

,  ִמְרָים ֵאם ַיֲעֹקב, יֹוָחָנה, ַהָנִשים ֶשִסְפרּו זֹאת ַלְשִליִחים ָהיּו ִמְרָים ַהַמְגָדִלית' כד

,ַוֲאֵחרֹות ֶשָהיּו ִאָתן



מרים אם 

ישוע

מרים  

המגדלית

אשת 

קלופס

מרתא

אחות  

מרים  

(ואלעזר)

143מרקוס

533מתי

12213לוקאס

2יוחנן

"(אשה)"

519

שושנה  , יוחנה, חנה



ֶאל ַכֲאֶשר ָקם ִמן־ַהֵמִתים ְבֶאָחד ַבַשָבת ִנְרָאה ָבִראֹשָנה 

ְרָים  ית מִׁ ְגָדלִׁ מַׁ ֲאֶשר ֵגַרש ִמֶמָנה ִשְבָעה ֵשִדים׃  הַׁ



מול הקבר הריקקבורהליד הצלבמרים המגדלית

מרים המגדליתמרקוס

מרים אם יעקב הצעיר  

ויוסה

סלומה

מרים המגדלית

יוסה( אם)מרים 

מרים המגדלית

יעקב( אם)מרים 

סלומה         

מרים המגדליתמתי

יעקב ויוסף( אם)מרים 

מרים המגדלית

מרים האחרת

מרים המגדלית

מרים האחרת

מרים המגדליתלוקאס

יוחנה

יעקב( אם)מרים 

אם ישועיוחנן

מרים , אחות אמו

קלופס(אשת)

מרים המגדלית

מרים המגדלית

פטרוסאוונגליון 

תומאסאוונגליון 

אגרת השליחים

(טקסט אתיופי)

המגדליתמרים 

(כתלמידה)המגדליתמרים 

מרתה

המגדליתמרים 



י ל־עי יר א  עי ֵֶ ר  ֶֹ י ַאֲחֵרי־ֵכן ַוַיֲע הי רַויְּ פָּ ל־כְּ ר א  פָּ כְּ ֶי ר ּו

ים ֱאֹלהי כּות הָּ לְּ ֶַ ת־ ֵשר א  ֶַ ְֶּ ר קֹוֵרא ּו שָּ עָּ ֵנים ה  ּושְּ

תֹו׃  רּוחוֹ 2אי ֵֶ אּו  ּפְּ רְּ ר ני ים ֲאש  שי נָּ ים  וְּ יי ֳחלָּ ֵֶ עֹות ּו ת רָּ

ית לי דָּ גְּ ֶַ ָאה  רָּ קְּ יָּם ַהני רְּ ֶי

ה שֵ  עָּ ְֶּ ה שי נָּ מ  ֶי שּו  ר וֹּרְּ יםֲאש  ׃ י

א סֹוֵכן 3 ת כּוזָּ ה ֵאש  נָּ יֹוחָּ הֹורְּ ֹוסוְּ

ר שֵ  ה ַוֲאֵחרֹות ַרבֹות ֲאש  שֹוַשנָּ ןוְּ ֵסיה  כְּ ני ֶי ֻתהּו  ׃  רְּ

(לוקס ח)



ַוְיִהי ְבָנְסָעם ַוָיבֹא ֶאל־ְכָפר ֶאָחד

ָמְרָתאְוִאָשה ַאַחת ּוְשָמּה 

ָאְסָפה אֹותֹו ֶאל־ֵביָתּה׃  

ְרָים ֲאֶשר ָיְשָבה   ְוָלּה ָאחֹות ּוְשָמּה מִׁ

ַע א   ֶֹ שְּ ֵלי ֵישּוַע לי ַרגְּ רוֹ לְּ ֶָּ ׃  ל־דְּ

יוסי בן יועזר איש צרדה אומר

, יהי ביתך בית ועד לחכמים

,והוה מתאבק בעפר רגליהם

.והוה שותה בצמא את דבריהם



א תָּ רְּ ֶָּ רֹ ּו ה בְּ עָּ גְּ ּה  יָּ ֶ ֵשרּותָּ

ר הֲ   ֶ וַּש ַוֹתא ים ַותי שי ֹלא תָּ

י ֲאש   ָך ֲאֹ ני בְּ י  ַעל־לי ר ֲאחֹותי

ֵרת לְּ  שָּ י לְּ ני תְּ ֶַ י  ֲעזָּ די ֶַ

תי  יהָּ וְּ א ֵאל  ר־נָּ ֶָּ י׃ֱא ְך־בי ֶָּ תְּ



ּה  ַוַיַען ֵישּוַע וַ  ר לָּ  ֶ ֹיא

א  תָּ רְּ ֶָּ א  תָּ רְּ ג  אַ ֶָּ ת  תְּ ֹדא 

רי  ֶָּ ת לי ְּ ל  ה  ֶֹ ְֶּ ים  ּו

ֵאין ֹצר   ֵבה׃ וְּ א ַהרְּ לָּ ְך א 

חָּ   א  יָּםבְּ רְּ ֶי ה  ּו ֲחרָּ בָּ

ק ַהּטֹוֶ אֲ  ר  ַבֵחל  ש 

נָּ  מ  ֶי ׃      הֹלא־יַֻקח 

(לוקס י)



י ֵבית שי  יני ית־הי ֵֶ יֹותֹו בְּ הְּ י בי הי ע  ַויְּ ֹצרָּ ְֶּ עֹון ַה ְֶּ

א  ֶֹ ן ַותָּ חָּ ל־ַהֻשלְּ האי ַוַיֵסֶ א  ּה  שָּ יָּ ָּ ְֶּ ּו

ַקַחת רְּ ֶי ְֶּ ַּפְך־ ר  יָּקָּ דְּ ַזְך וְּ ת־הַ ֵנרְּ ֹבר א  שְּ ַּפְך  ֹא  ַותי

ק ַעל ראשֹו׃ ְֹ ר יֵ ..            .ַותי  ֶ ...  שּוַע ַוֹיא

י׃  מָּ י ה עי תָּ שְּ ה טֹוֶ עָּ ֲעש  י וְּ ... ֶַ י ה  ָאֹנכי הְּ ֹלא א 

י ׃  ֶי ם תָּ כ  תְּ יָּה לְּ אי ר הָּ תָּ ֵאת ֲאש  שָּ ּה עָּ ה  ֵאל יָּ ָּ

י  ת־וּּופי סּוְך א  ה לָּ ֶָּ דְּ ֶּורָּ קי קְּ תוֹ לי

ֵרא ַהבְּ  קָּ ר תי י ַבֲאש  ם כי כ  י לָּ ר ֲאני ֵֶ ן ֹא ֵֶ ל  ָא ל כָּ ה ַהֹזאת א  שֹורָּ
זי  ֻסַּפר לְּ יא יְּ ה הי תָּ שְּ ר עָּ ת־ֲאש  ם וַּם א  עֹולָּ ּה  הָּ רֹון לָּ ידמרקוסכָּ





שְּ  ֶי ם  ר  ַוַיֲעשֹּו־לֹו שָּ עָּ ה בָּ ֶ  ת 
ת וְּ  ת  ר  שָּ ְֶּ א  תָּ רְּ ֶָּ חָּ  ּו אלעזר א 
תֹו׃   ים אי ֻסבי ְֶּ ן־ַה ֶי

רְּ  ֶי יָּם  רְּ ֶי ַקח  דְּ זַ ַותי ְך  ַקַחת ֵנרְּ

א ַאחַ  רָּ טְּ ֹא  לי ְֶּ ר  יָּקָּ ת  וְּ

ְך א   סָּ ּה ַותָּ לָּ קָּ שְּ ֵלי ֵישּוֶי ַע  ת־ַרגְּ

יו בְּ  לָּ ת־ַרגְּ ַגֵנֶ א  יהָּ ַותְּ ַשֲערֹות 

ֵלא ֵריחַ  מָּ ת יי ַהַביי ַחת׃  וְּ קָּ רְּ ַהמי

(יוחנן יֶ)

א ֵישּועַ  ַסח בָּ ֵני ַחג־ַהּפ  פְּ ים לי ֶי ת יָּ ֵשש  קֹום אלעזר וְּ ְֶּ י  יני ית הי ֵֶ לְּ

ים׃   ם ַהֵמתי עי ֵֶ יר  ר ֵהעי ֲאש 



Jean Beraud, 1891



לי'בוטיצ



:לוקאס ז

ֵנה  הי ה ַאַחת וְּ שָּ רבָּ אי יר ֲאש  עי

עָּ  ְֶּ שָּ ה ֹחֵטאת כְּ תָּ יְּ י־הּוא הָּ ּה כי

רּוש  ֵסֶ ֵבית ַהּפָּ אוַ ֵֶ ֵֶ תָּ

ַחת׃  קָּ רְּ ֶי יו  ֶֹ ַוַתעֲ ַּפְך־ לָּ ַרגְּ לְּ

יו  ַאֲחרָּ ךֵֶ ְֶּ עֹות  ַותַוֵת ֶָּ ֹור   דְּ

יו  לָּ ַנוֵֶַּעל־ַרגְּ ַער אֹ ַותְּ שְּ ן בי תָּ

ּה  ַשקֹראשָּ תַותי יו א  לָּ סָּ ־ַרגְּ ְךַותָּ

ַחת׃  קָּ רְּ ן ַבמי ֹאתָּ



א  רּושַוַירְּ ר  ַהּפָּ ֲאש 

א ֹאתֹו  רָּ ר בְּ קָּ  ֶ בוֹ ַוֹיא לי

ֶי  יָּה ז ה נָּ לּו הָּ יא  אי

ֹ ַע יָּ  ה יָּ י־ַעתָּ ַ ע  כי

ֵאי־זֹו  יא ֹזאת וְּ י־הי ֶי

יא ַהֹנַגַעת בֹו  י  כי הי

ה  שָּ ָאהאי יא׃ ַחּטָּ ...הי



עֹון ֲהרָּ  ְֶּ ל־שי ר א   ֶ ה ַוֹיא שָּ אי ל־הָּ ן א  פ  ה ַהֹזאתַויי שָּ אי ת־הָּ יתָּ א  אי

ַלי ֹלא נָּ  ם ַעל־ַרגְּ יי ֶַ ָך ּו ל־ֵביתְּ י א  אתי ֶָּ ֵנה  תָּ הי ה  תָּ י ָּ יא הֹורי הי וְּ

ּה׃   רָּ ַשעְּ ַנוֵֶּ בְּ ַלי ַותְּ עֹות ַעל־ַרגְּ ֶָּ יאַ  ְּ שי י נְּ ַתני ַשקְּ ה ֹלא נְּ ה  תָּ קָּ

ַנֵשק ה לְּ לָּ י ֹלא חָּ ְּ אתי ָאז בָּ ֵֶ יא  הי ת וְּ חָּ י׃ א  לָּ ת־ַרגְּ ה א  ַאתָּ

קַ  רְּ ֶי יא בְּ הי י וְּ ת־ֹראשי תָּ א  ן ֹלא ַסכְּ  ֶ ש  י׃  בְּ לָּ ת־ַרגְּ ה א  כָּ ַחת סָּ

יָך  י ֵאל  ר ֲאני ֵֶ ֵכן ֹא יהָּ לָּ ּה ַחֹּטאת  חּו לָּ לְּ סְּ ַרבֹותני  הָּ

ה ֶָּ ֵבה ָאֵה י ַהרְּ עַ כי ְֶּ ַלח־לֹו  סְּ ר ני ט׃ -ט ַוֲאש  עָּ ְֶּ אוֵהֶ 

ְך׃ יי ְך ַחֹּטאתָּ חּו־לָּ לְּ סְּ יהָּ ני ר ֵאל   ֶ ...ַויא

ה לָּ  יעָּ ֵתְך הֹושי ה ֱאֶּונָּ שָּ אי ל־הָּ ר א   ֶ לֹום׃ַוֹיא שָּ י לְּ כי ְך לְּ





Titian

Titian



Carlo Dolci 

1660



George de la Tour





ַוְיִהי ִאיש חֹוֶלה ְוהּוא אלעָזר ִמֵבית־ִהיִני ְכַפר ִמְרָים  

ִהיא ִמְרָים ֲאֶשר ֶאת־ָהָאדֹון  2ּוָמְרָתא ֲאחֹוָתּה׃ 

ְבִמְרַקַחת ַוְתַנֵגב ֶאת־ַרְגָליו ְבַשֲערֹוֶתיָה ְואלעזר  

ָאִחיָה הּוא

ָחָלה׃ ַוִתְשַלְחָנה  

ַאְחיֹוָתיו ֵאָליו ֵלאמר

ֲאֹדִני ִהֵנה ֲאֶשר 

ָאַהְבָת ֹחֶלה הּוא׃



ָמקֹום ֲאֶשר   ְרָים ֶאל־הַׁ וַָׁתבוא מִׁ

ּפול   ֵישּועַׁ ֹעֵמד ָשם וֵַׁתֶרא ֹאתֹו וַׁתִׁ

יָת   י לּו ָהיִׁ ְגָליו וַׁתאֶמר לֹו ֲאדונִׁ ְלרַׁ

י י־ָאז לֹא־ֵמת ָאחִׁ ׃  ּפה כִׁ



יָּה  ה ֹבכי אֹות ֵישּוַע ֹאתָּ רְּ י כי הי י ׃ ַויְּ ...ַויְּ עי רְּ ֶַ י  ְך ...הי ְֶּ ַוֵי

רָּ ... ֵישּוַע׃  עָּ ְֶּ הּוא  ר וְּ  ֶ ל־ַהק  א א  ֶֹ ּה׃  ַויָּ ֶֹואָּ ְֶּ ן ַעל־  ֶ א  ה וְּ

ל   עָּ ֵֶ ן   ֶ א  ת־הָּ אּו א  ר ֵישּוַע שְּ  ֶ א  ...   יהָּ ַוֹיא שָּ ֵישּוַע נָּ וְּ

י  ֶי ָך ָא ר אֹו ְּ ֶַ רֹום ַוֹיא יו ַלמָּ ת־ֵעינָּ י  לְּ ... א  ֶי ינּו  ֶי ַען ַיֲא ֶַ

י׃  ני תָּ ַלחְּ ה שְּ י ַאתָּ ַכלוֹ כי י כְּ הי קֹולַויְּ א בְּ רָּ קְּ ַ ֵבר ַויי תֹו לְּ

ר קּום ֵצא׃  זָּ יָּ וָּּ ֹול אלעְּ רּוכות  ַוֵיֵצא ַהֵמת וְּ יו כְּ לָּ גְּ רָּ יו וְּ ָּ 

ר ַוֹיא סּו ָּ ים בְּ יו לּוטי נָּ ין ּופָּ יכי רי ַתכְּ ם ֵישּוַע בְּ ר ֲאֵליה   ֶ

כֹו׃    ַ רְּ ֵיֵלְך לְּ ירּו אותֹו וְּ ַהתי



ים   ַרבי וְּ

הּו י  ן־ַהיְּ ים  ֶי

אּו ר בָּ ֲאש 

יָּם   רְּ ֶי ל־ א 

ם   אֹותָּ רְּ בי

ר עָּ  ת־ֲאש  ה  א  שָּ

אֱ -ֵישּוַע  ינּו  ה  ֶי

׃ֶוֹ 



ֶי 27 ֶֹון ַרֶ  כּו הָּ לְּ יו הָּ םַאֲחרָּ עָּ , ן הָּ
פְּ ּו וְּ  סָּ ים ש  שי ַגם נָּ יווְּ לָּ נּו עָּ .קֹונְּ

ן ֵישּוַע וְּ 28 ה ֲאֵליה  נָּ רּפָּ ֶַ :  ָא
ם" ַליי רּושָּ נֹות יְּ ,            בְּ

ַלי ה עָּ ינָּ כ  ְֶּ ,  ַאל תי
ינָּ  כ  ן בְּ כ  ְֶּ א ַעל ַעצְּ לָּ הא 

ן ֵ יכ  ַעל ַילְּ ,וְּ

ים29 אי ים בָּ ֶי ֵנה יָּ י הי כי

רּו ְֶּ ֹיא רוֹ , 'וְּ ֲעקָּ ֵרי הָּ ...תַאשְּ



היוצא להירג משקין 
אותו קורט של לבונה  
בכוס יין כדי שתטרף  

, עליו דעתו
תנו שכר לאובד : שנאמר

ויין למרי נפש

:  ותניא
נשים יקרות שבירושלים  

היו מתנדבות
ומביאות אותן

א"סנהדרין מג ע



קֹול וָּּ ֹול46 א בְּ רָּ ֵישּוַע קָּ י: "וְּ ֶי יבְּ , ָא י  רּוחי קי ָך ַאפְּ ,  "יָּ ְּ
ת רּוחוֹ  ַפח א  נָּ ֲהלּו48.וְּ קְּ ר ני ֶֹון ֲאש  הָּ ל ה  ה  כָּ א  ל ַהַמרְּ א 

כ, ַהז ה ַרֵחש הי תְּ ֶי ת ַה ם א  אֹותָּ רְּ םכי .   ּו ַעל ֲחזֹוֵתיה 
ם ֵתיה  ֶָּ רּו לְּ זְּ רָּ ֵהם חָּ כָּ ֶַ ל  ,             יוַאְך כָּ

ֶי  תֹו  כּו אי לְּ ר הָּ ים ֲאש  שי ילוַּם ַהנָּ לי ,ן ַהוָּּ
ה ת ַהַנֲעש  אּו א  רָּ חֹוק וְּ רָּ ֵֶ ְֶּ ּו  .עָּ



ֶּועַ כ  אשֹון ַבשָּ רי ֵני ֲעלֹות ַהַשחַ , בָּ פְּ ,רלי
אּו ֶָּ ינּו ּו ר ֵהכי ים ֲאש  ֶי שָּ ת ַהבְּ אּו א  שְּ נָּ

ר  ֶ ל ַהק  תֹוכוֹ 3.א  סּו לְּ נְּ כְּ ני ת, וְּ אּו א  צְּ ֶָּ ַאְך ֹלא 

ָא ֹון ֵישּועַ  ר9....וּּוַפת הָּ  ֶ ן ַהק  ֶי רּו  זְּ ֵכן חָּ ֶי ַאַחר  לְּ
ל כָּ ר ּולְּ שָּ ַאַח ־עָּ ה לָּ ֵאל  ים הָּ רי ֶָּ ל ַהדְּ ת כָּ רּו א  ּפְּ סי וְּ

ָאר .                                                            ַהשְּ

יּו10 ים הָּ יחי לי רּו ֹזאת ַלשְּ ּפְּ סי ים ש  שי ַהנָּ
ית לי דָּ יָּם ַהַמגְּ רְּ ה, ֶי נָּ יָּם ֵאם, יֹוחָּ רְּ ֶי

ן, ַיֲעֹקֶ תָּ יּו אי הָּ ,ַוֲאֵחרֹות ש 
ֹלא11 ל וְּ  ֶ ֵרי ה  ְֶּ ם כְּ י ֵעיֵניה  אּו בְּ רְּ ן ני ֵריה  ְֶּ די א ש  לָּ ןא  ה  ינּו לָּ ֶי ֱא .ה 

ן ַהוָּּ 55 ֶי ם ֵישּוַע  אּו עי בָּ ים ש  שי יל ַהנָּ כּו ַאֲחֵרי יֹוֵסףלי לְּ .הָּ
חָּ  אּו ֵכיַצ  ֻהנְּ רָּ ר וְּ  ֶ ת ַהק  אּו א  תוֹ ֵהן רָּ ַאֲחֵרי  56. ה וּּופָּ
חֹות ּו קָּ רְּ ֶי ים ּו ֶי שָּ ינּו בְּ רּו ֵהכי זְּ חָּ תּו ַעלש  ְֶּ ת שָּ ַשבָּ י  ֶַ ־ּפי

ה וָּ צְּ .ַהמי

Sebastiano del Piombo



המגדלית  מרים ואחרי מוצאי השבת  באה 

:  הקבר-לראות אתומרים האחרת 

מן השמים ירד ' הכי מלאך והנה רעש גדול היה 



הנשים  -אלויאמר 

תיראנה  -אתן אל

כי את ידעתי הן 

הנצלב אתןישוע 

:   מבקשות

איננו פה  הוא 

כאשר אמר   כי קם 

מהרלכנה 

והגדתן לתלמידיו



המתים והנה הוא הולך לפניכם הגלילה ושם תראהו  -כי קם מן

הקבר ביראה ובשמחה גדולה  -ותמהרנה ותצאנה מן

:  תלמידיו-ותרצנה לספר אל



ְרָים  ֶאל ַוַתְשֵקף ִבְבכֹוָתּה ָעְמָדה ִמחּוץ ַלֶקֶבר ְוִהיא בֹוִכָיה ַוְיִהי ּומִׁ

ַבָמקֹום  ַמְלָאִכים ְלבּוֵשי ְלָבִנים יְשִבים  ַוֵתֶרא שֵני ַהָקֶבר׃  תֹוְך 

ֶאָחד ְמַרֲאשֹוָתיו ְוֶאָחד ַמְרְגלֹוָתיו׃  ֲאֶשר ָשמּו ָשם ֶאת־גּוַפת ֵישּוַע 



ַויאְמרּו ֵאֶליָה ִאָשה ָלֶמה ִתְבִכי  ַותאֶמר ֲאֵליֶהם ִכי ָנְשאּו ִמֶזה ֶאת 

ֲאדוִני  ְולא ָיַדְעִתי ֵאיפה ִהִניֻחהּו



ֹעֵמד  ֵישּוַע ַוְיִהי ְכַכּלֹוָתּה ְלַדֵבר זֹאת ַוֵתֶפן ַאֲחֶריָה ַוֵתֶרא ְוִהֵנה  

ָיְדָעה ִכי ֵישּוַע הּוא׃ ְולֹא 

ְתַבֵקִשי  ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ִאָשה ָלֶמה ִתְבִכי ֶאת ִמי  

ֲחָשַבְתהּו ְלשוֵמר ַהָגן   ו                  ְוִהיא 

ֹאתֹו ִמֶזה ָנָשאָת ִאם ַאָתה ֵאָליו ֲאֹדִני ַותֹאֶמר 

־ָנא ִלי ֵאיֹפה ִהַנְחתֹו ַהִגיָדה

ִמָשם׃ ּוְלַקְחִתיו 



ְרָיםַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע  יַוֵתֶפן ַותֹאֶמר ֵאָליו מִׁ בּונִׁ ׃הּוא מֹוֶרהרַׁ



Correggio 1520

Nolli me tangere י י  ְּלכִׁ ידִׁ גִׁ י ְוהַׁ חַׁ ־ָנא ֶאל־אַׁ

י  ָלֶהם י עוֶלה ֶאל־ָאבִׁ ֲאנִׁ

י   יֶכם ְוֶאל־ֱאלהַׁ וֲַׁאבִׁ

ֵואלֵהיֶכם׃  

ית  ְגָדלִׁ מַׁ ְרָים הַׁ וַָׁתבוא מִׁ

ים  ידִׁ ְלמִׁ תַׁ ֵּפר ֶאל־הַׁ וְַׁתסַׁ

ֵאת ֲאֶשר־ָרֲאָתה ֶאת 

ֶבר ֵאֶליָה׃   ָהָאדֹון ְוָכזאת דִׁ



Surexit

pastor bonus 

qui animam suam

posuit 

pro ovibus suis

הרועה הטובקם 

הנותן את נפשו

בעד עדרו



Surrexit pastor bonus qui animam suam posuit

pro ovibus suis

קם הרועה הטוב הנותן את נפשו  בעד עדרו

Et pro grege suo

mori dignatus est



Correggio 1520

Nolli me tangere



Tulerunt Dominum meum

et nescio

ubi posuerunt eum



Si tu sustulisti eum

Dicito mihi

Et ego tollam





Surrexit Christus

spes mea

Praecedet vos in Galilaeam

(  ישוע)קם המשיח 

תקוותי

הולך לפניכם הגלילה

!הללויה



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Eg-NagHamadi-map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f7/NagHammadi_1.jpg


קי אֶנגליון תוֶאס 

:  ויאמר שמעון כיפא אליהם

, תצא נא מרים מתוכנו

.  כי אין נשים ראויות לחיים

,ראה: ויאמר ישוע

כי הנחה אנחנה לעשותה

למען תהיה גם היא  , זכר

כי כל אישה אשר . הזכרים, לרוח חיה ודמתה לכם

.תהפוך זכר תבוא אל מלכות השמים



Gospel of Mary

Berlin Gnostic Codex (Papyrus Berolinensis 8502)

"Berlin Gnostic Codex“ /"Akhmim Codex“

PB 8502/ BG 8502



5פרק 
הכיצד נלך אל הגויים ונטיף  : הם בכו מאוד באמרם. אך הם התעצבו. 1

הכיצד  , אם לא חסו עליו? את דבר הבשורה על מלכות בן האדם
?יחוסו עלינו

אל לכם לבכות : ואמרה לאחיה, בירכה את כולם, אז התייצבה מרים. 2
כי חסדו יהיה כולו עמכם , ואל לכם להצטער או להיות חדלי עצות

..ויגן עליכם
והם , הפכה את ליבם אל האלוהים, כאשר אמרה מרים דברים אלה. 4

.החלו לדון בדברי המושיע
יודעים אנו שהמושיע אהבך יותר מכל , אחות: אמר פטרוס למרים. 5

.הנשים
שאת יודעת אך אנו , אמרי לנו את דברי המושיע אשר את זוכרת. 6

.שאף לא שמענו אותם, לא
מה שנסתר מכם אפרש לכם: מרים ענתה ואמרה. 7
ראיתי את  , כך אמרה, אני: והיא החלה לדבר אליהם במילים אלה. 8

...הוא השיב לי. ראיתיך היום בחזון אדון , האדון בחזיון ואמרתי לו
. . 



?פמיניזם נוצרי

...או
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ספר שני  , הוידויים: מתוך

, יותר משנכנעה למרותך בזכות הוריה. אמי חונכה אפוא בצניעות ובמתינות
.  נכנעה למרותם בזכותך

היא . שירתה אותו כשרת אדון , כאשר  הגיעה לפרקה ונמסרה לאיש
היא נשאה בשתיקה את הפגיעות  שפגע  ... התאמצה לזכות בו למענך

אבל היא ידעה . בעלה התאפיין במזג חם ובהתפרצויות זעם...      ...בעלה
.   לא במעשה ולא במילה, לא להתנגד לבעלה הזועם

" חוזה הנישואין"את קריאת מה שמכונה ( חברותיה)מן הרגע שבו שמעו 
, לפיכך. היה עליהן לראות בו מסמך רשמי ההופך אותן לשפחות, אמרה

.אל להן להרים ראש כנגד אדוניהן, בזוכרן את מעמדן
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