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João Hebraico Capítulo 1 

ַהָדָבר ָהָיה ֶאת1  ית ָהָיה ַהָדָבר וְּ ֵראשִׁ הּוא -בְּ ים וְּ ָהֱאֹלהִׁ
ים  :ַהָדָבר ָהָיה ֱאֹלהִׁ

ים- הּוא ָהָיה ֵמרֹאש ֶאת2   :ָהֱאֹלהִׁ

יּו ַעל-ָכל3  הְּ ים נִׁ ֵאין ָדָבר ֲאֶשר ַנֲעָשה -ַהַמֲעשִׁ ָידֹו וְּ
ָעָדיו ַבלְּ  :מִׁ

ים ֵהם אֹור4  ַהַחיִׁ ים וְּ ָצא ַחיִׁ מְּ  :ָהָאָדם בֹו נִׁ

יֶלּנּו5  כִׁ ַהֹחֶשְך לֹא יְּ ָהאֹור ֹזֵרַח ַבֹחֶשְך וְּ  :וְּ

ים6  ָלחֹו ֱאֹלהִׁ מֹו ֲאֶשר שְּ יש ָהָיה ָבָאֶרץ יֹוָחָנן שְּ  :אִׁ

יד ַעל7  ָהעִׁ ֵעדּות לְּ ינּו ֻכָלם -הּוא ָבא לְּ ַמַען ַיֲאמִׁ ָהאֹור לְּ
 :ָידוֹ -ַעל

ם8  י אִׁ לֹא הּוא ָהָיה ָהאֹור כִׁ י-וְּ ָהעִׁ  :ָהאֹור ַההּוא-ד ַעלָבא לְּ

ָכל 9  יר לְּ ָהאִׁ  :ָאָדם-הּוא אֹור ֱאֶמת ֲאֶשר ָבא ָלעֹוָלם לְּ

ָיה ַעל10  הְּ ָהעֹוָלם נִׁ ָהעֹוָלם ֹאתֹו -הּוא ָהָיה ָבעֹוָלם וְּ ָידֹו וְּ
 :לֹא ָיָדע

יקּו-הּוא ָבא ֶאל11  ַעמֹו ֶשלֹו לֹא ֶהֱחזִׁ  :בוֹ -ַעמֹו ֶשלֹו וְּ
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יקּו 12  ֵאֶלה ֲאֶשר ֶהֱחזִׁ ים -בֹו ָנַתן-וְּ יֹות ָבנִׁ הְּ ָיָדם לִׁ ֹכַח בְּ
מוֹ  שְּ ים בִׁ ינִׁ ים ֲהלֹא ֵהם ַהַמֲאמִׁ  :ֵלאֹלהִׁ

לֹא ֵמרּוַח 13  ַתֲאַות ָבָשר וְּ לֹא מִׁ ָדם וְּ ֲאֶשר ֵלָדָתם לֹא מִׁ
םגָ  י אִׁ ים-ֶבר כִׁ  :ֵמֱאֹלהִׁ

ֶאת14  תֹוֵכנּו וְּ ֹכן בְּ שְּ ַהָדָבר ָלַבש ָבָשר ַויִׁ ינּו -וְּ בֹודֹו ָראִׁ כְּ
יו ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ָאבִׁ יד לְּ בֹוד ֵבן ָיחִׁ כְּ  :כִׁ

י 15  תִׁ ָרא ֵלאֹמר ֶזה הּוא ֲאֶשר ָאַמרְּ קְּ יד ָעָליו ַויִׁ יֹוָחָנן ֵהעִׁ וְּ
י הּוא ָבא ַאֲחַר  אשֹוןָעָליו כִׁ י רִׁ ָפָני כִׁ ֵּנה הּוא לְּ הִׁ י ָהָיה-י וְּ  :לִׁ

לֹאֹו ָנָשאנּו ֻכָלנּו ֶחֶסד ַעל16  מְּ י מִׁ  :ָחֶסד - כִׁ

ַיד17  תּוָנה בְּ י ַהתֹוָרה נְּ קֹור ֵישּוַע -כִׁ מְּ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת מִׁ ֹמֶשה וְּ
יח ָיָצאּו  :ַהָמשִׁ

ים לֹא18  ַהֵבן ַהיָ -ֵאת ָהֱאֹלהִׁ ֵחיק ָרָאה ָאָדם ֵמעֹוָלם וְּ יד בְּ חִׁ
כּוָנתוֹ  יד תְּ גִׁ  :ָהָאב הּוא הִׁ

ם  19  יִׁ וִׁ ים ּולְּ ים ֹכֲהנִׁ הּודִׁ ֹלַח ַהיְּ שְּ זֹאת ֵעדּות יֹוָחָנן בִׁ וְּ
י הּוא ֹאל ֹאתֹו מִׁ שְּ ם לִׁ ירּוָשַליִׁ  :מִׁ

י 20  י ֵאיֶנּנִׁ יד ֵלאֹמר ָאֹנכִׁ גִׁ י הִׁ ֵחד כִׁ לֹא כִׁ הּוא הֹוָדה וְּ וְּ
יחַ   :ַהָמשִׁ
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ֲאלּו אֹ 21  שְּ י  ַויִׁ ָיהּו ַויֹאֶמר ֵאיֶנּנִׁ י ֵאפוֹא ָאָתה ַהַאָתה ֵאלִׁ תֹו מִׁ
יא ַאָתה ַוַיַען לֹא ם ַהָּנבִׁ ָיהּו ַהאִׁ  :ֵאלִׁ

יב ָדָבר  22  ָהשִׁ י ָעֵלינּו לְּ י ֵאפוֹא ָאָתה כִׁ רּו ֵאָליו ּומִׁ ַויֹאמְּ
ֵחינּו ָמה-ֶאת ֶשָך-תֹאַמר ַעל-ֹשלְּ  :ַנפְּ

י קֹול קוֹ 23  ה ַכֲאֶשר ַויֹאַמר ָאֹנכִׁ הֹוָ ָבר ַפּנּו ֶדֶרְך יְּ דְּ ֵרא ַבמִׁ
יא ָיהּו ַהָּנבִׁ ַשעְּ ֶבר יְּ  :דִׁ

ן24  ים ָהֵאֶלה ָהיּו מִׁ לּוחִׁ ַהשְּ ים-וְּ רּושִׁ  :ַהפְּ

ם25  רּו ֵאָליו אִׁ ֲאלּו ַויֹאמְּ שְּ ָיהּו  -ַויִׁ לֹא ֵאלִׁ יַח וְּ ׇך ַהָמשִׁ ֵאינְּ
יא ָלָמה לֹא ַהָּנבִׁ ֶּנָך-וְּ ַטֵבל הִׁ  :ֶזה מְּ

יש  26  ם ַאְך אִׁ ַטֵבל ַבָמיִׁ י מְּ ַוַיַען ֹאָתם יֹוָחָנן ַויֹאַמר ָאֹנכִׁ
ֶתם ֹאתוֹ  ַדעְּ ֶכם ֲאֶשר לֹא יְּ תֹוכְּ  :ֹעֵמד בְּ

י ֵמַהֶתר27  י ַקֹּלתִׁ ָפָני ַוֲאנִׁ לֹו -ֶזה ַהָבא ַאֲחָרי ֲאֶשר ָהָיה לְּ
ָעָליו רֹוְך נְּ  :שְּ

ֵבית ָהֲעָרָבה ֵמֵעבֶ 28  ָתה בְּ ֵדן ֲאֶשר יֹוָחָנן זֹאת ָהיְּ ר ַלַירְּ
ַטֵבל ָשָמה  :ָהָיה מְּ

א ֶאת29  ָמֳחָרת ַוַירְּ י מִׁ הִׁ ֵּנה ֵשה -ַויְּ ֵישּוַע ָבא ֵאָליו ַויֹאַמר הִׁ
ים ַהֹּנֵשא ֶאת  :ַחַטאת ָהעֹוָלם-ָהֱאֹלהִׁ
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ֵּנה הּוא 30  הִׁ יש ָבא ַאֲחַרי וְּ ֵּנה אִׁ י ָעָליו הִׁ תִׁ הּוא ֲאֶשר ָאַמרְּ וְּ
ָפנָ  אשֹוןלְּ י רִׁ י ָהָיה -י כִׁ  :לִׁ

י  31  ָרֵאל ָבאתִׁ שְּ יִׁ ָגֶלה לְּ ַמַען יִׁ י ֹאתֹו ַאְך לְּ תִׁ י לֹא ָיַדעְּ ַוֲאנִׁ
ם ַטֵבל ַבָמיִׁ י לְּ  :ֲאנִׁ

י ֶאת32  יתִׁ ן-ַוָיַעד יֹוָחָנן ֵלאֹמר ָראִׁ יֹוָנה ֹיֶרֶדת מִׁ -ָהרּוַח כְּ
ם ַוָתַנח ָעָליוהַ   :ָשַמיִׁ

י אֹ 33  תִׁ י לֹא ָיַדעְּ ם ָאַמר ַוֲאנִׁ ַטֵבל ַבַמיִׁ י לְּ תֹו ַאְך ַהֹשֵלַח ֹאתִׁ
ָתנּוַח ָעָליו ֶזה הּוא  -ֵאָלי ֶאת ֶאה ָהרּוַח ֹיֶרֶדת וְּ רְּ ַהָלז ֲאֶשר תִׁ

רּוַח ַהֹקֶדש ַטֵבל בְּ  :ַהמְּ

י34  יד כִׁ י ָוָאעִׁ יתִׁ י ָראִׁ ים -ֶזה הּוא ֶבן-ַוֲאנִׁ  :ָהֱאֹלהִׁ

ָמֳחָרת ַוַיֲעֹמד יֹוחָ 35  י מִׁ הִׁ ם ַויְּ יָדיו-ָנן עֹוד עִׁ מִׁ ַתלְּ ם מִׁ ַניִׁ  :שְּ

א ֶאת36  ים-ַוַירְּ ֵּנה ֵשה ָהֱאֹלהִׁ ַהֵלְך ַויֹאַמר הִׁ תְּ  :ֵישּוַע מִׁ

יָדיו ֶאת37  מִׁ ֵני ַתלְּ עּו שְּ מְּ שְּ כּו ַאֲחֵרי -ַויִׁ ֵבר ַוֵילְּ ֲאֶשר דִׁ
 :ֵישּועַ 

ים ַאֲחָריו ַויֹאֶמר ֲאלֵ 38  כִׁ ֵאם ֹהלְּ רְּ ֶפן ֵישּוַע ַויִׁ -יֶהם ַמהַויִׁ
קֹום  תְּ  י ַאֵיה מְּ י ֲאֶשר ֵיָאֵמר מֹורִׁ רּו ֵאָליו ַרבִׁ ַבֵקשּון ַויֹאמְּ

 :מֹוָשֶבָך
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אּו ֶאת 39  רְּ אּו ַוָיֹבאּו ַויִׁ קֹום -ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֹבאּו ּורְּ מְּ
ָתה ַכָשָעה  ָהֵעת ָהיְּ תֹו ַביֹום ַההּוא וְּ בּו אִׁ מֹוָשבֹו ַוֵישְּ

ית ירִׁ  :ָהֲעשִׁ

ן40  ֶאָחד מִׁ כּו -וְּ ָהלְּ עּו ֵמֵאת יֹוָחָנן וְּ ם ֲאֶשר ָשמְּ ַניִׁ ַהשְּ
רֹוס עֹון ֶפטְּ מְּ י שִׁ ַרי ֲאחִׁ דְּ  :ַאֲחָריו ָהָיה ַאנְּ

יו ֶאת-הּוא ָמָצא ֶאת41  עֹון ַויֹאֶמר ֵאָליו ָמָצאנּו  -ָאחִׁ מְּ שִׁ
טֹוס-ֶאת יסְּ רִׁ שֹון ָיָון כְּ לְּ יַח ֲאֶשר בִׁ  :ַהָמשִׁ

יֵאהּו 42  בִׁ עֹון -ֶאלַויְּ מְּ ֵאהּו ֵישּוַע ַויֹאַמר ַאָתה שִׁ רְּ ֵישּוַע ַויִׁ
רֹוס-ַבר שֹון ָיָון ֶפטְּ לְּ ָקֵרא ֵכיָפא ּובִׁ ָך יִׁ  :יֹוָנה לְּ

ָצא ֶאת43  מְּ יָלה ַויִׁ ָמֳחָרת ַויֹוֶאל ָלֶלֶכת ַהָגלִׁ י מִׁ הִׁ פֹוס -ַויְּ ילִׁ פִׁ
 :ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ֵלְך ַאֲחָרי

פוֹ 44  ילִׁ ֵביתּופִׁ רֹוס-ס ָהיה מִׁ ַרי ּוֶפטְּ דְּ יר ַאנְּ ָדה עִׁ  :ָציְּ

פֹוס ֶאת45  ילִׁ ָצא פִׁ מְּ ֵאל ַויֹאֶמר ֵאָליו ָמָצאנּו ֹאתֹו  -ַויִׁ ַתנְּ נְּ
ים ֶאת יאִׁ בִׁ ַהּנְּ -ֵישּוַע ֶבן-ֲאֶשר ָכַתב ָעָליו ֹמֶשה ַבתֹוָרה וְּ

ָצֶרת ּנְּ  :יֹוֵסף מִׁ

ּנְּ 46  י מִׁ ֵאל ֲהכִׁ ַתנְּ ֶצֶרת ָיבֹא טֹוב ַויֹאֶמר ֵאָליו  ַויֹאֶמר ֵאָליו נְּ
ֵאה פֹוס בֹא ּורְּ ילִׁ  :פִׁ
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א ֵישּוַע ֶאת47  ָראתֹו ַויֹאֶמר ָעָליו אּוָלם  -ַוַירְּ קְּ ֵאל ָבא לִׁ ַתנְּ נְּ
י ֲאֶשר ֵאין ֵאלִׁ רְּ שְּ ָיה-ֶזה הּוא יִׁ מִׁ  :בֹו רְּ

י ַוַיַען ֵישּוַע 48  ָת ֹאתִׁ ן ָיַדעְּ ֵאל ֵמַאיִׁ ַתנְּ ַויֹאֶמר ַויֹאֶמר ֵאָליו נְּ
ֵאָנה  ָך ַתַחת ַהתְּ יֹותְּ הְּ פֹוס בִׁ ילִׁ ָך פִׁ ֵאָליו ֶטֶרם ָקָרא לְּ

יָך יתִׁ אִׁ  :רְּ

י ַאָתה הּוא ֶבן49  ֵאל ַרבִׁ ַתנְּ ים ַאָתה הּוא  -ַוַיַען ֹאתֹו נְּ ָהֱאֹלהִׁ
ָרֵאל שְּ  :ֶמֶלְך יִׁ

י ַבעֲ 50  ָת בִׁ בּור  ַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֵאָליו ַיַען ֲאֶשר ֶהֱאַמנְּ
ֶאה רְּ ֹדלֹות ֵמֵאֶלה תִׁ יָך ָלֵכן גְּ יתִׁ אִׁ ֵאָנה רְּ ָך ַתַחת ַהתְּ י לְּ רִׁ  :ָאמְּ

אּו ֶאת51  רְּ י תִׁ י ֹאֵמר ָלֶכם כִׁ -ַויֹאֶמר ֵאָליו ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
ים ַעל ֶבןהַ  דִׁ ֹירְּ ים וְּ ים ֹעלִׁ ֲאֵכי ֱאֹלהִׁ ים ּוַמלְּ תּוחִׁ ם פְּ -ָשַמיִׁ

 :ָהָאָדם
https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 2 

 

ֵאם  1  יל וְּ ָקָנה ֲאֶשר ַלָגלִׁ ָתה ֲחֻתָּנה בְּ י ָהיְּ ישִׁ לִׁ ּוַביֹום ַהשְּ
ָתה ָשָמה  :ֵישּוַע ָהיְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ַגם2  ן-וְּ יָדיו ָהיּו מִׁ מִׁ ַתלְּ רּוֵאי ַהֲחֻתָּנה-ֵישּוַע וְּ  :קְּ

ֵּנה ֵאין  3  ָרה ֵאם ֵישּוַע ֵאָליו הִׁ ן ָאמְּ ַאֲחֵרי ֲאֶשר ַתם ַהָייִׁ וְּ
ן  :ָלֶהם ָייִׁ

 4 ֹ ָשה עֹוד לֹא -אֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ַמהַוי י ָוָלְך אִׁ י-לִׁ תִׁ  :ָבָאה עִׁ

מֹו ֶאל5  ים ֶאת-ַותֹאֶמר אִׁ תִׁ ָשרְּ ֲאֶשר יֹאַמר ָלֶכם -ַהמְּ
 :ַתֲעשּו

אּו ֵשש ַכֵדי6  צְּ מְּ ָשם נִׁ ַטֵהר ֶאת -וְּ ֲאֶשר לֹא  -ֶאֶבן ֲעֻרכֹות לְּ
ָפט שְּ  שְּ ים ַכמִׁ הּודִׁ ם אוֹ ָטהֹור ֵבין ַהיְּ יל -ַתיִׁ ים ָתכִׁ ָשֹלש ַבתִׁ

 :ָכד-ָכל

אּו ֶאת7  אּון  -ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ַמלְּ ַמלְּ ם ַויְּ ים ָמיִׁ ַהַכדִׁ
 :ָפהשָ הַ -ַעד

יאּו ֶאל-ַויֹאֶמר ַשֲאבּו8  ָהבִׁ ֶתה -ָנא ַעָתה וְּ שְּ יד ַהמִׁ קִׁ פְּ
יאּו  :ַוָיבִׁ

ֶתה ֶאת9  שְּ יד ַהמִׁ קִׁ ַעם פְּ טְּ י  -ַויִׁ לִׁ בְּ ן מִׁ ַייִׁ כּו לְּ ם ֲאֶשר ֶנֶהפְּ ַהַמיִׁ
ים ֲאֶשר תִׁ ָשרְּ ן ָבא ַרק ַהמְּ ם ָיָדעּו  -ָשֲאבּו ֶאת-ַדַעת ֵמַאיִׁ ַהַמיִׁ

ָרא ַרב ֵבית קְּ ֶתה ֶאל ַויִׁ שְּ  :ֶהָחָתן-ַהמִׁ
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ַאֲחֵרי -ַויֹאֶמר ֵאָליו ָכל10  אשֹוָנה וְּ ן טֹוב רִׁ ים ַייִׁ יש ָישִׁ אִׁ
ַפל ן שְּ ים ַייִׁ ָוָיה ָישִׁ ים ָלרְּ ֻראִׁ ַאָתה  -ָשתּו ַהקְּ ֵניֶהם וְּ פְּ ֶעֶרְך לִׁ

ָת ֶאת ן ַהטֹוב ַעד-ָצַפנְּ  :ָלַאֲחֹרָנה-ַהַייִׁ

ית ָהֹאתֹות ֲאֶשר 11  ָקָנה ֲאֶשר זֹאת ֵראשִׁ ָעָשה ֵישּוַע בְּ
יָדיו מִׁ ינּו בֹו ַתלְּ בֹודֹו ַוַיֲאמִׁ ָלה כְּ ָשם גִׁ יל וְּ  :ַלָגלִׁ

ַאֲחֵרי12  ֶאָחיו -ֵכן ָיַרד ֶאל-וְּ מֹו וְּ אִׁ ַפר ַנחּום הּוא וְּ כְּ
ים ים לֹא ַרבִׁ בּו ָשם ָימִׁ יָדיו ַוֵישְּ מִׁ ַתלְּ  :וְּ

ַרב ַחג13  קְּ ים ַויַ -ַויִׁ הּודִׁ ָמהַהֶפַסח ַליְּ רּוָשָליְּ  :ַעל ֵישּוַע יְּ

ים ָבָקר ָוצֹאן  14  רִׁ ים ַבֵהיָכל ֹמכְּ בִׁ ים ישְּ ָצא ֲאָנשִׁ מְּ ַויִׁ
ֵפי ָכֶסף ַחלְּ ים ּומְּ יֹונִׁ  :וְּ

ָגֶרש ֶאת15  ָידֹו ַויְּ ָקה בְּ ַמלְּ ָשֵרג ֹאָתם לְּ יְּ ים וְּ ַקח ֲחָבלִׁ -ַויִׁ
חּוץ ַלֵהיָכל ַגם ֶאת-ָלם ֶאלכֻ  ֵלְך  -ַהצֹאן ַגם ֶאת-מִׁ ַהָבָקר ַוַישְּ

ֶאת-ֶאת ָצה וְּ ים ַארְּ פִׁ ַחלְּ ֲחֹנֵתיֶהם ָהָפְך-ֶכֶסף ַהמְּ  :ֻשלְּ

ֶאל16  יאּו  -וְּ ים ָאָמר הֹוצִׁ ֵרי ַהיֹונִׁ לֹא  -ֶאתֹמכְּ ֶזה וְּ ֵאֶלה מִׁ
ָכר-ַתֲעשּו ֶאת מְּ ָקח ּומִׁ ֵבית מִׁ י לְּ  :ֵבית ָאבִׁ

יָדיו ֵאת ֲאֶשר17  מִׁ רּו ַתלְּ ׇך -ָאז ָזכְּ ַאת ֵביתְּ נְּ ָכתּוב קִׁ
י נִׁ  :ֲאָכָלתְּ
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י  18  ֵאיָת ָלנּו כִׁ רּו ֵאָליו ָמה אֹות ֶהרְּ ים ַויֹאמְּ הּודִׁ ַוַיֲענּו ַהיְּ
 :ַתֲעֶשה ָכזֹאת

סּו ֶאתַוַיעַ 19  רְּ י  -ן ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם הִׁ ַהֵהיָכל ַהֶזה ַוֲאנִׁ
יֶמּנּו ים ֲאקִׁ ֹלֶשת ָימִׁ שְּ  :בִׁ

ָנה  20  בְּ ים נִׁ ֵשש ָשנִׁ ים ָשָנה וְּ ָבעִׁ ים ַארְּ הּודִׁ רּו ַהיְּ ַויֹאמְּ
ים ֹלֶשת ָימִׁ שְּ יֶמּנּו בִׁ קִׁ ַאָתה תְּ  :ַהֵהיָכל ַהֶזה וְּ

ָברֹו עַ 21  ֶבר דְּ הּוא דִׁ ָיתוֹ -לוְּ וִׁ  :ֵהיַכל גְּ

ן-ַעל22  קּוָמתֹו מִׁ י-ֵכן ַאֲחֵרי תְּ יָדיו כִׁ מִׁ רּו ַתלְּ ים ָזכְּ -ַהֵמתִׁ
ֵברכֹ  ַבר ֵישּוַע ֲאֶשר דִׁ דְּ ינּו ַבָכתּוב ּובִׁ  :ה ָאָמר ָלֶהם ַוַיֲאמִׁ

ַחג23  ם בְּ ירּוָשַליִׁ יֹותֹו בִׁ הְּ י בִׁ הִׁ ים -ַויְּ ינּו ַרבִׁ ַהֶפַסח ַוַיֲאמִׁ
מֹו כִׁ  שְּ ֵעיֵניֶהם-י ָראּו ֶאתבִׁ  :ָהֹאתֹות ֲאֶשר ָעָשה לְּ

ין ָלֶהם ַיַען ָיַדע ֶאת24  ֵישּוַע לֹא ֶהֱאמִׁ  :ֵיֶצר ֻכָלם-וְּ

י ֶאת25  יש כִׁ אִׁ יש בְּ ֵקש ֵעדּות אִׁ ַיַען לֹא בִׁ בֹות - ּובְּ שְּ ַמחְּ
ין  :ָאָדם הּוא ָהָיה ֵמבִׁ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

 

https://adilsoncardoso.com/
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João Hebraico Capítulo 3 

 

ן1  יש מִׁ י אִׁ הִׁ יםַהפְּ -ַויְּ הּודִׁ ין ַהיְּ צִׁ ימֹון קְּ דִׁ מֹו ַנקְּ ים ּושְּ  :רּושִׁ

י ֵמֵאת -הּוא ָבא ֶאל2  נּו כִׁ י ָיַדעְּ ָלה ַויֹאֶמר ֵאָליו ַרבִׁ ֵישּוַע ַליְּ
ֵאל ַיד י ֵאין לְּ מֹוֶרה ָלנּו כִׁ ים ָבאָת לְּ יש ַלֲעשֹות ֶאת-ֱאֹלהִׁ - אִׁ

ם י אִׁ תִׁ לְּ ים עִׁ -ָהֹאתֹות ֲאֶשר ַאָתה ֹעֶשה בִׁ  :מוֹ ֱאֹלהִׁ

ם3  י ֹאֵמר ָלְך אִׁ לֹא  -ַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֵאָליו ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
קֹור ָעל לֹא מְּ יש מִׁ ָּוֵלד אִׁ אֹות ֶאת-יִׁ רְּ כּות -יּוַכל לִׁ ַמלְּ

ים  :ָהֱאֹלהִׁ

הּוא ָזֵקן  4  ָּוֵלד וְּ הִׁ יש לְּ ימֹון ֵאיָכה יּוַכל אִׁ דִׁ ַויֹאֶמר ֵאָליו ַנקְּ
ֶרחֶ  י יּוַכל ָלשּוב לְּ יתֲהכִׁ ָּוֵלד ֵשנִׁ הִׁ מֹו ּולְּ  :ם אִׁ

ם5  י ֹאֵמר ָלְך אִׁ ן-ַוַיַען ֵישּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ יש מִׁ ָּוֵלד אִׁ -לֹא יִׁ
ןהַ  ם ּומִׁ ים-יּוַכל ָלבֹא ֶאל-ָהרּוַח לֹא-ַמיִׁ כּות ָהֱאֹלהִׁ  :ַמלְּ

ן6  ן-ַהּנֹוָלד מִׁ ַהּנֹוָלד מִׁ  :ָהרּוַח רּוַח הּוא-ַהָבָשר ָבָשר הּוא וְּ

ַמּה ַעלתִׁ -ַאל7  ָּוֵלד  -תְּ הִׁ י ָנכֹון ָלֶכם לְּ י ָלְך כִׁ תִׁ ֲאֶשר ָאַמרְּ
קֹור ָעל מְּ  :מִׁ
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ַאָתה ֹשֵמַע ֶאת-ָהרּוַח ֹנֶשֶבת ֶאל8  ֹפץ וְּ לֹא  -ֲאֶשר ַתחְּ קֹוָלּה וְּ
מֹו ֵכן ָכל יא ֹהֶלֶכת כְּ ָאן הִׁ ן ָבָאה וְּ ן-ֵתַדע ֵמַאיִׁ -ַהּנֹוָלד מִׁ

 :ָהרּוחַ 

ימֹון9  דִׁ ֶריָנה ָכֵאֶלה ַוַיַען ַנקְּ קְּ  :ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵאיָכה תִׁ

ֶאת10  ָרֵאל וְּ שְּ יִׁ ׇך מֹוֶרה בְּ ּנְּ ֵאֶלה  -ַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֵאָליו הִׁ
תָ   :לֹא ָיָדעְּ

י ֵאת ֲאֶשר11  י ֹאֵמר ָלְך כִׁ ֵאת  -ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ ַדֵבר וְּ נּו נְּ ָיַדעְּ
מְּ -ֲאֶשר שְּ ַאֶתם לֹא תִׁ יד וְּ ינּו ָנעִׁ ֵעדּוֵתנּוָראִׁ  :עּו לְּ

י  12  ינּו לִׁ י ֵאיְך ַתֲאמִׁ ֶתם לִׁ ים לֹא ֶהֱאַמנְּ ָפלִׁ ים שְּ ָברִׁ דְּ ם בִׁ אִׁ
יד ָראמֹות י ַאגִׁ  :כִׁ

יש לֹא13  אִׁ י הּוא ֲאֶשר-וְּ תִׁ לְּ ָמרֹום  -ָעָלה ַלָמרֹום בִׁ ָיַרד מִׁ
ם-ֲהלֹא הּוא ֶבן  :ָהָאָדם ֲאֶשר ַבָשָמיִׁ

ַכֲאֶשר נִׁ 14  ָבר ֶאתמֶשה בַ  אשָ וְּ דְּ ַהֵּנס ֵכן  - ַהָּנָחש ַעל-מִׁ
ָּנֵשא ֶבן  :ָהָאָדם-יִׁ

ַמַען ֲאֶשר לֹא יֹאַבד ָכל15  ָצא בֹו  -לְּ מְּ ם יִׁ י אִׁ ין בֹו כִׁ ַהַמֲאמִׁ
 :ַחֵיי עֹוָלם
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י16  ים ֶאת-כִׁ ֲאֶשר ָנַתן ַבֲעדֹו  -ָהעֹוָלם ַעד-ֵכן ֹאֵהב ֱאֹלהִׁ
נֹו ֶאת-ֶאת ָכל-בְּ ידֹו וְּ חִׁ ין בֹו לֹא-יְּ ָצא  -ַהַמֲאמִׁ מְּ י בֹו יִׁ יֹאַבד כִׁ

 :ַחֵיי עֹוָלם

י לֹא17  ים ֶאת-כִׁ נֹו ֶאל-ָשַלח ֱאֹלהִׁ יעֹו -בְּ שִׁ ַהרְּ ָהעֹוָלם לְּ
ם י אִׁ טֹו כִׁ ָשפְּ הִׁ ַמַען יִׁ -בְּ  :ָּוַשע בֹו ָהעֹוָלםלְּ

ַשם ַוֲאֶשר לֹא18  ין בֹו לֹא ֶיאְּ ָמתֹו  -ַהַמֲאמִׁ ין בֹו ַאשְּ ַיֲאמִׁ
י לֹא י ָאז כִׁ ּנִׁ ים-ָעָליו מִׁ יד ֵלאֹלהִׁ ֵשם ַהֵבן ַהָיחִׁ ין בְּ  :ֶהֱאמִׁ

י ָהאֹור ָבא ֶאל19  ָפט כִׁ שְּ ֶזה הּוא ַהמִׁ ֵני ָהָאָדם -וְּ ָהעֹוָלם ּובְּ
ןַהחשֶ -ָאֲהבּו ֶאת ים ַמֲעֵשיֶהם-ְך מִׁ י ָרעִׁ  :ָהאֹור כִׁ

י ָכל20  לֹא ָיבֹא ֶאל-ֹפֵעל ָאֶון שֵנא הּוא ֶאת-כִׁ - ָהאֹור וְּ
ָבֲחנּו ַמֲעָשיוהָ  י יִׁ לִׁ בְּ  :אֹור לִׁ

עּו ַמֲעָשיו -ֲאָבל ֹפֵעל ֱאֶמת ָיבֹא ֶאל21  ָּודְּ ַמַען יִׁ ָהאֹור לְּ
ים ֵני ָהֱאֹלהִׁ פְּ  :ֲאֶשר ָעָשה לִׁ

יָדיו ֶאלַאַחר ַהדְּ 22  מִׁ ַתלְּ ים ָהֵאֶלה ָהַלְך ֵישּוַע וְּ ֶאֶרץ -ָברִׁ
ַטֵבל ָשם ָמֶהם ַויְּ הּוָדה ַוֵיֶשב עִׁ  :יְּ

ַגם23  ֵענֹון ֹבֲאָכה ָשֵלם  -וְּ יא בְּ ַטֵבל ָבֵעת ַההִׁ יֹוָחָנן ָהָיה מְּ
ָבלּו טְּ ים נִׁ ַהָבאִׁ אּו ָשם וְּ צְּ מְּ ים נִׁ ם ַרבִׁ י ַמיִׁ  :כִׁ

י עֹוד לֹא24  ַתן -כִׁ  :ֵבית ַהֶכֶלא-יֹוָחָנן ֶאלנִׁ
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י25  הִׁ ים ַעל-ַויְּ הּודִׁ יֵדי יֹוָחָנן ּוֵבין ַאַחד ַהיְּ מִׁ יב ֵבין ַתלְּ -רִׁ
 :ַבר ַהָטֳהָרהדְּ 

יש ֲאֶשר ָהָיה  -ַוָיֹבאּו ֶאל26  רּו ֵאָליו ַרֵבנּו ָהאִׁ יֹוָחָנן ַויֹאמְּ
ֵּנה ה יֹדָת לֹו הִׁ ֵדן ֲאֶשר ַהעִׁ ֵעֶבר ַהַירְּ ָך בְּ מְּ ֻכָלם עִׁ ַטֵבל וְּ ּוא מְּ

ים ֵאָליו  :ָבאִׁ

ם לֹא  -ַוַיַען יֹוָחָנן ַויֹאַמר לֹא27  יש ָלַקַחת ָדָבר אִׁ יּוַכל אִׁ
ַתן ָמרֹום-נִׁ  :לֹו מִׁ

י לֹא28  י כִׁ תִׁ ַגדְּ ם-ַאֶתם ֵעַדי ֲאֶשר הִׁ י אִׁ יַח כִׁ י ַהָמשִׁ -ָאֹנכִׁ
ָפָניושָ   :לּוַח לְּ

י ֲאֶשר29  דֹו  לֹו ַהַכָלה הּוא -מִׁ ָעמְּ ֹאֵהב ֶהָחָתן בְּ ֶהָחָתן וְּ
קֹול ֶהָחָתן ַעל יש לְּ עֹו ֹאתֹו שֹוש ָישִׁ ָשמְּ ָאה  -ּוכְּ ֵכן ָמלְּ

י ָחתִׁ מְּ  :שִׁ

ָחסֹור30  י ֵאֵלְך ָהלֹוְך וְּ  :הּוא ֵיֵלְך ָהלֹוְך ָוָרב ַוֲאנִׁ

ַהָבא ֵמֶאֶרץ ֵמָעָפר הּוא  31  ָכל וְּ ָמרֹום ָרם הּוא מִׁ ַהָבא מִׁ
ַעל ם ָרם הּוא ַעלָעָפר יְּ -וְּ ָשַמיִׁ  :ֹכל-ַדֵבר ַהָבא מִׁ

ֵעדּותֹו ֵאין ֹשֵמעַ 32  ֵתן ֵעדּותֹו ּולְּ ָשַמע ֵכן יִׁ ַכֲאֶשר ָרָאה וְּ  :וְּ

ים ֱאֶמת33  י ָהֱאֹלהִׁ חֹוַתם ָידֹו כִׁ ֹתם בְּ ֵעדּותֹו ַיחְּ ַהֹשֵמַע לְּ  :וְּ
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ים הּו34  ֵרי ֱאֹלהִׁ בְּ ים דִׁ ָלחֹו ֱאֹלהִׁ י הּוא ֲאֶשר שְּ ַדֵבר  כִׁ א מְּ
י שּורה ָנַתן ֶאת-כִׁ מְּ  :רּוחוֹ -לֹא בִׁ

ֶאת-ָהָאב ֹאֵהב ֶאת35  ָידוֹ -ַהֵבן וְּ  :ָכל ָנַתן בְּ

ין ַבֵבן ֶיש36  י ֲאֶשר ַיֲאמִׁ י ֲאֶשר לֹא  -מִׁ לֹו ַחֵיי עֹוָלם ּומִׁ
ם י אִׁ ים כִׁ ֶאה ַחיִׁ רְּ ין ַבֵבן לֹא יִׁ ים ָעָליו  -ַיֲאמִׁ ֲחרֹון ַאף ֱאֹלהִׁ

 :ָיחּול
https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 4 

 

עּו ֵלאֹמר ֵישּוַע 1  ים ָשמְּ רּושִׁ י ַהפְּ ַכֲאֶשר נֹוַדע ָלָאדֹון כִׁ וְּ
יֹוָחָנן ים מִׁ ים ַרבִׁ ידִׁ מִׁ ֵבל ַתלְּ טִׁ יד וְּ  :ֶהֱעמִׁ

י2  יָדיו-ַאף כִׁ מִׁ ֵבל ֹאָתם ַרק ַתלְּ  :ֵישּוַע לֹא טִׁ

ַסע ַהגָ -ַוַיֲעֹזב ֶאת3  הּוָדה ַוָיָשב ַויִׁ יָלהיְּ  :לִׁ

רֹון4  ָהָיה ָנכֹון לֹו ַלֲעֹבר ֶדֶרְך ֹשמְּ  :וְּ

ַקת  -ַוָיבֹא ֶאל5  מּול ֶחלְּ ָמּה סּוַכר מִׁ רֹון ּושְּ ֶאֶרץ ֹשמְּ יר בְּ עִׁ
יֹוֵסף-ֲאֶשר ֶדהשָ הַ  נֹו לְּ בְּ  :ָנַתן ַיֲעֹקב לִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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שֹו ַבֶדֶרְך ַוֵיֶשב6  ָפה ַנפְּ ֵישּוַע ָעיְּ ֵאר ַיֲעֹקב וְּ ָשם בְּ -לֹו ַעל-וְּ
יתהַ  שִׁ ָשָעה ַהשִׁ ֵאר כְּ  :בְּ

ָאב7  שְּ ית ָבָאה לִׁ ֹרנִׁ ָשה ֹשמְּ ֵּנה אִׁ הִׁ ם ַויֹאֶמר ֵאֶליָה  -וְּ ָמיִׁ
י נִׁ תֹות-ֵישּוַע תְּ שְּ י לִׁ  :ָנא לִׁ

יָרה 8  כּו ָהעִׁ יָדיו ָהלְּ מִׁ י ַתלְּ ֹבר ָלֶהם ֹאֶכל כִׁ שְּ  :לִׁ

ֵאיְך  9  י ַאָתה וְּ הּודִׁ ית ֲהלֹא יְּ ֹרנִׁ ָשה ַהֹשמְּ ַותֹאֶמר ֵאָליו ָהאִׁ
י ית כִׁ ֹרנִׁ ָשה ֹשמְּ י אִׁ תֹות ַוֲאנִׁ שְּ י לִׁ ֶמּנִׁ ַאל מִׁ שְּ ֵאין ָדָבר -תִׁ

ם ים עִׁ הּודִׁ ים-ַליְּ ֹרנִׁ  :ַהֹשמְּ

י  - ֶאתַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֵאֶליָה לּו ָיַדַעתְּ 10  ים ּומִׁ ַמַתת ֱאֹלהִׁ
ָנַתן ָלְך   ֶמּנּו וְּ תְּ ַאתְּ מִׁ תֹות ָאז ָשַאלְּ שְּ י לִׁ י לִׁ נִׁ ָהֹאֵמר ָלְך תְּ

ים ם ַחיִׁ  :ַמיִׁ

י ֵהן ֵאין11  ָשה ֲאֹדנִׁ ֹאב  -ַותֹאֶמר ֵאָליו ָהאִׁ שְּ ָך ַבֶמה לִׁ לְּ
ים ם ַחיִׁ ָך ֵאפוֹא ַמיִׁ ן לְּ ֵאר ֲעֻמָקה ּוֵמַאיִׁ ַהבְּ  :וְּ

ינּו ֲאֶשר ָנַתןֲהגָ 12  ַיֲעֹקב ָאבִׁ ֵאר ַהזֹאת -דֹול ַאָתה מִׁ ָלנּו ַהבְּ
ירוֹ  עִׁ ֶמָּנה ָשָתה הּוא ּוָבָניו ּובְּ  :ֲאֶשר מִׁ

ן-ַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ָכל13  ם ָהֵאֶלה  -ַהֹשֶתה מִׁ ַהַמיִׁ
ָמא עֹוד צְּ  :יִׁ



18 

ָכל14  ן-וְּ ֶתה מִׁ שְּ ם ֲאֶשר ֲאנִׁ -ֲאֶשר יִׁ ָמא  ַהַמיִׁ צְּ י ֹנֵתן לֹו לֹא יִׁ
ים  עִׁ ם ֹנבְּ קֹור ַמיִׁ מְּ יּו בֹו לִׁ הְּ י ֹנֵתן יִׁ ם ֲאֶשר ֲאנִׁ י ַהַמיִׁ עֹוָלם כִׁ לְּ

ַחֵיי עֹוָלם  :לְּ

ָנה15  ָשה תְּ י ֶאת-ַותֹאֶמר ֵאָליו ָהאִׁ י ֲאֹדנִׁ ם ָהֵהם -לִׁ ַהַמיִׁ
לֹא ֹאב-וְּ שְּ לֹא ָאבֹא ֵהָּנה לִׁ ָמא עֹוד וְּ  :ֶאצְּ

י ֵהָּנהַויֹאֶמר ֵאֶליהָ 16  יֵשְך ּוֹבאִׁ אִׁ י לְּ אִׁ רְּ י קִׁ כִׁ  : ֵישּוַע לְּ

ָשה ַותֹאֶמר ֵאָליו ֵאין17  יש ַויֹאֶמר ֵאֶליָה  -ַוַתַען ָהאִׁ י אִׁ לִׁ
י ֵאין תְּ כִׁ ַברְּ יש-ֵישּוַע ֵכן דִׁ  :ָלְך אִׁ

ֵמְך ַכיֹום ֵאיֶנּנּו 18  הּוא ֲאֶשר עִׁ ים ָהיּו ָלְך וְּ ָעלִׁ ָשה בְּ ֲחמִׁ
ֵלְך ּו תְּ ַבעְּ ַברְּ  :ָבזֹאת ֱאֶמת דִׁ

יא ָאָתה19  י ָנבִׁ י כִׁ י ֹרָאה ָאֹנכִׁ ָשה ֲאֹדנִׁ  :ַותֹאֶמר ֵאָליו ָהאִׁ

ם  20  רּוָשַליִׁ י יְּ ים כִׁ רִׁ ַאֶתם ֹאמְּ ַתֲחוּו ָבָהר ַהֶזה וְּ שְּ ֲאֹבֵתינּו הִׁ
ַתֲחֹות שְּ הִׁ  :ַהָמקֹום לְּ

שָ 21  י אִׁ י לִׁ ינִׁ י ָתבֹא ֵעת ֲאֶשר ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ַהֲאמִׁ ה כִׁ
ַתֲחוּו ָלָאב-לֹא שְּ ם תִׁ ירּוָשַליִׁ לֹא בִׁ  :ָבָהר ַהֶזה וְּ

ים ֶאל 22  ַתֲחוִׁ שְּ נּו -ַאֶתם מִׁ עּון ַוֲאַנחְּ ֲאֶשר לֹא ֵתדְּ
ים ֶאל ַתֲחוִׁ שְּ קֹור -מִׁ מְּ שּוָעה ָבָאה מִׁ י ַהיְּ ֲאֶשר ֵנָדע כִׁ

ים הּודִׁ  :ַהיְּ
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ַגם23  יא בָ -ַאְך ָתבֹא ֵעת וְּ ים הִׁ ים ַהֶּנֶאָמנִׁ ַתֲחוִׁ שְּ ַהמִׁ ָאה וְּ
ים ָכֵאֶלה ָחֵפץ  ַתֲחוִׁ שְּ מִׁ י בְּ ַתֲחוּו ָלָאב ָברּוַח ּוָבֶאֶמת כִׁ שְּ יִׁ

 :ָהָאב

ַתֲחֹות  24  שְּ הִׁ ים לֹו ֲעֵליֶהם לְּ ַתֲחוִׁ שְּ ַהמִׁ ים הּוא רּוַח וְּ ָהֱאֹלהִׁ
רּוַח ּוֶבֱאֶמת  :בְּ

תִׁ 25  ָשה ָיַדעְּ יַותֹאֶמר ֵאָליו ָהאִׁ ָרא -י כִׁ קְּ יַח עַהּנִׁ ָיבֹא ָמשִׁ
יד ָלנּו ֶאת ַכֲאֶשר ָיבֹא ַיגִׁ טֹוסא וְּ יסְּ רִׁ  :ֹכל-כְּ

ְך26  ַדֵבר ֵאָליִׁ י הּוא ַהמְּ  :ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ֲאנִׁ

הּו ַעל 27  מְּ תְּ יָדיו ָבאּו ַויִׁ מִׁ ַתלְּ יו וְּ פִׁ ָברֹו בְּ ם-עֹוד דְּ רֹו עִׁ - ַדבְּ
יש לֹא ָאַמר אִׁ  ַדֵבר ֵאֶליהָ -ַמהָשה ַאְך אִׁ ַבֵקש אֹו ָלָמה תְּ  :תְּ

ָבה ֶאת28  ָשה ָעזְּ ָהאִׁ יָרה ַותֹאֶמר ֶאל-וְּ -ַכָדּה ַוֵתֶלְך ָהעִׁ
 :ָעםהָ 

י ָכל29  יד לִׁ גִׁ יש ֲאֶשר הִׁ אּו אִׁ י ַהֵאין  -ֹבאּו ּורְּ יתִׁ ֲאֶשר ָעשִׁ
יחַ   :ֶזה הּוא ַהָמשִׁ

ן30  אּו מִׁ יר ָלבֹא ֵאָליו-ַוֵיצְּ  :ָהעִׁ

י ַעד31  הִׁ י ֱאֹכל-ַויְּ יָדיו ַרבִׁ מִׁ רּו ֵאָליו ַתלְּ ַעד ֹכה ַויֹאמְּ  :ֹכה וְּ

י ֶיש32  י ֶלֱאֹכל ֹאֶכל ֲאֶשר לֹא -ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאנִׁ לִׁ
ֶתם ַדעְּ  :יְּ
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יש ֶאל33  ים אִׁ ידִׁ מִׁ רּו ַהַתלְּ יש  -ַויֹאמְּ יא לֹו אִׁ ם ֵהבִׁ ֵרֵעהּו ַהאִׁ
ָלה ָאכְּ  :ַמֲאַכל לְּ

י  ַויֹאֶמר ֲאלֵ 34  חִׁ צֹון ֹשלְּ י הּוא ֲעשֹות רְּ יֶהם ֵישּוַע ַמֲאָכלִׁ
ַכלֹות ֶאת  :ָפֳעלוֹ -ּולְּ

ים ֶטֶרם ָיבֹא 35  ָבָעה ֳחָדשִׁ ים עֹוד ַארְּ רִׁ ֵהן ַאֶתם ֹאמְּ
אּו ֶאת י ֹאֵמר ָלֶכם שְּ יר ַוֲאנִׁ אּו ֶאל-ַהָקצִׁ   דֹותשָ הַ -ֵעיֵניֶכם ּורְּ

יר ינּו ַלָקצִׁ בִׁ לְּ  :ֲאֶשר הִׁ

ַהֹזֵרַע 36  ַחֵיי עֹוָלם וְּ בּוָאה ֶיֱאֹסף לְּ ָכרֹו ּותְּ ָצא שְּ מְּ ַהקֹוֵצר יִׁ
שְּ  ַהקֹוֵצר יִׁ ָדווְּ חּו ַיחְּ  :מְּ

ַאֵחר ֹקֵצר37  ַבר ַהֹמֵשל ֶאָחד ֹזֵרַע וְּ ַמלֹאת דְּ  :לְּ

ֶתם ָשם  38  ָמקֹום לֹא ֲעַמלְּ ֹצר בְּ קְּ ֶכם לִׁ י ֶאתְּ תִׁ י ָשַלחְּ ָאֹנכִׁ
ַאֶתם ַבאֶתם ַעל לּו וְּ ים ָעמְּ  :ֲעָמָלם-ֲאֵחרִׁ

ן39  ים מִׁ ַרבִׁ ינּו בֹו בַ -וְּ יא ֶהֱאמִׁ יר ַההִׁ ים ָבעִׁ ֹרנִׁ ֲעבּור  ַהֹשמְּ
י ֶאת יד לִׁ גִׁ יָדה ֵלאֹמר הּוא הִׁ ָשה ֲאֶשר ֵהעִׁ ַבר ָהאִׁ -ָכל-דְּ

י יתִׁ  :ֲאֶשר ָעשִׁ

ָתם ַוֵיֶשב  40  אּו לֹו ָלֶשֶבת אִׁ רְּ קְּ ים ַויִׁ ֹרנִׁ ַוָיֹבאּו ֵאָליו ַהֹשמְּ
ם  :ָשם יֹוָמיִׁ

יהּו41  ֵרי פִׁ בְּ ינּו בֹו ַבֲעבּור דִׁ ים ֵמֵהָמה ֶהֱאמִׁ עֹוד ַרבִׁ  :וְּ
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רּו ֶאל42  ים בֹו לֹא-ַויֹאמְּ ינִׁ נּו ַמֲאמִׁ ָשה ַעָתה ֲאַנחְּ -ָהאִׁ
י ַגם בַ  ָבֵרְך כִׁ י-ֲעבּור דְּ נּו ַוֵּנַדע כִׁ נּו ָשַמעְּ ָאֵמן ֶזה הּוא  -ֲאַנחְּ

יַע ָהעֹוָלם  יַח מֹושִׁ  :ַהָמשִׁ

יָלה43  ַמָסָעיו ַהָגלִׁ ַסע לְּ ים ַויִׁ ם ָימִׁ ַניִׁ י ַאֲחֵרי שְּ הִׁ  :ַויְּ

י ֵאיןַאף כִׁ 44  יד ֵישּוַע כִׁ גִׁ תוֹ -י הִׁ ֶאֶרץ מֹוַלדְּ יא בְּ ָנבִׁ  :ָכבֹוד לְּ

יקּו-ַוָיבֹא ֶאל45  יל ַוַיֲחזִׁ י ָראּו ֵאת ָכל-ַהָגלִׁ ים כִׁ ילִׁ -בֹו ַהָגלִׁ
י ַגםאֲ  יֵמי ֶהָחג כִׁ ם בִׁ ירּוָשַליִׁ גּו ָשם ֶאת-ֶשר ָעָשה בִׁ -ֵהם ָחגְּ

 :ַהַחג ַההּוא

יל ֲאֶשר ָהַפְך ָשם -ֹוד ַהַפַעם ֶאלַוָיבֹא ֵישּוַע ע46  ָקָנה ַבָגלִׁ
ַפר  כְּ נֹו ֹחֶלה בִׁ ֵדי ַהֶמֶלְך ּובְּ יש ָהָיה ֵמַעבְּ אִׁ ן וְּ ָייִׁ ם לְּ - ַהַמיִׁ

 :ַנחּום

י47  ַכֲאֶשר ָשַמע כִׁ יל ַוֵיֶלְך ֵאָליו  -וְּ יהּוָדה ַלָגלִׁ ָבא ֵישּוַע מִׁ
ַצר פְּ פֹא ֶאת-ַויִׁ רְּ לִׁ תֹו וְּ נֹו ֲאֶשר ָנָטה ָלמּות-בֹו ָלֶרֶדת אִׁ  :בְּ

ם48  ים לֹא  -ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע אִׁ תִׁ אּו ֹאתֹות ּוֹמפְּ רְּ לֹא תִׁ
ינּו  :ַתֲאמִׁ

ָדה49  יש רְּ י-ַויֹאֶמר ֵאָליו ָהאִׁ נִׁ ֶטֶרם ָימּות בְּ י בְּ  :ָּנא ֲאֹדנִׁ

ין  50  יש ֶהֱאמִׁ ָהאִׁ ָך ָחי וְּ נְּ ָך בִׁ כְּ ַדרְּ ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ֵלְך לְּ
ֶבר ֵישּוַע ַוֵיַלְך- ַבָדָבר ֲאֶשר  :דִׁ
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עּו51  גְּ פְּ תֹו ַויִׁ ֶלכְּ י בְּ הִׁ ׇך -ַויְּ נְּ ידּו לֹו ֵלאֹמר בִׁ בֹו ֲעָבָדיו ַוַיגִׁ
 :ָחי

ֹרש ֵמֶהם ֶאת52  דְּ יֹו  -ַויִׁ ֵהָרֵפא ֵמָחלְּ ַהָשָעה ֲאֶשר ֵהֵחל לְּ
ית ָסָר  יעִׁ בִׁ מֹול ַבָשָעה ַהשְּ רּו ֵאָליו ֶאתְּ ֶמּנּו ַויֹאמְּ ה מִׁ

 :ַהַקָדַחת

יד53  גִׁ יא ֲאֶשר הִׁ י ָהָיה ַבָשָעה ַההִׁ יו כִׁ לֹו ֵישּוַע -ַוֵיַדע ָאבִׁ
ָכל  ָך ָחי ַוַיֲאֵמן הּוא וְּ נְּ  :ֵביתוֹ -בִׁ

שּובֹו  54  יל בְּ י ֲאֶשר ָעָשה ֵישּוַע ַבָגלִׁ ֶזה הּוא ָהאֹות ַהֵשנִׁ
יהּוָדה  :מִׁ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 5 

 

ַאֲחֵרי1  ָמה-וְּ רּוָשָליְּ ים ַוַיַעל ֵישּוַע יְּ הּודִׁ  :ֵכן ָבא מֹוֵעד ַחג ַהיְּ

ם ַעל2  ֵרַכת ַמיִׁ ם בְּ ירּוָשַליִׁ אּו  -ּובִׁ ַיד ַשַער ַהצֹאן ֲאֶשר ָקרְּ
ית ֵבית  רִׁ בְּ ָלשֹון עִׁ ָשה ֵאַלמֹות-ָלּה בְּ ָלּה ֲחמִׁ ָדא וְּ  :ַחסְּ

ים עִׁ 3  ים חֹולִׁ בּו ַרבִׁ ָשם ָשכְּ יֵבֵשיוְּ ים וִׁ חִׁ סְּ ים פִׁ רִׁ ֵהם -וְּ ֹכַח וְּ
ים ָשם ַעד ֲאֶשר ַיֲחלִׁ ם- מְּ גֹועּו ַהָמיִׁ  :יִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ן4  ַעד מִׁ י לְּ ָאְך ֶאל-כִׁ ים ֵיֵרד ַמלְּ תִׁ יַח ֶאת-ָהעִׁ תִׁ רְּ הִׁ ֵרָכה וְּ -ַהבְּ
ם הַ  חּו ַהָמיִׁ אשֹון ַהֹיֵרד ָשם ַאֲחֵרי ֲאֶשר ֻרתְּ ָהָיה ָהרִׁ ם וְּ ָמיִׁ

ָכל ָרָפא לֹו מִׁ ָקהמַ -וְּ  :בוֹ -ֲחָלה ֲאֶשר ָדבְּ

יש ָהָיה ָשם ֲאֶשר ָחָלה ֶאת5  אִׁ ים  -וְּ ֹלשִׁ ֹמֶנה ּושְּ יֹו שְּ ָחלְּ
 :ָשָנה

א ֹאתֹו ֵישּוַע ֹשֵכב ַעל6  ים -ַוַירְּ י ָשַכב ֵכן ָימִׁ ָכבֹו ַוֵיַדע כִׁ שְּ מִׁ
ֵהָרֵפא ים ַויֹאֶמר ֵאָליו ֶהָחֵפץ ַאָתה לְּ  :ַרבִׁ

י ֶאל7  יֵדנִׁ יש ֲאֶשר יֹורִׁ י אִׁ י ֵאין לִׁ -ַוַיַען ֹאתֹו ַהחֹוֶלה ֲאֹדנִׁ
ָיַרד ַאֵחר  הַ  י ֶטֶרם ֵאֵרד וְּ ם ַוֲאנִׁ ַשת ַהַמיִׁ גְּ ֵעת רִׁ ֵרָכה לְּ בְּ

ָפָני  :לְּ

ַהֵלְך-ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע קּום ָשא ֶאת8  תְּ הִׁ ָך וְּ ָכבְּ שְּ  :מִׁ

ֵאיָתנֹו 9  יש לְּ ֹאם ָשב ָהאִׁ תְּ ָכבֹו ַוֵיַלְך-ֶאת אשָ ַויִׁ ּופִׁ שְּ  :מִׁ

ים ֶאל10  הּודִׁ רּו ַהיְּ ַהיֹום ַההּוא ָהָיה יֹום ַהַשָבת ַויֹאמְּ -וְּ
ָך ָלֵשאת ֶאתהָ  ֵאין לְּ ָפא ֲהלֹא ַשָבת ַהיֹום וְּ רְּ יש ַהּנִׁ -אִׁ

ָכב שְּ  :ַהמִׁ

י הּוא ָאַמר ֵאַלי ָשא ֶאת11  -ַוַיַען ֹאָתם ֵלאֹמר ָהֹרֵפא ֹאתִׁ
ַהֵלְךשְּ מִׁ  תְּ הִׁ ָך וְּ  :ָכבְּ
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יש ֲאֶשר ָאַמר ֵאֶליָך ָשא ֶאת12  י הּוא ָהאִׁ ָאֻלהּו מִׁ שְּ - ַויִׁ
ַהֵלְךמִׁ  תְּ הִׁ ָך וְּ ָכבְּ  :שְּ

י ֵישּוַע ָהַלְך13  י הּוא כִׁ ָפא לֹא ָיַדע מִׁ רְּ ַהּנִׁ ַאֵסף  -וְּ תְּ הִׁ לֹו בְּ
 :ָרב ַבָמקֹום ַההּוא-ַעם

ָדש ַויֹאֶמר ֵאָליו   ֵכן ָמָצא ֹאתֹו ֵישּועַ -ַאֲחֵרי14  קְּ ֵבית ַהמִׁ בְּ
ֵפאָת ַאל רְּ י נִׁ ֵאה כִׁ ֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה -תֹוֶסף ַלֲחטֹא ֶפן-רְּ תְּ

זֹאת דֹוָלה מִׁ  :גְּ

י15  ים כִׁ הּודִׁ יש ַוַיֵגד ַליְּ אוֹ -ַוֵיֶלְך ָהאִׁ פְּ  :ֵישּוַע הּוא ֲאֶשר רִׁ

ַעל16  ים ֶאת-וְּ הּודִׁ פּו ַהיְּ יתֹו ֵעֶקב  ֵישּועַ -ֵכן ָרדְּ שּו ֲהמִׁ ַבקְּ ַויְּ
 :ֲאֶשר ָעָשה זֹאת ַבַשָבת 

ֻעָלתֹו ַעד17  י ֹפֵעל פְּ ַגם- ַוַיַען ֹאָתם ֵישּוַע ָאבִׁ י -ָעָתה וְּ ֲאנִׁ
י ֵּננִׁ  :ֹפֵעל הִׁ

י לֹא 18  גֹו כִׁ ָהרְּ ֵחֶפץ ֶיֶתר לְּ ים בְּ הּודִׁ שּו ַהיְּ קְּ ּוַבֲעבּור זֹאת בִׁ
לֵ -ַרק ֶאת ם ַגםיֹום ַהַשָבת חִׁ י אִׁ י  -ָאַמר ַעל-ל כִׁ ים כִׁ ֱאֹלהִׁ

ים י הּוא דֹוֶמה ֵלאֹלהִׁ כִׁ יו וְּ  :הּוא ָאבִׁ

י ֹאֵמר ָלֶכם ַהֵבן 19  ַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
י ֵאת ֲאֶשר-לֹא תִׁ לְּ בֹו בִׁ לִׁ -ֹרֶאה ַמה-יּוַכל ַלֲעשֹות ָדָבר מִׁ

י ֶאת  :ַהֵבן ָכֹמהּו-ר הּוא ֹעֶשה ֹעֶשה ַגםֲאשֶ -ֹפֵעל ָהָאב כִׁ
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י ָהָאב ֹאֵהב ֶאת20  ֶאה ֹאתֹו ֶאת-כִׁ ֹכל ֲאֶשר הּוא  -ַהֵבן ּוַמרְּ
ֵעיֵניֶכם ֶפֶלא בְּ יֹות לְּ הְּ ֶאּנּו לִׁ ֹדלֹות ֵמֵאֶלה ַירְּ  :ֹעֶשה ּוגְּ

ַחֶיה ֶאת21  י ַכֲאֶשר ָהָאב ַמֲעֶלה ּומְּ ַחֶיה ַגם-כִׁ ים ֵכן יְּ -ַהֵמתִׁ
 :ֲאֶשר ָחֵפץ בוֹ -ֵבן ֶאתהַ 

ָהָאב לֹא22  יש ַאְך ָכל-וְּ ֹפט אִׁ שְּ ַיד ַהֵבן-יִׁ ָפטֹו ָנַתן בְּ שְּ  :מִׁ

דּו ֻכָלם ֶאת23  ַכבְּ ַמַען יְּ דּו ֶאת-לְּ ַכבְּ י -ַהֵבן ַכֲאֶשר יְּ ָהָאב מִׁ
ַכֵבד ֶאת-ֲאֶשר לֹא ַכֵבד ֶאת ָהָאב ֲאֶשר -יְּ ַהֵבן ֵאיֶנּנּו מְּ

ָלחוֹ   :שְּ

ין  24  ָבַרי ּוַמֲאמִׁ דְּ יב לִׁ שִׁ י ֹאֵמר ָלֶכם ַהַמקְּ ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
י ֶיש חִׁ ֹשלְּ י-בְּ ָשֵפט כִׁ הִׁ לֹא ָיבֹא לְּ ָמֶות  -לֹו ַחֵיי עֹוָלם וְּ ָעַבר מִׁ

ים  :ַלַחיִׁ

י25  י ֹאֵמר ָלֶכם כִׁ י ַגם-ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ כִׁ ָבָאה -ָתבֹא ֵעת וְּ
עּו ֶאת מְּ שְּ ים יִׁ ַהֵמתִׁ יּו-ןקֹול בֶ -וְּ חְּ ים ָחֹיה יִׁ עִׁ ַהֹשמְּ ים וְּ  :ָהֱאֹלהִׁ

יֹות26  הְּ ַתן ַלֵבן לִׁ מֹו ֵכן נִׁ קֹור ַעצְּ מְּ י ַכֲאֶשר ַחֵיי ָהָאב מִׁ - כִׁ
מוֹ ל קֹור ַעצְּ מְּ  :ֹו ַחָייו מִׁ

ַגם27  י ֶבן-וְּ ָפט כִׁ שְּ ָידֹו ַלֲעשֹות מִׁ  :ָהָאָדם הּוא-ֹכַח ָנַתן בְּ

הּו תָ -זֹאת ַאל-ַעל28  ַתמְּ ָכלתִׁ ֵּנה יֹום ָבא וְּ י הִׁ ֵני -ֹמַּה כִׁ ֹשכְּ
עּו ֶאת מְּ שְּ ַיֲעלּו-ֶקֶבר יִׁ  :ֹקלֹו וְּ
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דּו 29  ים ָרע ַיַעמְּ ָהֹעשִׁ ים וְּ דּו ַלַחיִׁ ים טֹוב ַיַעמְּ ָהֹעשִׁ
ָפט שְּ  :ַלמִׁ

ֹפט 30  ַמע ֵכן ֶאשְּ י ַכֲאֶשר ֶאשְּ בִׁ לִׁ לֹא אּוַכל ַלֲעשֹות ָדָבר מִׁ
פָ  שְּ י מִׁ ָפטִׁ שְּ ם-טּומִׁ י אִׁ ַבֵקש כִׁ י מְּ י ֲאנִׁ צֹונִׁ י לֹא רְּ -ֶצֶדק כִׁ

י חִׁ צֹון ָהָאב ֲאֶשר ֹשלְּ  :רְּ

ם31  י-אִׁ ָנה ֵעדּותִׁ יד ָעָלי לֹא ֶנֶאמְּ י ֵמעִׁ ַבדִׁ י לְּ  :ֲאנִׁ

י ֵעדּותֹו ֲאֶשר32  י כִׁ תִׁ ָיַדעְּ י וְּ יד -ַאְך ֵיש ֵעד ַאֵחר לִׁ הּוא ֵמעִׁ
 :ָעַלי ֶנֱאָמָנה

ֶתם ֶאל33  ַלחְּ יד ֵעדּות ֱאֶמת-ַאֶתם שְּ הּוא ֵהעִׁ  :יֹוָחָנן וְּ

ים ָהֵאֶלה  34  ָברִׁ י ֵעדּות ַאְך ַהדְּ י לֹא ֵמָאָדם ֶאַקח לִׁ ַוֲאנִׁ
ָּוֵשעּון ַמַען ַאֶתם תִׁ י לְּ תִׁ ַברְּ  :דִׁ

ַעֵלם 35  תְּ הִׁ ֶתם לְּ אֹורֹו הֹוַאלְּ יר ּובְּ יד ֹבֵער ּוֵמאִׁ הּוא ָהָיה ַלפִׁ
יָעה-ַעד גִׁ  :ַארְּ

ים ֲאֶשר ָנַתן36  י ַהַמֲעשִׁ דֹוָלה ֵמֵעדּות יֹוָחָנן כִׁ י ֵעדּות גְּ לִׁ -וְּ
ים לִׁ  ידִׁ עִׁ ֵהם מְּ י ֹעֶשה וְּ ים ָהֵאֶלה ֲאנִׁ ַכלֹוָתם ַהַמֲעשִׁ י לְּ י ָאבִׁ

י ָהָאב ָלַחנִׁ י שְּ  :ָעַלי כִׁ

ַאֶתם ֶאת37  יד ָעָלי וְּ י הּוא ֵהעִׁ ָלַחנִׁ ָהָאב ֲאֶשר שְּ -ֹקלֹו לֹא-וְּ
תֶ שְּ  ֶאתַמעְּ יֶתם-ם ֵמעֹוָלם וְּ אִׁ  :ָתֳארֹו לֹא רְּ
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י ֹאתֹו ֲאֶשר ָשַלח לֹא  38  ֶכם כִׁ בְּ רְּ קִׁ ָברֹו ֹשֵכן בְּ ֵאין דְּ וְּ
ינּו בוֹ   :ַתֲאמִׁ

ים ֵמַעל39  שִׁ ים -ַאֶתם ֹדרְּ רִׁ י ָבֶהם ַאֶתם ֹאמְּ ֵבי ַהֹקֶדש כִׁ תְּ כִׁ
ים ָעָלי ידִׁ עִׁ ֵהם ֵהָמה ַהמְּ  :ַחֵיי עֹוָלם ָלֶכם וְּ

ים40  יֹות ָלֶכם ַחיִׁ הְּ יֶתם ָלבֹא ֵאָלי לִׁ לֹא ֲאבִׁ  :וְּ

ֵני ָאָדם-ָכבֹוד לֹא41  בְּ  :ֶאַקח מִׁ

י ֵאין42  י כִׁ תִׁ ֶכם ָיַדעְּ ֶאתְּ ֶכם-וְּ בְּ רְּ קִׁ ים בְּ  :ַאֲהַבת ֱאֹלהִׁ

ם43  אִׁ י וְּ ֶתם בִׁ לֹא ֶהֱחַזקְּ י וְּ ֵשם ָאבִׁ י בְּ ֵּנה ָבאתִׁ י הִׁ ָיבֹא  -ָאֹנכִׁ
מֹו בוֹ  ֵשם ַעצְּ יקּון ַאֵחר בְּ  :ַתֲחזִׁ

יש  44  פּו ָכבֹוד אִׁ דְּ רְּ ין ַאֲחֵרי ֲאֶשר תִׁ ַהֲאמִׁ לּו לְּ ֵאיְך תּוכְּ
ֶאת ים ָהֶאָחד לֹא  -ֵמֵרֵעהּו וְּ ַהָכבֹוד ַהָבא ֵמֵאת ָהֱאֹלהִׁ

ַבֵקשּון  :תְּ

ֵני ָהָאב ֵיש -ַאל45  פְּ ָנה ֲעֵליֶכם לִׁ טְּ יא שִׁ י ָאבִׁ י ֲאנִׁ בּו כִׁ ַחשְּ תְּ
נָ  טְּ יא שִׁ ֶתם בוֹ ֶאָחד ֵמבִׁ ַטחְּ  :ה ֲעֵליֶכם מֶשה ֲאֶשר בְּ

ֶתם ַגם46  מֶשה ֶהֱאַמנְּ ֶתם בְּ י לּו ֶהֱאַמנְּ י ָעַלי הּוא  -כִׁ י כִׁ בִׁ
 :ָכָתב

ם47  ָבָרי-ַאְך אִׁ דְּ ינּו בִׁ ינּו ֵאיְך ַתֲאמִׁ ָתָביו לֹא ַתֲאמִׁ כְּ  :בִׁ
https://adilsoncardoso.com/ 

https://adilsoncardoso.com/
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João Hebraico Capítulo 6 

 

י ַאֲחֵרי1  הִׁ יל הּוא ַים  -ֵעֶבר ַים-ַע ֶאלֵכן ַוַיֲעֹבר ֵישּו-ַויְּ ַהָגלִׁ
ָיה יַברְּ  :טִׁ

י ָראּו ֶאת-ַוֲהמֹון ַעם2  כּו ַאֲחָריו כִׁ ָהֹאתֹות ֲאֶשר  -ָרב ָהלְּ
ים חֹולִׁ  :ָעָשה לְּ

ם-ָהָהר ַוֵיֶשב-ַוַיַעל ֵישּוַע ֶאל3  יָדיו -ָשם עִׁ מִׁ  :ַתלְּ

ים ָקַרב ָלבוֹא4  הּודִׁ  :ּומֹוֵעד ַהֶפַסח ַחג ַהיְּ

א ֲהמֹון ַעם-ֵישּוַע ֶאת  אָ שַויִׁ 5  ָרב ָבא ֵאָליו  -ֵעיָניו ַוַירְּ
ֹבר ָלֶהם ֶלֶחם ֶלֱאֹכל-ַויֹאֶמר ֶאל שְּ ן נִׁ פֹוס ֵמַאיִׁ ילִׁ  :פִׁ

י הּוא ָיַדע ֶאת6  ַנסֹותֹו כִׁ ֶבר ָכזֹאת לְּ הּוא דִׁ  :ֲאֶשר ַיֲעֶשה-וְּ

יַנר ֶלֶחם לֹא7  ם דִׁ פֹוס ָמאַתיִׁ ילִׁ ֹפק ָלֶהם  -ַוַיַען ֹאתֹו פִׁ שְּ יִׁ
ַטָּנה יש ַפת קְּ יש אִׁ ֶמּנּו אִׁ  :ֶלֱאֹכל מִׁ

רֹוס ָאַמר ֵאָליו  8  עֹון ֶפטְּ מְּ י שִׁ ַרי ֲאחִׁ דְּ יָדיו ַאנְּ מִׁ ַתלְּ ֶאָחד מִׁ וְּ
 :ֵלאֹמר

https://adilsoncardoso.com/
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ים 9  ָדגִׁ ים וְּ ֹערִׁ ָשה ֶלֶחם שְּ לֹו ֲחמִׁ נֹו ֹפה ַנַער ֶאָחד וְּ ֶישְּ
ַעם ם ַאְך ָמה ֵאֶלה לְּ ָניִׁ  :ָרב ָכֶזה -שְּ

יבּו ֶאת10  בּו ַכֲחֵמֶשת -ַויֹאֶמר ֵישּוַע הֹושִׁ ים ַוֵישְּ ָהֲאָנשִׁ
ָצא ָשם   מְּ אֹות ֶדֶשא ֲאֶשר נִׁ נְּ ָפָרם בִׁ סְּ מִׁ יש לְּ ים אִׁ ֲאָלפִׁ

יר בִׁ ַמכְּ  :לְּ

ַקח ֵישּוַע ֶאת11  יָדיו  -ַויִׁ מִׁ ַתלְּ ַחֵלק לְּ ָבֶרְך ַויְּ רֹות ַהֶלֶחם ַויְּ כְּ כִׁ
ָכל ים לְּ ידִׁ מִׁ ַהַתלְּ ן-וְּ ַגם מִׁ ים ָשָמה וְּ בִׁ ים ָנַתן ָלֶהם -ַהישְּ ַהָדגִׁ

ָשם ַאַּות ַנפְּ  :כְּ

עּו ָאַמר ֶאל12  ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָשבְּ פּו ֶאת-וְּ סְּ יָדיו אִׁ מִׁ -ַתלְּ
אּוָמההַ  י יֹאַבד מְּ לִׁ בְּ ים לִׁ ים ַהּנֹוָתרִׁ תֹותִׁ  :פְּ

ֵנים13  אּו שְּ ַמלְּ פּו ַויְּ ים ֲאֶשר-ַוַיַאסְּ תֹותִׁ ים פְּ   ָעָשר ַסלִׁ
ן ים מִׁ לִׁ ירּו ָהֹאכְּ ֵמי הַ -הֹותִׁ ָשה ַלחְּ יםשְּ ֲחמִׁ  :ֹערִׁ

אֹות ָהָעם ֶאת14  רְּ י כִׁ הִׁ ָהאֹות ַהֶזה ֲאֶשר ָעָשה ֵישּוַע  -ַויְּ
ָצה ֵתֵבל ָארְּ יא ַהָבא לְּ ָנה ֶזה הּוא ַהָּנבִׁ רּו ָאמְּ  :ַויֹאמְּ

י15  שּו-ַוֵיַדע ֵישּוַע כִׁ ָתפְּ ֶמֶלְך ַעל-ָיֹבאּו וְּ ֵכן -בֹו ַלֲעשתֹו לְּ
ַבדוֹ -ָחַלץ ֵמֶהם עֹוד ַהַפַעם ֶאל  :ָהָהר לְּ

יָדיו ֶאל16  מִׁ כּו ַתלְּ ֵעת ֶעֶרב ַוֵילְּ י לְּ הִׁ ָיה  -ַויְּ דּו ָבֳאנִׁ ַהָים ַוֵירְּ
רּו ֶאל ַפר ַנחּום-ֵעֶבר ַהָים ֶאל-ַוַיַעבְּ  :כְּ
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ֵישּוַע עֹוד לֹאוְּ 17  ֵּנה חֶשְך ָבא וְּ  :ָבא ֲאֵליֶהם-הִׁ

ֹסֵער18  ַהָים ֹהֵלְך וְּ י ַסַער ָגדֹול ֹעֵבר וְּ הִׁ  :ַויְּ

ים ַמֲענֹות  19  לשִׁ ָחֵמש אֹו שְּ ים וְּ רִׁ ַחק ֶעשְּ ֶמרְּ רּו כְּ תְּ ַוַיחְּ
אּו ֶאת רְּ ָקֵרב ֶאל-ֵישּוַע הֹוֵלְך ַעל-ַויִׁ ֵני ַהָים ָהלֹוְך וְּ יָ -פְּ ה ָהֳאנִׁ

יָראּו  :ַויִׁ

י הּוא ַאל20  יָראּו-ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאנִׁ  :תִׁ

ילּו ָלַקַחת ֹאתֹו ֶאל21  יָעה -ַויֹואִׁ גִׁ ֹאם הִׁ תְּ ֵּנה פִׁ הִׁ ָיה וְּ ָהֳאנִׁ
ָיה ֶאל ָצם- ַהַיָבָשה ֶאל-ָהֳאנִׁ חֹוז ֶחפְּ  :מְּ

א ֲהמֹון ָהָעם ָהֹעֵמד ֵמֵעֶבר ַלָים כִׁ 22  ָמֳחָרת ַוַירְּ י מִׁ הִׁ י ַויְּ
ם י אִׁ ָיה ַאֶחֶרת כִׁ ָתה ָשם ֳאנִׁ ָיה לֹא ָהיְּ ֲעֵדי ָהֳאנִׁ ַבלְּ ַאַחת -מִׁ

דּו י לֹא-ֲאֶשר ָירְּ כִׁ יָדיו וְּ מִׁ ם-ַבּה ָתלְּ - ָיַרד ֵישּוַע ָבּה עִׁ
ם י אִׁ יָדיו כִׁ מִׁ ַבָדם-ַתלְּ רּו לְּ יָדיו ָעבְּ מִׁ  :ַתלְּ

ָקרֹוב23  ָיה מִׁ יַברְּ טִׁ יעּו מִׁ גִׁ יֹות ֲאֵחרֹות הִׁ ַלָמקֹום  ַרק ֳאנִׁ
לּו  :ַהֶלֶחם ַכֲאֶשר ֵבַרְך ָהָאדֹון-ָשם ֶאת-ֲאֶשר ָאכְּ

ַעל24  ַאף-וְּ י ֵישּוַע ֵאיֶנּנּו ָשם וְּ אֹות ֲהמֹון ָהָעם כִׁ רְּ לֹא  -ֵכן בִׁ
דּו ַגם יָדיו ַוֵירְּ מִׁ ַפר -ַתלְּ יֹות ָהֵאֶלה ַוָיֹבאּו כְּ ַנחּום  -ֵהָמה ָבֳאנִׁ

ַבֵקש ֶאת  :ֵישּועַ -לְּ
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רּו ֵאָליו ַרֵבנּו ָמַתי ָבאָת 25  ָצֻאהּו ֵמֵעֶבר ַלָים ַויֹאמְּ מְּ ַויִׁ
 :ֵהָּנה

י ֹאֵמר ָלֶכם ֵהן לֹא  26  ַוַיַען ֹאָתם ֵישּוַע ֵלאֹמר ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
יֶתם ֶאת אִׁ י ַיַען ֲאֶשר רְּ ֶתם ֹאתִׁ ַקשְּ ם-בִׁ י אִׁ ַיַען -ֹאתֹוַתי כִׁ

ֶתם ּושְּ  רֹות ַהֶלֶחם ֲאַכלְּ כְּ כִׁ ֶתםמִׁ  :ַבעְּ

ם-ַאל27  י אִׁ ַעד ֹאֶכל ֹאֵבד כִׁ לּו בְּ ַעד ֶלֶחם ֹעֵמד  -ַתַעמְּ בְּ
ַחֵיי עֹוָלם ֲאֶשר ֶבן י-לְּ ֵתן ָלֶכם כִׁ ָעָליו ָחַתם -ָהָאָדם יִׁ

ים ָהָאב ֶאת  :ֹחָתמוֹ -ָהֱאֹלהִׁ

רּו ֵאָליו ַמה28  ים-ַויֹאמְּ ֻעלֹות ֱאֹלהִׁ ַעל פְּ פְּ  :ַּנֲעֶשה ֲאֶשר נִׁ

יַוַיעַ 29  ים כִׁ ֻעַלת ֱאֹלהִׁ -ן ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם זֹאת פְּ
ָלחֹו ֲאֵליֶכםתַ  יש ֲאֶשר שְּ ינּו ָבאִׁ  :ֲאמִׁ

רּו ֵאָליו ּוֶמה30  ין -ַויֹאמְּ ַנֲאמִׁ ֶאה וְּ רְּ י נִׁ ָהאֹות ֲאֶשר ַתֲעֶשה כִׁ
ָעל-ָבְך ַמה פְּ  :תִׁ

לּו ֶאת31  ָבר ַכָכתּו- ֲאבֹוֵתינּו ָאכְּ דְּ ם  ַהָמן ַבמִׁ ב ֶלֶחם ָשַמיִׁ
 :ָלמֹו ֶלֱאֹכל-ָנַתן

י ֹאֵמר ָלֶכם מֶשה לֹא  32  ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
ם י אִׁ ם כִׁ ן-ָנַתן ָלֶכם ֶלֶחם ָשָמיִׁ י ֹנֵתן ָלֶכם ֶלֶחם ֱאֶמת מִׁ -ָאבִׁ

ם  :ַהָשָמיִׁ
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י33  ן-כִׁ ים הּוא ַהֹיֵרד מִׁ ַהּנֹוֵתן-ֶלֶחם ֱאֹלהִׁ ם וְּ ים   ַהָשָמיִׁ ַחיִׁ
 :ָלעֹוָלם

ָנה34  רּו ֵאָליו ֲאֹדֵנינּו תְּ יד-ָלנּו ֶאת-ַויֹאמְּ  :ַהֶלֶחם ַהֶזה ָתמִׁ

ים ָכל35  י הּוא ֶלֶחם ַהַחיִׁ ַהָבא -ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ָאֹנכִׁ
ָכל ָעב וְּ רְּ עֹוָלם-ֵאַלי לֹא יִׁ ָמא עֹוד לְּ צְּ י לֹא יִׁ ין בִׁ  :ַהַמֲאמִׁ

יָוֹאַמר ֲאֵליֶכם אֲ 36  ֶתם בִׁ לֹא ֶהֱאַמנְּ י וְּ יֶתם ֹאתִׁ אִׁ  :ֶשר רְּ

ֶתן-ָכל37  יש ֲאֶשר ֹאתֹו יִׁ ַהָבא ֵאַלי  -אִׁ י ָהָאב ָיבֹא ֵאָלי וְּ לִׁ
ָפָני ֶשּנּו מִׁ  :לֹא ֲאָגרְּ

ן38  י מִׁ תִׁ י ָיַרדְּ ם-כִׁ י אִׁ י כִׁ צֹונִׁ ם לֹא ַלֲעשֹות רְּ צֹון  -ַהָשַמיִׁ רְּ
י חִׁ  :ָהָאב ֲאֶשר ֹשלְּ

צוֹ 39  ֶזה רְּ י ֶאתוְּ י כִׁ חִׁ י לֹא-ן ָהָאב ֲאֶשר ֹשלְּ - ֲאֶשר ָנַתן לִׁ
 ֹ יֶמּנּו ַביֹום ָהַאֲחרֹוןי י ֲאקִׁ י ַאף ֶאָחד כִׁ  :אַבד לִׁ

י ֲאֶשר ֹרֶאה ֶאת40  י מִׁ צֹון ָאבִׁ י ֶזה רְּ ין בֹו  -כִׁ ַהֵבן ּוַמֲאמִׁ
יּו הְּ יֶמּנּו ַביֹום ָהַאֲחרֹון-יִׁ י ֲאקִׁ  :לֹו ַחֵיי עֹוָלם ַוֲאנִׁ

יַויִׁ 41  ים ַעל כִׁ הּודִׁ י הּוא ֶלֶחם ַהֹיֵרד -ֹּלנּו ָעָליו ַהיְּ ָאַמר ָאֹנכִׁ
ן ם-מִׁ  :ַהָשָמיִׁ

רּו ֲהלֹא ֶזה הּוא ֵישּוַע ֶבן42  נּו ֶאת-ַויֹאמְּ - יֹוֵסף ֲאֶשר ָיַדעְּ
ֶאתאָ  יו וְּ ן-בִׁ ֵאיְך יֹאַמר הּוא מִׁ מֹו וְּ י-אִׁ תִׁ ם ָיָרדְּ  :ַהָשַמיִׁ
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לּוָנה ֵביֵניֶכם-ר ֲאֵליֶהם ַאלַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאמֶ 43  י תְּ הִׁ  :ָנא תְּ

ם-לֹא44  י אִׁ תִׁ לְּ יש ָלבֹא ֵאַלי בִׁ ֵכהּו ָהָאב ֲאֶשר  -יּוַכל אִׁ שְּ מְּ יִׁ
יֶמּנּו ַביֹום ָהַאֲחרֹון י ֲאקִׁ י ַוֲאנִׁ ָלָחנִׁ  :שְּ

ָכל45  ים וְּ יאִׁ בִׁ ה ָכל-ֲהלֹא ָכתּוב ַבּנְּ הֹוָ מּוֵדי יְּ ְך לִׁ ַהֹשֵמַע -ָבַניִׁ
ן ֶמּנּו ָיבֹא ֵאָלי-מִׁ ֹלֵמד מִׁ  :ָהָאב וְּ

לֹא כִׁ 46  ה -ָרָאה ָאָדם ֶאת-יוְּ הֹוָ י ַרק ֶזה ֲאֶשר ֵמֵאת יְּ ָהָאב כִׁ
 :ָהָאב-הּוא ָרָאה ֶאת

י ֹאֵמר ָלֶכם ָכל47  י ֶיש-ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ ין בִׁ לֹו ַחֵיי  -ַהַמֲאמִׁ
 :עֹוָלם

ים48  י הּוא ֶלֶחם ַהַחיִׁ  :ֲאנִׁ

לּו ֶאת 49  ָבר ַוָיֻמתּו-ֲאבֹוֵתיֶכם ָאכְּ דְּ  :ַהָמן ַבמִׁ

זֶ 50  ןוְּ ַבֲעבּור יֹאַכל-ה הּוא ַהֶלֶחם ַהֹיֵרד מִׁ ם לְּ ָאָדם -ַהָשָמיִׁ
לֹא ָימּות ֶמּנּו וְּ  :מִׁ

ן51  ים ַהֹיֵרד מִׁ י ֶלֶחם ַחיִׁ י-ָאֹנכִׁ ם ָאָדם כִׁ יֹאַכל -ַהָשַמיִׁ
י הּוא   ָשרִׁ י ֹנֵתן בְּ ַהֶלֶחם ֲאֶשר ֲאנִׁ עֹוָלם וְּ ֶלֶחם ַהֶזה ָוַחי לְּ מִׁ

עַ  ֶנּנּו בְּ  :ד ַחֵיי ָהעֹוָלםֲאֶשר ֶאתְּ

ים ֵביֵניֶהם ֵלאֹמר ֵאיָכה יּוַכל ֶזה ָלֶתת52  הּודִׁ נּו ַהיְּ -ַוֵיָרגְּ
ָשרֹו ֶלֱאֹכל-נּו ֶאתלָ   :בְּ
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ם53  י ֹאֵמר ָלֶכם אִׁ לֹא -ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
ַשר ֶבן בְּ לּו מִׁ יּו-תֹאכְּ הְּ תּו לֹא יִׁ שְּ ָדמֹו לֹא תִׁ  ָלֶכם  ָהָאָדם ּומִׁ
מֹוֵתיֶכם ַעצְּ ים בְּ  :ַחיִׁ

י ֶיש54  ָדמִׁ ַהֹשֶתה מִׁ י וְּ ָשרִׁ בְּ י  -ָהֹאֵכל מִׁ לֹו ַחֵיי עֹוָלם ַוֲאנִׁ
יֶמּנּו ַביֹום ָהַאֲחרֹון  :ֲאקִׁ

קּוי ֱאֶמת55  י שִׁ ָדמִׁ י הּוא ֹאֶכל ֱאֶמת וְּ ָשרִׁ י בְּ  :כִׁ

ַהֹשֶתה ֶאת-ָהֹאֵכל ֶאת56  י וְּ ָשרִׁ שְּ -בְּ י הּוא יִׁ י  -ָכןָדמִׁ י ַוֲאנִׁ בִׁ
 :בוֹ 

ָללֹו ֵכן ָהֹאֵכל 57  גְּ י ַחי בִׁ ָאֹנכִׁ י וְּ ָלַחנִׁ מֹו ָהָאב ַהַחי שְּ י כְּ כִׁ
י ַגם י-ֹאתִׁ ָללִׁ גְּ ֶיה בִׁ חְּ  :הּוא יִׁ

ן58  לּו  -ֶזה הּוא ַהֶלֶחם ַהֹיֵרד מִׁ ם לֹא ַכָמן ֲאֶשר ָאכְּ ַהָשָמיִׁ
ן עֹוָלם ַהֶלֶחם ַהֶזה-ֲאבֹוֵתיֶכם ָוֵמתּו ָהֹאֵכל מִׁ ֶיה לְּ חְּ  :יִׁ

ַפר 59  כְּ ֵנֶסת בִׁ ֵבית ַהכְּ דֹו בְּ ַלמְּ ֶבר בְּ ים ָהֵאֶלה דִׁ ָברִׁ - ַכדְּ
 :חּוםנַ 

י 60  רּו ָקֶשה ַהָדָבר ַהֶזה מִׁ עּו ַויֹאמְּ יָדיו ָשמְּ מִׁ ַתלְּ ים מִׁ ַרבִׁ וְּ
עוֹ  ָשמְּ  :יּוַכל לְּ

ים עַ 61  ינִׁ יָדיו ַמלִׁ מִׁ י ַתלְּ שֹו כִׁ ַנפְּ ֵישּוַע ָיַדע בְּ ֶזה ַויֹאֶמר -ל וְּ
מֹוֵקש  :ֲאֵליֶהם ֲהֶזה ָהָיה ָלֶכם לְּ
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י-ּוַמה62  ֶיה כִׁ הְּ אּו ֶאת-יִׁ רְּ ֲאֶשר -ָהָאָדם ֹעֶלה ֶאל -ֶבן-תִׁ
ים-ָהָיה ָפנִׁ  :ָשם לְּ

ַהָבָשר לֹא63  ַחֶיה וְּ ים  -ָהרּוַח הּוא ַהמְּ ָברִׁ ַלח ַלֹכל ַהדְּ צְּ יִׁ
ַחיִׁ  י ֲאֵליֶכם רּוַח ֵהם וְּ תִׁ ַברְּ  :יםֲאֶשר דִׁ

י ֵישּוַע ָיַדע -ַאְך64  ים ָבֶכם ֲאֶשר ֵאין ֵאֻמן ָבם כִׁ ֵיש ֲאָנשִׁ
יֵרהּו גִׁ י הּוא ֲאֶשר ַיסְּ ינּו ּומִׁ י ֵאֶלה ֲאֶשר לֹא ַיֲאמִׁ  :ֵמרֹאש מִׁ

י לֹא65  י ָלֶכם כִׁ תִׁ ַגדְּ יש ָלבֹא  -ַויֹאַמר ַבֲעבּור ֶזה הִׁ יּוַכל אִׁ
ם י אִׁ תִׁ לְּ  :ֵאת ָהָאבלֹו מֵ -ָנתּון-ֵאַלי בִׁ

לֹא  66  יָדיו וְּ מִׁ ַתלְּ ים מִׁ ּוַבֲעבּור ַהָדָבר ַהֶזה ָשבּו ָאחֹור ַרבִׁ
מוֹ  כּו עֹוד עִׁ  :ָהלְּ

ֵנים ֶהָעָשר ֲהֵיש ֶאת-ַויֹאֶמר ֵישּוַע ֶאל67  ֶכם ָלשּוב -שְּ בְּ לִׁ
 :ַאֶתם-ֵמַאֲחַרי ַגם

י ֶאל68  רֹוס ֲאֹדנִׁ עֹון ֶפטְּ מְּ י נֵ -ַוַיַען ֹאתֹו שִׁ ֵרי ַחֵיי מִׁ בְּ דִׁ ֵלְך וְּ
ָמְך  :עֹוָלם עִׁ

ַגם69  נּו ֶהֱאַמּנּו וְּ יַח ֶבן-ַוֲאַנחְּ י ַאָתה הּוא ַהָמשִׁ נּו כִׁ ֵאל  -ָיָדעְּ
 :ָחי

ֶאָחד  70  י ָבֶכם וְּ תִׁ ֵנים ָעָשר ָבַחרְּ ַוַיַען ֹאָתם ֵישּוַע ֲהלֹא שְּ
ֶכם ָשָטן הּוא  :מִׁ
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ֶבר ַעל71  זֹאת דִׁ הּוָדה ֶבן-וְּ יששִׁ -יְּ עֹון אִׁ י ֶזה -מְּ יֹות כִׁ רִׁ קְּ
ֵנים ֶהָעָשר שְּ הּוא ֶאָחד מִׁ ירֹו וְּ גִׁ ַהסְּ  :ָנכֹון ָהָיה לְּ
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ֹסַע  -ַאֲחֵרי1  נְּ י לֹא ָאָבה לִׁ יל כִׁ ֵכן ָנַסע ֵישּוַע ֵהָּנה ָוֵהָּנה ַבָגלִׁ
יהּוָדה ַאֲחֵרי גוֹ -בִׁ ָהרְּ ים לְּ הּודִׁ שּו ַהיְּ קְּ  :ֲאֶשר בִׁ

ים ַחג ַהֻסכֹות2  הּודִׁ ַרב ַחג ַהיְּ קְּ  :ַויִׁ

ֶלְך3  ֶזה וְּ רּו ֵאָליו ֶאָחיו ֲעֵלה מִׁ ָך ֶאל-ַויֹאמְּ הּודָ -לְּ ה  ֶאֶרץ יְּ
יֶדיָך ַגם מִׁ אּו ַתלְּ רְּ ַמַען יִׁ יֹלת ֲאֶשר-ָשם ֶאת-לְּ ַאָתה -ָהֲעלִׁ

 :ֹעֶשה

י ֵאין4  ָּוַדע ֶנֶגד  -כִׁ הִׁ ַבֵקש הּוא לְּ יש ֹעֶשה ָדָבר ַבֵסֶתר ּומְּ אִׁ
ָּוַדע ָבָאֶרץ ם ֵכן ַאָתה ֹעֶשה קּום הִׁ אִׁ  :ַהָשֶמש וְּ

י5  ינּו בוֹ -ֶאָחיו ַגם-כִׁ  :ֵהם לֹא ֶהֱאמִׁ

י ַעד-ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע עֹוד לֹא6  תִׁ ֶכם  - ָבָאה עִׁ תְּ עִׁ ֵהָּנה וְּ
יד ֵכם ָתמִׁ תְּ יא אִׁ  :הִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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י -ָהעֹוָלם לֹא7  ָנא ֵעֶקב ֵעדּותִׁ שְּ י תִׁ ֹאתִׁ ֶכם וְּ נֹא ֶאתְּ שְּ תּוַכל לִׁ
ים ַמֲעֶשיהָ  י ָרעִׁ  :ָבּה כִׁ

ֵעת ֶהָחג עַ 8  י לֹא ֶאֱעֶלה לְּ ֵעת ֶהָחג ַוֲאנִׁ י  ֲעלּו ַאֶתם לְּ ָתה כִׁ
י ַעד תִׁ ָאה עִׁ  :ֹכה-לֹא ָמלְּ

יל9  ַמּה ַבָגלִׁ ַמהְּ תְּ ֵבר ַויִׁ ים ָהֵאֶלה דִׁ ָברִׁ  :ַכדְּ

ֵעת ֶהָחג ָעָלה ַגם10  ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָעלּו ֶאָחיו לְּ הּוא לֹא  - וְּ
ם י אִׁ ַתֵתר -ַבָגלּוי כִׁ סְּ מִׁ  :כְּ

רּו ַאיֵ 11  ים ֶבָחג ַויֹאמְּ הּודִׁ שּו ֹאתֹו ַהיְּ ַבקְּ  :ה ֵאיפֹא הּואַויְּ

י12  ים כִׁ רִׁ ֵבה ֵאֶלה ֹאמְּ י ָהָעם ָנדֹון ַהרְּ הִׁ ֵאֶלה  -ַויְּ טֹוב הּוא וְּ
י ים לֹא כִׁ רִׁ ֶעה הּוא ֶאת-ֹאמְּ  :ָהָעם-ַמתְּ

ַאת -ֶאֶפס ֵאין13  רְּ ֵני יִׁ פְּ ַדֵבר ָעָליו ַבָגלּוי מִׁ יש מְּ אִׁ
ים הּודִׁ  :ַהיְּ

ֵמי ֶהָחג ַוַיַעל ֵישּו14  תֹוְך יְּ י בְּ הִׁ ָדשַויְּ קְּ ֵבית ַהמִׁ ַלֵמד בְּ  :ַע ַויְּ

הּוא לֹא  15  ן ֹיֵדַע ֶזה ֵסֶפר וְּ הּו ֵלאֹמר ֵמַאיִׁ ים ָתמְּ הּודִׁ ַהיְּ וְּ
 :ֻלָמד

י  16  י מֹוֶרה כִׁ י ֲאנִׁ י ֶשלִׁ ַוַיַען ֹאָתם ֵישּוַע ַויֹאַמר לֹא תֹוָרתִׁ
ם י-אִׁ חִׁ  :תֹוַרת ֹשלְּ
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צֹונֹו ה17  יש ֶהָחֵפץ ַלֲעשֹות רְּ י ָהאִׁ םמִׁ י אִׁ -ּוא ֵיַדע תֹוָרתִׁ
י מֹוֶרהמֵ  י ֲאנִׁ בִׁ לִׁ יא אֹו מִׁ ים הִׁ  :ֵאת ֱאֹלהִׁ

בֹו ֶאת18  לִׁ בֹוד  -ַהמֹוֶרה מִׁ ַבֵקש כְּ ַהמְּ ַבֵקש וְּ בֹודֹו הּוא מְּ כְּ
ָלָתה בוֹ  לֹא ַעוְּ חֹו ֶנֱאָמן הּוא וְּ  :ֹשלְּ

ֵאין-ֲהלֹא מֶשה ָנַתן ָלֶכם ֶאת19  ֶכם ֹשמֵ -ַהתֹוָרה וְּ יש מִׁ ר אִׁ
י-ֶאת ֵגנִׁ ָהרְּ שּו לְּ ַבקְּ  :ַהתֹוָרה ַמדּוַע תְּ

ַבֵקש 20  י ֵאיפֹא מְּ ַוַיַען ָהָעם ַויֹאַמר רּוַח ָרָעה ָבְך מִׁ
ֶגָך ָהרְּ  :לְּ

ֶכם 21  ֻכלְּ י וְּ תִׁ ֻעָלה ַאַחת ָפַעלְּ ַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם פְּ
ַתָמהּו  :תִׁ

יַהמּו-ֵהן מֶשה ָנַתן ָלֶכם ֶאת22  יא  -ֹלת ַאף כִׁ מֶשה הִׁ לֹא מִׁ
ן ם מִׁ י אִׁ ַעל-כִׁ  :ָזָכר-ֵכן ַבַשָבת ָתמּולּו ֶבן-ָהָאבֹות וְּ

ם23  ַעָתה אִׁ מֹול ֶבן-וְּ מֹול יִׁ ַבֲעבּור לֹא -ַבַשָבת הִׁ ָזָכר לְּ
רּו -תּוַפר תֹוַרת מֶשה ָלָמה ַעבְּ תְּ י -ֶזה תִׁ י ַעל כִׁ י -בִׁ ֵפאתִׁ רִׁ

יש ֻכלֹו בַ   :ַשָבתאִׁ

ם-ַאל24  י אִׁ ם כִׁ טּו ָלֵעיָניִׁ פְּ שְּ ַפט-תִׁ שְּ ֹפטּו-מִׁ  :ֶצֶדק שְּ

ם ֲהלֹא ֶזה הּוא ֲאֶשר  25  רּוָשָליִׁ ֵבי יְּ ישְּ ים מִׁ רּו ֲאָחדִׁ ַויֹאמְּ
יתוֹ  ים ַלֲהמִׁ שִׁ ַבקְּ  :ֵהם מְּ
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ים לֹו ָדָבר  26  רִׁ ֵהם ֵאיָנם ֹאמְּ ים וְּ ַדֵבר ָבַרבִׁ ֵּנה הּוא מְּ הִׁ וְּ
נָ  יַהַאף ֻאמְּ ירּו ָשֵרינּו כִׁ כִׁ יחַ -ם הִׁ  :ֶבֱאֶמת הּוא ַהָמשִׁ

יַח -ַאְך ֶאת27  ן הּוא ֲאָבל ַהָמשִׁ נּו ֵמַאיִׁ יש ַהֶזה ָיַדעְּ ָהאִׁ
בֹאֹו לֹא ן ָבא-בְּ  :ֵיַדע ָאָדם ֵמַאיִׁ

י 28  ֶתם ֹאתִׁ ַדעְּ ָרא ֵלאֹמר ָאֵכן יְּ קְּ ָדש ַויִׁ קְּ ַלֵמד ֵישּוַע ַבמִׁ ָאז יְּ
י לֹא-ַגם בִׁ לִׁ י ַאְך מִׁ ן ָאֹנכִׁ ֶתם ֵמַאיִׁ ַדעְּ י ֵיש ֶנֱאָמן  -יְּ י כִׁ ָבאתִׁ

ֶתם ֹאתוֹ  ַדעְּ ַאֶתם לֹא יְּ י וְּ ָלַחנִׁ  :ֲאֶשר שְּ

י וְּ 29  תֹו ָאֹנכִׁ י ֵמאִׁ י ֹאתֹו כִׁ תִׁ י ָיַדעְּ יַוֲאנִׁ ָלָחנִׁ  :הּוא שְּ

יש לֹא30  אִׁ שֹו וְּ ָתפְּ שּו לְּ ַבקְּ י עֹוד לֹא-ַויְּ ָבָאה -ָשַלח בֹו ָיד כִׁ
תוֹ   :עִׁ

ן31  ים מִׁ ַרבִׁ ינּו-וְּ בֹאֹו -ָהָעם ֶהֱאמִׁ יַח בְּ י ַהָמשִׁ רּו ֲהכִׁ בֹו ַויֹאמְּ
ים ֵמֲאֶשר הּוא ֹעֶשה  :ַיֲעֶשה ֹאתֹות ַרבִׁ

ים כִׁ 32  רּושִׁ עּו ַהפְּ מְּ שְּ ים ָכזֹאת ַעלַויִׁ ַלֲחשִׁ תְּ -י ָהָעם מִׁ
ים אֹ  תִׁ ָשרְּ ים מְּ רּושִׁ ַהפְּ ים וְּ חּו ָראֵשי ַהֹכֲהנִׁ לְּ שְּ דֹוָתיו ַויִׁ

שוֹ  ָתפְּ  :לְּ

ָמֶכם  33  ֶיה עִׁ ָער ֶאהְּ זְּ ַעט מִׁ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע עֹוד מְּ
י ֶאל ֵאֵלְך לִׁ י-וְּ חִׁ  :ֹשלְּ
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י ּוַבֲאשֶ 34  ָצֻאנִׁ מְּ לֹא תִׁ י וְּ ֻשנִׁ ַבקְּ לּו  תְּ י לֹא תּוכְּ ֶיה ֲאנִׁ ר ֶאהְּ
 :ַאֶתם ָלבֹא ָשָמה

יש ֶאל35  ים אִׁ הּודִׁ רּו ַהיְּ י לֹא  -ַויֹאמְּ יו ָאָנה ֵיֵלְך ֶזה כִׁ ָאחִׁ
ָצא ֹאתֹו ֲהֵיֵלְך ֶאל מְּ ַלֵמד ֶאת-נִׁ ֶאֶרץ ָיָון ּולְּ ים בְּ פֹוצִׁ -ַהּנְּ

ים ָונִׁ  :ַהיְּ

י-ָמה36  ֻשנִׁ ַבקְּ י   ַהָדָבר ַהֶזה ֲאֶשר ָאַמר תְּ ָצֻאנִׁ מְּ לֹא תִׁ וְּ
לּו ַאֶתם ָלבֹא ָשָמה  י לֹא תּוכְּ ֶיה ֲאנִׁ  :ּוַבֲאֶשר ֶאהְּ

ָרא הֹוי  37  קְּ י ַביֹום ָהַאֲחרֹון ַהָגדֹול ֶבָחג ַוַיֲעֹמד ֵישּוַע ַויִׁ הִׁ ַויְּ
תּו-ָכל כּו ֵאַלי ּושְּ  :ָצֵמא לְּ

לּו 38  זְּ בֹו יִׁ רְּ קִׁ ַבר ַהָכתּוב מִׁ דְּ י כִׁ ין בִׁ ם  ַהַמֲאמִׁ ַנֲחֵלי ַמיִׁ
ים  :ַחיִׁ

ֶבר ַעל39  י -ָהרּוַח ֲאֶשר ָתַנח ַעל-ָכזֹאת דִׁ ים בֹו כִׁ ינִׁ ַהַמֲאמִׁ
ֶטֶרם ֻלַקח ֵישּוַע ַאַחר ָכבֹוד-עֹוד לֹא ַפְך רּוַח ַהֹקֶדש בְּ שְּ  :נִׁ

ן40  ֵיש מִׁ ָעם ֶאת-וְּ ָשמְּ רּו ָאֵכן -ָהָעם כְּ ים ָהֵאֶלה ָאמְּ ָברִׁ ַהדְּ
יאֶזה הּוא ַהּנָ   :בִׁ

ן41  רּו ֲהמִׁ ים ָאמְּ יַח ַוֲאֵחרִׁ רּו ֶזה הּוא ַהָמשִׁ ֵיש ֲאֶשר ָאמְּ -וְּ
יחַ הַ  יל ָיבֹא ַהָמשִׁ  :ָגלִׁ
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ֵבית42  ד מִׁ ֶזַרע ָדוִׁ י מִׁ יר ָחָנה  -ֲהלֹא ַהָכתּוב ֹאֵמר כִׁ ֶלֶחם ָהעִׁ
יחַ  ָשם ֵיֵצא ַהָמשִׁ ד מִׁ  :ָדוִׁ

ַהֹצָתם ָעָליו43   :ַוֵיָחֵלק ָהָעם בְּ

יש לֹא44  אִׁ שֹו וְּ ָתפְּ ֵיש ֵמֶהם ֲאֶשר ָרצּו לְּ  :ָשַלח בֹו ָידוֹ -וְּ

ים ֶאל45  תִׁ ָשרְּ ֵהם -ַוָישּובּו ַהמְּ ים וְּ רּושִׁ ַהפְּ ים וְּ ָראֵשי ַהֹכֲהנִׁ
רּו ֲאֵליֶהם ַמדּוַע לֹא   :ֲהֵבאֶתם ֹאתוֹ -ָאמְּ

ים ֵלאֹמר ֵמעֹוָלם לֹא46  תִׁ ָשרְּ ֶבר ָאָדם ָכמֹ -ַוַיֲענּו ַהמְּ  :הּודִׁ

ֶתם ַגם 47  ַדחְּ י נִׁ ים ֲהכִׁ רּושִׁ רּו ֲאֵליֶהם ַהפְּ  :ַאֶתם-ַויֹאמְּ

ין בֹו ַאַחד הַ 48  י ֶהֱאמִׁ יםשָ ֲהכִׁ ים רִׁ רּושִׁ  :אֹו ַאַחד ַהפְּ

ים ֶאת49  עִׁ ַבד ֶהָהמֹון ַהֶזה ֲאֶשר ֵאיָנם ֹידְּ ַהתֹוָרה -לְּ
ים ֵהָמה  :ֲארּורִׁ

ימֹון הּו50  דִׁ ים -א ֲאֶשרַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַנקְּ ָפנִׁ ָבא ֵאָליו לְּ
ן הּוא ֶאָחד מִׁ ים-וְּ רּושִׁ  :ַהפְּ

ֹפט תֹוָרֵתנּו ֶאת51  שְּ י תִׁ ָשַמע ַמה-ֲהכִׁ ֶטֶרם יִׁ יו -ָהָאָדם בְּ פִׁ בְּ
ָּוַדע ֶמה ֶטֶרם יִׁ  :ָעָשה-ּובְּ

ן52  רּו ֵאָליו ֲהמִׁ יל ַגם-ַוַיֲענּו ַויֹאמְּ ֹרש ַוֲחֹקר -ַהָגלִׁ ַאָתה דְּ
י לֹא ן ָקם-כִׁ יא מִׁ יל-ָנבִׁ  :ַהָגלִׁ

https://adilsoncardoso.com/ 

https://adilsoncardoso.com/
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ֵישּוַע ָהַלְך ֶאל1  ֵביתֹו וְּ יש לְּ יש אִׁ כּו אִׁ ים-ַוֵילְּ  :ַהר ַהֵזיתִׁ

י ַבֹבֶקר ַוָיבֹא עֹוד ֶאל2  הִׁ ָכל-ַויְּ ָהָעם ָבאּו ֵאָליו  -ַהֵהיָכל וְּ
ֵדם ַלמְּ  :ַוֵיֶשב ַויְּ

ָשה 3  פְּ תְּ ָשה ֲאֶשר נִׁ ָפָניו אִׁ יאּו לְּ ים ֵהבִׁ רּושִׁ ַהפְּ ים וְּ רִׁ ַהסֹופְּ וְּ
דּוָה ַבָתֶוְך ַנֲאפּוֶפיָה ַוַיֲעמִׁ  :בְּ

שָ 4  רּו ֵאָליו ַרֵבנּו ָהאִׁ ַנֲאפּוֶפיָה ַויֹאמְּ ָשה בְּ פְּ תְּ ה ַהזֹאת נִׁ
ָתֶרת ַגָּנב ַבַמחְּ  :כְּ

ָּוה5  ָשה ָכזֹאת ּוַמה-ּוַבתֹוָרה צִׁ ים אִׁ ֹקל ָבֲאָבנִׁ סְּ -ָלנּו מֶשה לִׁ
 :אַמר ָאָתהתֹ 

תֹוַחח 6  שְּ נֹו ַויִׁ טְּ שִׁ צֹא ָעָליו ָדָבר לְּ מְּ ַנסֹותֹו לִׁ רּו לְּ ָכזֹאת ָאמְּ וְּ
אֶ  ָתו בְּ ָבעֹו ַעל ֵישּוַע ַויְּ  :ָהָאֶרץ-צְּ

י7  ֹאל ֹאתֹו ַוָיָקם ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם מִׁ שְּ יפּו לִׁ ַכֲאֶשר הֹוסִׁ -וְּ
י ֵמָעֹון ַיֶדהבָ  אשֹוָנה-ֶכם ָנקִׁ  :ָבּה ֶאֶבן רִׁ

ָתו עֹוד ַעל8  ית ַויְּ תֹוַחח ֵשנִׁ שְּ  :ָהָאֶרץ-ַויִׁ

ָעם ֶאת9  ָשמְּ ֵהם כְּ י-וְּ אּו אִׁ ָבם ֹאָתם ָיצְּ יש  זֹאת ַוַיְך לִׁ ש אִׁ
ַעד ָזֵקן וְּ ָשה ֹעֶמֶדת ַבָתֶוְך-מִׁ ָהאִׁ ַבדֹו וְּ ָּוֵתר ֵישּוַע לְּ יר ַויִׁ  :ָצעִׁ
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ַבָדה 10  ָשה לְּ י ָהאִׁ תִׁ לְּ יש בִׁ י ֵאין אִׁ א כִׁ ַוָיָקם ֵישּוַע ַוַירְּ
ָשה ַאֵיה ֵהם   ְךשִׁ ַויֹאַמר אִׁ ַניִׁ יש טְּ יֵעְך אִׁ שִׁ רְּ י לֹא הִׁ  :ֲהכִׁ

י ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ַגם-ַגם ַותֹאֶמר ֵאין11  י -ֶאָחד ֲאֹדנִׁ ֲאנִׁ
ַאל ֵביֵתְך וְּ י לְּ כִׁ יֵעְך לְּ שִׁ י עֹוד-לֹא ַארְּ אִׁ  :ֶתֶחטְּ

י אֹור ָהעֹוָלם 12  ַדֵבר ֲאֵליֶהם ֵלאֹמר ָאֹנכִׁ ַויֹוֶסף ֵישּוַע ַויְּ
י ים -ַהֹהֵלְך ַאֲחַרי לֹא ֵיֵלְך ַבֹחֶשְך כִׁ  :לֹו אֹור ַהַחיִׁ

 13 ֹ ֶשָך ַוי ַנפְּ יד ֵעדּות לְּ ים ַאָתה ֵמעִׁ רּושִׁ רּו ֵאָליו ַהפְּ אמְּ
ָך לֹא ֶנֱאָמָנה  :ֵעדּותְּ

ם14  י -ַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאף אִׁ שִׁ ַנפְּ יד לְּ י ֵמעִׁ ֲאנִׁ
י י ֶנֱאָמָנה כִׁ ַאֶתם  -ֵעדּותִׁ י ֹהֵלְך וְּ י ּולָאן ֲאנִׁ ן ָבאתִׁ י ֵמַאיִׁ תִׁ ָיַדעְּ

ים עִׁ ֶכם ֹידְּ י ֹהֵלְך ֵאינְּ ָאן ֲאנִׁ י ּולְּ ן ָבאתִׁ  :ֵמַאיִׁ

י ָדן ַאף לֹא15  י ֵאיֶנּנִׁ ֵעיֵני ָבָשר ַוֲאנִׁ ים לְּ  :ָלֶאָחד-ַאֶתם ָדנִׁ

ַאף לּו16  ם-וְּ י אִׁ י כִׁ ַבדִׁ י לְּ י ֵאיֶנּנִׁ ין ֱאֶמת כִׁ י דִׁ ינִׁ י דִׁ יתִׁ -ָדן ָהיִׁ
י אֲ  ָלָחנִׁ ָהָאב ֲאֶשר שְּ י וְּ  :נִׁ

ֶכם ָכתּוב כִׁ 17  תֹוַרתְּ ַגם בְּ ים ָיקּום  -י ַעלוְּ ם ֵעדִׁ ַניִׁ י שְּ פִׁ
 :ָדָבר

י ַגם18  ָלַחנִׁ י ֲאֶשר שְּ ָאבִׁ י וְּ שִׁ ַנפְּ יד ֵעדּות לְּ י הּוא ַהֵמעִׁ -ֲאנִׁ
ֵעדה י לְּ  :ּוא לִׁ
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ֶתם ַגם19  ַדעְּ יָך ַאיֹו ַוַיַען ֵישּוַע לֹא יְּ רּו ֵאָליו ָאבִׁ י -ַויֹאמְּ ֹאתִׁ
ַגם י אָ -לֹא ֶאת-וְּ ֶתם ֹאתִׁ ַדעְּ י לּו יְּ ֶתם ַגם ֶאתָאבִׁ ַדעְּ י-ז יְּ  :ָאבִׁ

ַמד 20  ֵבית ָהאֹוָצר ַכֲאֶשר לִׁ ֶבר ֵישּוַע בְּ ים ָהֵאֶלה דִׁ ָברִׁ ַכדְּ
לֹא י עֹוד לֹא-ַבֵהיָכל וְּ יש כִׁ ָפשֹו אִׁ תוֹ -תְּ  :ָבָאה עִׁ

ַאֶתם 21  י וְּ י ֵאֶלְך לִׁ ַויֹוֶסף ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאנִׁ
ַחטֹאתֵ  י ּובְּ ֻשנִׁ ַבקְּ ֶאלתְּ י ֹהֵלְך ַאֶתם  -יֶכם ָתמּותּו וְּ ֲאֶשר ֲאנִׁ

לּו ָלבֹא ָשָמה-לֹא  :תּוכְּ

י ֹאֵמר ֶאל22  ם כִׁ ָיָדיִׁ שֹו בְּ ַאֵבד ַנפְּ ים ַהיְּ הּודִׁ רּו ַהיְּ -ַויֹאמְּ
י ֹהֵלְך ַאֶתם לֹאאֲ  לּו ָלבֹא ָשָמה-ֶשר ֲאנִׁ  :תּוכְּ

ֵני ַמָטה וַ 23  ֹשכְּ ָלה ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶתם מִׁ ֵני ָמעְּ ֹשכְּ י מִׁ ֲאנִׁ
ן ן-ַאֶתם מִׁ י מִׁ י ֵאיֶנּנִׁ  :ָהעֹוָלם ַהֶזה-ָהעֹוָלם ַהֶזה ַוֲאנִׁ

ם24  י אִׁ ַחטֹאֵתיֶכם כִׁ י ָתמּותּו בְּ י ָלֶכם כִׁ תִׁ לֹא  -ָלֵכן ָאַמרְּ
ינּו י-ַתֲאמִׁ י כִׁ ַחטֹאֵתיֶכם-בִׁ י הּוא ָתמּותּו בְּ  :ֲאנִׁ

י25  רּו ֵאָליו ּומִׁ י  ֶזה ָאָתה -ַויֹאמְּ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ֲאנִׁ
י ֲאֵליֶכם ֵמרֹאש תִׁ  :הּוא ַכֲאֶשר ָאַמרְּ

י ֶנֱאָמן  -ֶיש26  חִׁ ֹפט ֲעֵליֶכם ָאֵכן ֹשלְּ שְּ לִׁ ַדֵבר וְּ י ַרבֹות לְּ לִׁ
ֶאת ֶמּנּו ֹאתֹו ֲאַדֵבר ֶאל-הּוא וְּ ַמע מִׁ -ַהָדָבר ֲאֶשר ֶאשְּ

 :ָהעֹוָלם
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ינּו זֹאת כִׁ 27  ֵהם לֹא ֵהבִׁ ֶבר ֲאֵליֶהם-י ַעלוְּ  :ָהָאב דִׁ

יהּו ֶאת28  בִׁ ָלה ָאז  -ֶבן-ַויֹאֶמר ֵישּוַע ַכֲאֶשר ַתגְּ ַמעְּ ָהָאָדם לְּ
י ירּו כִׁ ם-ַתכִׁ י אִׁ י כִׁ בִׁ לִׁ אּוָמה מִׁ י מְּ יתִׁ לֹא ָעשִׁ י הּוא וְּ -ֲאנִׁ

ַדֵבר י מְּ י ָהָאב ֹאתֹו ֲאנִׁ  :ַהָדָבר ֲאֶשר הֹוַרנִׁ

י הּו29  ָמדִׁ י עִׁ חִׁ ֹשלְּ י ֶאתוְּ מּוד כִׁ י ַגלְּ ַהטֹוב  -א לֹא ָזַנח ֹאתִׁ
יד י ֹעֶשה ָתמִׁ ֵעיָניו ֲאנִׁ  :בְּ

רֹו ֶאת30  ַדבְּ י כְּ הִׁ ינּו-ַויְּ ים ָהֵאֶלה ַוַיֲאמִׁ ָברִׁ ים-ַהדְּ  :בֹו ַרבִׁ

ם-ַויֹאֶמר ֵישּוַע ֶאל31  ים בֹו אִׁ ינִׁ ים ַהַמֲאמִׁ הּודִׁ דּו  -ַהיְּ ַתַעמְּ
ים ָתמִׁ יַדי ֶבֱאֶמת ּובְּ מִׁ יּו ַתלְּ הְּ ָבַרי ָאז תִׁ דְּ  :בִׁ

ילּו ֶאת32  כִׁ י ַתשְּ ים-כִׁ שִׁ ֶכם ָחפְּ ָהֱאֶמת ַתֲעֶשה ֶאתְּ  :ָהֱאֶמת וְּ

 33 ֹ ל נּו וְּ ָרָהם ֲאַנחְּ ים  -אַוַיֲענּו ֹאתֹו ֵהן ֶזַרע ַאבְּ ינּו ֲעָבדִׁ ָהיִׁ
י ֵאיְך תֹאַמר ַאָתה כִׁ ָאָדם ֵמעֹוָלם וְּ יּו-לְּ הְּ ים תִׁ שִׁ  :ָחפְּ

י ֹאֵמר ָלֶכם ָכל34  יש  -ַוַיַען ֹאָתם ֵישּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ אִׁ
א הּוא א ֶעֶבד ַלֵחטְּ  :ֲאֶשר ַיֲעֶשה ֵחטְּ

ָהֶעֶבד לֹא35  ת ַעד-וְּ ב ָשם  עֹוָלם ַאְך ַהֵבן ֵישֵ - ֵיֵשב ַבַביִׁ
 :עֹוָלם- ַעד

ם36  יּו ֶאל-ָלֵכן אִׁ הְּ ים תִׁ שִׁ ים ָחפְּ שִׁ ֶכם ָחפְּ - ַהֵבן ַיֲעֶשה ֶאתְּ
 :כֹוןנָ 
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י37  י כִׁ תִׁ ָכל-ָיַדעְּ ָרָהם ַאֶתם ּובְּ שּו ֶאת-ֶזַרע ַאבְּ ַבקְּ - זֹאת תְּ
ֶכםנַ  ַבבְּ לְּ לֹות בִׁ סִׁ ָבַרי ֵאין מְּ דְּ י לִׁ ָתּה כִׁ ַקחְּ י לְּ שִׁ  :פְּ

ַדֵבר ֵאת 38  י מְּ ים ֲאנִׁ ַאֶתם ֹעשִׁ י ֵאֶצל ָהָאב וְּ יתִׁ ֲאֶשר ָראִׁ
יֶכם ֶתם ֵמֵאת ֲאבִׁ ַמעְּ  :ֵאת ֲאֶשר שְּ

ָרָהם ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם  39  ינּו הּוא ַאבְּ רּו ֵאָליו ָאבִׁ ַוַיֲענּו ַויֹאמְּ
יֶתם ָרָהם ֲעשִׁ ַמֲעֵשי ַאבְּ ָרָהם כְּ ֵני ַאבְּ יֶתם בְּ  :ֵישּוַע לּו ֱהיִׁ

ים אֶ 40  שִׁ ַבקְּ ַאֶתם מְּ יד  -ת וְּ ָתּה ַבֲאֶשר ֱאֶמת ַאגִׁ ַקחְּ י לְּ שִׁ ַנפְּ
ים ָכזֹאת לֹא ָעָשה  י ֵמֵאת ֱאֹלהִׁ תִׁ ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר ָשַמעְּ

ָרָהם  :ַאבְּ

ֵדי  41  רּו ֵאָליו לֹא ַילְּ ים ַויֹאמְּ יֶכם ַאֶתם ֹעשִׁ ַמֲעֵשי ֲאבִׁ כְּ
נּו ֶיש ים ֲאָנחְּ נּונִׁ ים-זְּ  :ָלנּו ָאב ֶאָחד ֱאֹלהִׁ

י ַויֹאֶמר 42  י כִׁ יֶכם ֶתֱאָהבּונִׁ ים ֲאבִׁ ם ֱאֹלהִׁ ֲאֵליֶהם ֵישּוַע אִׁ
לֹא י וְּ תֹו ָבאתִׁ י ּוֵמאִׁ ים ָיָצאתִׁ י-ֵמֵאת ֱאֹלהִׁ י כִׁ בִׁ לִׁ הּוא -מִׁ

י ָלָחנִׁ  :שְּ

ם לֹא43  י אִׁ ָפָתי ֵאין ֶזה כִׁ יב שְּ ינּו נִׁ לּון  -ַמדּוַע לֹא ָתבִׁ תּוכְּ
יל ֶאל כִׁ ַהשְּ י-לְּ  :תֹוָרתִׁ

יֶכם הַ ַאֶתם ֵמֵאת אֲ 44  רּו ַלֲעשֹות  ָטןשָ בִׁ ַמכְּ תְּ ֶכם ַותִׁ ּנְּ הִׁ
מוֹ  ָפשֹות ֵמרֹאש ּובְּ יֶכם הּוא ָהָיה ֹרֵצַח נְּ ַתֲאַות ֲאבִׁ ֱאֶמת -כְּ
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י ֱאֶמת ֵאין בֹו הּוא ֹדֵבר  -לֹא ָעַמד כִׁ לִׁ ַדֵבר ָכָזב מִׁ בֹו ַכֲאֶשר יְּ
י י ָכל-כִׁ ַשֵקר הּוא ַוֲאבִׁ ַשקֵ -מְּ  :רמְּ

י כַ 45  יַוֲאנִׁ ינּו לִׁ י ֹדֵבר לֹא ַתֲאמִׁ  :ֲאֶשר ֱאֶמת ֲאנִׁ

י46  י ַעל-מִׁ יֵבנִׁ זִׁ ֶכם ַיכְּ י  -מִׁ ם ֹדֵבר ֱאֶמת ֲאנִׁ אִׁ ֶשֶמץ ָדָבר וְּ
י-ַמדּוַע לֹא ינּו לִׁ  :ַתֲאמִׁ

ַאֶתם  47  ים וְּ ֵרי ֱאֹלהִׁ בְּ ַמע דִׁ שְּ ים הּוא יִׁ י ֲאֶשר ֵמֵאת ֱאֹלהִׁ מִׁ
ים  י לֹא ֵמֵאת ֱאֹלהִׁ י כִׁ ָמעּונִׁ שְּ  :ַאֶתםלֹא תִׁ

י  48  נּו כִׁ ַברְּ רּו ֵאָליו ֲהלֹא ֵהיֵטב דִׁ ים ַויֹאמְּ הּודִׁ ַוַיֲענּו ַהיְּ
רּוַח ָרָעה ָבְך י ַאָתה וְּ רֹונִׁ  :ֹשמְּ

ם-ַוַיַען ֵישּוַע רּוַח ָרָעה ֵאין49  י אִׁ י כִׁ י ֶאת-בִׁ ַכֵבד ֲאנִׁ י  -מְּ ָאבִׁ
י זֻנִׁ בְּ ַאֶתם תִׁ  :וְּ

י לֹא ֶאת50  י-ַוֲאנִׁ י ֲאנִׁ בֹודִׁ ַבֵקש ֵיש ֶאָחד ֲאֶשר הּוא  כְּ מְּ
ַגם שֹו וְּ ַבקְּ ֹפט-מְּ שְּ  :יִׁ

יש ֶאת51  ֹמר אִׁ שְּ ם יִׁ י ֹאֵמר ָלֶכם אִׁ י לֹא -ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ ָברִׁ דְּ
ֶאה רְּ עֹוָלם-יִׁ  :ָמֶות לְּ

י52  נּו כִׁ ים ַעָתה ָיַדעְּ הּודִׁ רּו ֵאָליו ַהיְּ רּוַח ָרָעה ָבְך  -ַויֹאמְּ
ָרָהם ֵמת ַגם-ַגם יש  הַ -ַאבְּ ֹמר אִׁ שְּ ם יִׁ ָת אִׁ ַאָתה ָאַמרְּ ים וְּ יאִׁ בִׁ ּנְּ
ַעם-ֶאת טְּ י לֹא יִׁ ָברִׁ עֹוָלם-דְּ  :ָמֶות לְּ
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י 53  ים כִׁ יאִׁ בִׁ ַהּנְּ ינּו ֲאֶשר ֵמת וְּ ָרָהם ָאבִׁ ֲהָגדֹול ַאָתה ֵמַאבְּ
ֶשָך ַנפְּ  :ֵמתּו ַמה ַתֲעֶשה בְּ

ם54  ב-ַוַיַען ֵישּוַע אִׁ י כְּ שִׁ ַנפְּ י ֶאֵתן ָכבֹוד לְּ ן ַאְך  ֲאנִׁ ָאיִׁ י כְּ ֹודִׁ
י הּוא ֱאֹלֵהיֶכם רּון כִׁ י ֲאֶשר ָעָליו תֹאמְּ ֵדנִׁ ַכבְּ י הּוא מְּ  :ָאבִׁ

י55  כִׁ י ֹיֵדַע ֹאתֹו וְּ ֶתם ֹאתֹו ַאְך ֲאנִׁ ַדעְּ ַאֶתם לֹא יְּ ֹאַמר לֹא  -וְּ
ֶאת יו וְּ תִׁ ַדעְּ מֹוֶכם ָאֵכן יְּ ַכֵזב כְּ ֶיה מְּ יו ֶאהְּ תִׁ ַדעְּ י  -יְּ ָברֹו ֲאנִׁ דְּ

 :ֹשֵמר

אֹות ֶאתַאבְּ 56  רְּ ַעֵלס לִׁ תְּ יֶכם הִׁ א -ָרָהם ֲאבִׁ י ַוַירְּ יֹומִׁ
ַמח שְּ  :ַויִׁ

ָך עֹוד ֶבן57  ים ֵאינְּ הּודִׁ רּו ֵאָליו ַהיְּ ים ָשָנה -ַויֹאמְּ שִׁ ֲחמִׁ
ֶאת יתָ -וְּ ָרָהם ָראִׁ  :ַאבְּ

י 58  י ֹאֵמר ָלֶכם ֲאנִׁ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
י עֹוד ַעד לֹא יתִׁ ָרָהםָהיָ -ָהיִׁ  :ה ַאבְּ

ַתֵתר ֵמֵעיֵניֶהם  59  סְּ ֹגם ֹאתֹו ַאְך ֵישּוַע הִׁ רְּ ים לִׁ אּו ֲאָבנִׁ שְּ ַויִׁ
ן ֹתָכם ַוֵיֶלְך ָהלֹוְך-ַוֵיֵצא מִׁ ָדש ַוַיֲעֹבר בְּ קְּ  :ַהמִׁ

ַתֵתר ֵמֵעיֵניֶהם  59  סְּ ֹגם ֹאתֹו ַאְך ֵישּוַע הִׁ רְּ ים לִׁ אּו ֲאָבנִׁ שְּ ַויִׁ
ן ֹתָכם ַוֵיֶלְך ָהלֹוְך-ַוֵיֵצא מִׁ ָדש ַוַיֲעֹבר בְּ קְּ  :ַהמִׁ

https://adilsoncardoso.com/ 

https://adilsoncardoso.com/
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João Hebraico Capítulo 9 

 

מוֹ 1  ֵּור ֵמֶרֶחם אִׁ יש ֲאֶשר נֹוַלד עִׁ א אִׁ רֹו ַוַירְּ ָעבְּ י בְּ הִׁ  :ַויְּ

ָאלֻ 2  שְּ יש ַהֶזה אֹו  ַויִׁ י ָחָטא ָהאִׁ יָדיו ֵלאֹמר ַרֵבנּו מִׁ מִׁ הּו ַתלְּ
ֵּור י נֹוַלד עִׁ ָדיו כִׁ  :ֹילְּ

ַבֲעבּור ֵיָראּו3  ָדיו ַאְך לְּ לֹא ֹילְּ - ַוַיַען ֵישּוַע לֹא הּוא ָחָטא וְּ
ֵליב  :ֵאל-ֹו ַמַעלְּ

י4  עֹוד יֹום כִׁ י בְּ חִׁ לֹות ֹשלְּ עֹוֵלל ֲעלִׁ ָאז  -ָעַלי לְּ ָלה וְּ ָיבֹא ַליְּ
אּוָמה-לֹא יש ַלֲעשֹות מְּ  :יּוַכל אִׁ

י5  ֵּננִׁ י ָבעֹוָלם אֹור ָהעֹוָלם הִׁ עֹוד ֲאנִׁ  :בְּ

ָבל6  גְּ יו ַוָיֶרק ֹרק ַבֲעַפר ָהֲאָדָמה ַויִׁ פִׁ ֹחֶמר  -ַהָדָבר ָיָצא מִׁ
ַרח ַעל מְּ  :ֵעיָניו-ַויִׁ

ֹּלַח ֲאֶשר ֵיאָ 7  ֵרַכת ַהשִׁ בְּ ָת בִׁ ָרַחצְּ ֵמר ַויֹאֶמר ֵאָליו ָהֹלְך וְּ
ֻקחֹות ם פְּ ֵעיַניִׁ ַחץ ַוָיבֹא בְּ רְּ  :ָשלּוַח ַוֵיֶלְך ַויִׁ

ים ֹאתֹו ֵמָאז ֲהלֹא8  עִׁ ֵכָניו ַהֹידְּ רּו שְּ ֶזה הּוא ַהֹיֵשב  -ַויֹאמְּ
ָדבֹות ַבֵקש נְּ  :ַהמְּ

י9  רּו כִׁ ֵאֶלה לֹא-ֵאֶלה ָאמְּ הּוא -ֵכן ַרק דֹוֶמה-ֶזה הּוא וְּ לֹו וְּ
י הּוא  :ָאַמר ֲאנִׁ
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חּו ֵעיֶניָךוַ 10  קְּ פְּ רּו ֵאָליו ֵאיָכה ֵאיפוֹא נִׁ  :יֹאמְּ

ַרח ַעל11  מְּ מֹו ֵישּוַע ָגַבל ֹחֶמר ַויִׁ יש ֲאֶשר שְּ ֵעיָני  -ַוַיַען אִׁ
ַחץ  ֹּלַח ָוֵאֵלְך ָוֶארְּ ֵרַכת ַהשִׁ בְּ ָת בִׁ ָרַחצְּ ֹכה ָאַמר ֵאַלי ָהֹלְך וְּ וְּ

ָקחּו פְּ ֵעיַני נִׁ  :וְּ

ַאי12  רּו ֵאָליו וְּ יַויֹאמְּ תִׁ  :ֹו ַויֹאֶמר לֹא ָיָדעְּ

יאּו ֶאת13  ֵּור ָהֹרֶאה ַהֶזה ֶאל-ַוָיבִׁ ים-ָהעִׁ רּושִׁ  :ַהפְּ

ַהיֹום ֲאֶשר ָלש ֵישּוַע ֶאת14  ֶאת-וְּ יַח וְּ ֵעיָניו ָפָקח ָהָיה -ַהטִׁ
 :יֹום ַהַשָבת

יפּו ַגם15  ַתן לֹו אֹור  -ַויֹוסִׁ ֹאל ֹאתֹו ֵאיְך נִׁ שְּ ים לִׁ רּושִׁ ַהפְּ
יַח ַעלֵעי י ָשם טִׁ ֵּנה ֵעיַני  -ָניו ַוַיֵגד ָלֶהם כִׁ הִׁ ַחץ וְּ ֵעיַני ָוֶארְּ

 :רֹאֹות

ן16  ֵיש מִׁ יש  -וְּ יש ַהֶזה ֵאיֶנּנּו אִׁ רּו ָהאִׁ ים ָאמְּ רּושִׁ ַהפְּ
י ֵאיֶנּנּו ֹשֵמר ֶאת ים כִׁ יש  -ֱאֹלהִׁ רּו ֲהיּוַכל אִׁ ֵיש ָאמְּ ַהַשָבת וְּ
ים ָכֵאלֶ  תִׁ י ָמדֹון ֵביֵניֶהםֹחֵטא ַלֲעשֹות מֹופְּ הִׁ  :ה ַויְּ

רּו ֶאל 17  יפּו ַויֹאמְּ ֵּור ּוַמה -ַויֹוסִׁ י -ָהעִׁ תֹאַמר ַאָתה ָעָליו כִׁ
יא הּוא-ָפַקח ֶאת י ָנבִׁ  :ֵעיֶניָך ַויֹאֶמר כִׁ

לֹא18  ַתן -וְּ אֹור ֵעיָניו נִׁ ֵּור ָהָיה וְּ י עִׁ ים כִׁ הּודִׁ ינּו לֹו ַהיְּ ֶהֱאמִׁ
יֹ -לֹו ַעד אּו לְּ ֵּור ָהֹרֶאהֲאֶשר ָקרְּ ֵדי ָהעִׁ  :לְּ
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י נֹוַלד  19  ֶתם כִׁ ֶכם ֲאֶשר ֲאַמרְּ נְּ ֲאלּו ֹאָתם ֵלאֹמר ֲהֶזה בִׁ שְּ ַויִׁ
ֵאיְך הּוא ֹרֶאה ָעָתה ֵּור וְּ  :עִׁ

ַגם נֹוַלד 20  ֵננּו הּוא ֶזה וְּ נּו בְּ רּו ָיַדעְּ ָדיו ַויֹאמְּ ַוַיֲענּו ֹאָתם ֹילְּ
ֵּור  :עִׁ

נּו ֵאיְך הּוא 21  י ָפַקח  ֲאָבל לֹא ָיַדעְּ נּו מִׁ לֹא ָיַדעְּ ֹרֶאה ַעָתה וְּ
יד -ֶאת יו ַיגִׁ פִׁ הּוא בְּ ים הּוא ַשֲאלּו ֹאתֹו וְּ ֵעיָניו ֲהלֹא ָבא ַבָימִׁ

 :ָלֶכם

ָאָתם ֶאת22  רְּ יִׁ ָדיו מִׁ רּו ֹילְּ בְּ ָבר  -ָכזֹאת דִׁ ים ֲאֶשר כְּ הּודִׁ ַהיְּ
ַנדֹות ֶאת צּו לְּ יחַ -ָכל-ָחרְּ י הּוא ַהָמשִׁ  :ֲאֶשר יֹוֶדה כִׁ

ים הּוא ַשֲאלּו ֶאת-ַעל23  י ָבא ַבָשנִׁ ָדיו כִׁ רּו ֹילְּ -ֵכן ָאמְּ
 :יהּופִׁ 

ים24  רּו ֵאָליו שִׁ ֵּור ָהֹרֶאה ַויֹאמְּ ית ָלעִׁ אּו ֵשנִׁ ָנא -ָאז ָקרְּ
י נּו כִׁ נּו ָיַדעְּ ים ֲאַנחְּ יש ַהֶזה ֹחֵטא הּוא-ָכבֹוד ֵלאֹלהִׁ  :ָהאִׁ

ם25  ֹ -ַוַיַען ַויֹאֶמר אִׁ י ֹחֵטא הּוא ל תִׁ י ַרק ַאַחת ָיַדעְּ תִׁ א ָיָדעְּ
י ֹרֶאה נִׁ נְּ ַעָתה הִׁ י וְּ יתִׁ ֵּור ָהיִׁ י עִׁ  :כִׁ

רּו ֵאָליו ֶמה26   :ֵעיֶניָך- ָעָשה ָלְך ֵאיְך ָפַקח ֶאת-ַויֹאמְּ

ֶתם ּוַמה27  ַמעְּ לֹא שְּ י ָלֶכם וְּ תִׁ ָלֶכם -ַוַיַען ֹאָתם ֲהלֹא ָאַמרְּ
יָדיו מִׁ יֹות ַתלְּ הְּ ים לִׁ ית ֲהַגם ַאֶתם ֲחֵפצִׁ ֹמַע ֵשנִׁ שְּ  :לִׁ
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יֵדי 28  מִׁ נּו ַתלְּ ידֹו ַוֲאַנחְּ מִׁ רּו ַאָתה הּוא ַתלְּ פּו ֹאתֹו ַויֹאמְּ ַגדְּ ַויְּ
נּו  :מֶשה ֲאָנחְּ

י ֶאל29  נּו כִׁ נּו מ-ָיַדעְּ יש לֹא ָיַדעְּ ֶזה ָהאִׁ ים וְּ ֶבר ֱאֹלהִׁ ֶשה דִׁ
ן הּוא  :ֵמַאיִׁ

ַבר ֶפֶלא הּוא ַאֶתם לֹא  30  יש ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם דְּ ַוַיַען ָהאִׁ
הּוא ֶאת ן הּוא וְּ ֶתם ֵמַאיִׁ ַדעְּ  :ֵעיַני ָפָקח-יְּ

ים לֹא31  י ַחָטאִׁ נּו כִׁ נּו ָיַדעְּ ם-ַוֲאַנחְּ י אִׁ ים כִׁ ַמע ֱאֹלהִׁ שְּ -יִׁ
ָהֹעֶשה ֶאת-ָיֵרא ֶאתהַ  ים וְּ ָמע-ָהֱאֹלהִׁ שְּ צֹונֹו ֹאתֹו יִׁ  :רְּ

י32  י ָשַמע ֵמעֹודֹו כִׁ יש ֶאת- מִׁ ֵּור  -ָפַקח אִׁ ֵעיֵני ַהּנֹוָלד עִׁ
 :ֵמָרֶחם

ים לֹא33  יש ֱאֹלהִׁ  :ָיֹכל ֲעשֹות ָדָבר-לּוֵלא ָהָיה ֶזה אִׁ

תָ 34  ָעֹון חֹוָללְּ רּו ֵאָליו ֵהן בְּ ַלֵמד ֹאָתנּו  ַוַיֲענּו ַויֹאמְּ ַאָתה תְּ וְּ
ֲחפּו ֹאתֹו ֵמַעל דְּ ֵניֶהם-ַויִׁ  :פְּ

י ָדֲחפּו ֹאתֹו ֵמַעל35  ֵישּוַע ָשַמע כִׁ ֵשהּו -וְּ גְּ פְּ ֵניֶהם ַויִׁ פְּ
ֶבן ין בְּ ים-ַויֹאַמר ֲהַתֲאמִׁ  :ָהֱאֹלהִׁ

י הּוא36  ין בוֹ -ַוַיַען ַויֹאַמר ּומִׁ ַאֲאמִׁ י וְּ  :ֶזה ֲאֹדנִׁ

ַדֵבר  ַויֹאֶמר ֵאָלי 37  ֵּנה הּוא ַהמְּ הִׁ יָת ֹאתֹו וְּ ו ֵישּוַע ֲהלֹא ָראִׁ
 :ֵאֶליָך ֶזה הּוא
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ַתחּו לוֹ 38  שְּ י ַויִׁ ין ֲאֹדנִׁ י ַמֲאמִׁ נִׁ נְּ  :ַויֹאַמר הִׁ

ים 39  רִׁ וְּ ַמַען ַהעִׁ י ָבָאֶרץ לְּ ין ָבאתִׁ י ָלדִׁ ַויֹאֶמר ֵישּוַע ֲאנִׁ
ים רִׁ וְּ יּו עִׁ הְּ ים יִׁ ָהֹראִׁ ים וְּ יּו ֹראִׁ הְּ  :יִׁ

ן40  עּו ֶאתהַ -ּומִׁ ָשמְּ מֹו וְּ ים ֲאֶשר ָהיּו עִׁ רּושִׁ רּו  -פְּ ָבָריו ָאמְּ דְּ
ים רִׁ וְּ נּו עִׁ  :ֲהַגם ֲאַנחְּ

יֶתם לֹא 41  ים ֱהיִׁ רִׁ וְּ ָהָיה ָבֶכם  -ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע לּו עִׁ
ָצא ָעֹון   מְּ ים ָלֵכן נִׁ ֶכם ֹראִׁ ּנְּ י הִׁ ים כִׁ רִׁ ָעֹון ֲאָבל ַאֶתם ֹאמְּ

 :ָבֶכם
https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 10 

 

יש ֲאֶשר לֹא1  י ֹאֵמר ָלֶכם אִׁ ַיבֹא ֶדֶרְך ַהַשַער  -ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
ם-ֶאל י אִׁ אֹות ַהצֹאן כִׁ לְּ כְּ ֶדֶרְך ַאֵחר ַגָּנב הּוא -מִׁ ַיֲעֶלה בְּ

ֹשֵדד  :וְּ

יש ַהָבא ֶדֶרְך ַהַשַער הּוא ֹרֵעה ַהצֹאן2  אִׁ  :וְּ

שְּ 3  ַהצֹאן תִׁ ַתח ַהֹשֵער וְּ פְּ ֵשמֹות  לֹו יִׁ הּוא בְּ ֹקלֹו וְּ ָנה בְּ ַמעְּ
ָרא ֶאל קְּ יֵאן - יִׁ יֹוצִׁ  :צֹאנֹו וְּ

https://adilsoncardoso.com/
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יאֹו ֶאת4  הֹוצִׁ כּו ַאֲחָריו -ָכל-בְּ ָהלְּ ֵניֶהן וְּ פְּ צֹאנֹו ַיֲעֹבר לִׁ
עֹות ֶאת י ֹידְּ  :ֹקלוֹ -ַהצֹאן כִׁ

ים  5  ָפָניו ַיַען קֹול ָזרִׁ ָנה מִׁ י ָתנֹוסְּ ָנה כִׁ ַאֲחֵרי ָזר לֹא ֵתַלכְּ וְּ
 :לֹא ָיָדעּו

ינּו ַמה-ֶאת6  ֵהם לֹא ֵהבִׁ - ַהָמָשל ַהֶזה ָנָשא ֲעֵליֶהם ֵישּוַע וְּ
ֶבר ֲאֵליֶהםזֶ   :ה ֲאֶשר דִׁ

י ֹאֵמר ָלֶכם 7  ַדֵבר ֲאֵליֶהם ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ ַויֹוֶסף ֵישּוַע ַויְּ
י ַשַער ַהצֹאן  :ָאֹנכִׁ

לֹא8  ים וְּ דִׁ ֹשדְּ ים ֵהם וְּ ָפַני ַגָּנבִׁ עּו -ֹכל ֲאֶשר ָבאּו לְּ ָשמְּ
 :ֲאֵליֶהם ַהצֹאן

י 9  יש כִׁ י ַהַשַער אִׁ ֵיֵצא ּוָמָצא  -ָאֹנכִׁ ָּוֵשַע ּוָבא וְּ י יְּ ָיבֹא ֶדֶרְך בִׁ
ֶעה רְּ  :מִׁ

ם10  י אִׁ י -ַהַגָּנב לֹא ָיבֹא כִׁ יד ַוֲאנִׁ מִׁ ַהשְּ ֹחט ּולְּ שְּ ֹנב לִׁ גְּ לִׁ
ָוָיה ָשם ָלרְּ ַחַית ַנפְּ ים וְּ אּו ַחיִׁ צְּ מְּ ַמַען יִׁ י לְּ  :ָבאתִׁ

ֵתן ֶאת11  י הּוא ָהֹרֶעה ַהטֹוב ָהֹרֶעה ַהטֹוב יִׁ ַעד  -ֲאנִׁ שֹו בְּ ַנפְּ
 :ַהצֹאן
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הַ 12  ירשָ וְּ לֹא כִׁ ֶאה ֶאת-ֲאֶשר ֵאיֶנּנּו ֹרֶעה וְּ רְּ -לֹו ַהצֹאן יִׁ
ֵאב ָבא ַיֲעֹזב ֶאתהַ  יץ ֶאת-זְּ ָיפִׁ ֵאב ַיֲחֹטף וְּ ַהזְּ ָינּוס וְּ -ַהצֹאן וְּ

 :ַהצֹאן

הַ 13  ירשָ וְּ ַאג ַלצֹאן ָנס כִׁ  כִׁ דְּ לֹא יִׁ יר הּוא וְּ  :י ָשכִׁ

י ֵאת ֲאֶשר14  תִׁ י הּוא ָהֹרֶעה ַהטֹוב ָיַדעְּ י  -ֲאנִׁ תִׁ נֹוַדעְּ י וְּ לִׁ
י  :ַלֲאֶשר לִׁ

י ֹיֵדַע ֶאת-ַכֲאֶשר ַגם15  י ַוֲאנִׁ ֶאת-ָהָאב ֹיֵדַע ֹאתִׁ -ָהָאב וְּ
ַעד ַהצֹאןנַ  י ֶאֵתן בְּ שִׁ  :פְּ

עֹוד צֹאן ֲאֵחרֹות ֶיש16  י אֲ -וְּ ןלִׁ ָלה ַהזֹאת  -ֶשר ֵאיָנן מִׁ כְּ ַהמִׁ
ַהג ַגם נְּ ָעַלי לִׁ ָהָיה ֵעֶדר ֶאָחד  -וְּ ָנה וְּ ַמעְּ שְּ י תִׁ קֹולִׁ ֵהָּנה בְּ ֹאָתן וְּ

ֹרֶעה ֶאָחד  :וְּ

י ֶאת-ַעל17  י ָהָאב כִׁ יב -ֵכן ֶיֱאָהַבנִׁ ָאשִׁ י ֶאֵתן וְּ שִׁ ַנפְּ
ֶאָקֶחיהָ   :וְּ

ם18  י אִׁ י כִׁ ֶמּנִׁ י מִׁ שִׁ ַקח ַנפְּ יש לֹא יִׁ ֶנָּנה ֶיש-אִׁ י ֶאתְּ ֵאל  -ֲאנִׁ לְּ
ֶיש ָתּה וְּ תִׁ י לְּ י  -ָידִׁ ָוה ֻצֵּויתִׁ צְּ יָבּה ֵאָלי זֹאת ַהמִׁ ֵאל ַלֲהשִׁ לְּ

י  :ֵמֵאת ָאבִׁ

ים עֹוד ַהַפַעם ַעל19  הּודִׁ קּו ַהיְּ ים ָהֵאֶלה-ַוֵיָחלְּ ָברִׁ  :ַהדְּ
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ֻשָגע הּוא ָלָמה20  רּו רּוַח ָרע בֹו ּומְּ ים ֵמֶהם ָאמְּ ֶזה -ַרבִׁ
עּו ֵאָליותִׁ  מְּ  :שְּ

ֵרי ַבַעל רּוַח ָרע  21  בְּ ים ָהֵאֶלה דִׁ ָברִׁ רּו ֵאין ַהדְּ ים ָאמְּ ַוֲאֵחרִׁ
ם ים-ֲהֵיש עִׁ רִׁ וְּ ֹקַח ֵעיֵני עִׁ פְּ  :רּוַח ָרע לִׁ

ם22  ירּוָשָליִׁ יֵמי ַהֹחֶרף בִׁ יֵמי ַהֲחנָֻכה בִׁ י בִׁ הִׁ  :ַויְּ

אּולָ 23  ָדש בְּ קְּ ֵבית ַהמִׁ ַהֵלְך ֵישּוַע בְּ תְּ ֹלֹמהַויִׁ  :ם שְּ

רּו ַעד24  ים ַויֹאמְּ הּודִׁ ֵשנּו  -ַוָיֹסבּו ֹאתֹו ַהיְּ ַנפְּ ֵכנּו בְּ שְּ מְּ ָאָנה תִׁ
ם יַח ַהֶגד-אִׁ ֵעין ַהָשֶמש-ַאָתה הּוא ַהָמשִׁ  :ָלנּו לְּ

י 25  ֶתם בִׁ לֹא ֶהֱאַמנְּ י ָלֶכם וְּ תִׁ ַגדְּ ַוַיַען ֹאָתם ֵישּוַע ֵהן הִׁ
ים ֲאֶשר י ֹעשֶ -ַהַמֲעשִׁ ֵעדּותֲאנִׁ י לְּ י ֵהם לִׁ ֵשם ָאבִׁ  :ה בְּ

י ַאֶתם ַכֲאֶשר 26  צֹאנִׁ י לֹא מִׁ ינּו כִׁ ַרק ַאֶתם לֹא ַתֲאמִׁ
י ָלֶכם תִׁ  :ָאַמרְּ

עֹות ֶאת27  י ֹשמְּ כֹות - צֹאנִׁ ֵהָּנה ֹהלְּ י ֹיֵדַע ֹאָתן וְּ י ַוֲאנִׁ ֹקלִׁ
 :ַאֲחָרי

 28 ֹ ל ָנה ָלֶנַצח וְּ ַחֵיי עֹוָלם ֶאֵתן ָלֶהן לֹא תֹאַבדְּ א ַיֲחֹטף וְּ
י ָידִׁ יש מִׁ  :ֹאָתן אִׁ

יש ֲאֶשר29  ֵאין אִׁ ֹכל וְּ יר הּוא מִׁ י ַאדִׁ ָתָנן לִׁ י ֲאֶשר נְּ - ָאבִׁ
ַיד ָהָאבי ֶהן מִׁ  :ּוַכל ַלֲחֹטף ֶאתְּ
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ָהָאב ֶאָחד30  י וְּ  :ַוֲאנִׁ

לוֹ 31  ָסקְּ ים לְּ אּו ֲאָבנִׁ שְּ ים ַויִׁ הּודִׁ יפּו ַהיְּ  :ַויֹוסִׁ

י ָלֶכם  ַוַיַען ֹאָתם ֵישּוַע ֵהן מַ 32  ֵאיתִׁ ים ֶהרְּ ים טֹובִׁ ים ַרבִׁ ֲעשִׁ
ן-ֵאי-ֵמֵאת ָהָאב ַעל י-ֶזה מִׁ ֻלנִׁ קְּ סְּ ים ָהֵאֶלה תִׁ  :ַהַמֲעשִׁ

ים ֵלאֹמר ַעל33  הּודִׁ ֶלָך  -ַוַיֲענּו ֹאתֹו ַהיְּ קְּ סְּ ַמֲעֶשה טֹוב לֹא נִׁ
ם י אִׁ ָך ֹאֵמר -ַעל-כִׁ ּנְּ הִׁ י ָאָדם ַאָתה וְּ לּול ַהֵשם ַבֲאֶשר כִׁ חִׁ

נַ  ים ָאָתהלְּ ָך ֱאֹלהִׁ שְּ  :פְּ

י 34  תִׁ י ָאַמרְּ ֶכם ֲאנִׁ תֹוַרתְּ ַוַיַען ֹאָתם ֵישּוַע ֲהלֹא ָכתּוב בְּ
ים ַאֶתם  :ֱאֹלהִׁ

ם35  ַעָתה אִׁ ים  -וְּ ים ֲאֶשר תֹוַרת ָהֱאֹלהִׁ אּו ֱאֹלהִׁ רְּ קְּ ים נִׁ ֲאָנשִׁ
יב ָהשִׁ ַבר ַהָכתּוב ֵאין לְּ ָתם ּודְּ  :אִׁ

רּון ַעל36  ָלֵחהּו ָבָאֶרץ ֶזה ֲאשֶ -ֵאיְך תֹאמְּ שְּ שֹו ָהָאב ַויִׁ דְּ ר קִׁ
י ֶבן תִׁ ַגֵדף ָאָתה ַיַען ָאַמרְּ י-מְּ ים ָאנִׁ  :ָהֱאֹלהִׁ

ם37  י ֶאת -אִׁ יתִׁ י-לֹא ָעשִׁ ינּו לִׁ י לֹא ַתֲאמִׁ  :ַמֲעֵשי ָאבִׁ

ם38  אִׁ י לֹא-וְּ ים ַאף כִׁ יתִׁ ינּו -ֲעשִׁ י ַהֲאמִׁ ין בִׁ ַהֲאמִׁ יֶתם לְּ ֲאבִׁ
ַמַען תֵ  ַמֲעֵשי ָיָדי לְּ י ָבָאבבְּ י ַוֲאנִׁ י ָהָאב בִׁ ינּו כִׁ ַתֲאמִׁ עּו וְּ  :דְּ

ָיָדם39  ַלט מִׁ מְּ שֹו ַאְך הּוא נִׁ ָתפְּ שּו לְּ ַבקְּ יפּו ַויְּ  :ַויֹוסִׁ
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ֵדן ֶאל-ַוֵיֵצא ַוָיָשב ֶאל40  ַהָמקֹום ֲאֶשר יֹוָחָנן -ֵעֶבר ַהַירְּ
ָלה ַוֵיֶשב ָשם חִׁ ַטֵבל ָשם ַבתְּ  :ָהָיה מְּ

ֵּנה יֹוָחָנן לֹא41  רּו הִׁ ים ַויֹאמְּ ָנַתן מֹוֵפת -ַוָיֹבאּו ֵאָליו ַרבִׁ
ֶבר ַעל-ֲאָבל ָכל יש ַהֶזה ֱאֶמת הּוא-ֲאֶשר דִׁ  :ָהאִׁ

ינּו42  ים ַבָמקֹום ַההּוא-ַוַיֲאמִׁ  :בֹו ַרבִׁ
https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 11 

 

ֵבית1  ָעָזר מִׁ מֹו ֶאלְּ יש ֹחֶלה ּושְּ י אִׁ הִׁ קֹום מֹוַשב  -ַויְּ ָיה מְּ ַענְּ
ָתא ֲאחֹוָתּה ָים ּוַמרְּ רְּ  :מִׁ

ָחה ֶאת2  ָים ֲאֶשר ָמשְּ רְּ יא מִׁ ֶשֶמן ֹרֵקַח -הִׁ ָהָאדֹון בְּ
גְּ  ַשֲעֹרֶתיָה נִׁ יָה ֲאֶשר  - ָבה ֶאתּובְּ ָעָזר הּוא ָאחִׁ ֶאלְּ ָליו וְּ ַרגְּ

 :ָחָלה

ֵּנה ֶזה ֲאֶשר 3  י הִׁ ָנה ָהֲאָחיֹות ֵאָליו ֵלאֹמר ֲאֹדנִׁ ַלחְּ שְּ ַותִׁ
הּו ֹחֶלה הּוא ָך ֲאֵהַבתְּ שְּ  :ַנפְּ

ם4  י אִׁ ַמע ֵישּוַע ַויֹאַמר ַהַמֲחָלה ַהזֹאת לֹא ַלָמֶות כִׁ שְּ -ַויִׁ
ים לְּ לִׁ  בֹוד ָהֱאֹלהִׁ ָכֶבדכְּ ים-ָבּה ֶבן- ַמַען יִׁ  :ָהֱאֹלהִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ֵישּוַע ָאַהב ֶאת5  ֶאת-וְּ ָתא וְּ ֶאת-ַמרְּ ָעָזר- ֲאחֹוָתּה וְּ  :ֶאלְּ

ם ַבָמקֹום 6  ַמּה ַוֵיֶשב יֹוַמיִׁ ַמהְּ תְּ י ָחָלה ַויִׁ עֹו כִׁ ָשמְּ י בְּ הִׁ ַויְּ
 :הּוא ָשם-ֲאֶשר

ַאֲחֵרי7  ָנשּוָבה ֶאל-וְּ כּו וְּ יָדיו לְּ מִׁ ַתלְּ הּוָדה- ֵכן ָאַמר לְּ  :ֶאֶרץ יְּ

שּו  8  קְּ יָדיו ַרֵבנּו ֲהלֹא ֶזה ַעָתה בִׁ מִׁ רּו ֵאָליו ַתלְּ ַויֹאמְּ
ַאָתה עֹוד ָתשּוב ָשָמה ָך וְּ ָקלְּ סְּ ים לִׁ הּודִׁ  :ַהיְּ

ֵתים9  יש ַהֹהֵלְך  -ַוַיַען ֵישּוַע ֲהלֹא שְּ ֵרה ָשעֹות ַביֹום אִׁ ֶעשְּ
ֶאה א רְּ י יִׁ ָכֵשל כִׁ  :ֹור ָהעֹוָלם ַהֶזהַביֹום לֹא יִׁ

י ָהאֹור ֵאיֶנּנּו10  ָכֵשל כִׁ ָלה יִׁ  :בוֹ -ֲאָבל ַהֹהֵלְך ַבַליְּ

יֵדנּו ָיֵשן  11  דִׁ ָעָזר יְּ רֹו ָכזֹאת ָאַמר ֲאֵליֶהם ֶאלְּ ַאֲחֵרי ַדבְּ וְּ
ָנתוֹ  שְּ יר ֹאתֹו מִׁ ָהעִׁ י ֹהֵלְך לְּ  :ַוֲאנִׁ

ם12  י אִׁ יָדיו ֲאֹדנִׁ מִׁ יֵמהּו ָיֵשן הּוא שְּ -ַוַיֲענּו ַתלְּ ָנתֹו ַתֲחלִׁ
 :ָוָחי

ֶבר ֵכן ַעל13  ֵישּוַע דִׁ י ַעל- וְּ בּו כִׁ ֵהם ָחשְּ נּוָחתֹו  -מֹותֹו וְּ מְּ
ַדֵבר  :ַבֵשָנה הּוא מְּ

ָעָזר ֵמת14  רּוָרה ֶאלְּ ָשָפה בְּ  :ָאז ָאַמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע בְּ
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י לֹא15  ֶכם כִׁ ַמַענְּ י ָשֵמַח לְּ ַבֲעבּו-ַוֲאנִׁ י ָשָמה לְּ יתִׁ ר  ָהיִׁ
ָכה ינּו ַאְך ֵנלְּ  :ָּנא ֵאָליו-ַתֲאמִׁ

ידּומֹוס ֶאל16  ָרא דִׁ קְּ ים  -ַויֹאֶמר תֹוָמא ַהּנִׁ ידִׁ מִׁ ֲחֵבָריו ַהַתלְּ
ָכה מוֹ -ָּנא ַגם-ֵנלְּ ָנמּוָתה עִׁ נּו וְּ  :ֲאַנחְּ

ים ֹשֵכב 17  ָבָעה ָימִׁ ָבר ַארְּ י ֶזה כְּ ָצא כִׁ מְּ ַוָיבֹא ֵישּוַע ַויִׁ
 :ַבָקֶבר

יָ -ּוֵבית18  ֵרה ַמֲענֹות  ַענְּ ם ַכֲחֵמש ֶעשְּ ירּוָשָליִׁ ֹרָבה לִׁ ה קְּ
 :ֶצֶמד ָשֶדה

ים ָבאּו ֶאל19  ים ַרבִׁ יהּודִׁ ַנֲחָמן ַעל-וִׁ ָים לְּ רְּ ָתא ּומִׁ -ַמרְּ
יֶהןאֲ   :חִׁ

ָים 20  רְּ ָראתֹו ּומִׁ קְּ י ֵישּוַע ָבא ַוֵתֵצא לִׁ ָתא כִׁ ֹמַע ַמרְּ שְּ י כִׁ הִׁ ַויְּ
ת  :ֹיֶשֶבת ַבָביִׁ

ָתא ֶאלַותֹאֶמר מַ 21  לֹא-רְּ ָמנּו וְּ יָת ֹפה עִׁ י לּו ָהיִׁ -ֵישּוַע ֲאֹדנִׁ
ימֵ   :ת ָאחִׁ

ַגם22  י ָכל-וְּ י כִׁ תִׁ ים ֵכן  -ַעָתה ָיַדעְּ ַאל ֵמֵאת ָהֱאֹלהִׁ שְּ ֲאֶשר תִׁ
ים ָך ָהֱאֹלהִׁ ֵתן לְּ  :יִׁ

יְך23   :ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ֲהלֹא ָיקּום ָאחִׁ
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קּוָמה 24  יֹום ַהתְּ י ָיקּום בְּ י כִׁ תִׁ ָתא ָיַדעְּ ַותֹאֶמר ֵאָליו ַמרְּ
 :ַביֹום ָהַאֲחרֹון

י  25  ין בִׁ ים ַהַמֲאמִׁ ַהַחיִׁ קּוָמה וְּ י ַהתְּ ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ֲאֹנכִׁ
י  :הּוא ֵמת ָיקּום ָוָחי-ַאף כִׁ

ָכל26  ין -וְּ עֹוָלם-ַחי ֲאֶשר ַיֲאמִׁ י לֹא ָימּות לְּ י זֹאת   בִׁ ינִׁ ֲהַתֲאמִׁ
 :ָאתְּ 

י27  י כִׁ תִׁ י ֶהֱאַמנְּ י ֵהן ֲאֹנכִׁ ַאָתה הּוא  -ַותֹאֶמר ֵאָליו ֵהן ֲאֹדנִׁ
יַח ֶבן ים ַהָבא ֶאל-ַהָמשִׁ  :ָהעֹוָלם-ָהֱאֹלהִׁ

ָים ֲאחֹוָתּה ַבֵסֶתר  28  רְּ מִׁ ָאה לְּ ָקרְּ ָכה וְּ ָרּה ָכזֹאת ָהלְּ ַדבְּ ּובְּ
הּוא י וְּ ֵּנה ָבא ָהַרבִׁ  :ֹקֵרא ָלְך ֵלאֹמר הִׁ

ֶרַגע ַוָתבֹא ֵאָליו29  ַמע ַוָתָקם כְּ שְּ  :ַותִׁ

ֵישּוַע ֶטֶרם ָיבֹא ֶאל30  ם-וְּ י אִׁ ָפר כִׁ עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ַבָמקֹום  -ַהכְּ
ָשה ָתא-ֲאֶשר ָפגְּ  :בֹו ַמרְּ

ים ֲאֶשר31  הּודִׁ ַהיְּ י-וְּ אֹוָתם כִׁ רְּ ַנֲחָמּה בִׁ ת לְּ ָתּה ַבַביִׁ -ָהיּו אִׁ
רְּ קָ  יָמה מִׁ ָבם כִׁ ָחשְּ כּו ַאֲחֶריָה בְּ ֹאם ָהלְּ תְּ ָאה פִׁ ָיצְּ כֹות  -ָים וְּ בְּ לִׁ

יא ֹהָלֶכת-ֶאל  :ַהֶקֶבר הִׁ
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ָים ָבָאה ֶאל32  רְּ ֵאהּו  -ּומִׁ רְּ ָהָמקֹום ֲאֶשר ֵישּוַע ֹעֵמד ָשם ַותִׁ
לֹא ָמנּו וְּ יָת ֹפה עִׁ י לּו ָהיִׁ ָליו ַותֹאֶמר לֹו ֲאֹדנִׁ ַרגְּ ֹפל לְּ ֵמת -ַותִׁ

י  :ָאחִׁ

ֶאת33  ָיה וְּ אֹות ֵישּוַע ֹאָתּה ֹבכִׁ רְּ ָמּה -כִׁ ים עִׁ ים ֹבכִׁ הּודִׁ ַהיְּ
בוֹ  ָסֵער לִׁ בֹו ַויִׁ רְּ קִׁ  :ַוֵיַמר רּוחֹו בְּ

רּו ֵאָליו בֹא ֲאֹדֵנינּו 34  ֶתם ֹאתֹו ַויֹאמְּ ַברְּ ַויֹאֶמר ָאן קְּ
ֵאה  :ּורְּ

ְך ֵישּועַ 35   :ַוֵיבְּ

אּו מַ 36  ים רְּ הּודִׁ רּו ַהיְּ ָלָאה לֹו ַאֲהָבתוֹ -הַויֹאמְּ פְּ  :ּנִׁ

ֵּור לֹא ָיֹכל  37  ּו ַההּוא ֲאֶשר ָפַקח ֵעיֵני ָהעִׁ ֵיש ֵמֶהם ָאמְּ וְּ
ָמֶות-ַלֲעֹצר ַגם ֶאת  :ֶזה מִׁ

שֹו ָבא ֶאל38  ַמר ַנפְּ ֵישּוַע בְּ ֶאֶבן -וְּ ָעָרה וְּ הּוא מְּ ַהָקֶבר וְּ
יהָ -שּוָמה ַעל  :פִׁ

ָתא ֲאחֹות -ַויֹאֶמר ֵישּוַע ֹגלּו ֶאת39  ָהָאֶבן ַותֹאֶמר ֵאָליו ַמרְּ
י ָאש כִׁ בְּ ֵּנה הּוא נִׁ י הִׁ ָבָעה-ַהֵמת ֲאֹדנִׁ ים ַארְּ  :ֶזה לֹו ָימִׁ

ם40  י ָלְך אִׁ תִׁ י ָאז  -ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ֲהלֹא ָאַמרְּ ינִׁ ַתֲאמִׁ
י ֶאת אִׁ רְּ ים-תִׁ בֹוד ָהֱאֹלהִׁ  :כְּ
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ֵישּוַע ָנָשא  ָהֶאֶבן ֲאֶשר ַהֵמת הּו-ַוָיֹגלּו ֶאת41  ַשם ָשם וְּ
י-ֶאת יָתנִׁ י ֲענִׁ י כִׁ ָך ָאבִׁ  :ֵעיָניו ַלָמרֹום ַויֹאַמר אֹודְּ

ֵדי ֲאַדֵבר ַאָתה ַתֲעֶנה ֶאֶפס ַבֲעבּור  42  י מִׁ י כִׁ תִׁ י ָיַדעְּ ַוֲאנִׁ
י ַאָתה  ינּו כִׁ ַבֲעבּור ַיֲאמִׁ י ֵכן לְּ תִׁ ַברְּ ָהָעם ָהֹעֵמד ָעַלי דִׁ

י ָתנִׁ ַלחְּ  :שְּ

ָעָזר עּוָרה  כְּ 43  קֹול ָגדֹול ֶאלְּ ָרא בְּ קְּ ַדֵבר ֵכן ַויִׁ ַכֹּלתֹו לְּ
 :ָוֵצָאה

ין ּוָפָניו 44  יכִׁ רִׁ ַתכְּ ָליו ֲאסּורֹות בְּ ַרגְּ ָיָדיו וְּ ַוֵיֵצא ַהֵמת וְּ
נּו לֹו  יֻרהּו ּותְּ ָפַחת ַויֹאֶמר ֵישּוַע ֲאֵליֶהם ַהתִׁ טְּ מִׁ ים בְּ שּורִׁ קְּ

 :ָלָלֶכת

ן45  ים מִׁ ַרבִׁ ים ֲאֶשר ָבאּו ֶאלַהיְּ -וְּ אֹוָתם -הּודִׁ רְּ ָים כִׁ רְּ מִׁ
ינּו-ֶאת  :בוֹ -ֲאֶשר ָעָשה ֵישּוַע ַוַיֲאמִׁ

כּו ֶאל 46  צֹוָתם ָהלְּ קְּ ידּו ָלֶהם ֶאת-ּומִׁ ים ַוַיגִׁ רּושִׁ ֲאֶשר  -ַהפְּ
 :ָעָשה ֵישּועַ 

ים ֶאת47  רּושִׁ ַהפְּ ים וְּ ילּו ָראֵשי ַהֹכֲהנִׁ הִׁ ין -ַוַיקְּ רִׁ ֶהדְּ ַהַסנְּ
רּו ַמה ים-ַויֹאמְּ ים ַרבִׁ תִׁ יש ַהֶזה ֹעֶשה מֹופְּ  :ַּנֲעֶשה ֲהלֹא ָהאִׁ

ם48  אִׁ ינּו-וְּ ֶמּנּו ַכיֹום ֲהלֹא ֻכָלם ַיֲאמִׁ ַדל מִׁ בֹו ּוָבאּו -ֶנחְּ
חּו ֶאת ָלקְּ ים וְּ יִׁ ֶאת-ָהרֹומִׁ קֹוֵמנּו וְּ  :ַעֵמנּו-מְּ
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מֹו ֲאֶשר ָהָיה ֹכֵהן ָגד 49  ֶאָחד ֵמֶהם ַקָיָפא שְּ ֹול ַבָשָנה וְּ
יא ָאַמר ֲאֵליֶהם ַאֶתם לֹא ינּו ָדָבר-ַההִׁ  :ָתבִׁ

ַגם לֹא50  ילּושְּ תַ -וְּ יש ֶאָחד  כִׁ י טֹוב ָלֶכם ֲאֶשר ָימּות אִׁ כִׁ
ַדן ָהָעם ֻכלוֹ  ַעד ָהָעם ֵמָאבְּ  :בְּ

ם51  י אִׁ ֶבר ָכזֹאת כִׁ בֹו דִׁ לִׁ לֹא מִׁ יֹותֹו ֹכֵהן ָגדֹול ַבָשָנה -וְּ הְּ בִׁ
יַההִׁ  יו כִׁ פִׁ ָבא בְּ ַעד ָהָעם-יא נִׁ  :ֵישּוַע ָימּות בְּ

לֹא52  ם-וְּ י אִׁ ַעד ָהָעם כִׁ ַבד בְּ ַקֵבץ ֶאת-ַגם-לְּ ֵני  -לְּ בְּ
ים ָהיּו ַלֲאָחדִׁ ים וְּ ֹפצִׁ ים ַהּנְּ  :ָהֱאֹלהִׁ

ן53  יתוֹ -ּומִׁ ָדו ַלֲהמִׁ  :ַהיֹום ַההּוא נֹוֲעצּו ָעָליו ַיחְּ

ַעל54  י -ֵכן לֹא-וְּ ָגלּוי כִׁ ים בְּ הּודִׁ ַהֵלְך ֵישּוַע עֹוד ֵבין ַהיְּ תְּ הִׁ
ם ָשם ַעד-אִׁ ָבר ֶאל - ָנָטה מִׁ דְּ רֹוָבה ַלמִׁ ָכר ַהקְּ ָמּה -ַהכִׁ יר ּושְּ עִׁ

ם ַוָיָגר ָריִׁ ם-ֶאפְּ יָדיו-ָשם עִׁ מִׁ  :ַתלְּ

ַרב ַחג55  קְּ ן-ַויִׁ ים מִׁ ַרבִׁ ים וְּ הּודִׁ ָהָאֶרץ ָעלּו -ַהֶפַסח ַליְּ
ַקֵדש ָשָמה תְּ הִׁ ֵני ַהֶפַסח לְּ פְּ ָמה לִׁ רּוָשַליְּ  :יְּ

שּו ֶאת56  ַבקְּ יש ֶאל-ַויְּ רּו אִׁ ים  -ֵישּוַע ַויֹאמְּ דִׁ ֵרֵעהּו ָהֹעמְּ
ָדש ַמה קְּ ֵבית ַהמִׁ ם לֹא-בְּ ֶכם ַהאִׁ בְּ ֶגה לִׁ  :ֶהָחג-לָיבֹא אֶ -ֶיהְּ

ם57  י אִׁ ֻקָדה כִׁ נּו פְּ ים ָנתְּ רּושִׁ ַהפְּ ים וְּ ָראֵשי ַהֹכֲהנִׁ ֵיַדע -וְּ
יש ֶאת ֻשהּו-אִׁ פְּ תְּ ַמַען יִׁ יד לְּ ַיגִׁ קֹומֹו ַאיֹו ָיבֹא וְּ  :מְּ
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ֵני ַחג1  פְּ ים לִׁ ֵשֶשת ָימִׁ ָיה  -ֵבית-ַהֶפַסח ָבא ֵישּוַע ֶאל-וְּ ַענְּ
ָשם אֶ  ןוְּ ָעָזר ַהֵמת ֲאֶשר ֶהֱחָיה מִׁ ים-לְּ  :ַהֵמתִׁ

ָשַרת ֹאתֹו -ַוַיֲעשּו2  ָתא מְּ ֶתה ָבָעֶרב ּוַמרְּ שְּ לֹו ָשם מִׁ
ן ָעָזר ָהָיה ֶאָחד מִׁ ֶאלְּ ים ֶאל-וְּ בִׁ ָחן-ַהֹישְּ  :ַהֻשלְּ

יַקר3  ד ַזְך וִׁ ַקַחת ֵנרְּ רְּ ָים מִׁ רְּ ַקח מִׁ ָרא -ַותִׁ טְּ ֹאד לִׁ ֵעֶרְך מְּ
ָקָלּה שְּ ַשח ֶאת ַאַחת מִׁ מְּ ָבה -ַותִׁ גְּ ַשֲעֹרֶתיָה נִׁ ֵלי ֵישּוַע ּובְּ ַרגְּ

ָקַחת-ֶאת רְּ ת ָמֵלא ֵריַח ַהמִׁ ַהַביִׁ ָליו וְּ  :ַרגְּ

הּוָדה ֶבן4  יָדיו הּוא יְּ מִׁ ַתלְּ ֶאָחד מִׁ יש -וְּ עֹון אִׁ מְּ יֹות -שִׁ רִׁ קְּ
ירֹו ָאַמר ֵלאֹמר-ֲאֶשר ַאֲחֵרי גִׁ סְּ  :ֵכן הִׁ

קַ -ֶמה לֹא-ַעל5  רְּ ָמֵכר ַהמִׁ יָנר תִׁ ֹלש ֵמאֹות דִׁ שְּ ַחת ַהזֹאת בִׁ
ים יִׁ  :ָלֵתת ָלֲענִׁ

י6  ים ַרק ַיַען כִׁ יִׁ ַדֲאָגתֹו ָלֲענִׁ ֶבר ָכזֹאת לֹא מִׁ הּוא דִׁ ַגָּנב  -וְּ
ָנָשא ֵמֲאֶשר ָנתּון בוֹ  ָידֹו וְּ  :ָהָיה ַוֲארֹון אֹוָצָרם בְּ

יָנה -ַויֹאֶמר ֵישּוַע ַהַּנח7  י ֵהכִׁ ֻבָרתִׁ יֹום קְּ  :זֹאתָלּה לְּ

https://adilsoncardoso.com/
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י ֶאת8  אּו  -כִׁ צְּ מְּ י לֹא תִׁ ֹאתִׁ יד וְּ ֵניֶכם ָתמִׁ פְּ אּו לִׁ צְּ מְּ ים תִׁ יִׁ ָהֲענִׁ
ֵניֶכם פְּ יד לִׁ  :ָתמִׁ

ן9  ים מִׁ ַרבִׁ י הּוא ָשם ַוָיֹבאּו לֹא-וְּ עּו כִׁ ים ָשמְּ הּודִׁ - ַהיְּ
םבַ  י אִׁ ַבדֹו כִׁ אֹות ֶאת-ַגם-ֲעבּור ֵישּוַע לְּ רְּ ָעָזר ֲאֶשר -לִׁ ֶאלְּ

ן יםַהמֵ -ֶהֱחָיה מִׁ  :תִׁ

ים ַלֲהֹרג ַגם ֶאת10  ָּוֲעצּו ָראֵשי ַהֹכֲהנִׁ ָעָזר-ַויִׁ  :ֶאלְּ

ֵישּועַ 11  ינּו בְּ ים ַוַיֲאמִׁ ים ַרבִׁ הּודִׁ לּו יְּ ָללֹו ָאזְּ גְּ י בִׁ  :כִׁ

ן12  ים מִׁ ֹמַע ַרבִׁ שְּ ָמֳחָרת כִׁ י מִׁ הִׁ ן-ַויְּ י  - ָהָעם מִׁ עֹוֵלי ָהֶרֶגל כִׁ
ָמה רּוָשָליְּ  :ֵישּוַע ָבא יְּ

יעּו ַויִׁ 13  ָראתֹו ַוָירִׁ קְּ אּו לִׁ ָיָדם ַוֵיצְּ ים בְּ ָמרִׁ חּו ַכפֹות תְּ קְּ
ָרֵאל-הֹוַשע שְּ ה ֶמֶלְך יִׁ הֹוָ ֵשם יְּ  :ָנא ָברּוְך ַהָבא בְּ

ַכב ָעָליו ַכָכתּוב14  רְּ ר ַויִׁ ָצא ֵישּוַע ַעיִׁ מְּ  :ַויִׁ

י ַבת-ַאל15  אִׁ ירְּ ֵכְך ָיבוֹא ָלְך ֹרֵכב-תִׁ ֵּנה ַמלְּ יֹון הִׁ ר  - ַעל צִׁ ַעיִׁ
 :ֲאֹתנֹות-ֶבן

ָכל16  יָלה ַאְך ַכֲאֶשר ֻלַקח  -זֹאת לֹא-וְּ חִׁ יָדיו ַבתְּ מִׁ ינּו ַתלְּ ֵהבִׁ
י רּו ָאז כִׁ ֹכה ַגם-ֵישּוַע ַאַחר ָכבֹוד ָזכְּ ֲעשּו  -ֹכה ָכתּוב ָעָליו וְּ

 :לוֹ 
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י ָקָרא ֶאת17  יֶהם כִׁ פִׁ ידּו בְּ תֹו ֵהעִׁ ָהָעם ֲאֶשר ָהיּו אִׁ -וְּ
ָעָזר אֶ  ןלְּ ן-מִׁ ַחֵיהּו מִׁ רֹו ַויְּ בְּ ים-קִׁ  :ַהֵמתִׁ

ַעל18  י ָעָשה -וְּ ָעם כִׁ ָראתֹו ַאֲחֵרי ָשמְּ קְּ אּו ָהָעם לִׁ ֵכן ָיצְּ
 :ָהאֹות ַהֶזה-ֶאת

יש ֶאל19  רּו אִׁ ים ָאמְּ רּושִׁ ַהפְּ ֵדיֶכם -וְּ י יְּ יֶתם כִׁ אִׁ יו ַהרְּ ָאחִׁ
ַאֲחָריו ָכל ָיה וְּ ֹשְך-לֹא ַתֲעֶשיָנה תּושִׁ מְּ  :ָאָדם יִׁ

אּו ַגם20  צְּ מְּ ַתֲחֹות נִׁ שְּ הִׁ תֹוְך עֹוֵלי ָהֶרֶגל לְּ ים-ּובְּ ָונִׁ  :יְּ

ֵהם ָבאּו ֶאל21  יש ֵבית-וְּ פֹוס אִׁ ילִׁ ן-פִׁ ָדה מִׁ ַחלּו  - ַציְּ יל ַויְּ ַהָגלִׁ
אֹות ֶאת-ֶאת רְּ נּו לִׁ ים ֲאַנחְּ  :ֵישּועַ -ָפָניו ֵלאֹמר ֲאֹדֵנינּו ֲחֵפצִׁ

ידּו  22  גִׁ יפֹוס הִׁ ילִׁ ַרי ּופִׁ דְּ ַאנְּ ָרי וְּ דְּ ַאנְּ פֹוס ַוַיֵגד לְּ ילִׁ ַוָיבֹא פִׁ
ֵישּועַ   :ַהָדָבר לְּ

ֵּנה ָבא ַהמֹוֵעד ּוֶבן23  ָהָאָדם -ַוַיַען ֹאָתם ֵישּוַע ֵלאֹמר הִׁ
בֹודוֹ  כְּ ֶיה בִׁ הְּ ָדר יִׁ  :ֶנאְּ

ַגר ָדָגן אִׁ 24  י ֹאֵמר ָלֶכם ַגרְּ ֹפל ָוֵמת -ם לֹאָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ יִׁ
יא ֶזַרע ָרב ם ָימּות יֹוצִׁ אִׁ ַבדֹו וְּ ָשֵאר לְּ תֹוְך ָהָאֶרץ יִׁ  :בְּ

ָכֶרת-ָהֹאֵהב ֶאת25  שֹו תִׁ הַ -ַנפְּ שֹו ָבעֹוָלם -ֶאת ֵנאשָ לֹו וְּ ַנפְּ
ֶיה הְּ ֻמָרה תִׁ ַחֵיי ַעד-ַהֶזה שְּ  :לֹו לְּ
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י26  בֹוַתי ּוַבאֲ -מִׁ קְּ עִׁ י ֵיֵלְך בְּ ֵתנִׁ ָשרְּ י  ֶהָחֵפץ לְּ ֶיה ֲאנִׁ ֶשר ֶאהְּ
ֶיה ַגם הְּ ַכֵבד  -ָשם יִׁ י ֹאתֹו יְּ ָשֵרת ֹאתִׁ יש יְּ י אִׁ כִׁ י וְּ תִׁ ָשרְּ מְּ

 :ָהָאב

ן27  י מִׁ י ָאבִׁ יֵלנִׁ י ּוָמה ֹאַמר ַהצִׁ שִׁ ֲהָלה ַנפְּ בְּ ֵעת -ַעָתה נִׁ
י ַלמֹוֵעד ַהֶזה-ַהמֹוֵעד ַהֶזה ַאְך ַעל  :ֵכן ָבאתִׁ

ֶמָך וְּ 28  בֹוד שְּ י ַגֵדל כְּ י ָאבִׁ תִׁ ַדלְּ ם גִׁ ָשַמיִׁ ֵּנה קֹול ֹעֶנה מִׁ הִׁ
ַגם בֹודֹו וְּ ֶלּנּו עֹוד -כְּ  :ֲאַגדְּ

ֵיש  29  רּו קֹול ַרַעם הּוא וְּ ָאמְּ עּו וְּ ים ָשם ָשמְּ דִׁ ָהָעם ָהֹעמְּ וְּ
ֶבר ֵאָליו ָאְך דִׁ י ַמלְּ רּו כִׁ  :ֵמֶהם ָאמְּ

י ָהָיה ַהקֹול ַהֶזה30  ַמֲענִׁ ם ַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאַמר לֹא לְּ י אִׁ -כִׁ
ֶכםלְּ   :ַמַענְּ

ַחף  31  דְּ ַשר ָהעֹוָלם ַהֶזה נִׁ ַפט ָהעֹוָלם ַהֶזה וְּ שְּ ַעָתה ֶנֱחַרץ מִׁ
ֵחפֹות ַמדְּ  :לְּ

י ַכֲאֶשר ֶאָּנֵשא ֵמַעל32  ֹשְך ָכל-ַוֲאנִׁ  :ָאָדם ַאֲחָרי-ָהָאֶרץ ֶאמְּ

ֵאיֶזה ָמֶות ָימּו33  מּון בְּ זְּ רְּ י יִׁ יא כִׁ ין ָהֵאֶלה הֹוצִׁ לִׁ ַהמִׁ  :תוְּ

יַח ַחי 34  י ַהָמשִׁ י ַהתֹוָרה כִׁ פִׁ נּו מִׁ ַוַיֲענּו ֹאתֹו ָהָעם ָשַמעְּ
ָּנֵשא ֶבן י ָנשא יִׁ ֵאיְך תֹאַמר ַאָתה כִׁ עֹוָלם וְּ י -הּוא לְּ ָהָאָדם מִׁ

 :ָהָאָדם-הּוא ֶזה ֶבן
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יר ָהאֹור 35  ָער ָיאִׁ זְּ ַעט מִׁ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע עֹוד מְּ
כ ֵעיֵניֶכם לְּ אֹו ֶפןלְּ ָמצְּ הִׁ אֹורֹו בְּ ֶכם ַהֹחֶשְך -ּו לְּ ַכֶסה ֶאתְּ יְּ

ַהֹהֵלְך ַבֹחֶשְך ֵיֵלְך ֶאל  :ֲאֶשר לֹא ֵיָדע-וְּ

ינּו ָבאֹור ָכל36  יּו  -ַהֲאמִׁ הְּ ַמַען תִׁ עֹוד הּוא זֹוֵרַח ֲעֵליֶכם לְּ
ָסֵתר   ים ָהֵאֶלה ָהַלְך ֵישּוַע ַויִׁ ָברִׁ ַאֲחֵרי ַהדְּ ֵני ָהאֹור וְּ בְּ

פְּ   :ֵניֶהםמִׁ

י37  ינּו לֹו ַאף כִׁ ֵהם לֹא ֶהֱאמִׁ ֵניֶהם-וְּ פְּ ים לִׁ  :ָעָשה ֹאתֹות ַרבִׁ

י 38  ה מִׁ הֹוָ יא ֲאֶשר ָאָמר יְּ ָיהּו ַהָּנבִׁ ַשעְּ ַבר יְּ ַמלֹאת דְּ לְּ
ה ַעל הֹוָ רֹוַע יְּ ֻמָעֵתנּו ּוזְּ שְּ ין לִׁ ָלָתה-ֶהֱאמִׁ גְּ י נִׁ  :מִׁ

ַעל39  ַשעְּ -וְּ י יְּ ין לֹא ָיֹכלּו כִׁ ַהֲאמִׁ יף ֵלאֹמרֵכן לְּ  :ָיהּו הֹוסִׁ

ין ֶאת40  מִׁ שְּ הִׁ ָבָבם ֶפן-ֵהַשע ֵעיֵניֶהם וְּ ֵעיֵניֶהם -לְּ אּו בְּ רְּ יִׁ
י ָלֶהם ֵפאתִׁ רִׁ ָשבּו וְּ ין וְּ ָבָבם ָיבִׁ  :ּולְּ

ָיהּו ַבֲחזֹותֹו ֶאת41  ַשעְּ ֵבר יְּ ים ָהֵאֵלה דִׁ ָברִׁ ָּנֵבא  -ַהדְּ בֹודֹו ַויִׁ כְּ
 :ָעָליו

ן42  יםשָ הַ -אּוָלם ַגם מִׁ ינּו רִׁ ים ַאְך ַבֲעבּור  -ֶהֱאמִׁ בֹו ַרבִׁ
ָהָלם תֹוְך קְּ נֻדּו מִׁ י יְּ תִׁ לְּ בִׁ יֶהם לְּ פִׁ ים לֹא הֹודּו בְּ רּושִׁ  :ַהפְּ

ים43  בֹוד ֱאֹלהִׁ כְּ ֵעיֵניֶהם מִׁ ים ָיָקר בְּ בֹוד ֲאָנשִׁ י כְּ  :כִׁ
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י לֹא44  ין בִׁ ָרא ֵישּוַע ַויֹאַמר ַהַמֲאמִׁ קְּ י  -ַויִׁ ין כִׁ י הּוא ַמֲאמִׁ בִׁ
ם י-אִׁ חִׁ ֹשלְּ  :בְּ

י הּוא ֹרֶאה ֶאת45  ָהֹרֶאה ֹאתִׁ י-וְּ חִׁ  :ֹשלְּ

י ֶאל46  אֹור ָבאתִׁ י לְּ י לֹא  -ָהעֹוָלם ֲאֶשר ָכל-ַוֲאנִׁ ין בִׁ ַהַמֲאמִׁ
ֹכן ַבֲחֵשָכה שְּ  :יִׁ

ַמע ֶאת 47  שְּ י יִׁ יש כִׁ אִׁ ֹפט -וְּ י לֹא ֶאשְּ ֵרם ֲאנִׁ מְּ שְּ לֹא יִׁ ָבַרי וְּ דְּ
י לֹא ֹפט ֶאת-ֹאתֹו כִׁ שְּ ם-לִׁ י אִׁ י כִׁ יַע ֶאת-ָהעֹוָלם ָבאתִׁ הֹושִׁ -לְּ

 :ָהעֹוָלם

ַקח ֲאָמַרי ֵיש ֹשֵפט ֲאֶשר48  לֹא יִׁ יש וְּ י אִׁ ַאס בִׁ מְּ י יִׁ כִׁ -וְּ
ֶטּנּו ַביֹום ָהַאֲחרֹוןיִׁ  פְּ שְּ י הּוא יִׁ תִׁ ַברְּ ֶטּנּו ַהָדָבר ֲאֶשר דִׁ פְּ  :שְּ

ם49  י אִׁ י כִׁ תִׁ ַברְּ י דִׁ בִׁ לִׁ י לֹא מִׁ י ֲאנִׁ י הּוא  הָ -כִׁ ָלַחנִׁ ָאב ֲאֶשר שְּ
י ֶאת ַּונִׁ ֶאת-צִׁ  :ֲאֶשר ֲאַדֵבר-ֲאֶשר ֹאַמר וְּ

ַעל50  ָותֹו וְּ צְּ י ַחֵיי עֹוָלם מִׁ י כִׁ תִׁ ָיַדעְּ ֲאֶשר ָאַמר -ֵכן ֶאת-וְּ
ַדֵבר ֹמר לְּ ַדֵבר ֹאתֹו ֶאשְּ  :ֵאַלי ָהָאב לְּ
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ֵני ַחג1  פְּ י לִׁ הִׁ ן-ַויְּ ָמּנֹו ַלֲעלֹות מִׁ י ָבא זְּ -ַהֶפַסח ַוֵיַדע ֵישּוַע כִׁ
ֶאת-ָאֶרץ ֶאלהָ  יָריו ֲאֶשר ָאֵהב ָבָאֶרץ ֵמָאז ֵכן -ָהָאב וְּ חִׁ בְּ

ית-ֲאֵהָבם ַעד  :ַאֲחרִׁ

ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָנַתן הַ 2  ָוה וְּ צְּ עּוַדת ַהמִׁ יּום סְּ ֵלב   ָטןשָ ַאֲחֵרי סִׁ בְּ
הּוָדה בֶ  יש-ןיְּ עֹון אִׁ מְּ יר ֹאתוֹ - שִׁ גִׁ ַהסְּ יֹות לְּ רִׁ  :קְּ

ָידֹו ֶאת3  י ָהָאב ָנַתן בְּ י הּוא ֵמֵאת  -ַוֵיַדע ֵישּוַע כִׁ כִׁ ֹכל וְּ
ֶאל ים ָיָצא וְּ ים ָישּוב-ֱאֹלהִׁ  :ֱאֹלהִׁ

ֹשט ֶאת4  פְּ ָחן ַויִׁ ַפַחת  -ַוָיָקם ֵמַעל ַהֻשלְּ טְּ ֹגר מִׁ ָגָדיו ַוַיחְּ בְּ
ָניו-ַעל  :ָמתְּ

יָדיו וְּ 5  מִׁ ֵלי ַתלְּ ֹחץ ַרגְּ רְּ יֹור ַוָיֶחל לִׁ כִׁ ם בְּ ַאַחר ָיַצק ַמיִׁ
ַפַחת ֲאֶשר טְּ חֹוָתן ַבמִׁ מְּ לִׁ  :הּוא ָחגּור ָבּה-וְּ

י -ַוָיבֹא ֶאל6  הּוא ָאַמר ֵאָליו ַהַאָתה ֲאֹדנִׁ רֹוס וְּ עֹון ֶפטְּ מְּ שִׁ
ַחץ ֶאת רְּ ָלי-תִׁ  :ַרגְּ

י ֹעֶשה ָבֶזה לֹאַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵאת אֲ 7  -ֶשר ֲאנִׁ
יל-ַדע ַעָתה ַאְך ַאֲחֵריתֵ  כִׁ  :ֵכן ַתשְּ

רֹוס לֹא8  עֹוָלם ַוַיַען ֹאתֹו  -ַויֹאֶמר ֵאָליו ֶפטְּ ַלי לְּ ַחץ ַרגְּ רְּ תִׁ
ם ׇך ֵאין-ֵישּוַע אִׁ ָחצְּ י-לֹא ֶארְּ ָמדִׁ ָך ֵחֶלק עִׁ  :לְּ



72 

י לֹא לְּ 9  י ֲאֹדנִׁ רֹוס בִׁ עֹון ֶפטְּ מְּ ַלי -ַבד ֶאתַויֹאֶמר ֵאָליו שִׁ ַרגְּ
ם י אִׁ ֶאת -ַגם ֶאת-כִׁ י-ָיַדי וְּ  :רֹאשִׁ

ֻרָחץ ֵאין10  י -ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ַהמְּ ֹחץ עֹוד זּוָלתִׁ רְּ לֹו לִׁ
ים ֲאָבל  -ֶאת הֹורִׁ ֶכם טְּ ּנְּ ַאֶתם הִׁ י ֻכלֹו ָטהֹור הּוא וְּ ָליו כִׁ ַרגְּ

ֶכם  :לֹא ֻכלְּ

יֶרּנּו ַעל11  גִׁ י ָיַדע ֹאתֹו ֲאֶשר ַיסְּ ֶכם - כִׁ ֵכן ָאַמר לֹא ֻכלְּ
ים הֹורִׁ  :טְּ

ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָרַחץ ֶאת12  ָלַבש ֶאת -וְּ ֵליֶהם וְּ ָגָדיו ָשב  -ַרגְּ בְּ
ֶתם ַמה ַדעְּ י ָלֶכם-ַוֵיֶשב ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַהיְּ יתִׁ  :זֹאת ָעשִׁ

אים13  רֹא-ַאֶתם ֹקרִׁ קְּ ֶתם לִׁ ֵהיַטבְּ ָאדֹון וְּ י וְּ י ַרבִׁ י-לִׁ י ֵכן כִׁ -לִׁ
י הּואֲ   :אנִׁ

ַעל14  ם-וְּ י ֶאת-ֵכן אִׁ תִׁ י ָרַחצְּ ָהַרבִׁ י ָהָאדֹון וְּ ֵליֶכם -ֲאנִׁ ַרגְּ
יש ֶאת-ֲעֵליֶכם ַגם יש אִׁ ֹחץ אִׁ רְּ יו-ַאֶתם לִׁ ֵלי ָאחִׁ  :ַרגְּ

ַמַען ַתֲעשּון ַגם15  ֶכם לְּ י הּוא מֹוֶפתְּ י ֲאנִׁ ַאֶתם ַכֲאֶשר -כִׁ
י י ָלֶכם ָאנִׁ יתִׁ  :ָעשִׁ

י ֹאֵמר לָ 16  ֵאין  ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ ֶכם ֵאין ָהֶעֶבד ָגדֹול ֵמֲאֹדָניו וְּ
חוֹ  ֹשלְּ יַח ַרב מִׁ  :ַהָשלִׁ

ם17  אִׁ ם-וְּ ֵריֶכם אִׁ ֶתם זֹאת ַאשְּ ַדעְּ  :ֵכן ַתֲעשּון-יְּ
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לֹא ַעל18  י ֶאת-וְּ תִׁ י ָיַדעְּ י ֵכן כִׁ תִׁ ַברְּ ֶכם דִׁ י-ֻכלְּ תִׁ - ֲאֶשר ָבַחרְּ
מִׁ בָ  ַמַען ָיקּום ַהָכתּוב אֹוֵכל ַלחְּ יל ָעַלי ֲעֵקבם ַאְך לְּ דִׁ גְּ  :י הִׁ

ינּו 19  ַמַען ַתֲאמִׁ יד ָלֶכם ָדָבר ֶטֶרם בֹאֹו לְּ י ַמגִׁ ֵמַעָתה ֲאנִׁ
י הּוא י ֲאנִׁ  :ַאֲחֵרי בֹאֹו כִׁ

ַקֵבל ֶאת20  י ֹאֵמר ָלֶכם ַהמְּ ַלח  -ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ י ֲאֶשר ֶאשְּ מִׁ
נֵ  ַקֵבל פְּ ַקֵבל ָפַני הּוא מְּ ַהמְּ ַקֵבל וְּ יָפַני הּוא מְּ חִׁ  :י ֹשלְּ

ַדֵבר ֵישּוַע ֶאת21  י כְּ הִׁ ָפֶעם רּוחֹו  -ַויְּ ים ָהֵאֶלה ַותִׁ ָברִׁ ַהדְּ
י ֶאָחד   י ֹאֵמר ָלֶכם כִׁ בֹו ַוַיֵגד ָלֶהם ֵלאֹמר ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ רְּ קִׁ בְּ

י יר ֹאתִׁ גִׁ ֶכם ַיסְּ  :מִׁ

עּו ַעל22  י לֹא ָידְּ ים כִׁ ָפנִׁ ים בְּ ים ָפנִׁ ידִׁ מִׁ ָראּו ַהַתלְּ תְּ י -ַויִׁ מִׁ
ֵבר  :דִׁ

ַען ַעל23  שְּ יָדיו ֲאֶשר ֵישּוַע ֲאֵהבֹו נִׁ מִׁ ַתלְּ ֶאָחד מִׁ  :ֵחיקוֹ -וְּ

ָמז24  רְּ רֹוס ַויֹאֶמר ֵאָליו ֱאָמר-ַויִׁ עֹון ֶפטְּ מְּ י-לֹו שִׁ הּוא -ָנא מִׁ
ֶבר ָעָליו  :ֶזה ֲאֶשר דִׁ

ֹפל ַעל25  י הּוא-ַויִׁ י מִׁ אֵרי ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאֹדנִׁ  :ַצּוְּ

ָבל26  יָה לֹו -ַוַיַען ֵישּוַע ֶזה הּוא ֲאֶשר ֶאטְּ ַתתִׁ רּוָסה ּונְּ לֹו פְּ
ֹבל ֶאת טְּ ֶנָה ֶאל-ַויִׁ תְּ ָקֶחָה ַויִׁ רּוָסה ַויִׁ הּוָדה ֶבן-ַהפְּ עֹון -יְּ מְּ שִׁ

יש יֹות-אִׁ רִׁ  :קְּ
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לֹו ֶאת27  ַאֲחֵרי ָאכְּ רּוָסה ָבא הַ -וְּ בֹו ַויֹאֶמר - ֶאל ָטןשָ ַהפְּ רְּ קִׁ
 :ַתֲעֶשה ַמֵהר ַוֲעֵשה-ֵאָליו ֵישּוַע ֵאת ֲאֶשר

לֹא28  ן-וְּ יש מִׁ יָבה ַעל-ָיַדע אִׁ סִׁ ים ָשם ַבמְּ בִׁ ֶבר  -ַהֹישְּ ֶמה דִׁ
 :ֵאָליו ָכזֹאת

יֹות צְּ 29  הְּ בּו בִׁ י ֵיש ֲאֶשר ָחשְּ הּוָדה ַעלכִׁ ַיד יְּ - רֹור ַהֶכֶסף בְּ
ֵנהכֵ  ַסר ָלנּו ֶלָחג אֹו  -ָנא ֶאת-ן ָאַמר ֵאָליו ֵישּוַע קְּ ֲאֶשר ֶיחְּ

ים יִׁ ָנא ָדָבר ַלֲענִׁ  :תְּ

תֹו ֶאת30  ַקחְּ הּוא בְּ רּוָסה ֶאל-וְּ י  -ַהפְּ הִׁ ֹאם ַויְּ תְּ יו ָיָצא פִׁ פִׁ
ָלה  :ָליְּ

י ַכֲאֶשר ָיָצא ַויֹאֶמר ֵישּועַ 31  הִׁ ָדר ֶבן ַויְּ ָהָאָדם -ַעָתה ֶנאְּ
ָדר ָכבֹוד ֶנאְּ ים בְּ ָכבֹוד ּובֹו ֱאֹלהִׁ  :בְּ

ַגם 32  בֹודֹו וְּ כְּ יר ֹאתֹו בִׁ דִׁ ים הּוא ַיאְּ ירוֹ -ֵואֹלהִׁ דִׁ ַהאְּ יש לְּ  :ָיחִׁ

ים עֹוד33  ָקרִׁ ַאֶתם -ָבַני ַהיְּ ָמֶכם וְּ ָער ֵאֵשב עִׁ זְּ ַעט מִׁ מְּ
י ֶאל תִׁ ַכֲאֶשר ָאַמרְּ י וְּ שּונִׁ ַבקְּ י ֶאל -תְּ ים כִׁ הּודִׁ י -ַהיְּ ֲאֶשר ֲאנִׁ

י ֹאֵמר ַעָתה ַגם לּו ָלבֹא ָשָמה ֵכן ֲאנִׁ  :ֲאֵליֶכם-ֹהֵלְך לֹא תּוכְּ

יש ֶאת34  ַאֲהָבה אִׁ י ֹנֵתן ָלֶכם לְּ ָוה ֲחָדָשה ֲאנִׁ צְּ ֵּנה מִׁ - הִׁ
ֶכם ֵכן ַגםֵר  י ֶאתְּ תִׁ יש ֶאת-ֵעהּו ַכֲאֶשר ָאַהבְּ ֵרֵעהּו  -ַאֶתם אִׁ

 :ֶתֱאָהבּון
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ים 35  ם ַאֲהַבת ֵרעִׁ יַדי ַאֶתם אִׁ מִׁ י ַתלְּ עּו ֻכָלם כִׁ ָבזֹאת ֵידְּ
ין ֵביֵניֶכם  :ָתלִׁ

י ָאָנה ַאָתה ֹהֵלְך ַוַיַען  36  רֹוס ֲאֹדנִׁ עֹון ֶפטְּ מְּ ַויֹאֶמר ֵאָליו שִׁ
י ֹהֵלְך לֹא-ֵישּוַע ֶאל תּוַכל ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ַכיֹום ַאְך  -ֲאֶשר ֲאנִׁ

ים בָ  ֵּנה ָימִׁ ָת ַאֲחָריהִׁ ָהַלכְּ ים וְּ  :אִׁ

י ַעל37  רֹוס ֲאֹדנִׁ אּוַכל ָלֶלֶכת -ֶמה לֹא-ַויֹאֶמר ֵאָליו ֶפטְּ
י ֶאֵתן ַבֲעֶדָך-ַאֲחֶריָך ַכיֹום ֲהלֹא ֶאת שִׁ  :ַנפְּ

ֵתן ֶאת38  י ֹאֵמר  -ַוַיַען ֵישּוַע ֲהתִׁ י ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ ָך ַבֲעדִׁ שְּ ַנפְּ
ֹגל עַ  נְּ ָרא ַהַתרְּ קְּ ַכֶחש-דָלְך לֹא יִׁ ים- ֲאֶשר תְּ ָעמִׁ י ָשֹלש פְּ  :בִׁ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 14 

 

מוֹ -ַאל1  ים ּוכְּ ינּו ֵבאֹלהִׁ ֶכם ַהֲאמִׁ בְּ י-ֵיַחת לִׁ ינּו בִׁ  :ֵכן ַהֲאמִׁ

י  2  יתִׁ י לּוֵלא ֵכן ָהיִׁ י כִׁ ֵבית ָאבִׁ ָצאֹות בְּ מְּ עֹונֹות ַרבֹות נִׁ מְּ
ין ָלֶכם ָהכִׁ י ֹהֵלְך לְּ יד ָלֶכם ַוֲאנִׁ  :ָמקֹום ַמגִׁ

י  3  תִׁ ָלַקחְּ ין ָמקֹום ָלֶכם שֹוב ָאשּוב וְּ ָאכִׁ ַאֲחֵרי ֲאֶשר ֵאֵלְך וְּ וְּ
ֶיה י ָשם ַבֲאֶשר ֶאהְּ מִׁ יּו עִׁ הְּ ַמַען תִׁ ֶכם ֵאָלי לְּ  :ֶאתְּ

https://adilsoncardoso.com/


76 

ַגם ֶאת4  י ֹהֵלְך וְּ ֶתם ָאָנא ֲאנִׁ ַדעְּ ַאֶתם יְּ ֶתם-וְּ ַדעְּ  :ַהֶדֶרְך יְּ

 5 ֹ י ל נּו ָאָנה ַאָתה ֹהֵלְך  ַויֹאֶמר ֵאָליו תֹוָמא ֲאֹדנִׁ א ָיַדעְּ
ֵאיָכה ֵנַדע ֶאת  :ַהָדֶרְך-וְּ

יש  6  אִׁ ים וְּ ַהַחיִׁ ָהֱאֶמת וְּ י ַהֶדֶרְך וְּ ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ָאֹנכִׁ
י ַעל-ָיבֹא ֶאל-לֹא תִׁ לְּ י-ָהָאב בִׁ  :ָידִׁ

ֶתם ַגם ֶאת7  ַדעְּ ֶתם יְּ ַדעְּ י יְּ ֶתם ֹאתֹו -לּו ֹאתִׁ ַדעְּ י ּוֵמַעָתה יְּ ָאבִׁ
ַגם יֶתם ֹאתוֹ -וְּ אִׁ  :רְּ

ֵאנּו ָנא ֶאת8  י ַהרְּ פֹוס ֲאֹדנִׁ ילִׁ ַרב ָלנּו-ַויֹאֶמר ֵאָליו פִׁ  :ָהָאב וְּ

ָמֶכם ֲהֶטֶרם  9  י עִׁ יתִׁ ים ָהיִׁ ים ַרבִׁ ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ֲהלֹא ָימִׁ
י ֹרֶאה ֶאת פֹוס ָהֹרֶאה ֹאתִׁ ילִׁ י פִׁ ָלָמה-ֵתַדע ֹאתִׁ ֶזה -ָהָאב וְּ

ֵאנּו  :ָהָאב- ֶאתתֹאַמר ַהרְּ

ים ֲאֶשר 10  ָברִׁ י ַהדְּ ָהָאב בִׁ י ָבָאב וְּ י ֲאנִׁ ין כִׁ י לֹא ַתֲאמִׁ ֲהכִׁ
י ֹדֵבר ֲאֵליֶכם לֹא י הּוא  -ֲאנִׁ י ָהָאב ַהֹשֵכן בִׁ י ֹדֵבר כִׁ י ֲאנִׁ בִׁ לִׁ מִׁ

ֻעלֹוָתיו י פְּ  :ֹפֵעל בִׁ

י11  י כִׁ ינּו לִׁ ם-ַהֲאמִׁ אִׁ י וְּ ָהָאב בִׁ י ָבָאב וְּ ינּו-ֲאנִׁ י   לֹא ַהֲאמִׁ לִׁ
ֻעלֹות ָהֵאֶלה ַלל ַהפְּ גְּ  :בִׁ
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י ֶאת12  ין בִׁ י ֹאֵמר ָלֶכם ַהַמֲאמִׁ ים -ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ ַהַמֲעשִׁ
י ֹעֶשה ַיֲעֶשה ַגם י -ֲאֶשר ֲאנִׁ ֹדלֹות ֵמֵאֶלה ַיֲעֶשה כִׁ הּוא ּוגְּ

י ֹהֵלְך-ֶאל י ָאֹנכִׁ  :ָאבִׁ

ָכל13  י ֹאתֹו ֶאֱעֶשה לְּ -וְּ מִׁ שְּ ֲאלּו בִׁ שְּ ַדל ֲאֶשר תִׁ גְּ ַבֲעבּור יִׁ
נוֹ  בְּ בֹוד ָהָאב בִׁ  :כְּ

י ֶאֱעֶשּנּו-ָכל14  י ֲאנִׁ מִׁ שְּ ֲאלּו בִׁ שְּ  :ָדָבר ֲאֶשר תִׁ

ם15  י ֶאת-אִׁ ֶתם ֹאתִׁ ֹמרּו-ֲאַהבְּ שְּ ַתי תִׁ ֹצְּ  :מִׁ

יץ ַאֵחר ֲאֶשר16  ֵתן ָלֶכם ֵמלִׁ יִׁ ֵני ָהָאב וְּ י ֲאַחֶלה פְּ ֹכן  -ַוֲאנִׁ שְּ יִׁ
ֶכם ֲעֵדי תְּ  :ַעד-אִׁ

לֹו  -ֲהלֹא הּוא רּוַח ָהֱאֶמת ֲאֶשר ָהעֹוָלם לֹא17  ַקבְּ ָיֹכל לְּ
י הּוא  ֶתם ֹאתֹו כִׁ ַדעְּ ַאֶתם יְּ לֹא ֵיָדֶעּנּו וְּ ֶאּנּו וְּ רְּ ַבֲאֶשר לֹא יִׁ

ֶכם  תְּ ַאףֹשֵכן אִׁ ֶכם-וְּ תֹוכְּ ֶיה בְּ הְּ  :ָהֹיה יִׁ

י בֹא ָאבֹא ֲאֵליֶכם18  ים כִׁ תֹומִׁ ֶכם יְּ י לֹא ֶאֱעָזבְּ  :ַוֲאנִׁ

ַאֶתם  19  י וְּ אֹות ֹאתִׁ רְּ יף לִׁ ָהעֹוָלם לֹא יֹוסִׁ ָער וְּ זְּ ַעט מִׁ עֹוד מְּ
י י כִׁ ֻאנִׁ רְּ ֵכן ַגם-תִׁ י ַחי וְּ יּון-ֲאנִׁ חְּ  :ַאֶתם תִׁ

י20  עּו כִׁ י ָבֶכםֲאנִׁ -ַביֹום ַההּוא ֵתדְּ י ַוֲאנִׁ ַאֶתם בִׁ י וְּ ָאבִׁ  :י בְּ

ֹשֵמר ַלֲעשֹוָתן ֶזה הּוא ֲאֶשר  21  תֹו וְּ ֹוַתי אִׁ צְּ י ֲאֶשר מִׁ מִׁ
ַוָדע ֵאָליו ֶאתְּ י ֹאֲהֵבהּו וְּ י ַוֲאנִׁ ָאבִׁ י ָאהּוב לְּ ֹאֲהבִׁ י וְּ  :ֶיֱאָהַבנִׁ
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יש22  הּוָדה לֹא אִׁ י -ַויֹאֶמר ֵאָליו יְּ ֵאיָכה ֲאֹדנִׁ יֹות וְּ רִׁ קְּ
ֶר  קְּ לֹא ָלעֹוָלםתִׁ ַוַדע ֵאֵלינּו וְּ תְּ הִׁ י ָתבֹא לְּ  :יָנה ָכֵאֶלה כִׁ

ֹמר ֶאת23  שְּ י יִׁ י ֶיֱאָהַבנִׁ יש כִׁ -ַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֵאָליו אִׁ
תוֹ דְּ  ָשַכּנּו אִׁ ֵאָליו ָנבֹא וְּ י ֶיֱאַהב ֹאתֹו וְּ ָאבִׁ  :ָבַרי וְּ

ֹמר אֶ 24  שְּ י הּוא לֹא יִׁ יש ֲאֶשר לֹא ֶיֱאָהַבנִׁ אִׁ ָבָרי  -תוְּ דְּ
ם י אִׁ י ָיָצאּו כִׁ בִׁ לִׁ ֶתם לֹא מִׁ ַמעְּ ים ֲאֶשר שְּ ָברִׁ ַהדְּ י ָהָאב -וְּ פִׁ מִׁ

י ָלָחנִׁ  :ֲאֶשר שְּ

ָמֶכם-ֶאת25  י עִׁ תִׁ בְּ עֹוד שִׁ י ֲאֵליֶכם בְּ תִׁ ַברְּ  :ֵאֶלה דִׁ

יץ הּוא רּוַח ַהֹקֶדש ֲאֶשר26  ַהֵמלִׁ י  -וְּ מִׁ שְּ ָלֵחהּו ָהָאב בִׁ שְּ יִׁ
ֶכם ַלֶמדְּ רּו ֹכל ֲאֶשר-ֶאת יְּ כְּ זְּ ָאז תִׁ י ָלֶכם-ֹכל וְּ תִׁ ַגדְּ  :הִׁ

יַח ָלֶכם ֶאת27  י ַמּנִׁ ַעָתה ָשלֹום ֲאנִׁ י ֹנֵתן ָלֶכם -וְּ י ֲאנִׁ לֹומִׁ שְּ
י ֹנֵתן ָלֶכם ַאל ֵתן ָהעֹוָלם ֲאנִׁ ַאל-לֹא ַכַאֶשר יִׁ ֶכם וְּ בְּ ַגז לִׁ רְּ -יִׁ

 :ֵיָחת

ֶתם ֵאת ֲאֶשר28  ַמעְּ י-ֲהלֹא שְּ תִׁ ֶכם   ָאַמרְּ י ֵאֵלְך מִׁ ֲאֵליֶכם כִׁ
ים  ֵמחִׁ יֶתם שְּ י ֱהיִׁ ֶתם ֹאתִׁ עֹוד ֲאשּוב ֲאֵליֶכם לּו ֲאַהבְּ וְּ

י י ָלֶכם כִׁ רִׁ ָאמְּ י ֶאל-בְּ י-ֹהֵלְך ֲאנִׁ ֶמּנִׁ י ָהָאב ָגדֹול מִׁ  :ָהָאב כִׁ

ינּו 29  ַבֲעבּור ַתֲאמִׁ י ָלֶכם ַהָדָבר ֶטֶרם בֹאֹו לְּ תִׁ ַגדְּ ַעָתה הִׁ וְּ
 :ַאֲחֵרי בֹאוֹ 
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י לֹא30  ֵני ַשר-ַוֲאנִׁ פְּ ָמֶכם מִׁ ים עִׁ בֹות ֲאָמרִׁ ַהרְּ - אּוַכל עֹוד לְּ
הּוא ֵאיןהָ  י ָכל-עֹוָלם ֲאֶשר ָיבֹא וְּ אּוָמה-לֹו ֵחֶלק בִׁ  :מְּ

י ֹאֵהב ֶאת31  י ֲאנִׁ ַבֲעבּור ֵיַדע ָהעֹוָלם כִׁ ֹעֶשה -ַרק לְּ ָהָאב וְּ
ָכה ֵנלְּ כּו וְּ י ָהָאב לְּ ַּונִׁ ֹכל ֲאֶשר צִׁ י כְּ ֶזה ֲאנִׁ  :מִׁ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 15 

 

י ַהֹכֵרם1  ָאבִׁ י ַהֶגֶפן ֶגֶפן ֱאֶמת וְּ  :ָאֹנכִׁ

ֶתָּנה ַוֲאֶשר -ָכל2  רְּ כְּ ים יְּ י ֲאֶשר לֹא ַתֲעֶשה ֲעָנבִׁ ֶמּנִׁ מֹוָרה מִׁ זְּ
בֹות ֶאת ַהרְּ ֶמָּנה לְּ ַקיְּ ים יְּ ָיּה-ַתֲעֶשה ֲעָנבִׁ רְּ  :פִׁ

ֶכם ַכי3  ּנְּ ים הִׁ ַאֶתם ַזכִׁ י -ֹום ַעלוְּ תִׁ ַברְּ ָבַרי ֲאֶשר דִׁ י דְּ פִׁ
 :ֲאֵליֶכם

י ַבל4  רִׁ ֹמָרה פְּ י ַכֲאֶשר ַהזְּ י ָבֶכם כִׁ י ַוֲאנִׁ ים בִׁ ֵבקִׁ - ֱהיּו דְּ
םתַ  ָקה ַבָגֶפן ֵכן ַגם- ֲעֶשה ֵמֵאֶליָה אִׁ ם-לֹא ָדבְּ לֹא  -ַאֶתם אִׁ

י קּון בִׁ בְּ דְּ  :תִׁ

ֹמרֹות ַהדָ 5  ַאֶתם ַהזְּ י ַהֶגֶפן וְּ ַשֶּוה  ֲאֹנכִׁ י בֹו הּוא יְּ ֲאנִׁ י וְּ ֵבק בִׁ
אּוָמה לּו ֲעשֹות מְּ ָעַדי לֹא תּוכְּ לְּ י בִׁ י כִׁ  :ֹרב ֶפרִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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יָבש  6  ֵנֶצר ֲאֶשר יִׁ יֻכהּו כְּ לִׁ י ַישְּ ַבק בִׁ דְּ י ֲאֶשר לֹא יִׁ מִׁ
ָבֵער ָהָיה לְּ ָתנֹו ָלֵאש וְּ ֶשּנּו ּונְּ ֹקשְּ ֹקֵשש יְּ  :ּומְּ

ם7  ים ּודְּ -אִׁ ֵבקִׁ י ַאֶתם דְּ ֵיָעֶשה  בִׁ ֲאלּו וְּ שְּ ים ָבֶכם תִׁ ֻמרִׁ ָבַרי שְּ
ָכל ֶכם-ָלֶכם כְּ בְּ ֲאלֹות לִׁ שְּ  :מִׁ

י8  י כִׁ בֹוד ָאבִׁ ַדל כְּ גְּ זֹאת יִׁ י  -בְּ יֶתם לִׁ יִׁ הְּ י וִׁ ַתֲעשּו ֹרב ֶפרִׁ
ים ידִׁ מִׁ ַתלְּ  :לְּ

י 9  ַאֲהָבתִׁ ֶכם ֲחסּו בְּ י ֶאתְּ תִׁ י ָהָאב ֵכן ָאַהבְּ ַכֲאֶשר ֲאַהב ֹאתִׁ
יד  :ָתמִׁ

ם ֶאת10  יד ַכֲאֶשר -אִׁ י ָתמִׁ ַאֲהָבתִׁ רּו ֶתֱחסּו בְּ מְּ שְּ ֹוַתי תִׁ צְּ מִׁ
יד-ַגם ַאֲהָבתֹו ָתמִׁ ֶאֱחֶסה בְּ י וְּ תִׁ י ָשַמרְּ ֹות ָאבִׁ צְּ י מִׁ  :ֲאֹנכִׁ

ֶיה -ֶאת11  הְּ ַבֲעבּור תִׁ י ֲאֵליֶכם לְּ תִׁ ַברְּ ים ָהֵאֶלה דִׁ ָברִׁ ַהדְּ
ָמֵלא  ֶכם תִׁ ַחתְּ מְּ שִׁ י ֲעֵליֶכם וְּ ָחתִׁ מְּ ֵשֶכםשִׁ  :ַנפְּ

יש ֶאת12  ַאֲהָבה אִׁ י לְּ ָותִׁ צְּ יא מְּ זֹאת הִׁ י -וְּ יו ַכֲאֶשר ֲאֹנכִׁ ָאחִׁ
ֶכם י ֶאתְּ תִׁ  :ָאַהבְּ

ֵתן ֶאת 13  ם יִׁ יש ַאֲהָבה ַרָבה ֵמֲאֶשר אִׁ אִׁ ַעד  -ֵאין לְּ שֹו בְּ ַנפְּ
יָדיו דִׁ  :יְּ

ם14  ֶכם ַרק אִׁ ּנְּ יַדי הִׁ דִׁ ַאֶתם יְּ י  -ַתֲעשּו ֵאת ֲאֶשר-וְּ ֲאֹנכִׁ
ַצּוֶ  ֶכםמְּ  :ה ֶאתְּ



81 

י ָהֶעֶבד ֵאיֶנּנּו ֹיֵדַע ֶאת15  ָרא ָלֶכם כִׁ ים ֶאקְּ -לֹא עֹוד ֲעָבדִׁ
י אֲ  תִׁ י הֹוַדעְּ יַדי כִׁ דִׁ י יְּ ֶשר ֲאֹדָניו ֹעֶשה ַאְך ָלֶכם ָקָראתִׁ

י י ָאבִׁ פִׁ י מִׁ תִׁ ֶכם ֹכל ֲאֶשר ָשַמעְּ  :ֶאתְּ

י ַרק16  ֶתם בִׁ ַחרְּ י ָבֶכם-לֹא ַאֶתם בְּ תִׁ י ָבַחרְּ י    ֲאנִׁ יתִׁ ּנִׁ י מִׁ ַוֲאנִׁ
ָכל ֶכם ַיֲעֹמד ָלַעד וְּ יְּ י ּוֶפרְּ ַלֲעשֹות ֶפרִׁ ֶכם ָלֶלֶכת וְּ ָדָבר  -ֶאתְּ

ֵתן ָלֶכם י ֹאתֹו יִׁ מִׁ שְּ ֲאלּו ֵמֵאת ָהָאב בִׁ שְּ  :ֲאֶשר תִׁ

יש ֶאת17  י אִׁ ֶכם כִׁ ַצֶּוה ֶאתְּ י מְּ ָוה ֲאֶשר ֲאנִׁ צְּ יא ַהמִׁ זֹאת הִׁ - וְּ
 :ֵעהּו ֶתֱאָהבּוןֵר 

ם18  י ָשֵנא  ָהע-אִׁ י ֹאתִׁ ֶתם כִׁ ַדעְּ ֶכם ֲהלֹא יְּ ָנא ֶאתְּ שְּ ֹוָלם יִׁ
ֵניֶכם פְּ  :לִׁ

ן19  יֶתם מִׁ לֹו ַאְך  -ָהעֹוָלם ָהעֹוָלם ֶיֱאַהב ֵאת ֲאֶשר-לּו ֱהיִׁ
י ן-ַיַען כִׁ ן-ֵאין ַאֶתם מִׁ י ָבֶכם מִׁ תִׁ י ָבַחרְּ ָהעֹוָלם -ָהעֹוָלם ַוֲאנִׁ

ֶכם ָהעֹוָלם-ַעל ָנא ֶאתְּ שְּ  :ֵכן יִׁ

רּו20  כְּ י ָלֶכם ָהֶעֶבד ֵאיֶנּנּו ָגדֹול -ֶאת זִׁ תִׁ ַהָדָבר ֲאֶשר ָאַמרְּ
ם י ַגם-ֵמֲאֹדָניו אִׁ פּו ֹאתִׁ ם-ָרדְּ ֹדפּו אִׁ רְּ ֶכם יִׁ רּו ֶאת- ֶאתְּ -ָשמְּ

ָבַרי ַגם ֶאת ֹמרּו-דְּ שְּ ֵריֶכם יִׁ בְּ  :דִׁ

ים -ֲאָבל ָכל21  עִׁ י ֵאיָנם ֹידְּ י כִׁ מִׁ ֵאֶלה ַיֲעשּו ָלֶכם ַבֲעבּור שְּ
ישֹ -ֶאת חִׁ  :לְּ
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א ֲאָבל 22  י ָלֶהם לֹא הּוַשת ֲעֵליֶהם ֵחטְּ תִׁ ַגדְּ הִׁ י וְּ לּוֵלי ָבאתִׁ
יֶהם ַעל פִׁ  :ַחטֹאָתם-ַעָתה ֵאין ַמֲעֶנה בְּ

י הּוא שֵנא ַגם ֵנאשָ הַ 23  י-ֶאת-ֹאתִׁ  :ָאבִׁ

יש  24  ים ֲאֶשר לֹא ֲעָשה אִׁ ֵניֶהם ַהַמֲעשִׁ פְּ י לִׁ יתִׁ לּוֵלי ָעשִׁ
א ֲאָבל ַעָתה ָראּו ֶאתהּוַשת ֲעלֵ -ַאֵחר לֹא ַמֲעַשי -יֶהם ֵחטְּ

אּו ַגם נְּ שְּ ַגם ֶאת-ַויִׁ י וְּ י-ֹאתִׁ  :ָאבִׁ

ָּנם  25  ַאת חִׁ ינְּ שִׁ תֹוָרָתם וְּ ַמלֹאת ַהָדָבר ַהָכתּוב בְּ ַאְך לְּ
י ֵנאּונִׁ  :שְּ

ָלֶחּנּו ֲאֵליֶכם ֵמֵאת 26  יץ ֲאֶשר ֶאשְּ ַאְך ַכֲאֶשר ָיבֹא ַהֵמלִׁ
קֹור ָהָאב הּוא ָיֶעדָהָאב ֲהלֹא הּוא רּוחַ  מְּ - ָהֱאֶמת ַהֹיֵצא מִׁ

י  :לִׁ

ַגם27  י ֵמרֹאש-וְּ ָמדִׁ יֶתם עִׁ י ֱהיִׁ י כִׁ ידּו לִׁ  :ַאֶתם ָתעִׁ
https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 16 

 

ָכֵשלּו-ֶאת1  ַמַען לֹא תִׁ י ֲאֵליֶכם לְּ תִׁ ַברְּ  :ֵאֶלה דִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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יעַ 2  גִׁ ַאף הִׁ תֹוְך ַהָקָהל וְּ ֶכם מִׁ ַנדּו ֶאתְּ ָמן ֲאֶשר ָכל ֵהם יְּ - ַהזְּ
יםהֹ  יב ֵלאֹלהִׁ רִׁ ָבן הּוא ַמקְּ י ָקרְּ בֹו כִׁ לִׁ ֶכם ַיֲחֹשב בְּ  :ֵרג ֶאתְּ

ֶאת3  י ַגם-וְּ ַגם-ֶאת-ֵאֶלה ַיֲעשּו ָלֶכם כִׁ י וְּ י לֹא ָיָדעּו-ָאבִׁ  :ֹאתִׁ

יד ָלֶכם ֶאת4  י -ָוַאגִׁ י ֲאנִׁ ָתם כִׁ עִׁ רּו ֹאָתם בְּ כְּ זְּ ַמַען תִׁ ֵאֶלה לְּ
ַדֵבר  יד ָלֶכם ָכלַהמְּ ַהגִׁ י לְּ תִׁ ַדמְּ קְּ לֹא הִׁ ֶזה ֵמרֹאש -ֲאֵליֶכם וְּ

ָמֶכם י עִׁ יתִׁ י ָהיִׁ  :ַבֲעבּור כִׁ

י ֹהֵלְך ֶאל5  נִׁ ּנְּ ַעָתה הִׁ ֶכם ֹשֵאל  -וְּ יש מִׁ ֵאין עֹוד אִׁ י וְּ חִׁ ֹשלְּ
י ָאָנה ַאָתה ֹהֵלְך  :ֹאתִׁ

ים הָ 6  ָברִׁ י ֲאֵליֶכם ַהדְּ רִׁ ַדבְּ ֶכם ָמֵלא ֶעֶצב בְּ בְּ  :ֵאֶלהַרק לִׁ

ם7  י אִׁ י טֹוב ָלֶכם ֲאֶשר ֵאֵלְך כִׁ יד ָלֶכם כִׁ - אּוָלם ֱאֶמת ַאגִׁ
 ֹ י-א ֵאֵלְך לֹאל כִׁ יץ ֲאֵליֶכם וְּ ָלֶחּנּו -ָיבֹא ַהֵמלִׁ ֵאֵלְך ֶאשְּ

 :ֲאֵליֶכם

בֹאֹו יֹוַכח ֶאת8  הּוא בְּ ָדָקה -ָהעֹוָלם ַעל-וְּ א צְּ ַבר ֵחטְּ דְּ
ָפט שְּ  :ּומִׁ

א ַעל-ַעל9  י-ֵחטְּ ינּו בִׁ  :ֲאֶשר לֹא ֶהֱאמִׁ

ָדָקה ַעל-ַעל10  י ֶאל-צְּ י ֹהֵלְך ֲאנִׁ י עֹוד-כִׁ ֻאנִׁ רְּ לֹא תִׁ י וְּ  :ָאבִׁ

ַעל11  ָפט ַעל-וְּ שְּ יַע ֶאת- מִׁ שִׁ י ַירְּ ַשר ָהעֹוָלם ַהֶזה -כִׁ
טוֹ  ָשפְּ הִׁ  :בְּ
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יֲעֶכם ַאְך לֹא12  הֹודִׁ ין ַרבֹות לְּ לִׁ י מִׁ עֹוד לִׁ לּו שְּ -וְּ ֵאת  תּוכְּ
 :אֹוָתן ַכיֹום

ֶכם ֶאל13  ֶחה ֶאתְּ בֹאֹו ַינְּ רּוַח ָהֱאֶמת בְּ י לֹא  -וְּ ָהֱאֶמת ֻכָלּה כִׁ
ם ֶאת י אִׁ ַדֵבר כִׁ בֹו יְּ לִׁ יד ֶאת-מִׁ ַיגִׁ יַע וְּ מִׁ ַמע ַישְּ שְּ -ֲאֶשר יִׁ

ָאחֹור יֹות לְּ  :ָהֹאתִׁ

יד ָלֶכם14  גִׁ הִׁ י וְּ ֶשלִׁ ַקח מִׁ י יִׁ י כִׁ בֹודִׁ ַגֵדל כְּ  :הּוא יְּ

י הּוא ַעל15  י לִׁ ָאבִׁ ַקח  -ֹכל ֲאֶשר לְּ י יִׁ ֶשלִׁ י מִׁ תִׁ ֵכן ָאַמרְּ
יד ָלֶכם גִׁ הִׁ  :וְּ

ַעט ֶרַגע  16  מְּ עֹוד כִׁ י עֹוד וְּ ֻאנִׁ רְּ לֹא תִׁ ַעט ֶרַגע וְּ מְּ עֹוד כִׁ
י ֹהֵלְך ֶאל י ֲאנִׁ י כִׁ ֻאנִׁ רְּ תִׁ י-וְּ  :ָאבִׁ

יש ֶאל17  רּו ָאז אִׁ בְּ דְּ יָדיו ֲאֶשר נִׁ מִׁ ַתלְּ ֵיש מִׁ ֶזה  -הּו ַמהֵרעֵ -וְּ
ַעט   מְּ עֹוד כִׁ י וְּ אּונִׁ רְּ לֹא תִׁ ַעט ֶרַגע וְּ מְּ ֲאֶשר ָאַמר ֵאֵלינּו עֹוד כִׁ

י ֹהֵלְך ֶאל י ֲאנִׁ כִׁ י וְּ אּונִׁ רְּ תִׁ  :ָהָאב-ֶרַגע וְּ

רּו ַמה18  נּו לֹא ֵנַדע  -ַויֹאמְּ ַעט ֶרַגע ֲאֶשר ָאַמר ַוֲאַנחְּ מְּ ֶזה כִׁ
ַדֵבר  :ָמה הּוא מְּ

י19  א ֵישּוַע כִׁ ֹאל ֶאת ַוַירְּ שְּ ים ֵהם לִׁ שִׁ ַבקְּ הּו ַויֹאֶמר -מְּ פִׁ
רּון ֶזה ֶאת קְּ י-ֲאֵליֶהם ֲהַתחְּ ַעט  -ֶזה ַעל כִׁ מְּ י עֹוד כִׁ תִׁ ָאַמרְּ

י ֻאנִׁ רְּ תִׁ ַעט ֶרַגע וְּ מְּ עֹוד כִׁ י וְּ ֻאנִׁ רְּ לֹא תִׁ  :ֶרַגע וְּ
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ֵני  20  ילּו ּובְּ ֵתילִׁ כּו וְּ בְּ י ַאֶתם תִׁ י ֹאֵמר ָלֶכם כִׁ ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
ָששֹוןָהעֹוָלם  ֶכם ֵיָהֵפְך לְּ לְּ לּו ַאְך ֶאבְּ ַאבְּ תְּ ילּו ַאֶתם תִׁ  :ָיגִׁ

ַאֲחֵרי ֲאֶשר 21  ָתּה וְּ י ָבָאה עִׁ יל ַבֲחָבֶליָה כִׁ ָשה ָתחִׁ אִׁ
יָטה ֶאת לִׁ מְּ ָלּה מִׁ - ַהָּוָלד לֹא-הִׁ ֹכר עֹוד ֶחבְּ זְּ ָחָתּהשִׁ תִׁ י מְּ - כִׁ

יש נֹוַלד ָבעֹוָלם  :אִׁ

ַגם22  ים ָיג-וְּ ֵלאִׁ ֶאה ַאֶתם מְּ ֹון ַכיֹום ַאְך עֹוד ָאשּוב ֶארְּ
ֶכם לֹא ַחתְּ מְּ שִׁ ֶכם וְּ בְּ ָשש לִׁ ֶכם וְּ ֶכם ָגֶבר-ֶאתְּ ַקח מִׁ  :יִׁ

י ָכל23  ֲאלּו לִׁ שְּ י  -ּוַביֹום ַההּוא לֹא תִׁ ֵאָלה ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ שְּ
י מִׁ שְּ ֵתן ָלֶכם בִׁ שּו ָדָבר ֵמֵאת ָהָאב יִׁ ַבקְּ ם תְּ  :ֹאֵמר ָלֶכם אִׁ

חּו -ה לֹאַעתָ - ַעד24  קְּ תִׁ שּו וְּ י ַבקְּ מִׁ שְּ ֶתם ָדָבר בִׁ ַקשְּ בִׁ
ָחה מְּ ָמֵלא שִׁ ֶכם תִׁ שְּ ַנפְּ  :וְּ

יַע ַהמֹוֵעד  -ֶאת25  גִׁ י ֲאֵליֶכם ַאְך הִׁ תִׁ ַברְּ ים דִׁ ָשלִׁ מְּ ֵאֶלה בִׁ
ם י אִׁ ים כִׁ ָשלִׁ מְּ לֹא ֲאַדֵבר ֲאֵליֶכם עֹוד בִׁ ֻררֹות  -וְּ ים בְּ לִׁ מִׁ בְּ

ֶכם ַעל בַ -ַאֵגדְּ  :ר ָהָאבדְּ

י ֹאֵמר 26  ֵאיֶנּנִׁ ָאלּו וְּ שְּ י תִׁ מִׁ שְּ ֲאלֹוֵתיֶכם בִׁ שְּ ַביֹום ַההּוא מִׁ
ֶכם ֶאל יר ַבַעדְּ תִׁ י ַאעְּ י ֲאנִׁ  :ָהָאב-ָלֶכם כִׁ

י27  י -ָהָאב ַגם-כִׁ ֶתם ֹאתִׁ ֶכם ֵעֶקב ֲאֶשר ֲאַהבְּ הּוא ֹאֵהב ֶאתְּ
י ינּו כִׁ י-ַוַתֲאמִׁ  :ֵמֵאת ָהָאב ָיָצאתִׁ
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י 28  ַעָתה ָאשּוב ֶאֱעֹזב ָיָצאתִׁ י ָבעֹוָלם וְּ ֵמֵאת ָהָאב ּוָבאתִׁ
ֵאֶלְך-ֶאת י ֶאל-ָהעֹוָלם וְּ  :ָהָאב-לִׁ

לֹא 29  ֻררֹות וְּ ים בְּ לִׁ מִׁ ַדֵבר ַעָתה בְּ ָך מְּ ּנְּ יָדיו הִׁ מִׁ רּו ַתלְּ ַויֹאמְּ
יע ָמָשל  :ַתבִׁ

י30  נּו כִׁ ָך ֲאֶשר-ַעָתה ָיַדעְּ ֹסר לְּ ֵאין ַמחְּ  ַאָתה ֹיֵדַע ֹכל וְּ
ים ָיָצאתָ  י ֵמֵאת ֱאֹלהִׁ ין כִׁ יש ָבזֹאת ַנֲאמִׁ ָך אִׁ ָאלְּ שְּ  :יִׁ

ינּו ָעָתה31  י ַתֲאמִׁ  :ַוַיַען ֹאָתם ֵישּוַע ֲהכִׁ

י32  יַע כִׁ גִׁ ָבר הִׁ ָמן ָבא ּוכְּ ֵּנה ַהזְּ ֵביתֹו  -הִׁ יש לִׁ יש אִׁ ָתפּוצּו אִׁ
י עִׁ  י ָאבִׁ י כִׁ ַבדִׁ י לְּ י ַאְך ֵאיֶנּנִׁ ַבדִׁ בּו לְּ י ַתַעזְּ ֹאתִׁ יוְּ  :ָמדִׁ

י ָשלֹום  33  י בִׁ יד ָלֶכם כִׁ ַהגִׁ י לְּ ים ָהֵאֶלה ָבאתִׁ ָברִׁ י ַבדְּ ַוֲאנִׁ
ֶיה הְּ ֶכם ַאְך-יִׁ בֹוַאתְּ י -ָלֶכם ָבעֹוָלם ָצָרה תְּ רּו ֹעז ֲאנִׁ ַאזְּ תְּ הִׁ

י ֶאת תִׁ ַצחְּ  :ָהעֹוָלם-נִׁ
https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 17 

 

ֶבר ֵישּוַע ַויִׁ -ֶאת1  י ַגֵדל   ֵעיָניו אשָ ֵאֶלה דִׁ ַלָמרֹום ַויֹאַמר ֲאבִׁ
בֹוֶדָך ַגֵדל כְּ ָך יְּ נְּ י ָבא מֹוֵעד ּובִׁ ָך כִׁ נְּ בֹוד בִׁ  :כְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ָכל2  יֵלהּו בְּ שִׁ ֹכל -ַכֲאֶשר ַאָתה ַתמְּ ָבָשר ָלֵתת ַחֵיי עֹוָלם לְּ
 :ָנַתָתה לוֹ -ֲאֶשר

ָך ֶאל3  ַבדְּ י ַאָתה לְּ ָך כִׁ עּו ֹאתְּ ֱאֶמת  -ּוַמה ַחֵיי עֹוָלם ֲאֶשר ֵידְּ
ֶאת תָ -וְּ יַח ֲאֶשר ָשָלחְּ  :ֵישּוַע ַהָמשִׁ

י ָבָאֶרץ כִׁ -ֶאת4  תִׁ ַדלְּ ָך גִׁ בֹודְּ י ֶאתכְּ יתִׁ ָלאָכה ֲאֶשר -לִׁ ַהמְּ
י ַלֲעשָתּה  :ָנַתָתה לִׁ

י5  ֵדנִׁ ַעָתה ַכבְּ י ַבָכבֹוד ֲאֶשר ָהָיה-וְּ ָך ָאבִׁ מְּ ׇך -ָנא עִׁ מְּ י עִׁ לִׁ
ם ָוָאֶרץ  :ֶטֶרם ַנֲעשּו ָשַמיִׁ

י ֶאת6  תִׁ ים ֲאֶשר ֹאָתם ָנַתָתה-הֹוַדעְּ ָך ַלֲאָנשִׁ מְּ ן-שִׁ י מִׁ -לִׁ
ָך ָהיּוהָ  ֹצרּועֹוָלם לְּ נְּ ָך יִׁ ָרתְּ מְּ ֵהם אִׁ י וְּ ַתָתם לִׁ ַאָתה נְּ  : וְּ

י7  ים ֵהם ַכיֹום כִׁ עִׁ ָך ֵהָמה- ֹידְּ תְּ י ֵמאִׁ  :ֻכָלם ֲאֶשר ָנַתָתה לִׁ

ֵניֶהם ֶאת8  פְּ י לִׁ תִׁ י ַשמְּ ֵהם -כִׁ י וְּ פִׁ ָת בְּ ים ֲאֶשר ַשמְּ ָברִׁ ַהדְּ
י וַ  ָך ָיָצאתִׁ תְּ י ֵמאִׁ ירּו ֶבֱאֶמת כִׁ עּו ַוַיכִׁ י ַאָתה ָשמְּ ינּו כִׁ ַיֲאמִׁ

י ָתנִׁ ַלחְּ  :שְּ

ם9  י אִׁ ָך כִׁ ַגע בְּ ַעד ָהעֹוָלם ֶאפְּ יַע לֹא בְּ גִׁ י ַבֲעָדם ַמפְּ -ַוֲאנִׁ
יבְּ  י כִׁ ָך ֵהָמה-ַעד ֵאֶלה ֲאֶשר ָנַתָתה לִׁ  :לְּ

ָכל10  ָפָאר-וְּ י ֲאֶשר ָבם ֶאתְּ ֶשָלְך ֶשלִׁ י ֶשָלְך וְּ  :ֶשלִׁ
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י ָבא ֵאֶליָך  לֹא ֲאגּור עֹוד בָ 11  ים ָבָאֶרץ ַוֲאנִׁ ֵהם ָגרִׁ ָאֶרץ וְּ
ָך ֶאת מְּ שִׁ ֹמר בְּ י שְּ ֹדשִׁ י קְּ ַמַען  -ָאבִׁ י לְּ ֵאֶלה ֲאֶשר ָנַתָתה לִׁ

יּו ֶאָחד ָכֹמנּו הְּ  :יִׁ

ֶמָך ֹכל ֲאֶשר  12  שְּ י ֹאָתם בִׁ תִׁ ָמֶהם ָבעֹוָלם ָשַמרְּ י עִׁ יֹותִׁ הְּ בִׁ
לֹא י וְּ תִׁ י ָשַמרְּ י ֶבןָאבַ -ָנַתָתה לִׁ ָהֲאַבדֹון -ד ֶאָחד ֵמֶהם זּוָלתִׁ

ַבר ַמלֹאת דְּ  :ַהָכתּוב-לְּ

י ָבָאֶרץ 13  תִׁ ַברְּ ים ָהֵאֶלה דִׁ ָברִׁ ַהדְּ י ָבא ֵאֶליָך וְּ נִׁ נְּ ַעָתה הִׁ וְּ
י ָחתִׁ מְּ ָשם שִׁ ַמלֹאת ַנפְּ  :לְּ

י לֹא  14  ָהעֹוָלם שֵנא ֹאָתם ַיַען כִׁ ָך וְּ ָברְּ י ָלֶהם דְּ י ָנַתתִׁ ֲאנִׁ
ן ן-ָלם ֵהם ַכֲאֶשר ַגםָהעוֹ -מִׁ י לֹא מִׁ י-ֲאנִׁ  :ָהעֹוָלם ָאנִׁ

ן15  ָקֵחם מִׁ י תִׁ יַע ַבֲעָדם כִׁ גִׁ י ַמפְּ י ֵאיֶנּנִׁ י -ַוֲאנִׁ ָהעֹוָלם ַרק כִׁ
ם ן-אִׁ יֵלם מִׁ  :ָהָרע-ַתצִׁ

ן16  ן-ָהעֹוָלם ֵהם ַכֲאֶשר ַגם-לֹא מִׁ י לֹא מִׁ י- ֲאנִׁ  :ָהעֹוָלם ָאנִׁ

ֶתָך 17  ָך ֱאֶמתַקֵדש ֹאָתם ַבֲאמִׁ ָברְּ  :דְּ

ים ָבעֹוָלם18  תִׁ ַלחְּ י שְּ י ָבעֹוָלם ֵכן ֲאנִׁ ַתנִׁ ַלחְּ  :ַכֲאֶשר ַאָתה שְּ

י ֶאת19  תִׁ ַדשְּ קְּ ֵכן ַגם-ּוַבֲעָדם הִׁ י וְּ שִׁ ָשם  -ֵהם ֶאת-ַנפְּ ַנפְּ
ישּו דִׁ  :ֶבֱאֶמת ַיקְּ
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ַעד20  ם-אּוָלם לֹא בְּ י אִׁ יר ָלְך כִׁ תִׁ י ַמעְּ ַבָדם ֲאנִׁ -םגַ -ֵאֶלה לְּ
י ַעלבְּ  ינּו בִׁ ָבָרם-ַעד ֵאֶלה ֲאֶשר ַיֲאמִׁ י דְּ  :פִׁ

י ָבְך ֵכן 21  י ַוֲאנִׁ י בִׁ ֶאָחד ַכֲאֶשר ַאָתה ָאבִׁ יּו ֻכָלם לְּ הְּ ַמַען יִׁ לְּ
יּו ַגם הְּ י-יִׁ ָתנִׁ ַלחְּ י ַאָתה שְּ ין ָהעֹוָלם כִׁ ַבֲעבּור ַיֲאמִׁ  :ֵהם ָבנּו לְּ

י ָלֶהם ֶאת 22  י ָנַתתִׁ ַבֲעבּור   ַהָכבֹוד-ַוֲאנִׁ י לְּ ֲאֶשר ָנָתָתה לִׁ
נּו ֶאָחד ֶאָחד ַכֲאֶשר ַגם ֲאַנחְּ יּו לְּ הְּ  :יִׁ

ַמַען ֵיַדע 23  ֶאָחד ּולְּ ים בְּ יּו ַתמִׁ הְּ ַמַען יִׁ י לְּ ַאָתה בִׁ י ָבֶהם וְּ ֲאנִׁ
י ָתנִׁ ָת ֹאָתם ַכֲאֶשר ֲאַהבְּ י ָאַהבְּ כִׁ י וְּ ַתנִׁ ַלחְּ י ַאָתה שְּ  :ָהעֹוָלם כִׁ

י ָחפַ 24  י ַגםַוֲאנִׁ מִׁ יּו עִׁ הְּ י יִׁ י ֵאֶלה ֲאֶשר ָנַתָתה לִׁ י כִׁ י ָאבִׁ תִׁ -צְּ
אּו ֶאתהֵ  רְּ ַמַען יִׁ ֶיה לְּ י -ם ַבֲאֶשר ֶאהְּ י כִׁ י ֲאֶשר ָנַתָתה לִׁ בֹודִׁ כְּ

ָּוֵסד ָאֶרץ י ֶטֶרם הִׁ ָת ֹאתִׁ  :ָאַהבְּ

תִׁ 25  ַדעְּ י יְּ ָך ַוֲאנִׁ יק ֵהן ָהעֹוָלם ֵאיֶנּנּו ֹיֵדַע ֹאתְּ י ַהַצדִׁ יָך  ָאבִׁ
י ָתנִׁ ַלחְּ י ַאָתה שְּ ים כִׁ עִׁ ֵאֶלה ֹידְּ  :וְּ

י ָלֶהם ֶאת26  תִׁ ַמַען -הֹוַדעְּ יָעם לְּ הֹודִׁ יף לְּ ֵכן אֹוסִׁ ָך וְּ מְּ שִׁ
ֶיה הְּ ַגם-תִׁ י וְּ ָתנִׁ תֹוָכם-ָבם ָהַאֲהָבה ֲאֶשר ֲאַהבְּ ֶיה בְּ י ֶאהְּ  :ֲאנִׁ

https://adilsoncardoso.com/ 
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João Hebraico Capítulo 18 

 

ַדֵבר ֶאת 1  ַכל ֵישּוַע לְּ םהַ -ַויְּ ים ָהֵאֶלה ַוֵיֵצא עִׁ ָברִׁ - דְּ
יָדיו ֶאלתַ  מִׁ רֹון ַוָיבֹא ַלָגן ֲאֶשר ָשם הּוא  -לְּ דְּ ֵעֶבר ַלַּנַחל קִׁ

יָדיו מִׁ ַתלְּ  :וְּ

יר ָיַדע ֶאת2  גִׁ יהּוָדה ַהַמסְּ י ֵישּוַע -וִׁ ַהָמקֹום ַההּוא כִׁ
ים ַרבֹות נֹוֲעדּו ָשם ָעמִׁ יָדיו פְּ מִׁ ַתלְּ  :וְּ

הּוָדה ֶאת3  ַקח יְּ ֶאת-ַויִׁ דּוד וְּ ָראֵשי  -ַהגְּ ים ֲאֶשר לְּ תִׁ ָשרְּ ַהמְּ
לֵ  ים ּוכְּ ידִׁ ַלפִׁ ֵנרֹות וְּ ים ַוָיבֹא ָשם בְּ רּושִׁ ַהפְּ ים וְּ  :ָנֶשק-יַהֹכֲהנִׁ

ֵישּוַע ָיַדע ֵאת ָכל4  ֹבֶאּנּו ַוֵיֵצא ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם  -וְּ ֲאֶשר יְּ
ַבֵקשּון-ֶאת י תְּ  :מִׁ

י -ַוַיֲענּו ֹאתֹו ֶאת5  י ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ֲאנִׁ רִׁ ֵישּוַע ַהָּנצְּ
ָלם יר ֹעֵמד ֶאצְּ גִׁ יהּוָדה ַהַמסְּ  :הּוא וִׁ

י ַכֲאֶשר ָאַמר ֲאֵלי6  הִׁ ֹסגּו ָאחֹור ַויְּ י הּוא ַויִׁ ֶהם ישּוַע ֲאנִׁ
ָצה לּו ָארְּ פְּ  :ַויִׁ

ַאל ֹאָתם ֶאת7  שְּ רּו ֶאת-ַויֹוֶסף ַויִׁ ַבֵקשּו ַויֹאמְּ י תְּ ֵישּוַע -מִׁ
י רִׁ  :ַהָּנצְּ
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י הּוא ַעל 8  י ֲאנִׁ י ָלֶכם כִׁ תִׁ ם-ַוַיַען ֵישּוַע ֲהלֹא ָאַמרְּ -ֵכן אִׁ
יחּו ָלֵאֶלהאֹ  שּו ַהּנִׁ ַבקְּ י תְּ ֵיֵלכּו תִׁ  :וְּ

י לֹא9  ים ַהָדָבר ֲאֶשר ָאָמר ֵמֵאֶלה ֲאֶשר ָנַתָתה לִׁ ָהקִׁ ָאַבד -לְּ
י ַאף  :ֶאָחד-לִׁ

ֹלף ֹאָתּה ַוַיְך ֶאת10  שְּ רֹוס ַויִׁ עֹון ֶפטְּ מְּ יֵדי שִׁ ָתה בִׁ ֶחֶרב ָהיְּ - וְּ
ַקֵצץ ֶאתעֶ  ֵשם ָהֶעֶבד  -ֶבד ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ַויְּ ית וְּ ָמנִׁ נֹו ַהיְּ ָאזְּ

 :כֹוסַמלְּ 

ָך ֶאל-ַויֹאֶמר ֵישּוַע ֶאל11  בְּ רֹוס ָחֵשב ַחרְּ ם  - ֶפטְּ ָדָנּה ַהאִׁ נְּ
י לֹא-כֹוס ֲאֶשר ָנַתן-ֶאת י ֲאנִׁ י ָאבִׁ ֶתָּנה-לִׁ  :ֶאשְּ

שּו ָאז ֶאת12  ים ָתפְּ הּודִׁ ֵתי ַהיְּ ָשרְּ ַשר ָהֶאֶלף ּומְּ דּוד וְּ ַהגְּ - וְּ
ֻרהּויֵ   :שּוַע ַוַיַאסְּ

א13  יֻכהּו ָברִׁ י הּוא ָהָיה ֹחֵתן ַקָיָפא  -שֹוָנה ֶאלַוֹילִׁ ָחָנן כִׁ
יא  :ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ַבָשָנה ַההִׁ

י טֹוב ֲאֶשר 14  יד כִׁ גִׁ ים הִׁ הּודִׁ הּוא ַקָיָפא ֲאֶשר ַבֲעָצתֹו ַליְּ
יש ַעד ָכל-יֹאַבד אִׁ  :ָהָעם-ֶאָחד בְּ

כּו ַאֲחֵרי 15  יד ַאֵחר ָהלְּ מִׁ ַתלְּ רֹוס וְּ עֹון ֶפטְּ מְּ שִׁ ֵישּוַע וְּ
ם יד ַההּוא נֹוָדע ָהָיה ַלֹכֵהן ַהָגדֹול ַוָיבֹא עִׁ מִׁ ַהַתלְּ ֵישּוַע -וְּ

 :ַלֲחַצר ַהֹכֵהן ַהָגדֹול
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יד ָהַאֵחר 16  מִׁ חּוץ ַלָשַער ַוֵיֵצא ַהַתלְּ רֹוס ָעַמד מִׁ ּוֶפטְּ
ַדֵבר ֶאל   ֶפָטרֹוס-ַהֹשֶעֶרת ַוָיֵבא ֶאת-ַהּנֹוָדע ַלֹכֵהן ַהָגדֹול ַויְּ

ָתה  :ַהָביְּ

רֹוס ֲהלֹא ַגם-ַותֹאֶמר ָהָאָמה ַהֹשֶעֶרת ֶאל17  ַאָתה -ֶפטְּ
י יש ַהֶזה ַויֹאֶמר לֹא ָאנִׁ יֵדי ָהאִׁ מִׁ ַתלְּ  :מִׁ

ים 18  ַבֲערּו ֶגָחלִׁ ים ַויְּ תִׁ ָשרְּ ַהמְּ ים וְּ דּו ָהֲעָבדִׁ ָשם ָעמְּ וְּ
ֵני ַהֹקר ַוַיֲעֹמד ַגם פְּ ַחֵמם מִׁ תְּ הִׁ ָמֶהם - לְּ רֹוס עִׁ ַחָמם ֶפטְּ תְּ  :ַויִׁ

ַאל ַהֹכֵהן ַהָגדֹול ֶאת19  שְּ ַעל-ֵישּוַע ַעל-ַויִׁ יָדיו וְּ מִׁ -ַתלְּ
 :ֹוָרתוֹ ת

י ֶאל20  תִׁ ַברְּ ֵעין ַהֶשֶמש דִׁ י לְּ ָהעֹוָלם -ַוַיַען ֹאתֹו ֵישּוַע ֲאֹנכִׁ
ֵבית י בְּ תִׁ ַמדְּ יד לִׁ ָתמִׁ ָדש ֲאֶשר ָשם  -וְּ קְּ ֵבית ַהמִׁ ֵנֶסת ּובְּ ַהכְּ

לֹאהַ -ָכל ים וְּ ָהלִׁ קְּ ים נִׁ הּודִׁ י ָדָבר ַבָסֶתר -יְּ תִׁ ַברְּ  :דִׁ

ָלָמה21  ַאל-וְּ י שְּ ָאֵלנִׁ שְּ עּו -ָנא ֶאת-ֶזה תִׁ ים ֲאֶשר ָשמְּ ָהֲאָנשִׁ
ים ֶאת עִׁ ָּנם ֹידְּ ָבָרי הִׁ י- דְּ  :ֲאֶשר הֹוֵריתִׁ

רֹו ֶאת22  ַדבְּ י כְּ הִׁ ים -ַויְּ תִׁ ָשרְּ ים ָהֵאֶלה ַוַיְך ֶאָחד ַהמְּ ָברִׁ ַהדְּ
י ַויֹאַמר ֲהָכזֹאת ַתֲעֶנה ֶאת-ֵישּוַע ַעל-ֹעֵמד ָשם ֶאתהָ  חִׁ - ַהלְּ

 :ַהֹכֵהן ַהָגדֹול
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ם 23  י ֶאת-ַוַיַען ֹאתֹו ֵישּוַע אִׁ י ֲעֵנה בִׁ תִׁ ַברְּ ָהָרָעה  -ָרָעה דִׁ
ם אִׁ כֹוָנה ַעל-וְּ י-נְּ יָתנִׁ כִׁ  :ֶמה הִׁ

ָחָנן ָשַלח ֹאתֹו ָאסּור ֶאל24   :לַקָיָפא ַהֹכֵהן ַהָגדוֹ -וְּ

רּו ֵאָליו ֲהלֹא ַגם25  ַחֵמם ַויֹאמְּ תְּ רֹוס ֹעֵמד ּומִׁ עֹון ֶפטְּ מְּ שִׁ - וְּ
יאַ  ַכֵחש ַויֹאֶמר לֹא ָאנִׁ יָדיו ַויְּ מִׁ ַתלְּ  :ָתה מִׁ

יש ַההּוא ֲאֶשר  26  ֵדי ַהֹכֵהן ַהָגדֹול מֹוָדע ָלאִׁ ֶאָחד ֵמַעבְּ וְּ
רֹוס ֶאת ֵצץ ֶפטְּ י רְּ -קִׁ נֹו ָאַמר ֵאָליו ֲהלֹא ֲאנִׁ מֹו  ָאזְּ יָך עִׁ יתִׁ אִׁ

 :ַבָגן

ֹגל27  נְּ ֶרַגע ֶזה ָקָרא ַהַתרְּ ַכֵחש ּובְּ רֹוס ַויְּ  :ַויֹוֶסף ֶפטְּ

יכּו ֶאת28  ֵבית ַקָיָפא ֶאל-ַויֹולִׁ ָפט -ֵישּוַע מִׁ שְּ ֵבית ַהמִׁ
י  תִׁ לְּ בִׁ ָפט לְּ שְּ תֹוְך ֵבית ַהמִׁ ֶהם לֹא ָבאּו לְּ ַכֲעלֹות ַהֹבֶקר וְּ

לֹא יּו אּו וְּ ַטמְּ לּו ֶלֱאֹכל ֶאתיִׁ  :ַהָפַסח-כְּ

יָלטֹוס ֲאֵליֶהם ַויֹאַמר ַמה29  ָנהשִׁ -ַוֵיֵצא פִׁ יאּו ַעל יטְּ -ָתבִׁ
יש ַהֶזההָ   :אִׁ

רּו ֵאָליו לּוֵלא ָהָיה ֶזה ֹפֵעל30  נּו -ַוַיֲענּו ַויֹאמְּ ַגרְּ סְּ ָאֶון לֹא הִׁ
ָיֶדיָך  :ֹאתֹו בְּ
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ֻטהּו ַעל31  יפְּ שִׁ חּו ֹאתֹו ַאֶתם וְּ יָלטֹוס קְּ - ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם פִׁ
ים ֵאיןפִׁ  הּודִׁ רּו ֵאָליו ַהיְּ ֶכם ַויֹאמְּ ית -י תֹוַרתְּ ָהמִׁ ָלנּו ֹכַח לְּ

 :ֶנֶפש ָאָדם

יד ַמה32  גִׁ ַבר ֵישּוַע ֲאֶשר הִׁ ַמלֹאת דְּ ֶיה מֹותֹו ֲאֶשר  -לְּ הְּ יִׁ
 :יּוָמת

יָלט33  ָרא ֶאל- ֹוס ֶאלַוָיָשב פִׁ קְּ ָפט ַויִׁ שְּ ֵישּוַע -ֵבית ַהמִׁ
ים הּודִׁ  :ַויֹאֶמר ֵאָליו ַהַאָתה הּוא ֶמֶלְך ַהיְּ

ידּו34  גִׁ ָך ַאָתה ֹדֵבר ֵכן אֹו ֵכן הִׁ בְּ לִׁ ָך ָעַלי -ַוַיַען ֵישּוַע ֲהמִׁ לְּ
ים  :ֲאֵחרִׁ

ָר 35  ָך וְּ י ֵהן ַעמְּ י ֲאֹנכִׁ הּודִׁ י יְּ יָלטֹוס ֲהכִׁ ים ַוַיַען פִׁ אֵשי ַהֹכֲהנִׁ
ָתה י ֶמה ָעשִׁ ָידִׁ ירּוָך בְּ גִׁ סְּ  :הִׁ

ן36  י ֵאיֶנָּנה מִׁ כּותִׁ ן-ַוַיַען ֵישּוַע ַמלְּ לּו מִׁ - ָהעֹוָלם ַהֶזה אִׁ
י ֶאָּנֵתן  הָ  תִׁ לְּ בִׁ י לְּ ָלֲחמּו לִׁ ַתי יִׁ ָשרְּ י מְּ כּותִׁ ָתה ַמלְּ עֹוָלם ַהֶזה ָהיְּ

י ֵאינֶ  כּותִׁ ים ַאְך ַעָתה ַמלְּ הּודִׁ יֵדי ַהיְּ ֹפהבִׁ  :ָּנה מִׁ

ם37  יָלטֹוס אִׁ ֵכן ֶמֶלְך ָאָתה ַוַיַען ֵישּוַע -ַויֹאֶמר ֵאָליו פִׁ
י ָת כִׁ י -ַאָתה ָאַמרְּ ָלזֹאת ָבאתִׁ י וְּ תִׁ י ָלזֹאת נֹוַלדְּ ֶמֶלְך ָאנִׁ

יד ַעל ָהעִׁ ַמע ֶאת-ָבעֹוָלם לְּ שְּ י ֲאֶשר ָלֱאֶמת יִׁ י-ָהֱאֶמת מִׁ  :קֹולִׁ
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יָלטוֹ 38  רֹו  ַויֹאֶמר ֵאָליו פִׁ ַאֲחֵרי ַדבְּ יא ָהֱאֶמת וְּ ס ָמה הִׁ
י לֹא -ָכזֹאת ָשב ֶאל ים ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאנִׁ הּודִׁ י בֹו -ַהיְּ ָמָצאתִׁ

 :ֲעֹון

ים 39  ירִׁ ַשַלח ָלֶכם ַבֶפַסח ֶאָחד ֵמָהֲאסִׁ ֵּנה ֶזה ַהֹחק ֵמָאז לְּ הִׁ וְּ
ם ַעָתה אִׁ י וְּ שִׁ ֵעיֵניֶכם ֲאַשַלח ָלֶכם ֶאת-ַלָחפְּ ְך ֶמלֶ -טֹוב בְּ

ים הּודִׁ  :ַהיְּ

ֲעקּו ֵלאֹמר לֹא ֶאת40  צְּ יפּו ַויִׁ ם ֶאת-ַויֹוסִׁ י אִׁ ַאָבא  -ַבר-ֶזה כִׁ
 :ַאָבא ָהָיה שֹוֵדד-ּוַבר

https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 19 

 

יָלטֹוס ֶאת1  ַקח פִׁ ים-ָאז יִׁ ַיֵסר ֹאתֹו ַבשֹוטִׁ  :ֵישּוַע ַויְּ

גּו ֶכֶתר קֹוצִׁ 2  ֵשי ַהָצָבא ָשרְּ ַאנְּ ימּו ַעל וְּ רֹאשֹו -ים ַוָישִׁ
ָגָמן  יל ַארְּ עִׁ יֻשהּו מְּ בִׁ  :ַוַילְּ

ים ַוַיֻכהּו ַעל3  הּודִׁ י ֶמֶלְך ַהיְּ חִׁ אּו יְּ רְּ קְּ שּו ֵאָליו ַויִׁ גְּ י-ַויִׁ  :ַהֶלחִׁ

יֶאּנּו  4  ֵּנה אֹוצִׁ יָלטֹוס ַוֵיֵצא ַהחּוָצה ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם הִׁ ַוָיָשב פִׁ
ַבֲעבּור תֵ  ֵניֶכם לְּ פְּ י לֹאלִׁ עּו כִׁ י בֹו ָעֹון-דְּ  :ָמָצאתִׁ

https://adilsoncardoso.com/
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ָגָמן  5  יל ָהַארְּ עִׁ ים ּומְּ ַוֵיֵצא ֵישּוַע ַהחּוָצה ֹנֵשא ֶכֶתר ַהקֹוצִׁ
ֵּנה ַהָגֶבר יָלטֹוס הִׁ  :ָעָליו ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם פִׁ

אֹוָתם ֹאתֹו ָצֲעקּו ֵלאֹמר  6  רְּ ים כִׁ תִׁ ַשרְּ ַהמְּ ים וְּ ָראֵשי ַהֹכֲהנִׁ וְּ
ֵלב ֹאת ֵלב ַהצְּ חּו ֹאתֹו ַאֶתם  ַהצְּ יָלטֹוס קְּ ֹו ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם פִׁ

י לֹא י ֲאנִׁ יֻבהּו כִׁ לִׁ ַהצְּ י בֹו ָעֹון- וְּ  :ָמָצאתִׁ

ֵּנה ֶיש7  ים הִׁ הּודִׁ י תֹוָרֵתנּו -ַוַיֲענּו ֹאתֹו ַהיְּ פִׁ ָלנּו תֹוָרה ּולְּ
ָפט שְּ י-מִׁ ַאֵמר ֵלאֹמר ֶבן-ָמֶות לֹו כִׁ תְּ ים הּוא-מִׁ  :ָהֱאֹלהִׁ

ֹמעַ 8  שְּ יָלטֹוס ֶאת כִׁ ֹאד- פִׁ יָרא ֶיֶתר מְּ  :ַהָדָבר ַהֶזה ַויִׁ

ָפט ַויֹאֶמר ֶאל-ַוָיָשב ַוָיבֹא ֶאל9  שְּ ֶזה  -ֵבית ַהמִׁ ֵישּוַע ֵאי מִׁ
ֵישּוַע לֹא אּוָמה-ָאָתה וְּ  :ָעָנה ֹאתֹו מְּ

י  10  י ָידִׁ ַדֵבר ֲהלֹא ֵתַדע כִׁ יָלטֹוס ַהֵאַלי לֹא תְּ ַויֹאֶמר ֵאָליו פִׁ
ַרב-ַרב ַשֵלֲחָך וְּ י לְּ ָלֶבָך-לִׁ צְּ י לִׁ  :לִׁ

ַתן -ַוַיַען ֹאתֹו ֵישּוַע ֵאין 11  ָך ֹכַח ָעַלי לּוֵלא נִׁ ָך ֵמָעל -לְּ לְּ
ָיֶדיָך ָגדֹול ֵמֲעֹוֶנָך-ַעל יַרי בְּ גִׁ  :ֵכן ֲעֹון ַמסְּ

ַעל12  ים ָצֲעקּו -וְּ הּודִׁ ַהיְּ חֹו וְּ ַשלְּ יָלטֹוס לְּ ֵקש פִׁ זֹאת בִׁ
ם רּו אִׁ ָאמְּ שַ -וְּ ָך ֹאֵהב ֶאת- ַלח ֶאתתְּ יש ַהֶזה ֵאינְּ ַהֵקיָסר -ָהאִׁ

קֹוֵמם ַעל תְּ ֶמֶלְך הּוא מִׁ יֹות לְּ הְּ קֹוֵמם לִׁ תְּ י ַהמִׁ  :ַהֵקיָסר- כִׁ
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טֹוס ֶאת 13  ילְּ ֹמַע פִׁ שְּ יא ֶאת-כִׁ ים ָהֵאֶלה הֹוצִׁ ָברִׁ ֵישּוַע -ַהדְּ
רָ -ַהחּוָצה ַוֵיֶשב ַעל קְּ ָפט ַבָמקֹום ַהּנִׁ שְּ ֵסא ַהמִׁ ֶצֶפת כִׁ א ַמרְּ

ָתא  ית ַגבְּ רִׁ בְּ עִׁ ים ּובְּ  :ֲאָבנִׁ

ל14  ים ָבֶעֶרב ַהֶפַסח ַההּוא ַכָשָעה -ַויֹאַמר ֵאֶ הּודִׁ ַהיְּ
ֶכם כְּ ֵּנה ַמלְּ ית הִׁ שִׁ  :ַהשִׁ

ֹלב ֹאתֹו ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם  15  ֵצא ֹאתֹו צְּ ֵצא ַהיְּ ֲעקּו ַהיְּ צְּ ַויִׁ
ֹלב ֶאת יָלטֹוס ֲהָצֹלב ֶאצְּ ֶכם וַ -פִׁ כְּ ים ַמלְּ ַיֲענּו ָראֵשי ַהֹכֲהנִׁ

ם-ֵאין י אִׁ  :ַהֵקיָסר-ָלנּו ֶמֶלְך כִׁ

חּו ֶאת16  קְּ ֹלב ֹאתֹו ַויִׁ צְּ ָיָדם לִׁ ָתנֹו בְּ יֻכהּו-ָאז נְּ  :ֵישּוַע ַויֹולִׁ

יֻאהּו ֶאל-ֹאתֹו ֶאת יאּושִׁ ַויַ 17  בִׁ ָלבֹו ַויְּ ַהָמקֹום -ֵעץ צְּ
ָתא ָגלְּ ית ָגלְּ רִׁ בְּ עִׁ ֹגֶלת ּובְּ קֹום ַהֻגלְּ ָרא מְּ קְּ  :ַהּנִׁ

ֶזה  18  מֹו ֵמֵעֶבר מִׁ ים עִׁ ים ֲאֵחרִׁ ֵני ֲאָנשִׁ בּו ֹאתֹו ָשם ּושְּ לְּ צְּ ַויִׁ
ֵניֶהם ֵישּוַע ֵבין שְּ ֶזה וְּ  :ּומִׁ

תֹ 19  יָלטֹוס כְּ ֹתב פִׁ כְּ יֵמהּו ַעל-ֶבת ַעלַויִׁ שִׁ ָלב  -לּוַח ַויִׁ ַהצְּ
ים הּודִׁ י ֶמֶלְך ַהיְּ רִׁ  :ֵישּוַע ַהָּנצְּ

אּו ֶאת20  ים ָקרְּ ים ַרבִׁ יהּודִׁ י ַהָמקֹום ֲאֶשר  -וִׁ ֹתֶבת כִׁ ַהכְּ
ַלב צְּ ית  -נִׁ רִׁ בְּ תּוָבה עִׁ ֹתֶבת כְּ ַהכְּ יר וְּ ָשם ֵישּוַע ָקרֹוב ָלעִׁ

ית יָונִׁ ית וִׁ  :רֹומִׁ
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רּו ָראשֵ 21  ים ֶאלַויֹאמְּ הּודִׁ יָלטֹוס ַאל-י ֹכֲהֵני ַהיְּ ֹתב -פִׁ כְּ תִׁ
ים הּודִׁ י ֶמֶלְך ַהיְּ י ָאַמר ֲאנִׁ ים ַרק כִׁ הּודִׁ  :ֶמֶלְך ַהיְּ

יָלטֹוס ֶאת22  י-ַוַיַען פִׁ תִׁ י ָכַתבְּ תִׁ  :ֲאֶשר ָכַתבְּ

ֵשי ַהָצָבא ֶאת23  בּו ַאנְּ י ַכֲאֶשר ָצלְּ הִׁ חּו ֶאת-ַויְּ קְּ -ֵישּוַע ַויִׁ
ַגם ֶאתָגדָ בְּ  יש וְּ יש אִׁ אִׁ ָבָעה ֹרַבע לְּ קּום ַארְּ ַחלְּ תֹו  -יו ַויְּ ֻכַתנְּ

ם י אִׁ פּוָרה כִׁ ָתה תְּ ֹתֶנת לֹא ָהיְּ ַהכְּ - ַעד ָפהשָ ַמֲעֶשה ֹאֵרג מִׁ -וְּ
 :ָפהשָ הַ 

יש ֶאל24  רּו אִׁ יָלה -ַויֹאמְּ ָעה ֹאָתּה ַאְך ַנפִׁ רְּ קְּ ֵרֵעהּו לֹא נִׁ
הָ  ֶיה לְּ הְּ י תִׁ מִׁ ָגַדי ָעֶליָה גֹוָרל לְּ קּו בְּ ַחלְּ ַבר ַהָכתּוב יְּ ים דְּ קִׁ

ַעל ילּו גֹוָרל ַוַיֲעשּו-ָלֶהם וְּ י ַיפִׁ בּושִׁ ֵשי ַהָצָבא-לְּ  :ֵכן ַאנְּ

ַעל25  ָים ֵאֶשת  -וְּ רְּ מֹו ּומִׁ מֹו ַוֲאחֹות אִׁ דּו אִׁ ַלב ֵישּוַע ָעמְּ ַיד צְּ
ית ָדלִׁ ָים ַהַמגְּ רְּ לֹוָפס ּומִׁ  :קְּ

א ֵישּוַע ֶאת26  מוֹ -ַוַירְּ ֶאתאִׁ ים  - וְּ דִׁ ידֹו ֲאֶשר ָאַהב ֹעמְּ מִׁ ַתלְּ
לֹו ַויֹאֶמר ֶאל ֵנְך-ֶאצְּ י ֶזה בְּ אִׁ ָשה רְּ מֹו אִׁ  :אִׁ

ַאַחר ָאַמר ֶאל27  ָפּה -וְּ ֶמָך ַוַיַאסְּ ֵאה זֹאת אִׁ ידֹו רְּ מִׁ ַתלְּ
יד ֶאל מִׁ ָלה-ַהַתלְּ  :ֵביתֹו ֵמַהיֹום ַההּוא ָוָמעְּ

תֹו ַאֲחֵרי28  ַדעְּ ֵישּוַע בְּ ַלם ָכלֵכן כִׁ -וְּ שְּ ַמלֹאת  -י נִׁ ָדָבר ַאְך לְּ
י-ֶאת  :ַהָכתּוב ָאַמר ָצֵמאתִׁ
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ימּו  29  פֹוג ַבֹחֶמץ ַוָישִׁ לּו סְּ בְּ טְּ י ָמֵלא ֹחֶמץ ַויִׁ לִׁ ָשם ָעַמד כְּ וְּ
יעּוהּו ֶאל-ַעל יו-רֹאש ֵאזֹוב ַוַיגִׁ  :פִׁ

ן30  ַעם ֵישּוַע מִׁ טְּ ָלם ַוֵיט ֶאת-ַויִׁ שְּ ֹ -ַהֹחֶמץ ַויֹאֶמר נִׁ אשֹו  ר
ֵקד ֶאת  :רּוחוֹ -ַוַיפְּ

ֵאר ֶאת31  י ַהשְּ תִׁ לְּ בִׁ ים ָחשּו לְּ הּודִׁ ַהיְּ ים ַעל-וְּ ָגרִׁ ָהֵעץ  -ַהפְּ
י יֹום ַהַשָבת כִׁ ַהַשָבת ַההּוא ָגדֹול הּוא  -בְּ ֶעֶרב ַשָבת ָהָיה וְּ

ַשֵבר ֶאת-ַעל ָלטֹוס לְּ פִׁ י ָימּותּו -ֵכן ָשֲאלּו מִׁ שֹוֵקיֶהם כִׁ
הֹורִׁ  ןּולְּ  :ָהֵעץ-יָדם מִׁ

רּו ֶאת32  ַשבְּ ֵשי ַהָצָבא ַויְּ ֶאת-ַוָיֹבאּו ַאנְּ -שֹוֵקי ָהֶאָחד וְּ
מוֹ ש בּו עִׁ לְּ צְּ י ֲאֶשר נִׁ  :ֹוֵקי ַהֵשנִׁ

י-ַוָיֹבאּו ֶאל33  אּו כִׁ רְּ רּו ֶאת-ֵישּוַע ַויִׁ בְּ לֹא שִׁ ָבר ֵמת וְּ -כְּ
 :ֹוָקיוש

ָקרוֹ 34  ֵשי ַהָצָבא דְּ דֹו ַוֵיֵצא ָדם   ַאְך ֶאָחד ֵמַאנְּ צִׁ ית בְּ ַבֲחנִׁ
ם  :ָוָמיִׁ

יד ַעל35  ַהֵמעִׁ הּוא -ֶזה ָרָאה ֶאת-וְּ ֵעדּותֹו ֶנֱאָמָנה וְּ ַהָדָבר וְּ
ינּו ַגם ַבֲעבּור ַתֲאמִׁ כֹו לְּ ֶגה חִׁ י ֱאֶמת ֶיהְּ  :ַאֶתם-ֹיֵדַע כִׁ

ָכל36  ַקֵים ֶאת-וְּ ֶעֶצם לֹא-ֶזה ָהָיה לְּ רּו בוֹ -ַהָכתּוב וְּ בְּ שְּ  :תִׁ

טּו ֵאָליו ֵאת ֲאֶשר37  בִׁ הִׁ עֹוד ָכתּוב ֵלאֹמר וְּ  :ָדָקרּו-וְּ
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ן38  ים ָהֵאֶלה יֹוֵסף מִׁ ָברִׁ י ַאַחר ַהדְּ הִׁ ם הּוא ֲאֶשר  -ַויְּ ָהָרָמַתיִׁ
ָאתֹו ֶאת רְּ יִׁ יד ֵישּוַע ַבֵסֶתר מִׁ מִׁ ַאל  -ָהָיה ַתלְּ שְּ ים ַויִׁ הּודִׁ ַהיְּ

יָלטֹוס ָלֶתת  :ת ֵישּועַ גּופַ -לֹו ָלֵשאת ֶאת-ֵמֵאת פִׁ

ֶתן39  ָשא ֶאת-ַויִׁ יֹון ַוָיבֹא ַויִׁ שְּ יָלטֹוס רִׁ גּוַפת ֵישּוַע -לֹו פִׁ
ים ָבא ֶאל ָפנִׁ ימֹון ֲאֶשר לְּ דִׁ ַנקְּ ָלה ָבא ַגם-וְּ הּוא -ֵישּוַע ַבַליְּ

ים ֹמר לּולִׁ ים בְּ יא ַסמִׁ ֵהבִׁ ין-וְּ יָטרִׁ ֵמָאה לִׁ  :ַוֲאָהלֹות כְּ

חּו ֶאת40  קְּ אּו  גּוַפת יֵ -ַויִׁ לְּ ים ֲאֶשר מִׁ יכִׁ רִׁ ַתכְּ שּוַע ַוַיֲעטּוָה בְּ
ים הּודִׁ בּוַרת ַהיְּ ֶדֶרְך קְּ ים כְּ ָשמִׁ  :בְּ

ַלב41  צְּ ָשם ָהָיה ָגן ּובֹו ֶקֶבר ָחָדש ֲאֶשר -ּוַבָמקֹום ֲאֶשר נִׁ
יש-עֹוד לֹא ַבר בֹו אִׁ קְּ  :נִׁ

ַהֶקֶבר ָקר42  ים וְּ הּודִׁ יֹות ַהיֹום ֶעֶרב ַשָבת ַליְּ הְּ רּו  ּובִׁ ֹוב ָקבְּ
 :ֵישּועַ -בֹו ֶאת

https://adilsoncardoso.com/ 

 

João Hebraico Capítulo 20 

 

נֹות ֹבֶקר  1  פְּ ית לִׁ ָדלִׁ ָים ַהַמגְּ רְּ י ָבֶאָחד ַבַשָבת ַוָתבֹא מִׁ הִׁ ַויְּ
גֹוָלָלה ֵמַעל-ַהָקֶבר ַוֵתֶרא ֶאת-ַבֲחֵשָכה ֶאל  :ַהָקֶבר-ָהֶאֶבן מְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֶאל-ַוָתָרץ ַוָתבֹא ֶאל2  רּוס וְּ עֹון ֶפטְּ מְּ יד ָהַאֵחר -שִׁ מִׁ ַהַתלְּ
אּו ֶאתֲאֶשר ָאַהב ֹאתֹו ֵישּוַע ַותֹא ֵּנה ָנשְּ -ֶמר ֲאֵליֶהם הִׁ

ן נּו לֹא ֵנַדע ָאָנה ָשמּו ֹאתוֹ -ֲאֹדֵנינּו מִׁ  :ַהֶקֶבר ַוֲאַנחְּ

כּו ֶאל3  יד ָהַאֵחר ַוֵילְּ מִׁ ַהַתלְּ רֹוס וְּ  :ַהָקֶבר-ַוֵיֵצא ֶפטְּ

יד ָהַאֵחר ָלרּוץ ַוַיֲעֹבר  4  מִׁ ַמֵהר ַהַתלְּ ָדו ַויְּ ֵניֶהם ָרצּו ַיחְּ ּושְּ
רֹוס-ֶאת אשֹון ֶאל ֶפטְּ  :ַהָקֶבר-ַוָיבֹא רִׁ

ֵקף ֶאל5  ַשח ַוַישְּ א ֶאת-ַויִׁ ים -תֹוכֹו ַוַירְּ ים ֻמָּנחִׁ יכִׁ רִׁ ַהַתכְּ
יָמה נִׁ לֹא ָיַרד פְּ ַבָדם וְּ  :לְּ

ַגם6  רֹוס ָבא ַאֲחָריו ַוֵיֶרד ֶאל-וְּ עֹון ֶפטְּ מְּ א -שִׁ ַהָקֶבר ַוַירְּ
ַבָדם-ֶאת ים לְּ ים ֻמָּנחִׁ יכִׁ רִׁ  :ַהַתכְּ

ָתה ַעלוְּ 7  ַפַחת ֲאֶשר ָהיְּ טְּ ם-ַהמִׁ ים  -רֹאשֹו ֵאיֶנָּנה עִׁ יכִׁ רִׁ ַהַתכְּ
ם י אִׁ ָמקֹום ַאֵחר-כִׁ ַבָדּה בְּ נּוָפה לְּ  :צְּ

יד ָהַאֵחר ֲאֶשר-ַוֵיֶרד ָשם ַגם8  מִׁ אשֹון ֶאל-ַהַתלְּ -ָבא רִׁ
א ַוַיֲאֵמןהַ   :ֶקֶבר ַוַירְּ

י ַעד9  ינּו עֹוד ֶאת-ַעָתה לֹא- כִׁ י ָנכֹון לֹו ַהכְּ -ֵהבִׁ ים כִׁ תּובִׁ
ן ים-ָלקּום מִׁ  :ַהֵמתִׁ

כּו ֶאל10  ים ַוֵילְּ ידִׁ מִׁ  :ֵביָתם-ַוָיֻשבּו ַהַתלְּ
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ַשח 11  כֹוָתּה ַותִׁ בְּ י בִׁ הִׁ חּוץ ַלֶקֶבר ַוֵתב   ַויְּ ָדה מִׁ ָים ָעמְּ רְּ ּומִׁ
ֵקף ֶאל  :תֹוְך ַהָקֶבר -ַוַתשְּ

י12  ָבנִׁ ים לְּ ים ֹעטִׁ ָאכִׁ ֵני ַמלְּ ים ַבָמקֹום ַוֵתֶרא שְּ בִׁ ישְּ ם וְּ
ֶאָחד -ֲאֶשר ָשמּו ֶאת ַרֲאֹשָתיו וְּ גּוַפת ֵישּוַע ֶאָחד מְּ

ֹלָתיו גְּ  :ַמרְּ

אּו ֶאת13  י ָנשְּ י ֲאֵליֶהם כִׁ כִׁ בְּ ָשה ָלֶמה תִׁ רּו ֵאֶליָה אִׁ - ַויֹאמְּ
לֹא ֵאַדע ָאָנה ָשֻמהּואֲ  ֶזה וְּ י מִׁ  :ֹדנִׁ

ַדֶבֶרת ָכזֹאת ַוֵתפֶ 14  יא מְּ ֵישּוַע -ן ֵמַאֲחֶריָה ַוֵתֶרא ֶאתעֹוד הִׁ
י הּוא ֵישּועַ  ָעה כִׁ לֹא ָידְּ  :ֹעֵמד וְּ

י ֶאת15  כִׁ בְּ ָשה ָלֶמה תִׁ י  -ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע אִׁ ַבֵקשִׁ י תְּ מִׁ
י ָבה כִׁ יא ָחשְּ הִׁ ם-וְּ י אִׁ ַאָתה  -ֹנֵטר ַהָגן הּוא ַוֹתֶאר ֵאָליו ֲאֹדנִׁ

יָדה  ֶזה ַהגִׁ י ֵאֵלְך  -ָנָשאָת ֹאתֹו מִׁ ָת ֹאתֹו ַוֲאנִׁ י ֵאיפֹא ַשמְּ ָנא לִׁ
אֶ   :ֶאּנּושָ וְּ

ית 16  רִׁ בְּ ָים ַוֵתֶפן ַותֹאֶמר ֵאָליו עִׁ רְּ ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע מִׁ
י י ֲאֶשר ֵיָאֵמר ַרבִׁ  :ַרבּונִׁ

י ֶאל-ַויֹאֵמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ַאל17  יתִׁ י עֹוד לֹא ָעלִׁ י כִׁ י בִׁ עִׁ גְּ - תִׁ
יהָ  כִׁ י ֹעֶלה ֶאל-ֶאל  ָאב ַאְך לְּ נִׁ נְּ י ֲאֵליֶהם הִׁ רִׁ מְּ אִׁ י  -ַאַחי וְּ ָאבִׁ

יֶכם ֶאל  :ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהיֶכם-ַוֲאבִׁ
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י18  ים כִׁ ידִׁ מִׁ ית ַוַתֵגד ַלַתלְּ ָדלִׁ ָים ַהַמגְּ רְּ -ָרֲאָתה ֶאת-ַוָתבֹא מִׁ
ֶבר ֵאֶליהָ הָ  י ָכזֹאת דִׁ כִׁ  :ָאדֹון וְּ

י ָבֶעֶרב ַבַשָבת ַההּוא ַכֲאֶשר 19  הִׁ ת ַויְּ תֹות ַהַביִׁ רּו ַדלְּ גְּ סְּ נִׁ
ָאָתם ֶאת רְּ יִׁ ים מִׁ ידִׁ מִׁ צּו ָשם ַהַתלְּ בְּ קְּ ים ַוָיבֹא  -ֲאֶשר נִׁ הּודִׁ ַהיְּ

תֹוָכם ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָשלֹום ֲעֵליֶכם  :ֵישּוַע ַוַיֲעֹמד בְּ

ָאם ֶאת20  רֹו ָכזֹאת ֶהרְּ ַאֲחֵרי ַדבְּ ֶאת-וְּ חּו -ָיָדיו וְּ מְּ שְּ דֹו ַויִׁ צִׁ
מִׁ  אֹוָתם ֶאתַהַתלְּ רְּ ים בִׁ  :ָהָאדֹון-ידִׁ

ַויֹוֶסף ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָשלֹום ָלֶכם ַכֲאֶשר ָשַלח  21 
ֶכם י ֹשֵלַח ֶאתְּ נִׁ נְּ י ָהָאב ֵכן הִׁ  :ֹאתִׁ

חּו ָלֶכם 22  ַפח ָבֶהם ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם קְּ רֹו ָכזֹאת ַויִׁ ַאֲחֵרי ַדבְּ וְּ
 :רּוַח ַהֹקֶדש-ֶאת

יש אִׁ 23  חּו לֹו ֶאתאִׁ לְּ סְּ ם  -יש ֲאֶשר תִׁ אִׁ ַלח לֹו וְּ סְּ נִׁ ֲחָטָאיו וְּ
יּו הְּ יתּום ָעָליו ָעָליו יִׁ שִׁ  :תְּ

ֵנים ֶהָעָשר לֹא24  שְּ ידּומֹוס ֶאָחד מִׁ ָרא דִׁ קְּ תֹוָמא ַהּנִׁ ָהָיה  -וְּ
בֹא ֵישּועַ  ָמֶהם בְּ  :עִׁ

ינּו ֶאת25  ים ָראִׁ ידִׁ מִׁ רּו ֵאָליו ֶיֶתר ַהַתלְּ יֹאֶמר  ָהָאדֹון וַ - ַויֹאמְּ
ם ֶאה ֶאת-ֲאֵליֶהם אִׁ לֹא  -לֹא ֶארְּ ָיָדיו וְּ ים בְּ רִׁ מְּ רֹות ַהַמסְּ קְּ ַמדְּ
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ַקע ֶאת י לֹא ֶאַגע -ֶאתְּ ָידִׁ ים ָהֵאֶלה ובְּ רִׁ מְּ ֵבי ַהַמסְּ קְּ נִׁ י בְּ ָבעִׁ ֶאצְּ
יָנה דֹו לֹא ַאֲאמִׁ צִׁ  :בְּ

יָמה26  נִׁ ת פְּ ים ַבַביִׁ ידִׁ מִׁ ֲהלּו ַהַתלְּ קְּ ים נִׁ ֹמַנת ָימִׁ ֵצה שְּ קְּ  ּומִׁ
ָלתֹות  רּו ַהדְּ ָמֶהם ַוָיבֹא ֵישּוַע ַכֲאֶשר ֻסגְּ תֹוָמא עִׁ עֹוד ַהַפַעם וְּ

תֹוָכם ַויֹאֶמר ָשלֹום ֲעֵליֶכם  :ַוַיֲעֹמד בְּ

ַאַחר ָאַמר ֶאל27  ֵאה -תֹוָמא הֹוֵשט ֶאת-וְּ ָבֲעָך ֵהָּנה ּורְּ ֶאצְּ
הֹוֵשט ֶאת-ֶאת ַאל-ָיַדי וְּ י וְּ דִׁ צִׁ י בְּ ָך ּוֻמֵשנִׁ י ֲחַסר  -ָידְּ הִׁ תְּ

ם י אִׁ ין-ֱאמּוָנה כִׁ  :ַהֲאֵמן ַתֲאמִׁ

י ֵואֹלָהי28   :ַוַיַען תֹוָמא ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאֹדנִׁ

ָת תֹוָמא 29  י ֱהֶאַמנְּ יַתנִׁ אִׁ ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע ַיַען ֲאֶשר רְּ
ָראֹו לֹא ָראּו ים וְּ ינִׁ ֵרי ֵאֶלה ַהַמֲאמִׁ  :ַאשְּ

ַגם30  יָדיו  -וְּ מִׁ ֵעיֵני ַתלְּ ים ָעָשה ֵישּוַע לְּ ים ַרבִׁ ים ֲאֵחרִׁ תִׁ מֹופְּ
בּו ַבֵסֶפר ַהֶזה-ֲאֶשר לֹא תְּ כְּ  :נִׁ

י ֵישּוַע הּוא -ַאְך31  ינּו כִׁ ַבֲעבּור ַתֲאמִׁ בּו לְּ תְּ כְּ ֵאֶלה נִׁ
יַח ֶבן ים ֵעֶקב -ַהָמשִׁ יּו ָלֶכם ַחיִׁ הְּ ַבֲעבּור יִׁ ים ּולְּ ָהֱאֹלהִׁ

מוֹ ֱאמּונַ  שְּ ֶכם בִׁ  :תְּ
https://adilsoncardoso.com/ 

 

https://adilsoncardoso.com/
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י ַאֲחֵרי1  הִׁ ֵהָראֹות ֶאל-ַויְּ יָדיו ַעל-ֵכן ַויֹוֵסף ֵישּוַע לְּ מִׁ ַים -ַתלְּ
ָאה ֲאֵליֶהם רְּ ֹכה נִׁ ָיה וְּ ַברְּ  :טְּ

ָרא 2  קְּ תֹוָמא ַהּנִׁ רֹוס וְּ עֹון ֶפטְּ מְּ ָדו שִׁ בּו ַיחְּ ַכֲאֶשר ָישְּ
ָקנָ  ֵאל מִׁ ַתנְּ ידּומֹוס ּונְּ ם דִׁ ַניִׁ י ּושְּ דִׁ ֵני ַזבְּ יל ּובְּ ה ֲאֶשר ַבָגלִׁ

יָדיו מִׁ ַתלְּ ים מִׁ  :ֲאֵחרִׁ

רּו 3  יג ַויֹאמְּ י ֹהֵלְך ָלדִׁ נִׁ נְּ רֹוס הִׁ עֹון ֶפטְּ מְּ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם שִׁ
ָמְך ֵנֵלְך ַגם דּו ֶאל -ֵאָליו עִׁ ָיד ַוֵירְּ אּו מִׁ נּו ַוֵיצְּ לֹא  -ֲאָנחְּ ָיה וְּ ָהֳאנִׁ

אּוָמה בַ  דּו מְּ ָלה הּואָלכְּ  :ַליְּ

ֵּנה ֵישּוַע ֹעֵמד ַעל4  הִׁ ים  -ַהֹבֶקר אֹור וְּ ידִׁ מִׁ ַהַתלְּ ַפת ַהָים וְּ שְּ
י ֵישּוַע הּוא עּו כִׁ  :לֹא ָידְּ

ָלֶכם ָדָבר ֶלֱאֹכל ַוַיֲענּו -ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ָבַני ֲהֵיש5 
ן רּו ָאיִׁ  :ַוֹימְּ

שּו ֶאת6  רְּ ָיה ַהמִׁ -ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם פִׁ ין ָלֳאנִׁ ימִׁ ֹמֶרת מִׁ כְּ
לֹא שּו וְּ רְּ פְּ ָצאֶתם ַויִׁ ים-ּומְּ ָכּה ֵמֹרב ָדגִׁ ָמשְּ לּו עֹוד לְּ  :ָיכְּ
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יד ַההּוא ֲאֶשר ֵישּוַע ֲאֵהבֹו ָאַמר ֶאל 7  מִׁ ַהַתלְּ רֹוס  -וְּ ֶפטְּ
י הּוא ָהָאדֹון ַוַיַעט  רֹוס כִׁ עֹון ֶפטְּ מְּ ֹמַע שִׁ שְּ כִׁ ָהָאדֹון הּוא וְּ

י -ֶאת ילֹו כִׁ עִׁ ַנֵפל ֶאלמְּ תְּ  :ַהָים-ֵעֹרם ָהָיה ַויִׁ

ן8  יקּו מִׁ חִׁ רְּ י לֹא הִׁ ָיָתם כִׁ ים ָבאּו ָבֳאנִׁ ידִׁ מִׁ ֶיֶתר ַהַתלְּ -וְּ
םהַ  י אִׁ כּו ֶאת-ַיָבָשה כִׁ שְּ מְּ ם ַאָמה ַויִׁ ָמאַתיִׁ ם -כְּ ֹמֶרת עִׁ כְּ - ַהמִׁ

ים  :ַהָדגִׁ

אּו ֶאל9  אּו ַגֲחֵלי-ַוֵיצְּ רְּ י-ַהַיָבָשה ַויִׁ ָדג ֵאש ֲערּוכִׁ ם ָשם וְּ
ַכר ָלֶחם כִׁ  :ֲעֵליֶהם וְּ

ן10  יאּו ֲהֹלם מִׁ ים ֲאֶשר  -ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ָהבִׁ ַהָדגִׁ
ֶתם ָעָתה ַכדְּ  :לְּ

ֹשְך ֶאת11  מְּ רֹוס ַויִׁ עֹון ֶפטְּ מְּ ֹמֶרת ֶאל-ַוַיַעל שִׁ כְּ ַהַיָבָשה  -ַהמִׁ
ים ּו ישִׁ ים ֵמָאה ַוֲחמִׁ דֹולִׁ ים גְּ ֵלָאה ָדגִׁ יא מְּ הִׁ ָכלוְּ לָשה ּובְּ -שְּ

ים ֹמֶרת ֵמֹרב ַהָדגִׁ כְּ ָעה ַהמִׁ רְּ קְּ  :זֹאת לֹא נִׁ

ֵאין ַגם12  לּו ֲאֻרַחת ַהֹבֶקר וְּ כְּ - ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ֹבאּו אִׁ
עּו  אֶ  י ָידְּ י ָאָתה כִׁ ֹאל מִׁ שְּ בֹו לִׁ ָלאֹו לִׁ ים ֲאֶשר מְּ ידִׁ מִׁ ָחד ַבַתלְּ

 :ֲאֶשר הּוא ָהָאדֹון

ַקח ֶאתַוָיבֹא ֵיש13  ַגם ֶאת-ּוַע ַויִׁ ֵתן ָלֶהם וְּ  :ַהָדָגה-ַהֶלֶחם ַויִׁ
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ית ֲאֶשר14  ישִׁ לִׁ זֹאת ַהַפַעם ַהשְּ ָאה ֵישּוַע ֶאל-וְּ רְּ יָדיו  -נִׁ מִׁ ַתלְּ
ן ים -ַאֲחֵרי קּומֹו מִׁ  :ַהֵמתִׁ

י ַאֲחֵרי ֲאֻרָחָתם ַויֹאֶמר ֵישּוַע ֶאל15  הִׁ רֹוס  -ַויְּ עֹון ֶפטְּ מְּ שִׁ
עֹון ַבר מְּ י ֶיֶתר ֵמֵאֶלה ַויֹאֶמר ֵאָליו  -שִׁ יֹוָנה ַהֹאֵהב ַאָתה ֹאתִׁ

יָך ַויֹאֶמר ֵאָליו ַנֵהל ֶאת תִׁ י ֲאַהבְּ ָת כִׁ י ַאָתה ָיַדעְּ -ֵהן ֲאֹדנִׁ
 :ָעלֹוָתי

עֹון ַבר16  מְּ ית שִׁ יֹוָנה ַהֹאֵהב ַאָתה -ַויֹאֶמר ֵאָליו ַפַעם ֵשנִׁ
י ַאתָ  י ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵהן ֲאֹדנִׁ יָך ַויֹאֶמר  ֹאתִׁ תִׁ י ֲאַהבְּ ָת כִׁ ה ָיַדעְּ

ֵחה ֶאת י-ֵאָליו נְּ  :צֹאנִׁ

עֹון ַבר17  מְּ ית שִׁ ישִׁ לִׁ יֹוָנה ַהֹאֵהב -ַויֹאֶמר ֵאָליו ַפַעם שְּ
רֹוס ֶאל ַעֵצב ֶפטְּ תְּ י ַויִׁ י ָאַמר ֵאָליו ַפַעם -ַאָתה ֹאתִׁ בֹו כִׁ לִׁ

י ַויֹאֶמר ֵאָלי ית ַהֹאֵהב ַאָתה ֹאתִׁ ישִׁ לִׁ י ַאָתה ֶאלשְּ ֹכל -ו ֲאֹדנִׁ
תִׁ  י ֲאַהבְּ ָת כִׁ ָת ַאָתה ָיַדעְּ ֵעה ֶאת יָךָיַדעְּ - ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע רְּ

י  :צֹאנִׁ

ָת  18  ָך ָחַגרְּ ָידְּ יָת בְּ עֹוד ַנַער ָהיִׁ י ֹאֵמר ָלְך בְּ ָאֵמן ָאֵמן ֲאנִׁ
ֶניָך ַוֵתֶלְך ֶאל-ֶאת ֹרש-ָמתְּ פְּ ַקן תִׁ זְּ י תִׁ כִׁ ָת וְּ  ַכֶפיָך ֲאֶשר ָחַפצְּ

ָשֲאָך ֶאל ָך ּונְּ ָגרְּ ַאֵחר ַיחְּ ֹפץ-וְּ  :ֲאֶשר לֹא ַתחְּ
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ֵאיֶזה ָמֶות הּוא 19  זֹו לֹו בְּ ָרמְּ ֵבר בְּ אּוָלם ָכזֹאת הּוא דִׁ וְּ
רֹו ָכזֹאת ָאַמר  ַאֲחֵרי ַדבְּ ים וְּ בֹוד ֱאֹלהִׁ ַדל בֹו כְּ גְּ ָימּות ֲאֶשר יִׁ

 :ֵאָליו ֵלְך ַאֲחָרי

רֹוס20  ֶפן ֶפטְּ א ֶאת ַויִׁ יד ֲאֶשר ֵישּוַע ֲאֵהבֹו ֹהֵלְך -ַוַירְּ מִׁ ַהַתלְּ
הּוא ֲאֶשר ָנַפל ַעל ָאַמר  -ַאֲחֵריֶהם וְּ ֵתה ָהֶעֶרב וְּ שְּ מִׁ ַצָּוארֹו בְּ

י הּוא י מִׁ יֶרָך-ֲאֹדנִׁ גִׁ  :ֶזה ֲאֶשר ַיסְּ

רֹוס ַויֹאֶמר ֶאל21  אֹות ֹאתֹו ֶפטְּ רְּ י בִׁ הִׁ ֶזה -ַויְּ י וְּ ֵישּוַע ֲאֹדנִׁ
 :יתוֹ ָמה ַאֲחרִׁ 

ם22  ָשֵאר ַעד-ַויֹאֶמר ֵאָליו ֵישּוַע אִׁ י יִׁ י כִׁ תִׁ ֲאֶשר -ָחַפצְּ
 :ָלְך ֵלְך ַאֲחָרי-ָאבֹא ַאְך ַמה

יד ַההּוא  -ַעל23  מִׁ י ַהַתלְּ ים כִׁ ֵכן ָיָצא ַהָדָבר ַהֶזה ֵבין ָהַאחִׁ
ֵישּוַע לֹא ָאַמר י לֹא-לֹא ָימּות וְּ ם-לֹו כִׁ -ָימּות ַרק ָאַמר אִׁ

יָחַפצְּ  י כִׁ ָשֵאר ַעד-תִׁ  :ָלְך-ֲאֶשר ָאבֹא ַאְך ַמה-יִׁ

יד ַהֹּנֵתן ֶאת24  מִׁ הּוא ֲאֶשר  -ֶזה הּוא ַהַתלְּ ֵעדּותֹו ָלֵאֶלה וְּ
י ֵעדּותֹו ֶנֱאָמָנה-ָכַתב ָכל נּו כִׁ ָיַדעְּ  :ֵאֶלה וְּ

ים ֲאֶשר ָעָשה ֵישּוַע ַאְך  25  ים ֲאֵחרִׁ ים ַרבִׁ עֹוד ֵיש ַמֲעשִׁ וְּ
ם יל  -אִׁ י לֹא ָתכִׁ י כִׁ ָבבִׁ בּו ֻכָלם ֶאָחד ַאַחר ֶאָחד ַיֲחֹשב לְּ ָכתְּ יִׁ
ָכֵתבּון ָאֵמן-ָהעֹוָלם ֶאת-ָכל ים ֲאֶשר יִׁ ָפרִׁ  :ַהסְּ
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