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Lucas Hebraico Capítulo 1 

ְתבּו ַעל1  ים כָּ ים ֲאֶשר -ֵסֶפר ֶאת-ֵהן ְיֵדי ַרבִּ רִּ ַמַעְרֵכי ַהְדבָּ
 :נָּכֺון-ְבתֺוֵכנּו ֶאלכֺוְננּו 

ים ֵמרֺאש 2  ים ֺראִּ יּו ֵעדִּ נּו ֵאֶלה ֲאֶשר הָּ ְסרּו לָּ ַכֲאֶשר מָּ
ְרֵתי ְדַבר  :ְיהֺוָּה-ּוְמשָּ

י ֵהיֵטב ֶאת-ּוְבֵכן ַגם3  ַחְנתִּ י ֲאֶשר בָּ ֵהם -ֲאנִּ ים הָּ רִּ ַהְדבָּ
י ֶאת  יֺנתִּ ם ֲהכִּ יתָּ ילֺוס -ֵמֵראשִּ ם ֵאֶליָך ְתאֺופִּ ְתבָּ י ְלכָּ בִּ בֺור  לִּ גִּ

ֻבר ַעל ר דָּ בָּ ל דָּ יִּ ְפנָּיו-ֶהחָּ  :אָּ

י ְמַלְמֶדיָך4  פִּ ַמְדתָּ מִּ י תֺוַרת ֱאֶמת לָּ  :ְלַבֲעבּור ֵתַדע כִּ

ה ּוְשמֺו ְזַכְריָּהּו 5  יֵמי הֺוְרדֺוס ֶמֶלְך ְיהּודָּ יָּה בִּ יש ֺכֵהן הָּ אִּ
יֶשַבע ְבנֺות ַאֲהֺרן ֱאלִּ ה מִּ שָּ יָּה ְולֺו אִּ ְשֶמֶרת ֲאבִּ מִּ ּה מִּ  :ְשמָּ

יו  6  כָּ ְדרָּ ים בִּ ים ְוֺהְלכִּ ֱאֹלהִּ ְפֵני הָּ ים לִּ יקִּ יּו ַצדִּ ּוְשֵניֶהם הָּ
ל יו-ְבכָּ יו ְוֻחֺקתָּ ְצֺותָּ  :מִּ

אּו -ְולֺא7  ה ּוְשֵניֶהם בָּ רָּ יֶשַבע ֲעקָּ י ֱאלִּ ד כִּ לָּ ֶהם וָּ יָּה לָּ הָּ
ים  :ַביָּמִּ

ים 8  ֱאֹלהִּ ְפֵני הָּ י ַהיֺום ְבַכֲהנֺו לִּ ְשַמְרתוֺ ַוְיהִּ  :ְבֵסֶדר מִּ

י-ַויָּבֺא ֶאל9  יר ְקֺטֶרת ְלפִּ ה ְלַהְקטִּ לֺו -ֵהיַכל ְיהֺוָּ גֺורָּ
ים ְשַפט ֲעֺבַדת ַהֺכֲהנִּ  :ְכמִּ
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ל10  חּוץ ְבֵעת ַהְקֵטר  -ְוכָּ ז מִּ ים אָּ ְתַפְללִּ ם מִּ עָּ ְקַהל הָּ
 :ַהְקֺטֶרת

ְזַבח ַהקְ 11  ה ֺעֵמד ֵאֶצל מִּ יו ַמְלַאְך ְיהֺוָּ א ֵאלָּ ֺטֶרת ַוֵירָּ
ינוֺ  ימִּ  :לִּ

יו12  לָּ ה עָּ ה נְָּפלָּ ד ְוֵאימָּ  :ַוַיְרא ְזַכְריָּהּו ַוֶיֱחרָּ

ְך ַאל13  יו ַהַמְלאָּ ְתָך -ַויֺאֶמר ֵאלָּ לָּ י ְתפִּ א ְזַכְריָּהּו כִּ ירָּ תִּ
אתָּ ְשמֺו  רָּ ְשְתָך ֵתֵלד ְלָך ֵבן ְוקָּ יֶשַבע אִּ צֺון ְוֱאלִּ ה ְלרָּ ְלתָּ עָּ

נָּן  :יֺוחָּ

יָּה14  ְלדֺו ַיֲעֹלזּוְלָך ְלשִּ -ְוהָּ ּוָּ ים ְבהִּ שֺון ְוַרבִּ ה ּוְלשָּ  :ְמחָּ

י15  ְשֶתה ְורּוַח ַהֺקֶדש -כִּ ר לֺא יִּ ן ְוֵשכָּ ה ְוַייִּ ְפֵני ְיהֺוָּ ְגַדל לִּ יִּ
מוֺ  ֵלא ְבעֺוד ֱהיֺותֺו ְבֶבֶטן אִּ מָּ  :יִּ

יב ֶאל16  ֵאל יָּשִּ ְשרָּ ְבֵני יִּ ים מִּ  :ְיהֺוָּה ֱאֹלֵהיֶהם-ְוַרבִּ

ַלְך17  בֺות ְוהָּ יב ֵלב אָּ שִּ תֺו ְלהָּ ְגבּורָּ יָּהּו ּובִּ נָּיו ְברּוַח ֵאלִּ  ְלפָּ
ה -ַעל ְפֵני ְיהֺוָּ יד לִּ ה ְוֶהֱעמִּ רָּ ה ְישָּ ים רּוַח ֵדעָּ ים ּוְלפְשעִּ נִּ בָּ

מוֺ  בֺו נָּכֺון עִּ ם ֲאֶשר לִּ  :עָּ

י  -ַויֺאֶמר ְזַכְריָּהּו ֶאל18  ה ֵאַדע זֺאת ֵהן ֲאנִּ ְך ַבמָּ ַהַמְלאָּ
י וְ  יםזַָּקְנתִּ ה ַביָּמִּ אָּ י בָּ ְשתִּ  :אִּ
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ְפֵני  19  ֺעֵמד לִּ יֵאל הָּ י ַגְברִּ ֺנכִּ יו אָּ ְך ַויֺאֶמר ֵאלָּ ַוַיַען ַהַמְלאָּ
זֺאת י ְלַדֵבר ֵאֶליָך ּוְלַבֶשְרָך כָּ ים ֻשַלְחתִּ ֱאֹלהִּ  :הָּ

ֵלם ְולֺא תּוַכל ַדֵבר ַעד ֲאֶשר יָּקּום 20  ה ֵתאָּ ֵנה ַאתָּ ְוהִּ
ר ַהֶזה  בָּ ַרי ֲאֶשר יָּקּומּו ַהדָּ ְדבָּ ֵעֶקב ֲאֶשר לֺא ֶהֱאַמְנתָּ לִּ

ם תָּ  :ְבעִּ

ְזַכְריָּהּו ַעד21  ילּו לִּ ם הֺוחִּ עָּ ְתַמְהַמּה -ְוהָּ י הִּ ְתַפְלאּו כִּ בֺוש ַויִּ
ל  :ַבֵהיכָּ

י22  ירּו כִּ זָּה  -ּוְבֵצאתֺו לֺא יָֺּכל ַדֵבר ֲאֵליֶהם ַוַיכִּ יֺון חָּ זָּ חִּ
ֶהם ל ַויַָּנע לָּ ֵלם ַבֵהיכָּ י הּוא אִּ  :ְברֺאשֺו כִּ

ב ֶאל23  תֺו ַוֵיֶלְך ַויָּשָּ ְלאּו ְיֵמי ֲעֺבדָּ  :ֵביתוֺ - ְוַכֲאֶשר מָּ

ְשתֺו  24  יֶשַבע אִּ ֵאֶלה ַוַתַהר ֱאלִּ ים הָּ י ַאֲחֵרי ַהיָּמִּ ַוְיהִּ
ים ֵלאֺמר שִּ ה ֳחדָּ שָּ  :ַוַתְסֵתר ֲחמִּ

ים ֲאֶשר25  ה ַביָּמִּ י ְיהֺוָּ ה לִּ שָּ ה עָּ כָּ ַסף ֶאת כָּ י ְואָּ ַדנִּ - ְפקָּ
י ְלֵעיֵני ְבֵניחֶ  תִּ ם -ְרפָּ דָּ  :אָּ

ים  26  ְפֵני ֱאֹלהִּ לִּ ְך מִּ יֵאל ַהַמְלאָּ י ֻשַלח ַגְברִּ שִּ ּוַבֺחֶדש ַהשִּ
ֶרת-ֶאל ּה ְנצָּ יל ּוְשמָּ לִּ יר ַבגָּ  :עִּ

ֵבית  -ֶאל27  יש ּוְשמֺו יֺוֵסף מִּ ה ְלאִּ שָּ ה ְמֺארָּ ה ְבתּולָּ ַעְלמָּ
ד  וִּ ְריָּםדָּ ּה מִּ ה ְשמָּ ַעְלמָּ  :ְוהָּ
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ְך ַהַבת 28  לֺום לָּ ה ַויֺאֶמר שָּ ְיתָּ ְך ֵאֶליהָּ ַהבָּ ַויָּבֺא ַהַמְלאָּ
ים ה ַאְת ַבנָּשִּ ְך ְברּוכָּ מָּ ה עִּ ה ְיהֺוָּ מָּ  :ֻרחָּ

ה 29  ּה מָּ בָּ רֺו ַותֺאֶמר ְבלִּ ְדבָּ ְתַחְלַחל לִּ ה ַותִּ ְראֺותָּ יא בִּ ְוהִּ
ה ַהזֺאת כָּ  :ַהְברָּ

ְך ַאלַויֺא30  י-ֶמר ֵאֶליהָּ ַהַמְלאָּ ְריָּם כִּ י מִּ יְראִּ את ֵחן  - תִּ צָּ מָּ
ים ֱאֹלהִּ  :ְבֵעיֵני הָּ

את ְשמֺו ֵישּועַ 31  רָּ ה ְויַָּלְדְת ֵבן ְוקָּ רָּ נְָּך הָּ  :ְוהִּ

ְהֶיה ּוֶבן32  דֺול יִּ ים  -ְוהּוא גָּ ֵרא ְונַָּתן לֺו ְיהֺוָּה ֱאֹלהִּ קָּ ֶעְליֺון יִּ
יו-ֶאת בִּ ד אָּ וִּ ֵסא דָּ  :כִּ

ַלְך ַעלּו33  ֶעד ּוְלַמְלכּותֺו ֵאין ֵקץ-מָּ ם וָּ  :ֵבית ַיֲעֺקב ְלעֺולָּ

ְריָּם ֶאל34  י  -ַותֺאֶמר מִּ זֺאת ַוֲאנִּ ְהֶיה כָּ ה תִּ ְך ֵאיכָּ ַהַמְלאָּ
יש י ֺיַדַעת אִּ  :ֵאיֶננִּ

ְך ְוֺכַח 35  ַליִּ בֺא עָּ ְך ַויֺאֶמר ֵאֶליהָּ רּוַח ַהֺקֶדש תָּ ַוַיַען ַהַמְלאָּ
ֵרא ֶבן-ֵכן ַגם-ְך ַעללָּ -ֶעְליֺון יֶָּסְך קָּ לֺוד יִּ דֺוש ַהיִּ ים-ַהקָּ  :ֱאֹלהִּ

ה ַגם36  רָּ ה הָּ רָּ ְקֵראת ֲעקָּ יֶשַבע מֺוַדְעֵתְך ַהנִּ ֵנה ֱאלִּ יא -ְוהִּ הִּ
ּה ְוֶזה ְקנָּתָּ ַלת ֵבן ְבזִּ י-לָּ שִּ ּה ַהֺחֶדש ַהשִּ  :לָּ

ל37  ֵלא כָּ פָּ ים לֺא יִּ י ֵמֱאֹלהִּ ר-כִּ בָּ  :דָּ
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ְר 38  יַותֺאֶמר מִּ ה ְיהִּ ְפַחת ְיהֺוָּ י שִּ ְננִּ ֶרָך ַוֵיֶלְך  -יָּם הִּ ְדבָּ י כִּ לִּ
ּה תָּ ְך ֵמאִּ  :ַהַמְלאָּ

ה ֶאל39  רָּ הָּ ֶלֶכת הָּ ֵהם ַוַתַחש לָּ ים הָּ ְריָּם ַביָּמִּ ם מִּ קָּ יר -ַותָּ עִּ
ה  :ְיהּודָּ

ְפֺקד ֶאת40  בֺא ֵבית ְזַכְריָּה ַותִּ לֺום-ַותָּ יֶשַבע ְלשָּ  :ֱאלִּ

ְשֺמַע אֱ 41  י כִּ ְרַקד ַוְיהִּ ְריָּם ַויִּ י מִּ פִּ לֺום מִּ יֶשַבע ְפקּוַדת שָּ לִּ
יֶשַבע רּוַח ַהֺקֶדש ֵלא ֱאלִּ מָּ ּה ַותִּ ְרבָּ  :ַהֶיֶלד ְבקִּ

רּוְך  42  ים ּובָּ נָּשִּ ה ַאְת מִּ דֺול ַותֺאַמר ְברּוכָּ א ְבקֺול גָּ ְקרָּ ַותִּ
ְטֵנְך י בִּ  :ְפרִּ

י43  זֺאת כִּ י כָּ ַאְתנִּ ן בָּ בֺא ֵאם ֲאֺדנִּ -ּוֵמַאיִּ  :י ֶאַלי תָּ

ַקד 44  יְך רָּ פִּ לֺום מִּ י קֺול ְפקּוַדת שָּ ְזנִּ ה אָּ ְמעָּ י ַכֲאֶשר שָּ כִּ
ה ְמחָּ י ֵמֺרב שִּ ְרבִּ  :ַהֶיֶלד ְבקִּ

י45  פִּ ְך מִּ מּור לָּ אָּ ר הָּ בָּ י יָּקּום ַהדָּ י כִּ ינִּ י ַתֲאמִּ -ַאְשֵרְך כִּ
היְ   :הֺוָּ

ְריָּם ַותֺאַמר ְתַגֵדל 46  י ֶאתַוַתַען מִּ ה-ַנְפשִּ  :ְיהֺוָּ

י47  ְשעִּ י ֵבאֹלֵהי יִּ ֵגל רּוחִּ  :ְותָּ
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י  48  ה ְיַאְשרּונִּ ַמְעלָּ תֺו ֵמַהיֺום ַהֶזה וָּ ְפחָּ י שִּ ֳענִּ ה בָּ אָּ י רָּ כִּ
ל  :ַהֺדרֺות-כָּ

דֺוש ְשמוֺ 49  יר הּוא ְוקָּ י ַאדִּ דִּ מָּ ה עִּ שָּ  :ְגֺדלֺות עָּ

יו -ְוַחְסדֺו ַעל50  לְיֵראָּ דֺור-ְבכָּ  :דֺור וָּ

ם51  בָּ ַמת לִּ ְמזִּ ים בִּ יץ ֵגאִּ אֺות ֵהפִּ ְפלָּ ה נִּ שָּ ְזֺרעֺו עָּ  :בִּ

רֺום52  ים ַלמָּ לִּ ם ַויֶָּשם ְשפָּ ְסאֺותָּ כִּ ַדף מִּ ים הָּ יטִּ  :ַשלִּ

ם53  ַלח ֵריקָּ ים שָּ ירִּ ֵלא טֺוב ַוֲעשִּ ים מִּ  :ְרֵעבִּ

ר54  ְזכָּ ֵאל ַעְבדֺו ַויִּ ְשרָּ יק ְביִּ יו-ֶאת לוֺ -ֶהֱחזִּ  :ַרֲחמָּ

ם ּוְלַזְרעֺו ַעד 55  הָּ ֶבר ַלֲאֺבֵתינּו ְלַאְברָּ ם-ַכֲאֶשר דִּ  :עֺולָּ

ב ֶאל56  שָּ ים ַותָּ חִּ ְשֹלֶשת ְירָּ ְריָּם כִּ ּה מִּ מָּ ּה-ַוֵתֶשב עִּ  :ֵביתָּ

ֶלֶדת ַוֵתֶלד ֵבן57  יֶשַבע לָּ ְמְלאּו ְיֵמי ֱאלִּ  :ַויִּ

ְמעּו כִּ 58  ֶליהָּ -יּוְשֵכֶניהָּ ּוְקרֺוֶביהָּ שָּ ה ַחְסדֺו עָּ יל ְיהֺוָּ ְגדִּ הִּ
ּה תָּ ְשְמחּו אִּ  :ַויִּ

מּול ֶאת59  י ַויָֺּבאּו לָּ ינִּ י ַביֺום ַהְשמִּ ְקְראּו לֺו  -ַוְיהִּ ַהיֶָּלד ַויִּ
יו-ְזַכְריָּהּו ַעל בִּ  :ֵשם אָּ

מֺו ַותֺאַמר לֺא60  ֵרא-ַוַתַען אִּ קָּ י הּוא יֺוַחנָּן יִּ  :ֵכן כִּ
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א ַבֵשם  -יהָּ ֲהלֺא ֵאיןַויֺאְמרּו ֵאלֶ 61  ְקרָּ יש נִּ ְשַפְחֵתְך אִּ ְבמִּ
 :ַהֶזה

ה62  יו ֵלאֺמר מָּ בִּ ְתנּו אֺות ְלאָּ בֺו ַמה -ַויִּ ם ְלבָּ א-עִּ ְקרָּ  :לוֺ -יִּ

ְתְמהּו 63  נָּן ְשמֺו ַויִּ יו ֵלאֺמר יֺוחָּ לָּ ְכֺתב עָּ ְשַאל לּוַח ַויִּ ַויִּ
ם  :ֻכלָּ

לָּ 64  יהּו ּומִּ ְפַתח פִּ ְתֺאם נִּ ֶרְך ֶאת-תֺו ַעלּופִּ -ְלֺשנֺו ַוְיבָּ
יםהָּ   :ֱאֹלהִּ

ה ַעל65  ְראָּ ֺפל יִּ ל-ַותִּ ֵאֶלה  -כָּ ים הָּ רִּ יב ְוַהְדבָּ בִּ סָּ ְשֵכֵניֶהם מִּ
ל ה-ֻסְפרּו ְבכָּ ֵרי ְיהּודָּ  :הָּ

ל66  ְברּו ַעל-ְוכָּ ים דִּ ְהֶיה ֵאפוֺא  -ַהֺשְמעִּ ם ֵלאֺמר ַמה יִּ בָּ לִּ
יו-ְוַידַהֶיֶלד ַהֶזה  לָּ ה עָּ ְיתָּ ה הָּ  :ְיהֺוָּ

נֵָּבא ֵלאֺמר67  יו רּוַח ַהֺקֶדש ַויִּ בִּ ֵלא ְזַכְריָּהּו אָּ מָּ  :ַויִּ

ַלח ְפדּות ְלַעמוֺ 68  ַקד ְושָּ י פָּ ֵאל כִּ ְשרָּ רּוְך ְיהֺוָּה ֱאֹלֵהי יִּ  :בָּ

ה ְבֵבית69  נּו ֶקֶרן ְישּועָּ ד ַעְבדוֺ -ַויֶָּרם לָּ וִּ  :דָּ

ֶבר בְ 70  יַכֲאֶשר דִּ ֶקֶדם-פִּ ים ֲאֶשר מִּ יו ַהְקדֺושִּ יאָּ  :ְנבִּ

ל71  ַכף כָּ ַיד ֺאְיֵבינּו ּומִּ נּו מִּ יַע לָּ  :שְנֵאינּו -ְלהֺושִּ

ל72  ְגמָּ ם -לִּ ְזֺכר ֶאת-ֶחֶסד עִּ ְדשוֺ -ֲאבֺוֵתינּו ְולִּ ית קָּ  :ְברִּ
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ינּו-ֶאת73  ם ֲאבִּ הָּ ְשַבע ְלַאְברָּ ה ֲאֶשר נִּ ית ַהְשבּועָּ  :ְברִּ

י 74  ַידכִּ יֵלנּו מִּ י-ַיצִּ ְבלִּ ְבדֺו בִּ ְתֵננּו ְלעָּ ר ְויִּ ד-צָּ חָּ  :פָּ

ל75  נָּיו כָּ ה ְלפָּ קָּ ְצדָּ ְתַהֵלְך ְבֺקֶדש ּובִּ  :ְיֵמי ַחֵיינּו-ְונִּ

יא-ְוַגם76  ה ַהֶיֶלד ְנבִּ ה ֵתֵלְך  -ַאתָּ ְפֵני ְיהֺוָּ י לִּ ֵרא כִּ קָּ ֶעְליֺון תִּ
יו ְתַפֶנה -ְוֶאת כָּ  :ְדרָּ

םְונַָּתתָּ ַדעַ 77  ה ְלַחטֺאתָּ יחָּ יא ַהְסלִּ ה ְלַעמֺו הִּ  :ת ְישּועָּ

נּו אֺור78  ְזֺרַח לָּ ְמקֺור ַרֲחֵמי ֱאֹלֵהינּו-בִּ רֺום מִּ מָּ  :ֺבֶקר מִּ

ֶות ּוְלַיֵשר ַאשּוֵרינּו ְבַמְעְגֵלי 79  יר ְליְשֵבי ֺחֶשְך ְוַצְלמָּ אִּ ְלהָּ
לֺום  :שָּ

ֵזק בָּ 80  ְגַדל ַהֶיֶלד הֺוֵלְך ְוחָּ ר ַעדַויִּ ְדבָּ ְתגֺוֵרר ַבמִּ - רּוַח ַויִּ
ֺאתֺו ֶאלי ֵאל -ֺום ֵהרָּ ְשרָּ  :יִּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Lucas Hebraico Capítulo 2 

 

ְפֵני ַהֵקיַסר 1  לִּ ֵהם ַוֵיֵצא ְדַבר ַמְלכּות מִּ ים הָּ י ַביָּמִּ ְיהִּ וִּ
ל ְמנֺות כָּ ֶרץ-אֺוגּוְסטֺוס לִּ אָּ  :יְשֵבי הָּ

https://adilsoncardoso.com/
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אשֺון ֲאֶשר 2  רִּ ד הָּ ְפקָּ יֺוס ַפַחת  הּוא ַהמִּ ינִּ יֵמי קּורִּ ה בִּ ַנֲעשָּ
ם  :ֲארָּ

ירוֺ 3  יש ְלעִּ יש אִּ נֺות אִּ מָּ ם ְלהִּ  :ַוֵיְלכּו ֻכלָּ

ן-ַוַיַעל ַגם4  ֶרת ֶאל-יֺוֵסף מִּ יר ְנצָּ יל ֵמעִּ לִּ יא -ַהגָּ ד הִּ וִּ יר דָּ עִּ
ד הּוא-ֵבית וִּ ְשַפַחת ֵבית דָּ מִּ י מִּ ֶחם כִּ  :לָּ

ם5  שָּ -ַויָּבֺא עִּ ְריָּם ַהְמֺארָּ בֺא ַעלמִּ יא  -ה לֺו לָּ ים ְוהִּ ַהְפקּודִּ
ה רָּ  :הָּ

ֶלֶדת6  ְמְלאּו יֶָּמיהָּ לָּ ם ַויִּ ם שָּ ְהיֺותָּ י בִּ  :ַוְיהִּ

ֶשם ֺאתֺו  -ַוֵתֶלד ֶאת7  ְבנָּּה ַהְבכֺור ַוְתַחְתֵלהּו ַבֲחתּולֺות ַותָּ
י לֺא ֵאבּוס כִּ לֺון-בָּ ֶהם ַבמָּ קֺום לָּ ְצאּו מָּ  :מָּ

ים בַ 8  יּו ֵלנִּ ים הָּ ים ֶאתְוֺרעִּ יא ְוֺנְטרִּ ֶרץ ַההִּ אָּ ֶדה בָּ -שָּ
העֶ  ְילָּ  :ְדֵריֶהם ְבַאְשֻמרֺות ַהלָּ

ֶהם 9  ה זַָּרח לָּ ב ֲעֵליֶהם ּוְכבֺוד ְיהֺוָּ צָּ ה נִּ ֵנה ַמְלַאְך ְיהֺוָּ ְוהִּ
ה ה ְגדֺולָּ ְראָּ יְראּו יִּ יב ַויִּ בִּ סָּ  :מִּ

ְך ַאל10  אּו ְמַבֵשר טֺוב ֲאנִּ -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַהַמְלאָּ ירָּ י תִּ
ל שֺון ְלכָּ ֶכם ְוַרב שָּ ם-לָּ עָּ  :הָּ
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דֺון 11  אָּ יַח הָּ שִּ ֶכם ַהיֺום ֲהלֺא הּוא ַהמָּ יַע יַֻלד לָּ י מֺושִּ כִּ
ד  וִּ יר דָּ  :ְבעִּ

תֺו ֺשֵכב 12  ְמְצאּו ֶיֶלד ַבֲחתּולָּ י תִּ אֺות כִּ ֶכם הָּ ְוֶזה לָּ
ֵאבּוס  :בָּ

ם13  ְראּו עִּ ְתֺאם נִּ מָּ -ּופִּ א ַהשָּ ְך ֲהמֺון ְצבָּ ים ַהַמְלאָּ ם ְמַזְמרִּ יִּ
ים ים ְוֺאְמרִּ  :ֵלאֹלהִּ

לֺום ֲעֵלי14  רֺום שָּ ים ַבמָּ בֺוד ֵלאֹלהִּ ם -כָּ דָּ ְבֵני אָּ ֶרץ ְולִּ אָּ
צֺון  :רָּ

ה ַויֺאְמרּו  15  ְימָּ מָּ ים ַהשָּ כִּ לּו ֵמֲעֵליֶהם ַהַמְלאָּ י ַכֲאֶשר עָּ ַוְיהִּ
יש ֶאל ים אִּ ֺרעִּ ה-הָּ ְראֶ -נָּא ַעד ֵבית-ֵרֵעהּו ֵנְלכָּ -ה ֶאתֶלֶחם ְונִּ

נּו ְיהֺוָּה יַע לָּ ם ֲאֶשר הֺודִּ ה שָּ ר ַהַנֲעשָּ בָּ  :ַהדָּ

ְמְצאּו ֶאת16  ישּו ַויָֺּבאּו ַויִּ ְריָּם ְוֶאת-ַויָּחִּ יֺוֵסף ְוַהֶיֶלד -מִּ
ֵאבּוס  :ֺשֵכב בָּ

יעּו ֶאת 17  ְראּו ַוַיְשמִּ ֶהם ַעל-ַויִּ ר ֲאֶשר ֻהַגד לָּ בָּ ַהֶיֶלד -ַהדָּ
 :ַהֶזה

ים ַעל18  ְתְמהּו ַהֺשְמעִּ ים ֲאֶשר-ַויִּ רִּ ֶהם -ַהְדבָּ ידּו לָּ גִּ הִּ
ים ֺרעִּ  :הָּ
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ה ֶאת19  ְמרָּ ְריָּם שָּ ל-ּומִּ ם -כָּ ֵאֶלה ַוֶתְהֶגה בָּ ים הָּ רִּ ַהְדבָּ
ּה בָּ  :ְבלִּ

ים ַעל20  ֺעז ֵלאֹלהִּ בֺוד וָּ ְתנּו כָּ בּו ַויִּ ים שָּ ֺרעִּ ֺכל ֲאֶשר -ְוהָּ
י אּו ְכפִּ ְמעּו ְורָּ ֶבר ֲאֵליֶהםֲאשֶ -שָּ  :ר דִּ

ֵרא ְשמֺו ֵישּוַע ַכֵשם 21  קָּ מֺולֺו ַויִּ ים ְלהִּ ְמלֺאת ְשֺמַנת יָּמִּ ְוכִּ
א רָּ ֶטן-ֲאֶשר קָּ ְך ֶטֶרם נֺוַצר ַבבָּ  :לֺו ַהַמְלאָּ

י תֺוַרת מֶשה ַוַיֲעלּו  22  ם ְלפִּ ֳהרָּ ֶהם ְיֵמי טָּ ְלאּו לָּ ְוַכֲאֶשר מָּ
ְפֵני ְיהֺוָּהֺאתֺו  ידֺו לִּ ה ְלַהֲעמִּ ַלְימָּ  :ְירּושָּ

ל23  ה כָּ תּוב ְבתֺוַרת ְיהֺוָּ ֵרא  -ַככָּ קָּ דֺוש יִּ ר ֶפֶטר ֶרֶחם קָּ זָּכָּ
ה  :ַליהֺוָּ

ְצַות תֺוַרת ְיהֺוָּה ְשֵתי24  ן ְכמִּ ְרבָּ יב קָּ ים אֺו - ּוְלַהְקרִּ ֺתרִּ
 :ְשֵני ְבֵני יֺונָּה

ירּושָּ 25  יָּה בִּ יש הָּ ֵנה אִּ יק  ְוהִּ יש ַצדִּ ְמעֺון אִּ ם ּוְשמֺו שִּ ַליִּ
יו לָּ ה עָּ ֵאל ְורּוַח ַהֺקֶדש נָּחָּ ְשרָּ ַמת יִּ יד ּוְמַחֶכה ְלֶנחָּ סִּ  :ְוחָּ

ְרֶאה26  י לֺא יִּ ה לֺו ְברּוַח ַהֺקֶדש כִּ ְגלָּ ר נִּ בָּ ֶות ַעד- ְודָּ - מָּ
ְרֶאה ֶאתאֲ  יַח ְיהֺוָּה-ֶשר יִּ  :ְמשִּ

רּוַח ֶאל27  ש-ַויָּבֺא בָּ ְקדָּ יאּו ֶאת ַהמִּ בֺות ֵהבִּ אָּ ַהֶיֶלד -ְוהָּ
י ה-ֵישּוַע ַלֲעשֺות לֺו ְכפִּ ְשַפט ַהתֺורָּ  :מִּ
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ֵחהּו ַעל28  קָּ ֶרְך ֶאת-ַויִּ יו ַוְיבָּ ים ַויֺאַמר-ְזֺרֺעתָּ ֱאֹלהִּ  :הָּ

ה ַהיֺום ֶתֱאֺסף ֶאת29  ְרָך ְיהֺוָּ ְדבָּ לֺום-כִּ  :ַעְבְדָך ְבשָּ

אּו ֵעינָּי30  ְתָך רָּ י ְישּועָּ  :כִּ

ל31  ְפֵני כָּ יֺנתָּ לִּ ים-ֲאֶשר ֲהכִּ ַעמִּ  :הָּ

ֵאל ַעֶמָך32  ְשרָּ ם ּוְכבֺוד יִּ יר ַלגֺויִּ אִּ  :אֺור ְלהָּ

מֺו ַעל33  ְתְמהּו יֺוֵסף ְואִּ יו-ַויִּ לָּ ים עָּ רִּ ים ַהֶנֱאמָּ רִּ  :ַהְדבָּ

ְמעֺון ַויֺאֶמר ֶאל34  ם שִּ ֶרְך ֺאתָּ מֺו ַהֶיֶלד ַהֶזה  -ַוְיבָּ ְריָּם אִּ מִּ
ב ְלַמפֶ  צָּ יםנִּ נִּ ם ּוְלאֺות ְמדָּ תָּ ְתקּומָּ ֵאל ְולִּ ְשרָּ ים ְביִּ  :ֶלת ַרבִּ

ְקֵרי35  ְתַגלֺות חִּ ֵלב -ּוְבַנְפֵשְך ַתֲעֺבר ֶחֶרב ֺחֶדֶרת ְלהִּ
ים  :ַרבִּ

ם ַחנָּה ַבת36  ה שָּ ְיתָּ ה הָּ יאָּ ה ְנבִּ שָּ ְפנּוֵאל ְלַמֵטה ֲאֵשר -ְואִּ
י נִּ ים ְוֶשַבע שָּ ה ַביָּמִּ אָּ יא ְזֵקנָּה בָּ םהִּ ה עִּ יֺום -ם יְָּשבָּ ּה מִּ ַבְעלָּ

ְבתּוֶליהָּ  ּה בִּ חָּ  :ֲאֶשר ְלקָּ

ה  37  שָּ נָּה לֺא מָּ ים שָּ נָּה ַהזֺאת ְכַבת ַאְרַבע ּוְשֺמנִּ ַאְלמָּ ְוהָּ
יֺום ה וָּ ה ַלְילָּ לָּ ְתפִּ נָּיו ְבצֺום ּובִּ ּה ְלפָּ תָּ ים ַבֲעֺבדָּ ֱאֹלהִּ ֵבית הָּ  :מִּ

ֶרְך ֶאת38  יא ַוְתבָּ ֵעת ַההִּ ם בָּ קָּ יו  -ַותָּ לָּ ים ַוְתַדֵבר עָּ ֱאֹלהִּ הָּ
ל-ֶאל ם-כָּ יִּ לָּ ְגֻאַלת ְירּושָּ ה לִּ כָּ  :ֲאֶשר חִּ
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ל39  ם ַלֲעשֺות כָּ י-ְכַכלֺותָּ ה ְכפִּ ְצוָּ ה ַויָּשּובּו  -ַהמִּ תֺוַרת ְיהֺוָּ
ה ֶאל ילָּ לִּ ם-ַהגָּ ירָּ  :ְנֶצֶרת עִּ

ה ַגם 40  ְכמָּ ֵלא חָּ מָּ רּוַח ַויִּ ְגַדל ַהֶיֶלד ַוֶיֱחַזק בָּ ים  -ַויִּ ֵחן ֱאֹלהִּ
יו לָּ  :הּוַצק עָּ

ֺחג ַחג41  נָּה לָּ נָּה ְבשָּ ֵדי שָּ ה מִּ ַלְימָּ יו ְירּושָּ - ַוַיֲעלּו ֲאבֺותָּ
ַסחהַ   :פָּ

ְהיֺותֺו ֶבן42  ְשַפט  -ּובִּ מֺו ְכמִּ נָּה ַוַיֲעלּו עִּ ְשֵתים ֶעְשֵרה שָּ
ג  :ֶהחָּ

ם 43  ים ַויָּשּובּו ְלַדְרכָּ ְלאּו ַהיָּמִּ מָּ ֵתר ַהַנַער ֵישּוַע ַויִּ ּוָּ ַויִּ
עּו מֺו לֺא יָּדָּ ם ְויֺוֵסף ְואִּ ַליִּ ירּושָּ  :בִּ

ם44  י עִּ ם כִּ ְשבָּ ַלְך ַוֵיְלכּו ְכֶדֶרְך- ּוְבחָּ ים הָּ יֺום  -ֶחֶבל ֺאְרחִּ
ֵעיֶהם  :ַוְיַבְקֻשהּו ֵבין ְקרֺוֵביֶהם ּוְמיֻדָּ

בּו 45  ְצאּו ֺאתֺו שָּ םְוַאֲחֵרי ֲאֶשר לֺא מָּ יִּ לָּ ירּושָּ  :ַוְיַבְקֻשהּו בִּ

ְמְצאּו ֺאתֺו יֵשב ְבתֺוְך 46  ים ַויִּ י ַאֲחֵרי ְשֹלֶשת יָּמִּ ַוְיהִּ
ש ֺשֵמַע ֶאת ְקדָּ ים ַבמִּ ם ְשֵאלֺות-ַהמֺורִּ ם ְוֺשֵאל ֺאתָּ תָּ  :תֺורָּ

ל47  הּו ַעל-ְוכָּ מָּ יו תָּ תֺו ְוַעל-ֺשְמעָּ ְכמָּ יו-חָּ  :ְתשּוֺבתָּ
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ְראוֺ 48  י כִּ מֺו ַמהַוְיהִּ יו אִּ אּו ַותֺאֶמר ֵאלָּ ְשתָּ ם ֺאתֺו ַויִּ זֺאת  -תָּ
ַקְשנּוָך ַגם י ֲהלֺא בִּ נּו ְבנִּ יתָּ לָּ שִּ יָך ַגם-עָּ בִּ ה -אָּ גָּ ְדאָּ י בִּ ֲאנִּ

ה  :ְגדֺולָּ

י 49  ם לֺא ְיַדְעֶתם כִּ י ַהאִּ ַקְשֶתם ֺאתִּ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַמדּוַע בִּ
י בִּ ְהיֺות ְבֵבית אָּ ַלי לִּ  :עָּ

ינּו ֶאת50  ֶבר ֲאֵליֶהם-ְולֺא ֵהבִּ ר ֲאֶשר דִּ בָּ  :ַהדָּ

ם ַויָּבֺא ֶאל51  תָּ ר ֶאל-ַוֵיֶרד אִּ י סָּ ֶרת ַוְיהִּ ם -ְנצָּ ְשַמְעתָּ מִּ
ל ה ֵאת כָּ ְמרָּ מֺו שָּ ּה-ְואִּ בָּ ֵאֶלה ְבלִּ ים הָּ רִּ  :ַהְדבָּ

ם52  ה ּוְבֵחן עִּ ה ּוְבקֺומָּ ְכמָּ ֵדל ְבחָּ י-ְוֵישּוַע ֺהֵלְך ְוגָּ ם  ֱאֹלהִּ
ם ים-ְועִּ  :ֲאנָּשִּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Lucas Hebraico Capítulo 3 

 

יֵמי 1  ר בִּ ַבְריֺוס ֵקיסָּ ְשַנת ֲחֵמש ֶעְשֵרה ְלַמְלכּות טִּ בִּ
יל   לִּ ה ְוהֺוְרדֺוס ֶטְטַרְרְך ַבגָּ טֺוס ַפַחת ְיהּודָּ ילָּ יֺוס פִּ פֺוְנטִּ

יו ֶטְטַרְרְך ְבֶפֶלְך ְיטּור ּוֶפֶלְך ַטְרכֺונָּה וְ  חִּ פֺוס אָּ ילִּ יָּס  ּופִּ נִּ לּוסָּ
ֵבל  :ֶטְטַרְרְך ְבאָּ

https://adilsoncardoso.com/
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יָּה ְדַבר  2  ֺיה הָּ ים הָּ ים ַהְגדֺולִּ א ַהֺכֲהנִּ נָּן ְוַקיָּפָּ ְהיֺות חָּ ּובִּ
ים ֶאל נָּן ֶבן-ֱאֹלהִּ ר -יֺוחָּ ְדבָּ  :ְזַכְריָּהּו ַבמִּ

ל-ַויָּבֺא ֶאל3  א ֶאל-כָּ ְקרָּ ַכר ַהַיְרֵדן ַויִּ ם  -כִּ ַדְרכָּ שּוב מִּ ם לָּ עָּ הָּ
סְ  ֵבל לִּ טָּ יַחת ֲעֺונָּםּוְלהִּ  :לִּ

ר  4  ְדבָּ יא קֺול ֺקֵרא ַבמִּ ְבֵרי ְיַשְעיָּהּו ַהנָּבִּ תּוב ְבֵסֶפר דִּ ַככָּ
יו לותָּ ה ַיְשרּו ְמסִּ  :ַפנּו ֶדֶרְך ְיהֺוָּ

ל5  ל-כָּ נֵָּשא ְוכָּ ֺקב -ֶגיא יִּ יָּה ֶהעָּ לּו ְוהָּ ְשפָּ ה יִּ ְבעָּ ַהר ְוגִּ
ה ְקעָּ ים ְלבִּ סִּ ְרכָּ שֺור ְוהָּ  :ְלמִּ

אּו6  ל ְורָּ ר ֵאת ְישּוַעת ֱאֹלֵהינּו-כָּ שָּ  :בָּ

ֵבל ַיְלֵדי  -ַויֺאֶמר ֶאל7  טָּ יו ְלהִּ אּו ֵאלָּ ם ֲאֶשר בָּ עָּ ֲהמֺון הָּ
ֵלט ַעל מָּ ה ֶאְתֶכם ְלהִּ י הֺורָּ ים מִּ ְפֺענִּ ְפֵני ֲחרֺון  -צִּ ַנְפְשֶכם מִּ

א  :ַאף ַהבָּ

י8  ֵכן ֲעשּו ְפרִּ ה -לָּ ְתשּובָּ ְלַבְבֶכם ֵלאֺמר -ְוַאלטֺוב לִּ ֶתְהגּו בִּ
ן ֶכם ַגם מִּ י ֺאֵמר לָּ י ֲאנִּ ב כִּ נּו ְלאָּ ם לָּ הָּ ים ֵאֶלה  -ַאְברָּ נִּ ֲאבָּ

יג ַיד ם-ַתשִּ הָּ ים ְלַאְברָּ נִּ ים בָּ קִּ ים ְלהָּ  :ֱאֹלהִּ

ר נָּטּוי ַהַגְרֶזן ַעל-ְוַגם9  ל-ְכבָּ ֵכן כָּ ים ְולָּ ֵעצִּ ֵעץ  -ֺשֶרש הָּ
י ְשַלְך ְבמוֺ  טֺוב-ֲאֶשר לֺא ַיֲעֶשה ְפרִּ ַדע ְוהָּ גָּ  :ֵאש-יִּ

נּו ַלֲעשֺות10  ם ֵלאֺמר ּוַמה לָּ עָּ ְשֲאלּו ֺאתֺו ֲהמֺון הָּ  :ַויִּ
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י ֲאֶשר11  ם ַיֲחֹלק  -ַוַיַען ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם מִּ לֺו ֻכֳתנֺות ְשַתיִּ
ם יש ֲאֶשר ֵאין-עִּ אִּ י ֲאֶשר-הָּ זֺון ַיֲעֶשה ְכמוֺ -לֺו ּומִּ  :ֵכן-לֺו מָּ

יו ַגםַויָּ 12  יו ַרֵבנּו -ֺבאּו ֵאלָּ תֺו ַויֺאְמרּו ֵאלָּ ילָּ ְטבִּ ים לִּ מֺוְכסִּ
 :ַנֲעֶשה-ַמה

ֶכם ַאל-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֶיֶתר ַעל13  ְנֺגשּו-ֶמֶכס ַהנָּקּוב לָּ  :תִּ

ְשֲאלּו ֺאתֺו ַגם14  א ֵלאֺמר ַוֲאַנְחנּו ַמה-ַויִּ בָּ ַנֲעֶשה -ַאְנֵשי ַהצָּ
י -ַתַעְשקּו ְוַאל-לַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם אַ  ֶכם כִּ יש ְוַדי לָּ תֺונּו אִּ
יגּו ְשַכְרֶכם  :ַתשִּ

ם לֺא  15  ם אִּ בָּ ים ְבלִּ ם ֺדְברִּ ים ְוֻכלָּ יּו ְמַחכִּ ם הָּ עָּ ּוְבעֺוד הָּ
יחַ  שִּ נָּן הּוא ַהמָּ  :יֺוחָּ

נָּן ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֶהן16  ם -ַוַיַען יֺוחָּ יִּ י ְמַטֵבל ֶאְתֶכם ַבמָּ ֲאנִּ
י ֵמַהֵתר ֶאתַאְך  ֺטְנתִּ י ֲאֶשר קָּ ֶמנִּ ֺסן מִּ ְשרֺוְך -בֺא יָּבֺא חָּ

ֵאש יו ְוהּוא ְיַטֵבל ֶאְתֶכם ְברּוַח ַהֺקֶדש ּובָּ לָּ  :ְנעָּ

ֵבר ֶאת17  ְזרֺות ּוְלהָּ ְזֵרהּו ְביָּדֺו לִּ ַסף ֶאת-ֲאֶשר מִּ ְרנֺו ְואָּ -גָּ
ים ֶאלהַ  טִּ יו ְוֶאת-חִּ מָּ ְשֺרף בָּ -תֺוְך ֲאסָּ - ֵאש ֲאֶשר לֺאַהֺמץ יִּ

ְכֶבה  :תִּ

יר ְמַבֵשר טֺוב ַהֶזה ֶאת18  ְזהִּ ֵהנָּה הִּ ֵהנָּה ְוכָּ ם- כָּ עָּ  :הָּ
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ְדַבר הֺורֺוְדיָּה ֵאֶשת  -ְוהֺוְרדֺוס ֶטְטַרְרְך ֲאֶשר הּוַכח ַעל19 
יו ְוַעל חִּ ל-אָּ ה הֺוְרדֺוס-כָּ שָּ עֺות ֲאֶשר עָּ רָּ  :הָּ

יף ַעל20  ל-הֺוסִּ ים-ֵאֶלה ַוַיְסֵגר ֶאת-כָּ ֲאסּורִּ נָּן ְבֵבית הָּ  :יֺוחָּ

ל21  ֵבל כָּ טָּ י ְבהִּ ֵבל ַגם-ַוְיהִּ טָּ ם ַויִּ עָּ ם  -הָּ ַמיִּ ֵישּוַע ְוַהשָּ
ְתַפְללוֺ  ְפְתחּו ְבהִּ  :נִּ

ֵנה קֺול ֺקֵרא  22  ְדמּות גּוף יֺונָּה ְוהִּ יו רּוַח ַהֺקֶדש בִּ לָּ ַוֵיֶרד עָּ
ן י בְ -מִּ ידִּ י ְידִּ ה הּוא ְבנִּ ם ַאתָּ ַמיִּ יַהשָּ ה ַנְפשִּ ְצתָּ  :ׇך רָּ

יָּה ְכֶבן23  לֺו ֶאת -ְוֵישּוַע הָּ נָּה ְבַהחִּ ים שָּ ֲעֺבַדתֺו  -ְשֹלשִּ
י-יֺוֵסף ֶבן-ַוַיְחְשֻבהּו ְלֶבן  :ֵעלִּ

ת ֶבן-ֶבן24  י ֶבן-ַמתָּ י ֶבן-ֵלוִּ  :יֺוֵסף-ַיַני ֶבן-ַמְלכִּ

ְתיָּהּו ֶבן-ֶבן25  מֺוץ ֶבן-ַמתִּ י-י ֶבןֶחְסלִּ -ַנחּום ֶבן-אָּ  :ַנגָּ

י ֶבן-ַמַחת ֶבן-ֶבן26  ְמעִּ ְתיָּהּו ֶבן שִּ ה-יֺוֵסף ֶבן-ַמתִּ  :יֺודָּ

נָּן ֶבן-ֶבן27  א ֶבן-יֺוחָּ ֶבל ֶבן-ֵרישָּ יֵאל ֶבן-ְזֻרבָּ י-ְשַאְלתִּ  :ֵנרִּ

י ֶבן-ֶבן28  י ֶבן-ַמְלכִּ ם ֶבן-ַאדִּ ם ֶבן-קֺוסָּ  :ֵער-ַאְלמֺודָּ

יֶעֶזר ֶבן-ֵישּוַע ֶבן-ֶבן29  ים ֶבן-ֱאלִּ ת ֶבן-יֺורִּ י-ַמתָּ  :ֵלוִּ

ְמעֺון ֶבן-ֶבן30  ה ֶבן-שִּ ים- יֺונָּם ֶבן-יֺוֵסף ֶבן-ְיהּודָּ  :ֶאְליָּקִּ

ינָּא ֶבן-ַמְליָּא ֶבן-ֶבן31  ה ֶבן-מִּ ן ֶבן-ַמַתתָּ ד-נָּתָּ וִּ  :דָּ
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ַשי ֶבן-ֶבן32   :ַנְחשֺון-ֺון ֶבןַשְלמ-ֺבַעז ֶבן-עֺוֵבד ֶבן-יִּ

ב ֶבן-ֶבן33  ינָּדָּ י ֶבן-ַעמִּ ה-ֶפֶרץ ֶבן -ֶחְצרֺון ֶבן-ַאְרנִּ  :ְיהּודָּ

ק ֶבן-ַיֲעֺקב ֶבן-ֶבן34  ְצחָּ ם ֶבן-יִּ הָּ  :נָּחֺור-ֶתַרח ֶבן-ַאְברָּ

ַלח-ֵעֶבר ֶבן-ֶפֶלג ֶבן-ְרעּו ֶבן-ְשרּוג ֶבן-ֶבן35   :שָּ

ֶמְך-ֺנַח ֶבן-ֵשם ֶבן-ַשד ֶבןַאְרַפכְ -ֵקינָּן ֶבין-ֶבן36   :לָּ

 :ֵקינָּן-ַמֲהַלְלֵאל ֶבן-ֶיֶרד ֶבן-ֲחנֺוְך ֶבן-ְמתּוֶשַלח ֶבן-ֶבן37 

ם ֶבן-ֵשת ֶבן-ֱאנֺוש ֶבן-ֶבן38  דָּ ים-אָּ  :ֱאֹלהִּ
https://adilsoncardoso.com/ 

 

Lucas Hebraico Capítulo 4 

 

ן1  ב מִּ ֵלא רּוַח ַהֺקֶדש ַויֺובִּ -ְוֵישּוַע שָּ רּוַח ַהַיְרֵדן מָּ יֵלהּו הָּ
ה רָּ ְדבָּ  :ַהמִּ

ים יֺום ְולֺא2  עִּ ן ַאְרבָּ טָּ ה ֺאתֺו ַהֶשָּ סָּ ם נִּ ה -ְושָּ ַכל ְמאּומָּ אָּ
ל-ַעד ב-ֺתם כָּ ְרעָּ ֵהם ַויִּ ים הָּ  :ַהיָּמִּ

ם ֶבן3  ן אִּ טָּ יו ַהֶשָּ ה ֱאֺמר-ַויֺאֶמר ֵאלָּ ים ַאתָּ ֱאֹלהִּ -נָּא ֶאל-הָּ
ֶחםהָּ  י ְללָּ  :ֶאֶבן ַהזֺאת ּוְתהִּ

https://adilsoncardoso.com/
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י לֺא ַעל4  תּוב כִּ ְחֶיה -ַוַיַען ֺאתֺו ֵישּוַע ֵהן כָּ ַהֶלֶחם ְלַבדֺו יִּ
י ַעל ם כִּ דָּ אָּ ל-הָּ י-כָּ א פִּ  :ְיהֺוָּה-מֺוצָּ

ל- ַוַיֲעֵלהּו ַוַיְרֵאהּו ֶאת5  ד-כָּ ֶרץ ְבֶרַגע ֶאחָּ אָּ  :ַמְמְלכֺות הָּ

ן ְלָך ֶאֵתן ֶאת6  טָּ יו ַהשָּ ל-ַויֺאֶמר ֵאלָּ ה הַ -כָּ לָּ זֺאת  ַהֶמְמשָּ
ל-ְוֶאת י ְנתּונָּה ְוַלֲאֶשר ֶאְחֺפץ ֶאְתֶננָּה-כָּ י לִּ ּה כִּ  :ְכבֺודָּ

ל-ְוַעל7  נָּי כָּ ְשַתֲחֶוה ְלפָּ ם תִּ ְהֶיה-ֵכן אִּ בֺוד ַהֶזה ְלָך יִּ  :ַהכָּ

ה 8  תּוב ַליהֺוָּ י כָּ ן כִּ טָּ י ַהשָּ ֶמנִּ יו סּור מִּ ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֵאלָּ
ְשַתֲחֶוה ְוֺאתֺו ְלַבדֺו ַתֲעֺבדֱאֹלֶהיָך   :תִּ

ֵדהּו ַעל9  ה ַוַיֲעמִּ ַלְימָּ יֵאהּו ְירּושָּ ַנת ַגג ֵבית-ַוְיבִּ ש -פִּ ְקדָּ ַהמִּ
ם ֶבן יו אִּ ה-ַויֺאֶמר ֵאלָּ ְרצָּ ֶזה אָּ ְתַנֵפל מִּ ה הִּ ים ַאתָּ ֱאֹלהִּ  :הָּ

יו ְיַצֶּוה10  כָּ י ַמְלאָּ תּוב כִּ י כָּ ְמֶרָך-כִּ ְך ְלשָּ  :לָּ

אּוְנָך ֶפן-ַעל11  שָּ ם יִּ ֶאֶבן ַרְגֶלָך-ַכַפיִּ ֺגף בָּ  :תִּ

יו ֵהן ֶנֱאַמר לֺא ְתַנֶסה ֶאת12  ה -ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֵאלָּ ְיהֺוָּ
 :ֱאֹלֶהיָך

ן ֶאת13  טָּ ה ַהֶשָּ לָּ ֶמנּו ַעד-ְוַכֲאֶשר כִּ ֶרף מִּ  :ֵעת- ַהַמסֺות ַויִּ

ְגבּוַרת הָּ 14  ב ֵישּוַע בִּ א  -רּוַח ֶאלַויָּשָּ ְמעֺו יָּצָּ יל ְושָּ לִּ ַהגָּ
ל ר-ְבכָּ כָּ  :ַהכִּ



22 

 

ֵתי15  ֶהם ְבבָּ ה לָּ בֺוד-ְוהּוא הֺורָּ ם נְָּתנּו לֺו כָּ  :ַהְכֵנֶסת ְוֻכלָּ

ם ַוֵיֶלְך ֶאל-ַויָּבֺא ֶאל16  -ֵבית-ְנֶצֶרת ֲאֶשר הּוא ֻגַדל שָּ
קְ הַ  ם לִּ טֺו ַויָּקָּ ְשפָּ ת ְכמִּ  :רֺאְכֵנֶסת ְביֺום ַהַשבָּ

ְפַתח ֶאת17  יא ַויִּ ְתנּו לֺו ֵסֶפר ְיַשְעיָּה ַהנָּבִּ א -ַויִּ ְמצָּ ַהֵסֶפר ַויִּ
ה-ֶאת מָּ תּוב שָּ ר ַהכָּ בָּ  :ַהדָּ

ים  18  וִּ י ְלַבֵשר ֲענָּ ַשח ְיהֺוָּה ֺאתִּ י ַיַען מָּ לָּ ה עָּ רּוַח ֲאֺדנָּי יֱהֺוִּ
ְשְבֵרי  י ַלֲחבש ְלנִּ ַחנִּ ם ְדר-ְשלָּ ְשבּויִּ ְקרֺא לִּ ים ֵלב לִּ ְורִּ ֺור ּוְלעִּ

ים-ְפַקח ְפשִּ ים חָּ  :קֺוַח ְלַשַלח ְרצּוצִּ

ְקרֺא ְשַנת19  צֺון ַליהֺוָּה-לִּ  :רָּ

ל-ַויֶָּגל ֶאת20  ֵרת ַוֵיֵשב ְוֵעיֵני כָּ יֵדי ַהְמשָּ ְתֵנהּו בִּ - ַהֵסֶפר ַויִּ
יו-ֶשר ְבֵביתאֲ   :ַהְכֵנֶסת ְנֻשאֺות ֵאלָּ

ְזֵניֶכםַוַיַען ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם הּו21  תּוב ַהֶזה ַהיֺום ְבאָּ  :ַקם ַהכָּ

ְבֵרי22  ְפְלאּו ְבֵעיֵניֶהם דִּ י נִּ ם נְָּשאּו לֺו ֵעדּות כִּ ֵחן  -ְוֻכלָּ
יו ַויֺאְמרּו ֲהלֺא ֶזה הּוא ֶבן פִּ  :יֺוֵסף-ֲאֶשר יְָּצאּו מִּ

י ֶאת23  ֵכן תֺאְמרּו לִּ ל ַההּוא ֺרֵפא -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם אָּ שָּ ַהמָּ
א ֶאת ְכַפר -ְרפָּ ה בִּ י ַנֲעשָּ ַמְענּו כִּ ַנחּום  -ַנְפֶשָך ּוְכֺכל ֲאֶשר שָּ

יֶרָך-ֵכן ַגם-ֲעֵשה  :ֲהֹלם ְבעִּ
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צּוי  24  יא רָּ ֶכם ֵאין נָּבִּ יד לָּ י ַמגִּ ַויֺאַמר ֵהן ְדַבר ֱאֶמת ֲאנִּ
 :ְבֶאֶרץ מֺוַלְדתוֺ 

ֵאל25  ְשרָּ יּו ְביִּ נֺות ַרבֺות הָּ ֶכם ַאְלמָּ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִּ יֵמי   אָּ בִּ
ב  עָּ ים ְורָּ שִּ ה ֳחדָּ שָּ ים ְושִּ נִּ ֹלש שָּ ם שָּ ַמיִּ ֵצר ַהשָּ יָּהּו ְבֵהעָּ ֵאלִּ

ל יָּה ְבכָּ דֺול הָּ ֶרץ-גָּ אָּ  :הָּ

יָּהּו ֶאל26  י ֶאל-ְולֺא ֻשַלח ֵאלִּ ְלתִּ נָּה -ַאַחת ֵמֶהן בִּ ה ַאְלמָּ שָּ אִּ
ידֺון ְרַפת ֲאֶשר ְלצִּ  :ְבצָּ

יּו 27  ים הָּ ים ַרבִּ עִּ יא ּוְמֺצרָּ ע ַהנָּבִּ ישָּ יֵמי ֱאלִּ ֵאל בִּ ְשרָּ ְביִּ
ם י אִּ ְלתִּ ד ֵמֶהם בִּ א ֶאחָּ ְרפָּ י-ְולֺא נִּ ֲאַרמִּ ן הָּ  :ַנֲעמָּ

ה ְבֵבית28  ם ֵחמָּ ְלאּו ֻכלָּ מָּ ם ֶאת-ַויִּ ְמעָּ  :ֵאֶלה-ַהְכֵנֶסת ְבשָּ

יֻאהּו ֶאל29  יֻאהּו ֶאל-ַויָּקּומּו ַויֺוצִּ יר ַוְיבִּ עִּ חּוץ לָּ ר -מִּ הָּ ַגב הָּ
יכֺו ֶאל יו ְלַהְשלִּ לָּ ם ְבנּויָּה עָּ ירָּ ר-ֲאֶשר עִּ הָּ ַתַחת לָּ  :מִּ

ם ַוֵיֶלְך ְלַדְרכוֺ -ַאְך30  ַבר ְבתֺוכָּ  :הּוא עָּ

ת - ְכַפר-ַוֵיֶרד ֶאל31  ֵדי ַשבָּ ם מִּ עָּ יל ַוְיַלֵמד לָּ לִּ יר ַהגָּ ַנחּום עִּ
 :ְבַשַבתוֺ 

ְתְמהּו ַעל32  לְ -ַויִּ ְדַבר שִּ י כִּ תֺו כִּ רוֺ תֺורָּ יָּה ְדבָּ  :טֺון הָּ
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יָּה ְבֵבית33  יש הָּ ב  -ְואִּ ְתעָּ ֵמא ְונִּ ַבק רּוַח טָּ ַהְכֵנֶסת ּובֺו דָּ
דֺול א ְבקֺול גָּ ְקרָּ  :ַויִּ

ֶמנּו ַמה 34  יֵדנּו -ֶהֶרף מִּ ם ְלַהְשמִּ י ַהאִּ ְך ֵישּוַע ַהנְָּצרִּ לָּ נּו וָּ לָּ
ים ֱאֹלהִּ ה ְקדֺוש הָּ י ַאתָּ יָך מִּ אתָּ ֲהלֺא ְיַדְעתִּ  :בָּ

ְגַער35  רּוַח -ַויִּ יֵלהּו הָּ ֶמנּו ַוַיפִּ בֺו ֵישּוַע ֵלאֺמר דֺום ְוֵצא מִּ
ה לוֺ  שָּ ה לֺא עָּ עָּ ֶמנּו ְורָּ ל ַוֵיֵצא מִּ הָּ ע ְבתֺוְך ַהקָּ רָּ  :הָּ

יש ֶאל36  ם ַויֺאְמרּו אִּ ֲחזָּה ֻכלָּ צּות אָּ ר  -ּוַפלָּ בָּ ה ַהדָּ ֵרֵעהּו מָּ
י ה -ַהֶזה כִּ ְגבּורָּ ְלטֺון ּובִּ ה -הּוא ְמַצֶּוה ֶאתְבשִּ רּוחֺות ַהֻטְמאָּ

ַבְעֵליֶהן  :ְוֵהן ֺיְצאֺות מִּ

ל37  ְמעֺו ְבכָּ ל-ַוֵיֵצא שָּ ר ְלכָּ כָּ יו-ַהכִּ  :ְקצֺותָּ

ֵבית38  ם ַוֵיֵצא מִּ ְמעֺון ְוֺחֶתֶנת -ַויָּקָּ ה שִּ ַהְכֵנֶסת ַויָּבֺא ֵביתָּ
ְפְגעּו ה ַויִּ ְמעֺון ֺשֶכֶבת חֺוַלת ַקַדַחת ֲאנּושָּ ּה-שִּ  :בֺו ַבֲעדָּ

ה  39  מָּ ֶמנָּה ּוְכֶרַגע קָּ ֶרף מִּ ְגַער ַבַקַדַחת ַותִּ ֶליהָּ ַויִּ ְתַיֵצב עָּ ַויִּ
ם ֵרת ֺאתָּ  :ַוְתשָּ

ל40  יו כָּ יאּו ֵאלָּ ֵאֶלה ֲאֶשר ַאְנֵשי  -ּוְכבֺא ַהֶשֶמש ֵהבִּ
ים ַויֶָּשם ֶאת ים שֺונִּ יִּ ידּוֵעי ֳחלָּ ֶהם וִּ יו ַעל-ַמְכֺאבֺות לָּ -יָּדָּ

ל ֵאם-כָּ ְרפָּ ד ֵמֶהם ַויִּ  :ֶאחָּ
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ה -ְוַגם41  ים ַאתָּ ים ְוֺאְמרִּ ים ֺקְראִּ ים יְָּצאּו ֵמַרבִּ עִּ רּוחֺות רָּ
יַח ֶבן שִּ נָּם -הּוא ַהמָּ ם ְולֺא ְנתָּ ַער בָּ ים ַאְך הּוא גָּ ֱאֹלהִּ הָּ

יחַ  שִּ י יְָּדעּו ֲאֶשר הּוא ַהמָּ  :ְלַדֵבר כִּ

א ַוֵיֶלְך  42  ם -ֶאלְוַכֲעלֺות ַהַשַחר יָּצָּ עָּ ֵרב ַוֲהמֺון הָּ קֺום חָּ מָּ
יקּו יו ַוַיֲחזִּ ְקֻשהּו ַויָֺּבאּו ֵאלָּ י ַיֲעֺבר ֵמֶהם-בִּ ְלתִּ  :בֺו ְלבִּ

יַע ֶאת 43  ַלי ְלַהְשמִּ ַמר ֲאֵליֶהם ֵהן עָּ ַמְלכּות -ַאְך הּוא אָּ
ים ַגם ֱאֹלהִּ י ַעל-הָּ ים ֲאֵחרֺות כִּ רִּ י- ְבעָּ ְחתִּ  :ֵכן ֻשלָּ

י קֺוֵרא ֶאת44  ֵתיבְ -ַוְיהִּ תֺו ְבבָּ יל-שרָּ לִּ  :ַהְכֵנֶסת ֲאֶשר ַבגָּ
https://adilsoncardoso.com/ 
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ְמדֺו ַעל1  י ְבעָּ ְדֲחקּון ֺאתֺו  -ַיד ַים-ַוְיהִּ ם יִּ עָּ ר ַוֲהמֺון הָּ ֵניסָּ גִּ
ְשְמעּו ֶאת ים-ַויִּ ֱאֹלהִּ  :ְדַבר הָּ

יֺות ֺעְמדֺות ַעל2  ים יְָּצאּו  ְשַפת ַהיָּם -ַוַיְרא ְשֵתי ֳאנִּ ְוַהַדיָּגִּ
ְכֺמרֺות-ֵמֶהן ְלַכֵבס ֶאת  :ַהמִּ

https://adilsoncardoso.com/
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ן-ַוֵיֶרד ֶאל3  ְמעֺון ַוְיַבְקֵשהּו -ַאַחת מִּ יֺות ֲאֶשר ְלשִּ ֳאנִּ הָּ
ן ירֺו ְמַעט מִּ תֺוְך -ְלַהֲעבִּ ם מִּ עָּ ה ַוֵיֶשב ַוְיַלֵמד ַלֲהמֺון הָּ שָּ ַהַיבָּ

יָּה ֳאנִּ  :הָּ

ימֺו ְלַלֵמד ַויֺאֶמר אֶ 4  ְמעֺון ְנַהג ֶאל-לְוַכֲהתִּ ה - שִּ ְפֵני ַהְמצּולָּ
ה מָּ צּוד שָּ ְכֺמרֺוֵתיֶכם לָּ יכּו מִּ  :ְוַהְשלִּ

ל5  י יַָּגְענּו כָּ יו ֲאֺדנִּ ְמעֺון ַויֺאֶמר ֵאלָּ ה ְולֺא  -ַוַיַען שִּ ַהַלְילָּ
ה ַאְך ַעל ַכְדנּו ְמאּומָּ יְך ֶאת-לָּ ְרָך ַאְשלִּ ְכֺמרֺות-ְדבָּ  :ַהמִּ

ים ְמֺאד ַעדֵכן ַויִּ -ַוַיֲעשּו6  ים ַרבִּ גִּ ם  -ְלְכדּו דָּ ְכֺמרֺותָּ ֲאֶשר מִּ
עּו ְקרָּ  :נִּ

בֺא ְוַלֲעֺזר 7  ית לָּ יָּה ַהֵשנִּ ֳאנִּ ְתנּו אֺות ְלַחְבֵריֶהם ֲאֶשר בָּ ַויִּ
ֶהם ַויָֺּבאּו ַוְיַמְלאּו ֶאת  יֺות ַעד-לָּ ֳאנִּ ְשֺקעַ -ְשֵתי הָּ  :לִּ

ֺפל ְלַר 8  ְמעֺון ֶפְטרֺוס ַויִּ י ֵלְך ַוַיְרא שִּ ְגֵלי ֵישּוַע ַויֺאַמר ֲאֺדנִּ
י ַלי כִּ י-ֵמעָּ ֺנכִּ יש ֵחְטא אָּ  :אִּ

ַחז ֺאתֺו ְוֶאת9  יל אָּ י חִּ תֺו ַעל-כִּ ים -ֺכל ֲאֶשר אִּ גִּ ֵציד ַהדָּ
דּו  :ֲאֶשר צָּ

ְמעֺון -ְוֵכן ַגם10  י ַחְבֵרי שִּ נָּן ְבֵני ַזְבדִּ ְתַחְלֲחלּו ַיֲעֺקב ְויֺוחָּ הִּ
ְמעֺון ַאל-ֵישּוַע ֶאלַויֺאֶמר  צּוד -שִּ ה תָּ ַמְעלָּ י ֵמַהיֺום וָּ א כִּ ירָּ תִּ
ים  :ֲאנָּשִּ
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יכּו ֶאת11  יֺות ֶאל-ְוֵהם הֺולִּ ֳאנִּ ה ַוַיַעְזבּו ֶאת-הָּ שָּ ֺכל -ַהַיבָּ
יו  :ַוֵיְלכּו ַאֲחרָּ

ֵנה12  ים ְוהִּ רִּ י ְבֶלְכתֺו ְבַאַחת ֶהעָּ אתֺו ֲאֶשר  -ַוְיהִּ ְקרָּ יש לִּ אִּ
רוֺ  ְראֺותֺו ֶאתְבשָּ ַעת ּובִּ רָּ ֵלא צָּ יו -ֵישּוַע נַָּפל ַעל - מָּ ַאפָּ

ְתַחֶנן ם-ַויִּ י אִּ י-לֺו ֵלאֺמר ֲאֺדנִּ ה ֲהלֺא תּוַכל ְלַטֲהֵרנִּ ֵפץ ַאתָּ  :חָּ

ַגע-ַויֺוֶשט ֶאת13  ר -יָּדֺו ַויִּ י ּוְטהָּ ֵפץ ֲאנִּ בֺו ַויֺאֶמר חָּ
ַגע ֶמנּו ְכרָּ ה מִּ רָּ ַרַעת סָּ  :ְוַהצָּ

ֵאה ְלֵעיֵני ַוְיַצו עָּ 14  יש ַרק ֵלְך ְוֵהרָּ י ַהֵגד ְלאִּ ְלתִּ יו ְלבִּ לָּ
ן ַעל-ַהֺכֵהן ְוַהְקֵרב ֶאת ְרבָּ ה ֺמֶשה  -ַהקָּ ּוָּ ְתָך ַכֲאֶשר צִּ ֳהרָּ טָּ

ֶהם  :ְלֵעדּות לָּ

ל15  ֵדל ְוַעם-ּוְבכָּ א יָּצוֺא ְוגָּ ְמעֺו יָּצָּ ְקֲהלּו -זֺאת שָּ ב נִּ רָּ
זֺור ְלמַ  ְמצֺא מָּ רֺו ְולִּ ְשֺמַע ְדבָּ םלִּ תָּ  :ֲחלָּ

ַבר ֶאל16  ַמק עָּ ְתַפֵלל-ַאְך הּוא חָּ ר ְלהִּ ְדבָּ  :ַהמִּ

י ַהיֺום ְבהֺוֺרתֺו ֶאת17  ים -ַוְיהִּ נָּיו ְפרּושִּ ם ַוֵיְשבּו ְלפָּ עָּ הָּ
ל כָּ אּו מִּ ה ֲאֶשר בָּ ה -ּומֺוֵרי ַהתֺורָּ יהּודָּ יל מִּ לִּ ֵרי ַהגָּ ְכפָּ

ה   ְתֺנְססָּ ה הִּ ם ּוְגבּוַרת ְיהֺוָּ ַליִּ ירּושָּ םּומִּ  :בֺו ְלַרְפאֺותָּ

ה 18  טָּ מֺות ַבמִּ יש ְנֵכה ֲעצָּ ים אִּ ים ֺנְשאִּ ֵנה ֲאנָּשִּ ְוהִּ
ה ְיתָּ נָּיו ַהבָּ יאֺו ְלפָּ ים ַלֲהבִּ  :ּוְמַבְקשִּ



28 

 

ם ַוַיֲעלּו ַעל-ְולֺא19  עָּ יאֺו ֵמֺרב הָּ ְצאּו ֶדֶרְך ַלֲהבִּ ג -מָּ ַהגָּ
ידּו ֺאתֺו ַעל תֺו ֶדֶרְך -ַויֺורִּ טָּ פּון ֶאלמִּ ה ַבסִּ ֲאֻרבָּ ת -הָּ תֺוְך ַהַביִּ

ְפֵני ֵישּועַ   :לִּ

ְראֺותֺו ֶאת20  ם ַויֺאֶמר ֶבן-ּובִּ ְסְלחּו-ֱאמּונָּתָּ ם נִּ דָּ ְלָך  -אָּ
 :ַחטֺאֶתיָך

י  21  ם ֵלאֺמר מִּ בָּ ים ַלְהגֺות ְבלִּ ים ְוַהְפרּושִּ ַויֵָּחלּו ַהסֺוְפרִּ
י יּוכַ  ים מִּ דּופִּ י הּוא ֶזה ַהְמַדֵבר גִּ ְלתִּ ים בִּ אִּ ְסֹלַח ֲחטָּ ל לִּ

ים ְלַבדוֺ  ֱאֹלהִּ  :הָּ

ה-ַוַיְרא ֵישּוַע ֶאת22  מָּ ֶזה -ֶהְגיֺונָּם ַוַיַען ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם לָּ
ְבֶכם  :ֶתְהגּו ְבלִּ

י ַמה23  ְסְלחּו-כִּ ם ֵלאֺמר נִּ ְלָך ַחטֺאֶתיָך אֺו ֵלאֺמר  -נֵָּקל אִּ
ְתַהֵלְך  :קּום ְוהִּ

ְשיֺון ְלֶבןַאְך ְלַמַען תֵ 24  י ֵיש רִּ ֶרץ  -ְדעּון כִּ אָּ ם בָּ דָּ אָּ הָּ
ַמר ֶאל ז אָּ ים אָּ אִּ ְסֹלַח ֲחטָּ ְך  -לִּ י ֺאֵמר לָּ ֵנה ֲאנִּ מֺות הִּ ֲעצָּ ְנֵכה הָּ

א ֶאת ְתָך ְוֶלְך-קּום שָּ טָּ  :ֵביֶתָך-ְלָך ֶאל-מִּ

א ֶאת25  שָּ ְפֵניֶהם ַויִּ ם לִּ בֺו ַוֵיֶלְך ֶאל-ַוְיַמֵהר ַויָּקָּ ְשכָּ ֵביתֺו -מִּ
ים בֺוד ֵלאֹלהִּ  :ְונָּתֺון כָּ



29 

 

ֲחזָּה ֶאת26  צּות אָּ ם  - ּוַפלָּ בָּ ים ְולִּ בֺוד ֵלאֹלהִּ ְתנּו כָּ ם ַויִּ ֻכלָּ
אֺות ְפלָּ ינּו נִּ אִּ ה ַויֺאְמרּו ַהיֺום רָּ ְראָּ ֵלא יִּ  :מָּ

ד  27  ֵאֶלה ַוֵיֵצא ַוַיְרא מֺוֵכס ֶאחָּ ים הָּ רִּ י ַאֲחֵרי ַהְדבָּ ַוְיהִּ
יַהֶמֶכס ּושְ -יֺוֵשב ְבֵבית יו ֵלְך ַאֲחרָּ י ַויֺאֶמר ֵאלָּ  :מֺו ֵלוִּ

יו-ַוַיֲעֺזב ֶאת28  ם ַוֵיֶלְך ַאֲחרָּ  :ֺכל ַויָּקָּ

ם-ַוַיַעש29  ים עִּ ים ַרבִּ דֺול ְבֵביתֺו ּומֺוְכסִּ ְשֶתה גָּ י מִּ - לֺו ֵלוִּ
ם ֶאלאֲ  תָּ ים יְָּשבּו אִּ ים ֲאֵחרִּ ן-נָּשִּ  :ַהֻשְלחָּ

ים ְוַהס30  לֺונּו ַהְפרּושִּ ֶהם ַעלַויִּ ים ֲאֶשר בָּ יו  -ֺוְפרִּ ידָּ ַתְלמִּ
ם ים עִּ ים ְוֺשתִּ ים-ֵלאֺמר ַמדּוַע ַאֶתם ֺאְכלִּ אִּ ים ְוַהַחטָּ  :ַהמֺוְכסִּ

ם 31  ר עִּ בָּ ֶהם דָּ ים ֵאין לָּ - ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַהֲחזָּקִּ
םהָּ  י אִּ ים-ֺרֵפא כִּ  :ַהחֺולִּ

ם32  י אִּ ים כִּ יקִּ ְקרֺא ַצדִּ י לִּ אתִּ ה-לֺא בָּ ְתשּובָּ ים לִּ אִּ  :ַחטָּ

צּום  33  ים לָּ ירִּ נָּן ַמְכבִּ יֵדי יֺוחָּ ה ַתְלמִּ מָּ יו לָּ ַויֺאְמרּו ֵאלָּ
ְתַפֵלל ְוֵכן ַיֲעשּו ַגם ים ְלהִּ ים  -ּוַמְרבִּ יֵדי ַהְפרּושִּ ַתְלמִּ

ים ים ְוֺשתִּ יֶדיָך ֺאְכלִּ  :ְוַתְלמִּ

ְבֵני  -ֶאת ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ֵאיְך תּוְכלּו ְלַאֵלץ34 
ֶהם מָּ ן עִּ תָּ צּום ְבעֺוד ֶהחָּ  :ַהֲחֻתנָּה לָּ
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ים 35  ז יָֻּצמּו ַביָּמִּ ן ְואָּ תָּ ים ְוֻלַקח ֵמֶהם ֶהחָּ אִּ ים בָּ ֵנה יָּמִּ הִּ
ֵהם  :הָּ

א ֲאֵליֶהם ַגם ֶאת36  שָּ יש ֺקֵרַע ֶבֶגד  -ַויִּ ל ַהֶזה ֵאין אִּ שָּ ַהמָּ
ים  עִּ ְתֺפר ַהְקרָּ ש לִּ דָּ ם-ַעלחָּ י אִּ ה כִּ לָּ ה בָּ ְמלָּ ֵכן ַהֶבֶגד  - שִּ
ֻרַע ְוַגם ְהֶיה קָּ ש יִּ דָּ ְשֶוה  -ֶהחָּ ש לֺא תִּ דָּ ֶבֶגד ֶהחָּ ה מִּ אָּ ַהְטלָּ

ה לָּ ה ַהבָּ ְמלָּ  :ַלשִּ

ים ֶפן37  לִּ ירֺוש לֺא יַֻתן ְבנֺאדֺות בָּ ירֺוש ֶאת-ְותִּ -ְיַבַקע ַהתִּ
ן ְוַהנֺאדֺות יִּ הַ  ְשַפְך ַהַייִּ יּוןנֺאדֺות ְונִּ  :ְכלָּ

ֵמרּו38  שָּ ו יִּ ים ּוְשֵניֶהם ַיְחדָּ שִּ ירֺוש יַֻתן ְבנֺאדֺות ֲחדָּ  :ַאְך תִּ

ַיד 39  ְתַאֶּוה מִּ ן ֲאֶשר יָּחּוש יִּ ן יָּשָּ יש ֺשֶתה ַייִּ ְוֵאין אִּ
ֶמנּו ן טֺוב מִּ י יֺאַמר ֲהלֺא ַהיָּשָּ ירֺוש כִּ  :ַלתִּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Lucas Hebraico Capítulo 6 

 

ה 1  מָּ ְשֵדה קָּ ֺעֶמר ַוֵיֶלְך בִּ ת ַאֲחֵרי ְתנּוַפת הָּ י ְביֺום ַהַשבָּ ַוְיהִּ
יֵדיֶהם ַויֺאֵכלּו ְכְתשּון בִּ ילֺות ַויִּ ְטפּו ְמלִּ יו קָּ ידָּ  :ְוַתְלמִּ

https://adilsoncardoso.com/
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ים ֵאת ֲאֶשר לֺא  2  ים ַמדּוַע ַאֶתם ֺעשִּ ים ְפרּושִּ ַויֺאְמרּו ֲאנָּשִּ
ת ֶשה ַבַשבָּ  :ֵיעָּ

ה ַוַיעַ 3  שָּ אֶתם ֵאת ֲאֶשר עָּ ם ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲהלֺא ְקרָּ ן ֺאתָּ
תוֺ  ֵעב הּוא ְוֵאֶלה ֲאֶשר אִּ ד ַכֲאֶשר רָּ וִּ  :דָּ

א ֶאל4  ַקח ֶאת-ַכֲאֶשר בָּ ים ַויִּ ֱאֹלהִּ ים -ֵבית הָּ נִּ ֶלֶחם ַהפָּ
ֵתן ַגם תֺו ֲאֶשר לֺא-ַויֺאַכל ַויִּ ֵאֶלה ֲאֶשר אִּ ֶהם -לָּ ה לָּ ַכתֺורָּ

םלֶ  ים ְלַבדָּ י ַלֺכֲהנִּ ְלתִּ  :ֱאֺכל בִּ

י ֶבן5  ת הּוא-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם עֺוד כִּ ם ֲאדֺון ַהַשבָּ דָּ אָּ  :הָּ

ת ַאֵחר ַויָּבֺא ַוְיַלֵמד ְבֵבית6  י ְביֺום ַשבָּ ם -ַוְיהִּ ַהְכֵנֶסת ְושָּ
ה ית יֵָּבשָּ נִּ יש ֲאֶשר יָּדֺו ַהְימָּ  :אִּ

ים7  ים ְוַהְפרּושִּ ם ְוַהסֺוְפרִּ ְראֺות אִּ ים לֺו לִּ א -ֺאְרבִּ ְרפָּ יִּ
ְטנָּה יו שִּ לָּ ְמְצאּו עָּ ת ְלַבֲעבּור יִּ  :ַבַשבָּ

ם ַויֺאֶמר ֶאל-ַוַיְרא ֶאת8  ה -ַמְחְשבֺותָּ יש ֲאֶשר יָּדֺו ְיֵבשָּ אִּ הָּ
ם ַוַיֲעֺמד ל ַויָּקָּ הָּ  :קּום ַוֲעמֺוד ְבתֺוְך ַהקָּ

ה ֶאתְ 9  ת  ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵישּוַע ֶאְשֲאלָּ י ַכדָּ ה ֲהכִּ ֶכם ְשֵאלָּ
ּה יל ֶנֶפש אֺו ְלַשֲחתָּ ַרע ְלַהצִּ ת אֺו ְלהָּ יב ַבַשבָּ  :ְלֵהיטִּ

יו הֺוֵשט ֶאת10  יב ַויֺאֶמר ֵאלָּ בִּ סָּ יְָּדׇך -ַוַיְשֵקף ֲאֵליֶהם מִּ
ַאֶחֶרת נָּּה כָּ ב יָּדֺו ְלֵאיתָּ שָּ  :ַוַיַעש ֵכן ַותָּ
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 11 ֺ ה ַוי ה ְגדֺולָּ ְלאּו ֵחמָּ מָּ יש ֶאלַויִּ -ֵרֵעהּו ַמה-אְמרּו אִּ
 :ֲעשֺות ְלֵישּועַ לַ 

ֵהם ַוֵיֵצא ֶאל12  ים הָּ י ַביָּמִּ ְתַפֵלל ַוַיֲאֵרְך  -ַוְיהִּ ר ְלהִּ הָּ הָּ
ל ים כָּ תֺו ֵלאֹלהִּ לָּ ְתפִּ ה- בִּ ְילָּ  :ַהלָּ

א ֶאל13  ְקרָּ ְבַחר ֵמֶהם ְשֵנים-ּוְכאֺור ַהֺבֶקר ַויִּ יו ַויִּ ידָּ -ַתְלמִּ
ר ֲאֶשר קָּ עָּ  יםשָּ יחִּ ם ְבֵשם ְשלִּ א ֺאתָּ  :רָּ

א ְוֶאת -ֶאת14  א לֺו ְבֵשם ֵכיפָּ רָּ ְמעֺון ֲאֶשר קָּ ַאְנְדַרי  -שִּ
יו ֶאת חִּ נָּן ֶאת-ַיֲעֺקב ְוֶאת-אָּ פֺוס ְוֶאת-יֺוחָּ ילִּ י-ַבר-פִּ  :ַתְלמָּ

ְתיָּהּו ְוֶאת-ֶאת15  א ֶאת-ַמתִּ -ַחְלַפי ְוֶאת-ַיֲעֺקב ֶבן-תֺומָּ
אשִּ  רָּ י  ְמעֺון ֲאֶשר קָּ  :לֺו ַהַקנָּאִּ

ה ֶבן-ֶאת16  יש-ַיֲעֺקב ְוֶאת-ְיהּודָּ ה אִּ יֺות הּוא  -ְיהּודָּ ְקרִּ
יר ֺאתוֺ   :ַהַמְסגִּ

יו  17  ידָּ ַתְלמִּ דֺול מִּ ל גָּ הָּ ישֺור ְבֶקֶרב קָּ ם ַוַיֲעֺמד ַבמִּ תָּ ַוֵיֶרד אִּ
בּוץ ַעם ל- ְוקִּ כָּ ב מִּ ם ְוחֺוף צֺור -רָּ ַליִּ ירּושָּ ה וִּ ידֺון ְיהּודָּ ְוצִּ

ם תָּ זֺור ְלַמֲחלָּ ְמצֺא מָּ יו ְולִּ רָּ ְשֺמַע ְדבָּ ים לִּ אִּ  :ַהבָּ

ה 18  יר ֵמֶהם רּוחֺות ַהֻטְמאָּ ים ֲאֶשר ֶהֱעבִּ אִּ ְוֵאֶלה ַהבָּ
ם  :ַהְמַבֲעתֺות ֺאתָּ
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ה  19  ה יְָּצאָּ י ְגבּורָּ ַגַעת בֺו כִּ ים לָּ ם ְמַבְקשִּ מֺון ֻכלָּ ְוֶההָּ
ה ְלֻכלָּ  תֺו ְלַהֲעלֺות ֲאֻרכָּ  :םֵמאִּ

א ֵעינָּיו ֶאל20  ים  -ְוהּוא נָּשָּ יִּ ֲענִּ יו ַויֺאַמר ַאְשֵריֶכם הָּ ידָּ ַתְלמִּ
י ים-כִּ ֱאֹלהִּ ֶכם ַמְלכּות הָּ  :לָּ

עּון ַאְשֵריֶכם 21  ְשבָּ ֺבַע תִּ י שָּ ים ַכיֺום כִּ ְרֵעבִּ ַאְשֵריֶכם הָּ
קּון ְשחָּ ֺחק תִּ י שָּ ים ַכיֺום כִּ  :ַהֺבכִּ

םַאְשֵריֶכם 22  ְשְנאּו ְיַנדּו אֺו ְיַגְדפּו ֶאְתֶכם -אִּ ים יִּ ֲאנָּשִּ
ְמחּו ַבֲעבּור ֶבן-ְוֶאת ע יִּ ְמֶכם ְכֵשם רָּ ם-שִּ דָּ אָּ  :הָּ

י  23  ם כִּ יִּ מָּ י ְשַכְרֶכם ַרב ַבשָּ ילּו ַביֺום ַההּוא כִּ ְמחּו ְוגִּ שִּ
שּו ֲאבֺוֵתיֶהם ֶאל-ֵכן ֶקֶדם- עָּ ים מִּ יאִּ  :ַהְנבִּ

יאֺוי לָּ -ַאְך24  ים כִּ ירִּ ַשְגֶתם ַתְנחּוֺמֵתיֶכם-ֶכם ֲעשִּ  :הִּ

י ַאֲחֵרי25  ים ַהיֺום כִּ ֶכם ַהְשֵבעִּ ֶכם  -אֺוי לָּ בּו אֺוי לָּ ְרעָּ ֵכן תִּ
י ים ַהיֺום כִּ י-ַהְמַצֲחקִּ ֶבכִּ  :נֺוַעְדֶתם ְלֵאֶבל וָּ

ל26  י כָּ ים ְבפִּ לִּ ֶכם ַהְמֻהלָּ שּו  -ְבֵני-אֺוי לָּ ה עָּ כָּ י כָּ ם כִּ דָּ אָּ הָּ
ֶקר-ֵתיֶהם ַגםֲאבוֺ  יֵאי שָּ ְנבִּ  :לִּ

י ֺאֵמר ֶאֱהבּו 27  ֶכם ֲאנִּ י לָּ ים ְלקֺולִּ יבִּ ל ַאֶתם ַהַמְקשִּ ֲאבָּ
יבּו ְלשְנֵאיֶכם-ֶאת  :ֺאְיֵביֶכם ֵהיטִּ
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ְרכּו ֶאת28  ירּו ְבַעד ֺרְדֵפיֶכם-בָּ  :ֺאַרֵריֶכם ְוַהְעתִּ

י ַאַחת ַהֵטה-ַעל ָךַהַמכְ 29  ַאֶחֶרת הַ -לֺו ַגם-ְלחִּ ֺנֵשא הָּ
ֶליָך לֺא יְלָך ֵמעָּ ֶמנּו ַגם-ְמעִּ ְמַנע מִּ ְנֶתָך- תִּ  :ֻכתָּ

ל30  ְמָך ּוֵמֵאת ַהלֺוֶה לֺא-ְתנָּה ְלכָּ  :ְתַבֵקש-ֺשֵאל מִּ

ל31  ים ֵכן ַתֲעשּון  -ְוכָּ ֶכם ֲאנָּשִּ ֲאֶשר ַתְחְפצּו ֶשַיֲעשּון לָּ
ֶהם ַגם  :ַאֶתם-לָּ

ם32  בּון ֶאת-אִּ ֶכם ֲהלֺא ַגם-ֺאֲהֵביֶכם ַמה-ֶתֱאהָּ ה לָּ קָּ -ְצדָּ
בּוןהַ  ים ֶאת ֺאֲהֵביֶהם ֶיֱאהָּ אִּ  :ַחטָּ

י33  יֵביֶכם ַמה-ְוכִּ ֶכם ֲהלֺא ְכמוֺ -ַתֲעשּו טֺוב ְלֵמטִּ ה לָּ קָּ -ְצדָּ
ים-ן ַיֲעשּו ַגםכֵ  אִּ  :ַהַחטָּ

ם34  י ְישַ -ַתְלוּו ֶאת-ְואִּ ְקַוְתֶכם כִּ ים ְבתִּ ֶכם ַמהֲאנָּשִּ -ֵלמּו לָּ
ֶכם ַגםצְ  ה לָּ קָּ ם יּוַשב  -דָּ י ְגמּולָּ ים כִּ אִּ ים ַחטָּ ים ַמְלוִּ אִּ ַחטָּ

ֶהם  :לָּ

נָּם ְולֺא ְתַצפּו  -ַאְך ֶאֱהבּו ֶאת35  ֶהם חִּ יבּו לָּ ֺאְיֵביֶכם ֵהיטִּ
י טֺוב הּוא  יֶתם ְבֵני ֶעְליֺון כִּ ְהיִּ ְגַדל ְשַכְרֶכם וִּ ז יִּ ְגמּול אָּ לִּ

ים ְוַלֲאשֶ  עִּ רָּ ירּולָּ ה לֺא ַיכִּ  :ר טֺובָּ

יֶכם הּוא ַרחּום36  י ֲאבִּ ים כִּ  :ֱהיּו ְמַרֲחמִּ
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ְפֵניֶהם לֺא  37  לִּ ְפטּו מִּ שָּ ים ְולֺא תִּ ְשְפטּו ֲאֵחרִּ לֺא תִּ
יקּו   יקּום ְוַיְצדִּ ימּו ֶאְתֶכם ַהְצדִּ ם ְולֺא ַיֲאשִּ ימּו ֺאתָּ ַתֲאשִּ

 :ֶאְתֶכם

ה ְמֵלאָּ 38  דָּ ֶכם מִּ נֵָּתן לָּ ל-ה ַעלְתנּו ְויִּ יבּו ֶאל-כָּ -ְגדֺוֶתיהָּ יָּשִּ
ה  חֵ  י ְבַסאְסאָּ ּה כִּ יעּו ֺאתָּ יקּו ַתְחֶתיהָּ ַוֲאֶשר יָּנִּ יְקֶכם ֲאֶשר יָּעִּ

ֶכם ַמד לָּ ּה יִּ ֺמדּו בָּ  :ֲאֶשר תָּ

ֵּור ֶאת39  ְנַהג עִּ לֺו ַויֺאַמר ֲהיִּ א ְמשָּ שָּ ְפלּו  -ַויִּ ֵּור ֲהלֺא יִּ עִּ הָּ
 :ַהבֺור-ְשֵניֶהם ֶאל

י ְכַרבוֺ הַ 40  ֵלם הּוא ְיהִּ ם שָּ בֺו ְואִּ רָּ ְגַדל מִּ יד לֺא יִּ  :ַתְלמִּ

יט ֶאל41  ה ַתבִּ מָּ ֶשת-לָּ יָך ְולֺא תָּ חִּ ים ֲאֶשר ְבֵעין אָּ בִּ - ְשבָּ
ה ֲאֶשר ְבֵעיֶנָך-ב ֶאללֵ   :ַהקֺורָּ

ים 42  בִּ ה ְשבָּ ירָּ סִּ י ְואָּ חִּ י אָּ יֵחנִּ יָך ַהנִּ חִּ ְוֵאיְך תֺאַמר ְלאָּ
ית ֵלב ֶאלֵמֵעיֶנָך ְולֺא  שִּ ה ֲאֶשר ְבֵעיְנָך ַגם-תָּ ה -ַהקֺורָּ תָּ אָּ

אשֺונָּה ֶאת ֵנף רִּ ֵסר חָּ ה ֵמֵעיֶנָך ְוַאֲחֵרי-הָּ ְרֶאה - ַהקֺורָּ ֵכן תִּ
יָך חִּ ים ֵמֵעין אָּ בִּ יר ְשבָּ סִּ  :ְלהָּ

ת  43  ְשחָּ ת ְוֵאין ֵעץ נִּ ְשחָּ י מָּ ֵאין ֵעץ טֺוב ֲאֶשר ַיֲעֶשה ְפרִּ
י טוֺ   :בֲאֶשר ַיֲעֶשה ְפרִּ
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ל44  י כָּ ֵעץ ְבמוֺ -כִּ ְספּו -ֵעץ וָּ ים לֺא ֵיאָּ ר ְתֵאנִּ ְתַנכָּ ְריֺו יִּ פִּ
ים ים ֵמַעְקַרבִּ ים ְולֺא ֲענָּבִּ נִּ ְצנִּ  :מִּ

ע 45  יש רָּ יא טֺוב ְואִּ בֺו ַהטֺוב יֺוצִּ יש טֺוב ֵמאֺוַצר לִּ אִּ
י ע כִּ יא רָּ ע יֺוצִּ רָּ בֺו הָּ ל-ֵמאֺוַצר לִּ יַע כָּ ְמלֺא ַהֵלב ַיבִּ  :ֶפה-מִּ

דֺון ְולֺא ַתֲעשּון   46  דֺון אָּ י ְבֵשם אָּ אים לִּ ּוַמדּוַע ַאֶתם ֺקרִּ
י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם-ֵאת ֲאֶשר  :ֲאנִּ

ל47  ֶכם -כָּ יד לָּ ֵנה ַאגִּ ם הִּ ה ֺאתָּ שָּ ַרי ְועָּ ַמע ְדבָּ א ֵאַלי ְושָּ ַהבָּ
י הּוא דֺוֶמה  :ְלמִּ

ת ֲאֶשר 48  יש ֺבֶנה ַביִּ יק ַלְחֺפר ֲהלֺא דֺוֶמה הּוא ְלאִּ ֶהֱעמִּ
ַרץ ַעל ר ֺסֵחף ְוַנַחל פָּ טָּ ַלע ּוְכבֺא מָּ תֺו ְבסָּ ֵתן ְיסּודָּ ת -ַויִּ ַהַביִּ

תוֺ  י ְבֶסַלע ְיסּודָּ יַע ֺאתֺו כִּ נִּ  :לֺא יָֺּכל ְלהָּ

יש  49  ם ֵאיֶננּו ֺעֶשה דֺוֶמה הּוא ְלאִּ ַרי ְוֺאתָּ ַאְך ַהֺשֵמַע ְדבָּ
ר ְוֵאין לוֺ -ֺבֶנה ֵביתֺו ַעל פָּ יו ֶהעָּ לָּ ַחת ּוַבֲעֺבר עָּ תָּ  ְיסֺוד מִּ

ה ה ְגדֺולָּ י ְלַמֵפלָּ ְתֺאם ַוְיהִּ ת פִּ ם נַָּפל ַהַביִּ  :ֶשֶטף ַמיִּ
https://adilsoncardoso.com/ 
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ם ַויָּבֺא ֶאל-ְכַכֹּלתֺו ְלַדֵבר ֶאת1  עָּ ְזֵני הָּ יו ְבאָּ רָּ - ְכַפר-ְדבָּ
 :חּוםנַ 

ם ֶעֶבד ְלַשר2  ה -ְושָּ לָּ ד חָּ ה ֶאחָּ יָּה  ֵמאָּ ר הָּ מּות ְוהּוא יָּקָּ לָּ
 :ְמֺאד-ְבֵעינָּיו ַעד 

ְמעֺו ֶאת3  ְקֵני -ּוְבשָּ ְקצֺות זִּ יו מִּ ְשַלח ֵאלָּ ֵשַמע ֵישּוַע ַויִּ
בֺא ּוְלַרֵפא ֶאת ים ְלַבְקשֺו לָּ  :ַעְבדוֺ -ַהְיהּודִּ

ְפְצרּו-ַויָֺּבאּו ֶאל4  ה לֺו ְלַמֵלא  -ֵישּוַע ַויִּ י יֳָּאתָּ בֺו ֵלאֺמר כִּ
תוֺ בַ -ֶאת שָּ  :קָּ

י ֺאֵהב הּוא ְלַעֵמנּו ּוֵבית5  נָּה -כִּ נּו-ַהְכֵנֶסת בָּ  :לָּ

יב ֶאל6  ְקרִּ ם ֵישּוַע ְוַכֲאֶשר הִּ תָּ ת ְוֶרַוח לֺא -ַוֶיֶלְך אִּ ַהַביִּ
ְשַלח לֺו ַשר חֺוק ֵביֵניֶהם ַויִּ י -רָּ ים ֵלאֺמר ֲאֺדנִּ ה ֵרעִּ ַהֵמאָּ

י מִּ -ַתְלֶאה ֶאת-ַאל בֺא ְבֵצל  ַנְפְשָך ְנַקֹּלתִּ ה תָּ י ַאתָּ זֺאת כִּ
י תִּ  :ֺקרָּ

ֶניָך ַאְך  7  בֺא ְלפָּ י ְבֵעיַני לָּ ה ַנְפשִּ ּוַבֲעבּור זֺאת לֺא ֶנְחְשבָּ
י י ֶיחִּ  :ְתנָּה ֺאֶמר ְוַנֲערִּ

י ַגם8  י -כִּ א ַתַחת יָּדִּ בָּ ה ְוַאְנֵשי צָּ לָּ י ֺעֵמד ַתַחת ַיד ֶמְמשָּ ֺנכִּ אָּ
ד ֵמֶהם ֵלְך ְויֵ  י ֺאַמר ְלֶאחָּ י ְוכִּ ֵלְך ּוְלַאֵחר בֺא ְויָּבֺא ּוְלַעְבדִּ

 :זֺאת ְוַיֲעֶשה-ֲעֵשה



38 

 

ְשַמע ֵישּוַע ֶאת9  ֶפן ַויֺאֶמר ֶאל-ַויִּ ֶאה ַויִּ ְשתָּ יו ַויִּ רָּ ם -ְדבָּ עָּ הָּ
מֺוהָּ ַגם ה כָּ ֶכם ֱאמּונָּה ְגדֺולָּ יד לָּ י ַמגִּ ְננִּ יו הִּ -ַהֺהֵלְך ַאֲחרָּ

ֵאל לֺא ְשרָּ י-ְביִּ אתִּ צָּ  :מָּ

ים ֶאלַויָּש10  ֶעֶבד  -ּובּו ַהְשלּוחִּ א הָּ ְרפָּ י נִּ ְמְצאּו כִּ ת ַויִּ יִּ ַהבָּ
 :ַהֺחֶלה

ת ַוֵיֶלְך ֶאל11  רָּ חָּ מָּ י מִּ יו  -ַוְיהִּ ידָּ ין ְוַתְלמִּ ּה נָּעִּ יר ּוְשמָּ עִּ
יו ַוֲהמֺון ַעם ְלכּו ַאֲחרָּ ב-הָּ  :רָּ

ַרב ֶאל12  ים  -ְוַכֲאֶשר קָּ יאִּ ים מֺוצִּ ֵנה ֲאנָּשִּ יר ְוהִּ עִּ ַשַער הָּ
שָּ  ים  מִּ נָּה ְוַרבִּ ה ַאְלמָּ שָּ יא אִּ מֺו ְוהִּ יד ְלאִּ יש ֵמת ֵבן יָּחִּ ם אִּ
ן ּה-מִּ מָּ יר עִּ עִּ  :הָּ

ּה ַאל13  ְכְמרּו ֵאֶליהָּ ַויֺאֶמר לָּ יו נִּ דֺון ְוַרֲחמָּ אָּ ּה הָּ - ַוַיְרא ֺאתָּ
יתִּ   :ְבכִּ

ֵנה ֲאנִּ 14  דּו ַויֺאֶמר הִּ מָּ יו עָּ ב ְוֺנְשאָּ ְשכָּ ַגע ַבמִּ ַגש ַויִּ י ַויִּ
חּור  :ְמַדֵבר ֵאֶליָך קּום בָּ

נֺו ֶאל15  יַקץ ַהֵמת ַוֵיֶשב ַויֶָּחל ְלַדֵבר ְוהּוא ְנתָּ מוֺ -ַויִּ  :אִּ

ַחז ֶאת16  יל אָּ ם ַוְיַהְללּו ֶאת-ְוחִּ י-ֻכלָּ ים ַויֺאְמרּו כִּ ֱאֹלהִּ -הָּ
ינָּ  ְרֵבנּו ְוכִּ ם ְבקִּ דֺול קָּ יא גָּ ים ֶאת-בִּ ַקד ֱאֹלהִּ  :ַעמוֺ -פָּ
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לּוְשמ17  ה ְבכָּ ר ַהֶזה יְָּצאָּ בָּ ל-ּוַעת ַהדָּ ה ּוְבכָּ ר  -ְיהּודָּ כָּ ַהכִּ
יב בִּ סָּ  :מִּ

יו ֶאת18  ידָּ ידּו ַתְלמִּ גִּ נָּן הִּ ל-ּוְליֺוחָּ  :ֵאֶלה-כָּ

ֵחם ֶאל19  ְשלָּ יו ַויִּ ידָּ ַתְלמִּ ם מִּ נָּן ְשַניִּ יו יֺוחָּ א ֵאלָּ ְקרָּ ֵישּוַע  -ַויִּ
ם א אֺו אִּ ה הּוא ַהבָּ  :ְלַאֵחרְנַחֶכה -ֵלאֺמר ַהַאתָּ

נּו  20  חָּ נָּן ַהְמַטֵבל ְשלָּ ים ַויֺאְמרּו יֺוחָּ ֲאנָּשִּ יו הָּ ַויָֺּבאּו ֵאלָּ
ם א אֺו אִּ ה הּוא ַהבָּ  :ְנַחֶכה ְלַאֵחר-ֵאֶליָך ֵלאֺמר ַהַאתָּ

ים 21  עִּ ים ּוְנגָּ יִּ ים ֵמֳחלָּ ה ְלַרבִּ ה ֲאֻרכָּ יא ֶהֱעלָּ ֵעת ַההִּ ּובָּ
ים  ְורִּ עֺות ּוְלעִּ יב אֺור ֵעיֵנֶהםּוֵמרּוחֺות רָּ ים ֵהשִּ  :ַרבִּ

נָּן ֵאת ֲאֶשר  22  ידּו ְליֺוחָּ ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוַהגִּ
יֶתם ְוֵאת ֲאֶשר ים -ְראִּ ְסחִּ ים פִּ ים ֺראִּ ְורִּ י עִּ ְשַמְעֶתם כִּ

ים   מִּ ים קָּ ים ֵמתִּ ים ֺשְמעִּ ים ֵחְרשִּ אִּ ְרפָּ ים נִּ עִּ ים ְמֺצרָּ ֺהְלכִּ
ים מִּ  יִּ הַוֲענִּ ים ְישּועָּ  :ְתַבְשרִּ

יש ֲאֶשר לֺא23  אִּ י-ְוַאְשֵרי הָּ ֵשל בִּ כָּ  :יִּ

נָּן ַויֶָּחל ְלַדֵבר ֶאל24  ְלכּו ַמְלֲאֵכי יֺוחָּ י ַכֲאֶשר הָּ -ֲהמֺון-ַוְיהִּ
ם ַעלהָּ  נָּן ַמה-עָּ ֶנה -יֺוחָּ ם קָּ ְראֺות ַהאִּ ה לִּ רָּ ְדבָּ אֶתם ַהמִּ ֶזה ְיצָּ

נֺוַע  ְפֵניֲאֶשר יִּ  :רּוחַ -מִּ
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ְגֵדי -ַאְך ַמה25  בּוש בִּ יש לָּ ם אִּ ְראֺות ַהאִּ אֶתם לִּ ֶזה ְיצָּ
ים ְבַחְצרֺות   נִּ ים ַבֲעדָּ ְתַעְדנִּ ֵנה ְלֻבֵשי ֲחֻמדֺות ּומִּ ֲחֻמדֺות הִּ

ה ים ֵהמָּ כִּ  :ְמלָּ

י  -ַאְך ַמה26  יא ֵהן ֲאנִּ יש נָּבִּ ם אִּ ְראֺות ַהאִּ אֶתם לִּ ֶזה ְיצָּ
י ַגם ֶכם כִּ יא-ֺאֵמר לָּ נָּבִּ דֺול הּוא מִּ  :גָּ

ֶניָך  27  י ְלפָּ כִּ י ֺשֵלַח ַמְלאָּ ְננִּ יו הִּ לָּ תּוב עָּ י ֶזה הּוא ֲאֶשר כָּ כִּ
נָּה ֶניָך-ּופִּ  :ַדְרְכָך ְלפָּ

נָּן  28  יֺוחָּ דֺול מִּ ה גָּ שָּ לֺוֵדי אִּ ם ֵבין יִּ ֶכם לֺא קָּ י ֺאֵמר לָּ ֲאנִּ
ֶמנּו ְגַדל מִּ ים יִּ ֱאֹלהִּ ֺטן ְבַמְלכּות הָּ  :ְוַהקָּ

ל29  זֺאת נְָּתנּו  -ְוכָּ ְמעּו כָּ ֶהם ַכֲאֶשר שָּ מָּ ים עִּ ם ְוַהֺמְכסִּ עָּ הָּ
נָּן יַלת יֺוחָּ ְטבִּ ְבלּו בִּ טָּ ים ֶצֶדק ַויִּ  :ֵלאֹלהִּ

ֲאצּו ֶאת-ַאְך30  ה נִּ ים ְוַחְכֵמי ַהתֺורָּ ים  -ַהְפרּושִּ ֲעַצת ֱאֹלהִּ
תוֺ  ילָּ ְטבִּ ְטְבלּו בִּ  :ְולֺא נִּ

דֺון ְוֶאל31  אָּ י ֵהם  מִּ -ַויֺאֶמר הָּ י ֲאַדֶמה ְבֵני ַהדֺור ַהֶזה ּוְלמִּ
ים  :ֺדמִּ

ים ְוֶזה ֶאל 32  קִּ ְשוָּ ים בִּ ים ֺיְשבִּ דִּ ים ֵהם ַלְילָּ ים -ֺדמִּ ֶזה ֺקְראִּ
ים ְולֺא   ֶכם ְולֺא ְרַקְדֶתם ְמקֺוְננִּ ינּו לָּ יִּ ים הָּ ים ְמַזְמרִּ ְוֺאְמרִּ

 :ְסַפְדֶתם
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ַכל ֶלחֶ 33  נָּן ַהְמַטֵבל לֺא אָּ א יֺוחָּ י בָּ ן  -ם ְולֺאכִּ ה ַייִּ תָּ שָּ
י ֵשד בוֺ   :ַותֺאְמרּו כִּ

יש זֺוֵלל  -ּוֶבן34  ֵנה אִּ ה ַותֺאְמרּו הִּ תָּ ַכל ְושָּ א אָּ ם בָּ דָּ אָּ הָּ
ים אִּ ים ְוַלַחטָּ  :ְוֺסֵבא ְוֺאֵהב ַלמֺוְכסִּ

ֶניהָּ ֻכלָּם35  ְצַטֵדק ְבַמֲעֵשי בָּ ה תִּ ְכמָּ  :ַאְך ַהחָּ

א לֺו 36  רָּ ים קָּ ֶחם ַויָּבֺא  ְוַאַחד ַהְפרּושִּ תֺו לָּ בֺא ֶלֱאֺכל אִּ לָּ
בוֺ -ֶאל ְמסִּ רּוש ַוֵיֶשב בִּ  :ֵבית ַהפָּ

י37  ה כִּ ְמעָּ יר ְוַכֲאֶשר שָּ עִּ ה ֺחַטַאת בָּ שָּ ֵנה אִּ הּוא ֺיֵשב  -ְוהִּ
ית ֶשֶמן ַהֺמר ַקח ְצֹלחִּ רּוש ַותִּ ה ְבֵבית ַהפָּ בָּ ְמסִּ  :בִּ

יו ְלנֺ 38  בֺא ַוַתֲעֺמד ֵמַאֲחרָּ ְשֺפְך  ַותָּ ֶחל לִּ יו ַוֵתְבְך ַותָּ ַכח ַרְגלָּ
ְמעֺוֶתיהָּ ֲעֵלי ְמחֺות ֶאת-דִּ יו ְולִּ ה ֵמֲעֵליֶהן  -ַרְגלָּ ְמעָּ ַהדִּ

ַשק ֶאת ּה ַותִּ ֶמן-ְבַשֲערֺות רֺאשָּ ן ַבשָּ שֺוַח אֺותָּ יו ּומָּ  :ַרְגלָּ

ה ַויֺאֶמר 39  אָּ תֺו רָּ אֺו ֶלֱאֺכל אִּ רּוש ֲאֶשר ְקרָּ בֺו -ֶאלְוַהפָּ לִּ
י ז יַָּדע מִּ יא אָּ יָּה נָּבִּ ה-לּו הָּ יא ּומָּ י ֵאֶשת -הִּ יא ַהֺנַגַעת בֺו כִּ הִּ

יא  :ֵחְטא הִּ

ר40  בָּ ְמעֺון דָּ יו שִּ י ֵאֶליָך ַויֺאֶמר -ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֵאלָּ לִּ
י  :ַדֵבר ַרבִּ
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יּו41  ד הָּ אֶ -לֺו ְשֵני ַבֲעֵלי-ַויֺאֶמר ֺנֶשה ֶאחָּ ד  חֺוב חֺוב הָּ חָּ
ים שִּ י ֲחמִּ  :ֲחֵמש ֵמאֺות ֶכֶסף ְוחֺוב ַהֵשנִּ

ם ְלַשֶלם42  ה יָּדָּ יגָּ שִּ י לֺא הִּ לֺו ַוַיְשֵמט ַמֵשה יָּדֺו -ְוַיַען כִּ
ה ֺאתוֺ  יף ְלַאֲהבָּ ְשֵניֶהם יֺוסִּ ה ֵאיֶזה מִּ ְשֵניֶהם ְוַעתָּ  :מִּ

י43  י ַמֲחַשְבתִּ ְמעֺון ַויֺאַמר ֶזה הּוא ְלפִּ ַמט   ַוַיַען שִּ ֲאֶשר שָּ
ְצתָּ  רָּ יו ֵכן חָּ  :לֺו ַהְרֵבה ַויֺאֶמר ֵאלָּ

ֶפן ֶאל44  ה ַויֺאֶמר ֶאל-ַויִּ שָּ אִּ ה ֶאת-הָּ ְמעֺון ֲהֺרֶאה ַאתָּ -שִּ
י  הָּ  ם לֺא נַָּתתָּ ְלַרְגלָּ י ְלֵביְתׇך ּוַמיִּ אתִּ ֵנה בָּ ה ַהזֺאת הִּ שָּ אִּ

ה ַעל ְפכָּ ְמעֺוֶתיהָּ שָּ יא דִּ ַמח אֶ -ְוהִּ ה  -תַרְגַלי ַותִּ ְמעָּ ַהדִּ
 :ֵמֲעֵליֶהן ְבַשֲערֺוֶתיהָּ 

י לֺא  45  אתִּ ז בָּ יא ֵמאָּ י ְוהִּ נִּ ה לֺא ְנַשְקתָּ יָך ַאתָּ יקֺות פִּ ְנשִּ מִּ
ַנֵשק ֶאת ה מִּ ְדלָּ י-חָּ  :ַרְגלָּ

ה ַרְגַלי ְבֶשֶמן  46  ְשחָּ יא מָּ י ְוהִּ ַשְחתָּ ְבֶשֶמן רֺאשִּ ה לֺא מָּ ַאתָּ
 :ַהֺמר

י ֺאֵמר-ַעל47  ְסְלחּו ֵכן ֲאנִּ ַרבֺות נִּ י -ֵאֶליָך ַחטֺאֶתיהָּ הָּ ּה כִּ לָּ
ְסַלח ר נִּ ְזעָּ י ֲאֶשר ְמַעט מִּ ה ּומִּ ּה ַרבָּ תָּ תֺו ְמַעט  -ַאֲהבָּ לֺו ַאֲהבָּ

ר ְזעָּ  :מִּ

ְסְלחּו48  ְך-ַויֺאֶמר ֵאֶליהָּ נִּ יִּ ְך ַחטֺאתָּ  :לָּ
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ה ֵהֵחלּו ְלַדֵבר ַעל49  בָּ ְמסִּ תֺו בִּ ים אִּ י הּו-ְוַהֺיְשבִּ ם מִּ בָּ א  לִּ
 :ֶזה ֲהַגם ֺסֵלַח ַלֲעֺונֺות הּוא

לֺום-ַויֺאֶמר ֶאל50  י ְלשָּ ְך ְלכִּ ה לָּ יעָּ ה ֱאמּונֵָּתְך הֺושִּ שָּ אִּ  :הָּ
https://adilsoncardoso.com/ 

 

Lucas Hebraico Capítulo 8 

 

י ַאֲחֵרי1  יַע  -ַוְיהִּ ים קֺוֵרא ּוַמְשמִּ רִּ ְכפָּ ים ּובִּ רִּ ֵכן ַוַיֲעֺבר ְבעָּ
מֺו -ֶאת ים ְועִּ ֱאֹלהִּ רַמְלכּות הָּ שָּ  :ְשֵנים ֶהעָּ

ְריָּם 2  עֺות מִּ ים ּוֵמרּוחֺות רָּ יִּ ְרְפאּו ֵמֳחלָּ ים ֲאֶשר נִּ ְונָּשִּ
עֺות ֶמנָּה ֶשַבע רּוחֺות רָּ ית ֲאֶשר ֺגְרשּו מִּ לִּ ְקֵראת ַמְגדָּ  :ַהנִּ

נָּה ֵאֶשת כּוזָּא ֺסֵכן הֺוְרדֺוס ְושֺוַשנָּה ְוַרבֺות ֲאֵחרֺות 3  ְויֺוחָּ
ְלְכלּו  ןֲאֶשר כִּ  :ֺאתֺו ֵמְרכּושָּ

יו ֲהמֺון ַעם4  ֵבץ ֵאלָּ קָּ י ְבהִּ ל-ַוְיהִּ כָּ אּו מִּ ב ֲאֶשר בָּ יר  -רָּ עִּ
א ֶאת שָּ יר ַויִּ עִּ לוֺ -וָּ  :ְמשָּ

ן5  ַזר מִּ ְזֺרַע ּוְבזְָּרעֺו פִּ א לִּ ֶרְך - ַהֶזַרע ַעל-ַהֺזֵרַע יָּצָּ ַיד ַהדָּ
ם יִּ מָּ ל ְלעֺוף ַהשָּ ְרַמס ֶרֶגל ּוְלַמֲאכָּ י ְלמִּ  :ַוְיהִּ

https://adilsoncardoso.com/
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י לֺא  -ְוֵיש ֲאֶשר נַָּפל ַעל6  יַבש כִּ ַלע ַוַיַעש ֶצַמח ַויִּ ְפֵני ַהסָּ
יָּה  :לֺו ֵלחַ -הָּ

מֺו -ְוֵיש ֲאֶשר נַָּפל ֶאל7  ים עִּ ים ַוַיֲעלּו ַהקֺוצִּ ַהקֺוצִּ
 :ַוְיַבְלֻעהּו

ה -ְוֵיש ֲאֶשר נַָּפל ַעל8  י ְתבּואָּ ה ַוַיַעל ַוַיַעש ְפרִּ ה טֺובָּ ֶחְלקָּ
ה  ם לֺו  ֵמאָּ ְזַניִּ י ֲאֶשר אָּ ה מִּ רָּ זֺאת קָּ ֵדי ַדְברֺו כָּ ים ּומִּ רִּ ְשעָּ

ע ְשמָּ ְשֺמַע יִּ  :לִּ

ל ַהֶזה9  שָּ ה ַהמָּ יו ֵלאֺמר מָּ ידָּ ְשֲאלּו ֺאתֺו ַתְלמִּ  :ַויִּ

ים  10  ֲאֵחרִּ ים ְולָּ ֱאֹלהִּ ֵזי ַמְלכּות הָּ ַדַעת רָּ ַתן לָּ ֶכם נִּ ַויֺאַמר לָּ
ים ְלַמַען -ַרק לִּ ְמשָּ ינּובִּ ם לֺא יָּבִּ ְמעָּ ְראּו ּוְבשָּ ם לֺא יִּ ְראֺותָּ  :בִּ

ים11  ֱאֹלהִּ ל ַהֶזַרע הּוא ְדַבר הָּ שָּ  :ְוֶזה הּוא ַהמָּ

ְטֺרף -ַוֲאֶשר ַעל12  א ַויִּ ן בָּ טָּ ְמעּו ְוַהשָּ ַיד ַהֶדֶרְך ֵהם ֲאֶשר שָּ
ם ֶפן בָּ לִּ ים מִּ ֱאֹלהִּ ֵשעּו-ְדַבר הָּ ּוָּ ינּו ְויִּ  :ַיֲאמִּ

ים ֶאת-ַעלַוֲאֶשר 13  ים ַהְמַקְבלִּ ר  -ַהֶסַלע ֵהם ַהֺשְמעִּ בָּ ַהדָּ
ינּו ּוְביֺום  ר ַיֲאמִּ ְצעָּ ֶהם ֺשֶרש ְוַרק ַלמִּ ה ַאְך ֵאין לָּ ְמחָּ ְבשִּ

חֺור ֺסגּו אָּ ה יִּ  :ַמסָּ
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ם  -ְוַהֺנֵפל ֶאל14  ים ְלַדְרכָּ ים ַהֺהְלכִּ ים ֵהם ַהֺשְמעִּ ַהקֺוצִּ
ה ְבעֺ  גָּ ים ְבֺרב ְדאָּ עִּ ְבלָּ ם ְולֺא-ֶשר ּוְבַתֲענֻגֺות ְבֵניְונִּ דָּ -אָּ

י  :ַיֲעשּו ֶפרִּ

ים ֶאת-ַוֲאֶשר ַעל15  ה ֵהם ַהֺשְמעִּ ה ַהטֺובָּ ר  -ַהֶחְלקָּ בָּ ַהדָּ
ם ַעד תָּ ם אִּ ֲאֶשר ַיֲעשּון -ְבֵלב טֺוב ּוְברּוַח נָּכֺון ְותֺוַחְלתָּ

י  :ֶפרִּ

ְכֶסה אֺו לְ -ְוֵאין16  יק ֵנר ְלַכֺסתֺו ְבמִּ יש ַמְדלִּ ַתַחת אִּ תֺו מִּ תִּ
ם י אִּ ה כִּ טָּ ְתֵנהּו ֶאל-ַלמִּ ל-יִּ ה ְוכָּ ְראּו -ַהְמנֺורָּ ים יִּ אִּ ַהבָּ

 :ְבאֺורוֺ 

י ֵאין17  ַדע -כִּ ּוָּ ר ֲאֶשר לֺא יִּ ְסתָּ ֶלה ְוֵאין נִּ גָּ ם ֲאֶשר לֺא יִּ ֶנְעלָּ
אֺור  :ְולֺא ֵיֵצא לָּ

ְבֶכם ֶאל-ַעל18  ימּו לִּ י-ֵכן שִּ י מִּ עּון כִּ ְשמָּ ֲאֶשר   ֲאֶשר תִּ
י ֲאֶשר ֵאין-ֶיש ֶמנּו ַגם ֶאת-לֺו יַֻתן לֺו עֺוד ּומִּ -לֺו יַֻקח מִּ

י ֶיש  :לוֺ -ֲאֶשר ַיֲחֺשב כִּ

ְפֵני ֺרב  19  יו מִּ יו ְולֺא יְָּכלּו ְקֺרב ֵאלָּ מֺו ְוֶאחָּ יו אִּ ַויָֺּבאּו ֵאלָּ
ם עָּ  :הָּ

ים ַבחּוץ ּו-ַויַֻגד20  ְמָך ְוַאֶחיָך ֺעְמדִּ ים  לֺו ֵלאֺמר אִּ ְמַבְקשִּ
ְראֺוֶתָך  :לִּ
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ים ֶאת21  י ַהֺשְמעִּ י ְוֶאחָּ מִּ -ַוַיַען ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵאֶלה ֵהם אִּ
ים ֺאתוֺ דְ  ֺעשִּ ים ְוהָּ ֱאֹלהִּ  :ַבר הָּ

י ַהיֺום ַוֵיֶרד ֶאל 22  יו ַויֺאֶמר  -ַוְיהִּ ידָּ ט הּוא ְוַתְלמִּ י ַשיִּ ְכלִּ
ה ְנֲהגּו ֶאתֵעֶבר ַהיָּם וַ -נָּא ֶאל-ֲאֵליֶהם ַנְעְברָּ ט-יִּ יִּ י ַהשָּ  :ְכלִּ

ה  23  רָּ ים ְורּוַח ְסעָּ טִּ ַדם ְבעֺוד ֵהם שָּ ַכב ַוֵירָּ ְוהּוא שָּ
יעּו ַעד ים ַוַיגִּ ירִּ ם ַכבִּ ְשְטפּו ֲעֵליֶהם ַמיִּ ה ַביָּם ַויִּ ְתעֺוְררָּ - הִּ

ֶות  :ַשֲעֵרי מָּ

ירּו ֺאתֺו ֵלאֺמר ֲאֺדֵנינּו 24  ְגשּו ַויָּעִּ ים  ַויִּ ֲאֺדֵנינּו ֵהן ֺאְבדִּ
ה   רָּ ְשְתקּו ְוַהְסעָּ ם ַויִּ ְשאֺון ַהַמיִּ רּוַח ּובִּ ְגַער בָּ ֲאנְָּחנּו ַוֵיעֺור ַויִּ

ה מָּ ְדמָּ ה לִּ מָּ  :קָּ

ֲחדּו  25  יא ֱאמּוַנְתֶכם ְוֵהם פָּ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶיה ֵאפוֺא הִּ
יש ֶאל  ְמרּו אִּ ְמהּו ְואָּ י הּוא ֶזה ֲאֶשר-ְותָּ -ְיַצֶּוה ַגם ֵרֵעהּו מִּ

רּוַח ְוַגם-ֶאת ים ְבקֺולוֺ -ֶאת-הָּ ם ְוֵהם ֺשְמעִּ  :ַהַמיִּ

יל26  לִּ מּול ַהגָּ ם ֲאֶשר מִּ יִּ  :ַויָֺּבאּו ֶאֶרץ ַהַגְדרִּ

ן-ַוֵיֵצא ֶאל27  יש מִּ ְפְגֵשהּו אִּ ה ַויִּ שָּ יר ֲאֶשר רּוחֺות -ַהַיבָּ עִּ הָּ
יָּ  י ְלבּוש מִּ ֺרם ְבלִּ עֺות בֺו ְוהּוא עָּ ת לֺא  רָּ ים ּוַבַביִּ ים ַרבִּ מִּ

ם י אִּ ַכן כִּ ים-שָּ רִּ ְקבָּ  :בִּ
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ְראֺותֺו ֶאת28  דֺול ַמה-ְוכִּ א ְבקֺול גָּ ְקרָּ נָּיו ַויִּ ֺפל ְלפָּ -ֵישּוַע ַויִּ
ְך ֵישּוַע ֶבןלִּ  לָּ ְתַחֵנן ַאל-י וָּ י מִּ ְננִּ י-ֵאל ֶעְליֺון הִּ  :נָּא ְתַעֵננִּ

ּוָּה ֶאת29  י הּוא צִּ ןרּוַח -כִּ ֵצאת מִּ ה לָּ יש ַהֶזה  -ַהֻטְמאָּ אִּ הָּ
מּור  ים ְושָּ קִּ סּור ְבזִּ ַפש בֺו ְוהּוא אָּ ים ַרבֺות תָּ מִּ ֲאֶשר ְפעָּ

ַדח  -ְבַכְבֵלי ַבְרֶזל ַוְיַנֵתק ֶאת ע נִּ רָּ רּוַח הָּ יו ּוְבֺכַח הָּ מֺוְסרֺותָּ
ה רָּ ְדבָּ  :ַהמִּ

ְשַאל ֺאתֺו ֵישּוַע ֵלאֺמר ַמה30  ֺ -ַויִּ יְשֶמָך ַוי ם כִּ - אֶמר ַמֲחַניִּ
ְרבוֺ שֵ  ְכנּו ְבקִּ ים שָּ ים ַרבִּ  :דִּ

ְפְצרּו31  ֶרֶדת ֶאל-ַויִּ י ְיַצֵּום לָּ ְלתִּ  :ַהְתהֺום -בֺו ְלבִּ

ְתַחְננּו32  ר ַויִּ הָּ ם בָּ יָּה ֺרֶעה שָּ ים הָּ ים ַרבִּ ירִּ לֺו  -ְוֵעֶדר ֲחזִּ
בֺא ֶאל ם לָּ תָּ ֶהם-ְלתִּ ם ַוַיַנח לָּ  :תֺוכָּ

ןַוֵיְצאּו ַהשֵ 33  ים מִּ יש ַויָֺּבאּו ֶאל- דִּ אִּ ים -הָּ ירִּ תֺוְך ַהֲחזִּ
ְטְבעּו ְבתֺוְך ַהיָּם ד ַויִּ ֵעֶדר ַבמֺורָּ ְשֺטף הָּ  :ַויִּ

ידּו ֶאת34  ה ַויָּנּוסּו ַוַיגִּ רָּ ם ֵאת ֲאֶשר קָּ ְראֺותָּ ים בִּ ֺרעִּ -ְוהָּ
ֶדההַ  יר ּוַבשָּ עִּ ר בָּ בָּ  :דָּ

ְראֺות 35  קֺום לִּ ה ַויָֺּבאּו ֶאלַוֵיְצאּו ְבֵני ַהמָּ - ֵאת ֲאֶשר ַנֲעשָּ
ְמְצאּו ֶאתיֵ  ש -שּוַע ַויִּ ֶמנּו ְמֻלבָּ ים מִּ יש ֲאֶשר יְָּצאּו ַהֵשדִּ אִּ הָּ

אּו ירָּ ה ְוֺיֵשב ְלַרְגֵלי ֵישּוַע ַויִּ רָּ ים ְוַדְעתֺו ְישָּ דִּ  :ְבגָּ
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ים ֶאת36  ֺראִּ ְרפָּ -ְוהָּ ֶהם ֵאיְך נִּ ְפרּו לָּ א ַהַמֲעֶשה ְבֵעיֵניֶהם סִּ
ים  :ַבַעל ְמעֺון ַהֵשדִּ

ל37  ְקשּו  -ְוכָּ יֺבֶתיהָּ בִּ ְסבִּ ם ּומִּ יִּ קֺום ֵמֶאֶרץ ַהַגְדרִּ ְבֵני ַהמָּ
י ם כִּ תָּ ֶלֶכת ֵמאִּ ֶמנּו לָּ זַָּתם ַוֵיֶרד ֶאל-מִּ ה ֲאחָּ פָּ ט  -ַזְלעָּ י ַשיִּ ְכלִּ

ב ְלַדְרכוֺ   :ַויָּשָּ

ֶמנּו 38  ים יְָּצאּו מִּ יש ֲאֶשר ַהֵשדִּ אִּ תֺו ְוהָּ יר בֺו ְלתִּ ְפצִּ הִּ
ְלחֺו ֵלאֺמר ְהיֺות ֶאְצלֺו ַאְך ֵישּוַע שִּ  :לִּ

ה-ֵביְתְך ְוַסֵפר ֶאת-שּוב ֶאל39  שָּ ְלָך  -ַהְגֺדלֺות ֲאֶשר עָּ
ל ים ַוֵיֶלְך ַוַיֵגד ְבכָּ ֱאֹלהִּ ה-הָּ שָּ יר ֵאת ֲאֶשר עָּ עִּ  :לֺו ֵישּועַ -הָּ

ם ְלקַ 40  עָּ םּוְבשּוב ֵישּוַע ַוֵיֵצא הָּ כּו לֺו ֻכלָּ י חִּ נָּיו כִּ  :ֵבל פָּ

יר רֺאש ֵבית41  א ּוְשמֺו יָּאִּ יש בָּ ֵנה אִּ ֺפל -ְוהִּ ַהְכֵנֶסת ַויִּ
בֺא ֶאל ְתַחֵנן לָּ  :ֵביתוֺ -ְלַרְגֵלי ֵישּוַע ַויִּ

מּות 42  ה לָּ נָּה נְָּטתָּ תֺו ְכַבת ְשֵתים ֶעְשֶרה שָּ ידָּ תֺו ְיחִּ י בִּ כִּ
י ְבֶלְכתֺו  םַוְיהִּ עָּ ֻקהּו ֲהמֺון הָּ ְדחָּ  :ַויִּ

ה זַָּבת43  שָּ ְמְשכּו ְשֵתים ֶעְשֵרה -ְואִּ ּה נִּ ם ֲאֶשר ְיֵמי ֺזבָּ דָּ
ל נָּה ְוכָּ ה  -שָּ יגָּ שִּ ם לֺא הִּ דָּ ים ְוַיד אָּ ֺרְפאִּ ה לָּ יאָּ ּה הֺוצִּ ְרכּושָּ

ּה ַמְרֵפא יא לָּ בִּ  :ְלהָּ
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ַגע בִּ 44  יו ַותִּ יו ֵמַאֲחרָּ ה ֵאלָּ ְרבָּ ה ַהזֺאת קָּ שָּ אִּ ְגדֺו  הָּ ְכַנף בִּ
ַגע ַמד ְכרָּ ֶמיהָּ עָּ  :ְוזֺוב דָּ

י45  ַאל ֵלאֺמר מִּ ם ַאְך  - ֶזה נַָּגע-ְוֵישּוַע שָּ י ַוְיַכֲחשּו ֻכלָּ בִּ
ים   ם ֹלֲחצִּ עָּ י ֲהמֺון הָּ תֺו ֲאֺדנִּ נָּה ְוֵאֶלה ֲאֶשר אִּ ֶפְטרֺוס עָּ

י ה תֺאַמר מִּ יב ְוַאתָּ בִּ סָּ ים ֺאְתָך מִּ י-ְוֺדֲחקִּ  :ֶזה נַָּגע בִּ

ה 46  י ְגבּורָּ י כִּ י ְבַנְפשִּ י יַָּדְעתִּ ד כִּ י ֶאחָּ ַויֺאֶמר ֵישּוַע נַָּגע בִּ
י תִּ ה ֵמאִּ  :יְָּצאָּ

י לֺא47  ה כִּ שָּ אִּ בֺא -ַוֵתֶרא הָּ ֶנֶגד ֵעינָּיו ַותָּ ה מִּ ְסְתרָּ נִּ
ל ְפֵני כָּ נָּיו ַוַתֵגד לִּ ֺפל ְלפָּ ּה ַותִּ תָּ ם ַעל-ְבֶחְרדָּ עָּ ה  - הָּ ֶמה נְָּגעָּ

ְר  י נִּ ְתֺאםבֺו ְוכִּ ה ְלֶפַתע פִּ  :ְפאָּ

י  48  ְך ְלכִּ ה לָּ יעָּ י ֱאמּונֵָּתְך הֺושִּ תִּ י בִּ ְזקִּ ַויֺאֶמר ֵאֶליהָּ חִּ
לֺום  :ְלשָּ

יש ֵמַאְנֵשי רֺאש ֵבית49  א -ֺעֶדנּו ְמַדֵבר ְואִּ ַהְכֵנֶסת בָּ
ְתָך ְוַאל ה בִּ י-ַתְלֶאה עֺוד ֶאת- ַויֺאַמר ֵמתָּ ַרבִּ  :הָּ

יו ַאל50  ְשֺמַע ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֵאלָּ א ַאְך-כִּ ירָּ ּה  - תִּ ַהֲאֵמן ְולָּ
ה ְהֶיה ְתשּועָּ  :תִּ

ה ְולֺא51  י ְלֶפְטרֺוס  -ַויָּבֺא ַהַבְיתָּ ְלתִּ תֺו בִּ בֺא אִּ יש לָּ ַתן ְלאִּ נָּ
ּה מָּ ה ְואִּ י ַהַיְלדָּ נָּן ְוַיֲעֺקב ַוֲאבִּ  :ְויֺוחָּ
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ים 52  ם ֺבכִּ ַמר ַאלְוֻכלָּ ּה ְוהּוא אָּ ים לָּ יא -ְוֺסְפדִּ י הִּ ְבכּו כִּ תִּ
ם י אִּ ה כִּ  :ְיֵשנָּה-לֺא ֵמתָּ

י53  י ֵהם יְָּדעּו כִּ ְלֲעגּו לֺו כִּ ה-ַויִּ  :ֵמתָּ

יא ֶאת54  א  -ְוהּוא הֺוצִּ ְקרָּ ּה ַויִּ יק ְביָּדָּ ת ְוֶהֱחזִּ יִּ ן ַהבָּ ם מִּ ֻכלָּ
ה ְך ַנֲערָּ י לָּ  :ֵלאֺמר קּומִּ

ּה אֵ 55  ב רּוחָּ שָּ ֶתת ַותָּ ְתֺאם ַוְיַצו לָּ ם פִּ קָּ ּה ֶלֱאֺכל-ֶליהָּ ַותָּ  :לָּ

ְתַפְלאּו ֲאבֺוֶתיהָּ ַעד56  י  -ַויִּ ְלתִּ ה ֲעֵליֶהם ְלבִּ ּוָּ ְמֺאד ְוהּוא צִּ
ה יש ֵאת ֲאֶשר ַנֲעשָּ  :ַהֵגד ְלאִּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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א ֶאל1  ְקרָּ ה ּומֶ -ַויִּ ֶהם ְגבּורָּ ֵתן לָּ ר ַויִּ שָּ ה ַעלְשֵנים ֶהעָּ לָּ -ְמשָּ
ל-לכָּ  ְרפֺא כָּ עֺות ְולִּ ה-רּוחֺות רָּ  :ַמֲחלָּ

ְקרֺא ֶאת2  ֵחם לִּ ְשלָּ ים ֶאת- ַויִּ קִּ ים ּוְלהָּ ֱאֹלהִּ -ַמְלכּות הָּ
יםהַ   :חֺולִּ

ֶרְך לֺא ַמֶטה 3  ה ַלדָּ ְקחּו ְמאּומָּ ַוְיַצו ֲאֵליֶהם ֵלאֺמר לֺא תִּ
יפֺות בְ  יםְולֺא ַיְלקּוט ְולֺא ֶלֶחם ְולֺא ֶכֶסף ְולֺא ֲחלִּ דִּ  :גָּ

https://adilsoncardoso.com/
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ם ֵתֵצאּו4  שָּ ְשְכנּו ּומִּ ם תִּ ֺבאּו שָּ ת ֲאֶשר תָּ  :ּוַבַביִּ

ן5  ה ְצאּו מִּ ְיתָּ ם לֺא ַיַאְספּו ֶאְתֶכם ַהבָּ יָּה אִּ יא - ְוהָּ יר ַההִּ עִּ הָּ
ֶהם-ּוְנַעְרֶתם ֶאת ק ֵמַעל ַרְגֵליֶכם ְלֵעדּות לָּ בָּ  :ֶהאָּ

ל6  ים ּוְבכָּ רִּ ְכפָּ קוֺ -ַוֵיְצאּו ַוַיַעְברּו בִּ אים ֶאתמָּ -ם ֺקרִּ
ים ֶאתהַ  ה ְוֺרְפאִּ ים-ְבשֺורָּ  :ַהחֺולִּ

ַמע ֶאת7  ל-ְוהֺוְרדֺוס ֶטְטַרְרְך שָּ ֶעם  -כָּ פָּ ה ַותִּ ֲאֶשר ַנֲעשָּ
י ן-רּוחֺו כִּ ם מִּ נָּן קָּ ְמרּו יֺוחָּ ים-ֵיש ֲאֶשר אָּ  :ַהֵמתִּ

י קָּ 8  ְמרּו כִּ ים אָּ יָּהּו ַוֲאֵחרִּ ה ֵאלִּ ְגלָּ י נִּ ְמרּו כִּ ם ְוֵיש ֲאֶשר אָּ
ן ד מִּ יא ֶאחָּ ים-נָּבִּ ים ַהַקְדֺמנִּ יאִּ  :ַהְנבִּ

י9  יו ּומִּ לָּ י ֵמעָּ אתִּ נָּן נָּשָּ ֵאפוֺא -ַויֺאֶמר הֺוְרדֺוס ֵהן רֺאש יֺוחָּ
ְראֺותוֺ  זֺאת ַוְיַבֵקש לִּ יו כָּ לָּ י ֺשֵמַע עָּ ֺנכִּ  :הּוא ֲאֶשר אָּ

ידּו לֺו ֶאת10  גִּ ים הִּ יחִּ ל-ּוְבשּוב ַהְשלִּ שּו ַויִּ -כָּ ֵחם ֲאֶשר עָּ קָּ
ם ֶאל ֶהם ְלַבדָּ מָּ ְקֵראת ֵבית- ַוֵיֶלְך עִּ יר ַהנִּ ה-עִּ ְידָּ  :צָּ

ֵבל ְפֵניֶהם 11  יו ְוהּוא קִּ ם יְָּדעּו ַוֵיְלכּו ַאֲחרָּ עָּ ַוֲהמֺון הָּ
פוֺא ֶאת -ַוְיַדֵבר ֲאֵליֶהם ַעל ים ְורָּ ֱאֹלהִּ ים -ַמְלכּות הָּ ַהֺדְרשִּ

ֵפא  :ְלֵהרָּ

ה ַהיֺום ַלֲערֺ 12  פָּ ר ַויֺאְמרּו ְוַכֲאֶשר רָּ שָּ ב ַויָֺּבאּו ְשֵנים ֶהעָּ
יו ַשַלח ֶאת ם ְוֵיְלכּו ֶאל-ֵאלָּ עָּ ים ְוַחְצֵריֶהן -ֲהמֺון הָּ רִּ ֶהעָּ
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י לּון כִּ קֺום לָּ ְמצֺא ֺאֶכל ּומָּ יב לִּ בִּ סָּ ֵמם -מִּ קֺום שָּ ֺפה ְבמָּ
 :ֲאנְָּחנּו

ֶהם ַאֶתם ֶלֱאֺכל 13  א  ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְתנּו לָּ ְמצָּ ַויֺאְמרּו לֺא נִּ
ְקנֺות ֺאֶכל   ם אֺו ֲהֵנֵלְך לִּ ים ְשַניִּ גִּ ה ֶלֶחם ְודָּ שָּ י ֲחמִּ ְלתִּ נּו בִּ תָּ אִּ

ל ם ַהֶזה-ְלכָּ עָּ  :הָּ

יּו ַכֲחֵמֶשת ַאְלֵפי14  יש ַויֺאֶמר ֶאל-ֲאֶשר הָּ יו  -אִּ ידָּ ַתְלמִּ
יש ַבשּו ים אִּ שִּ ם שּורֺות שּורֺות ַכֲחמִּ יבּו ֺאתָּ ההֺושִּ  :רָּ

יבּו ֶאת-ַוַיֲעשּו15  ם-ֵכן ַויֺושִּ  :ֻכלָּ

ַקח ֶאת16  א ֵעינָּיו  -ֲחֵמֶשת ַהֶלֶחם ְוֶאת-ַויִּ שָּ ים ַויִּ גִּ ְשֵני ַהדָּ
ם עָּ ְפֵני הָּ שּום לִּ יו לָּ ידָּ ֵתן ְלַתְלמִּ ְפֺרס ַויִּ ֵרְך ַויִּ רֺום ַוְיבָּ  :ַלמָּ

ְשאּו 17  עּו ַויִּ ְשבָּ ם ַויִּ ןַויֺאְכלּו ֻכלָּ ים מִּ ר ַסלִּ שָּ -ְשֵנים עָּ
ֶהםהַ  ים לָּ רִּ ים ַהנֺותָּ  :ְפתֺותִּ

נָּיו ַויְשַאל  18  אּו ְלפָּ יו בָּ ידָּ ְתַפְללֺו ְלַבדֺו ְוַתְלמִּ י ְבהִּ ַוְיהִּ
ה ם ֵלאֺמר מָּ י-ֺאתָּ ם מִּ עָּ ַלי ֲהמֺון הָּ ים עָּ י-ֺאְמרִּ נִּ  :אָּ

נָּן ַהְמַטֵבל ְוֵיש 19  יָּהּו  ַוַיֲענּו ַויֺאְמרּו יֺוחָּ ים ֵאלִּ ֺאְמרִּ
ן ם מִּ ד קָּ יא ֶאחָּ ים נָּבִּ ים ֺאְמרִּ ים-ַוֲאֵחרִּ ים ַהַקְדֺמנִּ יאִּ  :ַהְנבִּ

י20  ַלי מִּ י ַוַיַען  -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְוַאֶתם ַמה תֺאְמרּו עָּ נִּ אָּ
ים ֱאֹלהִּ יַח הָּ  :ֶפְטרֺוס ַויֺאֶמר ְמשִּ
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ר21  בָּ י ַהֵגד ַהדָּ ְלתִּ ם ַוְיַצֵּום ְלבִּ יד בָּ ז ֵהעִּ יש אָּ  :ְלאִּ

ים נָֺּכנּו ְלֶבן22  ים ַמְכֺאבִּ ים -ַויֺאַמר ַרבִּ ם ְוַהְזֵקנִּ דָּ אָּ הָּ
ְמֲאסּו ים יִּ ים ְוַהסֺוְפרִּ אֵשי ַהֺכֲהנִּ יֻתהּו ּוַביֺום -ְורָּ ימִּ בֺו וִּ

י יָּקּום ישִּ  :ַהְשלִּ

יְך ֶאת-ַויֺאֶמר ֶאל23  י ַיְשלִּ ֶלֶכת ַאֲחרָּ ֵפץ לָּ י ֶהחָּ ם מִּ - ֻכלָּ
ֶנגֶ נַ  א ֶאתְפשֺו מִּ שָּ י-ד ְויִּ בֺו יֺום יֺום ְוֵיֵלְך ַאֲחרָּ  :ְצלָּ

יל ֶאת24  ֵפץ ְלַהצִּ י ֶהחָּ י מִּ ֶרת-כִּ כָּ י ֲאֶשר  -ַנְפשֺו תִּ לֺו ּומִּ
ית ֶאת ֶאנָּה-ַיְכרִּ ְמצָּ י יִּ  :ַנְפשֺו ְלַמֲענִּ

י ַמה25  ְקֶנה-כִּ ם יִּ יש אִּ ל-לֺו ֶאת-ֶבַצע ְלאִּ ֶרץ ְוֶאת-כָּ אָּ -הָּ
יֶתנָּה ְפשֺו ְיַאֵבד אוֺ נַ   :ַיְשחִּ

ל26  י כָּ י ַאף ֶבן-כִּ רָּ ְדבָּ י ּומִּ ֶמנִּ יש ֲאֶשר ֵיבֺוש מִּ ם -אִּ דָּ אָּ הָּ
ים   כִּ יו ְוַהַמְלאָּ בִּ ְכבֺוד אָּ ְכבֺודֺו ּובִּ ֶמנּו ַכֲאֶשר יָּבֺא בִּ ֵיבֺוש מִּ

ים  :ַהְקדֺושִּ

ן27  ֶכם ֵיש מִּ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִּ ים ֺפה ֲאֶשר לֺא-ְואָּ בִּ צָּ - ַהנִּ
יְטעֲ יִּ  ֶות ַעד כִּ ְראּו ֶאת-מּו מָּ ים-יִּ ֱאֹלהִּ  :ַמְלכּות הָּ

תֺו  28  ַקח אִּ ֵאֶלה ַויִּ ים הָּ רִּ ים ַאֲחֵרי ַהְדבָּ ְשֺמַנת יָּמִּ י כִּ ַוְיהִּ
נָּן ְוֶאת-ֶפְטרֺוס ְוֶאת-ֶאת ְתַפֵלל-ַיֲעֺקב ַוַיַעל ֶאל-יֺוחָּ ר ַויִּ הָּ  :הָּ
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ְתַפְללֺו ּו29  נָּיו ְבהִּ ן  ַוְיֻשֶנה ַמְרֵאה פָּ בָּ ְלבּושֺו ֶנְהַפְך ְללָּ
יר ַעד הִּ  :ְמֺאד- ּובָּ

יָּהּו30  תֺו ֺמֶשה ְוֵאלִּ ְברּו אִּ ים דִּ ֵנה ְשֵני ֲאנָּשִּ  :ְוהִּ

ְדְברּו ַעל31  ם ְונִּ ְכבֺודָּ ְראּו בִּ ים  -ֲאֶשר נִּ יו ְלַהְשלִּ לָּ ֲאֶשר עָּ
ים ְגזָּר ֵמֶאֶרץ ַחיִּ ְהיֺות נִּ ם לִּ יִּ לָּ ירּושָּ  :ֻחקֺו בִּ

ה ַעלְוַתְרדֵ 32  ה נְָּפלָּ תֺו ְוַכֲאֶשר -ֶפְטרֺוס ְוַעל- מָּ ֲאֶשר אִּ
אּו ֶאת יצּו רָּ יו-ְכבֺודֺו ְוֶאת-ֵהקִּ לָּ ים עָּ בִּ צָּ ים ַהנִּ ֲאנָּשִּ  :ְשֵני הָּ

יו ַויֺאֶמר ֶפְטרֺוס ֶאל33  לָּ ם ֵמעָּ י ַבֲעלֺותָּ י -ַוְיהִּ ֵישּוַע ֲאֺדנִּ
ֶשֶבת ֺפה ַנֲעֶשה נּו לָּ ֹלש ֻסכֺות ַאַחת ְלָך ַאַחת  נָּא -טֺוב לָּ שָּ

י לֺא יַָּדע ַמה יָּהּו כִּ  :ְלַדֵבר-ְלֺמֶשה ְוַאַחת ְלֵאלִּ

ַכְך ֲעֵליֶהם ַויָֺּבאּו ְבתֺוְך  34  נָּן סָּ ֵנה עָּ זֺאת ְוהִּ עֺוֶדנּו ְמַדֵבר כָּ
אּו ירָּ נָּן ַויִּ  :ֶהעָּ

נָּן ֵלאֺמר ֶזה35  תֺוְך ֶהעָּ ֵנה קֺול ֺיֵצא מִּ י ְידִּ -ְוהִּ יו  ְבנִּ י ֵאלָּ ידִּ
עּון ְשמָּ  :תִּ

ישּו לֺא36  ַמד ֵישּוַע ְלַבדֺו ְוֵהם ֶהֱחרִּ ַמע ַהקֺול עָּ שָּ -ּוְבהִּ
אּוהִּ  ֺכל ֲאֶשר רָּ ֵהם מִּ ים הָּ יש ַביָּמִּ ר ְלאִּ בָּ ידּו דָּ  :גִּ

ן37  ם מִּ ְדתָּ ת ְברִּ ֳחרָּ מָּ י מִּ ן-ַוְיהִּ ים מִּ ְפְגשּו ֺאתֺו ַרבִּ ר ַויִּ הָּ -הָּ
םהָּ   :עָּ
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ֵנה אֶ 38  י ַהֶבטְוהִּ נָּא ַרבִּ א ֵלאֺמר אָּ רָּ ד ֵמֶהם קָּ י -חָּ ְבנִּ נָּא לִּ
י הּוא ידִּ י ְיחִּ י ְבנִּ  :כִּ

ְטְרֶפנּו ַעד39  י יִּ ְתֺאם כִּ ַבק בֺו ְוהּוא ֺצֵעק פִּ ֲאֶשר  -ְורּוַח דָּ
ֶמנּו ַעד  ֶרף מִּ ירֺו ְולֺא יִּ יד רִּ יֶבנּו ַעד-יֺורִּ א-ֲאֶשר ְישִּ  :ַדכָּ

י40  ַתְלמִּ ֶאְשַאל מִּ ְרשֺו ְולֺא יָֺּכלּווָּ  :ֶדיָך ְלגָּ

ֵאֻמן בֺו דֺור ַתְהֻפֺכת  -ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאַמר הֺוי דֺור לֺא41 
ֶכם ַעד-ַעד מָּ ַתי ֶאְהֶיה עִּ ֵבא ֶאת-מָּ א ֶאְתֶכם הָּ ַתי ֶאשָּ ְנָך -מָּ בִּ

 :ֵהנָּה

ְטְרֵפהּו ְוֵישּועַ 42  רּוַח ַויִּ א ַוַיְרֵעש ֺאתֺו הָּ ַער ְוהּוא ֶטֶרם בָּ  גָּ
ה ְוֶאת יו-ְברּוַח ַהֻטְמאָּ בִּ ְליֺו ַויֶָּשב ֺאתֺו ְלאָּ  :ַהַנַער ֶהֱחיָּה ֵמחָּ

ם ַעל43  ְתְמהּו ֻכלָּ ים ּוְבעֺוד ֵהם -ַויִּ ֱאֹלהִּ ֺגֶדל ֺעז הָּ
ים ַעל ְתַפְלאִּ ל-מִּ ה ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֶאל-כָּ שָּ יו-ֲאֶשר עָּ ידָּ  :ַתְלמִּ

ימּו ַאֶתם ֶאת44  רִּ -שִּ ֵנה ֶבןַהְדבָּ י הִּ ְזֵניֶכם כִּ ֵאֶלה ְבאָּ - ים הָּ
יםהָּ  יֵדי ֲאנָּשִּ ֵגר בִּ סָּ ם יִּ דָּ  :אָּ

ינּו ֶאת45  ין - ְוֵהם לֺא ֵהבִּ בִּ ֶהם ֵמהָּ יָּה לָּ תּום הָּ י סָּ רֺו כִּ ְדבָּ
ְשֺאל ֺאתֺו ַעל-ֺאתֺו ְוַגם ר ַהֶזה-יְָּראּו לִּ בָּ  :ַהדָּ

ה ַעל46  לָּ ז עָּ י הּוא -אָּ דֺון מִּ ם לָּ בָּ ֶהםלִּ דֺול בָּ  :ַהגָּ
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ֵדהּו 47  ַקח ֶיֶלד ַוַיֲעמִּ ם ַויִּ בָּ ְראֺותֺו ַמְחְשבֺות לִּ ְוֵישּוַע בִּ
 :ֶאְצלוֺ 

י  48  י ֺאתִּ ְשמִּ ֶזה בִּ י הּוא ַהְמַקֵבל ֶיֶלד כָּ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם מִּ
ֺטן  י ְוַהקָּ י הּוא ְמַקֵבל ְפֵני ֺשְלחִּ הּוא ְמַקֵבל ְוַהְמַקֵבל ֺאתִּ

ֶכםְבֻכלְ  דֺול בָּ  :ֶכם הּוא ַהגָּ

ֵרש רּוחֺות  49  יש ְמגָּ ינּו אִּ אִּ י רָּ נָּן ַויֺאַמר ֲאֺדנִּ ַוַיַען יֺוחָּ
תֺו ַאֲחֵרי ֲאֶשר לֺא ְפֻעלָּ א ֺאתֺו מִּ ְכלָּ ְשֶמָך ַונִּ עֺות בִּ ַלְך  -רָּ הָּ

נּו ְבֶלְכֵתנּו ַאֲחֶריָך מָּ  :עִּ

יו ֵישּוַע ַאל50  ְכְלאּו ֺאתוֺ -ַויֺאֶמר ֵאלָּ יש ֲאֶשר ֵאיֶננּו  תִּ י אִּ כִּ
נּו הּוא ֵרינּו לָּ  :ְלצָּ

ְקחֺו ַויֶָּשם ֶאת51  לָּ ים ְלהִּ ְרבּו ַהיָּמִּ י ַכֲאֶשר קָּ נָּיו -ַוְיהִּ פָּ
ה ְימָּ לָּ ה ַלֲעלֺות ְירּושָּ ְזקָּ  :ְבחָּ

נָּיו ַוֵיְלכּו ַויָֺּבאּו ֶאל52  ים ְלפָּ כִּ ְשַלח ַמְלאָּ ים -ַויִּ רִּ ַאַחד ַהְכפָּ
לֺוןְבֺשְמרֺון לְ  ין לֺו מָּ כִּ  :הָּ

דֺות 53  נָּיו ֻמעָּ י פָּ ם כִּ ְראֺותָּ ם בִּ ְתחּו לֺו ַדְלתָּ ְולֺא פָּ
ה ְימָּ לָּ  :ְירּושָּ



57 

 

ֵפץ  54  יו ַויֺאְמרּו ֲאֺדֵנינּו ֶהחָּ ידָּ נָּן ַתְלמִּ ַוֵיְראּו ַיֲעֺקב ְויֺוחָּ
י ה כִּ ן-ַאתָּ ם -נֺאַמר ְוֵתֵרד ֵאש מִּ ם ְותֺאַכל ֺאתָּ ַמיִּ ַכֲאֶשר ַהשָּ

יָּהּו ה ֵאלִּ שָּ  :עָּ

ְגַער55  ֵפן ַויִּ ן ְמקֺור רּוֲחֶכם-ַויִּ ים ֵמַאיִּ ם ֵאיְנֶכם יֺוְדעִּ  :בָּ

א ֶבן56  י לֺא בָּ ם -כִּ י אִּ יד ֶנֶפש כִּ ם ְלַהְשמִּ דָּ אָּ יַע -הָּ ְלהֺושִּ
ֶהן ַוֵיְלכּו ֶאל ר ַאֵחר-לָּ  :ְכפָּ

יש אֵ 57  יו אִּ ם ַבֶדֶרְך ַויֺאֶמר ֵאלָּ ה ַאֲחֶריָך ֶאלּוְבֶלְכתָּ -ְלכָּ
 :ֶשר ֵתֵלְךאֲ 

ם 58  ַמיִּ פֺור שָּ ֶהם ְוצִּ ים לָּ ים ֺחרִּ לִּ יו ֵישּוַע ַהשּועָּ ַויֺאֶמר ֵאלָּ
ּה ּוֶבן ם ֵאין-ֵקן לָּ דָּ אָּ יַח ֶאת- הָּ נִּ קֺום ְלהָּ  :רֺאשוֺ -לֺו מָּ

יש  -ְוֶאל59  אִּ יו הָּ י ַויֺאֶמר ֵאלָּ ַמר ֵלְך ַאֲחרָּ יש ַאֵחר אָּ אִּ
י ְתנָּה ְקֺבר ֶאתלִּ -ֲאֺדנִּ ֶלֶכת ְולִּ אֺשנָּה-י לָּ י רִּ בִּ  :אָּ

ְקֺבר ֶאת 60  ים לִּ יו ֵישּוַע ַהַנח ַלֵמתִּ ֵמֵתיֶהם -ַויֺאֶמר ֵאלָּ
ֶרץ אָּ ים בָּ ֱאֹלהִּ ה ֵלְך ְוַהְשַמע ַמְלכּות הָּ  :ְוַאתָּ

י ֶאֶפס 61  ה ַאֲחֶריָך ֲאֺדנִּ יו ֵאְלכָּ ַמר ֵאלָּ יש ַאֵחר אָּ ְועֺוד אִּ
אֺשנָּה לְ -ְתנָּה י רִּ לֺוםלִּ ְבֵרי שָּ י ְבדִּ ְבֵני ֵביתִּ ֵרד מִּ פָּ  :הִּ

ל62  יו ֵישּוַע כָּ ם יָּדֺו ַעל-ַויֺאֶמר ֵאלָּ יש ַהשָּ תֺו -אִּ ַמֲחֵרשָּ
ים ֱאֹלהִּ ית ֵאיֶננּו נָּכֺון ְלַמְלכּות הָּ יט ֲאֺחַרנִּ  :ּוַמבִּ
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דֺון 1  אָּ יל הָּ ְבדִּ ֵאֶלה הִּ ים הָּ רִּ ים ַאֲחֵרי ַהְדבָּ ים ֲאנָּשִּ ְבעִּ עֺוד שִּ
נָּיו ֶאל ם ְלפָּ ם ְשַניִּ ֵחם ְשַניִּ ְשלָּ ל-ַויִּ ם  -כָּ קֺום ֲאֶשר שָּ יר ּומָּ עִּ

ה מָּ בֺא שָּ נָּיו לָּ  :פָּ

ים ַעל2  ים ְמַעטִּ יר ַרב ְוַהֺפֲעלִּ צִּ ֵכן -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַהקָּ
ירּו ֶאל ירוֺ -ַהְעתִּ ְקצִּ ים לִּ ְשֹלַח ֺפֲעלִּ יר לִּ צִּ  :ֲאדֺון ַהקָּ

צֺאן ְבֶקֶרב  -ְוַאֶתם ְלכּו3  י ֺשֵלַח ֶאְתֶכם כָּ ֺנכִּ ֵנה אָּ נָּא הִּ
ים  :ְזֵאבִּ

ְשלֺום4  ְשֲאלּו לִּ ים ְולֺא תִּ לִּ יס ְוַיְלקּוט אֺו ְנעָּ ְשאּו כִּ -לֺא תִּ
ֶרְךאִּ   :יש ַבדָּ

ל-ְוֶאל5  ְבֵריֶכם  -כָּ ְמרּו ְבֵפַתח דִּ ֺבאּו בֺו אִּ ת ֲאֶשר תָּ ַביִּ
ת הַ  לֺום ַלַביִּ  :ֶזהשָּ

ם6  יו ְואִּ לָּ ְשֺכן עָּ ם ְשֹלְמֶכם יִּ לֺום ֺשֵכן שָּ יש שָּ ם אִּ לֺא  -אִּ
 :ְשֹלְמֶכם ֲאֵליֶכם יָּשּוב
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ֶכם 7  נֵָּתן לָּ ְשתּו ֵמֲאֶשר יִּ ת ַההּוא ֵתְשבּו ְותֺאְכלּו ְותִּ ּוַבַביִּ
ת  יִּ ת ְלבָּ ַביִּ רֺו ְולֺא ֵתְצאּו מִּ י נָּכֺון ַלֺפֵעל ֵדי ְשכָּ  :כִּ

ל-ְוֶאל8  ם  -כָּ ְכלּו שָּ ֶכם אִּ יקּו בָּ ֺבאּו ְוֺיְשֶביהָּ ַיֲחזִּ יר ֲאֶשר תָּ עִּ
ְפֵניֶכם  :ֵמֵאת ֲאֶשר יּוַשם לִּ

אּון ְוֺכה תֺאְמרּון -ְוֶאת9  ְרפָּ ּה תִּ ים ֲאֶשר ְבתֺוכָּ ַהחֺולִּ
ים ֱאֹלהִּ ה ֲאֵליֶכם ַמְלכּות הָּ ְרבָּ ֵנה קָּ  :ֲאֵליֶהם הִּ

ל10  ֺבא-ּוְבכָּ יר ֲאֶשר תָּ ֶכם ְצאּו ֶאלעִּ יקּו בָּ - ּו ְולֺא ַיֲחזִּ
 :ֺחֺבֶתיהָּ ֶוֱאֺמרּוְר 

ק ְבַרְגֵלינּו ְנַנֵער ֲאֵליֶכם ַאְך  -ַגם11  יְרֶכם ַהֻמְדבָּ ֲעַפר עִּ
ים ֱאֹלהִּ ה ַמְלכּות הָּ ְרבָּ י קָּ  :ְדעּו זֺאת כִּ

ְסֺדם ַביֺום 12  ט לִּ ְשפָּ י ֵיַקל ַהמִּ ֶכם כִּ יד לָּ י ַמגִּ ְננִּ י הִּ ַההּוא ֲאנִּ
ן יא-מִּ יר ַההִּ עִּ  :הָּ

ין אֺוי -אֺוי13  זִּ ְך כֺורָּ ְך ֵבית-לָּ י לּו ַנֲעשּו ְבצֺור -לָּ ה כִּ ְידָּ צָּ
בּו  ר שָּ אֺות ֲאֶשר ַנֲעשּו ְבתֺוְכֶכן ְכבָּ ְפלָּ ידֺון ַהנִּ ּוְבצִּ

ֵאֶפר ְתַפְלשּו ְבַשק וָּ  :ְוהִּ

ט ֵמאֲ 14  ְשפָּ ידֺון ֵיַקל יֺום ַהמִּ ֶכןַאְך ְלצֺור ּוְלצִּ  :ֶשר לָּ

ם ֶאל-ַנחּום ֲאֶשר רֺוַמְמְת ַעד -ְוַאת ְכַפר15  יִּ מָּ ְשאֺול  -ַהשָּ
י דִּ  :תּורָּ
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י הּוא 16  ֶכם בִּ ַהֺשֵמַע ֲאֵליֶכם ֵאַלי הּוא ֺשֵמַע ְוַהֺמֵאס בָּ
י י ֺמֵאס הּוא ְבֺשְלחִּ  :ֺמֵאס ְוַהֺמֵאס בִּ

ם 17  בָּ ְמַחת לִּ ים ְבשִּ ְבעִּ ְמָך ַויָֻּשבּו ַהשִּ ֵלאֺמר ֲאֺדֵנינּו ְבשִּ
ְכְבשּו ַגם ים ַתַחת יֵָּדינּו-נִּ  :ַהֵשדִּ

י ֶאת18  יתִּ אִּ ן-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם רָּ ק מִּ רָּ ן נַָּפל ְכבָּ טָּ -ַהשָּ
םהַ  יִּ מָּ  :שָּ

ים  19  שִּ ְרֺמס ְנחָּ ה ְבֶיְדֶכם לִּ לָּ י ֺנֵתן ֶמְמשָּ ְננִּ י הִּ ַוֲאנִּ
ל ים ְוכָּ הְגבּוַרת אֺוֵיב ְואֵ -ְוַעְקַרבִּ עָּ ֶכם ְלרָּ  :ין ֺנֵגַע בָּ

י-ַאְך ַאל20  ְשְמחּו ַעל כִּ ים ַתַחת ֶיְדֶכם  -תִּ שִּ ְכבָּ רּוחֺות נִּ הָּ
ם י אִּ ְמחּו ַעל ֲאֶשר -כִּ ם-שִּ יִּ מָּ ְכְתבּו ְשמֺוֵתיֶכם ַבשָּ  :נִּ

ַלץ ֵלב ֵישּוַע ְברּוַח ַהֺקֶדש ַויֺאֶמר אֺוְדָך 21  יא עָּ ֵעת ַההִּ בָּ
י ֲאדֺון ַהשָּ  בִּ ְסַתְרתָּ ֶאתאָּ י הִּ ֶרץ כִּ אָּ ם ְוהָּ ים -ַמיִּ מִּ ֵאֶלה ֵמֲחכָּ

י ֵכן בִּ ֵכן אָּ ים אָּ לִּ ם ְלעֺולָּ יתָּ ֺאתָּ לִּ ים ְוגִּ ה-ּוְנֺבנִּ תָּ יתָּ אָּ צִּ  :רָּ

י הּוא ַהֵבן  22  יש ֺיֵדַע מִּ י ְוֵאין אִּ בִּ י ֵמֵאת אָּ ְמַסר ְביָּדִּ ַהֺכל נִּ
יש ֺיֵדַע זּו ב ֵאין אִּ אָּ י הּוא הָּ ב ּומִּ אָּ י הָּ תִּ י ַהֵבן ְוהּוא  זּולָּ תִּ לָּ

ֵפץ בֺו ַהֵבן ְלַגלֺותֺו לוֺ   :ֲאֶשר חָּ

ֶפן ֶאל23  רֺאֺות -ַויִּ ם הָּ ֵעיַניִּ ם ַויֺאֶמר ַאְשֵרי הָּ יו ְלַבדָּ ידָּ ַתְלמִּ
ים  :ֵאת ֲאֶשר ַאֶתם ֺראִּ
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ְכְספּו  24  ים נִּ כִּ ים ּוְמלָּ יאִּ ים ְנבִּ ֶכם ַרבִּ יד לָּ י ַמגִּ י ֲאנִּ כִּ
ְראֺות ֵאת ֲאֶשר ַאתֶ  ְשֺמַע ֵאת ֲאֶשר  לִּ אּו ְולִּ ים ְולֺא רָּ ם ֺראִּ

ֵמעּו ים ְולֺא שָּ  :ַאֶתם ֺשְמעִּ

ַלי  25  י ֶמה עָּ ד ְלַנסֺותֺו ַויֺאַמר ַרבִּ ם ֶאחָּ כָּ יד חָּ ם ַתְלמִּ ַויָּקָּ
ם ֶרֶשת ַחֵיי עֺולָּ  :ַלֲעשֺות לָּ

יו ַמה26  ּה-ַויֺאֶמר ֵאלָּ אתָּ בָּ רָּ ה ֵאיְך קָּ  :ַכתּוב ַבתֺורָּ

לַויַ 27  ַהְבתָּ ֵאת ְיהֺוָּה ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ ְבָך -ַען ַויֺאַמר ְואָּ ְלבָּ
ל ל-ּוְבכָּ ל-ַנְפְשָך ּוְבכָּ מֺוָך -ְמֺאֶדָך עּוְבכָּ א ּוְלֵרֲעָך כָּ ֲעכָּ  :ַמדָּ

יתָּ ֲעֶשה28  נִּ יו טֺוב עָּ ְחֶיה-ַויֺאֶמר ֵאלָּ  :ֵכן ְותִּ

יק ַנְפשֺו ַויֺאֶמר ֶאל29  יֵישּוַע ּו-ַויֺוֶאל ְלַהְצדִּ י הּוא ֵרעִּ  :מִּ

יחֺו  30  ירִּ ם לִּ ַליִּ ירּושָּ ד יַָּרד מִּ יש ֶאחָּ ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאַמר אִּ
ְפנּו ַוַיַעְזבּו ֺאתֺו  ֻכהּו ַויִּ יֻטהּו הִּ ְפשִּ ים ֲאֶשר הִּ יֵדי ֺשְדדִּ ֺפל בִּ ַויִּ

ה  ְמַעט לֺא נֺוְתרָּ ה-ְוכִּ מָּ  :בֺו ְנשָּ

יש ֺכֵהן 31  ֶקר ְלאִּ ְרֵאהּו ַוֵיט ַויִּ בֺא ַבֶדֶרְך ַההּוא ַויִּ ְקֵרהּו לָּ מִּ
נָּיו פָּ  :מִּ

ְרֵאהּו ַוַיֲעֺבר  -ְוַגם32  ַגש ַויִּ קֺום ַההּוא ַויִּ ה ַבמָּ ְקרָּ י נִּ יש ֵלוִּ אִּ
יו לָּ  :ֵמעָּ
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ְרֵאהּו 33  יו ַויִּ ַגש ֵאלָּ יו נִּ עָּ י ְבֶלְכתֺו ְלַמסָּ יש ֺשְמרֺונִּ ַאְך אִּ
יו ְמרּו ַרֲחמָּ כָּ  :ַויִּ

ְקַרב ַוְיַחֵבש ֶאת34  יו  -ַויִּ לָּ ן יַָּצק עָּ יו ְוֶשֶמן ְוַייִּ עָּ ְפצָּ
ֵבהּו ַעל ֵאהּו ֶאל-ַוַיְרכִּ ל-ְבֶהְמתֺו ַוְיבִּ ש לֺו ְלכָּ לֺון ַויָּחָּ - ַהמָּ

יו  :ַמְחֺסרָּ

לֺון  35  ֵתן ְלַבַעל ַהמָּ ים ַויִּ ינָּרִּ יא ְשֵני דִּ ת ְבנְָּסעֺו הֺוצִּ ֳחרָּ ּוְלמָּ
ל ה לֺו ְלכָּ יו  - ַויֺאַמר חּושָּ לָּ יא עָּ יף ְלהֺוצִּ י תֺוסִּ יו ְוכִּ ַמְחֺסרָּ
ה י ֲאַשֵלמָּ י ְבשּובִּ  :ֲאנִּ

ה ַמה36  יש  -ְוַעתָּ אִּ יָּה ֵרַע לָּ ה ֵאֶלה הָּ ְשֹלשָּ י מִּ תֺאַמר מִּ
ים יֵדי ַהֺשְדדִּ  :ֲאֶשר נַָּפל בִּ

מֺו חָּ 37  ַמל עִּ יו  ַוַיַען ַויֺאֶמר ֶזה הּוא ֲאֶשר גָּ ֶסד ַויֺאֶמר ֵאלָּ
ֺמהּו-ֵישּוַע ֵלְך ַוֲעֶשה ַגם ה כָּ  :ַאתָּ

ם ַויָּבֺא ֶאל38  ה ַאַחת -ּוְבנְָּסעָּ שָּ ם אִּ ים ְושָּ רִּ ַאַחד ַהְכפָּ
ה ֺאתֺו ֶאל ְספָּ א ֲאֶשר אָּ ּה ַמְרתָּ ּה-ּוְשמָּ  :ֵביתָּ

ה ְלַרְגֵלי ֵישּועַ 39  ְריָּם ֲאֶשר יְָּשבָּ ּה מִּ חֺות ּוְשמָּ ּה אָּ  ְולָּ
ְשֺמַע ֶאל רוֺ -לִּ  :ְדבָּ
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יו ַותֺאֶמר 40  ַגש ֵאלָּ ּה ַותִּ תָּ ּה ֵמֺרב ֲעֺבדָּ ה ַנְפשָּ ְיפָּ א עָּ ְרתָּ ּומָּ
ר י ֱאמָּ ֵרת ְלַבדִּ י ְלשָּ י ֲעזַָּבְתנִּ י ֲאחֺותִּ י כִּ י ֲאֺדנִּ חּוש לִּ -ֲהלֺא תָּ

י-נָּא ֵאֶליהָּ ַלֲעֺזר ַעל  :יָּדִּ

ה ַאְת ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֵאֶליהָּ ַמְרתָּ 41  יֵגעָּ ה וִּ א ֲעֵיפָּ א ַמְרתָּ
ים ים ַרבִּ ְניָּנִּ  :ֵמעִּ

ה ַבֵחֶלק  42  ֲחרָּ ְריָּם בָּ ד ּומִּ ְניָּן ֶאחָּ י עִּ ְלתִּ ר נָּחּוץ בִּ בָּ ְוֵאין דָּ
יֶָּדיהָּ -ַהטֺוב ֲאֶשר לֺא  :יַֻקח מִּ
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י ְכַכֹּלתֺו ֶאת1  ֺ -ַוְיהִּ ד ַוי קֺום ֶאחָּ תֺו ְבמָּ לָּ ד ְתפִּ יו ֶאחָּ אֶמר ֵאלָּ
ה ֵכן ַגם ְתַפֵלל ַכֲאֶשר הֺורָּ יו ְיַלְמֵדנּו ֲאֺדֵנינּו ְלהִּ ידָּ ַתְלמִּ -מִּ

יו ידָּ נָּן ְלַתְלמִּ  :יֺוחָּ

ם  2  ַמיִּ ינּו ֶשַבשָּ בִּ ַלְתֶכם אָּ ְתפִּ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֺכה תֺאְמרּון בִּ
ֶשה ְרצֺוְנָך בֺא ַמְלכּוֶתָך ֵיעָּ ְתַקַדש ְשֶמָך תָּ ֶרץ ַכֲאֶשר  יִּ אָּ  בָּ

ם יִּ מָּ ה ַבשָּ  :ַנֲעשָּ

נּו ֶלֶחם ֻחֵקנּו יֺום ְביֺומוֺ -ֶתן3   :לָּ

https://adilsoncardoso.com/
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נּו ֶאת4  י ַגם-ּוְסַלח לָּ ל-ַאְשמֺוֵתינּו כִּ ים ְלכָּ -ֲאַנְחנּו ֺסְלחִּ
נּו ְוַאלאֲ  ַשם לָּ ם-ֶשר אָּ י אִּ יֺון כִּ סָּ יֵדי נִּ יֵאנּו לִּ יֵלנּו -ְתבִּ ַהצִּ

ן ע-מִּ רָּ  :הָּ

יַויֺאֶמר 5  א ֶאל-ֲאֵליֶהם מִּ ֶכם ֲאֶשר לֺו ֺאֵהב ְוהּוא בָּ - בָּ
יבֵ  י ַהְלֵונִּ ה ֵרעִּ יו קּומָּ ה ְוֺקֵרא ֵאלָּ נָּא -יתֺו ַבֲחצֺות ַהַלְילָּ

ְכרֺות ֹלש כִּ ֶחם-שָּ  :לָּ

י6  א ֶאל-כִּ י ְוֵאין-ֺאֲהֵבי ֺעֵבר ֺאַרח בָּ י ַפת-ֵביתִּ ֶלֶחם -לִּ
נָּיו תֺו ְלפָּ  :ְלתִּ

ת ֺעֶנה ְוֺאֵמר ַאלְוַהֺשֵכן 7  ר  -ַבַביִּ י ַהֶדֶלת ְכבָּ י כִּ ַתְלֶאה ֺאתִּ
י לֺא תִּ טָּ י ְבמִּ מִּ ַדי עִּ ילָּ ה וִּ ְך-ֻסְגרָּ ֶתת לָּ קּום לָּ  :אּוַכל לָּ

ֶתן8  י הּוא יָּקּום ְויִּ ֶכם כִּ י ֺאֵמר לָּ ר -ֵהן ֲאנִּ לֺו ְכֺכל ֲאֶשר ֶיְחסָּ
ם י אִּ י ֺאֲהבֺו הּוא כִּ בֺו ְולֺא  -ְפַצרֵמֲאֶשר יִּ -לֺא ַבֲעבּור כִּ

 :ַיֲחֺשְך

אּו  -ְוַגם9  ְמצָּ ְרשּו ְותִּ ֶכם דִּ נֵָּתן לָּ ֶכם ַשֲאלּו ְויִּ י ֺאֵמר לָּ ֲאנִּ
ֶכם ַתח לָּ פָּ ְפקּו ְויִּ  :דִּ

ל10  י כָּ ַתח לוֺ -כִּ פָּ א ְוַהֺדֵפק יִּ ְמצָּ ַקח ְוַהֺדֵרש יִּ  :ַהֺשֵאל יִּ

ֶמנּו 11  ַאל מִּ ֶכם ֲאֶשר ְבנֺו שָּ ב בָּ י אָּ ֶתןּומִּ לֺו  -ֶלֶחם ְוהּוא יִּ
ם ֶבן אִּ ֶתן-אָּ ג יִּ ג ְוַתַחת דָּ ֵקש דָּ ש-בִּ  :לֺו נָּחָּ
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י12  ה כִּ ֶתן-אֺו ֵביצָּ ְשַאל ְוהּוא יִּ ב-יִּ  :לֺו ַעְקרָּ

נֺות ֺטבֺות  13  ֵתת ַמתָּ ים לָּ ְנֶכם ַאֶתם ֺיְדעִּ ים הִּ עִּ י רָּ ְוַאֶתם כִּ
ְבֵניֶכם ַאף ן-לִּ ב מִּ אָּ י הָּ ֵתן -כִּ ם יִּ ַמיִּ יוַהשָּ ְדשֺו ְלֺדְרשָּ  :רּוַח קָּ

ֵלם ְוַאֲחֵרי ֲאֶשר 14  יש אִּ ע ֵמאִּ ֵרש רּוַח רָּ י ַהיֺום ַוְיגָּ ַוְיהִּ
ם עָּ י ְלֶפֶלא ְבֵעיֵני הָּ ֵלם ְלַדֵבר ַוְיהִּ אִּ ע ֵהֵחל הָּ רָּ רּוַח הָּ א הָּ  :יָּצָּ

ְמרּו ְבַבַעל ְזבּוב ַשר15  ֵרש -ְוֵיש ֵמֶהם אָּ ים הּוא ְמגָּ ַהֵשדִּ
יםַהשֵ -ֶאת  :דִּ

ן16  ֶמנּו אֺות מִּ ְשֲאלּו מִּ צּו ְלַנסֺותֺו ַויִּ ם-ְוֵיש ֲאֶשר רָּ יִּ מָּ  :ַהשָּ

ל -ְוהּוא יַָּדע ֶאת17  ם ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם כָּ ה  -ַמְחְשֺבתָּ כָּ ַמְמלָּ
ה ַעל ְפְלגָּ ת ַעל-ַהנִּ ּה ַביִּ ֶתיהָּ ְבתֺוכָּ ב ּובָּ ּה ֶתֱחרָּ ת -ַנְפשָּ ַביִּ

ֺפלּו  :יִּ

ם 18  ְפַלג ַעל-ַגםְואִּ ן נִּ טָּ י -ַהשָּ קּום ַמְלכּותֺו כִּ ַנְפשֺו ֵאיְך תָּ
ֵרש ֶאת-ֲאַמְרֶתם ְבַבַעל י ְמגָּ ים-ְזבּוב ֲאנִּ  :ַהֵשדִּ

ם19  ֵרש ֶאת -ְואִּ י ְמגָּ ים ְבַבַעל-ֲאנִּ י -ַהֵשדִּ ְזבּוב ְבֵניֶכם ְבמִּ
ם ַעל ְרשּו ֺאתָּ ְהיּו ֺשְפֵטיֶכם-ְיגָּ  :ֵכן ֵהם יִּ

ם20  ֵרש ֶאתבְ -ְואִּ י ְמגָּ ים ֲאנִּ ים ַמְלכּות -ֶאְצַבע ֱאֹלהִּ ַהֵשדִּ
ה ֲאֵליֶכם ֶאל אָּ ים בָּ ֱאֹלהִּ  :נָּכֺון-הָּ
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בֺור ֶאת21  ְשֺמר ַהגִּ לֺום  - בִּ יו שָּ לָּ ְשקֺו עָּ ַאְרמֺונֺו ּוְכֵלי נִּ
ל ְהֶיה ְלכָּ ְניָּנָּיו-יִּ  :קִּ

ם22  א מִּ -ְואִּ שָּ יו ְויָֺּכל לֺו יִּ לָּ ֶמנּו יָּבֺא עָּ יף מִּ -ֶמנּו ֶאתַתקִּ
ַטחנִּ  לוֺ -ְשקֺו ֲאֶשר בָּ  :בֺו ַאַחר ְיֻחַלק ְשלָּ

י ֲאֶשר ֵאיֶננּו ְמַאֵסף  23  ַרי הּוא ּומִּ י ְלצָּ י ֲאֶשר ֵאיֶננּו לִּ מִּ
י ְמַפֵזר הּוא תִּ  :אִּ

ן24  ּה מִּ ה ְבֵצאתָּ ם ְתשֺוֵטט ְבֶאֶרץ  -ְורּוַח ַהֻטְמאָּ דָּ אָּ הָּ
ה  -ְתַבֵקש ְולֺאַתְלאּוֺבת  שּובָּ ז תֺאַמר אָּ ה אָּ א ַמְרֵגעָּ ְמצָּ תִּ

ם-ֶאל שָּ י מִּ אתִּ י ֲאֶשר יָּצָּ נִּ ְשכָּ  :מִּ

ר25  ֶאנּו ְמנֶֻקה ּוְמֺפאָּ ְמצָּ ּה תִּ  :ּוְבשּובָּ

ֶמנָּה  26  עֺות מִּ ּה ֶשַבע רּוחֺות ֲאֵחרֺות רָּ ה לָּ ְקחָּ ז ֵתֵלְך ְולָּ אָּ
ה אַ  ְיתָּ ם ְוהָּ ְכנּו שָּ אּו ְושָּ ה ּובָּ עָּ יש ַההּוא רָּ אִּ ית הָּ ֲחרִּ

יתוֺ   :ֵמֵראשִּ

י ְכַדְברֺו ֶאת27  ה ַאַחת -ַוְיהִּ שָּ א אִּ שָּ ֵאֶלה ַותִּ ים הָּ רִּ ַהְדבָּ
ם ֶאת עָּ תֺוְך הָּ ְתׇך -מִּ יו ַאְשֵרי ֶרֶחם הֺורָּ ּה ַותֺאֶמר ֵאלָּ קֺולָּ

ם ֲאֶשר יָּנְָּקתָּ  ַדיִּ  :ְוַהשָּ

י28  ים  -ים ֶאתַאְשֵרי ַהֺשְמעִּ -ַויֺאַמר ַאף כִּ ֱאֹלהִּ ְדַבר הָּ
ים ֺאתוֺ   :ְוֺשְמרִּ
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יו ַעם29  ֵבץ ֵאלָּ קָּ ע  -ּוְבהִּ ב ַויֶָּחל ְלַדֵבר ַהדֺור ַהֶזה דֺור רָּ רָּ
נֵָּתן י אֺות יֺונָּה -הּוא ּוְמַבֵקש אֺות ְואֺות לֺא יִּ תִּ לֺו זּולָּ

יא  :ַהנָּבִּ

יְנֵוה כֵ 30  יָּה יֺונָּה ְלאֺות ְלַאְנֵשי נִּ י ַכֲאֶשר הָּ ְהֶיה ַגםכִּ -ן יִּ
ם ַלדֺור ַהֶזה-ןבֶ  דָּ אָּ  :הָּ

ם31  ט עִּ ְשפָּ קּום ַבמִּ ן תָּ ַאְנֵשי ַהדֺור ַהֶזה -ַמְלַכת ֵתימָּ
ְכַמת ְשֹלֺמה  ְשֺמַע חָּ ֶרץ לִּ אָּ ְקצֺות הָּ ה מִּ אָּ י בָּ ם כִּ יַע ֺאתָּ ְוַתְרשִּ

ְשֹלֺמה דֺול מִּ ֶזה גָּ ֵנה ֶיְשנֺו בָּ  :ְוהִּ

יְנֵוה יָּ 32  םַאְנֵשי נִּ ט עִּ ְשפָּ יעּו -קּומּו ַבמִּ ַהדֺור ַהֶזה ְוַיְרשִּ
יֺונָּה דֺול מִּ ֶזה גָּ ֵנה ֶיְשנֺו בָּ יַאת יֺונָּה ְוהִּ ְקרִּ בּו בִּ י שָּ  :ֺאתֺו כִּ

יק33  ר אוֺ -ֵאין ַמְדלִּ ְסתָּ ים ֺאתֺו ַבמִּ ה -ֵנר ּוֵמשִּ ֵאיפָּ ַתַחת לָּ מִּ
ם ֶאל י אִּ אִּ -כִּ ְראּו ַהבָּ ה ְלַבֲעבּור יִּ  :אֺורוֺ -ים ֶאתַהְמנֺורָּ

ם34  ן אִּ יִּ עָּ ל-ֵנר ַהגּוף הּוא הָּ ה ְבכָּ ימָּ ְטְנָך - ֵעיְנָך ְתמִּ ַחְדֵרי בִּ
ם ְהֶיה אֺור ְואִּ ל-יִּ ב ֺחֶשְך ְבכָּ עָּ ְטֶנָך-ֵעיְנָך רָּ  :ַחְדֵרי בִּ

ֵמר-ַעל35  שָּ ְרֶבָך-ֵכן הִּ אֺור ֲאֶשר ְבקִּ י ֶיְחַשְך הָּ ְלתִּ  :ְלָך ְלבִּ

ל36  ם כָּ ֵלא-אִּ ל  גּוְפָך מָּ יַּה  -אֺור ְוֵאין ֺחֶשְך ְבכָּ ז ַיגִּ יו אָּ רָּ ֲחדָּ
ְמלֺא אֺורוֺ  יר בִּ הִּ יד בָּ  :ְלָך ְכַלפִּ
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א37  רָּ ד קָּ רּוש ֶאחָּ ֶחם  -עֺוֶדנּו ְמַדֵבר ּופָּ תֺו לָּ לֺו ֶלֱאֺכל אִּ
נוֺ -ַויָּבֺא ַוֵיֶשב ֶאל  :ֻשְלחָּ

י לֺא38  ְתַמּה כִּ רּוש ַויִּ ַחץ ֶאת-ַוַיְרא ַהפָּ יו-רָּ ְכלוֺ  יָּדָּ ְפֵני אָּ  :לִּ

ים ְתַטֲהרּו ֶאת39  ֵנה ַאֶתם ַהְפרּושִּ דֺון הִּ אָּ יו הָּ - ַויֺאֶמר ֵאלָּ
ֶון-כֺוס ְוֶאתהַ  אָּ ֵלא ֺעֶשק וָּ ְרְבֶכם מָּ חּוץ ְוקִּ ה מִּ רָּ  :ַהְקעָּ

ה ַגם ֶאת40  שָּ יצֺון הּוא עָּ ים ֲהלֺא ֺעֵשה ַהחִּ ילִּ  :ַהֶקֶרב-ְכסִּ

ל41  ְר -ֲאבָּ הֺור ְתנּו ֵמֲאֶשר ְבקִּ ים ְוַהֺכל טָּ יִּ ֺחן ֲענִּ ְבֶכם לָּ
ֶכם ְהֶיה לָּ  :יִּ

י ְתַעְשרּו ֶאת42  ים כִּ ֶכם ְפרּושִּ א ְוֶאת-ַאְך אֺוי לָּ ְנתָּ -ַהמִּ
ל-ֵפיַגם ְוֶאתהַ  ֶדה ְוַתַעְזבּו ֶאת-כָּ ט ְוֶאת-ֶיֶרק ַהשָּ ְשפָּ - ַהמִּ

ים ֵאֶלה ֲעֵליֶכם ַלֲעשֺות ְוֶאת ֱאֹלהִּ -ֵאֶלה ַאל-ַאֲהַבת הָּ
 :ַתֲעֺזבּו

ים ַאֶתם ֶאת43  י ֺאֲהבִּ ים כִּ ֶכם ְפרּושִּ בֺות -אֺוי לָּ ַהמֺושָּ
ֵתי ים ְבבָּ אֺשנִּ רִּ ים-הָּ קִּ  :ַהְכֵנֶסת ּוְשֵאַלת ְשֹלְמֶכם ַבְשוָּ

ים  44 רִּ ְקבָּ י כִּ ים כִּ ים ַהֲחֵנפִּ ים ְוַהְפרּושִּ ֶכם ַהסֺוְפרִּ אֺוי לָּ
י ְבלִּ ים ֲעֵליֶהם מִּ ם ֺדְרכִּ דָּ ן ַאֶתם ּוְבֵני אָּ ים ֵמַעיִּ ַעת: -ְכמּוסִּ  דָּ

ֶריָך  45  ְדבָּ יו ַרֵבנּו בִּ ה ַויֺאֶמר ֵאלָּ ד ֵמַבֲעֵלי ַהתֺורָּ ַוַיַען ֶאחָּ
נּו-ֵאֶלה ֵחַרְפתָּ ַגם  :ֺאתָּ
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ה ַגם46  ֶכם ַבֲעֵלי ַהתֺורָּ י ַתַעְמסּו ַעל-ַויֺאַמר אֺוי לָּ - ַאֶתם כִּ
ְנשא ְוֵאין ֶאתשְ  ֵבד מִּ א כָּ ים ַמשָּ יַע -ֶכם ֲאנָּשִּ נִּ ַנְפְשֶכם ְלהָּ

 :ְבַאַחת ֵמֶאְצְבעֺוֵתיֶכם-ֺאתֺו ַגם

ְבנּו ֶאת47  י תִּ ֶכם כִּ ְרגּו-אֺוי לָּ ים ַוֲאבֺוֵתיֶכם הָּ יאִּ ְבֵרי ַהְנבִּ   קִּ
ם  :ֺאתָּ

ים ַאֲחֵריֶהם 48  ים ְלַמֲעֵשי ֲאבֺוֵתיֶכם ְוֺנטִּ ידִּ ּוְבֵכן ַאֶתם ְמעִּ
ים ֶאת ם ְוַאֶתם בֺונִּ ְרגּו ֺאתָּ י ֵהם הָּ ְבֵריֶהם-כִּ  :קִּ

י ֺשֵלַח  49  ְננִּ ים הִּ ֱאֹלהִּ ְכַמת הָּ ה חָּ ְמרָּ ַבֲעבּור זֺאת ֺכה אָּ
ים ּוֵמֶהם ַיַהְרגּו ּומֵ  יחִּ ים ּוְשלִּ יאִּ ְרֺדפּוֲאֵליֶהם ְנבִּ  :ֶהם יִּ

ן50  ֵרש מִּ דָּ ל-ְלַמַען יִּ פּוְך -ַהדֺור ַהֶזה ַדם כָּ ים ַהשָּ יאִּ ַהְנבִּ
ן ֶרץ-ְלמִּ אָּ ֵסד הָּ ּוָּ  :הִּ

ַדם51  ְזֵבַח  -ֶהֶבל ַעד -מִּ ַדם ְזַכְריָּה ֲאֶשר ֶנֱהַרג ֵבין ַהמִּ
ן ֵרש מִּ דָּ רֺוש יִּ י דָּ ֶכם כִּ יד לָּ י ַמגִּ ֵכן ֲאנִּ ת אָּ יִּ  :ַהֶזהַהדֺור - ְוַלבָּ

י52  ה כִּ ֶכם ַבֲעֵלי ַהתֺורָּ ֶכם ֶאת-אֺוי לָּ ַמְפֵתַח  -ְלַקְחֶתם לָּ
ה ְוֶאת מָּ ֺבאּו שָּ ַעת ַאֶתם לֺא תָּ אּו-ַהדָּ ְכלָּ בֺא תִּ ים מִּ אִּ  :ַהבָּ

ֶצק53  ים ְלהָּ ים ְוַהְפרּושִּ ם ַויֵָּחלּו ַהסֺוְפרִּ שָּ י ְבֵצאתֺו מִּ - ַוְיהִּ
רֺות בֺו ַעד ֲאֶשרֺו ל ְתגָּ שֺות-ּוְלהִּ  :ְיַדֵבר קָּ

ְטנָּה54  יו שִּ לָּ ְמְצאּו עָּ יו ְלַמַען יִּ פִּ ר מִּ בָּ צּוד דָּ  :ַוֶיֶאְרבּו לֺו לָּ
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י ֵבין1  בֺות ַעד  -ַוְיהִּ ְרבָּ ְתַאְספּו לִּ ם הִּ עָּ ֺכה ַוֲהמֺון הָּ ֺכה וָּ
יש ַעל-ֲאֶשר ְרכּו אִּ יו  -הּו ְוהּוא ֵהֵחל ְלַדֵבר ֶאלֵרעֵ -דָּ ידָּ ַתְלמִּ

ים ֲהלֺא   ְשֺאר ַהְפרּושִּ ֶכם מִּ ְמרּו לָּ שָּ ית ֺכל הִּ ֵלאֺמר ְבֵראשִּ
ה: ַהחֲ   הּואנֻפָּ

ם ֲאֶשר לֺא  2  ֶלה ְוֵאין ֶנְעלָּ גָּ ר ֲאֶשר לֺא יִּ ְסתָּ ר נִּ בָּ ְוֵאין דָּ
ֵדעַ  ּוָּ  :יִּ

ֵכן ֶאת3  ַבְרֶתם ַבֺחֶשְך -לָּ ֶמש ְוַלַחש  ֲאֶשר דִּ ַמע ְלֵעין ַהשָּ שָּ יִּ
ֵרא ַעל קָּ ֺאֶזן ֶחֶדר ְבֶחֶדר יִּ ְשַמְעֶתם לָּ ְפתֺוֵתיֶכם הִּ  :ַהַגגֺות-שִּ

ֶכם ֺאֲהַבי ַאל4  י ֺאֵמר לָּ יֵתי ַהֵגו ֲאֶשר  -ַוֲאנִּ ְפֵני ְממִּ יְראּו מִּ תִּ
ַרע לֺו עֺוד-ַאֲחֵרי ֵכן ֵאין ם ְלהָּ  :ְלֵאל יָּדָּ

י ְמַחּוֶ 5  ֶכם ֶאתַאְך ֲאנִּ יו  -ה לָּ אּו ְיראּו ֺאתֺו ֲאֶשר יָּדָּ ירָּ י תִּ מִּ
יְך ֶאת ת ֶאל-ַרב לֺו ְלַהְשלִּ ֶכם -ַהמּומָּ י ֺאֵמר לָּ ֵכן ֲאנִּ ֺנם אָּ ֵגיהִּ

אּון ירָּ  :ֺאתֺו תִּ

ים ְוֵאין6  רִּ סָּ ְשֵני אִּ ים בִּ ֳפרִּ ֵמש צִּ ַכְרנָּה חָּ מָּ ַאַחת  -ֲהלֺא תִּ
ים ְפֵני ֱאֹלהִּ ְשַכַחת לִּ  :ֵמֶהן נִּ

https://adilsoncardoso.com/
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ן ַאל-ַאֶתם ַגםוְ 7  ר ֻכלָּ ְספָּ ְמנּו ְבמִּ יְראּו  -ַשֲערֺות רֺאְשֶכם נִּ תִּ
ים ַרבֺות ֳפרִּ צִּ  :ֶעְרְכֶכם ַרב מִּ

ל8  ֶכם כָּ יד לָּ י ַמגִּ ְננִּ י הִּ ְפֵני ְבֵני-ַוֲאנִּ י לִּ יש ֲאֶשר יֺוֶדה בִּ - אִּ
ם ַגםאָּ  ים-ֵכן ֶבן-דָּ ֱאֹלהִּ ְפֵני ַמְלֲאֵכי הָּ ם יֺוֶדה בֺו לִּ דָּ אָּ  :הָּ

י ֲאֶשר ְיַכֶחש9  ם ַאֲכֶחש-ּומִּ דָּ ְפֵני ְבֵני אָּ י לִּ ְפֵני -בִּ בֺו לִּ
ים ַגם ֱאֹלהִּ י-ַמְלֲאֵכי הָּ  :ֲאנִּ

ל10  ר ְבֶבן-כָּ בָּ יש ֲאֶשר ְיַדֵבר דָּ ַלח לֺו ַאְך  -אִּ סָּ ם יִּ דָּ אָּ הָּ
ַלח לוֺ -ַהְמַגֵדף ֶאת סָּ  :רּוַח ַהֺקֶדש לֺו לֺא יִּ

יאּו ֶאְתֶכם11  ֵתי-ֶאל ְוַכֲאֶשר יָּבִּ ים  -בָּ אשִּ רָּ ְפֵני הָּ ַהְכֵנֶסת ְולִּ
ים ַאל יטִּ ה ְנַדֵבר אֺו ַמה-ְוַהַשלִּ  :ְנַדֵבר-ֶתֶחְרדּו ֵלאֺמר ֵאיכָּ

י12  יא ֵאת ֲאֶשר  -כִּ ֵעת ַההִּ ֶכם ְבֶעֶצם הָּ רּוַח ַהֺקֶדש ְיַחֶּוה לָּ
 :ְתַדֵברּון

ן13  ד מִּ יו ֶאחָּ י ַצו -ַויֺאֶמר ֵאלָּ ם ַרבִּ עָּ י  -ֶאתהָּ תִּ י ְלַחֵלק אִּ חִּ אָּ
ה-ֶאת  :ַהְיֻרשָּ

י ְלֺשֵפט ֲעֵליֶכם אֺו -ַוַיַען ֺאתֺו ַויֺאַמר ֶבן14  ַמנִּ י שָּ ם מִּ דָּ אָּ
ְמַחֵלק  :לִּ

ל15  כָּ ֶכם מִּ ְמרּו לָּ שָּ ֶבַצע ַמֲעַשקֺות -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְראּו ְוהִּ
ם דָּ ים ַחֵיי אָּ סִּ י לֺא ְבֺרב ְנכָּ  :כִּ
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א אֲ 16  שָּ יָּה ֲאֶשר ַויִּ יר הָּ שִּ יש עָּ לֺו ַויֺאַמר אִּ ֵליֶהם ְמשָּ
יר ה ְלַמְכבִּ י ְתבּואָּ ה ְפרִּ שָּ ֵדהּו עָּ  :שָּ

ֵבר ַעל17  ה-ְוהּוא דִּ בֺו מָּ י ֵאין-לִּ יל  -ֶאֱעֶשה כִּ כִּ קֺום ְלהָּ י מָּ לִּ
י-ֶאת תִּ  :ְתבּואָּ

י ֺעֶשה ֶאֱהֺרס ֶאת18  ְסְכנוֺ -ַויֺאַמר ֶזה ֲאֶשר ֲאנִּ ֵתי ַהמִּ ת  בָּ
ל י ְוכָּ נִּ ה ֶאֱאֺסף ְדגָּ מָּ ים ֵמֶהם ֶאְבֶנה ְושָּ י-ּוְגדֺולִּ  :טּובִּ

י ֶיש19  ה -ְוֺכה ֺאַמר ְלַנְפשִּ ה ַהְרֵבה ְצבּורָּ י טֺובָּ ְך ַנְפשִּ לָּ
י ילִּ י ְוגִּ י ְשתִּ ְכלִּ י אִּ ְגעִּ ים ֵהרָּ ים ַרבִּ  :ְליָּמִּ

ה ַהֶזה 20  ל ַבַלְילָּ כָּ ַמר לֺו סָּ ים אָּ ְדְרשּו ֶאתַאְך ֱאֹלהִּ - יִּ
ינֺותָּ נַ  ְהֶיה ֲאֶשר ֲהכִּ י יִּ ֶמָך ּוְלמִּ  :ְפְשָך מִּ

רֺות ְלַבדֺו ְוֵאין לֺו  21  יש ֲאֶשר ֶיֱאַצר לֺו ֺאצָּ אִּ ֵכן הּוא הָּ
ים  :ֺעֶשר ֵלאֹלהִּ

יו ַעל-ַויֺאֶמר ֶאל22  ידָּ חּושּו  -ַתְלמִּ ֶכם לֺא תָּ י ֺאֵמר לָּ ֵכן ֲאנִּ
ְבַשְרֶכם ַמהנֺאכֵ -ְלַנְפְשֶכם ֵלאֺמר ַמה ש-ל אֺו לִּ ְלבָּ  :נִּ

יו23  ְלבּושָּ  :ֵהן ֵעֶרְך ַהֶנֶפש ַרב ֵמֺאֶכל ְוֵעֶרְך ַהגּוף מִּ

ְתבֺוְננּו ֶאל24  ְקְצרּו ְוֵאין  -הִּ ְזְרעּו ְולֺא יִּ ים ֲאֶשר לֺא יִּ ֺעְרבִּ הָּ
ה ַרב   ם ּומָּ ֶהם ַלְחמָּ ים נַָּתן לָּ ה אֺו ֺגֶרן ֵואֹלהִּ ֶהם ְמגּורָּ לָּ

נָּףֶעְרְכֶכם מֵ   :עֺוף כָּ
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יף ַעל25  ֶכם יּוַכל ְלהֺוסִּ י מִּ ד ֵעֶקב  -ּומִּ תֺו ֺגֶמד ֶאחָּ קֺומָּ
תוֺ   :ַדֲאגָּ

ֺטן לֺא תּוְכלּו ֲעשֺות ַמה-ְוַעל26  ר קָּ בָּ ם דָּ ילּו -ֵכן אִּ תֺועִּ
ים רִּ  :ְבַדֲאַגְתֶכם ְלֶיֶתר ַהְדבָּ

יטּו ֶאל27  יצּו ְולֺא יִּ -ַהבִּ ה ַיֲעלּו יָּצִּ ים ֵאיכָּ יְגעּון  ַהשֺוַשנִּ
ל ֶכם ַגם ְשֹלֺמה ְבכָּ י ֺאֵמר לָּ ְטוּון ַוֲאנִּ רֺו לֺא-ְולֺא יִּ יָּה -ֲהדָּ הָּ

ד ֵמֵהנָּה בּוש ְכֶאחָּ  :לָּ

ם28  ים ֶאת-ְואִּ ה ַיֲעֶטה ֱאֹלהִּ כָּ יץ  -כָּ ֶדה ֲאֶשר יָּצִּ ֵעֶשב ַהשָּ
י תֺו יַֻתן ַבַתנּור ַאף כִּ ֳחרָּ  :ֶאְתֶכם ְקַטֵני ֱאֻמנָּה-ַהיֺום ּוְלמָּ

ְבֶכם -תֺאְכלּו ּוַמה-ַאֶתם לֺא ְתַבְקשּו ַמה-ְוַגם29  ְשתּו ְולִּ תִּ
ֵהנָּה  :לֺא יָּנּוַע ֵהנָּה וָּ

י30  יֶכם ֺיֵדַע כִּ צֺות ַוֲאבִּ ֲארָּ ים גֺוֵיי הָּ ֵאֶלה ְמַבְקשִּ י כָּ ֵאֶלה -כִּ
ה ְרֵכיֶכם ֵהמָּ  :צָּ

ים הָּ -ַאְך ַבְקשּו ֶאת31  צִּ ים ְוַהֲחפָּ ֱאֹלהִּ נְָּתנּו ַמְלכּות הָּ ֵהם יִּ
פֺות  נֺות נֺוסָּ ֶכם ַמתָּ  :לָּ

ֵכם -ַאל32  ֵתת לָּ יֶכם הּוא לָּ י ֵחֶפץ ֲאבִּ ֺטן כִּ א ֵעֶדר קָּ ירָּ תִּ
 :ֶאת ַהַמְלכּות
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ֶכם ְצֺררֺות 33  ים ֲעשּו לָּ ֶאְביֺונִּ ֶכם ּוְתנּו לָּ ְכרּו ֶאת ֲאֶשר לָּ מִּ
ַרע גָּ ם ֲאֶשר לֺא יִּ ַמיִּ ר ַבשָּ ֺבלּו ְואֺוצָּ ם  ֲאֶשר לֺא יִּ ֶמנּו ְלעֺולָּ מִּ

ש לֺא יֺאְכֶלנּו-ַגנָּב לֺא ה ְועָּ מָּ ַגש שָּ  :יִּ

י ַגם34  ם ְיהִּ ְקמֺום אֺוַצְרֶכם שָּ י בִּ  :ְלַבְבֶכם-כִּ

ים35  ים ְוֵנרֺות ֺדְלקִּ ם ֲחֻגרִּ ְתַניִּ ְתַיְצבּו ְבמָּ  :הִּ

ן36  ים ְלשּוב ֲאֺדֵניֶהם מִּ ים ְמַחכִּ ֲחֻתנָּתֺו -ֶוֱהיּו ַכֲאנָּשִּ
ְפְתחּוְוכַ  ְדֺפק יִּ ַגע -ֲאֶשר יָּבֺא ְויִּ  :לֺו ְכרָּ

ֵאם  37  ְמצָּ ֵהם ֲאֶשר ְבשּוב ֲאֺדֵניֶהם יִּ ים הָּ דִּ ֲעבָּ ַאְשֵרי הָּ
ים ַעל י הּוא ַיֲחֺגר -ֺשְקדִּ ֶכם כִּ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִּ ם אָּ ְשַמְרתָּ מִּ

יֵבם ֶאל ְתנָּיו יֺושִּ ם-מָּ ֵרת ֺאתָּ ישָּ ְקַרב וִּ ן ְויִּ  :ַהֻשְלחָּ

ם38  םבָּ -אִּ ית יָּבֺא אֺו אִּ ה ַהֵשנִּ ית ְוֵכן -ַאְשֻמרָּ ישִּ ַבְשלִּ
ֵהם ים הָּ דִּ ֲעבָּ ֵאם ַאְשֵרי הָּ ְמצָּ  :יִּ

ימּו ַעל39  י-ְוזֺאת שִּ ת ֶאת-ֵלב כִּ ה -לּו יַָּדע ַבַעל ַהַביִּ עָּ ַהשָּ
יָּה ֺעֵמד ַעל ה יָּבוֺא ַהַגנָּב הָּ ְשַמְרתֺו ְולֺא-בָּ נַָּתן ַלְחֺתר -מִּ

 :ְבֵביתוֺ 

ֵכן ַגם40  י ֶבן-לָּ ים כִּ ה -ַאֶתם ֱהיּו ְנֺכנִּ עָּ ם יָּבוֺא ְבשָּ דָּ אָּ הָּ
ימּו ַעל שִּ  :ֵלב-ֲאֶשר לֺא תָּ
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אתָּ ֶאת41  נּו ֲאֺדֵנינּו נָּשָּ ל ַהֶזה אֺו  -ַויֺאֶמר ֶפְטרֺוס ֲהלָּ שָּ ַהמָּ
ם ם-אִּ  :ַגם ְלֻכלָּ

י42  דֺון ּומִּ אָּ ן ְונָּבֺון ֲאשֶ - ַויֺאֶמר הָּ יש ֶנֱאמָּ ר ֲאֺדנָּיו הּוא אִּ
ידֺו ַעל ְפקִּ ֵהם ֶאת-הִּ ֵתת לָּ תוֺ -ְבֵני ֵביתֺו לָּ ם ְבעִּ ְכלָּ  :אָּ

י ֵכן 43  ֶאנּו ֲאֺדנָּיו כִּ ְמצָּ ֶעֶבד ַההּוא ֲאֶשר ְבבֺאֺו יִּ ַאְשֵרי הָּ
ה שָּ  :עָּ

ֵדהּו ַעל44  י ַיְפקִּ ֶכם כִּ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִּ ל-אָּ  :לוֺ -ֲאֶשר ֶיש-כָּ

ם45  ֶעֶבד ַההּוא יֺאמַ -ְואִּ בֺא ְוֵהֵחל  הָּ י לָּ בֺו ֺבֵשש ֲאֺדנִּ ר ְבלִּ
ים ְוֶאת-ְלַהכֺות ֶאת דִּ ֲעבָּ ְשתֺות -הָּ חֺות ְוֶלֱאֺכל ְולִּ ַהְשפָּ

ְשֺכר  :ְולִּ

ֶעֶבד ַההּוא ְביֺום ֲאֶשר לֺא 46  ְיַצֶפה לֺו -בֺא יָּבֺא ֲאֺדֵני הָּ
ה ֲאֶשר לֺא עָּ יַשֵסף ֺאתֺו ְוֶאת-ּוְבשָּ ים-ֵיַדע וִּ ֵתן   ַהסֺוְררִּ יִּ

 :ֶחְלקוֺ 

ה ְרצֺון ֲאֺדנָּיו ְולֺא יָּחּוש ְולֺא ַיֲעֶשה  47  ֶעֶבד ַהֺיֵדַע מָּ ְוהָּ
שֺות ֵסר ְבַמכֺות קָּ ּוָּ ְרֺצנֺו יִּ  :כִּ

ֵסר  48  ּוָּ ְשַפט ַמכֺות יִּ ה ֵחְטא מִּ שָּ ְוהּוא ֲאֶשר ֵאיֶננּו ֺיֵדַע ְועָּ
ל י כָּ ַתן-ְבַמכֺות ַקלֺות כִּ יש ֲאֶשר נִּ ֶננּו  לֺו -אִּ ֵרש מִּ דָּ ַהְרֵבה יִּ
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יָּדֺו  ב ֵכן ְיֻבַקש מִּ דֺון רָּ קָּ ְפַקד ְביָּדֺו פִּ יש ֲאֶשר הָּ ַהְרֵבה ְואִּ
 :ְבַקו יֵָּתר

ֶרץ ּוַמה49  אָּ יר ֵאש בָּ י ְלַהְבעִּ אתִּ י בָּ ם -ַוֲאנִּ י עֺוד אִּ ֶחְפצִּ
ֶרת ר ֺבעָּ  :ְכבָּ

ֶבל-ְוַגם50  טָּ ַלי ְלהִּ ה עָּ ילָּ ּה ּוַמה-ְטבִּ יצַ -בָּ י ַעד כִּ ֺתם-ר לִּ  :תִּ

י ֺאֵמר 51  ֶרץ ֲאנִּ אָּ לֺום בָּ ֵתת שָּ י לָּ אתִּ י בָּ ם ַתְחְשבּון כִּ ַהאִּ
ֶכם לֺא ם-לָּ י אִּ  :ַמֲחֹלֶקת-ֵכן כִּ

ם52  י אִּ ה  -כִּ ה ְשֹלשָּ ד יָּקּומּו ֵמַעתָּ ת ֶאחָּ ְהיּו ְבַביִּ ה יִּ שָּ ֲחמִּ
ם ַעל-ַעל ם ּוְשַניִּ ה-ְשַניִּ  :ְשֹלשָּ

בְ 53  ב יָּקּום בִּ מֺות אָּ ּה חָּ מָּ ּה ּוַבת ְבאִּ תָּ יו ֵאם ְבבִּ בִּ נֺו ּוֵבן ְבאָּ
ּה ה ַבֲחֺמתָּ ּה ְוַכלָּ  :ְבַכַלתָּ

נָּן ֺעֶלה -ַויֺאֶמר ַגם ֶאל54  ְראּו עָּ ם ַכֲאֶשר תִּ עָּ ֲהמֺון הָּ
ְהֶיה י יָּבֺא ֶגֶשם ְוֵכן יִּ יד כִּ ישּו ְלַהגִּ חִּ ב תָּ ַמֲערָּ  :מִּ

ם55  ְהֶיהרּוַח ֶנֶגב ֺנֶשֶבת -ְואִּ י ֺחם יָּבֺא ְוֵכן יִּ  :תֺאְמרּו כִּ

ְבֺחן ֶאת56  ים לִּ ֶרץ ְוֶאת-ֵהן ְיַדְעֶתם ֲחֵנפִּ אָּ ְפֵני -ְפֵני הָּ
ְבֺחן ַגם ֶאת ם ְוֵאיְך לֺא ְיַדְעֶתם לִּ יִּ מָּ ֵעת ַהזֺאת-ַהשָּ  :הָּ

ר57  ט יָּשָּ ְשפָּ יאּו מִּ ה לֺא תֺוצִּ מָּ ַנְתֶכם לָּ בִּ  :ְוַגם ֵמרּוַח מִּ
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ם ַכֲאֶשר58  יְבָך ֶאל-ֵתֵלְך עִּ יש רִּ נֵָּצל  -אִּ ְתַאֵמץ ְלהִּ רֺאש הִּ הָּ
ֶרְך ֶפן יָּדֺו עֺוְדָך ַבדָּ יְרָך  -מִּ ְפֵני ַהֺשֵפט ְוַהֺשֵפט ַיְסגִּ יְלָך לִּ יֺובִּ

ֶתְנָך ְלֵבית ַהֺסַהר  :ְבַיד ַהשֺוֵטר ְוַהשֺוֵטר יִּ

ם ַעד 59  שָּ י לֺא ַתֲעֶלה מִּ י ֺאֵמר ְלָך כִּ ְתַשֵלם -ֲאֶשרַוֲאנִּ
ַאֲחֺרנָּה-ֶאת ה הָּ  :ַהְפרּוטָּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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ידּו לֺו ֶאת1  ים ַוַיגִּ אּו ֲאנָּשִּ יא בָּ ֵעת ַההִּ ים  -בָּ ילִּ ְדַבר ַהְגלִּ
ם ַעל מָּ ַסְך דָּ טֺוס מָּ ילָּ ְבֵחיֶהם-ֲאֶשר פִּ  :זִּ

ם ַתְחְשבּו כִּ 2  ים  -יַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַהאִּ ילִּ ַהְגלִּ
ל כָּ ים מִּ אִּ יּו ַחטָּ ֵהם הָּ יל ַאֲחֵרי ֲאֶשר-הָּ לִּ נְָּשאּו -ֺיְשֵבי ַהגָּ

 :ֺעֶנש ֶזה

ֶכם לֺא3  י ֺאֵמר לָּ שּובּו ֻכְלֶכם ְכמוֺ -ֲאנִּ ם ַאֶתם לֺא תָּ - ֵכן ְואִּ
 :ן תֺאֵבדּוכֵ 

https://adilsoncardoso.com/
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ל 4  ְגדָּ ים ֲאֶשר נַָּפל ֲעֵליֶהם ַהמִּ ֲאנָּשִּ ר הָּ שָּ אֺו ְשֺמנָּה עָּ
יבִּ  ֵמתּו ֲהַתְחְשבּו כִּ ל-ְשֹּלַח וָּ כָּ יּו מִּ ים הָּ יְשֵבי -ֲאֵשמִּ

ם יִּ לָּ  :ְירּושָּ

ֶכם לֺא 5 י ֺאֵמר לָּ שּובּו ֻכְלֶכם ְכמוֺ -ֲאנִּ ם ַאֶתם לֺא תָּ - ֵכן ְואִּ
 :ן תֺאֵבדּוכֵ 
יָּה ֲאֶשר 6 ד הָּ יש ֶאחָּ לֺו ַויֺאֶמר אִּ א ְמשָּ שָּ לֺו ְתֵאנָּה -ַויִּ

ה  א-ְבַכְרמֺו ַויָּבֺא ְלַבֵקש ֶאתְנטּועָּ צָּ ְריָּּה ְולֺא מָּ  :פִּ
ֵנה-ַויֺאֶמר ֶאל 7 י ֶאל-ַהֺכֵרם הִּ אתִּ ים בָּ נִּ לש שָּ ַהְתֵאנָּה  -ֶזה שָּ

ה-ַהזֺאת ְלַבֵקש ֶאת מָּ י לָּ ּה כִּ י ְכֺרת ֺאתָּ אתִּ צָּ ְריָּּה ְולֺא מָּ ֶזה -פִּ
ית ֶאת י-ַתְשחִּ תִּ  :ַאְדמָּ

נָּה ַהזֺאת ַעד ַוַיַען ַויֺאֶמר אֵ  8 ּה עֺוד ַהשָּ י ַהַנח לָּ יו ֲאֺדנִּ לָּ
י ּה-כִּ יב לָּ בִּ סָּ  :ֶאְעֺדר ְוֶאֵתן ֺדֶמן מִּ
ם 9 ה ְואִּ אָּ נָּה ַהבָּ י ַבשָּ ּה-אּוַלי ַתֲעֶשה ְפרִּ ְכֺרת ֺאתָּ ן תִּ  :ַאיִּ

ת ַוְיַלֵמד ְבַאַחד  10 י ְביֺום ַהַשבָּ ֵתיַוְיהִּ  :ַהְכֵנֶסת-בָּ
ּה ַוֶתֱחַלש ֶזה ְשֺמֶנה  11 ה רּוחָּ ֲהתָּ ה ֲאֶשר כִּ שָּ ם אִּ ְושָּ

ּה ה ְוֵאין סֺוֵמְך ְוֵאין ֺזֵקף לָּ יא ְכפּופָּ נָּה ְוהִּ  :ֶעְשֶרה שָּ
ֵנה ֻחַלְצְת  12 ה הִּ שָּ א ַויֺאֶמר ֵאֶליהָּ אִּ ְקרָּ ּה ֵישּוַע ַויִּ ַוַיְרא ֺאתָּ

ְלֵיְך  :ֵמחָּ
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ה  -ֶשם ֶאתַויָּ  13 תָּ ְמלֺא קֺומָּ ֶליהָּ ַוְתַמֵהר ַוַתֲעֺמד בִּ יו עָּ יָּדָּ
ים בֺוד ֵלאֹלהִּ ֵתן כָּ  :ַותִּ

ה -ַאְך רֺאש ֵבית14  רָּ א ֵישּוַע ְביֺום -ַהְכֵנֶסת חָּ פָּ י רִּ לֺו כִּ
ת ַוַיַען ַויֺאֶמר ֶאל ל-ַהַשבָּ ֶשה כָּ ים ֵתעָּ ם ֵשֶשת יָּמִּ עָּ -הָּ

ֵאֶלה ֺבאּו ה בָּ אכָּ ת ְמלָּ ְפאּו ְולֺא ְביֺום ַהַשבָּ  : ְוֵהרָּ

ֶכם  15  יש מִּ יש אִּ ים ֲהלֺא אִּ יו ֲחֵנפִּ דֺון ַויֺאֶמר ֵאלָּ אָּ ַוַיַען הָּ
יר ֶאת ן-ַיתִּ יֶכנּו ְלַהְשֺקתֺו  -שֺורֺו ְוֶאת ֲחֺמרֺו מִּ ֵאבּוס ְויֺולִּ הָּ

ת  :ְביֺום ַהַשבָּ

ּה ַהשָּ -ּוַבת16  ַסר ֺאתָּ ם זֺאת ֲאֶשר אָּ הָּ ן ֶזה ְשֺמֶנה ַאְברָּ טָּ
ת נָּה לֺא ֻתַתר ֵמֲאסּוֶריהָּ ְביֺום ַהַשבָּ  :ֶעְשֶרה שָּ

ל17  ְפרּו כָּ זֺאת חָּ ֵדי ַדְברֺו כָּ ל-ּומִּ ְשַמח כָּ יו ַויִּ ְתקֺוְממָּ - מִּ
ם ַעלהָּ  ל-עָּ ה יָּדוֺ -כָּ ְשתָּ  :ַהְגֺדלֺות ֲאֶשר עָּ

ה -ַויֺאֶמר ַמה18  ים ּומָּ ֱאֹלהִּ ּהְדמּות ְלַמְלכּות הָּ  :ַאְשֶוה לָּ

ְתֵנהּו ְבַגנֺו  19  יש ַויִּ ַקח אִּ ל ֲאֶשר לָּ ְמיֺונָּּה ְכַגְרַגר ַחְרדָּ דִּ
דֺול ַעד י ְלֵעץ גָּ ְצַמח ַוְיהִּ יו-ַויִּ ְננּו ַבֲענָּפָּ ם קִּ ַמיִּ  :ֲאֶשר עֺוף ַהשָּ

ים-ַויֺוֶסף ַויֺאַמר ַמה20  ֱאֹלהִּ  :ְדמּות ְלַמְלכּות הָּ

שְ 21  ְמיֺונָּּה כִּ ים  דִּ ְשלש ְסאִּ ש בִּ לָּ ה ַותָּ שָּ ה אִּ ְקחָּ ֺאר ֲאֶשר לָּ
ל-ֶקַמח ַעד ה כָּ ְמצָּ ה-ֲאֶשר חָּ יסָּ ֲערִּ  :הָּ
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בֺור ְוַלֵמד ְונָּסֺוַע 22  ים עָּ רִּ ים ּוְכפָּ רִּ ַוַיֲעֺבר ֶדֶרְך עָּ
ה ְימָּ לָּ  :ְירּושָּ

ֵשעּו23  ּוָּ ר יִּ ְספָּ י ֲהַרק ְמֵתי מִּ יש ֵלאֺמר ֲאֺדנִּ ֵלהּו אִּ ְשאָּ  :ַויִּ

י ֺאֵמר 24  י ֲאנִּ ר כִּ בֺא ַבַשַער ַהצָּ ְתַאְמצּו לָּ ַויֺאֵמר ֲאֵליֶהם הִּ
בֺא ים ְיַבְקשּו ְולֺא יּוְכלּו לָּ ֶכם ַרבִּ  :לָּ

ַגר ֶאת25  ת ְוסָּ יא ֲאֶשר יָּקּום ֲאֺדֵני ַהַביִּ ֵעת ַההִּ ֶלת -בָּ ַהדָּ
ים ַעל ְתַדְפקִּ חּוץ מִּ ֺבאּו ְוַתַעְמדּו מִּ אֺמר  ַהֶדֶלת לֵ -ְוַאֶתם תָּ

י ֶאְתֶכם ֵאי-ֲאֺדֵנינּו ְפַתח נּו ְוהּוא ַיֲעֶנה ְויֺאַמר לֺא יַָּדְעתִּ -לָּ
ֶזה ַאֶתם  :מִּ

ֶניָך 26  ינּו ְלפָּ תִּ ַכְלנּו ְושָּ ֵחלּו ֵלאֺמר ֲהלֺא אָּ ז תָּ אָּ
ה נּו תֺורָּ ְרֺחֺבֵתינּו הֺוֵריתָּ לָּ  :ּובִּ

י אֵ 27  ֶכם לֺא יַָּדְעתִּ י ֺאֵמר לָּ ֶזה ַאֶתם  -יְוהּוא ַיֲעֶנה ֵהן ֲאנִּ מִּ
ל י כָּ ֶמנִּ ֶון- סּורּו מִּ  :ֺפֲעֵלי אָּ

ק  28  ְצחָּ ם ְויִּ הָּ ְראּו ַאְברָּ י תִּ ם כִּ נָּיִּ י ַוֲחֺרק שִּ ְהֶיה ְבכִּ ז יִּ ְואָּ
ל ְהיּו -ְוַיֲעֺקב ְוכָּ ים תִּ חִּ דָּ ים ְוַאֶתם נִּ ֱאֹלהִּ ים ְבַמְלכּות הָּ יאִּ ַהְנבִּ

חּוץ  :מִּ

ב 29  ַמֲערָּ ח ּומִּ ְזרָּ מִּ ם  ּומִּ מָּ יָּם יָֺּבאּו ְוֵיְשבּו עִּ פֺון ּומִּ צָּ ּומִּ
ים ֱאֹלהִּ  :ְבַמְלכּות הָּ
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ים ֲאֶשר 30  אֺשנִּ ים ְורִּ אֺשנִּ ְהיּו רִּ ים ֲאֶשר יִּ ֵנה ֵיש ַאֲחֺרנִּ ְוהִּ
ים ְהיּו ַאֲחֺרנִּ  :יִּ

יו ֵצא  31  ים ַויֺאְמרּו ֵאלָּ ְקצֺות ַהְפרּושִּ אּו מִּ יא בָּ ה ַההִּ עָּ ַבשָּ
ֶזה כִּ  ְרֶגָךְוֵלְך מִּ  :י הֺוְרדֺוס ְמַבֵקש ְלהָּ

ֵרש 32  י ְמגָּ ְננִּ ל ַהֶזה הִּ ידּו ַלשּועָּ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְלכּו ְוַהגִּ
ר ּוַביֺום  חָּ ים ַהיֺום ּוְביֺום מָּ עֺות ְוֺרֵפא חֺולִּ רּוחֺות רָּ

בֺא ַעד י אָּ ישִּ י-ַהְשלִּ צִּ  :קִּ

ר ּוְלי33  חָּ לֺוְך ֵאֵלְך ַהיֺום ּוְליֺום מָּ י ַאְך הָּ יו כִּ א ַאֲחרָּ ֺום ַהבָּ
ם-ֵכן לֺא יִּ לָּ ירּושָּ חּוץ לִּ יא יֺאַבד מִּ י נָּבִּ ֶשה כִּ  :ֵיעָּ

ם ַהֺהֶרֶגת ֶאת34  ַליִּ ם ְירּושָּ ַליִּ ים ְוַהֺסֶקֶלת -ְירּושָּ יאִּ ַהְנבִּ
ְך ַעד-ֶאת יִּ ים ֵאלָּ י ְלַקֵבץ ֶאת-ַהְשלּוחִּ ַפְצתִּ ים חָּ מִּ -ַכֶמה ְפעָּ

ְך ַכֲאֶשר ְתַקֵבץ  ַניִּ ֶפיהָּ ְולֺא -ַתְרְנֺגֶלת ֶאתבָּ ֶאְפֺרֶחיהָּ ַתַחת ְכנָּ
יֶתם  :ֲאבִּ

י  35  ֶכם כִּ ֵמן ֺאֵמר לָּ י אָּ ה ַוֲאנִּ ְרבָּ ֵכם חָּ ֵאר לָּ שָּ ֵנה ֵביְתֶכם יִּ הִּ
י י עֺוד ַעד כִּ ְרֻאנִּ א ְבֵשם ְיהֺוָּה- לֺא תִּ רּוְך ַהבָּ  :תֺאְמרּון בָּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Lucas Hebraico Capítulo 14 

 

י ְביֺום1  ת ַויָּבֺא ֶאל ַוְיהִּ ים  -ַהַשבָּ אֵשי ַהְפרּושִּ ד ֵמרָּ ֵבית ֶאחָּ
ְרבּו לוֺ  ֶחם ְוֵהם אָּ  :ֶלֱאֺכל לָּ

ם2  יִּ ה מָּ בָּ רֺו צָּ נָּיו ֲאֶשר ְבשָּ יש ְלפָּ ֵנה אִּ  :ְוהִּ

ה ְוֶאל-ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאֶמר ֶאל 3  ים -ַבֲעֵלי ַהתֺורָּ ַהְפרּושִּ
ה  י ַכתֺורָּ םֵלאֺמר ֲהכִּ ת אִּ ישּו-ְלַרֵפא ְביֺום ַהַשבָּ  :לֺא ַוַיֲחרִּ

א ֺאתֺו ַוְיַשְלֵחהּו4  ְרפָּ ַקח ַויִּ  :ַויִּ

י5  ֶכם ֲאֶשר ֲחֺמרֺו אֺו שֺורֺו נַָּפל ֶאל-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם מִּ -מִּ
יש ַמֲעֵשהּו ְלַהֲעֹלתוֺ הַ  ת ְולֺא יָּחִּ  :בֺור ְביֺום ַהַשבָּ

י6  שִּ ר ַעלְולֺא יְָּכלּו ְלהָּ בָּ  :זֺאת-ב דָּ

ְראֺותֺו ֶאת7  ֶהם ֶאת-ְוכִּ ֲחרּו לָּ ים ֲאֶשר בָּ אֵשי -ַהְקֻראִּ רָּ
א ֶאת שָּ בֺות ַויִּ לֺו ֲאֵליֶהם ַויֺאַמר-ַהמֺושָּ  :ְמשָּ

י8  יש ֶאל-כִּ א ֺאְתָך אִּ ְקרָּ ב -ֲחֻתנָּתֺו לֺא ֵתֵשב ַעל-יִּ מֺושָּ
רֺאש ֶפן ֶמָך-הָּ ד מִּ ְכבָּ יש נִּ ם אִּ א שָּ ְקרָּ  :נִּ
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א ֶאת9  רָּ יש ֲאֶשר קָּ אִּ א הָּ ַמר ֵאֶליָך ַהַנח -ּובָּ ְשֵניֶכם ְואָּ
ַקַחת ֶאת ְשְתָך לָּ קּום ְבבָּ ז תָּ יש ַהֶזה ְואָּ אִּ ב -ְמקֺוְמָך לָּ ַהמֺושָּ

ֵפל  :ַהשָּ

ה ֵלְך ְוֵשב ַעל10  רּוא ַאתָּ ם קָּ ֵפל ְוַהֺקֵרא  -ַאְך אִּ ב ַהשָּ ַהמֺושָּ
יָּהֺאְתָך יָּבֺא ְויֺאַמר ֵאֶליָך ה ְוהָּ ְעלָּ ֶזה מָּ י ֲעֵלה מִּ ידִּ ְלָך  - ְידִּ

ל ְפֵני כָּ בֺוד לִּ ְך-ְלכָּ מָּ ה עִּ בָּ ְמסִּ ים בִּ  :ַהֺיְשבִּ

ל11  י כָּ נֵָּשא-כִּ ֵפל ּוְשַפל רּוַח יִּ שָּ תֺו יִּ ְתַנֵשא ְבַגֲאוָּ  :ַהמִּ

י-ַויֺאֶמר ַגם ֶאל12  אֺו ְלֵביתֺו כִּ יש ֲאֶשר ְקרָּ אִּ ַתֲעֶשה -הָּ
ְשֶתה בַ  א ְלֺאֲהֶביָך ְלַאֶחיָך  מִּ ְקרָּ ֶעֶרב לֺא תִּ ם אֺו בָּ ֳהַריִּ צָּ

י ַגם ים כִּ ירִּ ֲעשִּ ְשֵכֶניָך הָּ ְקרֺוֶביָך אֺו לִּ אּוָך  -ְולִּ ְקרָּ ֵהם יִּ
יָּה ְשֵתיֶהם ְוהָּ  :ְלָך ַתְשלּום ְגמּול-ְלמִּ

י13  ל כִּ ים -ֲאבָּ ְסחִּ ים ַלפִּ אִּ ְדכָּ ים ְונִּ יִּ א ַלֲענִּ ְשֶתה ְקרָּ ַתֲעֶשה מִּ
יםְולַ  ְורִּ  :עִּ

י ֵאין14  ז ַאְשֶריָך כִּ ם ְלַשֶלם-אָּ ְך ְוֻשֹּלם ְיֻשַלם ְלָך  -ְביָּדָּ לָּ
ים  יקִּ  :ְביֺום ְתקּוַמת ַהַצדִּ

ן15  ד מִּ ְמעֺו ֶאת-ְוֶאחָּ ה ְכשָּ בָּ ְמסִּ מֺו בִּ ים עִּ נָּה -ַהיְשבִּ ֵאֶלה עָּ
ים ֱאֹלהִּ ֺאֵכל ֶלֶחם ְבַמְלכּות הָּ ַמר ַאְשֵרי הָּ  :ְואָּ
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ים  ְוה16  ְקֻראִּ דֺול לִּ ְשֶתה גָּ ה מִּ שָּ ד עָּ יש ֶאחָּ יו אִּ ַמר ֵאלָּ ּוא אָּ
ים  :ַרבִּ

ְשַלח ֶאת17  ְשֶתה ֶאל-ַויִּ ְפֵני ַהמִּ ים ֵלאֺמר  -ַעְבדֺו לִּ ַהְקֻראִּ
ל י כָּ ן-ֺבאּו נָּא כִּ ר מּוכָּ בָּ  :דָּ

ַמר 18  אשֺון אָּ רִּ ְשַתֵמט הָּ ד ְלהִּ ם ֶפה ֶאחָּ ֶדה ַויֵָּחלּו ֻכלָּ שָּ
ר ְראֺותֺו ֱאמָּ ֶלֶכת ְולִּ י נָּחּוץ לָּ י ְולִּ י לִּ יתִּ נִּ י  -קָּ נָּא ַלאֺדֶניָך כִּ

ר ַהֶזה בָּ י ַלדָּ ְסַלח לִּ  :יִּ

ְמֵדי19  ַמר ֲחֵמֶשת צִּ י אָּ י ֺהֵלְך  -ְוַהֵשנִּ י ַוֲאנִּ י לִּ יתִּ נִּ ר קָּ קָּ בָּ
ר ם ֱאמָּ ר ַהֶזה-ְלַבְקרָּ בָּ י ַלדָּ ְסַלח לִּ י יִּ  :נָּא ַלאֺדֶניָך כִּ

בֺאְוַהשְ 20  י ְולֺא אּוַכל לָּ י לִּ ַקְחתִּ ה לָּ שָּ ַמר אִּ י אָּ ישִּ  :לִּ

ֶעֶבד ַוַיֵגד ַלאֺדנָּיו ֶאת21  ב הָּ ַחר -ַויָּשָּ ֵאֶלה ַויִּ ים הָּ רִּ ַהְדבָּ
ֶעֶבד ַמֵהר ֵצא ֶאל-ַאפֺו ַויֺאֶמר ֶאל יר ְוֶאל-הָּ עִּ -ְרֺחבֺות הָּ

י ֵהנָּה ֶאת ֵבא לִּ ים ְוֶאת-חּוצֺוֶתיהָּ ְוהָּ יִּ ֲענִּ ים ְוֶאתַהנִּ -הָּ אִּ - ְדכָּ
ים ְוֶאת ְורִּ ים-ַהעִּ ְסחִּ  :ַהפִּ

יתָּ ַאְך22  ּוִּ י ַכֲאֶשר צִּ ְהיָּה ֲאֺדנִּ ֶעֶבד ֵכן נִּ עֺוד  -ַויֺאֶמר הָּ
ת יִּ קֺום ֵרק ַבבָּ  :מָּ

דֺון ֶאל23  אָּ ֶעֶבד ֵצא ֶאל-ַוֺיֶמר הָּ ים ְוֶאל-הָּ כִּ ַהְגֵדרֺות -ַהְדרָּ
ֵלא -ְוַהֲחֶזק מָּ בֺא ְלַמַען יִּ ם לָּ יבָּ  :ֵביתִּ
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ן24  ֶכם מִּ י ֺאֵמר לָּ י ֲאנִּ ֵהם לֺא  -כִּ ים הָּ ים ַהְקֻראִּ ֲאנָּשִּ הָּ
יש ֶאת ְטַעם אִּ ְשֶתה-יִּ  :ַהמִּ

תֺו ֲהמֺון ַעם25  ֶפן ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם-ַוֵיֶלְך אִּ ב ַויִּ  :רָּ

י26  ְשנָּא ֶאת-כִּ יש ְולֺא יִּ יו ְוֶאת-יָּבֺא ֵאַלי אִּ בִּ מֺו ְוֶאת-אָּ -אִּ
יו ְוֶאת- נָּיו ְוֶאתבָּ -ְשתֺו ְוֶאתאִּ  יו ְוַאף ַגם-ֶאחָּ -ֶאת-ַאְחֺיתָּ

י ידִּ ְהיֺות ַתְלמִּ  :ַנְפשֺו לֺא יּוַכל לִּ

י ֲאֶשר לֺא27  ַקח ֶאת-ּומִּ י לֺא יּוַכל  -יִּ בֺו ְוֵיֵלְך ַאֲחרָּ ְצלָּ
י ידִּ ְהיֺות ַתְלמִּ  :לִּ

י28  י מִּ ל ְולֺא ֵיֵשב ְלַחֵשב -כִּ ְגדָּ ְבנֺות מִּ ֵפץ לִּ ֶכם ֶהחָּ מִּ
אשֺ  יו ַרב לֺו ְלַכֹּלתוֺ -נָּה ֶאתרִּ ם יָּדָּ יו אִּ אֺותָּ  :הֺוצָּ

ל-ְביְָּסדֺו ֶאת-ֶפן29  ימֺו ְוכָּ ְקַצר יָּדֺו ְלַהְשלִּ ים -ַהְיסֺוד תִּ ֺראִּ הָּ
ְלֲעגּו  :לֺו ֵלאֺמר-יִּ

ְבנֺות ּוְלַכלֺות ֵאין30  יש ֲאֶשר ֵהֵחל לִּ אִּ ְלֵאל  -ֶזה הּוא הָּ
 :יָּדוֺ 

י31  ְלַחְמתֺו הּוא ַהֶמֶלְך ַהֺיצֵ -אֺו מִּ ים ְבמִּ נִּ אֺות פָּ ְתרָּ א ְלהִּ
ם ם-ֶמֶלְך ַאֵחר ְולֺא-עִּ אֺשנָּה אִּ ְתיֵָּעץ רִּ יּוַכל ַלֲעֺרְך -ֵיֵשב ְלהִּ

ֶלף ים אָּ יו ְבֶעְשרִּ לָּ א עָּ ְקַראת ַהבָּ ים לִּ פִּ  :ַבֲעֶשֶרת ֲאלָּ
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ם32  חֺוק ְלַבֶקש-ְואִּ ים עֺודֺו ֵמרָּ כִּ ְשַלח ַמְלאָּ ז יִּ לֺו  -לֺא אָּ
לֺום  :שָּ

לוְ 33  ם לֺא-ֵכן כָּ ֶכם אִּ יש מִּ ֺכל ֲאֶשר לֺו לֺא-אִּ ֵדל מִּ בָּ - יִּ
יי ידִּ ְהיֺות ַתְלמִּ  :ּוַכל לִּ

ם ַגם34  י ְיַתֵקן  -ַהֶמַלח טֺוב הּוא ַאְך אִּ ַהֶמַלח יָּפּוג ַטְעמֺו מִּ
 :ֺאתוֺ 

ֵפל לֺא35  ם-תָּ י אִּ ה ְולֺא ְלֺדֶמן כִּ מָּ ְצַלח לֺא ַלֲאדָּ ה -יִּ חּוצָּ
יכּו ֺאתֺו מִּ  ע ַיְשלִּ ְשמָּ ְשֺמַע יִּ ם לֺו לִּ ְזַניִּ  :י ֲאֶשר אָּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Lucas Hebraico Capítulo 15 

 

ל1  נָּיו כָּ אּו ְלפָּ י ַכֲאֶשר בָּ ְשֺמַע -ַוְיהִּ ים לִּ אִּ ים ְוַהַחטָּ ַהמֺוְכסִּ
 :ֺאתוֺ 

ֶזה ְפֵני 2  יש ַהלָּ אִּ ים ֵלאֺמר הָּ ים ְוַהסֺוְפרִּ ֹּלנּו ַהְפרּושִּ ַויִּ
ים הּוא ֺנֵשא ְואֺ  אִּ ֶהםַחטָּ מָּ  :ֵכל עִּ

א ֲאֵליֶהם ֶאת3  שָּ ל ַהֶזה ֵלאֺמר-ַויִּ שָּ  :ַהמָּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֶכם ֲאֶשר4  יש מִּ י אִּ ה ַאַחת -מִּ ְבשָּ ה לֺו כִּ ְבדָּ ה צֺאן ְואָּ לֺו ֵמאָּ
ֶלֶכת -ֵמֶהן ְוהּוא לֺא ַיֲעֺזב ֶאת  ר לָּ ְדבָּ ֵתַשע ַבמִּ ים וָּ ְשעִּ ַהתִּ

י א ֶאת-ּוְלַבֵקש ַעד כִּ ְמצָּ ֶדת-יִּ ֺאבָּ  :הָּ

ֵתףוְ 5  ֶאנָּה ַבכָּ שָּ ֶליהָּ יִּ יש עָּ ֶאנָּה יָּשִּ ְמצָּ י יִּ יָּה כִּ  :הָּ

ישּו  -ְוֶאל6  ְשֵכנָּיו ֵלאֺמר שִּ יו ְולִּ א ְלֺאֲהבָּ ְקרָּ ֵביתֺו יָּבֺא ְויִּ
י ֶאת אתִּ צָּ י מָּ י כִּ תִּ י ֶאת-אִּ תִּ ה ַהזֺאת-ֲאֵבדָּ ְבשָּ  :ַהכִּ

ה 7  ְמחָּ ֶרב ַהשִּ ה תִּ כָּ ֶכם כָּ י ֺאֵמר לָּ ם ַעלַוֲאנִּ ַמיִּ ֺחֶטא  -ַבשָּ
יו ֵמַעל אָּ ב ֵמֲחטָּ ד ַהשָּ ה ַאְנֵשי ֶצֶדק ֲאֶשר  -ֶאחָּ ְשעָּ ים ְותִּ ְשעִּ תִּ

יו לָּ נֵָּחם עָּ ר ְלהִּ בָּ ֶהם דָּ  :ֵאין לָּ

ה ֲאֶשר8  שָּ אִּ י הָּ ד ֵמֶהם נַָּפל - אֺו מִּ ה ֶכֶסף ְוֶאחָּ רָּ ּה ֲעשָּ לָּ
יק ֵנר ּוְתַפנֶ  יא לֺא ַתְדלִּ ר ֵמֵעיֶניהָּ ְוהִּ ְסתָּ ת -ה ֶאתְונִּ ַהַביִּ

י ש ַעד כִּ ֶאנּו-ּוְתַחֵפש ְבֵחֶפש ְמֻחפָּ ְמצָּ  :תִּ

י9  יָּה כִּ ְשֵכנֺוֶתיהָּ ֵלאֺמר -ְוהָּ א ְלֵרעֺוֶתיהָּ ְולִּ ְקרָּ א ֺאתֺו תִּ ְמצָּ תִּ
י ֶאת אתִּ צָּ י מָּ י כִּ תִּ ְמחָּ ֶסף-ְשַמְחנָּה ְבשִּ י ֶאת ַהכָּ תִּ  :ֲאֵבדָּ

ְהֶיה שִּ 10  ה תִּ כָּ ֶכם כָּ י ֺאֵמר לָּ ים  ַוֲאנִּ ְפֵני ַמְלֲאֵכי ֱאֹלהִּ ה לִּ ְמחָּ
יו-ַעל אָּ ב ֵמֲחטָּ ד ַהשָּ  :ֺחֵטא ֶאחָּ

ים11  נִּ יּו לֺו ְשֵני בָּ ד הָּ יש ֶאחָּ  :ַוֺיֶסף ַויֺאַמר אִּ
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ַמר ֶאל12  ֺטן ֵמֶהם אָּ יו ְתנָּה-ְוַהקָּ בִּ ה -אָּ י ֵחֶלק ַהַנֲחלָּ בִּ י אָּ לִּ
ֶהם ֶאת י ַוְיַחֵלק לָּ ֺפל ְלֶחְבלִּ יו-ֲאֶשר יִּ סָּ  :ְנכָּ

ֺטן ֶאת13  ַסף ַהֵבן ַהקָּ ים אָּ דִּ ים ֲאחָּ ל-ְוַאֲחֵרי יָּמִּ ֲאֶשר לֺו  -כָּ
ַסע ֶאל ל-ַויִּ ַזר כָּ ם ְלזֺוֵלל ַעד ֲאֶשר פִּ י שָּ ה ַוְיהִּ - ֶאֶרץ ְרחֺוקָּ

 :ַכְספוֺ 

ל14  ַלע כָּ דֺול -ְוַאֲחֵרי ֲאֶשר בִּ ב גָּ עָּ א רָּ יָּה לֺו בָּ ֲאֶשר הָּ
הְ  יא ְוהּוא ֵהֵחל לִּ ֶרץ ַההִּ אָּ ֶחם-יֺות ֲחַסרבָּ  :לָּ

ֵחהּו  15  ְשלָּ יא ַויִּ ֶרץ ַההִּ אָּ יְשֵבי הָּ ד מִּ ְסַתַפח ְבֶאחָּ ַוֵיֶלְך ַויִּ
ים ירִּ ְרעֺות ֲחזִּ ֶדה לִּ  :ַהשָּ

ְתַאו ְלַמֵלא ֶאת16  ין ֵמֲאֶשר יֺאְכלּון -ַויִּ ְכֵרשֺו ֲחרּובִּ
ים ּוֺפֵרש ֵאין לוֺ  ירִּ  :ַהֲחזִּ

בֺו ַויֺאמַ -ַויֶָּשב ֶאל17  הלִּ י -ר מָּ בִּ ים ַתַחת ַיד אָּ ירִּ ַרבּו ַהְשכִּ
ב עָּ רָּ י ֵמת ֺפה בָּ ֺנכִּ ֶהם ֶלֶחם ַדי ְוהֺוֵתר ְואָּ  :ֲאֶשר לָּ

קּום ֵאֵלְך ֶאל18  י ַגם-אָּ אתִּ טָּ י חָּ בִּ יו אָּ י ְוֺאַמר ֵאלָּ בִּ -אָּ
ם ַגםלַ  ַמיִּ ֶניָך-שָּ  :ְלפָּ

י19  יֵמנִּ ְנָך עֺוד שִּ ֵרא בִּ קָּ י ֵמהִּ ים נָּא ְכַאַחד ַהשְ -ַקֹּלתִּ ירִּ כִּ
 :ְבֵביֶתָך
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ם ַויָּבֺא ֶאל20  יו  -ַויָּקָּ בִּ ה ֺאתֺו אָּ אָּ חֺוק רָּ יו ְועֺוֶדנּו ֵמרָּ בִּ אָּ
ֺפל ַעל ץ ַויִּ יו ַויָּרָּ יו ֵאלָּ ְמרּו ַרֲחמָּ כָּ ַשק לוֺ -ַויִּ יו ְויִּ  :ַצּוָּארָּ

י ַגם21  אתִּ טָּ י חָּ בִּ ַמר אָּ נָּה ְואָּ ם ַגם-ְוַהֵבן עָּ ַמיִּ ֶניָך -ַלשָּ ְלפָּ
י  ְנָך עֺודַקֹּלתִּ ֵרא בִּ קָּ  :ֵמהִּ

ב ֶאל22  אָּ יֻשהּו ֶאת-ַויֺאֶמר הָּ יאּו ְוַהְלבִּ בִּ יו ַמֲהרּו הָּ דָּ -ֲעבָּ
יל ַהטֺוב ּוְתנּו ַטַבַעת ַעלהַ  יו-ְמעִּ ים ְלַרְגלָּ לִּ  :יָּדֺו ּוְנעָּ

חּו ְונֺאַכל ְוַנֲעֹלזָּה-ְוֶאת23   :ֵעֶגל ַהַמְרֵבק ְקחּו ּוְטבָּ

י ֶזה24  יָּה  -כִּ י ֵמת הָּ א  ְבנִּ ְמצָּ י ֺאֵבד ְוהּוא נִּ ֵנה הּוא חָּ ְוהִּ
ְתַעֵלס ם ְלהִּ נּו ַויָּקּומּו ֻכלָּ תָּ  :אִּ

ְקַרב ֶאל25  ֶדה ַויִּ ְמַלאְכתֺו ַבשָּ א מִּ דֺול בָּ ת -ּוְבנֺו ַהגָּ ַהַביִּ
חֺול יר ּומָּ ְשַמע קֺול שִּ  :ַויִּ

א ֶאל26  ְקרָּ ְשַאל ַמה-ַויִּ ים ַויִּ רִּ  :זֺאת-ַאַחד ַהְנעָּ

יָך ֶאת27  בִּ ְזַבח לֺו אָּ א ַויִּ יָך בָּ חִּ יו ֲהלֺא אָּ ֵעֶגל -ַויֺאֶמר ֵאלָּ
לֺום יו ְבשָּ ב ֵאלָּ  :ַהַמְרֵבק ַאֲחֵרי ֲאֶשר שָּ

יו ַוְיַדֵבר  28  בִּ ה ַוֵיֵצא אָּ ְיתָּ בֺא ַהבָּ ה לָּ בָּ ַחר ַאפֺו ְולֺא אָּ ַויִּ
בוֺ -ַעל  :לִּ
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נִּ -ַוַיַען ַויֺאֶמר ֶאל29  ֵנה ֶזה שָּ יו הִּ בִּ יָך אָּ ים ַרבֺות ֲעַבְדתִּ
ְצֺוֶתיָך ְועֺוד לֺא מִּ י מִּ ַבְרתִּ י לֺא עָּ ן-ּוֵמעֺודִּ י מִּ י ְגדִּ -נַָּתתָּ לִּ

ם ְתַעֵלס עִּ י-ַהצֺאן ֶלֱאֺכל ּוְלהִּ  :ֵרעָּ

ית ֶאת 30  ְשחִּ ְנָך ֶזה ֺרֶעה ֺזנֺות ֲאֶשר הִּ ֶתָך -ּוְכבֺא בִּ ַנֲחלָּ
 :ֵעֶגל ַהַמְרֵבק-זַָּבְחתָּ לֺו ֶאת

י ְוֺכל ֲאֶשרַויֺאמֶ 31  דִּ מָּ ה עִּ יד ַאתָּ מִּ י ֲהלֺא תָּ יו ְבנִּ י  -ר ֵאלָּ לִּ
 :ְלָך הּוא

י ֶזה32  ְתַעֵלס כִּ ְשֺמַח ּוְלהִּ נּו לִּ ה לָּ ל נָּאוָּ יָּה  -ֲאבָּ יָך ֵמת הָּ חִּ אָּ
נּו תָּ א אִּ ְמצָּ י ֺאֵבד ְוהּוא נִּ ֵנה הּוא חָּ  :ְוהִּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Lucas Hebraico Capítulo 16 

 

יָּה ְולֺו ֺסֵכן ַעל-ֶאלַויֺאֶמר ַגם 1  יר הָּ שִּ יש עָּ יו אִּ ידָּ - ַתְלמִּ
י הֺונֺו הּוא בֵ  ה ֵלאֺמר כִּ עָּ תֺו רָּ בָּ יו דִּ יאּו ֵאלָּ יתֺו ֲאֶשר ֵהבִּ

 :ְמַפֵזר

יו ַויֺאַמר ַמה2  א ֵאלָּ ְקרָּ ה -ַויִּ בָּ ֶליָך הָּ י ֺשֵמַע עָּ ֺנכִּ זֺאת אָּ
שָּ  י לֺא תּוַכל עֺוד ְלהִּ ֶתָך כִּ ת-ֵאר ֺסֵכן ַעלֶחְשבֺון ְפֻקדָּ יִּ  :ַהבָּ

https://adilsoncardoso.com/
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י-ַויֺאֶמר ַהֺסֵכן ֶאל3  ה ֶאֱעֶשה כִּ בֺו מָּ י ֶאת-לִּ -ֹלֵקַח ֲאֺדנִּ
י ַלֲעֺבד ֶאתפְ  ֶמנִּ י מִּ תִּ ה לֺא-ֻקדָּ מָּ ֲאדָּ תּוַכל ּוְלַבֵקש ֶלֶחם  -הָּ

י יא לִּ ה הִּ בֺות ֶחְרפָּ  :ְנדָּ

י ֵאת ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ַעד ַגם4  תִּ ַדל ַאֲחֵרי ֲאֶשר ֶאחְ -יַָּדעִּ
י ֶאל ְהיֺות ֺסֵכן ַיַאְספּונִּ ֵתיֶהם-מִּ  :בָּ

א ֶאל5  ְקרָּ ם ֲאֺדנָּיו ַויֺאֶמר ֶאל-ַויִּ ה בָּ יש ֲאֶשר נָּשָּ יש אִּ - אִּ
יהָּ  ֶליָך ְלַשֵלם ַלאֺדנִּ ה חֺוב עָּ אשֺון מָּ  :רִּ

יו ַמֵהר ַקח ֶאת6  ֶמן ַויֺאֶמר ֵאלָּ ה ַבת שָּ ְשַטר -ַויֺאֶמר ֵמאָּ
יםַהחֺוב ֵשב ּוְכֺתב  ישִּ  :ֲחמִּ

ה -ְוֶאל7  ֶליָך ְלַשֵלם ַויֺאֶמר ֵמאָּ ה ַכֶמה עָּ ַמר ְוַאתָּ י אָּ ַהֵשנִּ
ים ַויֺאֶמר ַקח ֶאת טִּ ים-ֺכר חִּ  :ְשַטר ַהחֺוב ּוְכֺתב ְשֺמנִּ

דֺון ֶאת8  אָּ ה ֶאת-ֶבן -ַוְיַשַבח הָּ ַעְולָּ ֵכל ֶאת-הָּ -ַהֺסֵכן ֲאֶשר שִּ
ם מַ  עֺולָּ י ְבֵני הָּ אֺור ֲעֵשהּו כִּ ים ֵהם ֵמַעל ְבֵני הָּ ילִּ ַהֶזה ַמְשכִּ

ם  :ְבֺדֺרתָּ

ים ְבֶכֶסף ְמקֺור -ְוַאף9  ֶכם ֺאֲהבִּ ֶכם ְקנּו לָּ י ֺאֵמר לָּ ֲאנִּ
ה ְוַכֲאֶשר יָּבֺא ַעד ַעְולָּ ז ַיַאְספּו ֶאְתֶכם ֶאל-הָּ צֺו אָּ -קִּ

ם ְשְכנֺות עֺולָּ  :מִּ
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ְהיֶ 10  ן יִּ ֺטן ֶנֱאמָּ ר קָּ בָּ ן ְבדָּ י ֲאֶשר ֶנֱאמָּ דֺול - ה ַגםמִּ ר גָּ בָּ ְבדָּ
ֺטן ְיַעֵּול ַגם ר קָּ בָּ י ֲאֶשר ְיַעֵּול ְבדָּ דֺול-ּומִּ ר גָּ בָּ  :ְבדָּ

ם לֺא-ְוַעל11  יד -ֵכן אִּ י ַיְפקִּ ת מִּ ְשחָּ יֶתם ְבהֺון מָּ ים ֱהיִּ נִּ ֶנֱאמָּ
 :הֺון ֱאֶמת-ֶאְתֶכם ַעל

ְניָּ 12  ים קִּ ְניָּן ֺעֵבר ַלֲאֵחרִּ יֶתם ְבקִּ ים לֺא ֱהיִּ נִּ ם ֶנֱאמָּ ן  ְואִּ
ֶכם ֵתן לָּ י יִּ  :ֺעֵמד ְלַנְפְשֶכם מִּ

ם13  י אִּ ם כִּ ים ְשנָּיִּ ְשנָּא ֶאת-ֶעֶבד לֺא יּוַכל ַלֲעֺבד ֲאֺדנִּ - יִּ
ד ְוֶאתהָּ  ס -ֶאחָּ ְמאָּ י נִּ ד ְוַהֵשנִּ ֶאחָּ ְדַבק בָּ ַאֵחר ֶיֱאַהב אֺו יִּ הָּ

ים ְוֶאת-ְבֵעינָּיו לֺא תּוְכלּו ַלֲעֺבד ֶאת ֱאֹלהִּ מֺון-הָּ  :ַהמָּ

ים ֺאֲהֵבי ֶכֶסף ֶאת14  ְשְמעּו ַהְפרּושִּ ל-ַויִּ ְשֲחקּו  -כָּ ֵאֶלה ַויִּ
יו לָּ  :עָּ

יקּו ַנְפְשֶכם ְלֵעיֵני 15  ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶתם ֵהם ֲאֶשר ַתְצדִּ
ים ֵיַדע ֶאת ים ֵואֹלהִּ ים  -ֲאנָּשִּ ְתַנֵשא ְלֵעיֵני ֲאנָּשִּ י ַהמִּ ְבֶכם כִּ לִּ

ה הּוא ְבֵעיֵני אֱ  יםתֺוֵעבָּ  :ֹלהִּ

ים ַעד16  יאִּ ה ְוַהְנבִּ יא  -ַהתֺורָּ ם ּוֵמֵעת ַההִּ תָּ נָּן ְתקּופָּ יֺוחָּ
ל ים ְוכָּ ֱאֹלהִּ ה ְבשַרת ַמְלכּות הָּ ץ ַאֲחֶריהָּ -ֵהֵחלָּ יש רָּ אִּ

ש ְתפָּ ה-לִּ ְזקָּ ה ְבחָּ  :בָּ



93 

 

ֺפל 17  ֶרץ ַלֲחֹלף ֵמֲאֶשר יִּ אָּ ם אֺו לָּ ַמיִּ ְהֶיה ַלשָּ ַאְך ַנֵקל יִּ
ן ד מִּ הַהת-קֺוץ ֶאחָּ  :ֺורָּ

ל18  יש ֲאֶשר ְיַשַלח ֶאת-כָּ ַקח לֺו ַאֶחֶרת ֺנֵאף  -אִּ ְשתֺו ְויִּ אִּ
ּה ֺנֵאף הּוא ישָּ ה ֵמאִּ ה ְגרּושָּ שָּ  :הּוא ְוַהֹּלֵקַח לֺו אִּ

ן ַוַיֲעֹלז 19  מָּ ַבש ֵשש ְוַאְרגָּ יָּה ֲאֶשר לָּ יר הָּ שִּ יש עָּ אִּ
ים יֺום יֺום  :ְבַתֲענּוגִּ

יש ֶאְביֺון  20  ֵלא  ְואִּ זָּר ְשמֺו ֺשֵכב ְלֺנַכח ֶפַתח ֵביתֺו מָּ ֶאְלעָּ
ין ַוֲאַבְעֻבֺעת  :ְשחִּ

ים 21  ים ַהֺנְפלִּ ְתַאֶּוה ְלַמֵלא ַרֲעבֺון ַנְפשֺו ֵמַהְפֺתתִּ ְוהּוא מִּ
יו עָּ ים זֺוב ְנגָּ ים ּוְמַלְקקִּ אִּ ים בָּ בִּ יר ּוְכלָּ שִּ  :ֵמַעל ֻשְלַחן ֶהעָּ

ֶאְבי22  י ַכֲאֶשר ֵמת הָּ ים ֶאלַוְיהִּ כִּ ֻאהּו ַהַמְלאָּ שָּ ֵחיק  -ֺון ַויִּ
ם ְוַגם הָּ ֵבר-ַאְברָּ קָּ יר ֵמת ַויִּ שִּ  :ֶהעָּ

א ֶאת23  שָּ -ֵעינָּיו ֵמֶחְבֵלי ְשאֺול ֲאֶשר ַסֻבהּו ַוַיְרא ֶאת-ַויִּ
חֺוק ְוֶאתאַ  ם ֵמרָּ הָּ זָּר ְבֵחיקוֺ -ְברָּ  :ֶאְלעָּ

י24  ֵננִּ ם חָּ הָּ י ַאְברָּ בִּ ְצַעק ַויֺאֶמר אָּ זָּר -ְשַלח ֶאתנָּא ּו- ַויִּ ֶאְלעָּ
ְטֺבל ֶאת ֵקר ֶאת-לִּ ם ְלהָּ עֺו ַבַמיִּ י ֺבֵער  -ְקֵצה ֶאְצבָּ י כִּ ְלשֺונִּ
י ַעל ֺנכִּ  :ַהמֺוֵקד ַהֶזה-אָּ
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ר 25  ם ְזכָּ הָּ ל-ַויֺאֶמר ַאְברָּ ַתן ְלָך כָּ י נִּ י כִּ טּוְבָך ְבַחֶייָך -ְבנִּ
ל ַאְתהּו כָּ זָּר בָּ ה הּוא ֺמֵצא-ְוֶאְלעָּ ה ְוַעתָּ עָּ ה   רָּ ים ְוַאתָּ ַתְנחּומִּ

צֺוק  :ְבמָּ

ל26  ְלַבד כָּ יל ֵביֵנינּו ּוֵביֵניֶכם ְוֵאין-ּובִּ ֺמק ַמְבדִּ -זֺאת ֵגיא עָּ
ֶכם ֺעֵבר  לְ  יש מִּ ֶמנּו ַלֲעֺבר ֲאֵליֶכם ְוֵאין אִּ יש מִּ ֵאל ַיד אִּ

 :ֵאֵלינּו

ם27  י ְמַבֵקש -ַויֺאֶמר אִּ ְננִּ י הִּ בִּ ְשֹלַח ֺאתֺו  ֵכן אָּ ֶניָך לִּ ְלפָּ מִּ
י-ֶאל בִּ  :ֵבית אָּ

י ֶיש28  י יָֺּבאּו  -כִּ ְלתִּ ם ְלבִּ יד בָּ ה ְוהּוא יָּעִּ ישָּ ים ֲחמִּ י ַאחִּ לִּ
ע ַהֶזה-ֵהם ֶאל-ַגם רָּ קֺום הָּ  :ַהמָּ

ְשְמעּו 29  ים יִּ יאִּ ֶהם ֺמֶשה ְוַהְנבִּ ם ֲהלֺא ֵיש לָּ הָּ ַויֺאֶמר ַאְברָּ
 :ֵאיפֺא ֲאֵליֶהם

ם-ר לֺאַויֺאמֶ 30  ם ַאְך אִּ הָּ י ַאְברָּ בִּ ן-ֵכן אָּ ד מִּ ים -ֶאחָּ ַהֵמתִּ
ז יָּשּובּו ם אָּ יד בָּ עִּ  :יָּבֺא ְלהָּ

ים לֺא  31  ים ֵאינָּם ֺשְמעִּ יאִּ ם ְלֺמֶשה ְוַהְנבִּ יו אִּ ַויֺאֶמר ֵאלָּ
ם ינּו ַאף אִּ ן-ַיֲאמִּ ד מִּ ים-יָּקּום ֶאחָּ  :ַהֵמתִּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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ְכלוֺא ֶאתַתלְ -ַויֺאֶמר ֶאל1  יט לִּ יו ֵאין ַשלִּ ידָּ ים  - מִּ ַהמֺוְקשִּ
יש ַההּוא ֲאֶשר ַעל אִּ  :יָּדֺו יָֺּבאּו-ֲאֶשר לֺא יָּבאּו ַאְך אֺוי לָּ

י2  ֶלה ֶפַלח-טֺוב לֺו כִּ תָּ ַצּוָּארֺו ְוֻהְשַלְך ַביָּם  -ֶרֶכב ַעל-יִּ
ֵאֶלה ים הָּ ֵתת מֺוֵקש ְלַאַחד ַהְקַטנִּ  :מִּ

םְוַאֶתם 3  ְמרּו ְלַנְפֺשֵתיֶכם אִּ שָּ יָך הֺוֵכַח -הִּ חִּ א ְלָך אָּ ֶיֱחטָּ
ם יַח ֺאתֺו ְואִּ נֵָּחם ְסַלח-תֺוכִּ  :לוֺ -יִּ

ם4  ים -ְואִּ מִּ א ְלָך ְלָך ְוֶשַבע ְפעָּ ים ַביֺום ֶיֱחטָּ מִּ ֶשַבע ְפעָּ
ַלְחתָּ לוֺ  י ְוסָּ ְמתִּ חָּ  :יָּשּוב ֵאֶליָך ְוֺיַמר נִּ

ים 5  יחִּ נּו ֱאמּונָּה-ֶאלַויֺאְמרּו ַהְשלִּ דֺון הֺוֵסף לָּ אָּ  :הָּ

ם6  דֺון אִּ אָּ ל  -ַויֺאֶמר הָּ ֶכם ֱאמּונָּה ְכַגְרַגר ַחְרדָּ ֵיש בָּ
י ַביָּם  -ַוֲאַמְרֶתם ֶאל נְָּטעִּ ְרֵשְך ְוהִּ שָּ י מִּ ְקרִּ ה ַהזֺאת ֵהעָּ ְקמָּ ַהשִּ

ְשַמע ְבֺקְלֶכם יא תִּ  :ְוהִּ

ֶכם ֲאֶשר לֺו ֶעֶבד ֺחֵרש אֺו רֺ 7  י מִּ ֶדה ּוְבשּובֺו ּומִּ ֶעה ַבשָּ
יו ַמֵהר בֺא ְוֵשב ֶאל ם יֺאַמר ֵאלָּ שָּ ן-מִּ  :ַהֻשְלחָּ
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ֶכן 8  יו הָּ ְתֶניָך -ְולֺא יֺאַמר ֵאלָּ ֶעֶרב ַוֲחֺגר מָּ י ֶלֶחם הָּ לִּ
י י ַעד כִּ ְרֵתנִּ ְשֶתה ַגם-ְלשָּ -ֺאַכל ְוֶאְשֶתה ְוַאַחר תֺאַכל ְותִּ

ה תָּ  :אָּ

ֶעבֶ 9  ה לָּ ֵתן תֺודָּ ה ֵאת ֲאֶשר  אֺו ֲהיִּ שָּ י עָּ ד ַהֶזה ַבֲעבּור כִּ
י ֶשלֺא ְדֶמה לִּ הּו נִּ ּוָּ  :צִּ

ל-ְוֵכן ַגם10  יֶתם כָּ ְמרּו -ַאֶתם ַכֲאֶשר ֲעשִּ ֲאֶשר ֻצֵּויֶתם אִּ
ק ֶאת י רָּ ְתרֺון ֲאנְָּחנּו כִּ י יִּ ְבלִּ ים מִּ דִּ ֵלינּו ַלֲעשֺות  -ֲעבָּ ֲאֶשר עָּ

ינּו שִּ  :עָּ

י ְבנְָּסעֺו ְיר11  ילַוְיהִּ לִּ ה ַוַיֲעֺבר ֶדֶרְך ֺשְמרֺון ְוַהגָּ ְימָּ לָּ  :ּושָּ

ים  -ַויָּבֺא ֶאל12  ה ֲאנָּשִּ רָּ ְגעּו בֺו ֲעשָּ ם פָּ ד ְושָּ ר ֶאחָּ ְכפָּ
חֺוק ים ַוַיַעְמדּו ֵמרָּ עִּ  :ְמֺצרָּ

ְשאּו ֶאת13  ֵננּו-ַויִּ ְקְראּו ֵישּוַע ַרֵבנּו חָּ ם ַויִּ  :קֺולָּ

י  ַוַיְרא ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם לְ 14  ים ַוְיהִּ אּו ְלֵעיֵני ַהֺכֲהנִּ כּו ְוֵהרָּ
רּו ְטהָּ ם ַויִּ  :ְבֶלְכתָּ

ב ַוְיַשַבח 15  ַרְעתֺו ַויָּשָּ צָּ א מִּ ְרפָּ י נִּ ְרֺאתֺו כִּ ד ֵמֶהם בִּ ְוֶאחָּ
ז-ֶאת ים ְבקֺול עָּ ֱאֹלהִּ  :הָּ

יו ַעל16  ֺפל ְלַרְגלָּ ֶתן-ַויִּ ה ַויִּ יו ַאְרצָּ יש  -ַאפָּ ה ְוהּוא אִּ לֺו תֺודָּ
ישֺ   :ְמרֺונִּ
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ה17  ְשעָּ אּו ְוַאֵיה ַהתִּ ְרפָּ ה נִּ רָּ  :ַוַיַען ֵישּוַע ַויֺאַמר ֲהלֺא ֲעשָּ

י לֺא18  ים  -ֲהכִּ בֺוד ֵלאֹלהִּ ֵתת כָּ ב לָּ ד ֵמֶהם שָּ א ֶאחָּ ְמצָּ נִּ
י ַהֶזה י ַהנְָּכרִּ ְלתִּ  :בִּ

ְך19  ה לָּ יעָּ ֵלְך ֱאמּונְָּתָך הֺושִּ יו קּום וָּ  :ַויֺאֶמר ֵאלָּ

ים  20  ֱאֹלהִּ בֺא ַמְלכּות הָּ ַתי תָּ ים ֵלאֺמר מָּ ֻלהּו ַהְפרּושִּ ְשאָּ ַויִּ
יט בֺא ְלֵעיֵני ַהַמבִּ ים לֺא תָּ ֱאֹלהִּ ם ַויֺאַמר ַמְלכּות הָּ  :ַוַיַען ֺאתָּ

ֵנה21  ֵנה-ְולֺא יֺאְמרּו הִּ יא ֺפה אֺו הִּ י ַמְלכּות -הִּ ם כִּ יא שָּ הִּ
ֶנהָּ  ְרְבֶכם הִּ ים ְבקִּ ֱאֹלהִּ  :הָּ

ְראֺות  -ֶמר ֶאלַויֺ 22  ים ּוְתַבְקשּו לִּ אִּ ים בָּ ֵנה יָּמִּ ים הִּ ידִּ ַהַתְלמִּ
יֵמי ֶבן ד מִּ ְראּו-יֺום ֶאחָּ ם ְולֺא תִּ דָּ אָּ  :הָּ

י23  ֵנה-ְוכִּ ֵנה-יֺאְמרּו ֲאֵליֶכם הִּ ם אֺו הִּ -הּוא ֺפה ַאל-הּוא שָּ
 :ֵתְלכּו ַאֲחֵריֶהם-ְצאּו ְוַאלתֵ 

ְקֵצה 24  ק מִּ רָּ ְבֺרק בָּ י כִּ ֶזה ְוֺהֵלְך וָּאֺור ַעדכִּ ם מִּ ַמיִּ - ֵהשָּ
ֶאה ֶבןקְ  ֶזה ֵכן ֵירָּ ם מִּ ַמיִּ ם ְביֺומוֺ -ֵצה ַהשָּ דָּ אָּ  :הָּ

ְהיֺות ְמֻעֶנה ַעד25  יו לִּ לָּ אֺשנָּה עָּ רִּ ס ַעל-ַאְך בָּ ְמאָּ - ְמֺאד ְונִּ
 :י ְבֵני ַהדֺור ַהֶזהפִּ 

ְהֶיה ַגם26  יֵמי ֺנַח ֵכן יִּ יָּה בִּ יֵמי-ְוַכֲאֶשר הָּ ם-ֶבן בִּ דָּ אָּ  :הָּ
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לּו ַעד27  ְבעָּ ים נִּ ים ְונָּשִּ ֳעלּו נָּשִּ תּו בָּ ְכלּו ְושָּ י אָּ ַהיֺום  -כִּ
א ֺנַח ֶאל-ֲאֶשר ַמח ֶאת -בָּ ה ַויָּבֺא ַהַמבּול ַויִּ ם-ַהֵתבָּ  :ֻכלָּ

יָּה ַגם28  ְכרּו  -ְוַכֲאֶשר הָּ נּו ּומָּ תּו קָּ ְכלּו ְושָּ י אָּ יֵמי לֺוט כִּ בִּ
נּו  :נְָּטעּו ּובָּ

י ַביֺום ֲאֶשר29  ְסֺדם ַוַיְמֵטר ֲאֺדנָּי ֵאש -ַוְיהִּ א לֺוט מִּ יָּצָּ
ן ית מִּ ְפרִּ ם-ְוגָּ ם ַוְיַשֵחת ֶאת ֻכלָּ ַמיִּ  :ַהשָּ

ְהֶיה ַביֺום ֲאֶשר ֶבן30  ֶאה-ֵכן יִּ ם ֵירָּ דָּ אָּ  :הָּ

ְהֶיה ַעל31  י ֲאֶשר יִּ ת לֺא  -ַביֺום ַההּוא מִּ יִּ יו ַבבָּ ג ְוֵכלָּ ַהגָּ
שֵ  יֵיֵרד לָּ ם ְוַגם מִּ יט -את ֺאתָּ ְפֶנה ְלַהבִּ ֶדה לֺא יִּ ֲאֶשר ַבשָּ
יו  :ַאֲחרָּ

ְכרּו ֶאת32   :ֵאֶשת לֺוט-זִּ

יל ֶאת33  ֵפץ ְלַהצִּ י ֶהחָּ ֵרת -מִּ כָּ ית -ַנְפשֺו תִּ י ֲאֶשר ַיְכרִּ לֺו ּומִּ
ּה-ֶאת י ְיַחֶיה ֺאתָּ  :ַנְפשֺו ְלַמֲענִּ

שְ 34  ה ַההּוא יִּ ֶכם ַבַלְילָּ י ֺאֵמר לָּ ה  ַוֲאנִּ טָּ ם ְבמִּ ְכבּו ְשַניִּ
ֵזב ד ֵיעָּ ֵסף ְוֶאחָּ ד ֵיאָּ  :ֶאַחת ֶאחָּ

ֵזב35  ֵסף ְוַאַחת ֵתעָּ ם ַאַחת ֵתאָּ יִּ ֵרחָּ ם ֺטֲחנֺות בָּ  :ְשַתיִּ

ֵזב36  ד ֵיעָּ ֵסף ְוֶאחָּ ד ֵיאָּ ֶדה ֶאחָּ ְהיּו ַבשָּ ם יִּ  :ְשַניִּ
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ְקֶרינָּה 37  יו ֲאֺדֵנינּו ְוַאֵיה תִּ ֵאֶלה ַויֺאֶמר ַוַיֲענּו ַויֺאְמרּו ֵאלָּ כָּ
ים רִּ ְבצּו ַהְנשָּ קָּ ם יִּ ים שָּ רִּ  :ַבֲאֶשר ְפגָּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Lucas Hebraico Capítulo 18 

 

יד ְולֺא  1  מִּ לֺו ֲאֵליֶהם ְלַחלֺות ְפֵני ֵאל תָּ ַויֺוֶסף ְשֵאת ְמשָּ
י לוֺ  ְתנּו ֳדמִּ  :יִּ

יר ֲאֶשר לֺא יֵָּרא ֶאת2  עִּ יָּה בָּ ד הָּ ֱאֹלהִּ -ַויֺאַמר ֺשֵפט ֶאחָּ ים  הָּ
נָּה-ְוֶאל ם לֺא פָּ דָּ  :ְפֵני אָּ

י3  ְפֵטנִּ יו ֵלאֺמר שָּ בֺא ֵאלָּ יר ַותָּ עִּ ם בָּ ה שָּ ְיתָּ נָּה הָּ נָּא  -ְוַאְלמָּ
י יבִּ יש רִּ  :ֵמאִּ

ר ְוַאֲחֵרי4  ְספָּ ים מִּ ּה יָּמִּ ְשֺמַע ְבקֺולָּ ה לִּ בָּ ַמר -ְולֺא אָּ ֵכן אָּ
י יֵָּרא  י ֵאיֶננִּ בֺו ַאף כִּ ים ְוֶאל-ֶאתְבלִּ ֱאֹלהִּ ם לֺא  -הָּ דָּ ְפֵני אָּ

 :ֵאֶפן

י5  נָּה ַהזֺאת כִּ ַאְלמָּ יב הָּ יב רִּ רִּ י לָּ ְננִּ בֺא -הִּ י ְותָּ ַתְלֶאה ֺאתִּ
ֶריהָּ יֺום יֺום ְדבָּ י בִּ יֵקנִּ  :ְלֲהצִּ

https://adilsoncardoso.com/
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ְמעּו6  ה שִּ דֺון ֵאת ֲאֶשר ֺאֵמר ַהֺשֵפט -ְוַעתָּ אָּ נָּא ְנֻאם הָּ
יַָּעל  :ַהְבלִּ

ם לֺא  7  ים ַהאִּ ם  ֵואֹלהִּ יו יֺומָּ אים ֵאלָּ יו ַהֺקרִּ ירָּ יב ְבחִּ יב רִּ יָּרִּ
קּו ְתַאפָּ יו ֲאֵליֶהם יִּ ה ְוַרֲחמָּ ְילָּ לָּ  :וָּ

י 8  ֶכם כִּ י ֺאֵמר לָּ ם ַאְך ֶבן-ֵהן ֲאנִּ יבָּ יב רִּ רִּ יש לָּ ם -יָּחִּ דָּ אָּ הָּ
א ֱאמּונָּה ֲעֵלי ְמצָּ ֶרץ-ְבבֺאֺו ֲהיִּ  :אָּ

ל ַהֶזה ֶאל-ַוְיַמֵשל ַגם ֶאת9  שָּ י-ַהמָּ י ַהֺבְטחִּ ם כִּ ם ְבַנְפשָּ
בּו ים ְבֵעיֵניֶהם ְכֶאֶפס ֶנֱחשָּ ים ֵהם ַוֲאֵחרִּ יקִּ  :ַצדִּ

לּו ֶאל10  ים עָּ רּוש  -ְשֵני ֲאנָּשִּ ד פָּ ְתַפֵלל ֶאחָּ ל ְלהִּ ַהֵהיכָּ
ד מֺוֵכס  :ְוֶאחָּ

י  11  ֵאֶלה אֺוְדׇך ֱאֹלַהי כִּ ים הָּ רִּ ְתַפֵלל ַכְדבָּ רּוש ַויִּ ַגש ַהפָּ ַויִּ
י  ים ְוַאף ֵאיֶננִּ ה ּוְמַנֲאפִּ ס ְבֵני ַעְולָּ מָּ ם ַבֲעֵלי חָּ דָּ ר ְבֵני אָּ ְשאָּ כִּ

 :לֺא ַכמֺוֵכס ַהֶזה

י ֶאת12  בּוַע ּוְמַעֵשר ֲאנִּ ם ַבשָּ ם יֺוַמיִּ י צָּ ֺנכִּ ל-אָּ י-כָּ  :ְתבּוֺאתָּ

ֵשאת ֶאת 13  יז לָּ חֺוק ְולֺא ֵהעִּ ַמד ֵמרָּ ֵעינָּיו -ְוַהמֺוֵכס עָּ
ְסֺפק עַ  רֺום ַויִּ בֺו ַויֺאַמר ַרֶחם-לַלמָּ ים ַעל-לִּ ֺחֵטא  -נָּא ֱאֹלהִּ

י ֺמנִּ  :כָּ
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י14  ֶכם כִּ י ֺאֵמר לָּ ן-ֵהן ֲאנִּ יש ַהֶזה ְלֵביתֺו מִּ אִּ ב הָּ ק שָּ ְצדָּ -נִּ
נֵָּשאהָּ  ֵפל ּוְשַפל רּוַח יִּ שָּ תֺו יִּ ְתַנֵשא ְבַגֲאוָּ י ַהמִּ יש ַההּוא כִּ  :אִּ

יו ַגם ֶאת 15  יאּו ֵאלָּ ים לְ -ַויָּבִּ דִּ ים ֶאתַהְילָּ יו -ַבֲעבּור יָּשִּ יָּדָּ
ְגֲערּו ים ַויִּ ידִּ ְראּו ַהַתְלמִּ ם-ֲעֵליֶהם ַויִּ  :בָּ

בֺא ֵאַלי  16  ים לָּ דִּ יחּו ַלְילָּ יו ַויֺאַמר ַהנִּ ם ֵאלָּ א ֺאתָּ רָּ ְוֵישּוַע קָּ
ים-ְוַאל ֱאֹלהִּ י ֵמֵאֶלה ַמְלכּות הָּ ם כִּ ְכְלאּו ֺאתָּ  :תִּ

י ֲאֶשר17  ֶכם מִּ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִּ ֺ -אָּ ַמְלכּות -א ְיַקֵבל ֶאת ל
ים ַכיֶָּלד בֺא לֺא ֱאֹלהִּ ּה- הָּ  :יָּבֺא בָּ

י ַהטֺוב ַמה18  ים ֵלאֺמר ַרבִּ רִּ ְשַאל ֺאתֺו ַאַחד ַהשָּ י -ַויִּ לִּ
ם ֶרֶשת ַחֵיי עֺולָּ  :ַלֲעשֺות לָּ

ה19  מָּ יו ֵישּוַע לָּ י -ַויֺאֶמר ֵאלָּ י טֺוב ֵאין טֺוב כִּ א לִּ ְקרָּ ֶזה תִּ
ם ד הּוא -אִּ ים ֶאחָּ ֱאֹלהִּ  :הָּ

ה יַָּדְעתָּ ֶאת20  ְגֺנב -ְוַאתָּ ח לֺא תִּ ְרצָּ ף לֺא תִּ ְנאָּ ְצֺות לֺא תִּ ַהמִּ
ֶקר ַכֵבד ֶאת-לֺא יָך ְוֶאת-ַתֲעֶנה ֵעד שָּ בִּ ֶמָך-אָּ  :אִּ

ל-ַויֺאֶמר ֶאת21  י-כָּ ְנעּורָּ י מִּ ַמְרתִּ  :ֵאֶלה שָּ

סֵ 22  ה חָּ ְשַמע ֵישּוַע ַויֺאַמר עֺוד ַאַחת ַאתָּ ר ֵלְך ְמֺכר ַויִּ
יָּה-ֺכל ֲאֶשר-ֶאת ים ְוהָּ יִּ ם ּובֺא  -ְלָך ְוֵתן ַלֲענִּ ַמיִּ ר ַבשָּ ְלָך אֺוצָּ

י  :ְוֵלְך ַאֲחרָּ
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ְמעֺו ֶאת23  י ְכשָּ ְתַעֵצב ֶאל-ַוְיהִּ יָּה -ֵאֶלה ַויִּ ְשרֺו הָּ י עָּ בֺו כִּ לִּ
 :ַרב ְמֺאד

ֶשה ְלַבֲעֵלי  -ַוַיְרא ֺאתֺו ֵישּוַע ַויֺאַמר ַמה24  בֺא קָּ עֶשר לָּ
ים-ֶאל ֱאֹלהִּ  :ַמְלכּות הָּ

יר ֶאל25  שִּ בֺא עָּ -נֵָּקל ְלֶחֵבל ַלֲעֺבר ֶדֶרְך ֻחר ַהַמַחט מִּ
יםמַ  ֱאֹלהִּ  :ְלכּות הָּ

ֵשעַ 26  ּוָּ י ֵאיפוֺא יּוַכל ְלהִּ ים ּומִּ  :ַויֺאְמרּו ַהֺשְמעִּ

ֵלא 27  פָּ ם לֺא יִּ דָּ ְבֵני אָּ ֵלא מִּ פָּ יםַויֺאֶמר ֲאֶשר יִּ  :ֵמֱאֹלהִּ

ַזְבנּו ֶאת28  ֵנה ֲאַנְחנּו עָּ ֵתינּו ַוֵנֶלְך -ַויֺאֶמר ֶפְטרֺוס הִּ בָּ
 :ַאֲחֶריָך

י ֵאין29  ֶכם כִּ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִּ יש ֲאֶשר  - ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם אָּ אִּ
ים ְלַמַען  נִּ בֺות אֺו בָּ ים אֺו אָּ ה אֺו ַאחִּ שָּ ת אֺו אִּ ַזב ַביִּ עָּ

ים ֱאֹלהִּ  :ַמְלכּות הָּ

ֵעת ַהזֺאת  30  ים ַהְרֵבה לָּ מִּ יג ְגמּולֺו ְפעָּ ֲאֶשר לֺא ַישִּ
ם  בֺא ַחֵיי עֺולָּ יד לָּ תִּ  :ְוֶלעָּ

יו ֶאת ְשֵנים31  ַקח ֵאלָּ ֵנה ֲאַנְחנּו  -ַויִּ ר ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם הִּ שָּ ֶהעָּ
ל ה ְוכָּ ְימָּ לָּ ים ְירּושָּ ים  -ֺעלִּ יאִּ יֵדי ַהְנבִּ ים בִּ ים ַהְכתּובִּ רִּ ַהְדבָּ

ם יָּקּומּו ַעדהָּ -ַעל ֶבן דָּ ם-אָּ  :ֻתמָּ
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נָּיו32  ְתַעְללּו ְויְָּרקּו ְבפָּ ֵתלּו ְויִּ ם ּובֺו ְיהָּ יֵדי ַהגֺויִּ ֵגר בִּ סָּ י יִּ  :כִּ

ים ְיַיְסרּו ֺאתֺו ַאֲחֵרי33  י  -ַבֺשטִּ ישִּ יֻתהּו ּוַביֺום ַהְשלִּ ֵכן ְימִּ
 :יָּקּום

ר 34  בָּ ינּו דָּ לְוֵהם לֺא ֵהבִּ כָּ ר  -מִּ בָּ יָּה ַהדָּ פּון הָּ י צָּ ֵאֶלה כִּ
ֶבר ֲאֵליֶהם-ֵמֵעיֵניֶהם ְולֺא יְָּדעּו ֵאת ֲאֶשר  :דִּ

בֺא ֶאל35  יב לָּ ְקרִּ י ַכֲאֶשר הִּ ֵנה-ַוְיהִּ יחֺו ְוהִּ ֵּור -ְירִּ יש עִּ אִּ
בֺות-יֵשב ַעל  :ַהֶדֶרְך ּוְמַבֵקש ְנדָּ

ְשַאל  36  ים ַויִּ ְשַמע קֺול ֲהמֺון ֺעְברִּ  :זֺאת-ֵלאֺמר ַמהַויִּ

י37  ידּו לֺו כִּ י ֺעֵבר-ַוַיגִּ  :ֵישּוַע ַהנְָּצרִּ

ְצַעק ֵלאֺמר ַרֶחם38  ַלי ֵישּוע ֶבן-ַויִּ ד-נָּא עָּ וִּ  :דָּ

ְגֲערּו39  א עֺוד -ַויִּ רָּ נָּיו ְלַהְחשֺותֺו ְוהּוא קָּ ים ְלפָּ בֺו ַהֺהְלכִּ
ד ַרֶחם-ְבֶיֶתר ֺאֶמץ ֶבן וִּ י-דָּ לָּ  :נָּא עָּ

בֺא  ַוַיֲעמֺ 40  יב לָּ ְקרִּ יו ְוַכֲאֶשר הִּ יאֺו ֵאלָּ ד ֵישּוַע ַוְיַצו ַלֲהבִּ
ֵלהּו ְשאָּ  :ַויִּ

י  -ַמה41  יב לִּ שִּ י ְלהָּ ְך ַויֺאֶמר ֲאֺדנִּ י ַלֲעשֺות לָּ נִּ ְתַבֵקש מִּ
 :אֺור ֵעינָּי
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ב ֵאֶליָך ֱאמּונְָּתָך 42  יו ֵישּוַע אֺור ֵעיֶניָך שָּ ַויֺאֶמר ֵאלָּ
ְך ה לָּ יעָּ  :הֺושִּ

ים  ּו43  בֺוד ֵלאֹלהִּ יו ְונָּתֺון כָּ ְפְקחּו ֵעינָּיו ַוֵיֶלְך ַאֲחרָּ ְתֺאם נִּ פִּ
ל ְרכּו ֶאת-ַוַיְרא כָּ ם ַוְיבָּ עָּ ים-הָּ ֱאֹלהִּ  :הָּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Lucas Hebraico Capítulo 19 

 

יחוֺ 1  ַבר ֶדֶרְך ְירִּ א ְועָּ י ַכֲאֶשר בָּ  :ַוְיהִּ

י רֺאש 2  יש ּוְשמֺו ַזכָּ ירַויָּבֺא אִּ שִּ יש עָּ ים ְוהּוא אִּ  :ַהמֺוְכסִּ

ְראֺות ֶאת3  ם -ֵישּוַע ַמה-ַוְיַבֵקש לִּ עָּ ְפֵני הָּ ֳארֺו ְולֺא יָֺּכל מִּ תָּ
י יָּה-כִּ ה הָּ  :ְשַפל קֺומָּ

נָּיו ַוַיַעל ַעל4  ץ ְלפָּ י הּוא ַהֶדֶרְך -ַויָּרָּ ְרֺאתֺו כִּ ה לִּ ְקמָּ ֵעץ שִּ
ר ה-ֲאֶשר ַיֲעבָּ מָּ  :שָּ

א ֶאת-ֶאל ַויָּבֺא ֵישּועַ 5  שָּ קֺום ַההּוא ַויִּ ְרֵאהּו -ַהמָּ ֵעינָּיו ַויִּ
ְשֺכן ַהיֺום ְבֵביֶתָך י לִּ ְננִּ י הִּ ה כִּ ה ְרדָּ י ַמֲהרָּ יו ַזכָּ  :ַויֺאֶמר ֵאלָּ

בוֺ -ַוְיַמֵהר ַוֵיַרד ַוַיַאְסֵפהּו ֶאל6  ְמַחת לִּ  :ֵביתֺו ְבשִּ

https://adilsoncardoso.com/
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ל7  ֹּלנּו כָּ ים ֵלאֺמר ֶאל-ַויִּ ֺראִּ יש -הָּ לּוןֵבית אִּ ה לָּ  :ֺחֵטא נָּטָּ

י ַויֺאֶמר ֶאל 8  י ֺנֵתן -ַוַיֲעֺמד ַזכָּ ְננִּ י הִּ דֺון ְרֵאה ֲאֺדנִּ אָּ הָּ
ם ים ְואִּ יִּ ֲענִּ י לָּ ית ַכְספִּ יב לֺו  -ַמֲחצִּ שִּ ה אָּ יש ְמאּומָּ י אִּ ַשְקתִּ עָּ

ם יִּ  :ַאְרַבְעתָּ

ת ַהֶזה ַבאֲ 9  ה ַלַביִּ ה ְתשּועָּ ְיתָּ ֶשר ַויֺאֶמר לֺו ֵישּוַע ַהיֺום הָּ
ם-הּוא ֶבן-ַגם הָּ  :ַאְברָּ

י ֶבן10  יַע ֶאת-כִּ א ְלַבֵקש ּוְלהֺושִּ ם בָּ דָּ אָּ ֺאֵבד-הָּ  :הָּ

ְמעּו ֶאת11  ֶהם  -ְוַכֲאֶשר שָּ ֵאֶלה ַויֺוֶסף ַוְיַמֵשל לָּ ים הָּ רִּ ַהְדבָּ
י ַעד ְשבּו כִּ ם ְוֵהם חָּ ַליִּ ירּושָּ יָּה לִּ רֺוב הָּ י קָּ ל כִּ שָּ ה  -מָּ ְמֵהרָּ

ֶלה ַמְלכּו גָּ יםתִּ ֱאֹלהִּ  :ת הָּ

ַלְך ֶאל12  יב הָּ יש נָּדִּ ַקַחת-ַויֺאַמר אִּ ה לָּ לֺו -ֶאֶרץ ְרחֺוקָּ
ה ְולָּשּוב כָּ  :ַמְמלָּ

א ֶאל13  ְקרָּ ים -ַויִּ נִּ ֶהם ֲעֶשֶרת מָּ ֵתן לָּ יו ַויִּ דָּ ה ֵמֲעבָּ רָּ ֲעשָּ
י ֶזה ַעד ֺבאִּ  :ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַסֲחרּו בָּ

ְנאּו ֺאתֺו 14  ירֺו שָּ ים ֵלאֺמר  ְוַאְנֵשי עִּ כִּ יו ַמְלאָּ ְשְלחּו ַאֲחרָּ ַויִּ
ֵלינּו-ֵאין ֶאת ְמֹלְך עָּ י ֶזה יִּ  :ַנְפֵשנּו כִּ
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ְקרֺא  15  ה נָּכֺונָּה ְביָּדֺו ַוְיַצו לִּ כָּ י ַאֲחֵרי שּובֺו ְוַהַמְמלָּ ַוְיהִּ
יו ֶאת ֶהם ֶאת-ֵאלָּ ֵהם ֲאֶשר נַָּתן לָּ ים הָּ דִּ ֲעבָּ ְראֺות -הָּ ַהֶכֶסף לִּ

יש -ֶמה יש אִּ ה אִּ שָּ רוֺ עָּ ְסחָּ  :ְבמִּ

ְתרֺון 16  ה יִּ י ֶהֱעלָּ ֶנה נַָּתתָּ לִּ י ַהמָּ אשֺון ַויֺאַמר ֲאֺדנִּ רִּ ַויָּבֺא הָּ
ים נִּ  :ֲעֶשֶרת מָּ

יתָּ  17  יִּ ן הָּ יו ֵהיַטְבתָּ ֶעֶבד טֺוב ְבֶכֶסף ְמַעט ֶנֱאמָּ ַויֺאֶמר ֵאלָּ
יט ֵמַהיֺום ַעל ים- ֱהֵיה ַשלִּ רִּ  :ֶעֶשר עָּ

י ַויֺא18  ְתרֺון  ַויָּבֺא ַהֵשנִּ ה יִּ י ֶהֱעלָּ ֶנה נַָּתתָּ לִּ י ַהמָּ ַמר ֲאֺדנִּ
ים נִּ  :ֲחֵמֶשת מָּ

ה ֱהֵיה ַעל-ַויֺאֶמר ַגם ֶאל19  ים-ֶזה ְוַאתָּ רִּ ֵמש עָּ  :חָּ

א ַויֺאַמר ֵהא20  ד ֵמֶהם בָּ חָּ י -ְואָּ ֶנה נַָּתתָּ לִּ י ַהמָּ ְלָך ֲאֺדנִּ
ַחת ְטפָּ יָּה ְבמִּ רּור הָּ  :ֲאֶשר צָּ

פָּ 21  י מִּ י יֵָּראתִּ ה ֺנֵשא כִּ ֶשה ַאתָּ יש קָּ ֶניׇך ַאֲחֵרי ֲאֶשר אִּ
ְעתָּ   :ַבֲאֶשר לֺא נַָּתתָּ ְוקֺוֵצר ַבֲאֶשר לֺא זָּרָּ

יו ַעל22  ע ֲהלֺא יַָּדְעתָּ -ַויֺאֶמר ֵאלָּ ְתָך ֶעֶבד רָּ ֵפט אִּ שָּ יָך אִּ פִּ
י י ְוקֺוֵצר -כִּ י ֺנֵשא ַבֲאֶשר לֺא נַָּתתִּ ֺנכִּ ֶשה אָּ יש קָּ ַבֲאֶשר אִּ

י ְעתִּ  :לֺא זָּרָּ
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ה23  מָּ י -ֶזה לֺא נַָּתתָּ ֶאת-ְולָּ י ְבֺבאִּ ֶסף ַוֲאנִּ ְמַחְלֵפי כָּ י לִּ ַכְספִּ
ית י ֺאתֺו ְבַתְרבִּ ַשְגתִּ  :הִּ

יָּדֺו ֶאת-ַויֺאֶמר ֶאל24  יו ְקחּו מִּ לָּ ים עָּ ֺעְמדִּ ֶנה ּוְתנּו  -הָּ ַהמָּ
ֶזה ֲאֶשר ים-לָּ נִּ  :לֺו ֲעֶשֶרת ַהמָּ

יו ֲאֺדֵנינּו ֲהלֺא הּוא ֶישַויֺאמְ 25  ים-רּו ֵאלָּ נִּ  :לֺו ֲעֶשֶרת מָּ

ל26  ֶכם כָּ י ֺאֵמר לָּ יש ֲאֶשר ֶיש-ֲאנִּ נֶָּתן-אִּ י - לֺו יִּ לֺו עֺוד ּומִּ
ֶמנּו ַגם ֶאת  :ְביָּדוֺ -ֲאֶשר-ֲאֶשר ֵאין לֺו יַֻקח מִּ

ל ֺאְיַבי ֵאֶלה ֲאֶשר לֺא27  י ֶאְמֹלְך ֲעֵליֶהם הָּ -ֲאבָּ בּו כִּ יאּו  אָּ בִּ
נָּי יתּום ְלפָּ ם ֵהנָּה ַוֲהמִּ  :ֺאתָּ

ֵבר ֶאת28  ְפֵניֶהם -ְוַאֲחֵרי ֲאֶשר דִּ ַלְך לִּ ֵאֶלה הָּ ים הָּ רִּ ַהְדבָּ
ה ְימָּ לָּ  :ַוַיַעל ְירּושָּ

בֺא ֵאֶצל ֵבית ַפֵגי ּוֵבית29  יב לָּ ְקרִּ י ַכֲאֶשר הִּ ַעְניָּה  -ַוְיהִּ
ְשַלח שְ  ים ַויִּ א ַהר ַהֵזיתִּ ְקרָּ ר ַהנִּ הָּ יו ֵלאֺמרבָּ ידָּ ַתְלמִּ ם מִּ  :ַניִּ

ְמְצאּו  -ְלכּו ֶאל30  ה תִּ מָּ יָּה ְכֺבֲאֶכם שָּ ֶנֶגד ְוהָּ ר ֲאֶשר מִּ ַהְכפָּ
סּור ֲאֶשר לֺא ר אָּ יֻאהּו-ַעיִּ ירּו ֺאתֺו ַוֲהבִּ יש ַהתִּ יו אִּ לָּ ַכב עָּ  :רָּ

י31  ה-ְוכִּ מָּ יש לָּ ְשַאל ֶאְתֶכם אִּ ירּו ֺאתֺו ֺכה -יִּ ֶזה ַתתִּ
דֺון ְלֶחְפצוֺ תֺאְמרּון אֺ  אָּ ֵעד הָּ  :תֺו יִּ
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ֶבר ֲאֵליֶהם32  ְמְצאּו ַכֲאֶשר דִּ ים ַויִּ כִּ  :ַוֵיְלכּו ַהַמְלאָּ

ירּו ֶאת33  ה-ַוַיתִּ מָּ יו לָּ לָּ ר ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ְבעָּ יִּ עָּ ֶזה -הָּ
ירּו ֶאת ר-ַתתִּ יִּ עָּ  :הָּ

דֺון ְלֶחְפצוֺ 34  אָּ ֵעד הָּ  :ַוַיֲענּו ֺאתֺו יִּ

יאּו אֺ 35  ימּו ֶאת-תֺו ֶאלַויָּבִּ ְגֵדֶהם ַעל-ֵישּוַע ַויָּשִּ ר  -בִּ ַעיִּ הָּ
יו ֶאת לָּ יבּו עָּ  :ֵישּועַ -ַוַיְרכִּ

ְרשּו ֶאת36  ְרַכב ַוֵיַלְך ְוֵהם פָּ ְגֵדיֶהם ַעל-ַויִּ ֶרְך- בִּ  :ַהדָּ

יב ֶאל37  ְקרִּ י ַכֲאֶשר הִּ ל-ַוְיהִּ ים ַויֵָּחלּו כָּ -מֺוַרד ַהר ַהֵזיתִּ
יו  קְ  ידָּ ֵרְך ֶאתַהל ַתְלמִּ נָּה ַעל -ְלבָּ ה ּוְבקֺול רִּ ים ְבֶחְדוָּ ֱאֹלהִּ הָּ

ל אּו ֵלאֺמר-כָּ אֺות ֲאֶשר רָּ ְפלָּ  :ַהנִּ

בֺוד  38  ם ְוכָּ ַמיִּ לֺום ַבשָּ א ְבֵשם ְיהֺוָּה שָּ רּוְך ַהֶמֶלְך ַהבָּ בָּ
ְמֺרֵמי ל-בִּ  :עָּ

ן39  ים מִּ יו  -ַוֲאנָּשִּ ְמרּו ֵאלָּ ם אָּ עָּ ים ֲאֶשר ְבֶקֶרב הָּ ַהְפרּושִּ
יֶדיָך י ְגַער ְבַתְלמִּ  :ַרבִּ

ם40  ֶכם אִּ י ֺאֵמר לָּ ְננִּ ים -ַוַיַען ַויֺאַמר הִּ נִּ ֵאֶלה ֶיֱחשּו ֲאבָּ
קּו ְזעָּ  :יִּ

ְקַרב ַוַיְרא ֶאת41  ֶליהָּ ֵלאֺמר-ַויִּ יר ַוֵיְבְך עָּ עִּ  :הָּ
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ן יָּבֺא ְשלֺוֵמְך ַאְך  -לּו יַָּדַעְת ַגם42  ַאְת ְביֺוֵמְך ֶזה ֵמַאיִּ
ְך ֶנֶגד ֵעינָּיִּ ר הּוא מִּ ְסתָּ  :נִּ

יב 43  בִּ סָּ ה מִּ ים ֺסְללָּ ְך ֺאְיבִּ ַליִּ ְפכּו עָּ ים ְושָּ אִּ ים בָּ ֵנה יָּמִּ י הִּ כִּ
ל כָּ ְך מִּ ַליִּ רּו עָּ יפּוְך ְוצָּ קִּ  :ֵעֶבר -ְוהִּ

ְך ְוֶאת44  ְפצּו ֺאתָּ ְרֵבְך ַעד-ְונִּ ְך ְבקִּ ַניִּ ר ְולֺא-בָּ פָּ ירּו -עָּ ַיְשאִּ
ְך ֶאֶבן ַעל ֶבן תַ -בָּ ֵתְךאָּ  :ַחת ֲאֶשר לֺא יַָּדַעְת ֵעת ְפֻקדָּ

ְרבֺו ֶאת-ַויָּבֺא ֶאל45  קִּ ֵרש מִּ ל ַויֶָּחל ְלגָּ ים  -ַהֵהיכָּ ַהֺמְכרִּ
ם  :שָּ

י ֵבית46  י ֵביתִּ תּוב כִּ ה הּוא ְוַאֶתם  -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם כָּ ילָּ ְתפִּ
ים יצִּ רִּ ַרת פָּ ְמעָּ יֶתם ֺאתֺו לִּ  :ֲעשִּ

י מֺוֶרה יֺום47  ים  ַוְיהִּ אֵשי ַהֺכֲהנִּ ל ַאְך רָּ יֺום ַבֵהיכָּ
ידוֺ  ְקשּו ְלַהְשמִּ ם בִּ עָּ ֵרי הָּ ים ְושָּ  :ְוַהסֺוְפרִּ

ְצאּו ַמה48  ל-ְולֺא מָּ י כָּ יו -ַלֲעשֺות כִּ ְבקּו ַאֲחרָּ ם דָּ עָּ הָּ
ְשֺמַע ֺאתוֺ   :לִּ
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ל ְלהֺוֺרת לָּ 1  ְהיֺותֺו ַבֵהיכָּ י ַהיֺום בִּ ה ּוְדַבר  ַוְיהִּ ם תֺורָּ עָּ
ם ים עִּ ים ְוַהסֺוְפרִּ אֵשי ַהֺכֲהנִּ יו רָּ ְגשּו ֵאלָּ ה ַויִּ - ַהְבשרָּ

ים  :ַהְזֵקנִּ

נּו ְבֵאיֶזה2  ר לָּ יו ֵלאֺמר ֱאמָּ ה  -ַוְיַדְברּו ֵאלָּ ְשיֺון ַאתָּ ֶזה רִּ
י הּוא ֲאֶשר נַָּתן ְלׇך ֶאת ְשיֺון ַהֶזה-ֺעֶשה ֵאֶלה ּומִּ רִּ  :הָּ

 3 ֺ ֶכם ַגםַוַיַען ַוי ם -אֶמר ֲאֵליֶהם ֶאְשַאל מִּ ר אִּ בָּ י דָּ ֺנכִּ אָּ
י ידּו לִּ  :ַתגִּ

י4  פִּ נָּן מִּ יַלת יֺוחָּ ן-ְטבִּ ּה מִּ תָּ ְצוָּ ה מִּ ְיתָּ י הָּ ם אֺו  -מִּ ַמיִּ ַהשָּ
ְבֵני ם-מִּ דָּ  :אָּ

ם5  ם ֵלאֺמר אִּ ים ְבַדְעתָּ י ֵהם ֺשְקלִּ ן-ַוְיהִּ ם  -נֺאַמר מִּ ַמיִּ ַהשָּ
נּו ּוַמדּוַע לֺא הֱ   :ֶאַמְנֶתם לוֺ יֺאַמר לָּ

ם6  ל-ְואִּ ְסְקֻלנּו כָּ ם יִּ דָּ ְבֵני אָּ יָּה -נֺאַמר מִּ י נָּכֺון הָּ ם כִּ עָּ הָּ
יָּה יא הָּ נָּן נָּבִּ ר ֲאֶשר יֺוחָּ בָּ ֶהם ַהדָּ  :לָּ

י7  פִּ י-ַוַיֲענּו ַויֺאְמרּו לֺא יַָּדְענּו מִּ  :מִּ

ְשיֺון ֲאנִּ -ַויֺאֶמר ֵישּוַע ַגם8  ֶכם ְבֵאיֶזה רִּ יד לָּ י לֺא ַאגִּ י  ֲאנִּ
 :ֺעֶשה ֵאֶלה
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ם ֶאת-ַויֶָּחל ְלַדֵבר ֶאל9  עָּ ד נַָּטע  -הָּ יש ֶאחָּ ל ַהֶזה אִּ שָּ ַהמָּ
ֵתן ֶאת ם ַויִּ רָּ ים  -כָּ ֶרץ ְליָּמִּ אָּ ה לָּ ים ַוֵיֶלְך חּוצָּ ַהֶכֶרם ַלֺנְטרִּ

ים  :ַרבִּ

ַלח ֶאת10  יר שָּ צִּ יא  -ַעְבדֺו ֶאל-ּוְלֵעת ַהבָּ ים ֲאֶשר יָּבִּ ַהֺנְטרִּ
י  ְפרִּ םלֺו מִּ ֻכהּו ַוְיַשְלֻחהּו ֵריקָּ ים הִּ  :ַכְרמֺו ְוַהֺנְטרִּ

ְשַלח ֶעֶבד ַאֵחר ְוַגם11  ְלחּו  -ַויֺוֶסף ַויִּ ְדפּו ְושִּ כּו גִּ ֺאתֺו הִּ
ם  :ֵריקָּ

ֺצַע 12  י ַוַיֻכהּו ַהֵכה ּופָּ ישִּ ְשַלח ֲאֵליֶהם עֺוד ֶעֶבד ְשלִּ ַויִּ
ְדפּו ֺאתֺו ְלַמְדֵחפֺות  :ְוהָּ

ה13  י ֶאת-ֶאֱעֶשה ֶאְשַלח ֶאת -ַויֺאֶמר ֲאדֺון ַהֶכֶרם מָּ - ְבנִּ
נָּיויְ  פָּ יְראּו מִּ י אּוַלי יִּ ידִּ  :דִּ

ֵנה ַהיֺוֵרש 14  ים נֺוְסדּו ַיַחד ֵלאֺמר הִּ ְראֺות ֺאתֺו ַהֺנְטרִּ כִּ
ה ֺסב ַהַנֲחלָּ נּו תִּ א ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְולָּ  :בָּ

חּוץ לַ -ַוֶיְהְדפּו ֺאתֺו ֶאל15  ה ֵאפוֺא מִּ ֶכֶרם ַוַיַהְרֻגהּו ּומָּ
ֶרם ֶהם ֲאדֺון ַהכָּ  :ַיֲעֶשה לָּ

יד ֶאת16  ֵהם ְוֶאת-הּוא יָּבֺא ְוֶהֱאבִּ ים הָּ ֵתן -ַהֺנְטרִּ ַכְרמֺו יִּ
זֺאת ְהֶיה כָּ ה לֺא תִּ ילָּ לִּ ְשְמעּו ַויֺאְמרּו חָּ ים ַויִּ יֵדי ֲאֵחרִּ  :בִּ
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ם ַויֺאַמר ּוַמה 17  ֵתן ֵעינָּיו בָּ ֲאסּו ַויִּ תּוב ֶאֶבן מָּ ְדַבר ַהכָּ
נָּה ה ְלרֺאש פִּ ְיתָּ ים הָּ  :ַהבֺונִּ

ל18  ל-ַהֺנֵפל ַעל-כָּ ר ְוכָּ ְתפֺורָּ ֶאֶבן ַהזֺאת יִּ ֺפל  -הָּ י ֲאֶשר תִּ מִּ
ר פָּ יו ְתַדְכֶאנּו ֶלעָּ לָּ  :עָּ

ֵעת  19  ְשֹלַח בֺו ַיד בָּ ים לִּ אֵשי ַהֺכֲהנִּ ים ְורָּ ַוְיַבְקשּו ַהסֺוְפרִּ
יא  אּו ֲאֶשר ֲעֵליֶהם הּוא ֺנֵשא ֶאתַההִּ י רָּ ל ַהֶזה ֶאֶפס  -כִּ שָּ ַהמָּ

ם עָּ ְפֵני הָּ י יְָּראּו מִּ  :כִּ

ים ְכַאְנֵשי-ַוֶיֶאְרבּו20  ְתַחְפשִּ ים מִּ ְשְלחּו ְמַרְגלִּ ֶצֶדק  -לֺו ַויִּ
ה יֵדי ַהֶפחָּ ט וִּ ְשפָּ יֵדי ַהמִּ ירֺו לִּ יו ּוְלַהְסגִּ רָּ ְדבָּ  :ְלֺצֵדד ֺאתֺו בִּ

י נָּכֺון ֶתְהֶגה ּוְתַלֵמד וַ 21  ְשֲאלּו ֺאתֺו ֵלאֺמר ַרֵבנּו יַָּדְענּו כִּ יִּ
א ְפֵני-לֺא שָּ יש ְוֶאת -תִּ ים-אִּ רִּ ים תֺוֶרה ְבֵמישָּ ֱאֹלהִּ  :ֶדֶרְך הָּ

ם22  ר אִּ ֵתת ַמס ַלֵקיסָּ נּו לָּ ן-ֲהנָּכֺון לָּ יִּ  :אָּ

ְכֵליֶהם ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַמה-ַוַיֵכר ֶאת23  יְתַנס-נִּ  :ּונִּ

ֵהנָּה 24  י ַהְתמּונָּה ְוַהְכֺתֶבת הָּ ד ְלמִּ יַנר ֶאחָּ י דִּ ַהְראּו לִּ
ר  :ַויֺאְמרּו ַלֵקיסָּ

ר - ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַעל25  בּו ַלֵקיַסר ֶאת ֲאֶשר ַלֵקיסָּ ֵכן הָּ
ים ים ֵאת ֲאֶשר ֵלאֹלהִּ  :ְוֵלאֹלהִּ
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עָּ 26  ְפֵני הָּ ְתַפְלאּו ַעלְולֺא יְָּכלּו ְלֺצֵדד ֺאתֺו ְבַדְברֺו לִּ -ם ַויִּ
ישּוהַ   :ַמֲעֶנה ַוַיְחרִּ

ן27  ים מִּ ְגשּו ֲאנָּשִּ י-ַויִּ ים כִּ ֺאְמרִּ ים הָּ ַית  -ַהַצדּוקִּ ֵאין ְתחִּ
ֻלהּו ֵלאֺמר ְשאָּ ים ַויִּ  :ַהֵמתִּ

ים  28  ְשֵני ַאחִּ ד מִּ י יָּמּות ֶאחָּ נּו כִּ ַתב לָּ ֵנה ֺמֶשה כָּ ַרֵבנּו הִּ
ה ּו שָּ ֶליהָּ  -ֵבין ֵאיןְוהּוא ַבַעל אִּ ה יָּבֺא עָּ מָּ לֺו ֵאֶשת ַהֵמת ְיבָּ

ים ֶזַרע ַעל יו-ְוֵהקִּ חִּ  :ֵשם אָּ

ת  29  ה ַויָּמָּ שָּ ַקח לֺו אִּ אשֺון לָּ רִּ ים הָּ ה ַאחִּ ְבעָּ יּו שִּ נּו הָּ תָּ ְואִּ
 :לוֺ -ּוֵבן ֵאין

ּה30  ֵבם ֺאתָּ י יִּ  :ְוַהֵשנִּ

י ְוֵכן -ְוֵכן ַגם31  ישִּ לַהְשלִּ ם ֵמתּו לֺא-כָּ ה ְוֻכלָּ ְבעָּ ים-ַהשִּ נִּ  :בָּ

ה ַגם 32  ַאֲחרֺונָּה ֵמתָּ ה-ּובָּ שָּ אִּ  :הָּ

ים ַאֲחֵרי 33  ַית ַהֵמתִּ ְתחִּ ה בִּ שָּ ְהֶיה ְלאִּ י ֵמֶהם תִּ ה ְלמִּ ְוַעתָּ
ל ה ֵאֶשת כָּ ְיתָּ ה-ֲאֶשר הָּ ְבעָּ  :ַהשִּ

ם ַהֶזה ֲאנָּשִּ 34  עֺולָּ לּו  ַויֺאֶמר ֵישּוַע ֲאֵליֶהם ְבֵני הָּ ְבעָּ ים יִּ
ַעְלנָּה בָּ ים תִּ  :ְונָּשִּ
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ֶרֶשת ֶאת35  ים לָּ ֺעְמדִּ ן-ַאְך הָּ ְחיֺות מִּ א ְולִּ ם ַהבָּ עֺולָּ -הָּ
ַעְלנָּההַ  בָּ לּו ְולֺא תִּ ְבעָּ ים לֺא יִּ  :ֵמתִּ

י 36  ים כִּ כִּ ים ֵהם ְלַמְלאָּ י דּומִּ מּות עֺוד כִּ ְולֺא יּוְכלּו לָּ
יָּה ְבֵני ֱאֹלהִּ  ם ְבֵני ַהְתחִּ ְהיֺותָּ הבִּ  :ים ֵהמָּ

י יָּקּומּו ַגם37  ים כִּ תֺוְך ַהְסֶנה ַכֲאֶשר  -ְוַהֵמתִּ ְלֺמֶשה ֻהַגד מִּ
ק ֵואֹלֵהי ַיֲעֺקב ְצחָּ ם ֱאֹלֵהי יִּ הָּ א ְיהֺוָּה ֱאֹלֵהי ַאְברָּ רָּ  :קָּ

ם38  י אִּ ים כִּ ים ֵאיֶננּו ֱאֹלֵהי ַהֵמתִּ ֱאֹלהִּ י  -ְוהָּ ים כִּ ֱאֹלֵהי ַהַחיִּ
נָּיו ים ְלפָּ ם ַחיִּ  :ֻכלָּ

ַבְרתָּ 39  י ֵהיֵטב דִּ ים ַויֺאְמרּו ַרבִּ דִּ ים ֲאחָּ  :ַוַיֲענּו סֺוְפרִּ

ר-ְולֺא40  בָּ ְשֺאל ֺאתֺו דָּ יש ֵמֶהם לִּ  :ֵהֵעז עֺוד אִּ

יַח ֶבן41  שִּ י ַהמָּ ד הּוא-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵאיְך יֺאְמרּו כִּ וִּ  :דָּ

ים ְנֻאם יְ 42  לִּ ד ֲהלֺא הּוא ֺאֵמר ְבֵסֶפר ְתהִּ וִּ י ְודָּ ה ַלאֺדנִּ הֺוָּ
י ינִּ ימִּ  :ֵשב לִּ

ית ֺאְיֶביָך ֲהֺדם ְלַרְגֶליָך-ַעד43  שִּ  :אָּ

דֺון ֵאיְך הּוא ְבנוֺ 44  ד ֺקֵרא לֺו אָּ וִּ ם דָּ  :ְואִּ

ל-ַויֺאֶמר ֶאל45  ְזֵני כָּ יו ְבאָּ ידָּ ם-ַתְלמִּ עָּ  :הָּ
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ן46  ֶכם מִּ ְמרּו לָּ שָּ ם -הִּ ים ַעל ֶלְכתָּ ְתַעְנגִּ ים ַהמִּ ַהסֺוְפרִּ
ים ֶאת יל ְוֺאֲהבִּ ים ְמעִּ שִּ ים  -ְמֻלבָּ קִּ ֶהם ַבְשוָּ לֺום לָּ ְשֵאַלת שָּ

ֵתי-ְוֶאת ים ְבבָּ אֺשנִּ רִּ בֺות הָּ ַהְמֺקמֺות - ַהְכֵנֶסת ְוֶאת-ַהמֺושָּ
ְשֶתה ֵתי ַהמִּ ים ְבבָּ דִּ ְכבָּ  :ַהנִּ

ים ֶאת47  ֺאְכלִּ נֺות ּוְלַמְרֶאה-הָּ ֵתי ַאְלמָּ ה  -בָּ לָּ ן ַיְרבּו ְתפִּ ַעיִּ
נֶָּטה ֲעֵליֶהם ַקואֵ  ם-ֶלה ֵהם ֲאֶשר יִּ י ְשנָּיִּ ט פִּ ְשפָּ  :ַהמִּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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א ֶאת1  שָּ יֵרי-ַויִּ ם ֶאל-ֵעינָּיו ַוַיְרא ֲעשִּ ים ַמְתַנת יָּדָּ ם ֺנְתנִּ -עָּ
ראֲ  אֺוצָּ  :רֺון הָּ

ם ְפרּוטוֺ 2  ה ֺנֶתֶנת בֺו ְשַתיִּ אָּ יָּה רָּ נָּה ֲענִּ ה ַאְלמָּ שָּ  :תְואִּ

יָּה ַהזֺאת נְָּתנָּה 3  ֲענִּ נָּה הָּ ַאְלמָּ ֶכם הָּ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִּ ַויֺאַמר אָּ
ם ֻכלָּ  :יֺוֵתר מִּ

ל4  י כָּ יא -כִּ ם ְוהִּ רָּ מֺותָּ ם מִּ ים ַמְתַנת יָּדָּ ֵאֶלה נְָּתנּו ֵלאֹלהִּ
ּה נְָּתנָּה ֶאת ַמְחֺסרָּ ל -מִּ ל-כָּ ּה ֵאת כָּ ּה-ֲאֶשר לָּ ְחיָּתָּ  :מִּ

https://adilsoncardoso.com/
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ז 5  יש ֶאלאָּ ְדְברּו אִּ ים יָּפֺות -נִּ נִּ ל ַבֲאבָּ ר ַהֵהיכָּ י ֶנְאדָּ ֵרֵעהּו כִּ
רֺות בֺות ְיקָּ  :ּוְנדָּ

ֵאר 6  שָּ ים ְולֺא תִּ אִּ ים בָּ ֵנה יָּמִּ ים ַאֶתם ֵאֶלה הִּ ַויֺאַמר ֲהֺראִּ
ץ-ֺפה ֶאֶבן ַעל  :ֶאֶבן ֲאֶשר לֺא ֻתתָּ

ְקֶר 7  ַתי תִּ ְשֲאלּו ֺאתֺו ֵלאֺמר ַרֵבנּו מָּ ה אֺות ַויִּ ינָּה ֵאֶלה ּומָּ
ן  :ְלֵעת ֺבאָּ

ֶכם ֶפן8  ְמרּו לָּ שָּ ים -ַויֺאַמר הִּ י ַרבִּ יש כִּ ַיְתֶעה ֶאְתֶכם אִּ
בֺא ַאל רֺוב ַהמֺוֵעד לָּ י הּוא ְוקָּ י ֵלאֺמר ֲאנִּ ְשמִּ ֵתְלכּו  -יָֺּבאּו בִּ

 :ַאֲחֵריֶהם

י9  צֺות ַאל-ְוכִּ בֺות ּוְפרָּ ְשְמעּו ְקרָּ י ֵאֶלה-תִּ ְהֶיינָּה   ֵתַחתּו כִּ תִּ
אשֺונָּה ְועֺוד לֺא ַהֵקץ  :רִּ

ֵנה גֺוי יָּקּום ַעל10  ה -ַויֺוֶסף ְלַדֵבר ֲאֵליֶהם הִּ כָּ גֺוי ּוַמְמלָּ
ה-ַעל כָּ  :ַמְמלָּ

ב יָּבֺא  11  עָּ ֶזה ְורָּ ֶזה ּומִּ ֶריהָּ מִּ ְרַעש ֵמֲעבָּ ְגַעש תִּ ֶרץ תִּ אָּ ְוהָּ
ן ים מִּ אִּ ים ְונֺורָּ ים ְגדֺולִּ ֶבר ּוֺמְפתִּ דָּ םַהשָּ -וָּ יִּ  :מָּ

ל12  ְדפּו  -ּוְבֶטֶרם יָֺּבאּו כָּ ֶכם ְמַנֵדיֶכם יָּד ְורָּ ְשְלחּו בָּ ֵאֶלה יִּ
ילּו   ים ְוהֺובִּ אִּ ֵתי ְכלָּ ֵתי ַהְכֵנֶסת ּוְלבָּ ירּוֶכם ְלבָּ ְסגִּ ֶאְתֶכם ְוהִּ

י ים ְלַמַען ְשמִּ ים ּוֺמְשלִּ כִּ ְפֵני ְמלָּ  :ֶאְתֶכם לִּ
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ֶכם13  ְהֶיה ְלֵעדּות לָּ  :ְוזֺאת תִּ

ימּו ַעל-ַעל14  יבּו  -ֵכן שִּ שִּ ֵכן ֵמרֺאש ַמה תָּ י הָּ ְלתִּ ְבֶכם ְלבִּ לִּ
יק ַנְפְשֶכם  :ְלַהְצדִּ

ל15  ה ַעד ֲאֶשר כָּ ְכמָּ ֶכם ֶפה ְוחָּ י ֶאֵתן לָּ ֺנכִּ י אָּ -כִּ
ים ְלַאל  מִּ  שִּ ְפֵניֶכם ְולָּ ְתקֺוְמֵמיֶכם לֺא יּוְכלּו ַלֲעֺמד לִּ

ֵליֶכם  :מִּ

ְסרּו ַעל16  מָּ ים -ְוַאף ַאֶתם תִּ ים ּוְקרֺובִּ בֺות ְוַאחִּ ְיֵדי אָּ
ים ְוַגם ֶכם -ְוֵרעִּ יתּו מִּ  :יָּמִּ

ל17  ְהיּו ְלכָּ ים תִּ י -ְוַאֶתם ְשנּואִּ ם ְלַמַען ְשמִּ דָּ  :אָּ

ל18  ה-ְבכָּ ְרצָּ ַשֲעַרת רֺאְשֶכם אָּ ֺפל מִּ  :זֺאת לֺא יִּ

יְך רּוֲחֶכם ֶאת19  ְשֺמרּו-ְבַהֲארִּ  :ַנְפְשֶכם תִּ

ְרא20  ֶליהָּ ַמֲחֶנה  -ּו ֶאתְוַכֲאֶשר תִּ י ַתֲחֶנה עָּ ם כִּ ַליִּ ְירּושָּ
ה אָּ ּה בָּ ְמֻמתָּ י שִּ יב יָֺּדַע ֵתְדעּו כִּ בִּ סָּ  :מִּ

ה יָּנּוסּו ֶאל21  יהּודָּ ז ֵאֶלה ֲאֶשר בִּ ים ַוֲאֶשר ְבתֺוְך  -אָּ רִּ ֶההָּ
ֶדה ַבל ֶמנָּה ְוֲאֶשר ַבשָּ ְבְרחּו מִּ יר יִּ עִּ ּה-הָּ  :יָֺּבאּו בָּ

י22  ל-כִּ ה ֵהם ְלַמְלֺאת כָּ מָּ תּוב -ְיֵמי ְנקָּ  :ְדַבר ַהכָּ
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ה 23  ה ְגדֺולָּ רָּ י צָּ ה כִּ ֵהמָּ ים הָּ יקֺות ַביָּמִּ רֺות ְוַלֵמינִּ אֺוי ֶלהָּ
ֶרץ ְוֶקֶצף ַעל אָּ ְהֶיה בָּ ם ַהֶזה- תִּ עָּ  :הָּ

י24  ְגלּו ֶאל-ְונְָּפלּו ְלפִּ ל-ֶחֶרב ְוהָּ ם  -כָּ ַליִּ ירּושָּ ים וִּ ַעמִּ הָּ
ְר  ְהֶיה ְלמִּ ם ַעד ֲאֶשרתִּ ם-ַמס ַהגֺויִּ תֺות ַהגֺויִּ ֶלאנָּה עִּ מָּ  :תִּ

ם ֵיַחתּו 25  ים ְוַהגֺויִּ בִּ נְָּתנּו ַבֶשֶמש ְויֵָּרַח ְוכֺוכָּ ים יִּ ּומֺוְפתִּ
יו רָּ ְשבָּ ְשאֺון ַהיָּם ּומִּ בֺא ֲעֵליֶהם מִּ ה תָּ ֶרץ ּוְמבּוכָּ אָּ  :בָּ

ְתַעֵטף  -ּוְבֵני26  ם תִּ ם ַנְפשָּ דָּ יֺדת אָּ ַפַחד ּוֵמֲעתִּ ֲעֵליֶהם מִּ
י ה כִּ ְרצָּ בֺא ְבֵתֵבל אָּ זּו-לָּ ְרגָּ ם יִּ ַמיִּ  :מֺוְסדֺות ַהשָּ

ְראּו ֶאת27  ז יִּ דֺול-ֶבן-ְואָּ ר גָּ דָּ נָּן ְבֺעז ּוְבהָּ א ֶבעָּ ם בָּ דָּ אָּ  :הָּ

ימּו רֺאש 28  רִּ ְתעֺוְדדּו ְותָּ קּום תִּ ֵאֶלה לָּ ים הָּ רִּ ֵחל ַהְדבָּ ּוְכהָּ
י ְפדּות הַנְפשְ -כִּ  :ֶכם ְקרֺובָּ

ל29  ְתֵאנָּה ּוְבכָּ ְתבֺוְננּו בִּ לֺו הִּ א ֲאֵליֶהם ְמשָּ שָּ ֲעֵצי -ַויִּ
ֶדה  :ַהשָּ

רֺוב 30  י קָּ ינּו ְבַנְפְשֶכם כִּ בִּ יטּו ְותָּ יאּו ֶפַרח ַתבִּ ַכֲאֶשר יֺוצִּ
ץ יִּ  :ַהקָּ

ל-ְוֵכן ַגם31  מּו כָּ י קָּ ְראּו כִּ עּו  ֵאֶלה יָֺּדַע ֵתדְ -ַאֶתם ַכֲאֶשר תִּ
ים ֱאֹלהִּ ה ַמְלכּות הָּ י ְקרֺובָּ  :כִּ
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י לֺא ַיֲעֺבר ַהדֺור ַהֶזה ַעד ֲאֶשר 32  ֶכם כִּ י ֺאֵמר לָּ ֵמן ֲאנִּ אָּ
ל  :ֵאֶלה-יָּקּומּו כָּ

ַרי לֺא ַיֲעֺברּון33  ֶרץ ַיֲעֺברּו ּוְדבָּ אָּ ם ְוהָּ ַמיִּ  :ַהשָּ

ֶכם ֶפן34  ְמרּו לָּ שָּ ְשתֶ -ַאְך הִּ ְבֶכם ֵמֺרב מִּ ְטַפש לִּ רֺון  יִּ כָּ ה ְושִּ
ְתֺאם יָּבֺא ֲעֵליֶכם  ים ּוְלֶפַתע פִּ ַדֲאגֺות ַמֲחֺסֵרי ַהַחיִּ אֺו מִּ

 :ַהיֺום ַההּוא

ל35  ֺפל ַעל כָּ י ְכַפח יָּקּוש יִּ ֶרץ-כִּ אָּ  :יְשֵבי הָּ

ֶכם ֵדי-ַעל36  נֵָּתן לָּ יד ְלהִּ מִּ ירּו תָּ ְתעֺוְררּו ְוַהְעתִּ ֺכַח  -ֵכן הִּ
ל כָּ ֵלט מִּ מָּ ְפֵני ֶבןֶפַגע הַ -ְלהִּ ֵכן לִּ א ְוַלֲעֺמד הָּ ם-בָּ דָּ אָּ  :הָּ

לּון  37  א לָּ ה יָּצָּ ל ּוַבַלְילָּ טֺו ְלַלֵמד ַבֵהיכָּ ְשפָּ י יֺום יֺום מִּ ַוְיהִּ
ים ר הּוא ַהר ַהֵזיתִּ הָּ  :בָּ

ל38  יו ְלֵבית-ְוכָּ ימּו ַבֺבֶקר ַויָֺּבאּו ֵאלָּ ְשכִּ ם הִּ עָּ ש -הָּ ְקדָּ ַהמִּ
ְשֺמַע ֺאתוֺ   :לִּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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ַסח1  ְקַרב ַחג ַהַמצֺות הּוא ַחג ַהפָּ  :ַויִּ

https://adilsoncardoso.com/
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ה ֶאת2  ְקשּו ַבמָּ ים בִּ ים ְוַהסֺוְפרִּ אֵשי ַהֺכֲהנִּ ַנְפשֺו -ְורָּ
ם עָּ ְפֵני הָּ י יְָּראּו מִּ ּה כִּ  :ְלַקְחתָּ

יש3  נּוהּו אִּ ה ֲאֶשר כִּ יהּודָּ ְסַפר ְשֵנים -וִּ מִּ ד מִּ יֺות ֶאחָּ ְקרִּ
ר בָּ  שָּ ןֶהעָּ טָּ  :א בֺו ַהשָּ

ים ְוֶאת-ַוֵיֶלְך ַוְיַדֵבר ֶאת4  אֵשי ַהֺכֲהנִּ ה  -רָּ א ֵאיכָּ בָּ אֵשי ַהצָּ רָּ
ם יר ֺאתֺו ְביָּדָּ  :ַיְסגִּ

ֶתת5  ְשְמחּו ַיֵיֺאתּו לָּ ֶסף- ַויִּ  :לֺו כָּ

ֶקש6  רֺו ְוֺתֲאנָּה בִּ ם ְלַמֵלא ְדבָּ יחָּ ְבטִּ ירֺו -ְוהּוא הִּ לֺו ְלַהְסגִּ
ם  מֺוןְביָּדָּ  :ְבֵסֶתר ְולֺא ֶבהָּ

ַסח7   :ַויָּבֺא יֺום ַחג ַהַמצֺות הּוא יֺום ֶזַבח ַהפָּ

ְשַלח ֶאת8  נּו -ֶפְטרֺוס ְוֶאת-ַויִּ ינּו לָּ כִּ נָּן ֵלאֺמר ְלכּו הָּ יֺוחָּ
ַסח-ֶלֱאֺכל ֶאת  :ַהפָּ

י9  ְרֶצה כִּ יו ֵאיפוֺא תִּ ין-ַויֺאְמרּו ֵאלָּ כִּ  :ֵנֵלְך ְלהָּ

יש ַויֺאֶמר 10  ֶכם אִּ ַגע בָּ ה ּופָּ ירָּ עִּ ֵנה ְכֺבֲאֶכם הָּ ֲאֵליֶהם הִּ
יו ֶאל ם ְלכּו ַאֲחרָּ יִּ ה-ֺנֵשא ַכד מָּ מָּ ת ֲאֶשר יָּבֺא שָּ  :ַהַביִּ

ַמר ַרֵבנּו ַאֵיה ֲחַדר  -ַוֲאַמְרֶתם ֶאל11  ת ֺכה אָּ יִּ ַבַעל ַהבָּ
ם ֶאת יַדי ֶלֱאֺכל שָּ י ּוְלַתְלמִּ ים לִּ ֺאְרחִּ ַסח-הָּ  :ַהפָּ
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ם  וְ 12  תֺות ְושָּ ה ְכסָּ ה ְרצּופָּ יָּה ְגדֺולָּ ֶכם ֲעלִּ הּוא ַיְרֶאה לָּ
נּו ינּו לָּ כִּ  :תָּ

ינּו ֶאת 13  ֶהם ַויָּכִּ ֶבר לָּ ְמְצאּו ַכֲאֶשר דִּ ַסח-ַוֵיְלכּו ַויִּ  :ַהפָּ

בֺו הּוא ּוְשֵנים14  ְמסִּ יַע ַהמֺוֵעד ַוֵיֶשב בִּ גִּ ר  -ְוַכֲאֶשר הִּ שָּ עָּ
תוֺ  ים אִּ יחִּ  :ַהְשלִּ

י ֶלֱאֺכל ֶאת15  ְכַסְפתִּ ְכֺסף נִּ ַהֶפַסח ַהֶזה  -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם נִּ
י ֶכם ֶטֶרם ְתֻעֶנה ַנְפשִּ מָּ  :עִּ

ְכלֺו 16  ֶמנּו ַעד מֺוֵעד ֵהאָּ י לֺא ֺאַכל מִּ ֶכם כִּ י ֺאֵמר לָּ י ֲאנִּ כִּ
ים ֱאֹלהִּ  :ְבַמְלכּות הָּ

ַקח ֶאת17  ֶרְך ַויֺאַמר ְקחּו זֺאת-ַויִּ ְלקּוהָּ   ַהכֺוס ַוְיבָּ ְוחִּ
 :ֵביֵניֶכם

י לֺא18  ֶכם כִּ י ֺאֵמר לָּ י ֲאנִּ ֶפן ַעד  -כִּ י ַהגָּ ְפרִּ ֶאְשֶתה עֺוד מִּ
י ים-כִּ ֱאֹלהִּ בוֺא ַמְלכּות הָּ  :תָּ

ַקח ֶאת19  ֶהם ֵלאֺמר ֶזה -ַויִּ ֶתן לָּ ְבַצע ַויִּ ֶרְך ַויִּ ַהֶלֶחם ַוְיבָּ
כָּ  י ַהנָּתּון ַבַעְדֶכם ֲעשּו ֵכן ְלזִּ רִּ יהּוא ְבשָּ  :רֺון לִּ

ם ַויֺאַמר ַהכֺוס  -ֶאת-ְוֵכן ַגם20  ְכלָּ ַקח ַאֲחֵרי אָּ ַהכֺוס לָּ
פּוְך ַבַעְדֶכם י ַהשָּ מִּ ה ְבדָּ שָּ ית ַהֲחדָּ יא ַהְברִּ  :ַהזֺאת הִּ
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י ַעל-ַאך ַיד21  תִּ ֵנה אִּ י הִּ יֵרנִּ ן-ַמְסגִּ  :ַהֻשְלחָּ

יו ֲאבָּ -ֵהן ֶבן22  לָּ ְגַזר עָּ ם ֺהֵלְך ַכֲאֶשר נִּ דָּ אָּ יש  הָּ אִּ ל אֺוי לָּ
יר ֺאתֺו ְבַיד ְמַבְקֵשי ַנְפשוֺ   :ַההּוא ֲאֶשר ַיְסגִּ

י23  ְדֺרש ֵביֵניֶהם מִּ הּוא ֶזה ֲאֶשר  -ְוֵהם ֵהֵחלּו ַלֲחֺקר ְולִּ
זֺאת  :ַיֲעֶשה כָּ

ֶהם-ְוַגם24  דֺול בָּ ב ַהגָּ י ֶנְחשָּ יּו ֵביֵניֶהם מִּ יֺבת הָּ ְבֵרי רִּ  :דִּ

א  ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַמלְ 25  ְקרָּ יט נִּ ם ְוַהַשלִּ ים בָּ ם ֺשְלטִּ ֵכי ַהגֺויִּ
ֶסד  :ַרב חָּ

דֺון -ְוַאֶתם לֺא26  אָּ יר ְוהָּ עִּ י ַכצָּ ֶכם ְיהִּ דֺול בָּ ֵכן ַאְך ַהגָּ
ֵרת ְמשָּ  :כִּ

ֵרת ֲהלֺא  27  ֺעֵמד ְלשָּ דֺול ַהיֵשב ֶלֱאֺכל אֺו הָּ י ַהגָּ י מִּ כִּ
י ְבתֺוְכֶכם  ֱאֺכל ַוֲאנִּ ֵרתַהיֵשב לָּ ְמשָּ  :כִּ

י ַבַמסֺות 28  י ְולֺא ֲעַזְבתּונִּ דִּ מָּ ְוַאֶתם ֵהם ֲאֶשר ֲעַמְדֶתם עִּ
י לָּ ְברּו עָּ  :ֲאֶשר עָּ

יל ֶאְתֶכם ֶאת-ְוַגם29  י ַמְנחִּ י -ֲאנִּ יַלנִּ ְנחִּ ַהַמְלכּות ֲאֶשר הִּ
י בִּ  :אָּ
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י ְוֵתְשבּו ַעל30  נִּ ְשתּו ַעל ֻשְלחָּ י תֺאְכלּו ְותִּ - ּוְבַמְלכּותִּ
ְשֺפט ֶאתכִּ  ֵאל-ְסאֺות לִּ ְשרָּ ְבֵטי יִּ ר שִּ שָּ  :ְשֵנים עָּ

ן 31  טָּ ְלֶכם ַהשָּ ֺאל ְשאָּ ְמעֺון שָּ ְמעֺון שִּ דֺון שִּ אָּ ַויֺאֶמר הָּ
ים טִּ ְזרֺות ַהחִּ ְזרֺוְתֶכם כִּ  :לִּ

י ֶתְחַדל ֱאמּונֶָּתָך ְוַגם32  ְבלִּ י ַבַעְדָך לִּ ְתַחַנְנתִּ י הִּ ה -ַוֲאנִּ ַאתָּ
יְבָך אֶ  ְבָך ְרֵאה ְלַחֵזק ֶאת-לַכֲהשִּ  :ַאֶחיָך-לִּ

ְמָך ַגם33  ֶלֶכת עִּ י לָּ ֺנכִּ י נָּכֺון אָּ ר ֲאֺדנִּ מָּ נָּה ְואָּ ְלֵבית -ְוהּוא עָּ
ֶות-ֶכֶלא ְוַגם  :ְלַשֲעֵרי מָּ

א לֺא34  י ֺאֵמר ְלָך ֵכיפָּ ְננִּ א ַהַתְרְנֺגל ַהיֺום -ַויֺאַמר הִּ ְקרָּ יִּ
ֹלש  -ַעד ֲאֶשר י לֺאְתַשֵקר שָּ ים ֵלאֺמר כִּ מִּ י-ְפעָּ נִּ  :ְיַדְעתָּ

י 35  י ֶאְתֶכם ְבלִּ ַלְחתִּ י-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ַכֲאֶשר שָּ - ְצרֺור ְבלִּ
ייַ  ַסְרנּו  -ְלקּוט ּוְבלִּ ר ַויֺאְמרּו לֺא חָּ בָּ ים ַהֲחַסְרֶתם דָּ לִּ ְנעָּ

ר בָּ  :דָּ

י ֲאֶשר36  ש-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֶאֶפס ַכיֺום מִּ ֵאהּו  לֺו ְצרֺור יִּ ָּ
י ֲאֶשר לֺא מֺו ְוֵכן ַיְלקּוט ּומִּ ְמֺכר ַגם-עִּ יג יָּדֺו יִּ -ֶאת-ַתשִּ

ֶרב ְקֶנה לֺו חָּ ְגדֺו ְויִּ  :בִּ

י ְוֶאת37  לָּ תּוב עָּ י יָּקּום ֲאֶשר כָּ ֶכם כִּ י ֺאֵמר לָּ י ֲאנִּ -כִּ
לפֺ  י כָּ ְמנָּה כִּ ים נִּ ַלי יָּקּום ַעד-ְשעִּ תּוב עָּ  :ֻתמוֺ -ַהכָּ
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ֵנהַויֺאְמרּו ֲאדֺ 38  ם ַויֺאֶמר  -ֵנינּו הִּ יִּ בֺות ְשתָּ נּו ֲחרָּ תָּ ֺפה אִּ
נּו  :ֲאֵליֶהם ַרב לָּ

ז ֶאל39  ים ְוַגם-ַוֵיֵצא ַוֵיֶלְך ְכַדְרכֺו ֵמאָּ יו -ַהר ַהֵזיתִּ ידָּ ַתְלמִּ
יו ְלכּו ַאֲחרָּ  :הָּ

יֵדי  40  ֺבאּו לִּ ְתַפְללּו ְולֺא תָּ קֺום ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם הִּ ְפַגע ַבמָּ ַויִּ
סָּ   :יֺוןנִּ

ְתַפֵלל  41  ְכַרע ַויִּ ֶבן ַויִּ ְקֹלַע אָּ ְפַרד ֵמֶהם ַהְרֵחק כִּ ְוהּוא נִּ
 :ֵלאֺמר

י ַהֲעֵבר42  בִּ ַלי ֶאת-אָּ יתָּ -נָּא ֵמעָּ צִּ ם ֵכן רָּ ַהכֺוס ַהזֺאת אִּ
ם י אִּ י כִּ ְרצֺונִּ ה ַאְך לֺא כִּ תָּ י-אָּ ְרצֺוְנָך ֶיהִּ  :כִּ

ן43  ְך מִּ יו ַמְלאָּ א ֵאלָּ ם וַ -ַוֵירָּ ַמיִּ  :ְיַחְזֵקהּוַהשָּ

ְפפּו ֺאתֺו ֶחְבֵלי44  ְטֵפי -ְוַכֲאֶשר אָּ ה ְונִּ ְזקָּ ְתַפֵלל ְבחָּ ֶות הִּ מָּ
ְטֵפי תֺו ְכנִּ ה-ֵזעָּ ְרצָּ ים יְָּרדּו אָּ ם ְגדֺולִּ  :דָּ

תֺו ַויָּבֺא ֶאל45  לָּ ְתפִּ ם מִּ ים  -ַויָּקָּ ֵאם ְיֵשנִּ ְמצָּ יו ַויִּ ידָּ ַתְלמִּ
בֺון צָּ  :ֵמעִּ

ה ַויֺאֶמר 46  מָּ ְתַפְללּו ְולֺא-ֲאֵליֶהם לָּ יְשנּו קּומּו ְוהִּ -ֶזה תִּ
יֺוןתָּ  סָּ יֵדי נִּ  :ֺבאּו לִּ
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ֵנה ֲהמֺון47  ְשֵנים-ֺעֶדנּו ְמַדֵבר ְוהִּ ד מִּ ם ְוֶאחָּ ר - עָּ שָּ ֶהעָּ
ַגש ֶאל ם ַויִּ ה ֺהֵלְך ְברֺאשָּ א ְיהּודָּ ְקרָּ ק-ַהנִּ ְנשָּ  :לוֺ -ֵישּוַע לִּ

יו ֵישּו48  יר ֶאתַויֺאֶמר ֵאלָּ ה ֲהַתְסגִּ ם - ֶבן-ַע ְיהּודָּ דָּ אָּ הָּ
ה יקָּ ְנשִּ  :בִּ

ְמרּו 49  ְקֶרינָּה אָּ ם ֵאת ֲאֶשר תִּ ְראֺותָּ תֺו בִּ יו ֲאֶשר אִּ ַוֲאנָּשָּ
ֶרב  :ֲאֺדֵנינּו ֲהַנֶכה ֶבחָּ

ה ֶאת50  כָּ ד ֵמֶהם הִּ דֺול ַוְיַקֶצץ-ְוֶאחָּ ְזנֺו -ֶעֶבד ַהֺכֵהן ַהגָּ לֺו אָּ
ית נִּ  :ַהְימָּ

ְזנֺו -ֵישּוַע ַויֺאֶמר ַהְרפּו ַאל ַוַיַען51  ַגע ְבאָּ יפּו ַויִּ תֺוסִּ
ֵאהּו ְרפָּ  :ַויִּ

ים  -ַויֺאֶמר ֵישּוַע ֶאל52  ל ְוַהְזֵקנִּ ֵרי ַהֵהיכָּ ים ְושָּ אֵשי ַהֺכֲהנִּ רָּ
בֺות ּוְבַמטֺות אֶתם ַבֲחרָּ יץ ְיצָּ רִּ יו ַהַעל פָּ לָּ ים עָּ אִּ  :ַהבָּ

ֶכם 53  מָּ י עִּ יתִּ יִּ ל ְולֺאיֺום יֺום הָּ י יָּד ַאְך  -ַבֵהיכָּ ְשַלְחֶתם בִּ
ְתֶכם ּוֶמְמֶשֶלת ַהֺחֶשְך יא עִּ  :זֺאת הִּ

יקּו54  יֻאהּו ֶאל-ַוַיֲחזִּ יֻכהּו ַוְיבִּ דֺול -בֺו ַויֺולִּ ֵבית ַהֺכֵהן ַהגָּ
חֺוק יו ֵמרָּ  :ּוֶפְטרּוס ֺהֵלְך ַאֲחרָּ

ְבתָּ 55  ֵצר ּוְבשִּ ֲערּו ֵאש ְבתֺוְך ֶהחָּ ו ַוֵיֶשב ְוַכֲאֶשר בִּ ם ַיְחדָּ
ם-ַגם  :ֶפְטרֺוס ְבתֺוכָּ
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אֺור ַוֶתֱחֶזה56  ה ַאַחת ֺיֵשב ֶנֶגד הָּ ְפחָּ בֺו  -ַוֵתֶרא ֺאתֺו שִּ
מוֺ -ַותֺאֶמר ַגם יָּה עִּ  :ֶזה הָּ

י ֺאתוֺ -ַוֵיַכֵחש57  ה לֺא יַָּדְעתִּ שָּ  :בֺו ַויֺאַמר אִּ

יש ַאֵחר ַויֺא-ְועֺוד58  ְרֵאהּו אִּ ד -ַמר ַגםְמַעט ַויִּ ה ֶאחָּ ַאתָּ
י-ֵמֶהם ַוַיַען ֶפְטרֺוס ֶבן ֺנכִּ ם לֺא ֵמֶהם אָּ דָּ  :אָּ

ה ַאַחת ַאֲחֵרי59  עָּ יו ֵלאֺמר -ּוְכשָּ לָּ יַח עָּ יש ְוהֺוכִּ נָּה אִּ ֵכן עָּ
ֵכן ַגם י-אָּ ילִּ י הּוא ְגלִּ מֺו כִּ יָּה עִּ  :ֶזה הָּ

ה- ַויֺאֶמר ֶפְטרֺוס ֶבן60  ה ַאתָּ י ֺיֵדַע מָּ ם ֵאיֶננִּ דָּ ְמַדֵבר   אָּ
א ַהַתְרְנֺגל רָּ ְתֺאם קָּ יו ּופִּ רֺו ְבפִּ  :ְועֺוד ְדבָּ

ְזֺכר ֶפְטרֺוס ֶאת61  ְפֵני ֶפְטרֺוס ַויִּ דֺון ַוֶיֱחֶזה בִּ אָּ ֶפן הָּ ְדַבר  -ַויִּ
י ֶבר לֺו כִּ דֺון ֲאֶשר דִּ אָּ א ַהַתְרְנֺגל ַהיֺום -הָּ ְקרָּ ְבֶטֶרם יִּ

ֹלש -ְתַכֵחש י שָּ יםבִּ מִּ  :ְפעָּ

י62  ֵרר ַבֶבכִּ ה ַוְימָּ  :ַוֵיֵצא ַהחּוצָּ

ים ֶאת63  ים ַהֺתְפשִּ ֲאנָּשִּ ְתַעְללּו-ְוהָּ כּו ֺאתֺו ְוהִּ  :בוֺ -ֵישּוַע הִּ

פּו ֶאת64  י הּוא  -חָּ נּו מִּ נֵָּבא לָּ ֺאל לֺו ֵלאֺמר הִּ נָּיו ְושָּ פָּ
ְך  :ַהַמֶכה ֺאתָּ

ֵאֶלה ְלנָּאֵ 65  ים כָּ רִּ יפּו ְדבָּ  :ץ ֺאתוֺ ְועֺוד הֺוסִּ
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ים 66  אֵשי ַהֺכֲהנִּ ם רָּ עָּ ְקֵני הָּ ְקֲהלּו זִּ ּוְכאֺור ַהֺבֶקר נִּ
ין ֵלאֺמר ְפֵני ַהַסְנֶהְדרִּ יֻאהּו לִּ ים ַוְיבִּ  :ְוַהסֺוְפרִּ

יַח ַהֶגד67  שִּ ה הּוא ַהמָּ ם ַאתָּ ם  -ַהאִּ נּו ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם אִּ לָּ
ינּו ֶכם לֺא ַתֲאמִּ יד לָּ  :ַאגִּ

םְוַגם 68  י-אִּ  :ֶאְשַאל לֺא ַתֲענּו ְולֺא ְתַשְלחּונִּ

ה ֺעֶלה ֶבן 69  ֵנה ֵמַעתָּ ין ְגבּוַרת  -הִּ ימִּ ֶשֶבת לִּ ם לָּ דָּ אָּ הָּ
ים ֱאֹלהִּ  :הָּ

י70  ם ֲהכִּ ה הּוא ֶבן-ַויֺאְמרּו ֻכלָּ ים ַויֺאֶמר -ַאתָּ ֱאֹלהִּ הָּ
י  ים כִּ י הּוא-ֲאֵליֶהם ַאֶתם ֺאְמרִּ  :ֲאנִּ

נּו-ַויֺאְמרּו ַמה71  יהּו לָּ ַמְענּו ֵעדּות פִּ  :ּוְלֵעדּות עֺוד ֲהלֺא שָּ
https://adilsoncardoso.com/ 

 

Lucas Hebraico Capítulo 23 

 

ל1  יֻכהּו ֶאל-ַויָּקּומּו כָּ ם ַוֺילִּ ל שָּ הָּ טֺוס-ַהקָּ ילָּ  :פִּ

אנּו ֶאת2  צָּ ְטנֺו ֵלאֺמר מָּ יש ַהֶזה ְמַסֵלף ֶאת-ַויֵָּחלּו ְלשִּ אִּ - הָּ
ֵתת ַמס ַלקֵ עַ  ם מִּ י הּוא ַהֶמֶלְך  ֵמנּו ּוַמְשֶגה ֺאתָּ ְמרֺו כִּ יַסר ְבאָּ

יחַ  שִּ  :ַהמָּ

https://adilsoncardoso.com/
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ים ַוַיַען 3  ה ֶמֶלְך ַהְיהּודִּ טֺוס ֵלאֺמר ַהַאתָּ ילָּ ְשַאל ֺאתֺו פִּ ַויִּ
ְרתָּ  מָּ ה אָּ  :ֺאתֺו ַויֺאֶמר ַאתָּ

טֺוס ֶאל4  ילָּ ים ְוֶאל-ַויֺאֶמר פִּ אֵשי ַהֺכֲהנִּ י -רָּ ם ֲאנִּ עָּ ֲהמֺון הָּ
יש אִּ ֺון בָּ י עָּ אתִּ צָּ  : ַהֶזהלֺא מָּ

יַח הּוא ֶאת5  י ַמדִּ יפּו ְבֶיֶתר ֺעז ֵלאֺמר כִּ ם -ַאְך ֵהם הֺוסִּ עָּ הָּ
ל תֺו ְבכָּ יל ְוַעד-ְבתֺורָּ לִּ ֵחל ַבגָּ ה הָּ  :ֵהנָּה-ְיהּודָּ

טֺוס ֶאת6  ילָּ ְשמֺוַע פִּ ם -ְוכִּ ְשַאל אִּ יל ַויִּ לִּ יש הּוא  -ֵשם ַהגָּ אִּ הָּ
י ילִּ  :ְגלִּ

י7  ֵחהּו ֶאלְלֶמְמשֶ -ְוַכֲאֶשר יַָּדע כִּ ְשלָּ ֵשב ַויִּ -ֶלת הֺורודֺוס ֵיחָּ
ֵהם-ֺוְרדֺוס ֲאֶשר ַגםה ים הָּ ם ַביָּמִּ ַליִּ ירּושָּ  :הּוא יַָּשב בִּ

ְראֺות הֺוְרדֺוס ֶאת8  י כִּ ְכַסף  -ַוְיהִּ י נִּ ְשַמח ְמֺאד כִּ ֵישּוַע ַויִּ
ַמע ֶאת ים ַכֲאֶשר שָּ ים ַרבִּ יָּמִּ ְראֺותֺו מִּ י-לִּ ְמעֺו ַוְיַקו כִּ   שָּ

 :ַיֲעֶשה אֺות ְלֵעינָּיו

ֵלהּו ְשֵאלֺות ֺשנֺות ַאְך הּוא לֺא9  ְשאָּ ר-ַויִּ בָּ נָּהּו דָּ  :עָּ

ל10  ְטנֺו ְבכָּ יפּו ְלשִּ ים ַוֺיסִּ ים ְוַהסֺוְפרִּ אֵשי ַהֺכֲהנִּ - ַויָּקּומּו רָּ
םמַ   :ֲאַמֵצי ֺכחָּ

אֺו ַוַיְלֵבש ֺאתֺו ְמעִּ 11  ֶבז ֺאתֺו הֺוְרדֺוס ְוֵחיל ְצבָּ יל ַויִּ
ֶתל ן ְלהָּ מָּ ֵחהּו ֶאל-ַאְרגָּ ְשלָּ טֺוס-בֺו ַויִּ ילָּ  :פִּ
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יש ֶאל12  טֺוס אִּ ילָּ ְתַרצּו הֺוְרדֺוס ּופִּ יו  -ַביֺום ַההּוא הִּ חִּ אָּ
י ַעד ה ֵביֵניֶהם- כִּ ה ַמְשֵטמָּ ְיתָּ  :ֺכה הָּ

טֺוס ֶאל 13  ילָּ א פִּ ְקרָּ ם-ַויִּ עָּ ים ְוהָּ רִּ ים ְוַהשָּ אֵשי ַהֺכֲהנִּ  :רָּ

ְמַסֵלף  -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהֵבאֶתם ֵאַלי ֶאת14  יש ַהֶזה כִּ אִּ הָּ
יו ְלֵעיֵניֶכם ְולֺא-ֶאת ֵנה ֲחַקְרתִּ ם ְוהִּ עָּ יש ַהֶזה  -הָּ אִּ י בָּ אתִּ צָּ מָּ

יעּו ֺאתוֺ  ֺכל ֲאֶשר ַתְרשִּ ר מִּ בָּ  :ֶשֶמץ דָּ

י ְמצֺא בוֺ 15  ְבלִּ יבֺו ֵאֵלינּו מִּ י הּוא ֱהשִּ  ְוַאף לֺא הֺוְרדֺוס כִּ
ְשַפט ֶות-ֵחְטא מִּ  :מָּ

 :ֵכן ַיֺסר ֲאַיְסֶרנּו ְוַאֲחֵרי ֵכן ֲאַשַלח ֺאתוֺ -ַעל16 

ג17  יֵמי ֶהחָּ י בִּ ְפשִּ ים חָּ ירִּ ֲאסִּ ד ֵמהָּ ֶהם ֶאחָּ יו ְלַשַלח לָּ לָּ  :ְועָּ

ו ֵלאֺמר ֱאֺסף ֶאת18  ְראּו ַיְחדָּ יש ַהֶזה ְוַשַלח  -ַאְך ֵהם קָּ אִּ הָּ
נּו ֶאת א-ַבר-לָּ  :ַאבָּ

יָּה ַבֶכֶלא ַבֲעבּור ֶמֶרד ֲאֶשר19  צּור הָּ א -הּוא ֲאֶשר עָּ ְמצָּ נִּ
ֶרַצח יר וָּ עִּ  :בָּ

י20  טֺוס ַוְיַדֵבר ֲאֵליֶהם כִּ ילָּ ֵפץ ְלַשַלח ֶאת-ַויֺוֶסף פִּ -חָּ
 :שּועַ יֵ 

ֲעקּו ֵלאֺמר ַהְצֵלב ַהְצֵלב ֺאתוֺ 21   :ְוֵהם צָּ
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ה מֶ 22  מָּ ית ְולָּ ישִּ ה ֶזה לֺאַוְיַדֵבר ֲאֵליֶהם ְשלִּ שָּ ה עָּ עָּ - ה רָּ
ְשַפטמָּ  י לֺו מִּ אתִּ ֶות ַעל-צָּ  :ֵכן ֲאַיְסֶרנּו ַוֲאַשְלֶחנּו-מָּ

ְפְצרּו23  לּו ַויִּ ְשאָּ ם ַויִּ ימּו קֺולָּ ֵלב  -ַאְך ֵהם ֵהרִּ צָּ י יִּ בֺו כִּ
ים אֵשי ַהֺכֲהנִּ ם ְוקֺול רָּ  :ַוַיְכַרע קֺולָּ

שֶ 24  י ֵתעָּ ט כִּ ְשפָּ יא מִּ טֺוס הֺוצִּ ילָּ םּופִּ תָּ  :ה ֶשֱאלָּ

ֶהם ֶאת25  ֶרַצח ֶאת-ַוְיַשַלח לָּ צּור ַבֶכֶלא ַבֲעבּור ֶמֶרד וָּ - ֶהעָּ
לּו ְוֶאת הָּ  אָּ יש ֲאֶשר שָּ ְרצֺונָּם-אִּ  :ֵישּוַע נַָּתן לִּ

ן26  א מִּ ד ֲאֶשר בָּ יש ֶאחָּ יקּו ְבאִּ ם ַוַיֲחזִּ שָּ יֻכהּו מִּ -ַויֺולִּ
ישהַ  ְמעֺון אִּ ֶדה ּוְשמֺו שִּ ינִּ -שָּ יו ֶאתקּורִּ לָּ ימּו עָּ ב  -י ַויָּשִּ ַהְצלָּ

ֵשאת ֺאתֺו ַאֲחֵרי ֵישּועַ   :לָּ

יו  -ַוֲהמֺון ַעם27  לָּ ים ֺנְשאֺות עָּ יו ַוֲהמֺון נָּשִּ ְלכּו ַאֲחרָּ ב הָּ רָּ
ינָּה ְסֵפד ְוקִּ  :מִּ

ם ַאל28  ַליִּ ֶפן ֵישּוַע ֲאֵליֶהן ַויֺאַמר ְבנֺות ְירּושָּ ְבֶכינָּה  -ַויִּ תִּ
ם י אִּ י כִּ ְבֵניֶכןְבֶכי-לִּ ֶכן ְולִּ  :נָּה לָּ

רֺות ְוַהֶבֶטן 29  ֲעקָּ ים ְויֺאְמרּו ַאְשֵרי הָּ אִּ ים בָּ ֵנה יָּמִּ י הִּ כִּ
יקּו ם ֲאֶשר לֺא ֵהינִּ ַדיִּ ה ְוַהשָּ דָּ  :ֲאֶשר לֺא יָּלָּ

עֺות ַכסּונּו30  ֵלינּו ְוַלְגבָּ ְפלּו עָּ ים נִּ רִּ ז יֵָּחלּו ֵלאֺמר ֶלהָּ  :אָּ
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ם31  י אִּ ה ַיֲעשּו בְ -כִּ כָּ ח ַמהכָּ ֶשה ְבֵעץ יֵָּבש-ֵעץ לָּ  :ֵיעָּ

ֶות-ְוַגם32  תֺו ַלמָּ לּו אִּ ֶון הּובָּ ים ֺפֲעֵלי אָּ ם ֲאֵחרִּ  :ְשַניִּ

ם  -ַויָֺּבאּו ֶאל33  ְצְלבּו ֺאתֺו שָּ א ַויִּ ְלתָּ א ֻגְלגָּ ְקרָּ קֺום ַהנִּ ַהמָּ
ְשמֺאלוֺ -ְוֶאת ד לִּ ינֺו ְוֶאחָּ ימִּ ד לִּ ֶון ֶאחָּ אָּ  :ֺפֲעֵלי הָּ

ה 34  ה ֵהמָּ ים מָּ י ֵאינָּם ֺיְדעִּ ֶהם כִּ י ְסַלח לָּ בִּ ַויֺאֶמר ֵישּוַע אָּ
ֶהם ֶאת  ים ַוְיַחְלקּו לָּ ל-ֺעשִּ ילּו ֲעֵליֶהם גֺורָּ יו ַוַיפִּ דָּ  :ְבגָּ

יטּו בֺו ְוַגם35  בִּ ְמדּו הִּ ם עָּ עָּ ֲעגּו-ְוהָּ ים לָּ רִּ לֺו ֵלאֺמר -ַהשָּ
יַע יֺוַשע-ֶאת ים הֺושִּ ם ַנְפשוֺ -נָּא ֶאת-ֲאֵחרִּ יַח  -אִּ שִּ הּוא ַהמָּ

ים ֱאֹלהִּ יר הָּ  :ְבחִּ

ישּו לֺו  -ְוֵכן ַגם36  יו ַויָֺּבאּו ַוַיגִּ לָּ ֲחקּו עָּ א שָּ בָּ ַאְנֵשי ַהצָּ
 :ֺחֶמץ

ם37  ים הֺוַשע ֶאת-ַויֺאְמרּו אִּ ה הּוא ֶמֶלְך ַהְיהּודִּ -ַאתָּ
 :ְפֶשָךנַ 

י וְ 38  נִּ ב ְיוָּ ְכתָּ ַמַעל לֺו בִּ ימּו ְכֺתֶבת מִּ י ֶזה  ַויָּשִּ ְברִּ י ְועִּ רֺומִּ
ים  :הּוא ֶמֶלְך ַהְיהּודִּ

ים ֶאְצלֺו ֵחֵרף ֺאתֺו ֵלאֺמר 39  ְתלִּ ֶון ַהנִּ אָּ ֺפֲעֵלי הָּ ד מִּ ְוֶאחָּ
יַח הֺוַשע ֶאת שִּ ה ַהמָּ  :ַנְפֵשנּו-ַנְפְשָך ְוֶאת-ֲהלֺא ַאתָּ
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ְגַער40  ַאֵחר ַויִּ א ֶאת- ַוַיַען הָּ ירָּ ם לֺא תִּ -בֺו ֵלאֺמר ַהאִּ
ים  הָּ  ֺעֶנש ַהֶזה הּוַשת ַגם-ַאֲחֵרי ֲאֶשרֱאֹלהִּ ֶליָך-הָּ  :עָּ

נּו 41  י ְכַמֲעֵשה יֵָּדינּו הּוַשב לָּ ט כִּ ְשפָּ ֵלינּו הּוַשת ַכמִּ ֵכן עָּ אָּ
ע-ַאְך ֶזה לֺא ר רָּ בָּ ה דָּ שָּ  :עָּ

י-ַויֺאַמר ֶאל42  בֺא -ֵישּוַע זְָּכֵרנִּ י ַכֲאֶשר תָּ נָּא ֲאֺדנִּ
 :ְבַמְלכּוֶתָך

י 43  מִּ ְהֶיה עִּ י ֺאֵמר ְלָך ַהיֺום תִּ ֵמן ֲאנִּ יו אָּ ַויֺאֶמר ֵישּוַע ֵאלָּ
 :ֵעֶדן-ְבַגן

ה ֶאת44  סָּ ית ְוֺחֶשְך כִּ שִּ ה ַהשִּ עָּ י ְכשָּ ל-ַוְיהִּ ֶרץ ַעד  -ְפֵני כָּ אָּ הָּ
ית יעִּ ה ַהְתשִּ עָּ  :ַהשָּ

קְ 45  ֺרֶכת ַהֵהיַכל נִּ ה ּופָּ כָּ שָּ יםַהֶשֶמש חָּ עִּ ם ְקרָּ ְשַניִּ ה לִּ  :ְרעָּ

יד 46  י ַאְפקִּ בִּ דֺול ַויֺאַמר ְביְָּדָך אָּ א ֵישּוַע ְבקֺול גָּ ְקרָּ ַויִּ
יא ֶאת זֺאת הֺוצִּ ְראֺו כָּ י ּוְכקָּ תוֺ -רּוחִּ ְשמָּ  :נִּ

ים  -ְוַשר47  בֺוד ֵלאֹלהִּ ֵתן כָּ ה ַויִּ ה ֵאת ֲאֶשר ַנֲעשָּ אָּ ה רָּ ַהֵמאָּ
י אִּ יָּה הָּ יק הָּ ֵכן ַצדִּ  :ש ַהֶזהֵלאֺמר אָּ

ל48  ְקֲהלּו ַלַמְרֶאה ַהֶזה ַאֲחֵרי ֲאֶשר  -ְוכָּ ם ֲאֶשר נִּ עָּ ֲהמֺון הָּ
ְפקּו ַעל ה סָּ אּו ֵאת ֲאֶשר ַנֲעשָּ ם ַויָּשּובּו-רָּ בָּ  :לִּ
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ל49  יו -ְוכָּ ְלכּו ַאֲחרָּ ים ֲאֶשר הָּ חֺוק ְוַהנָּשִּ ְמדּו ֵמרָּ יו עָּ עָּ ְמיֻדָּ
ן אּו ֶאת-מִּ יל רָּ לִּ  :ֵאֶלה-ַהגָּ

ןַויְ 50  יק מִּ יש טֺוב ְוַצדִּ ד ּוְשמֺו יֺוֵסף אִּ יש ֶאחָּ י אִּ ֺיֲעֵצי  -הִּ
ינָּה  :ַהְמדִּ

ן51  ם ּוַמֲעֵשיֶהם ְוהּוא מִּ תָּ ה ַאֲחֵרי ֲעצָּ -ֲאֶשר לֺא נָּטָּ
ירהָּ  ם עִּ ַתיִּ מָּ ים-רָּ ֱאֹלהִּ ים ּוְמַחֶכה ְלַמְלכּות הָּ  :ַהְיהּודִּ

ֶמנּו אֶ 52  ְשַאל מִּ טֺוס ַויִּ ילָּ ְפֵני פִּ א לִּ  :גּוַפת ֵישּועַ -תהּוא בָּ

יְך53  צּוב  -ַוֺיֶרד ֺאתֺו ַוַיֲעֵטהּו ְבַתְכרִּ יֵמהּו ְבֶקֶבר חָּ שִּ ַבד ַויִּ
ְקַבר ם-ְבצּור ֲאֶשר עֺוד לֺא נִּ דָּ  :בֺו אָּ

א54  בָּ ַרב וָּ יָּה ְוַהַשַבת קָּ ת הָּ  :ְויֺום ֶעֶרב ַשבָּ

מֺו 55  אּו עִּ ים ֲאֶשר בָּ ןְוַהנָּשִּ יו -מִּ ְלכּו ַאֲחרָּ יל הָּ לִּ ַהגָּ
ְרֶאינָּה ֶאת  :בֺו גּוַפת ֵישּועַ -ַהֶקֶבר ַכֲאֶשר הּוַשם-ַותִּ

ת -ְוַאֲחֵרי56  ים ּוַבַשבָּ חִּ ים ְמֻרקָּ ים ּוְזנִּ מִּ ינּו ְבשָּ בּו ְוֵהכִּ ֵכן שָּ
ה ְצוָּ ְבתּו ַכמִּ  :שָּ
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ת ֶטֶר 1  ד ַבַשבָּ ֶאחָּ אּו ֶאלּובָּ ַקע ַהַשַחר בָּ בָּ ֶבר -ם יִּ ַהקָּ
יאּו ֶאת ֶהן עֺוד ֲאֵחרֺות-ְוֵהבִּ מָּ ינּו ְועִּ ים ֲאֶשר ֵהכִּ מִּ  :ַהְבשָּ

ְצאּו ֶאת2  ֵנה מָּ ן-ְוהִּ ה מִּ ֶאֶבן ְגלּולָּ ֶבר-הָּ  :ַהקָּ

בֺאנָּה ֶאל3  אּו-תֺוכֺו ַאְך ֶאת-ַותָּ צָּ דֺון ֵישּוַע לֺא מָּ אָּ  :גּוַפת הָּ

ְבַרק -ֺבכּו ַעלְוַכֲאֶשר נָּ 4  ים בִּ ֵנה ְשֵני ֲאנָּשִּ ר ַהֶזה ְוהִּ בָּ ַהדָּ
ים ֲעֵליֶהן בִּ צָּ ְגֵדיֶהם נִּ  :ֺזַהר בִּ

ה ְוֵהם ַאְמרּו ֲאֵליֶהן  5  ְרצָּ ן ּוְפֵניֶהן ַשחּו אָּ ֲחזָּה ֺאתָּ ה אָּ ְראָּ ְויִּ
ה מָּ ים-ֶזה ְתַבֵקְשנָּה ֶאת-לָּ  :ַהַחי ֵבין ַהֵמתִּ

י קָּ 6  ןהּוא ֵאיֶננּו ֺפה כִּ ים ְזֺכְרנָּה ֵאת ֲאֶשר-ם מִּ ֶבר  -ַהֵמתִּ דִּ
יל ֵלאֺמר לִּ  :ֲאֵליֶכן ְבעֺוד ֱהיֺותֺו ַבגָּ

י נָּכֺון ְלֶבן7  ֵלב  -כִּ צָּ ים ּוְלהִּ אִּ ים ַחטָּ יֵדי ֲאנָּשִּ נֵָּתן בִּ ם ְלהִּ דָּ אָּ הָּ
י יָּקּום ישִּ יֺום ַהְשלִּ  :ּובָּ

ז זְָּכרּו ֶאת8  יו-אָּ רָּ  :ְדבָּ

בּו 9  ןשָּ ל-מִּ ֵאֶלה ְלַאַחד  -ַהֶקֶבר ַוַתֵגְדנָּה ֵאת כָּ ים הָּ רִּ ַהְדבָּ
ל ר ּוְלכָּ שָּ ם-ֶהעָּ תָּ  :זּולָּ
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ְמרּו ֶאת10  ֵאֶלה ֶאל-ְוֵאֶלה ֵהן ֲאֶשר אָּ ים הָּ רִּ -ַהְדבָּ
ְריָּם ֵאם ַיֲעֺקב ְועֺוד  הַ  נָּה ּומִּ ית ְויֺוחָּ לִּ ְריָּם ַהַמְגדָּ ים מִּ יחִּ ְשלִּ

ֶהן מָּ ים ֲאֵחרֺות עִּ  :נָּשִּ

ְבֵרי11  יּו ְבֵעיֵניֶהם ְכדִּ ֵאֶלה הָּ ים הָּ רִּ ֵפל ְולֺא  - ַאְך ַהְדבָּ תָּ
ֶהן ינּו לָּ  :ֶהֱאמִּ

ץ ֶאל12  ם ֶפְטרֺוס ַויָּרָּ ְראֺות ֶאל-ַויָּקָּ ַשח לִּ תֺוכֺו -ַהֶקֶבר ַויִּ
ם-ְולֺא י אִּ ה כִּ אָּ ֶאה  -רָּ ְשתָּ ב ְלֵביתֺו מִּ ם ַויָּשָּ ים ְלַבדָּ יכִּ ַהַתְכרִּ
 :הֲאֶשר ַנֲעשָּ -ַעל

ם ֵמֶהם ֶאל13  ְלכּו ְשַניִּ א -ַביֺום ַההּוא הָּ ְקרָּ ר ַהנִּ ַהְכפָּ
ן ֶדה מִּ ים ַמֲענֺות ֶצֶמד שָּ ישִּ אּוס ַהְרֵחק ְכשִּ ם-ַעמָּ יִּ לָּ  :ְירּושָּ

יש ֶאל14  ְדְברּו אִּ ה נִּ ל-ְוֵהמָּ ֵאֶלה-ֵרֵעהּו ַעל כָּ  :ַהֺקֺרת הָּ

ְקרּו ַבדָּ 15  ֲאלּו ְוחָּ י ַכֲאֶשר שָּ ַגש ַגםַוְיהִּ ר ַויִּ ֵישּוַע ַוֵיֶלְך  -בָּ
ֶהם מָּ  :עִּ

י ַטחּו ֵעיֵניֶהם ֵמְראֺות16  יֻרהּו כִּ כִּ  :ְוֵהם לֺא הִּ

ים  17  ֵאֶלה ֲאֶשר ַאֶתם ְמַדְברִּ ים הָּ רִּ ה ַהְדבָּ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם מָּ
יש ֶאל ים-ֵרֵעהּו ֺפה ֲעֵלי-אִּ  :ֺאַרח ַוַיַעְמדּו ּוְפֵניֶהם ֺזֲעפִּ
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ה הּוא 18  ר ַהַאתָּ מָּ נָּה ְואָּ ס עָּ ד ֵמֶהם ּוְשמֺו ְקֵליֺופָּ ְוֶאחָּ
י ְבלִּ ם מִּ ַליִּ ירּושָּ ים ֲאֶשר  -ַדַעת ֶאת-ְלַבְדָך ֺאֵרַח בִּ ַהַמֲעשִּ
ֵאֶלה ים הָּ ּה ַביָּמִּ  :ַנֲעשּו ְבתֺוכָּ

יו ַעל19  ים ַויֺאְמרּו ֵאלָּ ה ַהַמֲעשִּ ה ֵהמָּ - ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ּומָּ
ְפֵני דֺות ֵישאֺ  ל לִּ בֺור ַחיִּ יא גִּ יָּה נָּבִּ י ֲאֶשר הָּ ּוַע ַהנְָּצרִּ

ל ְפֵני כָּ ים ְולִּ ֱאֹלהִּ ם ַגם-הָּ עָּ יו ְוַגם-הָּ יו-ְבַמֲעשָּ רָּ ְדבָּ  :בִּ

ְשַפט20  ֵרינּו ְלמִּ אֵשי ֺכֲהֵנינּו ְושָּ יֻרהּו רָּ ְסגִּ ֶות  -ֲאֶשר הִּ מָּ
ְצְלבּו ֺאתוֺ   :ַויִּ

י21  ינּו כִּ כִּ ְפֶדה ֶאתֶזה הּו-ַוֲאַנְחנּו חִּ ֵאל  -א ֲאֶשר יִּ ְשרָּ יִּ
י הּוא ֵמֵעת ַנֲעשּו ֵאֶלה ישִּ  :ְוַהיֺום ַהֶזה יֺום ְשלִּ

י-ְוַגם22  נּו כִּ ילּו ֺאתָּ ְבהִּ ְרֵבנּו הִּ קִּ ים מִּ בֺא  -נָּשִּ ימּו לָּ ְשכִּ הִּ
 :ַהֶקֶבר ַבֺבֶקר-ֶאל

י-ְולֺא ַמְצאּו ֶאת23  בֺאנָּה ַותֺאַמְרנָּה כִּ יָּתֺו ַותָּ זּו  ְגוִּ חָּ
י ְמרּו כִּ ים ַבַמֲחֶזה ֲאֶשר אָּ כִּ י-ַמְלאָּ  :הּוא חָּ

ְלכּו ֶאל24  נּו הָּ ֶשלָּ ים מִּ ְמְצאּו ֵכן ַכֲאֶשר -ַוֲאנָּשִּ ֶבר ַויִּ ַהקָּ
אּו ים ַאְך ֺאתֺו לֺא רָּ ידּו ַהנָּשִּ גִּ  :הִּ

ין  25  י ְתבּונָּה ּוְקֵשי ֵלב ֵמַהֲאמִּ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם הֺוי ַחְסרִּ
ל ים-ֶשראֲ -ְבכָּ יאִּ ְנבִּ ְברּו הָּ  :דִּ
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ם לֺא26  ֵשאת ֶאת-ַהאִּ יַח לָּ שִּ יָּה ַלמָּ בֺא ֶאל-נָּכֺון הָּ ְניֺו ְולָּ - עָּ
 :בֺודוֺ כְ 

ל27  ֶהם כָּ ֵאר לָּ ל-ַויֺוֶאל ְלבָּ מֶשה ְוַעד כָּ ֵחל מִּ ים הָּ - ַהְכתּובִּ
יוהַ  לָּ ְברּו עָּ ים ֲאֶשר דִּ יאִּ  :ְנבִּ

ְקְרבּו ֶאל28  ר ֲאֶשר פְ -ַויִּ ֶלֶכת ַהְכפָּ יּו ֻמֲעדֺות לָּ ֵניֶהם הָּ
ה ְלאָּ הָּ ֶזה וָּ נָּיו ְכֺהֵלְך לֺו מִּ ה פָּ ה ְוהּוא נָּטָּ מָּ  :שָּ

ְפְצרּו29  י-בֺו ֵלאֺמר ֶשב-ַויִּ נּו כִּ תָּ יַע  -נָּא ֺפה אִּ גִּ ֶעֶרב הִּ הָּ
י ם-ְוכִּ תָּ ֶשֶבת אִּ ה לָּ נָּה ַהיֺום ַויָּבֺא ַהַבְיתָּ  :פָּ

ם ֶאל30  תָּ יְבתֺו אִּ י ְבשִּ ַקח ֶאת-ַוְיהִּ ן ַויִּ ֶרְך - ַהֻשְלחָּ ֶחם ַוְיבָּ ַהלָּ
ֶהם ֵתן לָּ ְבַצע ַויִּ  :ַויִּ

ַבר  31  ַמק עָּ ירּו ֺאתֺו ְוהּוא חָּ ְפְקחּו ֵעיֵניֶהם ַוַיכִּ ז נִּ אָּ
ְפֵניֶהם  :מִּ

יש ֶאל32  יָּה ֺבֵער  -ַויֺאְמרּו אִּ ֵבנּו לֺא הָּ ם לִּ יו ַהאִּ חִּ אָּ
ְרֵבנּו ְכַדְברֺו ֵאֵלינּו ַבדָּ  נּו ֶאתְבקִּ ֲארֺו לָּ ים- ֶרְך ּוְכבָּ  :ַהְכתּובִּ

ְמְצאּו ֶאת33  ה ַויִּ ְימָּ לָּ יא ַויָּשּובּו ְירּושָּ ֵעת ַההִּ - ַויָּקּומּו בָּ
ר ְוֶאתאַ  שָּ ו-ַחד ֶהעָּ ים ַיְחדָּ לִּ ְקהָּ ם נִּ תָּ  :ֲאֶשר אִּ

דֺון ֶאל34  אָּ ם הָּ י קָּ ים כִּ ה ֶאל-ְוֺאְמרִּ ְראָּ י נִּ ְמעֺון-נָּכֺון ְוכִּ  :שִּ
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יֻרהּו  -רּו ַגםַוְיַספְ 35  כִּ י הִּ ֶרְך ְוכִּ ֶהם ַבדָּ ה לָּ רָּ ֵהם ֵאת ֲאֶשר קָּ
ַצע ֶאת ֶחם-ַכֲאֶשר בָּ  :ַהלָּ

ם  36  ֵנה הּוא ֵישּוַע ֺעֵמד ְבתֺוכָּ ֵאֶלה ְוהִּ ים כָּ עֺוד ֵהם ְמַדְברִּ
לֺום ֲעֵלֶכם  :ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם שָּ

לּו 37  ְבהָּ ה ַחתּו נִּ יְוֵהמָּ אּו רּוחַ -ַוַיְחְשבּו כִּ  :רָּ

ה 38  מָּ ה ַתֲעֶלינָּה -ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם לָּ מָּ ים ַאֶתם ְולָּ ֶזה ְמַפֲחדִּ
ְלַבְבֶכם בֺות בִּ  :ַמֲחשָּ

י ּוְראּו  -יַָּדי ְוֶאת-ְראּו ֶאת39  ְששּונִּ י הּוא מִּ י ֲאנִּ י ֲאנִּ ַרְגַלי כִּ
מֺות ַכֲאֶשר אַ  ר ַוֲעצָּ שָּ י רּוַח ֵאין לֺו בָּ יכִּ ים בִּ  :ֶתם ֺראִּ

ם ֶאת40  ה ֺאתָּ זֺאת ֶהְראָּ ְמרֺו כָּ יו ְוֶאת-ְוַאֲחֵרי אָּ יו-יָּדָּ  :ַרְגלָּ

ב ַויֺאֶמר 41  ְמהֺון ֵלבָּ תִּ ה ּומִּ ְמחָּ שִּ ינּו מִּ ּוְבעֺוד לֺא ֶהֱאמִּ
ֶכם ֺפה ֺאֶכל-ֲאֵליֶהם ֲהֵיש  :לָּ

י42  לִּ ג צִּ ְקַצת דָּ ְתנּו לֺו מִּ ים-ַויִּ ֺנֶפת צּופִּ  :ֵאש ּומִּ

ַקח ַויֺאַכל ְלֵעיֵניֶהםוַ 43   :יִּ

י ֲאֵליֶכם ְבעֺוד  44  ַבְרתִּ ַרי ֲאֶשר דִּ ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵאֶלה ְדבָּ
ל ֵלא כָּ מָּ ֵלא יִּ מָּ י הִּ ֶכם כִּ מָּ י עִּ יתִּ יִּ ַלי ְבתֺוַרת מֶשה -הָּ תּוב עָּ ַהכָּ

ים לִּ ְזמֺוֵרי ְתהִּ ים ּוְבמִּ יאִּ  :ּוַבְנבִּ
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ַתח ֶאת45  ז פָּ ם ְלַהשְ -אָּ בָּ יל ֶאתְלבָּ ים-כִּ  :ַהְכתּובִּ

תּוב ַעל46  יַח ְוַעל-ַויֺאֶמר ֲאֵליֶהם ֵכן כָּ שִּ -ֻענֺות ַהמָּ
ןתְ  תֺו מִּ י-קּומָּ ישִּ ים ַביֺום ַהְשלִּ  :ַהֵמתִּ

ֺון 47  יַחת עָּ ְסלִּ ה ְולִּ ְתשּובָּ ים לִּ ְקְראּו ַהֺקְראִּ ְשמֺו יִּ י בִּ ְוכִּ
ל ן-ְבכָּ ֵחל מִּ ם הָּ ם-ַהגֺויִּ יִּ לָּ  :ְירּושָּ

ים ַעל48   :ֵאֶלה-ְוַאֶתם ֵעדִּ

י ְוַאֶתם 49  בִּ ֶכם אָּ יַח לָּ ְבטִּ י ֺשֵלַח ֵאת ֲאֶשר הִּ ֺנכִּ ֵנה אָּ הִּ
י ם ַעד כִּ ַליִּ יר ְירּושָּ עִּ ילּו בָּ רֺום-הֺוחִּ מָּ ְלְבשּו ֺעז מִּ  :תִּ

יֵאם ֶאל50  יר ַעד-ַויֺוצִּ עִּ חּוץ לָּ א ֶאת-מִּ שָּ יו  -ֵבית ַעְניָּה ַויִּ יָּדָּ
ְרֵכם  :ַוְיבָּ

הוַ 51  ְימָּ מָּ נֵָּשא ַהשָּ ֵרד ֵמֶהם ַויִּ פָּ ם ַויִּ ְרכֺו ֺאתָּ י ְבבָּ  :ְיהִּ

ְשַתֲחוּו52  ה-ְוֵהם הִּ ה ְגדֺולָּ ְמחָּ ם ְבשִּ ַליִּ ירּושָּ  :לֺו ַויָּשּובּו לִּ

ים ֶאת53   ְרכִּ ים ּוְמבָּ ל ְמַהֲללִּ ְהיּו ַבֵהיכָּ יד -ַויִּ מִּ ים תָּ ֱאֹלהִּ הָּ
ֵמן  :אָּ
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