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Marcos Hebraico 1 

ן1  ָמִׁשיחַּ בֶּ ֵיׁשּועַּ הַּ ׂשֺוָרה לְּ בְּ ת הַּ ִחלַּ  :ָהֱאֹלִהים -תְּ

ָפנֶּיָך ּוִפָנה2  ָאִכי לְּ לְּ ִני ֺׁשֵלחַּ מַּ ִביִאים ִהנְּ נְּ ֵרי הַּ ִדבְּ ָכתּוב בְּ - כַּ
כְּ דַּ  ָפנֶּיָך ָךרְּ  :לְּ

ִסלֺוָתיו3  רּו מְּ ה יַּשְּ הֺוָ ְך יְּ רֶּ נּו דֶּ ָבר פַּ ִמדְּ  :קֺול קֺוֵרא בַּ

ל4  הּוא ָקָרא אֶּ ָבר וְּ ִמדְּ ֵבל בַּ טַּ ָיבֺא יֺוָחָנן לְּ ָהָעם ָלׁשּוב -וַּ
רְּ  ת ֲעֺוָנםִמדַּ ִליחַּ ִהָטֵבל ִלסְּ  :ָכם ּולְּ

אּו ֵאָליו ָכל5  ֵיצְּ ָכל-וַּ הּוָדה וְּ ץ יְּ רֶּ לּו -אֶּ ִיָטבְּ רּוָׁשָלִים וַּ ֵבי יְּ יׁשְּ
ל ת-עַּ ֺדָתם אֶּ וַּ ִהתְּ ֵדן בְּ יַּרְּ תֺוְך הַּ ם-ָידֺו בְּ טֺאֵתיהֶּ  :חַּ

נָ 6  ָמתְּ ֵאזֺור עֺור ָאזּור בְּ ִלים וְּ מַּ ר גְּ עַּ בּוׁשֺו ׂשְּ יֺוָחָנן לְּ יו וְּ
ר ׁש ִמָיעַּ בַּ ֲאָכלֺו ֲחָגִבים ּודְּ  :ּומַּ

ל7  ר קַּ ֲחָרי ֲאׁשֶּ ִני ָבא אַּ ָרא ֵלאֺמר ִהֵנה ָחִסין ִממֶּ ִיקְּ ְך ֲאִני -וַּ רֶּ עֶּ
ָעָליו רֺוְך נְּ ִתיר ׂשְּ הַּ ָפָניו לְּ ֺרעַּ לְּ  :ִמכְּ

רּוחַּ 8  ם בְּ כֶּ תְּ ֵבל אֶּ טַּ ְך הּוא יְּ ָמִים אַּ ם בַּ כֶּ תְּ ֵבל אֶּ טַּ - ֲאִני מְּ
ׁשהַּ   :ֺקדֶּ

ת ִמן9  רֶּ צֶּ ָיבֺא ֵיׁשּועַּ ִמנְּ ָיִמים ָהֵהם וַּ ִהי בַּ יְּ ל-וַּ ִיָטֵבל עַּ ָגִליל וַּ -הַּ
ֵדןיַּ  יַּרְּ  :ד יֺוָחָנן בַּ
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ְך10  הּוא אַּ ִים -ָעֹלה ָעָלה ִמן-וְּ ָשמַּ חּו הַּ תְּ ִהֵנה ִנפְּ א וְּ יַּרְּ ָמִים וַּ הַּ
מּות יֺוָנה ָדה ָעָליו ִבדְּ ָהרּוחַּ ָירְּ  :וְּ

ִהי קֺול ִמן11  יְּ ָתה הַּ -וַּ ׇך ָרצְּ ִדיִדי בְּ ִני יְּ ָתה הּוא בְּ ִים אַּ ָשמַּ
ִׁשי  :נַּפְּ

ֲחֵרי12  אַּ ָבר-וְּ ִמדְּ יִַּנֵחהּו בַּ ָׂשאֺו ָהרּוחַּ וַּ  :ֵכן נְּ

ָבִעים יֺום ִעם13  רְּ ָבר אַּ ִמדְּ ִהי בַּ יְּ ָשָטן -וַּ נֵַּסהּו הַּ יְּ ה וַּ ָׂשדֶּ יַּת הַּ חַּ
ֻתהּו ֲאֵכי ֱאֹלִהים ֵׁשרְּ לְּ  :ּומַּ

ֲחֵרי אֲ 14  אַּ תוְּ ָרא אֶּ ִיקְּ ָגִליָלה וַּ ר יֺוָחָנן ָבא ֵיׁשּועַּ הַּ גַּ ר ָהסְּ - ׁשֶּ
כּות ָהֱאֹלִהיםבְּ  לְּ ת מַּ  :ׂשֺורַּ

ֺרָבה ָלבֺא 15  כּות ָהֱאֹלִהים קְּ לְּ ָיִמים ּומַּ אּו הַּ ר ִהֵנה ָמלְּ יֺאמַּ וַּ
ׂשֺוָרה בְּ ֲאִמינּו בַּ הַּ ם וְּ ֵכיכֶּ רְּ  :ׁשּובּו ִמדַּ

ל16  תֺו עַּ כְּ לֶּ ִהי בְּ יְּ ת יַּם-וַּ פַּ ת -ׂשְּ א אֶּ יַּרְּ ָגִליל וַּ ת-הַּ אֶּ עֺון וְּ -ִׁשמְּ
לאַּ  ת עַּ ֺמרֶּ ִׂשים ִמכְּ עֺון ֺפרְּ י ֲאִחי ִׁשמְּ רַּ דְּ ָיִגים  -נְּ ָים ִכי דַּ ֵני הַּ פְּ

 :ָהיּו

ֵגי 17  יְּ דַּ ם לְּ כֶּ תְּ ה אֶּ ֱעׂשֶּ אֶּ י וְּ ֲחרַּ כּו אַּ ם ֵיׁשּועַּ לְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ וַּ
 :ָאָדם

ת18  בּו אֶּ זְּ יַּעַּ יֵ -וַּ ע וַּ ָרגַּ ֺמרֺוָתם כְּ ֲחָריו ִמכְּ כּו אַּ  :לְּ
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ט19  עַּ יֲַּעֺבר מְּ ת-וַּ א אֶּ יַּרְּ ָער וַּ ן-ִמזְּ ת-יֲַּעֺקב בֶּ אֶּ ִדי וְּ יֺוָחָנן  -זַּבְּ
ם גַּ ֺמרֺות-ָאִחיו וְּ ִנים ִמכְּ קְּ תַּ  :ֵהם ָבָאִנָיה מְּ

ת20  בּו אֶּ זְּ יַּעַּ ֺאם וַּ ם ִפתְּ ָרא ֲאֵליהֶּ ִיקְּ ם ָבָאִנָיה -וַּ ִדי ֲאִביהֶּ זַּבְּ
ִכיִרים -ִעם ׂשְּ ֺפֲעִלים הַּ ֲחָריוהַּ כּו אַּ ֵילְּ  :וַּ

ל21  ָיֺבאּו אֶּ ר-וַּ פַּ ל-כְּ ָבת אֶּ שַּ יֺום הַּ ׁש ָלבֺא בְּ יַּחַּ -ֵבית-נַּחּום וַּ
ֵמד ָׁשָמההַּ  לַּ יְּ ת וַּ נֶּסֶּ  :כְּ

ל22  הּו עַּ מְּ ִיתְּ טֺון  -וַּ ר ִׁשלְּ ִאיׁש ֲאׁשֶּ ָדם כְּ מְּ לַּ ע לְּ תֺוָרתֺו ִכי ָידַּ
ִרים סֺופְּ לֺא כַּ ָידֺו וְּ  :בְּ

ָצא אִ 23  ָׁשם ִנמְּ ֵביתוְּ ָאה  -יׁש בְּ ק בֺו רּוחַּ ֻטמְּ ר ָדבַּ ת ֲאׁשֶּ ֵנסֶּ כְּ הַּ
ק ֵלאֺמר עַּ ִיצְּ  :וַּ

ה24  ִרי מַּ ָנצְּ ִמיֵדנּו ָבאָת ֲהלֺא  -הֺוי ֵיׁשּועַּ הַּ ׁשְּ הַּ ִאם לְּ ָלנּו ָוָלְך הַּ
דֺוׁש ָהֱאֹלִהים ָתה קְּ ִתיָך ִמי אַּ עְּ דַּ  :יְּ

ר25  עַּ ִיגְּ ֵצא -וַּ נּובֺו ֵיׁשּועַּ ֵלאֺמר ֺדם וְּ  :ִממֶּ

ֲחֵרי26  אַּ ֺדָלה וְּ ָעָקה גְּ ק צְּ עַּ ִיצְּ ָאה וַּ ֻטמְּ ֺרף ֺאתֺו רּוחַּ הַּ ִיטְּ ֵכן -וַּ
נּו  :ָיָצא ִממֶּ

ל27  הּו ִאיׁש אֶּ מְּ ִיתְּ ָתאּו ֻכָלם וַּ ִיׁשְּ ה-וַּ ה-ָאִחיו ֵלאֺמר מַּ - זֺאת מַּ
ת-ֺוָרה ֲחָדָׁשה ִאתֺו ִכי גַּםת ה  -אֶּ ּוֶּ צַּ ֵמאֺות הּוא מְּ טְּ ָהרּוחֺות הַּ

ֺקלוֺ  עֺות בְּ ֵהן ֺׁשמְּ ֱעזּוזֺו וְּ  :בֶּ
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ד28  עֺו ָיָצא עַּ ָׁשמְּ ָכל-וְּ ֵהָרה בְּ ָגִליל-מְּ ִכָכר ּוִמָסִביב לַּ  :הַּ

אּו ִמֵבית29  ֵיצְּ ם  -וַּ ִעָמהֶּ י וְּ רַּ דְּ נְּ אַּ עֺון וְּ ָיֺבאּו ֵביָתה ִׁשמְּ ת וַּ ֵנסֶּ כְּ הַּ
ם יֺוָחָנן-גַּ  :יֲַּעֺקב וְּ

ָבה חוֺ 30  עֺון ָׁשכְּ נֶּת ִׁשמְּ ֺחתֶּ תוְּ ל-לַּ רּו לֺו עַּ בֺאֺו ִספְּ ת ּוכְּ ָדחַּ - קַּ
ֲחָלָתּהדְּ  ר מַּ  :בַּ

ָתָקם 31  ָנה וַּ ָתה ִממֶּ ת ָרפְּ חַּ דַּ קַּ הַּ ָה וְּ ִקימֶּ יְּ ָיָדּה וַּ יֲַּחזֶּק בְּ ִיגַּׁש וַּ וַּ
ָׁשֵרת ֺאָתם תְּ  :וַּ

ָיִביאּו ֵאָליו ֵאת ָכל32  ׁש וַּ ָשמֶּ ֲחֵרי בוֺא הַּ ב אַּ רֶּ ִהי ָבעֶּ יְּ -וַּ
ֵאת אֲ הַּ  ִעָתםחֺוִלים וְּ בַּ ר רּוחַּ ָרָעה מְּ  :ׁשֶּ

ָכל33  ָבִית-וְּ ח הַּ תַּ ָדו פֶּ פּו יַּחְּ סְּ ֵבי ָהִעיר נֶּאֶּ  :יֺוׁשְּ

רּוחֺות  34  ֲחֻלִאים ׁשֺוִנים וְּ תַּ ר ָחלּו בְּ ם ֲאׁשֶּ ִבים ֵמהֶּ ָפא רַּ ִירְּ וַּ
לֺא בֺות ֵגֵרׁש וְּ ֵבר ָדָבר ִכי  -ָרעֺות רַּ דַּ ן ָלרּוחֺות ָהָרעֺות לְּ ָנתַּ

עּו ִמי הּו  :אָידְּ

ָמקֺום  35  ע בְּ גַּ ִיפְּ ֵיֵצא וַּ ר וַּ ָשחַּ ם ָעָלה הַּ רֶּ ֵכם ִמָמֳחָרת טֶּ יַּׁשְּ וַּ
ֵלל ָׁשָמה פַּ ִיתְּ  :ָחֵרב וַּ

ֲחָריו36  דּו אַּ ר ִאתֺו ָחרְּ ָהֲאָנִׁשים ֲאׁשֶּ עֺון וְּ ִׁשמְּ  :וְּ

ִׁשים ָפנֶּיָך37  קְּ בַּ רּו ֵאָליו ִהֵנה ֻכָלם מְּ יֺאמְּ ָצֻאהּו וַּ ִימְּ  :וַּ



7 
 

יֺא38  לוַּ ָנסּוָרה ִמזֶּה אֶּ כּו וְּ ם לְּ ר ֲאֵליהֶּ ָרזֺות  -מֶּ פְּ ָעֵרי הַּ
ם ָקָראִתי גַּ ֺרבֺות ָלנּו וְּ קְּ ל-הַּ  :ֵכן ָיָצאִתי ִמֵביִתי-ָׁשָמה ִכי עַּ

ל39  ר אֶּ ָיסַּ ָכל-ָבֵתי-וַּ ת בְּ ֵנסֶּ כְּ ת-הַּ ׁש אֶּ ָגרֶּ יְּ ָרא ָׁשם וַּ ִיקְּ ָגִליל וַּ - הַּ
 :ֵשִדיםהַּ 

ָיבֺא ֵאָליו ִאיׁש מְּ 40  ר ִאםוַּ יֺאמַּ ָפָניו וַּ ע לְּ רַּ ִיכְּ ֵנן וַּ חַּ ִיתְּ -ֺצָרע וַּ
ֲהֵרִניחָ  טַּ ל לְּ ָתה ֲהלֺא תּוכַּ  :ֵפץ אַּ

ת41  ט אֶּ יֺוׁשֶּ ֵחם ָעָליו ֵיׁשּועַּ וַּ רַּ יְּ ע-וַּ ִיגַּ ר ָחֵפץ  -ָידֺו וַּ יֺאמַּ בֺו וַּ
ָהר  :ֲאִני ּוטְּ

ע וַּ 42  גַּ רֶּ ָׂשרֺו כְּ ת ָסָרה ִמבְּ עַּ ָצרַּ הַּ ִפיו וְּ ָדָבר בְּ ָהרעֺוד הַּ  :ִיטְּ

ד43  ָיעַּ ל-וַּ ֵחהּו ֵמעַּ לְּ ׁשַּ יְּ  :ָפָניו-בֺו וַּ

ל44  ֵאה אַּ ק-ֵלאֺמר רְּ ִאיׁש ָדָבר רַּ ֵגד לְּ ֵעיֵני -תַּ ֵהָרֵאה לְּ ֵלְך וְּ
ת ֵרב אֶּ קְּ הַּ ֺכֵהן וְּ ל-הַּ ָבן עַּ ָקרְּ ה  -הַּ ר ִצָּוה ֺמׁשֶּ ֲאׁשֶּ ָך כַּ ָטֳהָרתְּ

ם ֵעדּות ָלהֶּ  :לְּ

גִ 45  הַּ ל לְּ ָיחֶּ ֵצאתֺו וַּ ִהי כְּ יְּ תוַּ ִמיעַּ אֶּ ׁשְּ הַּ ד  -יד ּולְּ ִבים עַּ ָדָבר ָברַּ הַּ
ר לֺא ָגלּוי ִכי ִאם-ֲאׁשֶּ גֺוֵרר  -ָיֺכל עֺוד ֵיׁשּועַּ ָלבֺא ָבִעיר בַּ ִהתְּ

ָיֺבאּו ֵאָליו ִמָכל ֲעָרָבה וַּ ִצָיה וַּ חּוץ בְּ ר ּוִפָנה-בַּ  :ֵעבֶּ

o.com/https://adilsoncardos 
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Marcos Hebraico 2 

 

ל1  ָיָׁשב אֶּ ִהי ִמָיִמים וַּ יְּ ר-וַּ פַּ ע ֵלאֺמר ִהֵנה - כְּ מַּ קֺול ִנׁשְּ הַּ נַּחּום וְּ
ָבִית  :הּוא ֺיֵׁשב בַּ

ד 2  ֵהָרה עַּ ִבים מְּ ִיָקֲהלּו ֵאָליו רַּ ר לֺא-וַּ ָמקֺום  -ֲאׁשֶּ ָנָׂשא ֺאָתם הַּ
ף ָדו אַּ ֲעֺמד יַּחְּ ח -לַּ תַּ פֶּ ח הַּ ֺנכַּ תלְּ ם אֶּ ֵבר ֲאֵליהֶּ דַּ יְּ ָבָריו-ִמחּוץ וַּ  :דְּ

ָבָעה  3  רְּ אַּ ֵכה ֲעָצמֺות וְּ ִביֵאי ִאיׁש נְּ ָיֺבאּו ֵאָליו ֲאָנִׁשים מְּ וַּ
ִאים ֺאתוֺ   :ֺנׂשְּ

ת4  ת ֵאָליו ֵמֺרב ָהָעם ֵהִסירּו אֶּ ׁשֶּ לּו ָלגֶּ ר לֺא ָיכְּ ֲאׁשֶּ כַּ ָגג  -וְּ הַּ
ל יֺוִרידּו-ֵמעַּ ר הּוא ֺיֵׁשב בֺו וַּ ִית ֲאׁשֶּ בַּ ת הַּ ְך ָׁשם אֶּ רֶּ ָכב -דֶּ ִמׁשְּ הַּ

ב ָעָליו ֵכה ָהֲעָצמֺות ָׁשכַּ ר נְּ  :ֲאׁשֶּ

ת5  אֺות ֵיׁשּועַּ אֶּ ל-ִכרְּ ר אֶּ יֺאמֶּ ִני -ֱאמּוָנָתם וַּ ֵכה ָהֲעָצמֺות בְּ נְּ
חּו לְּ יָך-ִנסְּ ָך ָחטֺאתֶּ  :לְּ

ֲאָנִׁשים ִמן6  ל-וַּ ִרים אֶּ בְּ דַּ בּו ָׁשם מְּ ִרים ָיׁשְּ סֺופְּ  :ִלָבם ֵלאֺמר-הַּ

ִתי  ָלָמה 7  ֹלחַּ ֲחָטִאים ִבלְּ ל ִלסְּ ה ִמי יּוכַּ ֵבר ִגדּוִפים ָכֵאלֶּ דַּ מְּ
דוֺ  בַּ  :ָהֱאֹלִהים לְּ

ד8  עַּ רּוחֺו ִכי-וְּ ע ֵיׁשּועַּ בְּ ֵהָרה ָידַּ ר -מְּ יֺאמֶּ ִלָבם וַּ בּו בְּ ֵכן ָחׁשְּ
ם ָלָמה ם-ֲאֵליהֶּ כֶּ ִלבְּ גּו ָכזֺאת בְּ הְּ  :זֶּה תֶּ
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ה ָנֵקל ִאם9  ל-ִכי מֶּ ֵכה-ֵלאֺמר אֶּ חּו נְּ לְּ ָך  -ָהֲעָצמֺות ִנסְּ לְּ
ת יָך אֺו ֵלאֺמר קּום ָׂשא אֶּ טֺאתֶּ ֵלְך-חַּ הַּ ִהתְּ ָך וְּ ָכבְּ  :ִמׁשְּ

ן10  בֶּ יֺון לְּ עּון ִכי ֵיׁש ִרׁשְּ ן ֵתדְּ עַּ מַּ ְך לְּ ֹלחַּ  -אַּ ץ ִלסְּ ָהָאָדם ָבָארֶּ
ל ר אֶּ ֵכה ָהֲעָצמֺות-ֲחָטִאים ָאז ָאמַּ  :נְּ

ת11  ְךִמׁשְּ -ִהֵנה ֲאִני ֺאֵמר ָלְך קּום ָׂשא אֶּ לֶּ ָך וְּ ל-ָכבְּ ָך אֶּ - לְּ
ָךבֵ   :יתֶּ

ת12  ִיָׂשא אֶּ ָיָקם וַּ ֵהר וַּ מַּ יְּ ָלצּות  -וַּ ֵעיֵני ֻכָלם ּופַּ ֵיֵצא לְּ ָכבֺו וַּ ִמׁשְּ
ת נּו ָכבֺוד ֵלאֹלִהים ֵלאֺמר ֵמעֺוָלם לֺא-ָאֲחָזה אֶּ ִיתְּ ָרִאינּו  -ֻכָלם וַּ

 :ָכזֺאת

ל13  ֵיֵצא אֶּ ף וַּ יֺוסֶּ ָכל- וַּ ָים וְּ ת הַּ פַּ תָהעָ -ׂשְּ ם אֶּ ָיׂשֶּ - ם ָבאּו ֵאָליו וַּ
םת ֵניהֶּ  :ֺוָרתֺו ִלפְּ

ת14  ר ִמָשם ָרָאה אֶּ ר ָעבַּ ֲאׁשֶּ ן-כַּ ֵבית -ֵלִוי בֶּ י ֺיֵׁשב בְּ פַּ לְּ חַּ
ֲחָריו ְך אַּ ֵילֶּ ָיָקם וַּ ֲחָרי וַּ ר ֵאָליו ֵלְך אַּ יֺאמֶּ ס וַּ כֶּ מֶּ  :הַּ

ל15  תֺו עַּ ִׁשבְּ ִהי בְּ יְּ בּו מֺוכְּ -וַּ ֵיׁשְּ ֵביתֺו וַּ ם בְּ חֶּ לֶּ ָטִאים הַּ חַּ ִסים וְּ
ִבים ִעם ֲחָריו-רַּ כּו אַּ ר ָהלְּ ִבים ָהיּו ֲאׁשֶּ ִמיָדיו ִכי רַּ לְּ תַּ  :ֵיׁשּועַּ וְּ

רּוִׁשים ִכי הּוא ֺאֵכל ִעם16  פְּ הַּ ִרים וְּ סֺופְּ אּו הַּ ִירְּ ָטִאים -וַּ חַּ הַּ
ל רּו אֶּ יֺאמְּ ִסים וַּ מֺוכְּ הַּ ֺׁשֵתה ִעם-וְּ דּועַּ הּוא ֺאֵכל וְּ ִמיָדיו מַּ לְּ -תַּ

מֺוכְּ  ָטִאיםהַּ חַּ הַּ  :ִסים וְּ
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ם ָדָבר ִעם17  ֲחָזִקים ֵאין ָלהֶּ ם הַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ע ֵיׁשּועַּ וַּ מַּ ִיׁשְּ - וַּ
חֺוִלים לֺא-ֺרֵפא ִכי ִאםהָ  י ִכי  -הַּ ִדיִקים ָלבֺא ֵאלַּ צַּ רֺא לַּ ָבאִתי ִלקְּ

ׁשּוָבה-ִאם ָטִאים ִלתְּ חַּ  :לַּ

ר ִענּו18  רּוִׁשים ֲאׁשֶּ פְּ הַּ ִמיֵדי יֺוָחָנן וְּ לְּ תַּ ָׁשם ָבאּו  וְּ צֺום נַּפְּ בַּ
ל רּו ֵאָליו עַּ יֺאמְּ רּוִׁשים ָצִמים  -וַּ פְּ הַּ ִמיֵדי יֺוָחָנן וְּ לְּ ָמה תַּ

יָך לֺא ָיֻצמּו ִמידֶּ לְּ תַּ  :וְּ

ָחָתן  19  עֺוד הֶּ ֲחֻתָנה בְּ ֵני הַּ ם ֵיׁשּועַּ ֲהִכי ָיֻצמּו בְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ וַּ
ם ָכל ל-ִעָמהֶּ תֺוָכם לֺא יּוכְּ ָחָתן בְּ ר הֶּ  :ּו ָלצּוםעֺוד ֲאׁשֶּ

ָיִמים ָהֵהם20  ָאז ָיֻצמּו בַּ ָחָתן וְּ ם הֶּ ח ֵמהֶּ ֻלקַּ  :ִהֵנה ָיִמים ָבִאים וְּ

ֵאין21  ל-וְּ ָלָאה ֲחָדָׁשה עַּ ִרים טְּ ן-ֺתפְּ ָלה ָבָלה פֶּ ָלָאה -ִׂשמְּ טְּ הַּ
ע ִמן רַּ ִמֻלָאָתּה ִתגְּ ֲחָדָׁשה בְּ תֺוִסיף -הַּ ָבָלה וְּ ָלה הַּ ִׂשמְּ להַּ - עַּ

יהָ  ָרעֶּ  :קְּ

ן22  נֺאדֺות ָבִלים פֶּ ן בְּ ִתירֺוׁש לֺא יֻתַּ ת-וְּ ִתירֺוׁש אֶּ ע הַּ קַּ בַּ -יְּ
ן  הַּ  ָליּון ֲאָבל ִתירֺוׁש יֻתַּ נֺאדֺות ִיכְּ הַּ יִַּין וְּ ְך הַּ פַּ ִנׁשְּ נֺאדֺות וְּ

נֺאדֺות ֲחָדִׁשים  :בְּ

מִ 23  לְּ תַּ ָבת וְּ שַּ ֵדה ָקָמה בַּ ְך ִבׂשְּ ֵילֶּ יֺום וַּ ִהי הַּ יְּ ֲעׂשֺוָתם וַּ יָדיו בַּ
ָיָדם ִלילֺות בְּ ֺטף מְּ ָכם ָׁשם ֵהֵחלּו ִלקְּ רְּ  :דַּ

ר24  דּועַּ ֵהם ֺעִׂשים ֵאת ֲאׁשֶּ ֵאה מַּ רּוִׁשים רְּ פְּ רּו ֵאָליו הַּ יֺאמְּ -וַּ
 ֺ ָבתל שַּ ה בַּ  :א ֵיָעׂשֶּ
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ת25  ם אֶּ ָראתֶּ ם ֲהלֺא קְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ יֺותֺו  -וַּ ר ָעָׂשה ָדִוד ִבהְּ ֲאׁשֶּ
כָ  ר ּובְּ סֶּ חֶּ ר ִאתוֺ בְּ ה ֲאׁשֶּ  :ָפן הּוא ָוֵאלֶּ

ל26  ר ָבא אֶּ ָגדֺול -ֲאׁשֶּ ֺכֵהן הַּ ָיָתר הַּ בְּ ֵבית ָהֱאֹלִהים ִביֵמי אֶּ
ת ל אֶּ יֺאכַּ ם-וַּ ִיֵתן גַּ ָפִנים וַּ ם הַּ חֶּ ל-לֶּ ר עַּ ֲאָנָׁשיו ֲאׁשֶּ תֺוָרה  -לַּ ִפי הַּ

ִתי ִאם ל ִבלְּ ָדם-לֺא יֺאכַּ בַּ ֺכֲהִנים לְּ  :הַּ

ר ֲאֵליהֶּ 27  יֺאמֶּ לֺא ָהָאָדם  וַּ ֲעבּור ָהָאָדם וְּ ן בַּ ָבת הּוכַּ שַּ ם ֵהן הַּ
ָבת שַּ ֲעבּור הַּ  :בַּ

ל28  ן-עַּ ָבת הּוא-ָהָאָדם גַּם-ֵכן בֶּ שַּ  :ֲאדֺון הַּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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ָיבֺא 1  ף וַּ יֺוסֶּ לוַּ ָׁשם-ֵבית-אֶּ ת וְּ ֵנסֶּ כְּ ֵבָׁשה-הַּ ר ָידֺו יְּ  :ִאיׁש ֲאׁשֶּ

בּו לֺו ִאם2  ֵהם ָארְּ ָצא ָיָדם  -וְּ ן ִתמְּ עַּ מַּ ָבת לְּ שַּ ָפֵאהּו בַּ ִירְּ
נוֺ  ִׂשטְּ  :לְּ

ל3  ר אֶּ יֺאמֶּ ָקָהל-וַּ תֺוְך הַּ ֲעֺמד בְּ ֵבָׁשה קּום וַּ ר ָידֺו יְּ  :ָהִאיׁש ֲאׁשֶּ

הֵ 4  ָדת לְּ ם ֲהִכי כַּ ר ֲאֵליהֶּ ִציל  ָאז ָאמַּ הַּ ע לְּ ָהרַּ ָבת אֺו לְּ שַּ יִטיב בַּ
יֲַּחִריׁשּו ֲחָתּה וַּ ׁשַּ ׁש אֺו לְּ  :נֶּפֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ר 5  ָפִנים ֺזֲעִפים ִכי מַּ ם ִמָסִביב בְּ ֵקף ֲאֵליהֶּ יַּׁשְּ ִׁשי  -וַּ ֺאד ִמקְּ לֺו מְּ
ל ר אֶּ יֺאמֶּ ת-ִלָבם וַּ הּוא הֺוֵׁשט אֶּ ט ֺאָתּה -ָהִאיׁש הַּ ֺיׁשֶּ ָך וַּ ָידֶּ
ֵאיתָ  ָתָׁשב ָידֺו לְּ תוַּ רֶּ חֶּ  :ָנּה ָכאַּ

ִהָּוֵעץ ִעם6  ָיִחיׁשּו לְּ אּו וַּ רּוִׁשים ָיצְּ פְּ הַּ ה  -וְּ מֶּ דֺוס בַּ ֵׁשי הֺורְּ נְּ אַּ
ִחיתוֺ  ׁשְּ הַּ  :לְּ

יֲַּעֺבר ִמָשם ִעם7  ן ֵיׁשּועַּ וַּ ִיפֶּ ם-וַּ ֲהמֺון עַּ ָים וַּ ְך הַּ רֶּ ִמיָדיו דֶּ לְּ -תַּ
ֲחָריו ִמןָר  כּו אַּ ָגִליל ּוִמן-ב ָהלְּ הּוָדה-הַּ  :יְּ

ִצידֺון  ּוִמיר8  ִביבֺות ֺצר וְּ ֵדן ּוִמסְּ יַּרְּ ר לַּ ִים ּוֵמֱאדֺום ּוֵמֵעבֶּ ּוָׁשלַּ
עּו ֵאת ָכל ר ָעָׂשה-ָקָהל ָגדֺול ָבאּו ֵאָליו ִכי ָׁשמְּ  :ֲאׁשֶּ

ל9  ר אֶּ יֺאמֶּ ן-וַּ ָהכֶּ ִמיָדיו לְּ לְּ ֵני ֲהמֺון ָהָעם -תַּ ָנה ִמפְּ טַּ לֺו ֳאִנָיה קְּ
ֲחקּון ֺאתוֺ  ִתי ִידְּ ִבלְּ  :לְּ

ד10  ִבים עַּ ֱעָלה ֲאֻרָכה ָלרַּ אּו ָעָליו ָכל-ִכי הֶּ לְּ מַּ ר ִהתְּ -ֲאׁשֶּ
ֺגעַּ בוֺ הַּ  צֺוָתם ִלנְּ נָֻגִעים ִברְּ  :מְּ

ָפָניו 11  לּו לְּ אֺוָתם ֺאתֺו ָנפְּ ָאה ָבם ִברְּ ר רּוחַּ ֻטמְּ ה ֲאׁשֶּ ֵאלֶּ וְּ
ן ָתה הּוא בֶּ ֲעקּו ֵלאֺמר אַּ ִיצְּ  :ָהֱאֹלִהים-וַּ

ר בָ 12  הּוא ָגֺער ָגעַּ ִתי יֺוִדיעּו ִמי הּואוְּ ִבלְּ  :ם לְּ

ל13  ל אֶּ יַּעַּ ל-וַּ ָרא אֶּ ִיקְּ ָיֺבאּו -ָהָהר וַּ ר ָחֵפץ ָבם וַּ ה ֲאׁשֶּ ֵאלֶּ
 :ֵאָליו
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ת14  רֺא אֶּ ִלקְּ לֺו וְּ צְּ יֺות אֶּ ֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִלהְּ ֺקד ׁשְּ ִיפְּ -וַּ
ָלֵחםבְּ  ר ִיׁשְּ ֺכל ֲאׁשֶּ  :ׂשֺוָרתֺו בְּ

 15 ֺ פ ָיָדם ִלרְּ ן בְּ ֺכחַּ ָנתַּ תוְּ ָגֵרׁש רּוחֺות ָרעֺות-א אֶּ ֲחֻלִאים לְּ תַּ  :הַּ

ת16  נֶּה אֶּ כַּ יְּ רֺוס -וַּ טְּ ֵׁשם פֶּ עֺון בְּ  :ִׁשמְּ

ת17  אֶּ ן-וְּ ת-יֲַּעֺקב בֶּ אֶּ ִדי וְּ ֵני-זַּבְּ ֵׁשם בְּ - יֺוָחָנן ֲאִחי יֲַּעֺקב ִכָנה בְּ
ֵניָר  ֵׁשם בְּ ר הּוא כְּ ם-גֶּׁש ֲאׁשֶּ  :ָרעַּ

ת18  אֶּ ת-וְּ אֶּ י וְּ רַּ דְּ נְּ תִפיִלפּוס וְּ -אַּ ר-אֶּ ת-בַּ אֶּ י וְּ מַּ לְּ ָיהּו -תַּ ִתתְּ מַּ
ת אֶּ ת-וְּ אֶּ ן-תֺוָמא וְּ ת-יֲַּעֺקב בֶּ אֶּ י וְּ פַּ לְּ ת-חַּ אֶּ י וְּ דַּ עֺון -תַּ ִׁשמְּ

ֲעִני נַּ כְּ  :הַּ

ת19  אֶּ הּוָדה ִאיׁש-וְּ ָתה-יְּ ָביְּ ָיבֺא הַּ ִגיר ֺאתֺו וַּ סְּ מַּ ִריֺות הּוא הַּ  :קְּ

ד ִכי20  צּו ָׁשם ָלֺרב עַּ בְּ ֲהמֺון ָהָעם ִנקְּ ֱאָכללֺא יָ -וַּ לּו לֶּ ם-כְּ  :ָלחֶּ

רּו 21  ֲחִזיק בֺו ִכי ָאמְּ הַּ אּו לְּ תֺו ָיצְּ חְּ פַּ ֵני ִמׁשְּ עּו בְּ ר ָׁשמְּ ֲאׁשֶּ כַּ וְּ
מוֺ  עְּ  :ָסר טַּ

ל22  עַּ רּו ִכי בַּ ִים ָאמְּ דּו ִמירּוָׁשלַּ ר ָירְּ ִרים ֲאׁשֶּ סֺופְּ הַּ בּוב  -וְּ זְּ
ל ִכי עַּ ק בֺו וְּ ר -ָדבַּ ֵדי ׂשַּ ת-יְּ ָגֵרׁש אֶּ ֵשִדים הּוא מְּ שֵ -הַּ  :ִדיםהַּ

ָמָׁשל ִפיו ֵלאֺמר ֵאיְך  23  ח בְּ תַּ ִיפְּ ם ָלבֺא ֵאָליו וַּ ָרא ֲאֵליהֶּ ִיקְּ וַּ
ת ָגֵרׁש אֶּ ָׂשָטן לְּ ל הַּ ָׂשָטן-יּוכַּ  :הַּ
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ל24  ָגה עַּ לְּ ִנפְּ ָלָכה הַּ מְּ ִהיא לֺא  -ֲהלֺא מַּ ָלָכה הַּ מְּ מַּ ָׁשּה הַּ נַּפְּ
 :ָתקּום

ל25  ָלג עַּ ִנפְּ ִית הַּ הּוא לֺא-ּובַּ ִית הַּ בַּ ׁשֺו הַּ ל ָלקּום-נַּפְּ  :יּוכַּ

ִאם26  ל -וְּ ָׂשָטן ָקם עַּ ָגה רּוחֺו לֺא-הַּ לְּ ׁשֺו ִכי ִנפְּ ל קּום  -נַּפְּ יּוכַּ
ד  :ִקצוֺ -ִכי ָבא עַּ

ת 27  ֹלל אֶּ ִלׁשְּ ִגבֺור וְּ ל ִאיׁש ָלבֺא ֵבית הַּ לֺא  -ֵכָליו ִאם-לֺא יּוכַּ
ת ֺסר אֶּ ֵביתוֺ -יֶּאְּ ר בְּ ֹלל ֵאת ֲאׁשֶּ ר ִיׁשְּ חַּ אַּ ִגבֺור ִראֺׁשָנה וְּ  :הַּ

ל28  ֵני ָאָדם עַּ ִליָחה ִלבְּ ם ֵהן ֵיׁש סְּ - ָכל-ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ
ֵדפּוןעֲ  גַּ ר יְּ ׁשֶּ ִגֻדֺפָתם אֶּ  :ֺונֺוָתם וְּ

ת29  ֵדף אֶּ גַּ מְּ ס הַּ פֶּ יֶּה- אֶּ ׁש לֺא ִתהְּ ֺקדֶּ ִליָחה ֲעֵדי-רּוחַּ הַּ ד  -לֺו סְּ עַּ
ֵמי עֺוָלִמים עֺולְּ ִלִלים לְּ ָפט ִבפְּ ִמׁשְּ  :ִכי ִיָנֵתן לַּ

ָקה בוֺ -יכִ 30  ָאה ָדבְּ רּו רּוחַּ ֻטמְּ  :ֵהם ָאמְּ

חּו ֵאָליו ָלֵצאת  31  לְּ ִיׁשְּ דּו ִמחּוץ וַּ מְּ יַּעַּ ָחיו וַּ אֶּ ָיֺבאּו ִאמֺו וְּ וַּ
ם  :ֲאֵליהֶּ

ם32  עַּ ָך -וְּ רּו ֵאָליו ִהֵנה ִאמְּ בּו ָסִביב לֺו ָאמְּ ר ָיׁשְּ ָרב ֲאׁשֶּ
ָך אֺותֶּ ִׁשים ִלרְּ קְּ בַּ יָך ִמחּוץ מְּ חֶּ אַּ  :וְּ

ן וַּ 33  יַּעַּ ָחיוַּ ם ִמי ִאִמי ּוִמי אֶּ ר ֲאֵליהֶּ  :יֺאמֶּ
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ל34  יֵַּבט ֺכה ָוֺכה אֶּ ר ִהֵנה ִאִמי -וַּ יֺאמַּ ִבים ָסִביב לֺו וַּ ֺיׁשְּ הַּ
ָחי אֶּ  :וְּ

ֲאֺחִתי  35  צֺון ָהֱאֹלִהים הּוא ָאִחי וַּ ה רְּ ר יֲַּעׂשֶּ ִכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאׁשֶּ
ִאִמי  :וְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Marcos Hebraico 4 

 

ל1  ם עַּ עַּ פַּ ֵמד עֺוד הַּ לַּ ל לְּ ָיחֶּ ָיָׁשב וַּ ם-וַּ ֲהמֺון עַּ ָים וַּ ת הַּ פַּ ָרב  -ׂשְּ
ר ד ֲאׁשֶּ ֲהלּו ֵאָליו עַּ ָכל-ִנקְּ ָים וְּ תֺוְך הַּ ב ָבֳאִנָיה בְּ ֵיׁשֶּ ד וַּ ָהָעם -ָירַּ

לֺעמְּ  יַָּבָׁשה-ִדים עַּ חֺוף בַּ  :הַּ

חוֺ 2  ם ִלקְּ יֵַּטף ֲאֵליהֶּ ָׁשָליו וַּ ִבים ִבמְּ ָבִרים רַּ ֵפם דְּ לְּ אַּ יְּ  :וַּ

ֵרי3  ִאמְּ ֲאִזינּו לְּ ֺרעַּ -הַּ ֺזֵרעַּ ָיָצא ִלזְּ  :ִפי ִהֵנה הַּ

ֵזר ִמן4  פַּ יְּ עֺו וַּ ָזרְּ ִהי בְּ יְּ ל-וַּ ע עַּ זֶּרַּ ָיבֺא עֺוף  -הַּ ְך וַּ ָדרֶּ יַּד הַּ
ִים וַּ  ָשמַּ נּוהַּ לֶּ  :יֺאכְּ

ֵיׁש ִמן5  ל-וְּ ל עַּ ר ָנפַּ ע ֲאׁשֶּ זֶּרַּ לֺא ָהָיה ָׁשם ֵדי  -הַּ ע וְּ לַּ ת סֶּ מַּ דְּ אַּ
ק ֲאָדָמה ר ָהָיה לֺו ֺעמֶּ ִלי ֲאׁשֶּ ֺמחַּ ִמבְּ ֵהר ִלצְּ מַּ יְּ  :ָעָפר וַּ

https://adilsoncardoso.com/
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ִייָבׁש ִכי לֺא ָהָיה 6  ִיָצֵרב וַּ ׁש וַּ מֶּ שֶּ ֺרחַּ הַּ ִהי ִכזְּ יְּ ׁש  -וַּ לֺו ֺׁשרֶּ
ָמָטה  :לְּ

ֵיׁש אֲ 7  לוְּ ל אֶּ ר ָנפַּ לֺא  -ׁשֶּ ֻעהּו וְּ לְּ בַּ יְּ ֺקִצים וַּ יֲַּעלּו הַּ ֺקִצים וַּ הַּ
בּוָאה  :ָעָׂשה תְּ

ל8  ל עַּ ר ָנפַּ ֵיׁש ֲאׁשֶּ בּוָאה ֺהֵלְך  -וְּ ִרי תְּ יֺוֵצא פְּ ָקה טֺוָבה וַּ לְּ חֶּ
ר ד ֲאׁשֶּ ָעִרים -ָהלֺוְך ָוָרב עַּ ִׁשִשים ׁשְּ ָעִרים וְּ ֹלִׁשים ׁשְּ ָעָׂשה ׁשְּ

ָעִרים  :ּוֵמָאה ׁשְּ

ָמע9  ֺמעַּ ִיׁשְּ נִַּים לֺו ִלׁשְּ ר ָאזְּ ם ִמי ֲאׁשֶּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמַּ  :וַּ

קּו בֺו ִעם10  ר ָדבְּ ה ֲאׁשֶּ ָיֺבאּו ֵאלֶּ דֺו וַּ בַּ תֺו לְּ ִׁשבְּ ִהי בְּ יְּ ֵנים  -וַּ ׁשְּ
ל ָאֻלהּו עַּ ִיׁשְּ ָעָׂשר וַּ ָׁשָליו-הֶּ ר מְּ בַּ  :דְּ

כּות ָהאֱ 11  לְּ ת ָרֵזי מַּ עַּ ן ָלדַּ ם ִנתַּ ם ָלכֶּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ה  וַּ ֵאלֶּ ֹלִהים וְּ
ֺכל עּו בַּ מְּ ָׁשִלים ִיׁשְּ ק מְּ חּוץ רַּ ר ִמבַּ  :ֲאׁשֶּ

ן12  לֺא ָיִבינּו פֶּ עּו וְּ מְּ ָׁשמֺועַּ ִיׁשְּ עּו וְּ לֺא ֵידְּ אּו וְּ ן ָראֺו ִירְּ עַּ מַּ - לְּ
םיָ  ח ָלהֶּ לַּ ִנסְּ  :ׁשּובּו וְּ

ם ִאם13  ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ם ֵאיְך ָתִבינּו  - וַּ זֶּה לֺא ֲהִבינֺותֶּ ָמָׁשל הַּ הַּ
ָאר ָׁשִלים ׁשְּ מְּ  :הַּ

ת14  ֺזֵרעַּ אֶּ ֺזֵרעַּ ֲהלֺא הּוא הַּ כּות-הַּ לְּ מַּ ר הַּ בַּ  :דְּ
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ל15  ר עַּ ֲאׁשֶּ ת-וַּ לּו אֶּ בְּ קַּ ר יְּ ה ֲאׁשֶּ ְך ֵהם ֵאלֶּ רֶּ דֶּ ע  -יַּד הַּ זֶּרַּ הַּ
ת ָעם אֶּ ָׁשמְּ ָנָׂשא  -בְּ ָׂשָטן ָיִחיׁש ָלבוֺא וְּ ְך הַּ ם אַּ ר ָלהֶּ ר נֱֶּאמַּ ֲאׁשֶּ

ת ָזרּועַּ ָבם-אֶּ ע הַּ זֶּרַּ  :הַּ

כֵ 16  לוְּ ָזרּועַּ עַּ ע הַּ זֶּרַּ ֲהרּו -ן הַּ מַּ ר יְּ ה ֲאׁשֶּ ע ֵהם ֵאלֶּ לַּ ת סֶּ קַּ לְּ חֶּ
ת ֺמעַּ אֶּ ָחה-ִלׁשְּ ִׂשמְּ כּות בְּ לְּ מַּ ר הַּ בַּ  :דְּ

ס ִכי17  פֶּ ע יֲַּעֺמדּו  -אֶּ גַּ ט רֶּ עַּ ק ִכמְּ רַּ ָׁשם וְּ נַּפְּ ׁש בְּ ם ֺׁשרֶּ ֵאין ָלהֶּ
ֲחֵרי אַּ ה ָכל -וְּ רֶּ ל-ֵכן ִכי ִתקְּ פּו ֺאָתם עַּ ָרדְּ ר אֱ - ָצָרה וְּ בַּ מּוָנָתם  דְּ

ע ָרגַּ לּו כְּ  :ִיָכׁשְּ

ל18  ָזרּועַּ אֶּ ע הַּ זֶּרַּ הַּ ר- וְּ בַּ עּו דְּ מְּ ר ִיׁשְּ ה ֲאׁשֶּ ֺקִצים ֵהם ֵאלֶּ - הַּ
כּותהַּ  לְּ  :מַּ

ֲחָפִצים ֲאֵחִרים ָבִאים  19  ר וַּ ֵלי ָהעׁשֶּ ִנכְּ זֶּה וְּ ֲאגֺות ָהעֺוָלם הַּ דַּ וְּ
ת ִעים אֶּ לְּ בַּ לֺא -ּומְּ ָדָבר וְּ ההַּ ח-יֲַּעׂשֶּ מַּ  :צֶּ

ת20  ִעים אֶּ ֺשמְּ טֺוָבה ֵהם הַּ ָקה הַּ לְּ חֶּ ָזרּועַּ בַּ ע הַּ זֶּרַּ הַּ ָדָבר  -וְּ הַּ
ר ד ֲאׁשֶּ נֻהּו עַּ פְּ ִיצְּ ִׁשִשים  -וְּ ָעִרים וְּ ֹלִׁשים ׁשְּ נּוָבה ׁשְּ ָינּוב תְּ

ָעִרים ָעִרים ּוֵמָאה ׁשְּ  :ׁשְּ

ת ָהאֵ 21  חַּ ׂשּומֺו תַּ ֵנר לְּ ם ֲהיּוָבא הַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ת  וַּ חַּ יָפה אֺו תַּ
ל ֲעֹלתֺו אֶּ הַּ לֺא לְּ ִמָטה וְּ נֺוָרה-הַּ מְּ  :הַּ

ר לֺא-ִכי ֵאין22  ָלם ֲאׁשֶּ ר-ָדָבר נֶּעְּ ָתר ֲאׁשֶּ ֵאין ִנסְּ ה וְּ לֺא  -ִיָגלֶּ
 :ֵיֵצא ָלאֺור
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ָמע23  ֺמעַּ ִיׁשְּ נִַּים לֺו ִלׁשְּ ר ָאזְּ  :ִמי ֲאׁשֶּ

ם ׁשֺ 24  תֶּ ר אַּ ֲאׁשֶּ ם לַּ כֶּ ם ִׂשימּו ִלבְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ִמָדה  וַּ ִעים בַּ מְּ
ם ם גַּ ד ָלכֶּ ם ָתֺמדּו ָבּה ִימַּ תֶּ ר אַּ ם  -ֲאׁשֶּ ן ָלכֶּ עֺוד יֻתַּ ם וְּ תֶּ אַּ

 :נֺוָספֺות

ר יֶּׁש25  ר ֵאין-ִכי ִמי ֲאׁשֶּ ן לֺו עֺוד ּוִמי ֲאׁשֶּ ח  -לֺו יֻתַּ לֺו יֻקַּ
ר יֶּׁש ם ֲאׁשֶּ נּו גַּ  :לוֺ -ִממֶּ

כּות ָהֱאֹלהִ 26  לְּ ָׁשָלה מַּ ר עֺוד ִנמְּ יֺאמֶּ ע וַּ ָשת זֶּרַּ ים ָכִאיׁש הַּ
ץ  :ָבָארֶּ

ְך27  ָהלַּ ְך  -וְּ ָדל אַּ ִיגְּ ח וְּ מַּ ע ִיצְּ זֶּרַּ הַּ ָלה ָויֺום וְּ יְּ ָקם לַּ לֺו ִליׁשֺון וְּ
ָתה ָכזֺאת הּוא לֺא ֵיָדע ׂשְּ  :ֵאיָכה נֶּעֶּ

ת28  יָה אֶּ ָחּה ֵמֵאלֶּ ץ תֺוִציא ִצמְּ ֲחֵרי-ִכי ָהָארֶּ ָקנֶּה ִראֺׁשָנה אַּ -הַּ
תכֵ  ת וַּ -ן אֶּ ִשֺבלֶּ ֲחֵריהַּ ת-אַּ ֵלָאה-ֵכן אֶּ מְּ ת הַּ ִשֺבלֶּ ִחָטה בַּ  :הַּ

ל29  ָגל עַּ ָאז ָיִחיׁש ָיִניף מַּ ל ָקִציר-וְּ ָקָמה ִכי ָבׁשַּ ת הַּ בּואַּ  :תְּ

ה30  ר מַּ יֺאמַּ ף וַּ יֺוסֶּ ה-וַּ כּות ָהֱאֹלִהים ּומַּ לְּ מַּ מּות לְּ ָמָׁשל -דְּ
ה ּוֶּ ׁשַּ  :ָלּה-נְּ

ָדל 31  רְּ ר חַּ גַּ רְּ גַּ יֺוָנּה לְּ הּוא ָקֺטן ִמָכלִדמְּ ץ וְּ ת ָבָארֶּ ר הּוׁשַּ -ֲאׁשֶּ
לזֶּ  ר עַּ ע ֲאׁשֶּ ֵני ָהֲאָדָמה-רַּ  :פְּ
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ל ִמָכל32  דַּ ע ָיִציץ ִיגְּ רַּ ר ִנזְּ ֲחֵרי ֲאׁשֶּ אַּ דֺוִלים -וְּ ֲעָנִפים גְּ ק וַּ יֶּרֶּ
ד ִצלוֺ -יֺוִציא עַּ נּו בְּ נְּ קַּ ִים יְּ ָשמַּ ר עֺוף הַּ  :ֲאׁשֶּ

ה ִהִטי33  ִבים ָכֵאלֶּ ָׁשִלים רַּ מְּ ִפיּובְּ ם ִמָלתֺו כְּ ר -ף ֲאֵליהֶּ ֲאׁשֶּ
ֵאת לּו ׂשְּ  :ָיכְּ

תֺו ִעם34  ִׁשבְּ ִלי ָמָׁשל ּובְּ ם ָדָבר ִבבְּ ר ֲאֵליהֶּ לֺא ִדבֶּ ִמיָדיו -וְּ לְּ תַּ
ת ם אֶּ ָדם ֵבֵאר ָלהֶּ בַּ ָׁשִלים ֻכָלם-לְּ מְּ  :הַּ

ָרה35  בְּ ם נַּעְּ ר ֲאֵליהֶּ ב ָאמַּ רֶּ ֵעת עֶּ הּוא לְּ יֺום הַּ ל-בַּ ר  -ָנא אֶּ ֵעבֶּ
ָים  :הַּ

ת36  חּו אֶּ לְּ ׁשַּ יְּ ר -וַּ ִהיא ֲאׁשֶּ יֲַּעִבירּו ֺאתֺו ָבֳאִנָיה הַּ ֲהמֺון ָהָעם וַּ
ב ָבּה ֵמָאז ָוֳאִניֺות ֲאֵחרֺות ָסִביב לוֺ   :ָיׁשַּ

ל37  פּו אֶּ ִלים ָׁשטְּ גַּ הַּ ָים וְּ דֺוָלה בַּ ָעָרה גְּ ָתָקם סּוָפה ּוסְּ ָהֳאִנָיה -וַּ
ד אֺוָתּה ָמִים-עַּ לְּ מַּ  :לְּ

הּוא ִנרְּ 38  ָיִעירּו וְּ ֲאֺׁשָתיו וַּ רַּ ָסתֺות מְּ כְּ הַּ ֵתי ָהֳאִנָיה וְּ כְּ יַּרְּ ָדם בְּ
נּו ִדים ֲאָנחְּ ֵבנּו ֲהִכי לֺא ָתחּוׁש ָלנּו ִכי ֺאבְּ  :ֺאתֺו ֵלאֺמר רַּ

ל39  ר אֶּ יֺאמֶּ ר ָברּוחַּ וַּ עַּ ִיגְּ ֵיעֺור וַּ ֺתק -וַּ ִיׁשְּ ע וַּ ֵהָרגַּ ָים ֺדם וְּ הַּ
דֺולָ  ָמָמה גְּ ִהי דְּ תְּ  :הָהרּוחַּ וַּ

ם40  עֺוד ֵאין ֵאֻמן ָבכֶּ ֱחָרדּון הַּ דּועַּ ֺכה תֶּ ם מַּ ר ֲאֵליהֶּ  :ָאז ָאמַּ
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ל41  רּו ִאיׁש אֶּ יֺאמְּ דֺוָלה וַּ ָאה גְּ אּו ִירְּ ֵהם ָירְּ ָאִחיו ִמי הּוא זֶּה  -וְּ
ם ר גַּ קֺולוֺ -ֲאׁשֶּ ִׁשיִבים לְּ קְּ ָים מַּ הַּ  :ָהרּוחַּ וְּ
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ל1  ָיֺבאּו אֶּ ל-וַּ ָים אֶּ ר הַּ ִזִיים-ֵעבֶּ ֵגרַּ ב הַּ קֺום מֺוׁשַּ  :מְּ

הּוא ָיָצא ִמן2  ִהֵנה-וְּ ָראתֺו ִמן-ָהֳאִנָיה וְּ ָבִרים -ִאיׁש יֺוֵצא ִלקְּ קְּ הַּ
ר ִעתוֺ -ֲאׁשֶּ בַּ ָאה מְּ  :רּוחַּ ֻטמְּ

ֺסר ֺאתֺו  ּומֺוָׁשבֺו ָהָיה ֵבין 3  אְּ לֺא ָיֺכל עֺוד ִאיׁש לֶּ ָבִרים וְּ קְּ הַּ
ִזִקים ף לֺא בְּ אַּ  :וְּ

ת-ִכי4  נֵַּתק אֶּ יְּ ֵזל וַּ רְּ ֵלי בַּ בְּ כַּ ִזִקים ּובְּ ר בְּ סַּ בֺות נֶּאְּ ָעִמים רַּ - פְּ
תהַּ  אֶּ ֵאל יַּד-ִזִקים וְּ לֺא ָהָיה לְּ ָבִלים ִׁשֵבר וְּ כְּ ׁשוֺ -הַּ ָכבְּ  :ִאיׁש לְּ

ָלה5  יְּ ָהָיה ֺצֵעק ָתִמיד לַּ ֺטֵרף   וְּ ָהִרים וְּ הֶּ ָבִרים וְּ קְּ יֺוָמם ֵבין הַּ וְּ
ׁשוֺ   :ָבֲאָבִנים נַּפְּ

ת6  ֺאתֺו אֶּ ִהי ִכרְּ יְּ חּו לוֺ -וַּ תַּ ִיׁשְּ ָיָרץ וַּ  :ֵיׁשּועַּ ֵמָרחֺוק וַּ

ה7  ר מַּ יֺאמַּ קֺול ָגדֺול וַּ ק בְּ עַּ ִיצְּ ן-וַּ יֺון  -ִלי ָוָלְך ֵיׁשּועַּ בֶּ לְּ ֵאל עֶּ
ִביֲעָך ֵבאֹלִהים כִ  ׁשְּ ִני מַּ ֵנִניִהנְּ עַּ  :י לֺא תְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ָאה ִמן8  ר ֵאָליו ֵצא רּוחַּ ֻטמְּ זֶּה-ִכי הּוא ָאמַּ  :ָהִאיׁש הַּ

ה9  ָאֵלהּו ֵלאֺמר מַּ ִיׁשְּ ִמי ִכי- וַּ ֲחנִַּים ׁשְּ ר מַּ יֺאמַּ ָך וַּ מֶּ ִבים  -ׁשְּ רַּ
נּו  :ֲאָנחְּ

ר10  צַּ ִיפְּ ל-וַּ ָחם אֶּ לְּ ִתי ׁשַּ ִבלְּ ֺאד לְּ ץ-בֺו מְּ  :ִמחּוץ ָלָארֶּ

ר ֲחִזיִרי11  ֵעדֶּ ע ָהָהרוְּ ה ָׁשם ִמֵצלַּ ִבים ָהָיה ֺרעֶּ  :ם רַּ

נּו12  נְּ חַּ ִיתְּ ֵחנּו-וַּ לְּ ל-לֺו ֵלאֺמר ׁשַּ ם-ָנא אֶּ ָנבֺוָאה ָבהֶּ ֲחִזיִרים וְּ  :הַּ

ָתבֺאָנה  13  אּו וַּ ה ָיצְּ ֵמאֺות ָהֵאלֶּ טְּ ָהרּוחֺות הַּ ם ֵיׁשּועַּ וְּ יַּנַּח ָלהֶּ וַּ
ל ֺטף ָכל-אֶּ ִיׁשְּ ֲחִזיִרים וַּ ר בַּ -תֺוְך הַּ לָהֵעדֶּ ֵהם  -מֺוָרד אֶּ ָים וְּ תֺוְך הַּ

ָים עּו בַּ ִים ֻטבְּ פַּ לְּ אַּ  :ֻכָלם כְּ

ת14  יִַּגידּו אֶּ ֲחִזיִרים ָנסּו וַּ ֺרֵעי הַּ אּו  -וְּ ֵיצְּ ה וַּ ָׂשדֶּ ָדָבר ָבִעיר ּובַּ הַּ
ָיָתה ר ִנהְּ אֺות ֵאת ֲאׁשֶּ ָמקֺום ִלרְּ ֵני הַּ  :בְּ

ל15  ָיֺבאּו אֶּ ת-וַּ אּו אֶּ ִירְּ ל ָהִאיׁש בַּ -ֵיׁשּועַּ וַּ עַּ ֵשִדים בַּ עֺון הַּ ל מְּ עַּ
ִייָראּו ָׁשָרה וַּ תֺו יְּ עְּ דַּ ָגִדים וְּ ֻלָבׁש בְּ הּוא ֺיֵׁשב מְּ ֲחָנִים וְּ  :מַּ

ת16  ָהֺרִאים אֶּ ת-וְּ ם אֶּ רּו ָלהֶּ ם ִספְּ ֵעיֵניהֶּ ה בְּ ֲעׂשֶּ מַּ ר  -הַּ ֲאׁשֶּ
ֲחִזיִרים ר הַּ ֵעדֶּ ֵשִדים ּולְּ עֺון הַּ ל מְּ עַּ בַּ  :נֲַּעָׂשה לְּ

ר17  צַּ ָיֵחלּו ִלפְּ ם-וַּ בּוֵליהֶּ  :בֺו ִכי יֲַּעֺבר ִמגְּ

ל18  ד אֶּ ֵירֶּ יֺות  -וַּ ִתתֺו ִלהְּ ע בֺו לְּ ֵשִדים ָפגַּ עֺון הַּ ל מְּ עַּ ָהֳאִנָיה ּובַּ
לוֺ  צְּ  :אֶּ
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ָך  19  תֶּ דְּ מֺולַּ ׇך ּולְּ ֵביתְּ ר ֵאָליו ׁשּוב לְּ ְך ָאמַּ ָתנֺו ֵיׁשּועַּ אַּ לֺא נְּ וְּ
ה ם מֶּ ֵגד ָלהֶּ הַּ ה ּוָמה-וְּ הֺוָ ָך יְּ בּו -ָעָׂשה לְּ יָךרַּ ֲחָמיו ֵאלֶּ  :רַּ

ר ָעָׂשה לֺו ֵיׁשּועַּ  20  פֺוִליס ֵאת ֲאׁשֶּ כַּ דֶּ ִמיעַּ בְּ ׁשְּ הַּ ל לְּ ָיחֶּ ְך וַּ ֵילֶּ וַּ
אּו ֻכָלם לְּ פַּ ִיתְּ  :וַּ

ל21  יֲַּעֺבר ָבֳאִנָיה אֶּ ָיָׁשב ֵיׁשּועַּ וַּ ם-וַּ עַּ ָים וְּ ר הַּ צּו -ֵעבֶּ בְּ ָרב ִנקְּ
ל הּוא ֺעֵמד עַּ ָים-ֵאָליו וְּ ת הַּ פַּ  :ׂשְּ

ד ָראֵׁשי ֵבית22  חַּ ִהֵנה אַּ מֺו ָיִאיר  -וְּ ת ָבא ֵאָליו ּוׁשְּ ֵנסֶּ כְּ הַּ
ָצה ָליו ָארְּ גְּ רַּ ל לְּ ֺאתֺו ֺאתֺו ָנפַּ ִכרְּ  :וְּ

ד 23  ָדה ִהִגיָעה עַּ יַּלְּ ֺאד ֵלאֺמר ִבִתי הַּ ֵנן ֵאָליו מְּ חַּ ִיתְּ ֲעֵרי  -וַּ ׁשַּ
ל ָׁשָבה -ָמוֶּת הֺואֶּ יָה וְּ יָך ָעלֶּ ָיהָנא ָובֺא ִׂשים ָידֶּ ִחי ֵמָחלְּ  :ּותְּ

ם24  ֲהמֺון עַּ ְך ִאתֺו וַּ ֵילֶּ ָחֻקהּו-וַּ ִידְּ ֲחָריו וַּ כּו אַּ  :ָרב ָהלְּ

ֵתים  25  כּו ׁשְּ ׁשְּ ֵמי זֺוָבּה ִנמְּ ר יְּ ָתה ָשם ֲאׁשֶּ ִאָשה ָזָבה ָהיְּ וְּ
ה ָׁשָנה רֶּ ׂשְּ  :עֶּ

ֺכל  26  ִאים ׁשֺוִנים וְּ ִבים ִמיֵדי ֺרפְּ אֺוִבים רַּ כְּ ָאה מַּ ִהיא ָנׂשְּ וְּ
ה-רֲאׁשֶּ  ָקׁשֶּ ְך ָהלֺוְך וְּ ָעּה ָהלַּ ִתי הֺוִעיל ִכי ִנגְּ ָרה ִבלְּ  :ָלּה ִפזְּ

ת27  ָעּה אֶּ ָׁשמְּ ִהי כְּ יְּ ב ֲהמֺון ָהָעם -וַּ רֶּ קֶּ ָתבֺא בְּ ע ֵיׁשּועַּ וַּ ֵׁשמַּ
דוֺ  נַּף ִבגְּ ע ִבכְּ ִתגַּ ֲחָריו וַּ  :ֵמאַּ

ק28  ִלָבּה ִאם רַּ ָרה בְּ ִאָּוֵׁשָעה-ִכי ָאמְּ ָגָדיו וְּ ע ִבבְּ גַּ  :אֶּ
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ָׂשָרּה29  ע ִבבְּ נֶּגַּ ָפא הַּ ֵכר ִכי ִנרְּ תַּ ֺאם וַּ יָה ִפתְּ קֺור ָדמֶּ ׁש מְּ ִייבַּ  :וַּ

תֺוְך 30  ן בְּ ִיפֶּ נּו וַּ ָאה ִממֶּ בּוָרה ָיצְּ ע ִכי גְּ גַּ רֶּ ׁשֺו כְּ נַּפְּ ע בְּ ֵיׁשּועַּ ָידַּ וְּ
ר ִמי יֺאמַּ ָגָדי-ָהָעם וַּ ע ִבבְּ  :ָנגַּ

ָך31  ִמיָדיו ִהנְּ לְּ רּו ֵאָליו תַּ יֺאמְּ ֲחקּון ִמָסִביב  וַּ ה ִכי ָהָעם ִידְּ  ֺראֶּ
ל ִמי אַּ ָתה ִתׁשְּ אַּ ָגָדי-וְּ ע ִבבְּ  :ָנגַּ

ָתה ָכזֺאת32  ר ָעׂשְּ אֺות ֺאָתּה ֲאׁשֶּ יֵַּבט ִמָסִביב ִלרְּ  :וַּ

ת33  ָעה אֶּ ָדה ִכי ָידְּ ָחרְּ ָאה וְּ ָהִאָשה ָירְּ ָתבֺא -וְּ ר נֲַּעָׂשה ָלּה וַּ ֲאׁשֶּ
תַּ  ָצה וַּ רְּ ָפָניו אַּ ִתֺפל לְּ דוַּ ת-גֶּ  :לֺו ָהֱאמֶּ

ָׁשלֺום  34  ִכי לְּ יָה ִבִתי ֱאמּוָנֵתְך הֺוִׁשיָעה ָלְך לְּ ר ֵאלֶּ יֺאמֶּ וַּ
ִכי ֲחלּוָאיְּ ֵׁשְך ִמתַּ ָתה נַּפְּ ָחיְּ  :וְּ

ֵׁשי רֺאׁש ֵבית35  נְּ אַּ ֵבר וְּ דַּ נּו מְּ ת ָבאּו ִמֵביתֺו -עֺודֶּ ֵנסֶּ כְּ הַּ
ָלָמה ָך וְּ רּו ֵמָתה ִבתְּ יֺאמְּ ה ע-וַּ אֶּ לְּ תזֶּה תַּ ָרִבי-ֺוד אֶּ  :הַּ

ת36  מֺועַּ ֵיׁשּועַּ אֶּ ל-ִכׁשְּ ר אֶּ יֺאמֶּ ָדָבר ָהָאמּור וַּ -רֺאׁש ֵבית-הַּ
להַּ  ת אַּ ֵנסֶּ ְך-כְּ ֲאֵמן-ִתיָרא אַּ  :הַּ

יֺוָחָנן 37  יֲַּעֺקב וְּ רֺוס וְּ טְּ פֶּ ִתי לְּ ת ִעמֺו ִבלְּ כֶּ ִאיׁש ָללֶּ ן לְּ לֺא ָנתַּ וְּ
 :ֲאִחי יֲַּעֺקב

ָיֺבאּו ֵבית38  תהַּ -רֺאׁש ֵבית-וַּ א אֶּ יַּרְּ ת וַּ ֵנסֶּ ֺבִכים -כְּ ת הַּ הּומַּ מְּ
ת אֶּ ִבים-וְּ ִלים ָהרַּ יַּלְּ מְּ  :הַּ
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ה39  ם מַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ָיבֺא וַּ ה-וַּ ֱהמּו ּומַּ ָדה לֺא  -תֶּ יַּלְּ כּו הַּ ִתבְּ
ֵׁשָנה ִהיא -ֵמָתה ִכי ִאם  :יְּ

ת40  ְך הּוא הֺוִציא אֶּ ֲעגּו לֺו אַּ ִילְּ ת-ֻכָלם ִמן-וַּ ח אֶּ ִיקַּ ָבִית וַּ - הַּ
תאֲ  אֶּ נֲַּעָרה וְּ ת-ִבי הַּ אֶּ ר  -ִאָמה וְּ ָרה ֲאׁשֶּ דְּ חַּ ָיבֺא הַּ ר ִאתֺו וַּ ֲאׁשֶּ

נֲַּעָרה ָׁשָמה  :הַּ

ר נֲַּעָרה  41  ר ֵיָאמַּ ָתא קּוִמי ֲאׁשֶּ יְּ לְּ ר טַּ יֺאמֶּ נֲַּעָרה וַּ יַּד הַּ יֲַּחֵזק בְּ וַּ
 :קּוִמי

ת42  ִהיא בַּ ְך וְּ ִתֲהלַּ ֺאם וַּ נֲַּעָרה ִפתְּ ָתָקם הַּ ֵר -וַּ ׂשְּ ֵתים עֶּ ה ָׁשָנה ׁשְּ
א לֶּ ֵלא ָופֶּ פְּ אּו הַּ לְּ פַּ ִיתְּ  :וַּ

ר  43  ִאיׁש ָאז ָאמַּ ָדָבר לְּ ע הַּ ִתי ִיָּודַּ ִבלְּ ִהיֵרם לְּ יַּזְּ ם וַּ ו ֲעֵליהֶּ צַּ יְּ וַּ
ת ֱאֺכל-ָלתֶּ  :ָלּה לֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Marcos Hebraico 6 

 

ֵיֵצא 1  ל וַּ ָיבֺא אֶּ ֲחָריו-ִמָשם וַּ כּו אַּ ִמיָדיו ָהלְּ לְּ תַּ תֺו וְּ דְּ ץ מֺולַּ רֶּ  :אֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֵבית2  ֵמד בְּ לַּ ל לְּ ָיחֶּ ָבת וַּ שַּ יֺום הַּ ִהי בְּ יְּ עּו -וַּ ִבים ָׁשמְּ רַּ ת וְּ ֵנסֶּ כְּ הַּ
ִין ָלזֶּה ָכל הּו ֵלאֺמר ֵמאַּ מְּ ִיתְּ ה-וַּ ה מַּ ֵאיְך  -ֵאלֶּ ָמתֺו וְּ נַּת ָחכְּ מְּ

עֲ  ה תַּ ָלאֺות ָכֵאלֶּ יָנה ָיָדיוִנפְּ  :ׂשֶּ

ן3  ָחָרׁש בֶּ יֺוֵסי ִויהּוָדה -ֲהלֺא זֶּה הּוא הֶּ ֲאִחי יֲַּעֺקב וְּ ָים וַּ ִמרְּ
ם גַּ עֺון וְּ ִׁשמְּ ם  -וְּ יֺוָתו ֲהלֺא ֻכָלן ִאָתנּו ֺפה ִכי הּוא ָהָיה ָלהֶּ חְּ אַּ

ף ן נֶּגֶּ בֶּ אֶּ  :לְּ

אֶּ 4  ִלי ָכבֺוד זּוָלִתי בְּ ם ֵיׁשּועַּ ֵאין ָנִביא ִבבְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ץ וַּ רֶּ
תֺוְך ֵביתוֺ  תֺו ּובְּ חְּ פַּ ב ִמׁשְּ רֶּ קֶּ תֺו בְּ דְּ  :מֺולַּ

ר  5  ֲעֵדי חֺוִלים ֲאָחִדים ֲאׁשֶּ ָלאֺות ָׁשָמה ִבלְּ ֲעׂשֺות ִנפְּ לֺא ָיֺכל לַּ וְּ
ָפֵאם ִירְּ ם וַּ  :ָׂשם ָיָדיו ֲעֵליהֶּ

ֵמד 6  לַּ ָיָסב לְּ ְך וַּ ֵילֶּ ר ֱאמּוָנָתם וַּ ֵני ֺחסֶּ הּו ִמפְּ תְּ ֱהִזיקַּ ָמה הֶּ ׁשַּ וְּ
ָפִריםבַּ   :כְּ

ל7  ָרא אֶּ ִיקְּ ֺכחַּ -וַּ ָנִים וְּ נִַּים ׁשְּ ֹלחַּ ֺאָתם ׁשְּ ל ִלׁשְּ ָיחֶּ ָעָׂשר וַּ ֵנים הֶּ ׁשְּ
ל ָיָדם עַּ ן בְּ ָאה-ָנתַּ ֻטמְּ  :רּוחֺות הַּ

לֺא 8  דֺו וְּ בַּ ה לְּ טֶּ ָכם זּוָלִתי מַּ רְּ דַּ אּו ֵצָדה לְּ ִתי ִיׂשְּ ִבלְּ ו ֺאָתם לְּ צַּ יְּ וַּ
כִ  ף בַּ סֶּ לֺא כֶּ קּוט וְּ לֺא יַּלְּ ם וְּ חֶּ  :יסלֶּ

ל-ִכי ִאם9  ָגִדים בַּ ֲחִליפֺות בְּ ָלם וַּ גְּ ף רַּ כַּ ָדל לְּ נְּ ִעיל סַּ נְּ הַּ -לְּ
ָבׁשּויִ   :לְּ
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קֺומֺות 10  מְּ ד הַּ חַּ אַּ ָבִתים בְּ ד הַּ חַּ אַּ ם ִכי ָתֺבאּו לְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ וַּ
ד הּוא עַּ ִית הַּ בַּ בּו בַּ ֲעֺברּון-ׁשְּ ר תַּ  :ֲאׁשֶּ

ָכל11  ר לֺא-וְּ פּו -ֲאׁשֶּ סְּ ם יַּאַּ כֶּ ֺקלְּ עּו בְּ מְּ לֺא ִיׁשְּ ָתה וְּ יְּ בַּ ם הַּ כֶּ תְּ אֶּ
ת  ם אֶּ תֶּ רְּ עַּ אּו ִמָשם ּונְּ ם ָאֵמן -צְּ ֵעדּות ָלהֶּ ם לְּ ֵליכֶּ גְּ ל רַּ ָהָאָבק ֵמעַּ

ִדין ִמן יֺום הַּ ל בְּ ֲעֺמָרה ֵיקַּ לַּ ֺדם וְּ ם ִלסְּ ָהִעיר  -ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ
ִהיא  :הַּ

ל12  אּו אֶּ רְּ ִיקְּ ֵיֵצאּו וַּ  :ָהָעם ָלׁשּוב-וַּ

גָ 13  יְּ תוַּ אֶּ בֺות וְּ ׁשּו רּוחֺות ָרעֺות רַּ ן -רְּ מֶּ ׁשֶּ ִבים ָסכּו בְּ חֺוִלים רַּ
אּו ֺאָתם פְּ ִירְּ  :וַּ

ל14  דֺוס עַּ ְך הֺורְּ לֶּ מֶּ ע הַּ מַּ ִיׁשְּ ץ -וַּ מֺו ָבָארֶּ ע ָהָיה ׁשְּ ֵיׁשּועַּ ִכי נֺודַּ
ֵבל ָקם ִמן טַּ מְּ ר ִכי יֺוָחָנן הַּ יֺאמֶּ ל-וַּ ֵמִתים עַּ ָרה ָידֺו -הַּ ֵכן ָגבְּ

ֲעׂשוֺ  ָלאֺותלַּ  :ת ִנפְּ

רּו ִכי15  ר ָאמְּ ֵיׁש ֲאׁשֶּ רּו ִכי-וְּ ֲאֵחִרים ָאמְּ הּוא -הּוא ֵאִלָיהּו וַּ
ִביִאים נְּ ד הַּ חַּ אַּ  :ָנִביא אֺו כְּ

ת16  ר ָנָׂשאִתי אֶּ ר זֶּה הּוא יֺוָחָנן ֲאׁשֶּ יֺאמַּ ע וַּ דֺוס ָׁשמַּ הֺורְּ - וְּ
 ֺ ֵמִתים-אׁשֺו ֵמָעָליו הּוא ָקם ִמןר  :הַּ

דֺוס ֲאׁשֶּ 17  ֵנהּו הּוא הֺורְּ ִיתְּ ֵרהּו וַּ סְּ יַּאַּ יֺוָחָנן וַּ ֺפׂש בְּ ִיתְּ ח וַּ ר ָׁשלַּ
ל ר עַּ ֺסהַּ ֵבית הַּ ר ֺאָתּה  -בְּ ת ִפיִלפֺוס ָאִחיו ֲאׁשֶּ ָיה ֵאׁשֶּ ר הֺורֺודְּ בַּ דְּ
ִאָשה ח לֺו לְּ  :ָלקַּ
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ל18  ר אֶּ ת ָאִחיָך  -ִכי יֺוָחָנן ָאמַּ ת ֵאׁשֶּ חַּ תֺוָרה ָלקַּ דֺוס לֺא כַּ הֺורְּ
ִאָשה ָך לְּ  :לְּ

ָלה לוֺ 19  לֺא ָיכְּ ֲהִמיתֺו וְּ ֵקׁש לַּ בַּ תְּ ָיה וַּ ֺטם ֺאתֺו הֺורֺודְּ ִתׂשְּ  :וַּ

ת20  דֺוס ָהָיה ָיֵרא אֶּ ִדיק  -ִכי הֺורְּ ע ִכי ִאיׁש צַּ ר ָידַּ ֲאׁשֶּ יֺוָחָנן בַּ
ר ִאָּוה   ָברֺו ֲאׁשֶּ ִפי דְּ בֺות ָעָׂשה לְּ רַּ ן ָעָליו וְּ ָיגֶּ ָקדֺוׁש הּוא וַּ וְּ

ֺמעַּ לוֺ   :ִלׁשְּ

ִהי21  יְּ ת וַּ ת אֶּ דֶּ יֺום הּוא יֺום ֻהלֶּ ה  -הַּ תֶּ ׂש ִמׁשְּ יַּעַּ דֺוס וַּ הֺורְּ
ָגִליל ָראֵׁשי הַּ ָׂשֵרי ֲאָלָפיו ּולְּ ֺדָליו לְּ  :ִלגְּ

ת22  ָתבֺא בַּ ד-וַּ קֶּ רַּ תְּ ָיה וַּ ֵעיֵני  -הֺורֺודְּ ב בְּ ִתיטַּ ָמחֺול וַּ ָׁשם בְּ
ְך אֶּ  לֶּ מֶּ ר הַּ יֺאמֶּ ִסבֺו וַּ ִבים ִבמְּ יׁשְּ ֵעיֵני הַּ דֺוס ּובְּ נֲַּעָרה  -להֺורְּ הַּ

ן תֶּ אֶּ ִני וְּ ֲאִלי ִממֶּ ָקָׁשֵתְך-ָלְך ָכל-ׁשַּ  :בַּ

ע ָלּה ֵלאֺמר ָכל23  ִיָשבַּ ד-וַּ ם עַּ ִני גַּ ֲאִלי ִממֶּ ר ִתׁשְּ ֲחִצי  -ֲאׁשֶּ
ה ָלְך ֱעׂשֶּ כּות ֵכן אֶּ לְּ מַּ  :הַּ

ל24  ר אֶּ ֵתֵצא וַּתֺאמֶּ ן ֵלאֺמר -וַּ עַּ תַּ ָאל וַּ ׁשְּ תִאָמּה ָמה אֶּ רֺאׁש  -אֶּ
ֵבל טַּ מְּ  :יֺוָחָנן הַּ

ל25  ָתָׁשב אֶּ ֵהר וַּ מַּ תְּ ן-וַּ ֵאָלִתי ִכי ִתתֶּ ר ׁשְּ ְך וַּתֺאמַּ לֶּ מֶּ יֺום  -הַּ ִלי כַּ
ת ל אֶּ ֵספֶּ ֵבל-בַּ טַּ מְּ  :רֺאׁש יֺוָחָנן הַּ
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ד26  ְך עַּ לֶּ מֶּ ֵצב הַּ עַּ ִיתְּ ִבים -וַּ יׁשְּ הַּ בּוָעה וְּ שְּ ֲעבּור הַּ ס בַּ פֶּ ֺאד אֶּ מְּ
 ֺ ִסבֺו ל תִעמֺו ִבמְּ ָהִׁשיב אֶּ  :ָפנֶּיהָ -א ָאָבה לְּ

ָחד ִמן27  ח אֶּ לַּ ִיׁשְּ ְך וַּ לֶּ מֶּ ֵהר הַּ מַּ יְּ ָהִביא  -וַּ ֵּוהּו לְּ צַּ יְּ ָבִחים וַּ טַּ הַּ
ת ת-אֶּ ֺרת אֶּ ִיכְּ ְך וַּ ֵילֶּ ר-רֺאׁש יֺוָחָנן וַּ ֺסהַּ ֵבית הַּ  :רֺאׁשֺו בְּ

ָנה אֺ 28  נֲַּעָרה ָנתְּ הַּ נֲַּעָרה וְּ ֵנהּו לַּ ִיתְּ ל וַּ ֵספֶּ ִביֵאהּו בַּ יְּ ִאָמּהוַּ  :תֺו לְּ

ת29  אּו אֶּ ִיׂשְּ ָיֺבאּו וַּ ִמיָדיו וַּ לְּ עּו תַּ מְּ ִיׁשְּ מוֺ -וַּ ֻרהּו בְּ בְּ ִיקְּ ָחָלל וַּ - הֶּ
רקָ   :בֶּ

ל30  ִליִחים אֶּ שְּ צּו הַּ ִיָקבְּ ת -וַּ יִַּגידּו לֺו אֶּ ר ָעׂשּו -ָכל-ֵיׁשּועַּ וַּ ֲאׁשֶּ
ר ִלֵמדּו ֵאת ֲאׁשֶּ  :וְּ

ָכה אֶּ 31  ֵנלְּ כּו וְּ ם לְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ִגיעּו ָׁשם -לוַּ רְּ תַּ ָמקֺום ָׁשֵמם וְּ
ד ָשִבים עַּ הַּ ָבִאים וְּ בּו הַּ ָעט ִכי רַּ ם ֵעת -מְּ אּו ָלהֶּ ר לֺא ָמצְּ ֲאׁשֶּ

ֱאָכל ם-לֶּ  :ָלחֶּ

ל32  ָדם אֶּ בַּ כּו ָבֳאִנָיה לְּ ֵילְּ  :ָמקֺום ָׁשֵמם-וַּ

ם 33  ִבים ֵמהֶּ ִכים ִהִכירּו ֺאתֺו רַּ אֺות ֲהמֺון ָהָעם ֺאָתם ֺהלְּ ִכרְּ
ָירּו ָיָבָׁשה ִמָכלוַּ ְך הַּ רֶּ ִדימּו ָלבֺא ֵאָליו-צּו דֶּ יַּקְּ ָעִרים וַּ  :הֶּ

ם34  א ֲהמֺון עַּ יַּרְּ ֵיֵצא ֵיׁשּועַּ וַּ ם ִכי -וַּ רּו ֲעֵליהֶּ מְּ ֲחָמיו ִנכְּ רַּ ָרב וְּ
ר ֵאין צֺאן ֲאׁשֶּ ָבִרים ׁשֺוִנים-ָהיּו כַּ הֺוֺרָתם דְּ ל לְּ ָיחֶּ ה וַּ ם ֺרעֶּ  :ָלהֶּ
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ִהי ִכי35  יְּ יוֺ -וַּ ָמקֺום ָפָנה הַּ רּו הַּ יֺאמְּ ִמיָדיו וַּ לְּ ָיֺבאּו ֵאָליו תַּ ם וַּ
ֺאד ד מְּ יֺום רַּ הַּ  :ָׁשֵמם וְּ

ל36  כּו אֶּ ֵילְּ ל ָפנֶּיָך וְּ ֵחם ֵמעַּ לְּ ן ִמָסִביב -ׁשַּ ֵריהֶּ צְּ חַּ ָעִרים וְּ הֶּ
ה ם מַּ ם ִכי ֵאין ָלהֶּ חֶּ ם לֶּ נֺות ָלהֶּ יֺאֵכלּו-ִלקְּ  :ׁשֶּ

ם37  נּו ָלהֶּ ם תְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ן וַּ יַּעַּ רּו ֵאָליו   וַּ יֺאמְּ ֱאֺכל וַּ ם לֶּ תֶּ אַּ
ם ִים ִדיָנר ּוָמָצא ָלהֶּ ָמאתַּ ם בְּ חֶּ ם לֶּ נֺות ָלהֶּ ִכי ֵנֵלְך ִלקְּ  :וְּ

רֺות 38  ָמה ִככְּ ם כַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ אּו  -וַּ ִירְּ אּו וַּ כּו ּורְּ ם לְּ ם ָלכֶּ חֶּ לֶּ
ָנִים ָדִגים ׁשְּ ם וְּ חֶּ רּו ֲחִמָשה לֶּ יֺאמְּ  :וַּ

ו ֺאָתם ִכי יִׁשב39  צַּ יְּ אוַּ ׁשֶּ אֺות דֶּ ל ִבנְּ בֶּ ל חֶּ בֶּ  :ּום ֻכָלם חֶּ

ל40  ם ׁשּוָרה עַּ בּו ָלהֶּ ֵיׁשְּ ֲחִמִשים  -וַּ ׁשּוָרה ֵמָאה ֵמָאה ִאיׁש וַּ
 :ֲחִמִשים ִאיׁש

ת41  ח אֶּ ִיקַּ ת-וַּ אֶּ ם וְּ חֶּ לֶּ ת הַּ ִיָׂשא ֵעיָניו  -ֲחֵמׁשֶּ ָדִגים וַּ ֵני הַּ ׁשְּ
ת ֺרס אֶּ ִיפְּ ְך וַּ ָברֶּ יְּ ָמרֺום וַּ ם וַּ -לַּ חֶּ לֶּ ִמיָדיו ָלׂשּום  הַּ לְּ תַּ ן לְּ ִיתֶּ

ת אֶּ ם וְּ ֵניהֶּ ֻכָלם-ִלפְּ ק לְּ ָדִגים ִחלַּ ֵני הַּ  :ׁשְּ

ָבעּו42  ִיׂשְּ לּו ֻכָלם וַּ יֺאכְּ  :וַּ

ֵלִאים ִמן43  ִלים מְּ ֵנים ָעָׂשר סַּ אּו ׁשְּ ִיׂשְּ נֺוָתִרים -וַּ תֺוִתים הַּ פְּ הַּ
ָדִגים-ּוִמן  :הַּ

הּוא44  ם הַּ חֶּ לֶּ ר ָלֲחמּו בַּ ה ֲאׁשֶּ ֵאלֶּ ֵפי ִאיׁש וְּ לְּ ת אַּ ׁשֶּ ֲחמֶּ  :ָהיּו כַּ
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ל45  ָברֺו עַּ ָפָניו  - ָאז ָחזַּק דְּ ֲעֺבר לְּ לַּ ת ָבֳאִנָיה וְּ דֶּ ִמיָדיו ָלרֶּ לְּ תַּ
ל ל-אֶּ ָים אֶּ ר הַּ ת-ֵעבֶּ ח אֶּ לַּ ׁשַּ עֺוד הּוא יְּ ָדה בְּ  :ָהָעם-ֵבית ָציְּ

ל46  ר ֺאָתם ָעָלה עַּ ר ָפטַּ ֲחֵרי ֲאׁשֶּ אַּ ֵלל-וְּ פַּ ִהתְּ  :ָהָהר לְּ

ָהֳאנִ 47  דֺו וְּ בַּ ִיָּוֵתר הּוא לְּ ב וַּ ֲחֵרי בֺא ָהָערֶּ ָים אַּ ֵלב הַּ ָיה ָבָאה בְּ
יַָּבָׁשה  :בַּ

ת48  א אֶּ יַּרְּ ר הֺוֵלְך  -וַּ עַּ סַּ דֺוָלה ִכי הַּ ָצָרה גְּ ָשִטים ָבֳאִנָיה בְּ הַּ
ת  ֺמרֶּ ׁשְּ ֵעת ָהאַּ ָלה לְּ יְּ עֺוד לַּ ם בְּ ָיבֺא ֲאֵליהֶּ ם וַּ ֵניהֶּ ד פְּ ֺסֵער נֶּגֶּ וְּ

ִביִעית דֺ  לָהרְּ ֲעֺבר ֺאָתם- ֵרְך עַּ ל לַּ יֺואֶּ ָים וַּ ֵני הַּ  :פְּ

ל49  ֵהם ָראּו ֺאתֺו ֺדֵרְך עַּ בּו ִכי ֲחזֺון-וְּ ׁשְּ יַּחְּ ָים וַּ ֵני הַּ רּוחַּ הּוא -פְּ
ָעקּו ִיצְּ  :וַּ

ל-ִכי50  ֵבר עַּ דַּ ֵהר לְּ מַּ יְּ ָהלּו וַּ ִנבְּ ר  -ֻכָלם ָראּו ֺאתֺו וְּ יֺאמֶּ ִלָבם וַּ
קּו ֲאִני  ם ִחזְּ לֲאֵליהֶּ  :ִתיָראּו-הּוא אַּ

ל51  ם אֶּ ד ֲאֵלהֶּ ֵירֶּ הּו -וַּ ֵהם ֵכן ָתמְּ ָהרּוחַּ ָׁשָכָכה וְּ תֺוְך ָהֳאִנָיה וְּ
ֺאד ר מְּ הֺון ֵלָבב יֶּתֶּ ִתמְּ  :בְּ

ר-ִכי גַּם52  בַּ ד- ִבדְּ ם עַּ חֶּ לֶּ רֺות הַּ ִכילּו ִכי ָהיּו  -ִככְּ ֺכה לֺא ִהׂשְּ
ֵדי  :ֵלב-ִכבְּ

רּו 53  בְּ יַּעַּ לוַּ בּו אֶּ רְּ ִיקְּ ר וַּ ָצה ִגֵניסַּ רְּ ָיֺבאּו אַּ חֺוף-וַּ  :הַּ

עֺוד ֵהם ֺעִלים ִמן54  ע-וְּ ָרגַּ ָמקֺום ִהִכיֻרהּו כְּ ֵׁשי הַּ נְּ אַּ  :ָהֳאִנָיה וְּ
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ָכל55  ָיֻרצּו בְּ ת-וַּ ָיֵחלּו ָלֵׂשאת אֶּ ִכָכר וַּ ל-הַּ חֺוִלים עַּ ָכָבם  -הַּ ִמׁשְּ
ל ֲהִביָאם אֶּ עּו כִ -לַּ ר ָׁשמְּ ָמקֺום ֲאׁשֶּ  :הּוא ָׁשם-יהַּ

ָכל56  ן -ּובְּ ֵריהֶּ צְּ חַּ ָעִרים וְּ ָפִרים אֺו בְּ ר ָבא ָׁשָמה ִבכְּ ָמקֺום ֲאׁשֶּ
ת ל-ָׁשם ָׂשמּו אֶּ ָפָניו עַּ חֺוִלים לְּ נּו-הַּ נְּ חַּ ִיתְּ ֵני חּוצֺות וַּ לֺו  -פְּ

ע ר ָנגַּ ִהי ֺכל ֲאׁשֶּ יְּ דֺו וַּ נַּף ִבגְּ ת ִבכְּ עַּ ִתָתם ָלגַּ  :בֺו ָוָחי-לְּ

Marcos Hebraico 7 

 

ר ָבאּו 1  ִרים ֲאָחִדים ֲאׁשֶּ סֺופְּ רּוִׁשים וְּ ִיָקֲהלּו ֵאָליו פְּ וַּ
 :ִמירּוָׁשָלִים

ֵמאֺות ִכי 2  ִים טְּ ָידַּ ם בְּ חֶּ ִלים לֶּ ִמיָדיו ֺאכְּ לְּ אּו ֵאת ֲאָחִדים ִמתַּ ִירְּ וַּ
יֺוִכיחּו ֺאָתם   :לֺא ָרָחצּו וַּ

ָכל3  רּוִׁשים וְּ פְּ חֶּ -ִכי הַּ לּו לֶּ הּוִדים לֺא יֺאכְּ יְּ ִתי ִאםהַּ - ם ִבלְּ
תיִ  ֲחצּו אֶּ ד-רְּ ם עַּ ֵדיהֶּ ת- יְּ ק ִכי אֶּ רֶּ פֶּ ֺמרּו-הַּ ֵקִנים ִיׁשְּ זְּ ת הַּ ָבלַּ  :קַּ

בֺוָאם ִמן4  לּו  -ּובְּ בֺות ִקבְּ עֺוד רַּ ָצה וְּ ִלי ָרחְּ לּו ִבבְּ שּוק לֺא יֺאכְּ הַּ
ִכֺירֺות ּוִמטֺות ִדים וְּ כַּ ת ֺכסֺות וְּ ִבילַּ מֺו טְּ ֺמר כְּ ם ִלׁשְּ  :ֲעֵליהֶּ

יִ 5  רּו וַּ מְּ דּועַּ לֺא ִיׁשְּ ִרים ֵלאֺמר מַּ סֺופְּ הַּ רּוִׁשים וְּ פְּ ֲאלּו ֺאתֺו הַּ ׁשְּ
ת יָך אֶּ ִמידֶּ לְּ ת -תַּ ִטילַּ ִלי נְּ ם בְּ חֶּ ִלים לֶּ ֵקִנים ִכי ֵהם ֺאכְּ זְּ ת הַּ ֺסרַּ מְּ

 :ָיָדִים



32 
 

ֵפי6  נְּ ם חַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ָכתּוב  -וַּ ָיהּו כַּ עְּ ׁשַּ ם יְּ ֵלב ֵהיֵטב ִנָבא ֲעֵליכֶּ
זֶּה בִ  ִניָהָעם הַּ ק ִממֶּ ִלבֺו ִרחַּ דּוִני וְּ ָפָתיו ִכבְּ  :ׂשְּ

ִדים7  מְּ לַּ ֺות ֲאָנִׁשים מְּ ָאָתם ֺאִתי ִמצְּ ֺתהּו ִירְּ  :וְּ

ת  8  ִבילַּ ת ֲאָנִׁשים טְּ ֺסרַּ רּו מְּ מְּ ִתׁשְּ ם וַּ תֶּ ֺות ֱאֹלִהים ֲעזַּבְּ ִכי ִמצְּ
ם ֺעִׂשים תֶּ בֺות אַּ ה רַּ ָכֵאלֶּ ֺכסֺות וְּ ִדים וְּ  :כַּ

ר ֲאֵליהֶּ 9  יֺאמֶּ רּו וַּ צְּ ן ִתנְּ עַּ מַּ ֺות ֱאֹלִהים לְּ ִמצְּ ֺאס בְּ ם ִלמְּ תֶּ בְּ ם ֵהיטַּ
ת ם-אֶּ כֶּ תְּ ָבלַּ  :קַּ

ת-ִכי10  ֵבד אֶּ ר כַּ ה ָאמַּ ת-ֺמׁשֶּ אֶּ ֵלל ָאִביו  -ָאִביָך וְּ קַּ ָך ּומְּ ִאמֶּ
ִאמֺו מֺות יּוָמת  :וְּ

ִרים ִאיׁש ִכי11  ם ֺאמְּ תֶּ אַּ ָבן ָכל-וְּ ִאמֺו ָקרְּ ָאִביו אֺו לְּ ר לְּ -יֺאמַּ
רָנאָ הַּ  נּו ֲהֵרי זֶּה נֶּדֶּ נֶּה ִממֶּ הְּ ר תֶּ  :ה ֲאׁשֶּ

ִאמוֺ 12  ָאִביו ּולְּ אּוָמה לְּ ֲעׂשֺות עֺוד מְּ נּו לֺו לַּ לֺא ִתתְּ  :וְּ

ת13  ָתֵפרּו אֶּ רּו  -וַּ סְּ ר ִתמְּ ם ֲאׁשֶּ כֶּ תְּ ֺסרַּ ֵני מְּ ר ֱאֹלִהים ִמפְּ בַּ דְּ
ם ֺעִׂשים תֶּ בֺות אַּ ֵכן רַּ ם וְּ תֶּ  :אַּ

ָרא 14  ִיקְּ ף וַּ יֺוסֶּ לוַּ ם  -אֶּ כֶּ י ֻכלְּ ֲאִזינּו ֵאלַּ ם הַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ָהָעם וַּ
ִכילּו ׂשְּ הַּ  :וְּ

ב ָהָאָדם ִמחּוָצה15  רֶּ קֶּ ר ָיבֺא בְּ ֵמא  - ֵאין ָדָבר ֲאׁשֶּ טַּ ל לְּ לֺו יּוכַּ
ת-ֺאתֺו ִכי ִאם ֵמא אֶּ טַּ נּו הּוא יְּ ר ֵיֵצא ִממֶּ  :ָהָאָדם-זֶּה ֲאׁשֶּ
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ר16  ֺמעַּ יִ -ִמי ֲאׁשֶּ נִַּים לֺו ִלׁשְּ ָמעָאזְּ  :ׁשְּ

ִמיָדיו  17  לְּ ֲאלּו ֺאתֺו תַּ ִיׁשְּ ָתה וַּ ָביְּ ר ָׁשב ִמתֺוְך ָהָעם הַּ ֲאׁשֶּ כַּ וְּ
ל ָׁשלוֺ -עַּ ר מְּ בַּ  :דְּ

ם ֲהִכי גַּם18  ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ִלי ִביָנה ֲהלֺא  -וַּ ם עֺוד ִבבְּ תֶּ אַּ
ִכילּו ִכי ָכל ׂשְּ ל-תַּ ָבא ִמחּוץ אֶּ נּו-הַּ אֶּ מְּ טַּ  :תֺוְך ָהָאָדם לֺא יְּ

ל-לֺאִכי 19  ל-ִלבֺו ִכי ִאם-ָיבֺא אֶּ ֵרׂשֺו ּוִמָשם ֵיֵצא  -אֶּ כְּ
זֵַּקק ָכל ר יְּ ֺדָנה ֲאׁשֶּ ׁשְּ רְּ פַּ  :ָמזֺון-הַּ

נּו20  אֶּ מְּ טַּ ֺיֵצא ִמתֺוְך ָהָאָדם הּוא יְּ ר ָאֵכן הַּ יֺאמַּ  :וַּ

ֲחָׁשבֺות ָרעֺות  21  ֵרי מַּ אּו ִיצְּ ִכי ִמתֺוְך ָהָאָדם ִמתֺוְך ִלבֺו ֵיצְּ
נּוִנים  חזְּ ֵנָבה ָוָרצַּ  :גְּ

ת22  ָרעַּ ִזָמה וְּ ִמָיה וְּ ע רְּ ׁשַּ ע ָורֶּ צַּ ת בֶּ ֲהבַּ ִין ִגדּוִפים -ִנֻאִפים אַּ עַּ
ָבָלה  :ֵגאּות ּונְּ

אֺות ֺאתוֺ -ָכל23  מְּ טַּ אֺות ּומְּ ה ִמתֺוְך ָהָאָדם ֵהן ֺיצְּ  :ָהָרעֺות ָהֵאלֶּ

ל24  ְך ִמָשם אֶּ ֵילֶּ ָיָקם וַּ יָ -וַּ ִצידֺון וַּ בּול צֺור וְּ לגְּ ד  -בֺא אֶּ חַּ אַּ
ִהָסֵתר ְך לֺא ָיֺכל לְּ נּו ִאיׁש אַּ ר יִַּכירֶּ לֺא ָאָבה ֲאׁשֶּ ָבִתים וְּ  :הַּ

ָעה  25  ִעָתּה ָׁשמְּ בַּ ָאה מְּ ָדה רּוחַּ ֻטמְּ יַּלְּ ר ִבָתּה הַּ ִכי ִאָשה ֲאׁשֶּ
ָליו גְּ רַּ ִתֺפל לְּ ָתבֺא וַּ ֵהר וַּ מַּ תְּ  :ָעָליו וַּ
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ָתּה26  דְּ ָוִנית ּומֺולַּ ָהִאָשה יְּ ם וְּ ת-ֲארַּ ִחיק אֶּ רְּ הַּ ֵׁשהּו לְּ קְּ בַּ תְּ - ֺצר וַּ
ב ִבָתּההָ  רֶּ  :רּוחַּ ָהָרָעה ִמקֶּ

ֺבעַּ ִראׁשֺוָנה ִכי לֺא27  ָבִנים ִלׂשְּ יָה ֵיׁשּועַּ ָנתֺון לַּ ר ֵאלֶּ יֺאמֶּ -וַּ
תנָ  ת אֶּ חַּ ָלִבים-כֺון ָלקַּ כְּ ֵני הַּ ִליכֺו ִלפְּ ׁשְּ הַּ ָבִנים ּולְּ ם הַּ חֶּ  :לֶּ

ר ֵאָליו  28  ן וַּתֺאמֶּ עַּ תַּ םוַּ ס גַּ פֶּ ת  -ֵכן ֲאֺדִני אֶּ חַּ לּו תַּ ָלִבים יֺאכְּ כְּ הַּ
ָבִנים ם הַּ חֶּ תֺוֵתי לֶּ ָחן ִמפְּ ֻשלְּ  :הַּ

ִכי29  תְּ לְּ רְּ ן ָכזֺאת ִדבַּ יָה יַּעַּ ר ֵאלֶּ יֺאמֶּ ָלְך ָסָרה ָהרּוחַּ ָהָרָעה  -וַּ
 :ִמִבֵתְך

ל30  ָתָׁשב אֶּ ת-וַּ ָצא אֶּ ִתמְּ ל-ֵביָתּה וַּ ת עַּ בֶּ   ִמָטָתּה-ִבָתּה ֺׂשכֶּ
יהָ  ָהרּוחַּ ָהָרָעה ָסָרה ֵמָעלֶּ  :וְּ

ד31  ָיבֺא עַּ ְך ִצידֺון וַּ רֶּ בּול צֺור דֶּ ֵיֵצא ִמגְּ ן וַּ ִיפֶּ ָגִליל  -וַּ ָים הַּ
פֺוִליס כַּ בּול דֶּ תֺוְך גְּ  :בְּ

רּו32  צְּ ִיפְּ ִאֵלם וַּ ָיִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ֵחֵרׁש וְּ ת-וַּ ָידֺו  -בֺו ָלׂשּום אֶּ
 :ָעָליו

ִיָקֵחהּו ִמקֶּ 33  תוַּ ָיָׂשם אֶּ דֺו וַּ בַּ ב ָהָעם לְּ ָניו -רֶּ ָאזְּ ֺעָתיו בְּ בְּ צְּ אֶּ
ׁשֺונוֺ  ע ִבלְּ ִיגַּ ָיָרק וַּ  :וַּ

ר ֵיָאֵמר 34  ח ֲאׁשֶּ תַּ ר לֺו ִאפַּ יֺאמֶּ ֵיָאנַּח וַּ ָמרֺום וַּ ִיָׂשא ֵעיָניו לַּ וַּ
ֵתחַּ  פַּ  :ִהתְּ
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ֵבר 35  דַּ יְּ ׁשֺונֺו ִנָתקּו וַּ ֵרי לְּ ָניו ּומֺוסְּ חּו ָאזְּ ִיָפתְּ רּוָרהוַּ ָׂשָפה בְּ  :בְּ

ם ֵכן  36  ה ֲעֵליהֶּ ּוֶּ צַּ ר יְּ ֲאׁשֶּ כַּ ִאיׁש וְּ ִתי יִַּגידּו לְּ ִבלְּ ם לְּ ו ֲעֵליהֶּ צַּ יְּ וַּ
ת ִמיעַּ אֶּ ׁשְּ הַּ ִבים-יֺוִסיפּו לְּ ָדָבר ָברַּ  :הַּ

ד37  הּו עַּ מְּ ִיתְּ ֺאד ֵלאֺמר ָכל-וַּ ל-מְּ ֺאד ִכי עַּ ר ָעָׂשה טֺוב מְּ - ֲאׁשֶּ
ִׁשים פִ  ִריםיו ֵחרְּ בְּ דַּ ִמים מְּ ִאלְּ ִעים וְּ  :ֺׁשמְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Marcos Hebraico 8 

 

ם1  פּו ֵאָליו עַּ סְּ אַּ ִיתְּ ָיִמים ָהֵהם וַּ ִהי בַּ יְּ ם ָכל-וַּ לֺא ָהָיה ָלהֶּ -ָרב וְּ
ָרא אֺ  ִיקְּ ָׁשם וַּ נַּפְּ ֵלא לְּ מַּ ל לְּ לכֶּ ם-ֵיׁשּועַּ אֶּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ִמיָדיו וַּ לְּ  :תַּ

ל2  ֲחִמים עַּ ת ָיִמים  -ָמֵלאִתי רַּ ֹלׁשֶּ דּו ִעָמִדי זֶּה ׁשְּ ָהָעם ִכי ָעמְּ
ה ם מַּ ֵאין ָלהֶּ ֱאֺכל-וְּ  :לֶּ

ם  3  ֵיׁש ֵמהֶּ ְך וְּ ָדרֶּ פּו בַּ לְּ עַּ ם ִיתְּ ָבֵתיהֶּ ֵעִבים לְּ ֵחם רְּ לְּ ִכי ֲאׁשַּ וְּ
ָחק רְּ ר ָבאּו ִממֶּ  :ֲאׁשֶּ

יַּ 4  ִׂשיג יַּדוַּ ִין תַּ ִמיָדיו ֵמאַּ לְּ ִביעַּ  -ֲענּו ֺאתֺו תַּ ׂשְּ הַּ ָבר לְּ ִמדְּ ִאיׁש בַּ
ת ם-אֶּ ה ָלחֶּ  :ֵאלֶּ

ָעה5  רּו ִׁשבְּ יֺאמְּ ם וַּ חֶּ ם לֶּ ָמה ָלכֶּ ל ֺאָתם ֵלאֺמר כַּ אַּ ִיׁשְּ  :וַּ

https://adilsoncardoso.com/
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ת6  ו אֶּ צַּ יְּ ל-וַּ ת עַּ בֶּ ת-ֲהמֺון ָהָעם ָלׁשֶּ ח אֶּ ִיקַּ ץ וַּ ת -ָהָארֶּ עַּ ִׁשבְּ
ְך וַּ  ָברֶּ יְּ ם וַּ חֶּ לֶּ להַּ ִיֵתן אֶּ ֺרס וַּ ָיִׂשמּו  -ִיפְּ ם וַּ ֵניהֶּ ִמיָדיו ָלׂשּום ִלפְּ לְּ תַּ

ֵני ֲהמֺון ָהָעם  :ִלפְּ

ר 7  יֺאמֶּ ם וַּ ְך ֲעֵליהֶּ ר ֵברַּ ם ֲאׁשֶּ ִנים ָהיּו ָלהֶּ טַּ ט ָדִגים קְּ עַּ ּומְּ
ם ם גַּ ֵניהֶּ ת-ָלׂשּום ִלפְּ ה- אֶּ  :ֵאלֶּ

ת8  אּו אֶּ ִיׂשְּ ָבעּו וַּ ִיׂשְּ לּו וַּ יֺאכְּ תֺוִתי-וַּ פְּ ָעה הַּ נֺוָתִרים ִׁשבְּ ם הַּ
ִלים  :סַּ

ֵפי9  לְּ ת אַּ עַּ בַּ רְּ אַּ ֵהם ָהיּו כְּ ֲחֵרי-וְּ אַּ ת-ִאיׁש וְּ ח אֶּ  :ָהָעם-ֵכן ִׁשלַּ

ד ָבֳאִנָיה ִעם10  ָמנּוָתא- ָאז ָירַּ לְּ ֵדה דַּ ָיבֺא ׂשְּ ִמיָדיו וַּ לְּ  :תַּ

ֲעבּור נַּס11  בַּ ח ִאתֺו ּולְּ כַּ וַּ ִהתְּ ָיֵחלּו לְּ רּוִׁשים וַּ פְּ אּו הַּ ֵיצְּ ֺותֺו  וַּ
ם אֺות ִמן ָשָמִים-ָׁשֲאלּו ָלֵתת ָלהֶּ  :הַּ

זֶּה אֺות 12  דֺור הַּ ֵקׁש הַּ בַּ דּועַּ יְּ ִרירּות רּוחֺו ֵלאֺמר מַּ ֵיָאנַּח ִבמְּ וַּ
זֶּה דֺור הַּ ם ִכי אֺות לֺא ִיָנֵתן לַּ  :ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ

ל13  יֲַּעֺבר ָבֳאִנָיה אֶּ ָיָׁשב וַּ יֲַּעֺזב ֺאָתם וַּ ר  -וַּ ָיםֵעבֶּ  :הַּ

לֺא14  ְך וְּ ָדרֶּ ת ִאָתם ֵצָדה לַּ חַּ חּו ָלקַּ ֵהם ָׁשכְּ ָצא ָבֳאִנָיָתם  -וְּ ִנמְּ
ר ִתי ִככַּ ָחת-ִבלְּ ם אֶּ חֶּ  :לֶּ

ת 15  צַּ ם ֵמֻחמְּ רּו ָלכֶּ אּו ִהָשמְּ ִהיר ֺאָתם ֵלאֺמר רְּ הּוא ִהזְּ וְּ
דֺוס ֺאר הֺורְּ רּוִׁשים ּוִמׂשְּ פְּ  :הַּ
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ת16  דֺוִנים ִאיׁש אֶּ ִהי ֵהם נְּ יְּ ל ִכיָאחִ -וַּ ם ֵאין  -יו ֵלאֺמר עַּ חֶּ לֶּ
 :ִאָתנּו

ם ָלָמה17  ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ע ֵיׁשּועַּ וַּ ֵידַּ ל ִכי-וַּ דֺוִנים עַּ ם נְּ תֶּ - זֶּה אַּ
דאֵ  ם ָכֵבד עַּ כֶּ ִלבְּ ִכילּו וְּ ׂשְּ לֺא תַּ ם ֲהִכי לֺא ָתִבינּו וְּ ם ָלחֶּ - ין ָלכֶּ

 :ֺכה

לֺא18  ם וְּ נִַּים ָלכֶּ ָאזְּ אּו וְּ לֺא ִתרְּ ם וְּ לֺא    ֵעינִַּים ָלכֶּ ִׁשיבּו וְּ קְּ תַּ
ֺכרּו  :ִתזְּ

ת19  ִתי אֶּ סְּ ר ָפרַּ ֲאׁשֶּ ָמה - כַּ ת ֲאָלִפים כַּ ֲחֵמׁשֶּ ם לַּ חֶּ לֶּ ת הַּ ֲחֵמׁשֶּ
ֵנים רּו ֵאָליו ׁשְּ יֺאמְּ ם וַּ ם ֵמהֶּ ָׂשאתֶּ תֺוִתים נְּ ֵלִאים פְּ ִלים מְּ -סַּ

 :ָעָׂשר

ִלים  -ּוִמן20  ָמה סַּ ת ָהֲאָלִפים כַּ עַּ בַּ רְּ אַּ ע לְּ בַּ שֶּ ֵלִאים  הַּ מְּ
ָעה רּו ֵאָליו ִׁשבְּ יֺאמְּ ם וַּ ם ֵמהֶּ ָׂשאתֶּ תֺוִתים נְּ  :פְּ

ד21  ִכילּו עַּ ׂשְּ ם ֲהִכי עֺוד לֺא תַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ  :ֺכה-וַּ

ל22  ָיֺבאּו אֶּ ֻׁשהּו -וַּ קְּ בַּ יְּ ָיִביאּו ֵאָליו ִאיׁש ִעֵּור וַּ ָדה וַּ ֵבית ָציְּ
ת בוֺ  עַּ ִתתֺו ָלגַּ  :לְּ

יַּד ָהִעֵּור23  יֲַּחֵזק בְּ ל וַּ יֺוִציֵאהּו אֶּ ֵעיָניו -וַּ ָיָרק בְּ ִמחּוץ ָלִעיר וַּ
ת אֶּ ָאֵלהּו ִאם-וְּ ִיׁשְּ אּוָמה-ָיָדיו ָׂשם ָעָליו וַּ ה מְּ  :הּוא ֺראֶּ
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ת24  ִיָׂשא אֶּ ה -וַּ ה ֲאָנִׁשים ִכי ֲאִני ֺראֶּ ר ֲאִני ֺראֶּ יֺאמַּ ֵעיָניו וַּ
מוֺ  ִכים כְּ  :ֵעִצים-ֺאָתם ֺהלְּ

ת25  ם אֶּ ָיׂשֶּ לָיָדיו ֵׁשִנית -וַּ ֵפא -עַּ רַּ ח ֺאָתן ָאז ִהתְּ קַּ ִיפְּ ֵעיָניו וַּ
א ָכל יַּרְּ ל-וַּ  :ָנכֺון -ָדָבר אֶּ

ל26  ֵחהּו אֶּ לְּ ׁשַּ יְּ ל-וַּ ר אַּ יֺאמַּ ִגיד -ֵביתֺו וַּ הַּ ל לְּ אַּ ָתבֺא ָבִעיר וְּ
ִאיׁש ָדָבר ָבִעיר  :לְּ

ְך ִעם27  ֵילֶּ ֵיֵצא ֵיׁשּועַּ ִמָשם וַּ ל-וַּ ִמיָדיו אֶּ לְּ ָפִרים  -תַּ כְּ הַּ
ִקיסְּ  ל ֺאָתם ֵלאֺמר ָמהבְּ אַּ ִיׁשְּ ְך וַּ רֶּ דֶּ ִהי בַּ יְּ ִפיִלפֺוס וַּ ר לְּ -ִרין ֲאׁשֶּ

י ִמי ִרים ָהֲאָנִׁשים ָעלַּ  :ָאִני-ֺאמְּ

ֲאֵחִרים  28  ִרים ֵאִלָיהּו וַּ ֵיׁש ֺאמְּ ֵבל וְּ טַּ מְּ רּו יֺוָחָנן הַּ יֺאמְּ יֲַּענּו וַּ וַּ
ָחד ִמן ִרים אֶּ ִביִאים-ֺאמְּ נְּ  :הַּ

ל ֺאָתם ֵלאֺמר29  אַּ ִיׁשְּ ה וַּ ם מַּ תֶּ אַּ י ִמי-וְּ רּו ָעלַּ ן  -תֺאמְּ יַּעַּ ָאִני וַּ
ָמִׁשיחַּ  ָתה הּוא הַּ ר ֵאָליו אַּ יֺאמֶּ רֺוס וַּ טְּ  :פֶּ

ל30  ִאיׁש עַּ ֵגד לְּ ִתי הַּ ִבלְּ ם לְּ ו ֲעֵליהֶּ צַּ יְּ  :ֺאדֺוָתיו -וַּ

ן31  בֶּ ֺאִבים לְּ כְּ ִבים מַּ הֺוֺרָתם ֵלאֺמר רַּ ָהָאָדם -ָאז ֵהֵחל לְּ
ֺכהֲ  ָראֵׁשי הַּ ֵקִנים וְּ זְּ הַּ ֲאסּו בֺו ִויִמיֻתהּו  וְּ ִרים ִימְּ סֺופְּ הַּ ִנים וְּ

ת ָיִמים ָיקּום ֹלׁשֶּ ֵצה ׁשְּ  :ּוִמקְּ
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ת32  אֶּ ל -וְּ ָיחֶּ רֺוס וַּ טְּ ח ֺאתֺו פֶּ ִיקַּ ֵאר ֵהיֵטב וַּ זֶּה ִהִגיד בַּ ָדָבר הַּ הַּ
ָבִרים הֺוִכיחֺו ִבדְּ  :לְּ

יֵַּבט 33  ְך הּוא ָפָנה ֺכה ָוֺכה וַּ לאַּ רֺוס  -אֶּ טְּ פֶּ ר בְּ עַּ ִיגְּ ִמיָדיו וַּ לְּ תַּ
ל ת-ֵלאֺמר סּור ָׁשָטן ֵמעַּ ִכיל אֶּ ׂשְּ ר ֵלאֹלִהים  -ָפנַּי ִכי לֺא תַּ ֲאׁשֶּ

ת-ִכי ִאם ר ָלָאָדם -אֶּ  :ֲאׁשֶּ

ל34  ָרא אֶּ ִיקְּ ל-וַּ אֶּ ם ִמי-ָהָעם וְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ִמיָדיו וַּ לְּ ָחֵפץ  -תַּ הֶּ
ת  ִליְך אֶּ י יַּׁשְּ ֲחרַּ ת אַּ כֶּ ׁשֺו -ָללֶּ תנַּפְּ ִיָׂשא אֶּ ד וְּ ֵיֵלְך  - ִמנֶּגֶּ ָלבֺו וְּ צְּ

ֲחָרי  :אַּ

ת-ִכי ִמי35  ִציל אֶּ הַּ ָחֵפץ לְּ ת-הֶּ ׁשֺו ִתָכרֶּ ר-לֺו ּוִמי-נַּפְּ -ֲאׁשֶּ
תיַּ  ִרית אֶּ ָנה-כְּ ָצאֶּ ׂשֺוָרה ִימְּ בְּ ן הַּ עַּ מַּ ֲעִני ּולְּ מַּ ׁשֺו לְּ  :נַּפְּ

ה36  ִאיׁש ִאם-ִכי מַּ ע לְּ צַּ נֶּה-בֶּ ת-ִיקְּ ׁש-ָכל-לֺו אֶּ נַּפְּ ץ וְּ ֺו  ָהָארֶּ
ת  :לוֺ -ִתָכרֶּ

ה37  ׁשוֺ -אֺו מַּ יֺון נַּפְּ ן ִאיׁש ִפדְּ  :ִיתֶּ

פֵׁשעַּ  -ִכי ָכל38  הַּ ֺבֵגד וְּ דֺור הַּ י בַּ ָברַּ ִני ּוִמדְּ ר ֵיבֺוׁש ִממֶּ ִאיׁש ֲאׁשֶּ
ן ף בֶּ זֶּה אַּ ם-הַּ נּו גַּ בֺוד  -ָהָאָדם ֵיבֺוׁש ִממֶּ ר ָיבֺא ִבכְּ ֲאׁשֶּ הּוא כַּ

דוֺ -ָאִביו ִעם קְּ ָאָכיו הַּ לְּ  :ִׁשיםמַּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Marcos Hebraico 9  

 

ם ֵיׁש ִמן1  ם ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ר -וַּ ִנָצִבים ֺפה ֲאׁשֶּ הַּ
ד ִכי-לֺא ֲעמּו ָמוֶּת עַּ כּות ֱאֹלִהים - ִיטְּ לְּ אּו ֵצאת מַּ בּוָרהִירְּ  :ִבגְּ

ת2  ח ֵיׁשּועַּ אֶּ ת ָיִמים ָלקַּ ֲחֵרי ֵׁשׁשֶּ אַּ ת-וְּ אֶּ רֺוס וְּ טְּ ת-פֶּ אֶּ -יֲַּעֺקב וְּ
לי ִביֵאם אֶּ יְּ ם- ֺוָחָנן ִאתֺו וַּ ֵעיֵניהֶּ נֶּה לְּ תַּ ִיׁשְּ ָדם וַּ בַּ ר ָגֺבּהַּ לְּ  :הַּ

ָגִדים  3  ֵבס בְּ כַּ ל לְּ ץ יּוכַּ ִבינּו ֵאין כֺוֵבס ָבָארֶּ ִהלְּ צּו וְּ ָגָדיו נֺוצְּ ּובְּ
םלְּ  מֺוהֶּ  :ָבִנים כְּ

ִרים ִעם4  בְּ ם ִמדַּ אּו ֲאֵליהֶּ ה ִנרְּ ִהֵנה ֵאִלָיהּו ּומׁשֶּ  :ֵיׁשּועַּ -וְּ

ל5  ר אֶּ יֺאמֶּ רֺוס וַּ טְּ ן פֶּ יַּעַּ ת ֺפה -וַּ בֶּ ִבי טֺוב ָלנּו ָלׁשֶּ ֵיׁשּועַּ רַּ
ה ֵאִלָיהּו-נֲַּעׂשֶּ ת לְּ חַּ אַּ ה וְּ ֺמׁשֶּ ת לְּ חַּ ָך אַּ ת לְּ חַּ  :ָנא ָׁשֹלׁש ֻסכֺות אַּ

ה-א לֺאִכי הּו6  ע מַּ ד-ָידַּ ם ֵאיָמָתה ָוָפחַּ ָלה ֲעֵליהֶּ ֵבר ִכי ָנפְּ דַּ  :לְּ

קֺול ֺיֵצא ִמן7  ם וְּ ְך ֲעֵליהֶּ ִהֵנה ָעָנן ָסכַּ ִני -וְּ ָעָנן ֵלאֺמר זֶּה בְּ הֶּ
ָמעּון ִדיִדי ֵאָליו ִתׁשְּ  :יְּ

לֺא8  ֺאם ִהִביטּו ִמָסִביב וְּ ָראּו עֺוד ִאיׁש זּוָלִתי ֵיׁשּועַּ -ּוִפתְּ
דֺו אִ  בַּ  :ָתםלְּ

ָתם ִמן9  ִרדְּ ִהי בְּ יְּ ת-וַּ ִאיׁש אֶּ ֵגד לְּ ִתי הַּ ִבלְּ ו ֺאָתם לְּ צַּ יְּ -ָהָהר וַּ
ד ִכיאֲ  ר ָראּו עַּ ן-ׁשֶּ ֵמִתים-ָהָאָדם ִמן-ָיקּום בֶּ  :הַּ
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ת10  רּו אֶּ ֵהם ָׁשמְּ ה-וְּ ם מַּ רּו ֵביֵניהֶּ קְּ יַּחְּ ִלָבם וַּ ָדָבר בְּ ִהיא -הַּ
קּוָמה ִמן תְּ ֵמִתים-הַּ  :הַּ

ֲאלּו11  ִיׁשְּ ִרים ִכי ֵאִלָיהּו  -ֺאתֺו ֵלאֺמר ָלָמה וַּ סֺופְּ רּו הַּ זֶּה יֺאמְּ
 :בֺא ָיבֺא ִראׁשֺוָנה

ת12  ֵהִׁשיב אֶּ ם ָאֵכן ֵאִלָיהּו ָיבֺא ִראׁשֺוָנה וְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ֺכל -וַּ הַּ
ן ל בֶּ ָכתּוב עַּ מֺו ׁשֶּ ם-ּוכְּ ֻענֶּה  -ָהָאָדם ֵכן גַּ יֺות מְּ הּוא ָנכֺון ִלהְּ

ִנגְּ  ֻדָכא וְּ ִייםּומְּ ץ חַּ רֶּ  :ָזר ֵמאֶּ

ם ִכי גַּם13  ס ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ פֶּ יֲַּעׂשּו-אֶּ ָבר ָבא וַּ בֺו -ֵאִלָיהּו כְּ
ָכתּוב ָעָליו צֺוָנם כַּ  :ִכרְּ

ל14  ֺבָאם אֶּ ִהי כְּ יְּ ם-וַּ אּו עַּ ִירְּ ִמיִדים וַּ לְּ תַּ ָאר הַּ ִביבֺוָתם  -ׁשְּ ָרב סְּ
ם ִחים ִעָמהֶּ כְּ וַּ ִרים ִמתְּ סֺופְּ  :וְּ

ָכל15  ֲאלּו ָהָעם-וְּ ִיׁשְּ ָיֻרצּו וַּ ָתאּו ָתָמהּו וַּ אֺוָתם ֺאתֺו ִהׁשְּ לֺו  -ִכרְּ
ָׁשלֺום  :לְּ

ל אֺוָתם ָמה16  הּוא ָׁשאַּ ם-וְּ ִחים ִעָמהֶּ כְּ וַּ ם ִמתְּ תֶּ  :אַּ

ָחד ִמן17  ן ֺאתֺו אֶּ יַּעַּ ת- וַּ ׇך ָבזֶּה אֶּ ִבי ֵהֵבאִתי לְּ ִני -ָהָעם רַּ בְּ
ר ֲעתוֺ -ֲאׁשֶּ בַּ  :רּוחַּ ִאֵלם מְּ

ֵעת יַּ 18  דּולְּ ִׁשָניו יֲַּחֺרק עַּ נּו יֺוִריד ִרירֺו וְּ פֶּ רְּ ר  -ֲחִזיק בֺו ִיטְּ ֲאׁשֶּ
ל ר אֶּ לֺא ָיֺכלּו-ָיֵבׁש ֺכחֺו ָוֺאמַּ ׁשֺו וְּ ָגרְּ יָך לְּ ִמידֶּ לְּ  :תַּ
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ד19  ם הֺוי דֺור לֺא ֵאֻמן בֺו עַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ן וַּ יַּעַּ יֶּה -וַּ הְּ י אֶּ ָמתַּ
ד ם עַּ ם ֲהִביֻאהּו -ִעָמכֶּ כֶּ תְּ ָׂשא אֶּ י אֶּ י ֵהָנה ָמתַּ  :ֵאלַּ

ֺתף ֺאתֺו ָחֺתף 20  יַּחְּ ר ָרָאהּו ָהרּוחַּ וַּ ֲאׁשֶּ כַּ ָפָניו וְּ ִביֻאהּו לְּ יְּ וַּ
ִרירוֺ  ֺגֵלל בְּ ִיתְּ ָצה וַּ רְּ ִיֺפל אַּ ָטֺרף וַּ  :וְּ

ת21  ל אֶּ אַּ ִיׁשְּ ר ִמיֵמי  -וַּ יֺאמֶּ ק בֺו זֶּה וַּ ָאִביו ֵמֵאיזֶּה יֺום ָדבַּ
עּוָריו  :נְּ

בֺות ִהִפילוֺ 22  ָעִמים רַּ ְך ִאם יֶּׁש ּופְּ ֲאִבידֺו אַּ הַּ ִים לְּ מַּ -ָבֵאׁש ּובַּ
ֲעׂשֺות ָדָבר חּוָסהלְּ  ָך לַּ הֺוִׁשיֵענּו-ֵאל ָידְּ  :ָנא ָעֵלינּו וְּ

ר ֵאָליו ֵיׁשּועַּ ִאם יֶּׁש23  יֺאמֶּ ֲאִמין ָאָתה  -וַּ הַּ ָך לְּ ֵאל ָידְּ לְּ
ֲאִמין ָכל מַּ ה-לְּ  :ָדָבר ֵיָעׂשֶּ

ד 24  יֶּלֶּ ק ֲאִבי הַּ עַּ ִיצְּ ֲאִמין ֲאֺדִני  וַּ ִני מַּ ָמעֺות ִהנְּ ר ִבדְּ יֺאמַּ וַּ
ר ֱאמּוָנה ָכֺמִני ֲחסַּ  :הֺוִׁשיָעה לַּ

רּוחַּ  25  ר בְּ עַּ ִיגְּ ָהמֺון ֺהֵלְך ָהלֺוְך ָוָרב וַּ א ֵיׁשּועַּ ִכי הֶּ יַּרְּ וַּ
ל ֵחֵרׁש אַּ נּו רּוחַּ ִאֵלם וְּ ָך ֵצא ִממֶּ ּוְּ צַּ ָאה ֵלאֺמר ֲאִני מְּ ֻטמְּ תֺוִסף  -הַּ

 :ֺודבוֺא ע-ָלבוֺא

ת26  ֺרף אֶּ ִיטְּ ק וַּ עַּ ִיצְּ ֵמת -וַּ ר כַּ אַּ ר ִנׁשְּ נַּעַּ הַּ ֵיֵצא וְּ פֺו וַּ אַּ ׁשֺו בְּ נַּפְּ
רּו ִכי ִבים ָאמְּ רַּ  :ָגָוע-וְּ

ָיֺקם27  ִקיֵמהּו וַּ יְּ ָידֺו וַּ ֱחִזיק בְּ ֵיׁשּועַּ הֶּ  :וְּ
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ֵהם 28  ִמיָדיו וְּ לְּ ֲאלּו ֺאתֺו תַּ ִיׁשְּ ָתה וַּ יְּ בַּ בֺאֺו הַּ ִהי בְּ יְּ ָדם ִאתֺו וַּ בַּ לְּ
ׁשוֺ  ָגרְּ נּו לְּ ָאה ָיֵדנּו ֲאנַּחְּ דּועַּ לֺא ָמצְּ  :מַּ

ם ִמין רּוחַּ ָרע ָכזֶּה לֺא29  ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ֺגָרׁש ִכי ִאם-וַּ ִפָלה -יְּ ִבתְּ
צֺום  :ּובְּ

ִאיׁש30  ע לְּ ִהָּודַּ לֺא ָאָבה ָׁשם לְּ ָגִליל וְּ רּו בַּ בְּ יַּעַּ אּו ִמָשם וַּ ֵיצְּ  :וַּ

ִדיׁש 31  ןִכי ִהקְּ ם ֵאיְך בֶּ ֵניהֶּ ָלִׂשים ִלפְּ ִמיָדיו וְּ לְּ תַּ ֵמד לְּ לַּ -ִעתֺו לְּ
ת  הָ  ר יּומַּ ֲחֵרי ֲאׁשֶּ אַּ ִמיֻתהּו וְּ ר יְּ ָאָדם ִיָסֵגר ִביֵדי ֲאָנִׁשים ֲאׁשֶּ

ִליִׁשי ָוָחי שְּ יֺום הַּ  :ָיקּום בַּ

ת32  ֵהם לֺא ֵהִבינּו אֶּ ֺאל ֺאתוֺ - וְּ אּו ִלׁשְּ ִיירְּ ָברֺו וַּ  :דְּ

ל33  ָיֺבאּו אֶּ ר-וַּ פַּ ה-כְּ ל ֺאָתם מַּ אַּ ִיׁשְּ ִית וַּ בַּ ִהי בַּ יְּ ִדין -נַּחּום וַּ
ְך ָדרֶּ ם בַּ ָבִרים ָהיּו ֵביֵניכֶּ  :ּודְּ

ם34  ָגדֺול ָבהֶּ ְך ִמי הּוא הַּ רֶּ דֶּ ם בַּ לֺא ָענּו ָדָבר ִכי ָרבּו ֵביֵניהֶּ  :וְּ

ל35  ָרא אֶּ ִיקְּ ב וַּ ֵיׁשֶּ ם ִמי-וַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ָעָׂשר וַּ ֵנים הֶּ ָחֵפץ  -ׁשְּ הֶּ
ֻכָלםלִ  ָׁשֵרת לְּ ֻכָלם ּומְּ ֲחרֺון לְּ יֺות אַּ יֺות ִראׁשֺון ָעָליו ִלהְּ  :הְּ

ק 36  ר ִחבֶּ ֲחֵרי ֲאׁשֶּ אַּ תֺוָכם וְּ יִַּציֵגהּו בְּ ד וַּ ח יֶּלֶּ ִיקַּ ר -וַּ לֺו ָאמַּ
ם  :ֲאֵליהֶּ

ֵבל  -ִמי37  קַּ ָלִדים ָכזֶּה ֺאִתי הּוא מְּ יְּ ד הַּ חַּ ִמי אַּ ֵבל ִבׁשְּ קַּ מְּ הּוא הַּ
ֵבל ֺאִתי אֵ  קַּ מְּ הַּ ֵבל ֺאִתי ִכי ִאםוְּ קַּ ִחי-ינֶּנּו מְּ ֵני ֺׁשלְּ  :פְּ
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ָגֵרׁש רּוחֺות ָרעֺות  38  ִבי ָרִאינּו ִאיׁש מְּ ר יֺוָחָנן ֵאָליו רַּ יֺאמֶּ וַּ
ר לֺא ֲחֵרי ֲאׁשֶּ ֻעָלתֺו אַּ ָלא ֺאתֺו ִמפְּ ִנכְּ ָך וַּ ִׁשמְּ ֲחֵרינּו- בְּ ְך אַּ  :ָהלַּ

ל39  ר ֵיׁשּועַּ אַּ יֺאמֶּ אּו ֺאתֺו ִכי ֵאי -וַּ לְּ ה ִתכְּ ר ֺכה ֺעׂשֶּ ן ִאיׁש ֲאׁשֶּ
ר בֶּ דַּ ֺכה ָיׁשּוב יְּ ָלאֺות וְּ ִמי ִנפְּ  :ִבי ָסָרה- ִבׁשְּ

ָצֵרינּו ָלנּו הּוא40  ר ֵאינֶּנּו לְּ  :ִכי ִאיׁש ֲאׁשֶּ

ָכל41  ר ָתֺכסּו -וְּ ב ֲאׁשֶּ תֺות ֵעקֶּ ִים ִלׁשְּ ִמי כֺוס מַּ ם ִבׁשְּ ן ָלכֶּ ֺנתֶּ הַּ
ל ם -עַּ ָמִׁשיחַּ ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ ָכרוֺ -ִכי לֺאהַּ ד ׂשְּ  :יֺאבַּ

ָכל42  ֲאִמיִנים ִבי טֺוב -וְּ מַּ ִנים הַּ טַּ קְּ ד הַּ חַּ ֵני אַּ ֺׁשל ִלפְּ ֺנֵתן ִמכְּ הַּ
ח לַּ ה פֶּ ל-לֺו ִכי ִיָתלֶּ ב עַּ כֶּ ָים -רֶּ ָלְך בַּ ֻהׁשְּ ָּוארֺו וְּ  :צַּ

ִאם43  ל-וְּ ָך ָלבֺא אֶּ ֵצץ ֺאָתה טֺוב לְּ ָך קַּ ׁשֺול לְּ ִמכְּ ָך לְּ ִיים  -ָידְּ חַּ הַּ
טּועַּ  ליָ -קְּ ָלבֺא אֶּ ִים וְּ ֵתי ָידַּ ָך ׁשְּ יֺות לְּ ל-ד ִמהְּ ָהֵאׁש  -ֵגיִהֺנם אֶּ

ד ר עַּ  :עֺוָלם תּוָקד-ֲאׁשֶּ

ר44  ה-ֲאׁשֶּ בֶּ ִאָשם לֺא ִתכְּ ָתם לֺא ָתמּות וְּ עְּ  :ָׁשם תֺולַּ

ִאם45  ל-וְּ ָך ָלבֺא אֶּ ֵצץ ֺאָתּה טֺוב לְּ ָך קַּ ׁשֺול לְּ ִמכְּ ָך לְּ לְּ גְּ -רַּ
טּועַּ הַּ  ִיים קְּ יוֺ -חַּ ל ִמהְּ גֶּ לרֶּ ָלבֺא אֶּ ִים וְּ לַּ גְּ ֵתי רַּ ָך ׁשְּ ֵגיִהֺנם  -ת לְּ

ל ה-אֶּ בֶּ ר לֺא ִתכְּ  :ָהֵאׁש ֲאׁשֶּ

ר46  ה-ֲאׁשֶּ בֶּ ִאָשם לֺא ִתכְּ ָתם לֺא ָתמּות וְּ עְּ  :ָׁשם תֺולַּ
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ִאם47  ל-וְּ ָך ָלבֺא אֶּ ָך נֵַּקר ֺאָתּה טֺוב לְּ ִׁשילְּ כְּ ָך תַּ כּות  -ֵעינְּ לְּ מַּ
ָך יֺות לְּ ת ִמהְּ חַּ ִין אַּ עַּ לָהֱאֹלִהים בְּ ְך אֶּ לַּ ָהׁשְּ ֵתי ֵעינִַּים ּולְּ -  ׁשְּ

 :ֵגיִהֺנם

ר48  ה-ֲאׁשֶּ בֶּ ִאָשם לֺא ִתכְּ ָתם לֺא ָתמּות וְּ עְּ  :ָׁשם תֺולַּ

מֺו ָכל-ִכי ָכל49  ָלח-ָאָדם ָבֵאׁש ִיָצֵרף כְּ ח ָימְּ לַּ מֶּ ן בַּ בַּ  :ָקרְּ

ְך ִאם50  ח טֺוב הּוא אַּ לַּ מֶּ הַּ ה -וְּ מֶּ ח בַּ לַּ מֶּ ם הַּ עַּ לּו ָיפּוג טַּ תּוכְּ
ת רּו אֶּ ֵקן ֺאתֺו ִׁשמְּ תַּ ת- לְּ אֶּ ם וְּ כֶּ תֺוכְּ ח בְּ לַּ מֶּ ָשלֺום ֵבין ִאיׁש  -הַּ הַּ

 :ּוֵבין ָאִחיו

https://adilsoncardoso.com/ 
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ל1  ְך ִמָשם אֶּ ֵילֶּ ָיָקם וַּ ל- וַּ אֶּ הּוָדה וְּ בּול יְּ ָהמֺון  ֵמעֵ -גְּ ֵדן וְּ יַּרְּ ר לַּ בֶּ
ָפטוֺ  ִפי ִמׁשְּ ם כְּ ה ָלהֶּ יֺורֶּ ִהָקֵבץ ֵאָליו וַּ  :ָרב הֺוִסיפּו לְּ

יַּד ִאיׁש  2  ָאֻלהּו ִאם ֵיׁש בְּ ִיׁשְּ נַּסֺותֺו וַּ רּוִׁשים לְּ ׁשּו ֵאָליו פְּ ִיגְּ וַּ
ת ח אֶּ לַּ ׁשַּ תוֺ -לְּ  :ִאׁשְּ

ה3  ם מַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ן וַּ יַּעַּ ם ֺמׁשֶּ -וַּ כֶּ תְּ  :הִצָּוה אֶּ

ָתב4  ן ָלנּו ִלכְּ ה ָנתַּ רּו ֺמׁשֶּ יֺאמְּ ָחּה-וַּ לְּ ׁשַּ ִריֻתת ּולְּ ר כְּ  :ָלּה ֵספֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ת5  ם אֶּ ב ָלכֶּ ם ָכתַּ כֶּ בְּ בַּ ִׁשי לְּ ֲעבּור קְּ ם ֵיׁשּועַּ בַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ -וַּ
זֺאתהַּ  ָוה הַּ  :ִמצְּ

ֵקָבה ָעָׂשה ֺאָתם6  ם ָזָכר ּונְּ דֶּ ִריָאה ִמקֶּ בְּ  :ֲאָבל ִביֵמי הַּ

ל7  ת-ֲעָזבֵכן יַּ -עַּ ת-ִאיׁש אֶּ אֶּ תוֺ -ָאִביו וְּ ִאׁשְּ ק בְּ ָדבַּ  :ִאמֺו וְּ

ִאם8  ָחד וְּ ָבָׂשר אֶּ ם לְּ ֵניהֶּ ָהיּו ׁשְּ נִַּים ִכי ִאם-וְּ -ֵכן ֵאיָנם עֺוד ׁשְּ
ָחדבָ   :ָׂשר אֶּ

ר9  ל-ָלֵכן ֵאת ֲאׁשֶּ ֵרד ָאָדם-ִחֵבר ֱאֹלִהים אַּ  :יַּפְּ

ִמיָדיו 10  לְּ ִית ָׁשֲאלּו ֺאתֺו תַּ בַּ לּובַּ זֶּה-ֵׁשִנית עַּ ָדָבר הַּ  :הַּ

ם ִאיׁש ִכי11  ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ת-וַּ ח אֶּ לַּ ׁשַּ ת  -יְּ רֶּ חֶּ ָנָׂשא לֺו אַּ תֺו וְּ ִאׁשְּ
 :ֺנֵאף הּוא

ִאָשה ִכי12  ת  -וְּ פֶּ ֵחר ֺנאֶּ ִאיׁש אַּ ָתה לְּ ָהיְּ ָלּה וְּ עְּ ֵתֵצא ִמֵבית בַּ
 :ִהיא

ת13  ֲעבּור ָיִׂשים אֶּ בַּ ָלִדים לְּ ָיִביאּו ֵאָליו יְּ ם ָידָ -וַּ יו ֲעֵליהֶּ
ם ִביֵאיהֶּ ִמיָדיו ָגֲערּו ִבמְּ לְּ תַּ  :וְּ

ר14  ִיחַּ א ֵיׁשּועַּ וַּ יַּרְּ ָלִדים ָלבֺא  -וַּ יְּ ִניחּו לַּ ם הַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ לֺו וַּ
ל אַּ י וְּ כּות ָהֱאֹלִהים-ֵאלַּ לְּ ה מַּ אּו ֺאָתם ִכי ֵמֵאלֶּ לְּ  :ִתכְּ

ר15  ם ִמי ֲאׁשֶּ ת -ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ ֵבל אֶּ קַּ כ-לֺא יְּ לְּ ּות מַּ
ד בֺא לֺא יֶּלֶּ  :ָיבֺא ָבּה- ָהֱאֹלִהים כַּ
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ת16  אֶּ ֺרֺעָתיו וְּ ֵקם ִבזְּ בְּ חַּ יְּ ָבֲרֵכם-וַּ יְּ ם וַּ  :ָיָדיו ָׂשם ֲעֵליהֶּ

ָפָניו ֵלאֺמר  17  ע לְּ רַּ ִיכְּ ָיָרץ ֵאָליו ִאיׁש וַּ כֺו וַּ רְּ דַּ ֵצאתֺו לְּ ִהי בְּ יְּ וַּ
ה  טֺוב מַּ ִבי הַּ ֵיי -רַּ ת חַּ ׁשֶּ ֲעׂשֺות ָלרֶּ  :עֺוָלםִלי לַּ

ר ֵאָליו ֵיׁשּועַּ ָלָמה18  יֺאמֶּ ָרא ִלי טֺוב ֵאין טֺוב ִכי -וַּ זֶּה ִתקְּ
ָחד הּוא ָהֱאֹלִהים -ִאם  :אֶּ

ת19  ָת אֶּ עְּ ָתה ָידַּ אַּ ֺנב -וְּ ָאף לֺא ִתגְּ ָצח לֺא ִתנְּ ֺות לֺא ִתרְּ ִמצְּ הַּ
ת-לֺא ֵבד אֶּ ֲעֺׁשק כַּ ר לֺא תַּ ֲענֶּה ֵעד ָׁשקֶּ ת-תַּ אֶּ ָך-ָאִביָך וְּ  :ִאמֶּ

ת20  ִבי אֶּ ר ֵאָליו רַּ יֺאמֶּ עּוָרי-ָכל-וַּ ִתי ִמנְּ רְּ ה ָׁשמַּ  :ֵאלֶּ

ָתה ָחֵסר  21  ת אַּ חַּ ר ֵאָליו עֺוד אַּ יֺאמֶּ יֱֶּאָהֵבהּו וַּ ֵאהּו ֵיׁשּועַּ וַּ ִירְּ וַּ
ת ֺכר אֶּ ר-ָכל-ֵלְך מְּ ָהָיה-ֲאׁשֶּ ֲעִנִיים וְּ ֵתן לַּ ָך וְּ ָך אֺוָצר  -לְּ לְּ

ת ָשָמִים ּובֺא ָׂשא אֶּ ָלב -בַּ צְּ ֲחָריהַּ ֵלְך אַּ  :וְּ

ל22  לּו ָפָניו עַּ ִיפְּ ל-וַּ ֵצב אֶּ עַּ ִיתְּ זֶּה וַּ ָדָבר הַּ ְך-הַּ ֵילֶּ - לֺו ִכי-ִלבֺו וַּ
ִבים ָהיּו לוֺ נְּ   :ָכִסים רַּ

ל23  ר אֶּ יֺאמֶּ יֵַּבט ֵיׁשּועַּ ִמָסִביב וַּ ה-וַּ ִמיָדיו מַּ לְּ ֲעֵלי  -תַּ בַּ ה לְּ ָקׁשֶּ
ל ָכִסים ָלבֺא אֶּ כּות ָהֱאֹלִהים-נְּ לְּ  :מַּ

לוַּ 24  ִמיָדיו עַּ לְּ מּו תַּ תֺומְּ ר -ִיׁשְּ יֺאמֶּ ן וַּ יַּעַּ ף ֵיׁשּועַּ וַּ יֺוסֶּ ָבָריו וַּ דְּ
ה ם ָבנַּי מַּ ל-ֲאֵליהֶּ ִחים עַּ ֺבטְּ ל-ָכֵבד לַּ כּות -ֵחיָלם ָלבֺא אֶּ לְּ מַּ

 :ָהֱאֹלִהים
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ל25  ט ִמבֺא ָעִׁשיר אֶּ חַּ מַּ ְך ֻחר הַּ רֶּ ֲעֺבר דֶּ ָגָמל לַּ כּות -ָנֵקל לַּ לְּ מַּ
 :ָהֱאֹלִהים

יוֺ 26  לוַּ רּו ִאיׁש אֶּ יֺאמְּ ֺאד וַּ ר מְּ תֺוֵמם יֶּתֶּ ִהׁשְּ ָאִחיו ּוִמי  -ִסיפּו לְּ
ִהָּוֵׁשעַּ  ל לְּ  :ֵאפוֺא יּוכַּ

ט27  יַּבֶּ ְך לֺא  -וַּ ָדָבר אַּ ֵני ָאָדם ִיָפֵלא הַּ ר ִמבְּ יֺאמַּ ָבם ֵיׁשּועַּ וַּ
 :ָדָבר-ֵמֱאֹלִהים ִכי ֵמֱאֹלִהים לֺא ִיָפֵלא ָכל

 28 ֺ י רֺוס וַּ טְּ ל פֶּ ָיחֶּ תוַּ נּו אֶּ נּו ָעזַּבְּ ר ֵאָליו ִהֵנה ֲאנַּחְּ ְך -אמֶּ ֵנלֶּ ֺכל וַּ
יָך ֲחרֶּ  :אַּ

ר ָעזַּב 29  ם ִכי ֵאין ִאיׁש ֲאׁשֶּ ר ֵיׁשּועַּ ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ יֺאמֶּ וַּ
ת  ִחים אֺו ֲאָחיֺות אֺו ָאב אֺו ֵאם אֺו אֶּ ִית אֺו אַּ תֺו אֺו ָבִנים  -בַּ ִאׁשְּ

ׂשֺוָרה בְּ ן הַּ עַּ מַּ  :אֺו ָׂשדֺות לְּ

ָעִרים 30  זֺאת ֵמָאה ׁשְּ ִדיפֺות ָבֵעת הַּ ֵלי ָהרְּ גְּ רַּ ָצא לְּ ר לֺא ִימְּ ֲאׁשֶּ
ֵיי  ָעִתיד ָלבֺא חַּ לֶּ ָׂשדֺות וְּ ִאמֺות ּוָבִנים וְּ ֲאָחיֺות וְּ ִחים וַּ אַּ ָבִתים וְּ

 :עֺוָלם

ֲחֺרִנים 31  ָהאַּ ֲחֺרִנים וְּ יּו אַּ ר ִיהְּ ִבים ֵהם ָהִראֺׁשִנים ֲאׁשֶּ רַּ וְּ
 :ִראֺׁשִנים

ם ּוִבהְּ 32  ֵניהֶּ ְך ֵיׁשּועַּ ִלפְּ ֵילֶּ ָמה וַּ יְּ רּוָׁשלַּ ֲעלֺות יְּ ְך לַּ רֶּ דֶּ יֺוָתם בַּ
ת ח ֵאָליו ֵׁשִנית אֶּ ִיקַּ ד וַּ ָמגֺור ָוָפחַּ ֲחָריו בְּ כּו אַּ ֵהם ָהלְּ ֵנים -וְּ ׁשְּ

ת ם אֶּ ִגיד ָלהֶּ הַּ ל לְּ ָיחֶּ ָעָׂשר וַּ ה ֺאתֺו ֵלאֺמר-הֶּ רֶּ ר ִיקְּ  :ֲאׁשֶּ
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יְּ 33  רּוָׁשלַּ נּו ֺעִלים יְּ ןִהֵנה ֲאנַּחְּ ָהָאָדם ִיָסֵגר ִביֵדי ָראֵׁשי -ָמה ּובֶּ
ָנתֺון ֺאתֺו ִביֵדי   ִׁשיעּו ֺאתֺו ָלמּות וְּ ִהרְּ ִרים וְּ סֺופְּ הַּ ֺכֲהִנים וְּ הַּ

גֺוִים  :הַּ

יֺום  34  ֺשִטים ִויִמיֻתהּו ּובַּ יַֻּכהּו בַּ ָפָניו וְּ קּו בְּ ָירְּ ָהֵתלּו בֺו וְּ ֵהם יְּ וְּ
יִֶּחי ִליִׁשי ָיקּום וְּ שְּ  :הַּ

ֵניוַּ 35  יֺוָחָנן בְּ ׁשּו ֵאָליו יֲַּעֺקב וְּ ֵבנּו ֲחֵפִצים -ִיגְּ ִדי ֵלאֺמר רַּ זַּבְּ
נּו ִכי ר-ֲאנַּחְּ ה ָלנּו ֵאת ֲאׁשֶּ ֲעׂשֶּ ָך-תַּ ל ִממֶּ אַּ  :ִנׁשְּ

ה36  ם מַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ם ִכי- וַּ כֶּ צְּ פְּ ם -חֶּ ה ָלכֶּ ֱעׂשֶּ  :אֶּ

ָנה37  רּו ֵאָליו תְּ יֺאמְּ ָך-וַּ ָחד ִליִמינְּ ת אֶּ בֶּ ָך   ָלנּו ָלׁשֶּ ֺמלְּ ָחד ִלׂשְּ אֶּ וְּ
ָך בֺודֶּ  :ִבכְּ

ָאלּון  38  ר ִתׁשְּ ם ֵאת ֲאׁשֶּ תֶּ עְּ דַּ ם ֵיׁשּועַּ לֺא יְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ וַּ
ת תֺות אֶּ לּו ִלׁשְּ ִביָלה -ֲהתּוכְּ טְּ ִהָטֵבל בַּ ה ּולְּ תֶּ ׁשְּ ר ֲאִני אֶּ כֺוס ֲאׁשֶּ הַּ

ר ִאָטֵבל ָאִני  :ֲאׁשֶּ

ר ֲאֵליהֶּ 39  יֺאמֶּ רּו ֵאָליו נּוָכל וַּ יֺאמְּ תוַּ ר  -ם ֵיׁשּועַּ אֶּ כֺוס ֲאׁשֶּ הַּ
ר ִאָטֵבל ִתָטֵבלּו ִביָלה ֲאׁשֶּ טְּ תּו ּובַּ ה ִתׁשְּ תֶּ ׁשְּ  :אֶּ

ָיִדי ָלֵתת ִכי ִאם40  מֺאִלי ֵאין בְּ ִלׂשְּ ת ִליִמיִני וְּ בֶּ ִיָנֵתן -ֲאָבל ָלׁשֶּ
ם ר ָנכֺון ָלהֶּ ֲאׁשֶּ  :לַּ

יֲַּעֺקב וְּ 41  ָפם בְּ ָעם זֺאת ָחָרה אַּ ָׁשמְּ ָהֲעָׂשָרה בְּ  :יֺוָחָנןוְּ



50 
 

ָחִרים  42  ִנבְּ ם ִכי הַּ תֶּ עְּ דַּ ם ֵהן יְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ָרא ֵיׁשּועַּ וַּ ִיקְּ וַּ
ִטים   ם ֺׁשלְּ דֺוֵליהֶּ ֲעָבִדים ּוגְּ ָׂשִרים בַּ ִלים ָבם כְּ גֺוִים ֺמׁשְּ ֺׁשל בַּ ִלמְּ

ם  :ֲעֵליהֶּ

ם ִכי ִאם43  כֶּ בְּ ִקרְּ יֶּה ֵכן בְּ לֺא ִיהְּ יֺות -וְּ ָחֵפץ ִלהְּ ם ִמי הֶּ ָגדֺול ָבכֶּ
ָׁשֵרת ם ִלמְּ יֶּה ָלכֶּ  :ִיהְּ

ֺכל44  ד לַּ בֶּ יֶּה עֶּ רֺאׁש ִיהְּ יֺות לְּ ָחֵפץ ִלהְּ ם הֶּ  :ּוִמי ִמכֶּ

ן45  ם בֶּ ֻתהּו ֲאֵחִרים ִכי ִאם-ִכי גַּ ָׁשרְּ ן יְּ עַּ מַּ -ָהָאָדם לֺא ָבא לְּ
תלְּ  ָלֵתת אֶּ ד -ָׁשֵרת וְּ עַּ ר בְּ ׁשֺו ֺכפֶּ ִבים-נַּפְּ  :רַּ

ל46  ָיֺבאּו אֶּ ִריחוֺ -וַּ ֵצאתֺו ִמן יְּ ִהי בְּ יְּ ֲהמֺון  -וַּ ִמיָדיו וַּ לְּ תַּ ָהִעיר וְּ
ם ן-עַּ י בֶּ ִטימַּ רְּ ִהֵנה בַּ ֲחָריו וְּ ָדבֺות ֺיֵׁשב -ָרב אַּ ֵקׁש נְּ בַּ י ִעֵּור מְּ ִטימַּ
ל ְך-עַּ ָדרֶּ  :יַּד הַּ

רֺא  47  ִלקְּ ֺעק וְּ ל ִלצְּ ָיחֶּ ִרי ֺעֵבר ָׁשם וַּ ָנצְּ עֺו ִכי ֵיׁשּועַּ הַּ ָׁשמְּ ּובְּ
ם חֶּ י ֵיׁשּו-רַּ ןָנא ָעלַּ  :ָדִוד-עַּ בֶּ

ֲערּו48  ִיגְּ ץ ֵלאֺמר -וַּ ר ֺאמֶּ יֶּתֶּ הּוא ָקָרא בְּ ׁשֺותֺו וְּ חְּ הַּ ִבים לְּ בֺו רַּ
ן ם-בֶּ חֶּ  :ָנא ָעָלי-ָדִוד רַּ

אּו49  ר ִקרְּ יֺאמֶּ יֲַּעֺמד ֵיׁשּועַּ וַּ רּו ֵאָליו  -וַּ יֺאמְּ אּו ָלִעֵּור וַּ רְּ ִיקְּ לֺו וַּ
ָך-ֲחזַּק קּום אֶּ  :ָלְך ִהֵנה הּוא ֺקרְּ

יַּׁשְּ 50  תוַּ ֵני ֵיׁשּועַּ -ֵלְך אֶּ ָיבֺא ִלפְּ ָיָקם וַּ דֺו ֵמָעָליו וַּ  :ִבגְּ
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ה51  ר ֵאָליו מַּ יֺאמֶּ ן ֵיׁשּועַּ וַּ יַּעַּ ר -וַּ יֺאמֶּ ֲעׂשֺות ָלְך וַּ ִני לַּ ֵקׁש מֶּ בַּ תְּ
ָהִׁשיב ִלי אֺור ֵעיָני  :ָהִעֵּור ִרבֺוִני לְּ

ָך 52  ר ֵאָליו ֵיׁשּועַּ ֵלְך ֱאמּוָנתְּ יֺאמֶּ אֺור ֵעיָניו וַּ הֺוִׁשיָעה ָלְך וְּ
ְך ָדרֶּ ֲחָריו בַּ ְך אַּ ֵילֶּ ע וַּ גַּ רֶּ  :ָׁשב ֵאָליו כְּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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ל ֵבית1  ָמה ֵאצֶּ יְּ רּוָׁשלַּ ִריבּו ָלבֺא יְּ ר ִהקְּ ֲאׁשֶּ ִהי כַּ יְּ ֵגי ּוֵבית-וַּ -פַּ
ִמיָדיועַּ  לְּ נִַּים ִמתַּ ח ׁשְּ לַּ ִיׁשְּ ֵזיִתים וַּ ר הַּ הַּ ָיה בְּ  :נְּ

ל2  כּו אֶּ ם לְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ם -וַּ ֺבֲאכֶּ ָהָיה כְּ ד וְּ ר ִמנֶּגֶּ ָפר ֲאׁשֶּ כְּ הַּ
ר לֺא ִיר ָאסּור ֲאׁשֶּ ם עַּ ֵניכֶּ אּו ִלפְּ צְּ ָרָכב ָעָליו ִאיׁש  -ָׁשָמה ִתמְּ

ֲהִביֻאהּו ֵאָלי ִתירּו ֺאתֺו וַּ  :הַּ

ִכי3  ֺ -וְּ ם ֺאתֺו י תֶּ רְּ ֲאמַּ ֲעׂשּו ָכזֺאת וַּ ם ִאיׁש ָלָמה תַּ ר ֲאֵליכֶּ אמַּ
חֺו ֵהָנה ָׁשלְּ ָאז ָיִחיׁש לְּ צֺו וְּ פְּ חֶּ  :ִיֵעד ָהָאדֺון לְּ

ת4  אּו אֶּ צְּ ִימְּ כּו וַּ ֵילְּ ל-וַּ ר עַּ עַּ שַּ ִיר ָאסּור ִמחּוץ לַּ ח  -ָהעַּ תַּ פֶּ
יִַּתירּו ֺאתוֺ   :ֵעיָנִים וַּ

ֲאָנִׁשים ִמן5  ִדים ָׁשם-וַּ ֲעׂשּו ָכזֺאת  ָהֺעמְּ ם ָלָמה תַּ רּו ֲאֵליהֶּ ָאמְּ
ת ִתירּו אֶּ  :ָהָעִיר-ִכי תַּ

https://adilsoncardoso.com/
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ם6  יִַּניחּו ָלהֶּ ר ִצָּוה ֵיׁשּועַּ וַּ ֲאׁשֶּ יֲַּענּו ֺאָתם כַּ  :וַּ

ת7  ָיִביאּו אֶּ ל -וַּ ִיר אֶּ ת -ָהעַּ ָיִׂשימּו ָעָליו אֶּ הּוא -ֵיׁשּועַּ וַּ ם וְּ ֵדיהֶּ ִבגְּ
ם ב ֲעֵליהֶּ  :ָיׁשַּ

ׂשּו אֶּ 8  ִבים ָפרְּ רַּ ל-תוְּ ם עַּ ֵדיהֶּ ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים  -ִבגְּ ְך וַּ ָדרֶּ ֵני הַּ פְּ
ה  ָׂשדֶּ תּו בַּ ר ָכרְּ ֺמרֺות ֵעִצים ֲאׁשֶּ ָליו זְּ גְּ רַּ חּו לְּ  :ָׁשטְּ

ָפָניו ִעם9  ִכים לְּ ֺהלְּ הַּ ע-וְּ אּו הֺוׁשַּ ָקרְּ ֲחָריו ָענּו וְּ ָבִאים אַּ ָנא -הַּ
ה הֺוָ ֵׁשם יְּ ָבא בְּ  :ָברּוְך הַּ

רּוָכה 10  עבְּ ה הֺוׁשַּ הֺוָ ֵׁשם יְּ ָבָאה בְּ כּות ָדִוד ָאִבינּו הַּ לְּ ָנא -מַּ
ֵמי ָמרֺום  :ִבׁשְּ

ל11  רּוָׁשָלִים אֶּ ָיבֺא ֵיׁשּועַּ יְּ ת-וַּ א אֶּ יַּרְּ ָדׁש וַּ ִמקְּ ר  -ָכל-ֵבית הַּ ֲאׁשֶּ
נֺות ִלפְּ ל-ָׁשם ִמָסִביב וְּ ב ָיָצא אֶּ רֶּ ָיה ִעם-ֵבית-עֶּ נְּ ֵנים -עַּ ׁשְּ

ָעָׂשר  :הֶּ

ִהי ִממָ 12  יְּ ֵצאָתם ִמֵביתוַּ ָעב-ֳחָרת בְּ ִירְּ ָיה וַּ נְּ  :עַּ

ָיבֺא  13  ר הֺוִציָאה ָעִלים וַּ ת ֵמָרחֺוק ֲאׁשֶּ חַּ ֵאָנה אַּ א תְּ יַּרְּ וַּ
אֺות ִאם ִרי-ִלרְּ ָצא ָבּה פְּ לֺא-ִימְּ יָה וְּ ב ֵאלֶּ רַּ ִיקְּ ֲאָכל וַּ ָמָצא ָבּה  -מַּ

ֵאִנים עֺוד לֺא ִהִגיָעה תְּ ָדם ִכי ֵעת הַּ בַּ  :זּוָלִתי ָעִלים לְּ

ָתה  14  ֵיְך ֵמעַּ ל עֺוד ִאיׁש ִמִפרְּ ר ָלּה לֺא יֺאכַּ יֺאמֶּ ן ֵיׁשּועַּ וַּ יַּעַּ וַּ
ד עַּ ת- וְּ עּו אֶּ ִמיָדיו ָׁשמְּ לְּ תַּ ָדָבר -עֺוָלם וְּ  :הַּ
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ל15  ְך ֵיׁשּועַּ אֶּ ֵילֶּ ִים וַּ רּוָׁשלַּ ָיֺבאּו יְּ ָגֵרׁש  -וַּ ל לְּ ָיחֶּ ָדׁש וַּ ִמקְּ ֵבית הַּ
ת ת-ִמָשם אֶּ אֶּ ִרים וְּ מֺוכְּ קֺונִ -הַּ תהַּ אֶּ ֲחִליֵפי -ים וְּ ֲחנֺות מַּ ֻׁשלְּ

ת אֶּ ְך וְּ ף ָהפַּ סֶּ כֶּ יֺוִנים-הַּ ֵרי הַּ בֺות ֺמכְּ  :מֺוׁשְּ

ָדׁש16  ִמקְּ ְך הַּ רֶּ ֲעִביר ֵכִלים דֶּ הַּ ִאיׁש לְּ ן לְּ לֺא ָנתַּ  :וְּ

ם ֵלאֺמר ֲהלֺא ָכתּוב ִכי ֵביִתי ֵבית17  ה ָלהֶּ יֺורֶּ ִפָלה ִיָקֵרא -וַּ תְּ
ָכל ם ֲעׂשִ -לְּ תֶּ אַּ ִמים וְּ ת ָפִרִציםָהעַּ ָערַּ ם ֺאתֺו ִלמְּ  :יתֶּ

ֲאִבידֺו ִכי 18  הַּ לּו לְּ נַּכְּ ִיתְּ עּו וַּ ִרים ָׁשמְּ סֺופְּ הַּ ֺכֲהִנים וְּ ָראֵׁשי הַּ וְּ
ר ָכל ֲחֵרי ֲאׁשֶּ אּו ִמָפָניו אַּ ל-ָירְּ אּו עַּ לְּ פַּ  :תֺוָרתוֺ - ָהָעם ִהתְּ

ל19  ב ָיָצא אֶּ בֺא ָהָערֶּ יֺום יֺום כְּ  :ִמחּוץ ָלִעיר-וְּ

ִהי בַּ 20  יְּ תוַּ אּו אֶּ ִירְּ רּו וַּ בְּ יַּעַּ ר וַּ ָׁשה ֵמָעָנף  -ֺבקֶּ ֵאָנה ִכי ָיבְּ תְּ הַּ
ד עַּ ׁש-וְּ  :ֺׁשרֶּ

ר 21  ֵאָנה ֲאׁשֶּ תְּ ָׁשה הַּ ִבי ִהֵנה ָיבְּ ר ֵאָליו רַּ יֺאמֶּ רֺוס וַּ טְּ ֺכר פֶּ ִיזְּ וַּ
תָ   :ֵאָררְּ

עּו ֱאמּוָנה ֵבאֹלִהים22  ם רְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ן ֵיׁשּועַּ וַּ יַּעַּ  :וַּ

ם ָכלָאֵמן ֲאנִ 23  ל-י ֺאֵמר ָלכֶּ ר אֶּ ר יֺאמַּ זֶּה -ִאיׁש ֲאׁשֶּ ָהָהר הַּ
ל נֵַּפל אֶּ ִהתְּ ִלבֺו ִכי ִאם-ִהָנֵׂשא וְּ לֺא ִיָפֵלג בְּ ָים וְּ יֲַּאִמין ִכי  -תֺוְך הַּ

יֶּה ר ָאָמר ֵכן ִיהְּ ֲאׁשֶּ ִהי כַּ  :לוֺ -יְּ
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ל24  ל-עַּ ם עַּ לָ -ָכל-ֵכן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ פַּ ִתתְּ ֲאלּו וְּ ר ִתׁשְּ לּו  ֲאׁשֶּ
ֵכן ֵיָעׂש ם וְּ ה ָלכֶּ חּו ִכי ֵיָעׂשֶּ  :ִבטְּ

ִכי25  ָכל-וְּ חּו לְּ ֵלל ִסלְּ פַּ ִהתְּ דּו לְּ מְּ עַּ ם -תַּ ר ָחָטא ָלכֶּ ִאיׁש ֵאת ֲאׁשֶּ
ם ן גַּ עַּ מַּ ת-לְּ ם אֶּ ח ָלכֶּ לַּ ִים ִיסְּ ָשמַּ ם בַּ ם-ֲאִביכֶּ טֺאֵתיכֶּ  :חַּ

ִאם26  ם-וְּ ם גַּ תֶּ חּו אַּ לְּ ִים לֺא-לֺא ִתסְּ ָׁשמַּ בַּ ם ׁשֶּ ח יִ -ֲאִביכֶּ לַּ סְּ
ת ם אֶּ ם-ָלכֶּ טֺאֵתיכֶּ  :חַּ

ָדׁש 27  ִמקְּ ֵלְך בַּ הַּ ִהי הּוא ִמתְּ יְּ ָמה וַּ רּוָׁשָליְּ ָיֺבאּו יְּ ָיׁשּובּו וַּ וַּ
ֵקִנים זְּ הַּ ִרים וְּ סֺופְּ הַּ ֺכֲהִנים וְּ ָיֺבאּו ֵאָליו ָראֵׁשי הַּ  :וַּ

ה 28  ה ֵאלֶּ ָתה ֺעׂשֶּ יֺון אַּ ֵאיזֶּה ִרׁשְּ רּו ֵאָליו בְּ יֺאמְּ ָך  -ּוִמיוַּ ן לְּ ָנתַּ
ה ֲעׂשֺות ֵאלֶּ זֶּה לַּ יֺון הַּ  :ָהִרׁשְּ

ָאז 29  ֲענֶּה וְּ נּו ִלי מַּ ם ָדָבר ּותְּ ל ִמכֶּ אַּ ׁשְּ ם אֶּ ר ֵיׁשּועַּ ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ וַּ
ה ה ֵאלֶּ יֺון ֲאִני ֺעׂשֶּ ֵאיזֶּה ִרׁשְּ ם בְּ ִגיד ָלכֶּ  :אַּ

ת יֺוָחָנן ִמִפי30  ִבילַּ ִגידּו ִלי טְּ ָוָתּה מִ -הַּ ָתה ִמצְּ ִים  -ןִמי ָהיְּ ָשמַּ הַּ
ֵני ֲענֶּה-אֺו ִמבְּ נּו ִלי מַּ  :ָאָדם תְּ

ָתם ֵלאֺמר ִאם31  עְּ דַּ ִלים בְּ ִהי ֵהם ֺׁשקְּ יְּ ר ִמן-וַּ ִים  -נֺאמַּ ָשמַּ הַּ
ם לוֺ  תֶּ נְּ ֱאמַּ דּועַּ לֺא הֶּ ר ּומַּ  :יֺאמַּ

ִאם32  ת-וְּ נּו אֶּ ֵרִאים ֲאנַּחְּ ֵני ָאָדם יְּ ר ִמבְּ ֻכָלם  -ָהָעם ִכי-נֺאמַּ
ת בּו אֶּ ָנִביא נֱֶּאָמןיֺוָחנָ -ִחשְּ  :ן לְּ
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ת33  יֲַּענּו אֶּ ם ֵיׁשּועַּ  -וַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ נּו וַּ רּו לֺא ָיָדעְּ יֺאמְּ ֵיׁשּועַּ וַּ
ם ה-גַּ ה ֵאלֶּ יֺון ֲאִני ֺעׂשֶּ ֵאיזֶּה ִרׁשְּ ם בְּ ִגיד ָלכֶּ  :ֲאִני לֺא אַּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Marcos Hebraico 12 

 

ֵקהּו 1  זְּ עַּ יְּ ם וַּ רֶּ ע כֶּ ם ִאיׁש ָנטַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ָמָׁשל ִפיו וַּ ח בְּ תַּ ִיפְּ וַּ
ִרים  ֺנטְּ ן ֺאתֺו לַּ ָנתַּ תֺוכֺו וְּ ָדל בְּ ן ִמגְּ ִיבֶּ ב ָחֵצב בֺו וַּ יֶּקֶּ ִמָסִביב וְּ

ֵמָרחֺוק ְך לְּ רֶּ דֶּ ְך בַּ ָהלַּ  :וְּ

ֵעת2  ת ּולְּ ח אֶּ ָבִציר ָׁשלַּ ִרי  -הַּ ִרים ִמפְּ ֺנטְּ ת ִמיֵדי הַּ חַּ דֺו ָלקַּ בְּ עַּ
ם ָכרֶּ  :הַּ

חּו ֺאתֺו ֵריָקם3  לְּ ׁשַּ יְּ יַֻּכהּו וַּ ׂשּו בֺו וַּ פְּ ִיתְּ  :וַּ

לּו ָבֲאָבִנים 4  ֺאתֺו ָסקְּ ֵחר וְּ ד אַּ בֶּ ם עֶּ ח ֲאֵליהֶּ לַּ ִיׁשְּ ף וַּ יֺוסֶּ וַּ
ת עּו אֶּ צְּ ִיפְּ חֶּ -וַּ ֻחהּו בְּ לְּ ׁשַּ יְּ דֺוָלהרֺאׁשֺו וַּ ָפה גְּ  :רְּ

ם  5  ִבים ֵמהֶּ ֵכן ֲאֵחִרים רַּ ֺאתֺו ָהָרגּו וְּ ָחד וְּ ם עֺוד אֶּ ח ֲאֵליהֶּ לַּ ִיׁשְּ וַּ
ר ָהָרגּו ם ֲאׁשֶּ ר ִהכּו ּוֵמהֶּ  :ֲאׁשֶּ

ִהי6  יְּ ֲחֵרי -וַּ ם אַּ ח ֲאֵליהֶּ ֺאתֺו ָׁשלַּ ר ָאֵהב וְּ לֺו עֺוד ֵבן ָיִחיד ֲאׁשֶּ
ת ר אֶּ ִני ִייָראּו-ֻכָלם ִכי ָאמַּ  :בְּ

https://adilsoncardoso.com/
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נֺ 7  הַּ לוְּ רּו ִאיׁש אֶּ יֺאמְּ ִרים ָהֵהם ָראּו וַּ כּו -טְּ יֺוֵרׁש לְּ ָאִחיו ִהֵנה הַּ
נֲַּחָלה ָלנּו ִתֺסב הַּ ֵגהּו וְּ רְּ נַּהַּ  :וְּ

ׂשּו8  פְּ ִיתְּ ל-וַּ ִליֻכהּו אֶּ יַּׁשְּ ֻגהּו וַּ רְּ יַּהַּ ם-בֺו וַּ רֶּ כֶּ  :ִמחּוץ לַּ

ת9  ֱאִביד אֶּ הֶּ ם הּוא ָיבֺא וְּ ָכרֶּ ל הַּ עַּ ה בַּ ֵדי  עֺ -ּוָמה ֵאפוֺא יֲַּעׂשֶּ בְּ
ת אֶּ מֺו ִיֵתן ִביֵדי ֲאֵחִרים-ָהֲאָדָמה וְּ רְּ  :כַּ

ת10  ם אֶּ ָראתֶּ ָתה -ֲהלֺא קְּ בֺוִנים ָהיְּ ן ָמֲאסּו הַּ בֶּ הּוא אֶּ ָכתּוב הַּ הַּ
רֺאׁש ִפָנה  :לְּ

ֵעיֵנינּו11  ָלאת בְּ ָתה זֺאת ִהיא ִנפְּ ה ָהיְּ הֺוָ  :ֵמֵאת יְּ

נֵ 12  אּו ִמפְּ ס ִכי ָירְּ פֶּ ׂשֺו אֶּ ָתפְּ ׁשּו לְּ קְּ בַּ יְּ ר ֵהִבינּו ִכי וַּ ֲאׁשֶּ י ָהָעם בַּ
ת ר אֶּ ם ִדבֶּ ם-ֲעֵליהֶּ כּו ָלהֶּ ֵילְּ בּו ֺאתֺו וַּ זְּ יַּעַּ זֶּה וַּ ָמָׁשל הַּ  :הַּ

חּו ֵאָליו ֲאָנִׁשים ִמן13  לְּ ִיׁשְּ דֺוס  -וַּ ֵׁשי הֺורְּ נְּ רּוִׁשים ּוֵמאַּ פְּ הַּ
ָבָריו ֺצֵדד ֺאתֺו ִבדְּ  :לְּ

ֵבנּו ָידַּ 14  רּו ֵאָליו רַּ יֺאמְּ ָיֺבאּו וַּ נּו ִכיוַּ לֺא-עְּ ָתה וְּ - ִאיׁש נֱֶּאָמן אַּ
תתָ  אֶּ ר וְּ בֶּ ֵני גֶּ ֵני ִאיׁש ִכי לֺא ִתָׂשא פְּ ה  -גּור ִמפְּ ְך ֱאֹלִהים תֺורֶּ רֶּ דֶּ

ר ִאם ֵקיסַּ ס לַּ ֵמיָׁשִרים ֲהָנכֺון הּוא ָלֵתת מַּ ִין ֲהִנֵתן אֺו לֺא  -בְּ אַּ
 :ִנֵתן

ת15  ֺאתֺו אֶּ הּוא ִברְּ ם ָלמָ -וְּ ר ֲאֵליהֶּ נַּסּוִני  -הֲחנָֻפָתם ָאמַּ זֶּה תְּ
ה אֶּ רְּ אֶּ ָחד וְּ  :ָהִביאּו ִלי ִדינַּר אֶּ
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ת ָהֵהָנה  16  ֺתבֶּ כְּ הַּ מּוָנה וְּ תְּ ִמי הַּ ם לְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ָיִביאּו וַּ וַּ
ֵקיָסר רּו לַּ יֺאמְּ  :וַּ

ר 17  ֵקיסַּ ר לַּ ר ֵאת ֲאׁשֶּ ֵקיסַּ ם ָהבּו ֵאפוֺא לַּ ר ֵיׁשּועַּ ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ וַּ
ר לֵ  ֵלאֹלִהים ֵאת ֲאׁשֶּ ד וְּ הּו ָעָליו עַּ מְּ ִיתְּ ֺאד-אֹלִהים וַּ  :מְּ

ִרים ִכי18  דּוִקים ָהֺאמְּ ָיֺבאּו ֵאָליו צַּ ֵמִתים  -וַּ קּוָמה לַּ ֵאין תְּ
ָאֻלהּו ֵלאֺמר ִיׁשְּ  :וַּ

ָעזַּב 19  ִחים וְּ ֵני אַּ ָחד ִמשְּ ב ָלנּו ִכי ָימּות אֶּ ה ָכתַּ ֵבנּו ִהֵנה ֺמׁשֶּ רַּ
לִאָשה ּוֵבן ֵאין לֺו  ע עַּ ֵהִקים זֶּרַּ יָה וְּ ָבָמּה ָיבֺא ָעלֶּ  :ֵׁשם ָאִחיו-יְּ

ח לֺו ִאָשה  20  ם ָלקַּ ִחים ָהִראׁשֺון ֵמהֶּ ָעה אַּ ִאָתנּו ָהיּו ִׁשבְּ וְּ
לֺא ָיָמת וְּ ֲחָריו-וַּ ע אַּ ִאיר זֶּרַּ  :ִהׁשְּ

ָיָמת גַּם21  ֵשִני ִיֵבם ֺאָתּה וַּ הַּ מוֺ -וְּ ֵכן  -הּוא לֺא ָבִנים ּוכְּ
ִליִׁשי שְּ  :הַּ

ר ָכל22  ד ֲאׁשֶּ ע לֺא-עַּ זֶּרַּ ָימּותּו וְּ ָעלּוָה וַּ ָעה בְּ ִשבְּ ִאירּו  -הַּ ִהׁשְּ
ם ֲחֵרי ֻכָלם ֵמָתה גַּ אַּ ם וְּ ֲחֵריהֶּ  :ָהִאָשה-אַּ

ָתה 23  ר ָהיְּ ֲחֵרי ֲאׁשֶּ קּוָמה אַּ תְּ ִאָשה בַּ יֶּה לְּ ם ִתהְּ ִמי ֵמהֶּ ָתה לְּ עַּ וְּ
ת ָכל ָעה-ֵאׁשֶּ ִשבְּ  :הַּ

ם ֵיׁשּו 24  ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ תוַּ ם בֺו ִכי אֶּ ִגיתֶּ ר ׁשְּ ָדָבר ֲאׁשֶּ -עַּ הּוא הַּ
תהַּ  לֺא אֶּ ם וְּ תֶּ עְּ דַּ אֺות ֵאל-תֺוָרה לֺא יְּ לְּ  :ִנפְּ
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קּוָמָתם ִמן25  ָנה ִכי ִאם-ִכי ִבתְּ לְּ לֺא ִתָבעַּ ֲעלּו וְּ ֵמִתים לֺא ִיבְּ - הַּ
ָשָמִיםיִ  ֲאֵכי הַּ לְּ מַּ יּו כְּ  :הְּ

ל26  עַּ ֵמִתים ִכי-וְּ ר הַּ בַּ ה ָיִקיצּו ֲהלֺא -דְּ ר ֺמׁשֶּ ֵספֶּ ם בְּ ָראתֶּ קְּ
ָרָהם  בְּ נֶּה ֵלאֺמר ָאֺנִכי ֱאֹלֵהי אַּ סְּ ר ֵאָליו ָהֱאֹלִהים בַּ ר ִדבֶּ ֲאׁשֶּ כַּ

ָחק ֵואֹלֵהי יֲַּעֺקב  :ֵואֹלֵהי ִיצְּ

ֵמִתים ִכי ִאם27  הּוא ֵאינֶּנּו ֱאֹלֵהי הַּ ם  -וְּ ִגיתֶּ ִיים ׁשְּ חַּ ֱאֹלֵהי הַּ
ֺאד ֵבה מְּ רְּ  :הַּ

ָחד 28  אֶּ ָדו -ִמןוְּ ָבִרים יַּחְּ ע ֺאָתם ִנדְּ מַּ ִיׁשְּ ִרים ָבא וַּ סֺופְּ הַּ
ל ֺאתֺו ִכי ֵהיֵטב ָעָנה עַּ ָאֵלהּו ָמה-ּוִברְּ ִיׁשְּ ם וַּ ֵריהֶּ ֵראִׁשית -ִדבְּ

ֺות-ָכל ִמצְּ  :הַּ

ה ֱאֹלֵהינּו  29  הֺוָ ָרֵאל יְּ ע ִיׂשְּ מַּ ן ֵיׁשּועַּ ָהִראֺׁשָנה ֲהלֺא ִהיא ׁשְּ יַּעַּ וַּ
ָחד הֺוָה אֶּ  :יְּ

אָ 30  ָכלוְּ יָך בְּ הֺוָה ֱאֹלהֶּ ָת ֵאת יְּ בְּ ָכל-הַּ ָך ּובְּ ָבבְּ ָכל-לְּ ָך ּובְּ ׁשְּ - נַּפְּ
ָכלמַּ  ָוה ָהִראֺׁשָנה-ָדֲעָך ּובְּ ִמצְּ ָך זֺאת ִהיא הַּ ֺאדֶּ  :מְּ

דֺוָלה  31  ָוה גְּ ֵאין ִמצְּ ֵרֲעָך ָכמֺוָך וְּ ָת לְּ בְּ ָאהַּ ִנָיה ֲהלֺא ִהיא וְּ שְּ הַּ וְּ
ה ִים ֵאלֶּ תַּ  :ִמׁשְּ

ר ֵאָליו 32  יֺאמֶּ ָחד הּוא וַּ ָת ִכי אֶּ רְּ ת ִדבַּ ִבי ֱאמֶּ סֺוֵפר ָאֵמן רַּ הַּ
דוֺ  בַּ ֵאין עֺוד ִמלְּ  :וְּ
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ָכל33  ֲהָבה ֺאתֺו בְּ אַּ ָכל-ּולְּ ָכל-ֵלב ּובְּ ָדע ּובְּ ֱאֺהב ִאיׁש  -מַּ לֶּ ֺאד וְּ מְּ
ת ֺדָלה ִמָכל-אֶּ ׁשֺו ִהיא גְּ נַּפְּ ח-ֵרֵעהּו כְּ  :ֺעָלה ָוָזבַּ

א ֵיׁשּועַּ ִכי34  יַּרְּ ִכיל לַּ -וַּ ָך לֺאִהׂשְּ ר ֵאָליו ִהנְּ יֺאמֶּ - ֲענֺות ֺאתֺו וַּ
לֺאָר  כּות ֱאֹלִהים וְּ לְּ ח ִעמֺו  -חֺוק ִממַּ כַּ וַּ ִהתְּ ֵהֵעז עֺוד ִאיׁש לְּ

ָלה הּוא ָוָמעְּ יֺום הַּ ָבִרים ֵמהַּ  :ִבדְּ

רּו  35  ר ֵאיְך יֺאמְּ יֺאמַּ ן וַּ יַּעַּ ָדׁש וַּ ִמקְּ הֺוֺרת ֵיׁשּועַּ בַּ ִהי בְּ יְּ וַּ
מָ  ִרים ִכי הַּ סֺופְּ ןהַּ  :ָדִוד הּוא-ִׁשיחַּ בֶּ

אֺדִני ֵׁשב  36  ה לַּ הֺוָ ֻאם יְּ ׁש נְּ ֺקדֶּ רּוחַּ הַּ ר בְּ ָדִוד ֲהלֺא הּוא ָאמַּ וְּ
ד יָך-ִליִמיִני עַּ לֶּ גְּ רַּ יָך ֲהֺדם לְּ בֶּ  :ָאִׁשית ֺאיְּ

ִאם37  ִׁשיבּו -וְּ ֺרב ָהָעם ִהקְּ נֺו וְּ ָדִוד ֺקֵרא לֺו ָאדֺון ֵאיְך הּוא בְּ
ֺענֶּג  ָבָריו בְּ  :ָרב-ִלדְּ

ם ִמןוַּ 38  רּו ָלכֶּ ר ִהָשמְּ יֺאמֶּ ֵמד וַּ לַּ ף לְּ ִרים -יֺוסֶּ סֺופְּ הַּ
ל ִגים עַּ נְּ עַּ ִמתְּ ל-הַּ עַּ ִעיל וְּ ֻלָבִׁשים מְּ ָתם מְּ כְּ ם  -לֶּ ת ָׁשלֺום ָלהֶּ ֵאלַּ ׁשְּ

ָוִקים שְּ  :בַּ

ל39  ָבֵתי-עַּ מֺוָׁשבֺות ָהִראֺׁשִנים בְּ ל-הַּ עַּ ת וְּ ֵנסֶּ כְּ ֺקמֺות -הַּ מְּ הַּ
ָבֵתי הַּ  ָבִדים בְּ ִנכְּ ההַּ תֶּ  :ִמׁשְּ

ת40  ִלים אֶּ ה -ָהֺאכְּ ִפָלה ֵאלֶּ בּו תְּ ִין יַּרְּ ֵאה עַּ רְּ מַּ ָמנֺות ּולְּ לְּ ָבֵתי אַּ
ָנִים ָפט ִפי ׁשְּ ִמׁשְּ ו הַּ ם קַּ ה ֲעֵליהֶּ ר ִיָנטֶּ  :ֵהם ֲאׁשֶּ
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ת41  א אֶּ יַּרְּ ח ֲארֺון ָהאֺוָצר וַּ ֺנכַּ ב לְּ ר ֵיׁשּועַּ ָיׁשַּ ֲאׁשֶּ כַּ ָהָעם -וְּ
ִבים רַּ ִנים בֺו ָמעֺות וְּ ֵבה ֺנתְּ רְּ נּו הַּ  :ֲעִׁשיִרים ָנתְּ

רּוטֺות ֵהן  42  ֵתי פְּ ָתָׂשם ָׁשם ׁשְּ ָמָנה ֲעִנָיה ָבָאה וַּ לְּ ִאָשה אַּ וְּ
ע ִאָסר בַּ  :רֶּ

ל43  ָרא אֶּ ִיקְּ ם -וַּ ם ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ִמיָדיו וַּ לְּ תַּ
ָתה ָלֵתת ִמָכל בְּ זֺאת ִהרְּ ָמָנה ָהֲעִנָיה הַּ לְּ ֺנתְּ -ָהאַּ להַּ -ִנים ֺפה אֶּ

 :ֲארֺון ָהאֺוָצר

ת44  ָנה אֶּ ֺסָרּה ָנתְּ חְּ ִהיא ִממַּ נּו ִממֺוָתָרם וְּ -ָכל-ִכי ֻכָלם ָנתְּ
ראֲ  ָיָתּה-ָלּה ֵאת ָכל-ׁשֶּ  :ִמחְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Marcos Hebraico 13 

 

ֵיֵצא 1  ֵאה -ִמןוַּ ִבי רְּ ִמיָדיו רַּ לְּ ָחד ִמתַּ ר ֵאָליו אֶּ יֺאמֶּ ֵהיָכל וַּ הַּ
ת ת-אֶּ אֶּ ה-ָהֲאָבִנים וְּ ה מַּ ָיִנים ָהֵאלֶּ ִבנְּ ָדרּו-הַּ  :נֶּהְּ

ת2  ר ֵאָליו ֵיׁשּועַּ ֲהָרִאיָת אֶּ יֺאמֶּ ה  -וַּ ָגִבים ָהֵאלֶּ ִנׂשְּ ָיִנים הַּ ִבנְּ הַּ
ל-ֻכָלם ֵיָהֵרסּו לֺא ן עַּ בֶּ  :ןָאבֶּ -ִתָשֵאר ֺפה אֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ל3  תֺו עַּ ִׁשבְּ רֺוס  -ּובְּ טְּ ָאֻלהּו פֶּ ִיׁשְּ ֵהיָכל וַּ ח הַּ ֺנכַּ ֵזיִתים לְּ ר הַּ הַּ
ָדם ֵלאֺמר בַּ יֺוָתם ִאתֺו לְּ י ִבהְּ רַּ דְּ נְּ אַּ יֺוָחָנן וְּ יֲַּעֺקב וְּ  :וְּ

ד4  גֶּ ה-הַּ ה ּומַּ אָנה ֵאלֶּ רֶּ י ִתקְּ מֺוֵעד -ָנא ָלנּו ָמתַּ הּוא ָהאֺות לַּ
הּוא ִכי ָכל ינָ -הַּ לֶּ ה ִתכְּ  :הֵאלֶּ

ן5  ם פֶּ רּו ָלכֶּ ם ֵלאֺמר ִהָשמְּ ֵבר ֲאֵליהֶּ דַּ ל ֵיׁשּועַּ לְּ ָיחֶּ ה -וַּ עֶּ יַּתְּ
ם ִאיׁש כֶּ תְּ  :אֶּ

ת6  עּו אֶּ ִהתְּ רּו ִכי ֲאִני הּוא וְּ ָאמְּ ִמי וְּ ִבים ָיֺבאּו ִבׁשְּ ִבים-ִכי רַּ  :רַּ

ִכי7  ל-וְּ ָחָמה אַּ ֻמעֺות ִמלְּ ָרבֺות ּוׁשְּ עּו קְּ מְּ ה  -ִתָבֵהלּו ָכל-ִתׁשְּ ֵאלֶּ
עֺוד לֺאתִ  יֶּיָנה וְּ ֵקץ-הְּ  :זֶּה הַּ

ל-ִכי8  ל-ָיקּום גֺוי עַּ ָלָכה עַּ מְּ ל-גֺוי ּומַּ ׁש עַּ עַּ רַּ ָלָכה וְּ מְּ ׁש -מַּ עַּ רַּ
ָכל  הּומֺות וְּ ָרָעב מְּ ֲחָבִלים-ָיבֺא וְּ ק ֵראִׁשית הַּ ה רַּ  :ֵאלֶּ

ם ִכי9  ׁשֺוֵתיכֶּ נַּפְּ רּו בְּ ם ִהָשמְּ תֶּ אַּ ם ִביֵדי -וְּ כֶּ תְּ ִגירּו אֶּ יַּסְּ
ִר  דְּ הֶּ נְּ סַּ ָבֵתיהַּ ֻתכּו בְּ ִלים  - ין וְּ ֵני ֺמׁשְּ דּו ִלפְּ מְּ עַּ ֲעבּוִרי תַּ ת ּובַּ ֵנסֶּ כְּ הַּ

ם ֵעדּות ָלהֶּ ָלִכים לְּ  :ּומְּ

ב ָכל10  רֶּ קֶּ ׂשֺוָרה ִתָקֵרא ִראֺׁשָנה בְּ בְּ הַּ גֺוִים-וְּ  :הַּ

ִכי11  ל-וְּ ָפט אַּ ִמׁשְּ ם ִביֵדי הַּ כֶּ ִגירְּ סְּ הַּ ם לְּ כֶּ תְּ ֲאגּו -יֺוִליכּו אֶּ ִתדְּ
ל אַּ שְּ -וְּ חַּ התְּ מֺוֵעד מַּ ם בֺא הַּ רֶּ טֶּ ם  -בּו בְּ ר יּוׂשַּ ֲאׁשֶּ ֵברּו ִכי כַּ דַּ תְּ
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ִרים ִכי ִאם בְּ דַּ מְּ ם הַּ תֶּ רּון ִכי לֺא אַּ בְּ דַּ ִהיא ֵכן תְּ ם ָבֵעת הַּ ִפיכֶּ - בְּ
ׁש ֺקדֶּ  :רּוחַּ הַּ

ת12  ִגיר אֶּ ָאח יַּסְּ ת-וְּ ָאב אֶּ ת וְּ ָמוֶּ ל-ָאִחיו לַּ ָקמּו ָבִנים עַּ נֺו וְּ -בְּ
ֵהִמיאֲ   :תּו ֺאָתםבֺוָתם וְּ

ָכל13  יּו לְּ נּוִאים ִתהְּ ם ׂשְּ תֶּ אַּ ה -וְּ כֶּ חַּ מְּ ְך הַּ ִמי אַּ ן ׁשְּ עַּ מַּ ָאָדם לְּ
ד ֵקץ הּוא ִיָּוֵׁשעַּ -עַּ  :הַּ

ת14  אּו אֶּ ִכי ִתרְּ יַּד-וְּ נֱֶּאָמר בְּ ֺׁשֵמם הַּ מְּ ִשקּוץ הַּ ָנִביא -הַּ ָדִנֵיאל הַּ
ֺקֵרא ָיִבין ָאז   ר לֺא ָנכֺון לֺו הַּ ָמקֺום ֲאׁשֶּ ר ֺעֵמד בַּ ה ֲאׁשֶּ ֵאלֶּ

ל ָהִרים-ִביהּוָדה ָינּוסּו אֶּ  :הֶּ

ל15  ר עַּ ת ִמתֺוכֺו -ּוִמי ֲאׁשֶּ חַּ לֺא ָיבֺא ָלקַּ ָתה וְּ ָביְּ ָגג לֺא ֵיֵרד הַּ הַּ
אּוָמה  :מְּ

ת16  ת אֶּ חַּ ֵביתֺו ָלקַּ ה לֺא ָיׁשּוב לְּ ָׂשדֶּ ר בַּ ָלתוֺ -ּוִמי ֲאׁשֶּ  :ִׂשמְּ

ָהרֺות 17  ְך אֺוי לֶּ ָיִמים ָהֵהָמהאַּ ֵמיִניקֺות בַּ לַּ  :וְּ

ף18  ֺחרֶּ יֶּה זֺאת בַּ ִתי ִתהְּ ִבלְּ ֵללּו לְּ פַּ ם ִהתְּ תֶּ אַּ  :וְּ

ר ָכמֺוָה לֺא19  ֵמי ָצָרה ֵהם ֲאׁשֶּ ה יְּ ָיִמים ָהֵאלֶּ ָתה  -ִכי הַּ ָהיְּ
ד ר ָבָרא ֱאֹלִהים עַּ ִריָאה ֲאׁשֶּ בְּ ֵמי הַּ זֶּה  -ֵמֵראִׁשית יְּ יֺום הַּ הַּ

ָכמֺוָה   :ֺתִסף-לֺאוְּ
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ת20  הֺוָה אֶּ ֵצר יְּ קַּ לּוֵלא יְּ ה לֺא-וְּ ָיִמים ָהֵאלֶּ ָבָׂשר -ִיָנֵצל ָכל-הַּ
ת ֵצר אֶּ קַּ ר ָרָצה ָבם יְּ ִחיָריו ֲאׁשֶּ ן בְּ עַּ מַּ ְך לְּ ה-אַּ ָיִמים ָהֵאלֶּ  :הַּ

ָאז ִאם21  ָמִׁשיחַּ ֺפה אֺו ִהנֺו ָׁשם  -וְּ ם ִאיׁש ִהֵנה הַּ ר ֲאֵליכֶּ יֺאמַּ
ל ֲאִמינּו-אַּ  :תַּ

ִתים 22  נּו ֺאתֺות ּומֺופְּ ָנתְּ ִביֵאי ָכָזב ָיקּומּו וְּ ר ּונְּ קֶּ ִׁשיֵחי ׁשֶּ ִכי מְּ
נַּסֺות ִאם יֶּׁש ם-לְּ עֺות גַּ תְּ הַּ ֵאל ָיָדם לְּ ת-לְּ ִחיִרים-אֶּ בְּ  :הַּ

ם 23  ִתי ָלכֶּ דְּ אּו ִכי ֵמרֺאׁש ִהגַּ ם רְּ ׁשֺוֵתיכֶּ נַּפְּ רּו בְּ ם ִהָשמְּ תֶּ אַּ וְּ
ת  :ֺכל-אֶּ

ָיִמים ָהֵהם24  ְך בַּ ׁש   אַּ מֶּ שֶּ ְך הַּ ׁשַּ חְּ ִהיא תֶּ ָצָרה הַּ ֲעבֺור הַּ כַּ
ָיֵרחַּ לֺא הַּ  :יִַּגיּהַּ אֺורוֺ -וְּ

לּו ִמן25  כֺוָכִבים ִיפְּ ָמרֺום ָיזֻעּו-הַּ ָבא הַּ ָשָמִים ּוצְּ  :הַּ

ת26  אּו אֶּ ָאז ִירְּ ן-וְּ ָהָדר ָגדֺול-בֶּ ֺעז ּובְּ ֲעָנִנים בְּ  :ָהָאָדם ָבא בַּ

ת27  ח אֶּ לַּ הּוא ִיׁשְּ אָ -וְּ לְּ תמַּ ֵבץ אֶּ ע  -ָכיו ִויקַּ בַּ רְּ ִחיָריו ֵמאַּ בְּ
ד ץ עַּ ֵצה ָהָארֶּ ָשָמִים-ָהרּוחֺות ִמקְּ ֵצה הַּ  :קְּ

ם ָמָׁשל ִמן 28  חּו ָלכֶּ יָה ָצָמחּו -ּוקְּ ָעלֶּ ֵאָנה ִאם ָרטֺוב ֲעָנָפּה וְּ תְּ הַּ
ָקִיץ ם ִכי ָקרֺוב הַּ תֶּ ִעים אַּ  :ֺידְּ

ֵכן גַּם29  אּו ִכי ָקמּו -וְּ ר ִתרְּ ֲאׁשֶּ ם כַּ תֶּ עּו  -ָכלאַּ ה ָידֺועַּ ֵתדְּ ֵאלֶּ
ח-ִכי ָפתַּ  :ָקרֺוב הּוא לַּ
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ר30  ד ֲאׁשֶּ זֶּה עַּ דֺור הַּ ם ִכי לֺא יֲַּעֺבר הַּ - ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ
ה-קּומּו ָכליָ   :ֵאלֶּ

י לֺא יֲַּעֺברּון31  ָברַּ ץ יֲַּעֺברּו ּודְּ ָהָארֶּ ִים וְּ ָשמַּ  :הַּ

ל32  עַּ הִ -וְּ ָשָעה הַּ הַּ הּוא וְּ יֺום הַּ לֺא  מֺוֵעד הַּ יא ֵאין ִאיׁש ֺיֵדעַּ וְּ
ִתי ָהָאב ֵבן ִבלְּ לֺא הַּ ִים וְּ ָשמַּ ָאְך בַּ לְּ  :מַּ

ל33  ִעים  -עַּ ם ֺידְּ כֶּ ֵללּו ִכי ֵאינְּ פַּ ִהתְּ דּו וְּ ם ִׁשקְּ כֶּ בְּ בַּ ֵכן ִׂשימּו לְּ
זֶּה מֺוֵעד הַּ י ָיבֺא הַּ  :ָמתַּ

ל34  ִאיׁש ֺנֵסעַּ אֶּ ת-ֲהלֺא הּוא כְּ ר ָעזַּב אֶּ ץ ֲאׁשֶּ - ִמחּוץ ָלָארֶּ
תבֵ  ֵלק אֶּ חַּ יְּ ת-יתֺו וַּ ִאיׁש ִאיׁש אֶּ ֲעָבָדיו לְּ ָרה לַּ ִמׂשְּ תֺו -הַּ אכְּ לַּ מְּ

ת אֶּ ל-וְּ ֺקד עַּ ֺשֵער ִצָּוה ִלׁשְּ ר-הַּ ָשעַּ  :הַּ

ל35  בּו עַּ יַּצְּ ל -ָלֵכן ִהתְּ עַּ י ָיבֺא בַּ עּו ָמתַּ ם ִכי לֺא ֵתדְּ כֶּ תְּ רְּ מַּ ִמׁשְּ
ָבִית ִאם ב אוֺ -הַּ רֶּ ָלה ִאם- ָבעֶּ יְּ לַּ ֲחִצי הַּ ֺ -בַּ ר ֵעת קְּ ֺגל אֺו לְּ נְּ רְּ תַּ א הַּ

ר ֺבקֶּ אֺור הַּ  :כְּ

ן36  ֵׁשִנים-פֶּ ם יְּ כֶּ תְּ ֺאם ּוָמָצא אֶּ  :ָיבֺא ִפתְּ

ֺקדּו37  ֺכל ׁשְּ ִני ֺאֵמר לַּ ם ִהנְּ ר ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ ֵאת ֲאׁשֶּ  :וְּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Marcos Hebraico 14 

 

ג1  חַּ ח וְּ סַּ פֶּ ֵני הַּ ִים ִלפְּ ִהי יֺומַּ יְּ ֺכֲהִנים -וַּ ׁשּו ָראֵׁשי הַּ קְּ בַּ יְּ צֺות וַּ מַּ הַּ
ֲהִמיתוֺ  לַּ ָמה וְּ ָערְּ ׂשֺו בְּ ָתפְּ ִרים לְּ סֺופְּ הַּ  :וְּ

ן2  ָחג פֶּ רּו לֺא בֶּ ְך ָאמְּ הּוָמה ָבָעם-אַּ ֺעֵרר מְּ  :ִתתְּ

ֺצָרע3  מְּ עֺון הַּ ֵבית ִׁשמְּ ִסָבה בְּ תֺו ִבמְּ ִׁשבְּ ִהי בְּ יְּ ֵבית וַּ ָיה  -בְּ נְּ עַּ
ר דְּ זְַּך ִויקַּ ן ֵנרְּ מֶּ ֹלִחית ׁשֶּ ָיָדּה צְּ ָתבֺא ִאָשה ּובְּ ֺאד -וַּ ְך מְּ רֶּ עֶּ

ת ֵבר אֶּ ׁשַּ תְּ ל-וַּ ִתֺצק ֺאתֺו עַּ ֹלִחית וַּ צְּ  :רֺאׁשוֺ -הַּ

ֵעיֵני ֲאָנִׁשים ִמן4  ָדָבר בְּ ע הַּ ֵירַּ ָׁשם -וַּ נַּפְּ רּו בְּ יֺאמְּ ִבים ָׁשם וַּ ֺיׁשְּ הַּ
ל שֶּ -עַּ ע הַּ לַּ זֶּהָמה ִנבְּ ן הַּ  :מֶּ

ֹלׁש ֵמאֺות  5  כֺו יֺוֵתר ִמשְּ רְּ עֶּ ף כְּ סֶּ כֶּ ִתתֺו בַּ ֲהלֺא טֺוב ָהָיה לְּ
יהָ  ִיֹּלנּו ָעלֶּ רֺו ָלֲעִנִיים וַּ ֵלק ִמכְּ חַּ  :ִדיָנר ּולְּ

ִניחּו ָלּה ָלָמה6  ר ֵיׁשּועַּ הַּ יֺאמֶּ אּו ֺאָתּה ֲהלֺא טֺוב -וַּ לְּ זֶּה תַּ
ִני ָמָלתְּ  :גְּ

ת7  ָכלָהֲעִניִ -ִכי אֶּ ם ָתִמיד ּובְּ ֵניכֶּ אּו ִלפְּ צְּ צּו -ים ִתמְּ ר ִתרְּ ֵעת ֲאׁשֶּ
ֺאִתי לֺא ם וְּ ֵהיִטיב ָלהֶּ לּו לְּ ם ָתִמיד-תּוכְּ ֵניכֶּ אּו ִלפְּ צְּ  :ִתמְּ

ת8  ח אֶּ ׁשַּ ִתמְּ ִדיָמה וַּ ָאה ָיָדּה ִכי ִהקְּ ר ָמצְּ ֲאׁשֶּ ָתה כַּ ִהיא ָעׂשְּ -וְּ
בּוָרהבְּ   :ָׂשִרי ִלקְּ
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ם בְּ 9  ׂשֺוָרה -ָכלָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ בְּ ע הַּ ר ִתָשמַּ ָמקֺום ֲאׁשֶּ
ָכל ם-בְּ ר גַּ ֻספַּ ץ יְּ ִזָכרֺון- ָהָארֶּ ָתה ִהיא ָלּה לְּ ר ָעׂשְּ  :ֲאׁשֶּ

ל-ִויהּוָדה ִאיׁש10  ְך אֶּ ָעָׂשר ָהלַּ ֵנים הֶּ ָחד ִמשְּ ִריֺות אֶּ ָראֵׁשי  -קְּ
ָיָדם ִגיר ֺאתֺו בְּ סְּ הַּ ר לְּ יֺאמֶּ ֺכֲהִנים וַּ  :הַּ

ֵהם 11  תוְּ ִטיחּו ָלתֶּ יַּבְּ חּו וַּ ָעם ֵכן ָׂשמְּ ָׁשמְּ ֵקׁש  -כְּ בַּ יְּ ף וַּ לֺו ָכסֶּ
ִגיר ֺאתוֺ  סְּ הַּ  :ֺתֲאָנה לְּ

רּו 12  יֺאמְּ ח וַּ ָפסַּ ח הַּ מֺוֵעד זֶּבַּ צֺות לְּ מַּ ג הַּ חַּ ִהי ָבִראׁשֺון לְּ יְּ וַּ
ת ֱאֺכל אֶּ ָך לֶּ ָהִכין לְּ ה ִכי ֵנֵלְך לְּ צֶּ ִמיָדיו ֵאיֺפה ִתרְּ לְּ - ֵאָליו תַּ

ח ָפסַּ  :הַּ

ע  13  כּו ָהִעיָרה ּוָפגַּ ם לְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ִמיָדיו וַּ לְּ נִַּים ִמתַּ ח ׁשְּ לַּ ִיׁשְּ וַּ
ד ם ִאיׁש ֺנֵׂשא כַּ ֲחָריו-ָבכֶּ כּו אַּ ִים לְּ  :מַּ

ל14  רּו ָׁשם אֶּ ר ָיבֺא תֺאמְּ ח ֲאׁשֶּ תַּ פֶּ ר -ּובַּ ָבִית ֺכה ָאמַּ ל הַּ עַּ בַּ
אֱ  י לֶּ ִמידַּ לְּ תַּ ִחים ִלי ּולְּ ר ָהֺארְּ ֵיה ֲחדַּ ֵבנּו אַּ תרַּ ח-ֺכל ָׁשם אֶּ ָפסַּ  :הַּ

ֲערּוָכה  15  ָסתֺות וַּ צּוָפה כְּ דֺוָלה רְּ ם ֲעִלָיה גְּ ה ָלכֶּ אֶּ הּוא יַּרְּ וְּ
ָׁשם ָתִכינּו ָלנּו ֺכל וְּ  :בַּ

ם 16  ר ָלהֶּ ר ִדבֶּ ֲאׁשֶּ אּו כַּ צְּ ִימְּ ָיֺבאּו ָהִעיָרה וַּ ִמיִדים וַּ לְּ תַּ אּו הַּ ֵיצְּ וַּ
ת ָיִכינּו אֶּ ח-וַּ ָפסַּ  :הַּ

ב17  ִהי ָבָערֶּ יְּ ָיבֺא ָׁשם ִעם וַּ ָעָׂשר-וַּ ֵנים הֶּ  :ׁשְּ
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ר ֵיׁשּועַּ ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר  18  יֺאמֶּ ִסָבם וַּ ִלים ִבמְּ עֺוד ֵהם ֺאכְּ ּובְּ
ִגיֵרִני ם ָהֺאֵכל ִעָמִדי יַּסְּ ָחד ִמכֶּ ם ִכי אֶּ  :ָלכֶּ

ֲאִני הּוא  19  ם ֵאָליו הַּ רּו ִאיׁש ִאיׁש ֵמהֶּ יֺאמְּ ֺאד וַּ ם מְּ ר ָלהֶּ ֵיצַּ וַּ
 :ֲהלֺא

 20 ֺ י תוַּ ֺטֵבל אֶּ ָעָׂשר הַּ ֵנים הֶּ ָחד ִמשְּ ם אֶּ ר ֲאֵליהֶּ ָידֺו ִעִמי -אמֶּ
ָעָרה קְּ  :בַּ

ן21  ר  -ֵהן בֶּ הּוא ֲאׁשֶּ ְך אֺוי ָלִאיׁש הַּ ָכתּוב ָעָליו אַּ ָהָאָדם ֺהֵלְך כַּ
ת ִגיר אֶּ ן-יַּסְּ הּוא  -בֶּ ׁשֺו טֺוב ָהָיה ָלִאיׁש הַּ ֵׁשי נַּפְּ קְּ בַּ יַּד מְּ ָהָאָדם בְּ

 :םָיָצא ֵמָרחֶּ -ִאם לֺא

ת22  ח ֵיׁשּועַּ אֶּ ִיקַּ ָלם וַּ ָאכְּ ִהי בְּ יְּ ִיֵתן  -וַּ ע וַּ צַּ ִיבְּ ָבֵרְך וַּ יְּ ם וַּ חֶּ לֶּ הַּ
ָׂשִרי לּו זֶּה הּוא בְּ חּו ִאכְּ ר קְּ יֺאמַּ ם וַּ  :ָלהֶּ

ת23  ח אֶּ ִיקַּ תּו ֻכָלם-וַּ ִיׁשְּ ם וַּ ִיֵתן ָלהֶּ ָבֵרְך וַּ יְּ כֺוס וַּ  :הַּ

ם24  ם זֶּה הּוא ָדִמי דַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ָשפּוְך הַּ -וַּ ֲחָדָׁשה הַּ ִרית הַּ בְּ
ִבים ד רַּ עַּ  :בְּ

ד25  ן עַּ ָגפֶּ ִרי הַּ ה עֺוד ִמפְּ תֶּ ׁשְּ ם ִכי לֺא אֶּ - ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר ָלכֶּ
כּות ָהֱאֹלִהיםהַּ  לְּ מַּ ֵתהּו בְּ ׁשְּ ר ָחָדׁש אֶּ הּוא ֲאׁשֶּ  :יֺום הַּ

ת26  אּו אֶּ רְּ ִיקְּ ל-וַּ אּו אֶּ ֵיצְּ ֵלל וַּ הַּ ֵזיִתים-הַּ ר הַּ  :הַּ
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זֶּה ִכי  27  ָלה הַּ יְּ לַּ לּו ִבי בַּ ם ִתָכׁשְּ כֶּ ם ֵיׁשּועַּ ֵהן ֻכלְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ וַּ
ת ה אֶּ כֶּ צֺאן-ָכתּוב אַּ ין הַּ פּוצֶּ ה ּותְּ  :ָהֺרעֶּ

קּוָמִתי ִמן 28  ֲחֵרי תְּ אַּ ָגִליָלה-וְּ ם הַּ ֵניכֶּ ֵמִתים ֵאֵלְך ִלפְּ  :הַּ

ף ִאם29  רֺוס אַּ טְּ ר ֵאָליו פֶּ יֺאמֶּ לּו בְּ -וַּ ָך ֲאִני לֺא  ֻכָלם ִיָכׁשְּ
ָכֵׁשל  :אֶּ

זֶּה  30  ָלה הַּ יְּ לַּ ָתה בַּ ָך ִכי עַּ ר ֵאָליו ֵיׁשּועַּ ָאֵמן ֲאִני ֺאֵמר לְּ יֺאמֶּ וַּ
ׁש חֶּ כַּ ִים תְּ ֲעמַּ ֺגל פַּ נְּ רְּ תַּ ָרא הַּ ם ִיקְּ רֶּ ָעִמים-טֶּ  :ִבי ָׁשֹלׁש פְּ

ף ִאם31  ץ אַּ ר ֺאמֶּ יֶּתֶּ ֵבר בְּ דַּ הּוא הֺוִסיף לְּ י ָלמּות  -וְּ יֶּה ָעלַּ ִיהְּ
ֵחׁש לֺאִאתְּ  רּו גַּם-ָך כַּ ֵכן ִדבְּ ֵחׁש ָבְך וְּ  :ֻכָלם- ֲאכַּ

ל32  ָיֺבאּו אֶּ ת-וַּ ָרא גַּ ִנקְּ קֺום ָגֵדר הַּ ל-מְּ ר אֶּ יֺאמֶּ ֵמָנה וַּ -ׁשְּ
בּותַּ  ִמיָדיו ׁשְּ ָלל-לְּ פַּ תְּ ד ִכי אֶּ ם ֺפה עַּ  :ָלכֶּ

ת33  ח ִאתֺו אֶּ ִיקַּ ת-וַּ אֶּ רֺוס וְּ טְּ ת-פֶּ אֶּ ל  -יֲַּעֺקב וְּ ָיחֶּ יֺוָחָנן וַּ
ִהשֺוֵמם תֺוֵחחַּ ּולְּ ִהׁשְּ  :לְּ

ִׁשי ָמָרה34  ם נַּפְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ד -וַּ ֺאד עַּ ד מְּ דּו- ִלי עַּ ָבזֶּה  -ָמוֶּת ִעמְּ
ֺקדּו  :ּוׁשְּ

ֲעִביר 35  הַּ ֵלל לְּ פַּ ִיתְּ ָצה וַּ רְּ ִיֺפל אַּ ָער וַּ ט ִמזְּ עַּ ָאה מְּ יֲַּעֺבר ָהלְּ וַּ
ת ָשָעה ִאם-ֵמָעָליו אֶּ ָדָבר-הַּ  :ִיָתֵכן הַּ
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ָר 36  ִיקְּ רוַּ ֲעבֶּ ָבא ֵהן ֺכל תּוָכל הַּ ָבא אַּ ת-א אַּ י אֶּ כֺוס  -ָנא ֵמָעלַּ הַּ
ְך זֺאת אַּ צֺוִני ִכי ִאם-הַּ ר ָרִציָת ָאָתה-לֺא ִכרְּ ֲאׁשֶּ  :כַּ

ל37  ן אֶּ ִיפֶּ ֵׁשִנים וַּ ָצֵאם יְּ ִימְּ ָיבֺא וַּ עֺון ֲהִכי -וַּ ר ִׁשמְּ יֺאמַּ רֺוס וַּ טְּ פֶּ
ֺקד ָׁשָעה-ִתיָׁשן ֲהִכי ָת ִלׁשְּ ָחת לֺא ָיֺכלְּ  :אֶּ

ן 38  לּו פֶּ לְּ פַּ ִהתְּ דּו וְּ ְך -ִׁשקְּ ָסה ֵהן ָהרּוחַּ ֲחֵפָצה אַּ מַּ ָתֺבאּו לְּ
ה ָבָׂשר ָרפֶּ  :הַּ

ְך39  ֵילֶּ ן וַּ ִיפֶּ ָבִרים ָהִראֺׁשִנים-וַּ דְּ ֵלל כַּ פַּ ִיתְּ  :לֺו עֺוד וַּ

לֺא 40  ֵבדֺות וְּ ם כְּ ֵׁשִנים עֺוד ִכי ָהיּו ֵעיֵניהֶּ ָצֵאם יְּ ִימְּ ָיָׁשב וַּ וַּ
הָידְּ  ֲענֺות ֺאתוֺ -עּו מַּ  :לַּ

ם 41  ֵעיֵניכֶּ נּו ֵׁשָנה לְּ ם תְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ִליִׁשית וַּ ם ׁשְּ עַּ ָיבֺא פַּ וַּ
ב  נּוָחה רַּ ן-ּומְּ ָשָעה ּובֶּ ם ִהֵנה ָבָאה הַּ ר ִביֵדי -ָלכֶּ גַּ ָהָאָדם ִנסְּ

ָטִאים  :חַּ

ָקֵרב42  ִגיר ֺאִתי ֺהֵלְך וְּ סְּ מַּ ֵנֵלָכה ִהֵנה הַּ  :קּומּו וְּ

ִעמֺו ֺעדֶּ 43  ֺאם וְּ ָעָׂשר ָבא ִפתְּ ֵנים הֶּ ָחד ִמשְּ ֵבר ִויהּוָדה אֶּ דַּ נּו מְּ
ִרים  -ָהמֺון סֺופְּ הַּ ֺכֲהִנים וְּ טֺות ֵמֵאת ָראֵׁשי הַּ מַּ ֲחָרבֺות ּובְּ ב בַּ רַּ

ֵקִנים זְּ הַּ  :וְּ

ק44  ר ֲאנַּשֶּ ם אֺות ֵלאֺמר ָהִאיׁש ֲאׁשֶּ ן ָלהֶּ ִגיר ֺאתֺו ָנתַּ סְּ מַּ הַּ לֺו  -וְּ
הֺוִליֻכהּוזֶּה הּוא ִתפְּ  ָמר וְּ  :ׂשּו ֺאתֺו ִׂשימּו ָעָליו ִמׁשְּ
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ִיָשֵקהּו45  ִבי וַּ ִבי רַּ ר רַּ יֺאמֶּ ֺאם וַּ ִיגַּׁש ֵאָליו ִפתְּ ָיבֺא וַּ  :וַּ

חּו46  לְּ ִיׁשְּ ת-וַּ ֻׂשהּו-בֺו אֶּ פְּ ִיתְּ ם וַּ ֵדיהֶּ  :יְּ

ָחד ִמן47  אֶּ ת-וְּ ף אֶּ ִנָצִבים ִעמֺו ָׁשלַּ ת-הַּ יְַּך אֶּ בֺו וַּ רְּ ד הַּ -חַּ בֶּ ֺכֵהן  עֶּ
ת ֵצץ אֶּ קַּ יְּ ָגדֺול וַּ נוֺ -הַּ  :ָאזְּ

ם 48  טֺות ָבאתֶּ מַּ ֲחָרבֺות ּובְּ ם ֲהבַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ן ֵיׁשּועַּ וַּ יַּעַּ וַּ
ָפִריץ ֺפׂש ֺאִתי כְּ  :ִלתְּ

ם ִבי ָיד  49  תֶּ חְּ לַּ לֺא ׁשְּ ָדׁש וְּ ִמקְּ ם בַּ הֺוֺרת ָלכֶּ ִתי לְּ בְּ יֺום יֺום ָיׁשַּ וְּ
ת ָהִקים אֶּ ְך לְּ תּוִבים עֲ -אַּ כְּ ם ָכזֺאתהַּ  :ִׂשיתֶּ

ָינֻסּו50  בּו ֺאתֺו ֻכָלם וַּ ִמיִדים ָעזְּ לְּ תַּ הַּ  :וְּ

ֺתנֶּת51  הּוא ָלבּוׁש כְּ ֲחָריו וְּ ְך אַּ ָחד ָהלַּ ר אֶּ נַּעַּ ל-וְּ ד עַּ ָׂשרֺו  -בַּ בְּ
יֺאֲחזֻהּו  :וַּ

ת52  יֲַּעֺזב אֶּ ָיָנס ָעֺרם-וַּ ָיָדם וַּ תֺו בְּ  :ֻכָתנְּ

יֺוִליכּו 53  תוַּ ל-אֶּ ִיָקֲהלּו ָעָליו ָכל-ֵיׁשּועַּ אֶּ ָגדֺול וַּ ֺכֵהן הַּ -הַּ
ִריםָר  סֺופְּ הַּ ֵקִנים וְּ זְּ הַּ ֺכֲהִנים וְּ  :אֵׁשי הַּ

ד54  ֲחָריו ֵמָרחֺוק עַּ ְך אַּ רֺוס ָהלַּ טְּ ָגדֺול -ּופֶּ ֺכֵהן הַּ ר הַּ ֲחצַּ לַּ
ב ָׁשם ִעם ֵיׁשֶּ ִניָמה וַּ ד ָהאֺור-פְּ ֵמם נֶּגֶּ חַּ ִיתְּ ִתים וַּ ָׁשרְּ מְּ  :הַּ

ָכל55  ֺכֲהִנים וְּ ָראֵׁשי הַּ ל-וְּ ׁשּו ֵעדּות עַּ ִרין ִבקְּ דְּ הֶּ נְּ סַּ ֵיׁשּועַּ -הַּ
לֺא ָמָצאּו ֲהִמיתֺו וְּ  :לַּ
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ָאה ֵכן-ִכי ֵעדּות56  צְּ ס ֵעדּוָתם לֺא ִנמְּ פֶּ ִבים אֶּ ר ָענּו בֺו רַּ קֶּ  :ׁשֶּ

יֲַּענּו ֵעדּות57  ָיקּומּו ֲאָנִׁשים וַּ ָפָניו ֵלאֺמר-וַּ ר בְּ קֶּ  :ׁשֶּ

נּו58  עְּ ת ָׁשמַּ ֱהֺרס אֶּ ֲעֵׁשה ָיָדִים  -ֺאתֺו ֺאֵמר ֲאִני אֶּ זֶּה מַּ ֵהיָכל הַּ הַּ
ה ָיָדִים ֲעׂשֶּ ר ֵאינֶּנּו מַּ ֵחר ֲאׁשֶּ נֶּה ֵהיָכל אַּ בְּ ת ָיִמים אֶּ ֹלׁשֶּ  :ּוִבׁשְּ

ְך גַּם59  ָדו לֺא ָנֺכנּו-אַּ ֵרי ֵעדּוָתם יַּחְּ  :ָבזֺאת ִדבְּ

ל אֶּ 60  אַּ ִיׁשְּ תֺוָכם וַּ ָגדֺול בְּ ֺכֵהן הַּ ָיָקם הַּ ֵיׁשּועַּ ֵלאֺמר ֲהלֺא  -תוַּ
ה ֲענֶּה ָדָבר מַּ ה-תַּ ָך ֵאלֶּ  :זֺאת ֵהִעידּו בְּ

ָאֵלהּו עֺוד 61  ִיׁשְּ ָגדֺול וַּ ֺכֵהן הַּ ף הַּ יֺוסֶּ אּוָמה וַּ לֺא ָעָנה מְּ ִיֺדם וְּ וַּ
ן ָמִׁשיחַּ בֶּ ָתה הּוא הַּ אַּ ֺבָרְך-ֵלאֺמר הַּ מְּ  :הַּ

אּו 62  ם ִתרְּ תֶּ אַּ ר ֵיׁשּועַּ ֲאִני הּוא וְּ יֺאמֶּ תוַּ ן -אֶּ ָהָאָדם ֺיֵׁשב -בֶּ
ָשָמִים ֵני הַּ נְּ עַּ בּוָרה ּוָבא בְּ גְּ  :ִליִמין הַּ

ת63  ָגדֺול אֶּ ֺכֵהן הַּ ע הַּ רַּ ִיקְּ ה-וַּ ר מַּ יֺאמַּ ָגָדיו וַּ ָלנּו עֺוד  -בְּ
ָלֵעִדים  :וְּ

ה64  רּו מַּ ם ִגדּופֺו ִאמְּ תֶּ עְּ מַּ ִׁשיעּו ֺאתֺו -ֲהלֺא ׁשְּ יַּרְּ ם וַּ כֶּ תְּ עְּ דַּ
פָ -ֻכָלם ִכי  :ָמוֶּת לוֺ -טִמׁשְּ

ת65  פּו אֶּ חַּ יְּ ם ָלֺרק בֺו וַּ ָיֵחלּו ֲאָנִׁשים ֵמהֶּ ֺרף  -וַּ גְּ יַֻּכהּו ָבאֶּ ָפָניו וַּ
ִחי כֺות לֶּ מַּ מּו ֺאתֺו בְּ ִתים ִקדְּ ָׁשרְּ מְּ הַּ רּו ֵאָליו ִהָנֵבא ָלנּו וְּ יֺאמְּ  :וַּ
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פָ 66  שְּ ת הַּ חַּ ָתבֺא אַּ ת וַּ ָחֵצר ִמָתחַּ רֺוס בֶּ טְּ יֺות פֶּ ִהי ִבהְּ יְּ חֺות וַּ
ָגדֺול ֺכֵהן הַּ  :ִמֵבית הַּ

ת67  א אֶּ ֵתרֶּ ף-וַּ אַּ ר וְּ ָפָניו וַּתֺאמַּ ֵבט בְּ תַּ ֵמם וַּ חַּ רֺוס ִמתְּ טְּ ָתה -פֶּ אַּ
ִרי-ָהִייָת ִעם ָנצְּ  :ֵיׁשּועַּ הַּ

ֵיֵצא 68  ֵבִרי וַּ דַּ ר תְּ לֺא ָאִבין ֵאת ֲאׁשֶּ ע וְּ ֵחׁש ֵלאֺמר לֺא ֵאדַּ כַּ יְּ וַּ
ל חּוָצה אֶּ ָרא אָ -הַּ ִיקְּ ֺגלָהאּוָלם וַּ נְּ רְּ תַּ  :ז הַּ

ל69  ר אֶּ ף וַּתֺאמֶּ תֺוסֶּ ָחה עֺוד וַּ ִשפְּ ֵאהּו הַּ ִתרְּ ִדים ָׁשם זֶּה - וַּ ָהֺעמְּ
ם ָחד ֵמהֶּ  :הּוא אֶּ

גַּם70  ט וְּ עַּ עֺוד מְּ ם ֵׁשִנית וְּ עַּ ֵחׁש פַּ כַּ יְּ רּו  -וַּ ִדים ָׁשם ָאמְּ ָהֺעמְּ
ל ָך ִכלְּ -אֶּ ׁשֺונְּ ָתה ּולְּ ִליִלי אַּ ם ִכי גְּ ָך ֵמהֶּ רֺוס ָאֵכן ִהנְּ טְּ  :ׁשֺוָנםפֶּ

ת71  ִתי אֶּ עְּ ֻבָעה ֵלאֺמר לֺא ָידַּ ָאָלה ּוִבׁשְּ ֲענֺות בְּ ָיֵחל לַּ ָהִאיׁש  -וַּ
ם תֶּ רְּ ר ֲאמַּ  :ֲאׁשֶּ

ת72  רֺוס אֶּ טְּ ֺכר פֶּ ִיזְּ ֺגל ֵׁשִנית וַּ נְּ רְּ תַּ ָרא הַּ ִיקְּ ר  -וַּ ָדָבר ֲאׁשֶּ הַּ
ר ׁש-ִדבֶּ חֶּ כַּ ִים תְּ ֲעמַּ ֺגל פַּ נְּ רְּ תַּ ָרא הַּ ם ִיקְּ רֶּ ִבי ָׁשֹלׁש  -לֺו ֵיׁשּועַּ ִכי טֶּ

ל ם עַּ ָיׂשֶּ ָעִמים וַּ ְך-פְּ ֵיבְּ  :ִלבֺו וַּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

https://adilsoncardoso.com/


73 
 

Marcos Hebraico 15 

 

דּו1  ֺכֲהִנים נֺוסְּ ָראֵׁשי הַּ ר וְּ חַּ שַּ ֲעלֺות הַּ ִהי כַּ יְּ ד ִעם-וַּ ֵקִנים  -יַּחַּ זְּ הַּ
ָכל ִרים וְּ סֺופְּ הַּ ת-וְּ רּו אֶּ סְּ יַּאַּ ִרין וַּ דְּ הֶּ נְּ סַּ יֺוִליֻכהּו  -הַּ ֵיׁשּועַּ וַּ

ִגיֻרהּו ִביֵדי ִפיָלטֺוס  יַּסְּ  :וַּ

ר  2  יֺאמֶּ ן וַּ יַּעַּ הּוִדים וַּ יְּ ְך הַּ לֶּ ָתה הּוא מֶּ אַּ ל ֺאתֺו ִפיָלטֺוס הַּ אַּ ִיׁשְּ וַּ
תָ  ָתה ָאָמרְּ  :ֵאָליו אַּ

ֺכֲהִנים ֵהִביאּו 3  ָראֵׁשי הַּ הּוא לֺאוְּ בֺות וְּ נֺות רַּ ן  -ָעָליו ִׂשטְּ ָנתַּ
ף ֲענֶּה אַּ ָחד-מַּ  :לֺא ָדָבר אֶּ

ֵאה  4  ֲענֶּה ָדָבר רְּ ִאם לֺא תַּ ָאֵלהּו ֵלאֺמר הַּ ִיׁשְּ ף ִפיָלטֺוס וַּ יֺוסֶּ וַּ
יָך נֺות ֵהִביאּו ָעלֶּ ָמה ִׂשטְּ  :כַּ

ֵיׁשּועַּ לֺא5  ף-וְּ ֲענֶּה אַּ ן מַּ ר-ָנתַּ ד ֲאׁשֶּ ָחד עַּ ָהָיה -לֺא ָדָבר אֶּ
לֶּ  פֶּ ֵעיֵני ִפיָלטֺוסלְּ  :א בְּ

ִׁשי 6  ָחד ֵמָהֲאִסיִרים ָחפְּ ם אֶּ ח ָלהֶּ לַּ ׁשַּ ִכין לְּ ֵכן ִהסְּ סְּ זֶּה הַּ ָחג הַּ ּובֶּ
ת ֵקׁשּון-אֶּ בַּ ר יְּ ָחד ֲאׁשֶּ  :ָהאֶּ

ר7  מֺו בַּ ִהי ִאיׁש ּוׁשְּ יְּ ָבא ָאסּור ִעם-וַּ חּו -אַּ ר ָרצְּ ִדים ֲאׁשֶּ ֺמרְּ הַּ
ד רֶּ מֶּ יֺום הַּ ׁש בְּ  :נֶּפֶּ
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ָהמוֺ 8  ִיָׂשא הֶּ תוַּ ר -ן אֶּ ֲאׁשֶּ ם כַּ ֲעׂשֺות ָלהֶּ ֺאל לַּ ָיֵחלּו ִלׁשְּ קֺולֺו וַּ
ם ָפעַּ ם בְּ עַּ פַּ ם כְּ  :ָעָׂשה ָלהֶּ

צּו ִכי9  פְּ חְּ ר ֲהתַּ יֺאמַּ ן ֺאָתם ִפיָלטֺוס וַּ יַּעַּ ת-וַּ ם אֶּ ח ָלכֶּ לַּ -ֲאׁשַּ
הּוִדיםמֶּ  יְּ ְך הַּ  :לֶּ

כֺ 10  ִגיֻרהּו ָראֵׁשי הַּ ָאָתם בֺו ִהסְּ ר ִמִקנְּ  :ֲהִניםִכי ִהִכיר ֲאׁשֶּ

ת11  ֺכֲהִנים ֵהִסיתּו אֶּ ָראֵׁשי הַּ ח -וְּ לַּ ׁשַּ ֻׁשהּו לְּ קְּ בַּ ָהמֺון ִכי יְּ הֶּ
ר ק ֵאת בַּ ם רַּ ָבא-ָלהֶּ  :אַּ

ר 12  ה ָלזֶּה ֲאׁשֶּ ֱעׂשֶּ ה אֶּ ם ּומַּ ֵליהֶּ ר אֶּ יֺאמֶּ ן וַּ יַּעַּ ף ִפיָלטֺוס וַּ יֺוסֶּ וַּ
הּוִדים יְּ ְך הַּ לֶּ ם ֺקִראִים מֶּ תֶּ  :אַּ

יֺוִסיפּו 13  ֵלב ֺאתוֺ וַּ צְּ ֺעק ֵלאֺמר הַּ  :ִלצְּ

ֵהם הֺוִסיפּו 14  ה ָרָעה ָעָׂשה וְּ ָלָמה מֶּ ם ִפיָלטֺוס וְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ וַּ
ֵלב ֺאתוֺ  צְּ ֵבה הַּ רְּ ר הַּ ֺעק עֺוד יֶּתֶּ  :ִלצְּ

ם ֵאת  15  ח ָלהֶּ לַּ ׁשַּ יְּ ָהמֺון וַּ צֺון הֶּ ֲעׂשֺות ִכרְּ ל ִפיָלטֺוס לַּ יֺואֶּ וַּ
ר ר-בַּ ֵאת ֵיׁשּועַּ ִיסַּ ָבא וְּ ִהָצֵלב אַּ ֵנהּו לְּ ִיתְּ שֺוִטים וַּ  :בַּ

ל16  ָצָבא אֶּ ֵׁשי הַּ נְּ יֺוִליֻכהּו אַּ טֺוִרין -וַּ רַּ ִניִמית הּוא פְּ פְּ ָחֵצר הַּ הֶּ
ת ִעיקּו ָעָליו אֶּ יַּזְּ דּוד-ָכל-וַּ גְּ  :הַּ

ל17  ָיִׂשימּו עַּ ר קֺוִצים וַּ תֶּ גּו כֶּ ָׂשרְּ יְּ ָגָמן וַּ רְּ ִעיל אַּ ִבֻׁשהּו מְּ יַּלְּ - וַּ
 ֺ  :אׁשוֺ ר
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הּוִדיםוַּ 18  יְּ ְך הַּ לֶּ ִחי מֶּ דֺו ֵלאֺמר יְּ ָפקְּ  :ָיֵחלּו לְּ

ל19  ָקנֶּה עַּ ִהכּו ֺאתֺו בְּ ל-וְּ עַּ ָפָניו וְּ קּו בְּ ָירְּ ם  -רֺאׁשֺו וְּ ֵכיהֶּ ִברְּ
ֲחוּו לוֺ  תַּ ִיׁשְּ עּו וַּ  :ָכרְּ

ת20  ִׁשיטּו ֺאתֺו אֶּ ר ֵהֵתלּו בֺו ִהפְּ ֲחֵרי ֲאׁשֶּ אַּ ָגָמן  -וְּ רְּ ִעיל ָהאַּ מְּ
ִביֻׁשהּו אֶּ  יַּלְּ ֹלב ֺאתוֺ -תוַּ יֺוִליֻכהּו ִלצְּ ָגָדיו וַּ  :בְּ

בֺאֺו ִמן21  ר ָׁשם בְּ ָחד ָעבַּ ִאיׁש אֶּ עֺון -וְּ ה הּוא ִׁשמְּ ָׂשדֶּ הַּ
ֲהֹלְך ִאָתם   צּו לַּ רּופֺוס ֺאתֺו ִאלְּ רֺוס וְּ דְּ נְּ סַּ כְּ קּוִריִני ֲאִבי ֲאלֶּ הַּ

ת ָלֵׂשאת לֺו אֶּ ָלבוֺ -וְּ  :צְּ

ל22  ָיִביאּו ֺאתֺו אֶּ ָתא ֲאׁשֶּ -וַּ ָגלְּ תָגלְּ ֺגלֶּ ֻגלְּ קֺום הַּ  :ר ֵיָאֵמר מְּ

נּו23  ִיתְּ לֺא ָׁשָתה-וַּ ֺמר וְּ  :לֺו יִַּין ָמהּול בְּ

ת24  קּו אֶּ לְּ חַּ יְּ בּו ֺאתֺו וַּ לְּ ִיצְּ ר -וַּ גֺוָרל ֲאׁשֶּ ִפי הַּ ם לְּ ָגָדיו ָלהֶּ בְּ
קוֺ  לְּ ח ִאיׁש ִאיׁש חֶּ ם ָלקַּ  :ִהִפילּו ֲעֵליהֶּ

ָתה 25  בּו ֺאתֺו ָהיְּ ר ָצלְּ ָהֵעת ֲאׁשֶּ ִליִׁשיתוְּ שְּ ָשָעה הַּ  :הַּ

ר26  בַּ ת דְּ ֺתבֶּ ל-ּוכְּ ָלה עַּ עְּ מַּ ָמתֺו ָׂשמּו ִמלְּ ׁשְּ ְך -אַּ לֶּ ָהֵעץ ֵלאֺמר מֶּ
הּוִדים יְּ  :הַּ

גַּם27  ָחד -וְּ אֶּ ָחד ִמיִמינֺו וְּ בּו ִעמֺו אֶּ לְּ ֵׁשי ָחָמס ִנצְּ נְּ ֵני אַּ ׁשְּ
מֺאלוֺ   :ִמׂשְּ

ת28  אֶּ ָכתּוב ָהֺאֵמר וְּ ִיָמֵלא הַּ ָנה-וַּ ִעים ִנמְּ  :פׁשְּ
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ת 29  ֲחָריו אֶּ ָיִניעּו אַּ פּו ֺאתֺו וַּ ִרים ָׁשם ִגדְּ ָהֺעבְּ רֺאָׁשם ֵלאֺמר  -וְּ
ת ֲחִריב אֶּ מַּ ָתה הַּ ת ָיִמים-הֺוי אַּ ֹלׁשֶּ בֺונֶּה ֺאתֺו ִבׁשְּ הַּ ֵהיָכל וְּ  :הַּ

ָדה ִמן30  ָך ּורְּ ׁשֶּ נַּפְּ  :ָהֵעץ-הֺוִׁשיָעה לְּ

ֵכן גַּם31  ִרים ָׂשֲחקּו-וְּ סֺופְּ הַּ ֺכֲהִנים וְּ ל ָראֵׁשי הַּ ֵרֵעהּו -ִאיׁש אֶּ
הֺוִׁשיעַּ  ל לְּ ׁשֺו לֺא יּוכַּ נַּפְּ ֲאֵחִרים ּולְּ מֺוִׁשיעַּ לַּ  :ֵלאֺמר הּוא הַּ

ָתה ִמן32  ד עַּ ָרֵאל הּוא ֵירֶּ ְך ִיׂשְּ לֶּ ָמִׁשיחַּ מֶּ ה  -הַּ אֶּ ִנרְּ ָהֵעץ וְּ
ם גַּ נֲַּאִמין בֺו וְּ מוֺ -וְּ ָלִבים ִעמֺו כְּ ִנצְּ ֻפהּו- הַּ  :ֵכן ֵחרְּ

שִ 33  ָשָעה הַּ ִהי בַּ יְּ תוַּ ְך ִכָסה אֶּ ֺחׁשֶּ ֵני ָכל-ִשית וְּ ד  -פְּ ץ עַּ ָהָארֶּ
ִׁשיִעית תְּ ָשָעה הַּ  :הַּ

קֺול ָגדֺול ֱאָלִהי ֱאָלִהי  34  ק ֵיׁשּועַּ בְּ ִׁשיִעית ָצעַּ תְּ ָשָעה הַּ ּובַּ
ָתִני ר ֵיָאֵמר ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעזַּבְּ ָתִני ֲאׁשֶּ קְּ בַּ ָמה ׁשְּ  :לְּ

ר ׁשָ -ּוִמן35  ֲאׁשֶּ לָהֺעֵמִדים ָׁשם כַּ רּו ִהֵנה הּוא ֺקֵרא אֶּ עּו ָאמְּ -מְּ
 :ִלָיהּואֵ 

ִׂשיֵמהּו  36  יְּ ץ וַּ אֺו ֺחמֶּ ר ִמלְּ פֺוג ֲאׁשֶּ ח סְּ ִיקַּ ם וַּ ָחד ֵמהֶּ ָיָרץ אֶּ וַּ
ל ה ִאם-עַּ אֶּ ִנרְּ ף וְּ רֶּ ר הֶּ יֺאמֶּ ֵקהּו וַּ יַּׁשְּ הֺוִריד -ָקנֶּה וַּ ָיבֺא ֵאִלָיהּו לְּ

 :ֺאתוֺ 

יַּפְּ 37  קֺול ָגדֺול וַּ ֵיׁשּועַּ ָקָרא בְּ תוְּ  :רּוחוֺ -ֵקד אֶּ
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ָלה 38  עְּ מַּ ָרִעים ִמלְּ נִַּים קְּ ָעה ִלׁשְּ רְּ ֵהיָכל ִנקְּ ת הַּ ִהֵנה ָפֺרכֶּ וְּ
ָמָטה  :לְּ

ר39  ׂשַּ ע -וְּ ר ָגוַּ ֲאׁשֶּ כַּ ק וְּ ר ָצעַּ ֲאׁשֶּ ֺאתֺו כַּ ֵמָאה ָהֺעֵמד ִמֻמלֺו ִברְּ הַּ
ן זֶּה ָהָיה בֶּ ר ָאֵכן ָהִאיׁש הַּ יֺאמַּ  :ֱאֹלִהים-וַּ

גַּם40  ֺ -וְּ ָים ָנִׁשים ָהיּו ר ן ִמרְּ אֺות ָׁשָמה ֵמָרחֺוק ּוֵביֵנהֶּ
ָים ֵאם ָדִלית ּוִמרְּ גְּ מַּ ֹלִמית-הַּ יֺוֵסי ּוׁשְּ ָקֺטן וְּ  :יֲַּעֺקב הַּ

ָגִליל  41  יֺותֺו בַּ ֻתהּו ִבהְּ ָׁשרְּ יְּ ֲחָריו וַּ כּו אַּ ר ָהלְּ ֲהלֺא ֵהָנה ֲאׁשֶּ
ר בֺות ֲאׁשֶּ עֺוד ֲאֵחרֺות רַּ ָמה-וְּ רּוָׁשָליְּ  :ָעלּו ִעמֺו יְּ

הִ 42  יְּ ָבת ָהָיהוַּ ב ׁשַּ רֶּ הּוא ִכי עֶּ ֲהָכָנה הַּ יֺום הַּ ב בְּ רֶּ  :י ָבעֶּ

ָיבֺא יֺוֵסף ִמן43  גַּם-וַּ ָכד וְּ ִים הּוא יֺוֵעץ ִנכְּ הּוא ִחָכה  -ָהָרָמתַּ
ל ָיבֺא אֶּ כּות ָהֱאֹלִהים וַּ לְּ מַּ ץ-לְּ ֺאמֶּ נּו -ִפיָלטֺוס בְּ ל ִממֶּ אַּ ִיׁשְּ ֵלב וַּ

ת  :גּוף ֵיׁשּועַּ -אֶּ

ה פִ 44  ָתאֶּ ִיׁשְּ ל  וַּ ָרא אֶּ ִיקְּ ָבר ֵמת וַּ ִאם הּוא כְּ יָלטֺוס ֵלאֺמר הַּ
ר ֵמת בַּ ָאֵלהּו ִאם כְּ ִיׁשְּ ֵמָאה וַּ ר הַּ  :ׂשַּ

ע ִמן45  ר ָׁשמַּ ֲאׁשֶּ כַּ ֵמָאה ִכי-וְּ ר הַּ ת-ׂשַּ ִיֵתן אֶּ גּוף -ֵכן הּוא וַּ הַּ
ל  :יֺוֵסף-אֶּ

ִריְך46  כְּ ח תַּ הּוא ָלקַּ ֺיִריֵדהּו ִמן-וְּ יֲַּעֵטהּו -בּוץ וַּ ִריְך ָהֵעץ וַּ כְּ תַּ בַּ
ב ר ָחצַּ ר ֲאׁשֶּ בֶּ קֶּ ִׂשיֵמהּו בַּ יְּ ל-וַּ ן עַּ בֶּ ל אֶּ ָיגֶּ צּור וַּ ר-לֺו בַּ ָקבֶּ  :ִפי הַּ
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ת 47  ָים ֵאם יֺוֵסי ָראּו אֶּ ָדִלית ּוִמרְּ גְּ מַּ ָים הַּ ר -ּוִמרְּ ֲאׁשֶּ ָמקֺום בַּ הַּ
ם ָׁשָמה  :הּוׂשַּ
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ָים ֵאם יֲַּעֺקב 1  ִלית ּוִמרְּ דַּ גְּ מַּ ָים הַּ ָבת ּוִמרְּ שַּ ר הַּ ט ָעבַּ עַּ ִכמְּ וְּ
ֺׁשחַּ ֺאתוֺ  ִלמְּ ִמים ָלבֺא וְּ ֹלִמית ָקנּו סַּ  :ּוׁשְּ

ָבת 2  שַּ ָחד בַּ לּוָבאֶּ ֵכם ָבאּו אֶּ ׁשְּ ר הַּ ֺבקֶּ ר ִעם-בַּ ָקבֶּ ֲעלֺות  -הַּ
ׁש ָשמֶּ  :הַּ

ל3  ָנה ִאָשה אֶּ רְּ ל- וַּתֺאמַּ ת -ֲאחֺוָתּה ִמי ָיגֶּ ל ִפי-ָלנּו אֶּ ן ֵמעַּ בֶּ -ָהאֶּ
רהַּ   :ָקבֶּ

ת4  ִתָׂשאָנה אֶּ דֺוָלה -וַּ ן ָנֺגָלה ִכי גְּ בֶּ יָנה ִכי ָהאֶּ אֶּ ִתרְּ ן וַּ ֵעיֵניהֶּ
ֺאד ָתה מְּ  :ָהיְּ

ָתבֺאנָ 5  לוַּ ִעיל ָלָבן -ה אֶּ ה מְּ ָחד ֺעטֶּ ר אֶּ יָנה נַּעַּ אֶּ ִתרְּ ר וַּ ָקבֶּ תֺוְך הַּ
ָנה לְּ ִתָבהַּ ָיִמין וַּ ר הַּ  :ֺיֵׁשב ֵמֵעבֶּ
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ל6  ן אַּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ת-וַּ ׁשֺות אֶּ קְּ בַּ ן מְּ תֶּ ָנה ִהֵנה אַּ לְּ ֵיׁשּועַּ  -ִתָבהַּ
ת יָנה אֶּ אֶּ ֵאינֶּנּו ֺפה רְּ ָלב ֲהלֺא הּוא ָקם וְּ ר ִנצְּ ִרי ֲאׁשֶּ ָנצְּ -הַּ

ר ָׂשמּוהּו ָׁשָמה ָמקֺום ֲאׁשֶּ  :הַּ

ְך7  רֺוס ִכי הּוא הֺוֵלְך  -אַּ טְּ פֶּ ִמיָדיו ּולְּ לְּ תַּ ָנה לְּ ֵגדְּ הַּ ָנה וְּ ֵלכְּ
ם ר ָלכֶּ ר ִדבֶּ ֲאׁשֶּ אּו ֺאתֺו כַּ ָׁשם ִתרְּ ָגִליָלה וְּ ם הַּ ֵניכֶּ  :ִלפְּ

ָנה ָלֵצאת ִמן8  ֵהרְּ מַּ תְּ ד ֲאָחזּו-וַּ חַּ ָנה ִכי ִחיל ָופַּ ָתנֺוסְּ ר וַּ בֶּ קֶּ ן הַּ
לֺא ֺאד-וְּ אּו מְּ ִאיׁש ָדָבר ִכי ָירְּ  :ִהִגידּו לְּ

ל9  ֵיָרא אֶּ קּוָמתֺו וַּ ֲחֵרי תְּ ר אַּ ֺבקֶּ ָבת בַּ שַּ ָחד בַּ ִהי ָבאֶּ יְּ ָים -וַּ ִמרְּ
ע   בַּ ָנה ׁשֶּ ֱעִביר ִממֶּ ר הֶּ ָדִלית ִראׁשֺוָנה ִהיא ָהִאָשה ֲאׁשֶּ גְּ מַּ הַּ

 :רּוחֺות ָרעֺות

אַּ 10  ֵגד לְּ תַּ ָכה וַּ ִהיא ָהלְּ ֵהם וְּ ר ָהיּו ִעמֺו וְּ ִריתֺו ֲאׁשֶּ ֵׁשי בְּ נְּ
ִלים ּוֺבִכים בְּ אַּ  :ִמתְּ

יָה לֺא  11  ָאה ֵאלֶּ ִכי ִנרְּ עּו ִכי הּוא ָחי וְּ ר ָׁשמְּ ֲחֵרי ֲאׁשֶּ אַּ וְּ
ֱאִמינּו ָלּה  :הֶּ

ֲחֵרי12  אַּ ל-וְּ ת אֶּ רֶּ חֶּ מּות אַּ ָאה ִבדְּ ל-ֵכן ִנרְּ ם עַּ נִַּים ֵמהֶּ ֵני  -ׁשְּ פְּ
דַּ  כּו לְּ ר ָהלְּ ֲאׁשֶּ ה כַּ ָׂשדֶּ ָכםהַּ  :רְּ

ֱאִמינּו גַּם13  לֺא הֶּ ֲאֵחִרים וְּ יִַּגידּו לַּ ָיׁשּובּו וַּ ם-וַּ ֵריהֶּ ִדבְּ  :בְּ
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ֲחֵרי14  ֵיָרא אַּ ל-וַּ ל- ֵכן אֶּ ָתם עַּ ִׁשבְּ ָעָׂשר בְּ ד הֶּ חַּ ָחן  -אַּ ֻשלְּ הַּ
ל יֺוִכיֵחם עַּ ל-וַּ עַּ ר ֱאמּוָנָתם וְּ ִׁשי ִלָבם ִכי לֺא-ֺחסֶּ ֱאִמינּו  -קְּ הֶּ

ר ָראּו אֺ  ה ֲאׁשֶּ ֵאלֶּ קּוָמתוֺ לְּ ֲחֵרי תְּ  :תֺו אַּ

ָכל15  כּו בְּ ם לְּ ר ֲאֵליהֶּ יֺאמֶּ ת-וַּ אּו אֶּ ִקרְּ ץ וְּ ׂשֺוָרה  -ָהָארֶּ בְּ הַּ
ָכל  :ָבָׂשר-לְּ

ר לֺא 16  ִיָטֵבל ִיָּוֵׁשעַּ ּוִמי ֲאׁשֶּ ר יֲַּאִמין וְּ ָׁשם-ִמי ֲאׁשֶּ  :יֲַּאִמין יֶּאְּ

ֲאִמיִנים רּוחֺות 17  מַּ ר ֵיָעׂשּו ִביֵדי הַּ ה ָהֺאתֺות ֲאׁשֶּ ֵאלֶּ ָרעֺות  וְּ
ֵברּון דַּ ֺׁשנֺות ֲחָדׁשֺות יְּ ִמי ּוִבלְּ  :יֲַּעִבירּו ִבׁשְּ

ָחִׁשים ִכי18  אּו אֺו ִכי-נְּ ר ָמוֶּת ָבם לֺא  -ִיׂשְּ ִמים ֲאׁשֶּ תּו סַּ ִיׁשְּ
ל ם ָיִׂשימּו עַּ ם ִויֵדיהֶּ ִחיתּו ָלהֶּ לֺא יַּׁשְּ ָחיּו -ָיֵרעּו וְּ חֺוִלים וְּ

ָים  :ֵמָחלְּ

ר 19  ֲאׁשֶּ ִהי כַּ יְּ ל וַּ יַּעַּ ם וַּ ֵבר ֲאֵליהֶּ דַּ ִכָלה ָהָאדֺון ֵיׁשּועַּ לְּ
ב ִליִמין ָהֱאֹלִהים ֵיׁשֶּ ָמה וַּ יְּ ָשמַּ  :הַּ

ת20  רּו אֶּ ׂשְּ בַּ יְּ אּו וַּ ֵהם ָיצְּ ָכל-וְּ ׂשֺוָרה בְּ בְּ יַּד-הַּ ָהָאדֺון -ָמקֺום וְּ
ת ם אֶּ ָיקֶּ ָתם וַּ אכְּ לַּ ָתה ִעָמם ִבמְּ ר נֲַּעׂשּו -ָהיְּ ֺאתֺות ֲאׁשֶּ ָברֺו בְּ דְּ

ם ָאֵמןִבידֵ   :יהֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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