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"כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח( ".ברכות ל"ד ,ב')
יאים ּובַ ְת ִהלִים( ".לוק' כד )44
תֹורת מֹשֶׁ ה ּובַ נְבִ ִ
"צָ ִריְך שֶׁ י ְִת ַקיֵּם כָל הַ כָתּוב עָ לַי בְ ַ
נבואה
זרע של
האשה
בן אברהם

נבואה בתנ"ך
וְ ֵּאיבָ ה ָא ִשית בֵּ ינְָך ּובֵּ ין הָ ִאשָ ה ּובֵּ ין ז ְַרעֲָך ּובֵּ ין ז ְַרעָ ּה הּוא
יְשּופְ ָך ר ֹאש וְ ַא ָתה ְתשּופֶׁנּו עָ ֵּקב׃(בר' ג )15
וְ ִה ְתבָ ְרכּו בְ ז ְַרעֲָך כֹל ּגֹויֵּי הָ ָא ֶׁרץ( .בר' כב )18

הגשמה בברית החדשה
ֹלהים ֶׁאת בְ נֹו ,יְלּוד ִאשָ ה וְ כָפּוף
אֲ בָ ל כַאֲ שֶׁ ר מָ ל ְָאה הָ עֵּ ת שָ לַח אֱ ִ
ַתֹורה( ...גל' ד )4
ל ָ
סֵּ פֶׁר הַ יּוחֲ ִסין שֶׁ ל יֵּשּועַ הַ מָ ִשיחַ בֶׁ ן-דָ וִ ד בֶׁ ןַ -אבְ ָרהָ ם( :מתי א )1

כוכב מיעקב דָ ַרְך כֹוכָב ִמ ַי ֲעקֹב וְ ָקם שֵּ בֶׁ ט ִמיִ ְש ָר ֵּאל ...וְ י ְֵּר ְד ִמ ַי ֲעקֹב וְ הֶׁ אֱ בִ יד יֵּשּועַ  ...בֶׁ ן ַי ֲעקֹב ,בֶׁ ן יִצְ חָ ק ,בֶׁ ן ַאבְ ָרהָ ם (לוק' ג )34
שָ ִריד מֵּ עִ יר׃ (במ' כד )19 – 17
משבט
ּומח ֵֹּקק ִמבֵּ ין ַרגְ לָיו עַ ד כִ י-יָב ֹא ִשיֹלה יֵּשּועַ  ...בֶׁ ן יְהּודָ ה (לוק' ג )33
ל ֹא-יָסּור שֵּ בֶׁ ט ִמיהּודָ ה ְ
יהודה
)
10
מט
(בר'
ים׃
מ
ִ
עַ
ת
הַ
ִק
ְ
י
לֹו
וְ
ִהנֵּה נִצַ ח הָ ַא ְריֵּה ִמשֵּ בֶׁ ט יְהּודָ ה ,ש ֶֹׁרש דָ וִ ד ,לִפְ תֹחַ ֶׁאת הַ סֵּ פֶׁר
(הית' ה )5
ָראּו הָ אֲ נ ִָשים ֶׁאת הָ אֹות שֶׁ עָ שָ ה וְ ָא ְמרּו" :זֶׁהּו בֶׁ אֱ מֶׁ ת הַ נָבִ יא שֶׁ בָ א
מ ִני י ִָקים לְָך יְהוָה אֱ ֹלהֶׁ יָך ֵּאלָיו
נביא כמשה נָבִ יא ִמ ִק ְרבְ ָך מֵּ ַאחֶׁ יָך ָכ ֹ
ֵּאל הָ עֹולָם( ".יוח' ו )14
ִת ְשמָ עּון׃ (דב' יח  ,15גם )18
סֵּ פֶׁר הַ יּוחֲ ִסין שֶׁ ל יֵּשּועַ הַ מָ ִשיחַ בֶׁ ן-דָ וִ ד בֶׁ ןַ -אבְ ָרהָ ם( :מתי א )1
זרע של דוד ִהנֵּה י ִָמים בָ ִאים נְאֻ ם-יְהוָה וַהֲ ִקמ ִֹתי לְדָ וִ ד צֶׁ מַ ח צַ ִדיק ּומָ לְַך
מֶׁ לְֶׁך וְ ִה ְשכִ יל וְ עָ שָ ה ִמ ְשפָט ּוצְ דָ ָקה בָ ָא ֶׁרץ׃ בְ יָמָ יו ִתּוָשַ ע יְהּודָ ה
וְ י ְִש ָר ֵּאל י ְִשכֹן לָבֶׁ טַ ח וְ זֶׁהְ -שמֹו אֲ שֶׁ ר-י ְִק ְראֹו יְהוָה צִ ְד ֵּקנּו׃ (יר'
כג )6 – 5
בן האלוהים אאֲ סַ פְ ָרה ֶׁאל-חֹק יְהוָה ָאמַ ר ֵּאלַי בְ נִי ַא ָתה אֲ נִי הַ יֹום ְיל ְִד ִתיָך׃ וְ ִהנֵּה קֹול ִמן הַ שָ מַ יִם אֹומֵּ ר" :זֶׁה בְ נִי אֲ הּובִ י אֲ שֶׁ ר בֹו חָ פַצְ ִתי".
(מתי ג )17
(תה' ב  ,7גם משלי ל )4
נולד
"איְך י ְִהיֶׁה הַ דָ בָ ר הַ זֶׁה ,הֲ ֵּרי ֵּאי ֶׁננִי
ָא ְמ ָרה ִמ ְריָם ֶׁאל הַ מַ ל ְָאְךֵּ ,
ָלכֵּן י ִֵּתן אֲ ֹדנָי הּוא ָלכֶׁם אֹות ִהנֵּה הָ עַ לְמָ ה הָ ָרה וְ ֹילֶׁדֶׁ ת בֵּ ן
מבתולה
וְ ָק ָראת ְשמֹו עִ מָ נּו ֵּאל׃ (יש' ז )14
יֹודַ עַ ת ִאיש?" הֵּ ִשיב הַ מַ ל ְָאְך וְ ָאמַ ר" :רּוחַ הַ קֹדֶׁ ש ָתבֹוא עָ ַליְִך
(עלמה)
ֹלהים.
בּורת עֶׁ לְיֹון ָתצֵּ ל עָ ַליְִךָ .לכֵּן ָקדֹוש י ִָק ֵּרא הַ ִילֹוד ,בֶׁ ן-אֱ ִ
ּוגְ ַ
(לוק' א )35 – 34
נולד בבית
ּומ ִמ ְשפ ְַחתֹו ,עָ לָה ִמן הַ ָּגלִיל ֶׁאל
וְ ַא ָתה בֵּ ית-לֶׁחֶׁ ם ֶׁאפְ ָר ָתה צָ עִ יר ל ְִהיֹות בְ ַא ְלפֵּי יְהּודָ ה ִמ ְמָך לִי וְ גַם יֹוסֵּ ף ,שֶׁ הָ יָה ִמבֵּ ית דָ וִ ד ִ
לחם
יְהּודָ ה ,מֵּ הָ עִ יר נָצְ ַרת לְעִ יר דָ וִ ד הַ נ ְִק ֵּראת בֵּ ית לֶׁחֶׁ ם ,ל ְִה ְתפ ֵַּקד עִ ם
יֵּצֵּ א ל ְִהיֹות מֹושֵּ ל בְ י ְִש ָר ֵּאל ּומֹוצָ א ָֹתיו ִמ ֶׁקדֶׁ ם ִמימֵּ י עֹולָם׃
)
1
ה
(מיכ'
ִמ ְריָם אֲ רּוסָ תֹו וְ ִהיא הָ ָרה .כַאֲ ֶׁשר הָ יּו שָ ם מָ לְאּו יָמֶׁ יהָ ָללֶׁדֶׁ ת.
(לוק' ב )6 – 4
הּוא עָ זַב ֶׁאת נָצְ ַרת ּובָ א ָלגּור בִ כְ פַר נַחּום ְליַד הַ יָם ,בְ חֶׁ בֶׁ ל זְ בּולּון
פועל בגליל הֵּ ַקל ַא ְרצָ ה זְ בֻלּון וְ ַא ְרצָ ה נַפְ ָתלִי וְ הָ ַאחֲ רֹון ִהכְ בִ יד דֶׁ ֶׁרְך הַ יָם
וְ נַפְ ָתלִי( .מתי ד )13
הלְכִ ים בַ חֹשֶׁ ְך ָראּו אֹור
עֵּ בֶׁ ר הַ י ְַרדֵּ ן ּגְ לִיל הַ ּגֹויִם׃ הָ עָ ם הַ ֹ
ּגָדֹול י ְֹשבֵּ י בְ ֶׁא ֶׁרץ צַ לְמָ וֶׁת אֹור ָנגַּה ֲעלֵּיהֶׁ ם׃ (יש' ח -23ט )1
עושה ניסים ָאז ִתפ ַָק ְחנָה עֵּ ינֵּי עִ וְ ִרים וְ ָאזְ נֵּי חֵּ ְר ִשים ִתפ ַָת ְחנָה׃ ָאז יְדַ ֵּלג
כ ַָאיָל פִ סֵּ חַ וְ ָתרֹן לְשֹון ִאלֵּם כִ י-נִבְ ְקעּו בַ ִמ ְדבָ ר מַ יִם ּונְחָ לִים
בָ ע ֲָרבָ ה׃ (יש' לה )6 – 5
אור לגוים

נכנס
לירושלים
על חמור
אבן מאסו
הבונים

נמכר ל30-
מטבעות
כסף

וְ הָ יָה בַ יֹום הַ הּוא ש ֶֹׁרש יִשַ י אֲ שֶׁ ר עֹמֵּ ד ְלנֵּס עַ ִמים ֵּאלָיו ּגֹויִם
י ְִדרֹשּו וְ הָ י ְָתה ְמנֻחָ תֹו כָבֹוד׃ (יש' יא )10
ּונ ְַת ִתיָך לְאֹור ּגֹויִם ל ְִהיֹות יְשּועָ ִתי עַ דְ -קצֵּ ה הָ ָא ֶׁרץ׃ (יש' מט )6
ּגִ ילִי ְמאֹד בַ ת-צִ יֹון הָ ִריעִ י בַ ת יְרּושָ ַל ִם ִהנֵּה מַ ְלכְֵּך יָבֹוא לְָך
צַ ִדיק וְ נֹושָ ע הּוא עָ נִי וְ ֹרכֵּב עַ ל-חֲ מֹור וְ עַ ל-עַ יִר בֶׁ ן-אֲ תֹנֹות׃ (זכ'
ט )9
חלִי ּוכְ מַ ְס ֵּתר ָפנִים
ישים ִאיש מַ כְ אֹבֹות וִ ידּועַ ֹ
נִבְ זֶׁה וַחֲ דַ ל ִא ִ
ִממֶׁ נּו נִבְ זֶׁה וְ ל ֹא חֲ שַ בְ נֻהּו׃(יש' נג )3
ֶׁאבֶׁ ן מָ אֲ סּו הַ בֹונִים הָ י ְָתה לְר ֹאש פִ נָה׃ מֵּ ֵּאת יְהוָה הָ י ְָתה ז ֹאת
ִהיא נִפְ לָאת בְ עֵּ ינֵּינּו׃ (תה' קיח )23 – 22
ָואֹמַ ר אֲ לֵּיהֶׁ ם ִאם-טֹוב בְ עֵּ ינֵּיכֶׁם הָ בּו ְשכ ִָרי וְ ִאם-ל ֹא חֲ דָ לּו
ֹלשים כָסֶׁ ף׃ וַי ֹאמֶׁ ר יְהוָה ֵּאלַי הַ ְשלִיכֵּהּו
ַוי ְִש ְקלּו ֶׁאתְ -שכ ִָרי ְש ִ
ֹלשים
ֶׁאל-הַ יֹוצֵּ ר ֶׁאדֶׁ ר הַ י ְָקר אֲ שֶׁ ר י ַָק ְר ִתי מֵּ ֲעלֵּיהֶׁ ם ו ֶָׁא ְקחָ ה ְש ִ
הַ כֶׁסֶׁ ף ו ַָא ְשלִיְך אֹתֹו בֵּ ית יְהוָה ֶׁאל-הַ יֹוצֵּ ר׃ (זכ' יא )12

© 2016

אֹותּה עֵּ ת ִרפֵּא ַרבִ ים ִממַ חֲ לֹותִ ,מ ְנגָעִ ים ּומֵּ רּוחֹות ָרעֹותּ ,ולְעִ וְ ִרים
בְ ָ
ַרבִ ים הֶׁ ֱענִיק ְמאֹור עֵּ י ַניִם( .לוק ז )21
יֵּשּועַ יָצָ א ִמשָ ם ּופ ַָרש ֶׁאל ְסבִ יבֹות צֹור וְ צִ ידֹון( .מתי טו )21

שּורה וְ עַ יִר ִא ָתּה ...הֵּ ם הֵּ בִ יאּו
"לְכּו ֶׁאל הַ כְ פָרִ ...ת ְמצְ אּו ָאתֹון ְק ָ
ֶׁאת הָ ָאתֹון וְ ֶׁאת הָ עַ יִר ּול ְַאחַ ר שֶׁ שָ מּו ֲעלֵּיהֶׁ ם ֶׁאת בִ גְ דֵּ יהֶׁ ם הּוא יָשַ ב
ֲעלֵּיהֶׁ ם( ".מתי כא )7 ,2
"צָ ִריְך שֶׁ בֶׁ ן-הָ ָאדָ ם י ְִסבֹל הַ ְרבֵּ ה ,שֶׁ הַ זְ ֵּקנִים וְ ָראשֵּ י הַ כֹהֲ נִים
ִישי יָקּום( ".לוק' ט )22
וְ הַ סֹופְ ִרים י ְִדחּוהּו ,שֶׁ יֵּהָ ֵּרג ּובַ יֹום הַ ְשל ִ

הָ לְַך ֶׁאחָ ד ִמן הַ ְשנֵּים-עָ שָ ר ,יְהּודָ ה ִאיש ְק ִריֹות ְשמֹוֶׁ ,אל ָראשֵּ י
הַ כֹהֲ נִים וְ ָאמַ ר" :מָ ה ַא ֶׁתם רֹוצִ ים ל ֵָּתת לִי וַאֲ נִי ֶׁא ְמסֹר אֹותֹו
אֹותּה עֵּ ת ִחפֵּש ִהזְ דַ ְמנּות
לֹושים ִש ְקלֵּי כֶׁסֶׁ ף ּומֵּ ָ
ָלכֶׁם?" נ ְָתנּו לֹו ְש ִ
לְהַ ְסּגִ יר אֹותֹו( .מתי כו )16 – 14
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קתולים למען ישראל )(www.catholicsforisrael.com

נבגד על ידי ּגַםִ -איש ְש ִ
יקה
"מי שֶׁ ֶׁא ֵּתן לֹו נ ְִש ָ
לֹומי אֲ שֶׁ ר-בָ טַ ְח ִתי בֹו אֹוכֵּל ל ְַח ִמי ִהגְ ִדיל עָ לַי עָ ֵּקב׃ הַ מַ ְסּגִ יר אֹותֹו ִה ְק ִדים ל ֵָּתת ִסימָ ן בְ ָא ְמרֹוִ :
חבר
(תה' מא )10
זֶׁה הּואִ " ...מיָד ִנּגַש ֶׁאל יֵּשּועַ וְ ָאמַ ר" :שָ לֹוםַ ,רבִ י" ,וְ נִשֵּ ק אֹותֹו.
(מתי כו )48-49
כנוע ועניו
"אינְָך מֵּ ִשיב דָ בָ ר עַ ל מַ ה שֶׁ ֵּאלֶׁה
ָקם הַ כֹהֵּ ן הַ ּגָדֹול וְ שָ ַאל אֹותֹוֵּ :
ל ֹא יִצְ עַ ק וְ ל ֹא יִשָ א וְ ל ֹא-י ְַש ִמיעַ בַ חּוץ קֹולֹו׃ ָקנֶׁה ָרצּוץ ל ֹא
ידים נֶׁגְ ְדָך אּולָם יֵּשּועַ שָ ַתק( .מתי כו )63 – 62
י ְִשבֹור ּופִ ְש ָתה כֵּהָ ה ל ֹא ְיכַבֶׁ נָה לֶׁאֱ מֶׁ ת יֹוצִ יא ִמ ְשפָט׃ (יש' מב ְ 2מעִ ִ
– )3
ִנּגַש וְ הּוא ַנ ֲענֶׁה וְ ל ֹא יִפְ ַתח-פִ יו כַשֶׁ ה לַטֶׁ בַ ח יּובָ ל ּוכְ ָרחֵּ ל לִפְ נֵּי
גֹזְ זֶׁיהָ נֶׁאֱ לָמָ ה וְ ל ֹא יִפְ ַתח פִ יו׃ (יש' נג )7
מוכה
ָאז י ְָרקּו בְ ָפנָיו וְ ִהכּוהּו בְ ֶׁאגְ רֹוף( ...מתי כו )67
ּגֵּוִ י נ ַָת ִתי לְמַ כִ ים ּולְחָ יַי ְלמ ְֹר ִטים ָפנַי ל ֹא ִה ְס ַת ְר ִתי ִמכְ לִמֹות
ומושפל
ָורֹק׃ (יש' נ )6
נדקר
כְ שֶׁ בָ אּו ֶׁאל הַ מָ קֹום הַ נ ְִק ָרא ָּג ְלּג ָֹתא צָ לְבּו אֹותֹו שָ ם (לוק' כג )33
כָאֲ ִרי (כארו) יָדַ י וְ ַרגְ לָי׃ (תה' כב )17
ּומיָד יָצְ אּו דָ ם ּומַ יִם.
אּולָם ַאחַ ד הַ חַ ָילִים דָ ַקר ֶׁאת צִ דֹו בְ רֹמַ ח ִ
וְ שָ פַכְ ִתי עַ ל-בֵּ ית דָ וִ יד וְ עַ ל יֹושֵּ ב יְרּושָ ַל ִם רּוחַ חֵּ ן וְ ַתחֲ נּונִים
(יוח' יט )34
וְ ִהבִ יטּו ֵּאלַי ֵּאת אֲ שֶׁ ר-דָ ָקרּו( .זכ' יב )10
הַ חַ ָילִים ל ְָקחּו ֶׁאת בְ גָדָ יו וְ ִחלְקּום ל ְַא ְרבָ עָ ה חֲ ל ִָקים ...הֵּ ם ל ְָקחּו
גֹורל׃ (תה' כב )19
ְבּושי יַפִ ילּו ָ
הפילו גורל יְחַ לְקּו בְ גָדַ י לָהֶׁ ם וְ עַ ל-ל ִ
על בגדיו
אֹותּהֶׁ ,אלָא
"אל נָא נ ְִק ַרע ָ
תנֶׁתָ ...א ְמרּו זֶׁה ֶׁאל זֶׁ הַ :
ּגַם ֶׁאת הַ ֻכ ֹ
ּגֹורל ל ְִמי ִת ְהיֶׁה( ".יוח' יט )24 – 23
נַפִ יל עָ לֶׁיהָ ָ
ניתן חומץ
רֹורת צֶׁ מַ ח הָ ר ֹאש( .מתי כז )34
וְ נ ְָתנּו לֹו ל ְִשתֹות ַייִן מָ הּול בִ ְמ ַ
רּותי ר ֹאש וְ לִצְ מָ ִאי י ְַשקּונִי חֹמֶׁ ץ׃
ַוי ְִתנּו בְ בָ ִ
לשתות
(תה' סט )22
אֲ בָ ל כָעֵּ ת ִנגְ לָה פַעַ ם ַאחַ ת ,בְ ֵּקץ הָ עֹול ִָמים ,לְהָ ִסיר ֶׁאת הַ חֵּ ְטא
הוקרב עבור ָאכֵּן חֳ ָליֵּנּו הּוא נָשָ א ּומַ כְ אֹבֵּ ינּו ְסבָ לָם וַאֲ נ ְַחנּו חֲ שַ בְ נֻהּו נָגּועַ
חטאינו
בְ ָק ְרבַ ן עַ צְ מֹו( .עבר' ט )26
חלָל ִמפְ שָ עֵּ נּו ְמ ֻדכָא מֵּ עֲוֹנ ֵֹּתינּו
ּומ ֻענֶׁה׃ וְ הּוא ְמ ֹ
ֹלהים ְ
מֻ כֵּה אֱ ִ
מּוסַ ר ְשלֹומֵּ נּו עָ לָיו ּובַ חֲ ב ָֻרתֹו נ ְִרפָא-לָנּו׃ ֻכלָנּו כַצ ֹאן ָתעִ ינּו
ִאיש לְדַ ְרכֹו ָפנִינּו וַיהוָה ִהפְ ּגִ יעַ בֹו ֵּאת עֲוֹן ֻכלָנּו׃ ִנּגַש וְ הּוא
ַנ ֲענֶׁה וְ ל ֹא יִפְ ַתח-פִ יו כַשֶׁ ה לַטֶׁ בַ ח יּובָ ל ּוכְ ָרחֵּ ל לִפְ נֵּי גֹזְ זֶׁיהָ
נֶׁאֱ לָמָ ה וְ ל ֹא ִיפְ ַתח פִ יו ...כִ י ִנגְ זַר מֵּ ֶׁא ֶׁרץ חַ יִים ִמפֶׁשַ ע עַ ִמי ֶׁנגַע
לָמֹו׃ (יש' נג )8 – 4
שֹוקיו( .יוח'
כְ שֶׁ בָ אּו ֶׁאל יֵּשּועַ וְ ָראּו שֶׁ הּוא כְ בָ ר מֵּ ת ,ל ֹא שָ בְ רּו ֶׁאת ָ
מֹותיו
ּומ ֻכלָם יַצִ ילֶׁנּו יְהוָה׃ שֹמֵּ ר כָל-עַ צְ ָ
עצמותיו לא ַרבֹות ָרעֹות צַ ִדיק ִ
נשברו
יט )33
ַאחַ ת מֵּ הֵּ נָה ל ֹא נ ְִשבָ ָרה׃ (תה' לד  ,21 – 20גם שמ' יב)
קם מן
"אל ִתפְ חַ ְדנָה ַא ֶׁתן .אֲ נִי יֹודֵּ עַ כִ י ֶׁאת
ָאמַ ר הַ מַ ל ְָאְך ֶׁאל הַ נ ִָשיםַ :
ידָך ל ְִראֹות שָ חַ ת׃
כִ י ל ֹאַ -ת ֲעזֹב נַפְ ִשי ל ְִשאֹול ל ֹאִ -ת ֵּתן חֲ ִס ְ
המתים
)
10
טז
(תה'
יֵּשּועַ שֶׁ נִצְ לַב ַא ֶׁתן ְמחַ פְ שֹות .הּוא ֵּאינֶׁנּו כָאן ,שֶׁ הֲ ֵּרי ָקם ל ְִת ִחיָה".
(מתי כח )6 – 5
נִשָ א מֵּ ֲעלֵּיהֶׁ ם בְ עֹודָ ם ִמ ְס ַתכְ לִים ,וְ עָ נָן נָטַ ל אֹותֹו ִמ ֶׁנגֶׁד עֵּ ינֵּיהֶׁ ם.
ית שֶׁ בִ י ל ַָק ְח ָת מַ ָתנֹות בָ ָאדָ ם( .תה' סח )19
ִית לַמָ רֹום שָ בִ ָ
עלה שמימה עָ ל ָ
(מה"ש א )9
כהן על
כֵּן ּגַם הַ מָ ִשיחַ ל ֹא נָטַ ל לְעַ צְ מֹו ֶׁאת הַ כָבֹוד ל ְִהיֹות כֹהֵּ ן ּגָדֹולֶׁ ,אלָא
נ ְִשבַ ע יְהוָה וְ ל ֹא ִינָחֵּ ם ַא ָתה-כֹהֵּ ן לְעֹולָם עַ לִ -דבְ ָר ִתי מַ לְכִ י-
דברתי
צֶׁ דֶׁ ק׃ (תה' קי )4
ִקבֵּ ל ז ֹאת ֵּמ ֵּאת הָ אֹומֵּ ר ֵּאלָיו" ,בְ נִי ַא ָתה ,אֲ נִי הַ יֹום ְיל ְִד ִתיָך כְ מֹו
צדק
מלכי-
"א ָתה-כֹהֵּ ן לְעֹולָם עַ לִ -דבְ ָר ִתי
שֶׁ ּגַם בְ מָ קֹום ַאחֵּ ר הּוא אֹומֵּ רַ ,
מַ לְכִ י-צֶׁ דֶׁ ק( .עבר' ה )5
בּורה ּובָ א עִ ם עַ ְננֵּי
ִימין הַ ּגְ ָ
מֵּ עַ ָתה ִת ְראּו ֶׁאת בֶׁ ן-הָ ָאדָ ם יֹושֵּ ב ל ִ
איְבֶׁ יָך הֲ דֹם ל ְַרגְ לֶׁיָך׃
ִימינִי עַ דָ -א ִשית ֹ
יושב לימין נְאֻ ם יְהוָה לַא ֹדנִי שֵּ ב ל ִ
האב
הַ שָ מַ יִם( .מתי כו )64
(תה' קי )1
ישוע הופיע בזמן כיבוש הרומאי של יהודה.
זמן ביאתו הפסל = ארבע מלכויות :בבל ,פרס ,יוון ,ורומא (דנ' ב)
לפני חורבן
ִמן-מֹצָ א דָ בָ ר לְהָ ִשיב וְ לִבְ נֹות יְרּושָ ַל ִם עַ ד-מָ ִשיחַ נָגִ יד שָ בֻעִ ים
א" 69 .שבועים" ("שבוע" =  7שנים) בין הצו לבנות ירושלים
הבית
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חָ
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ש
ִ
( 445לפנה"ס) לבין ביאת המשיח.
ּוש ַניִם ִיכ ֵָּרת מָ ִשיחַ
ּובְ צֹוק הָ עִ ִתים׃ וְ ַאחֲ ֵּרי הַ שָ בֻעִ ים ִש ִשים ְ
וְ ֵּאין לֹו וְ הָ עִ יר וְ הַ קֹדֶׁ ש י ְַש ִחית עַ ם נָגִ יד הַ בָ א( .דנ' ט  )26 – 25ב" 69 .השבועות" של  7שנים =  483שנים בבליות של  360יום
=  476שנים יוליאניות.
שתי
משימות

נקרא
אלוהים

ג 445 .לפנה"ס  476 +שנה =  32לספירה
רֹואים ,פִ ְס ִחים ְמהַ לְכִ יםְ ,מצ ָֹרעִ ים ְמטֹהָ ִרים ,חֵּ ְר ִשים
עִ וְ ִרים ִ
רּוחַ אֲ ֹדנָי יְהוִ ה עָ לָי יַעַ ן מָ שַ ח יְהוָה א ִֹתי לְבַ שֵּ ר ֲענָוִ ים ְשלָחַ נִי
שֹומעִ ים ,מֵּ ִתים ָק ִמיםֲ ,ע ִניִים ִמ ְתבַ ְש ִרים( .מתי יא )5
ְ
סּורים פְ ַקח-
לַחֲ בֹש ְלנ ְִשבְ ֵּרי-לֵּב ל ְִקר ֹא ל ְִשבּויִם ְדרֹור וְ לַאֲ ִ
ָל
כ
ם
ַחֵּ
נ
ל
ְ
ינּו
קֹוחַ ׃ ל ְִקר ֹא ְשנַתָ -רצֹון לַיהוָה וְ יֹום נ ָָקם לֵּאֹלהֵּ
הֵּ ן עָ ִתיד בֶׁ ן-הָ ָאדָ ם לָבֹוא בִ כְ בֹוד ָאבִ יו עִ ם מַ ל ְָאכָיו וְ ָאז יִשַ לֵּם ְלכָל
אֲ בֵּ לִים׃ (יש' סא )1
ִאיש כְ מַ עֲשֵּ הּו( .מתי טז )27
"אמֵּ ן ָאמֵּ ן אֲ נִי אֹומֵּ ר ָלכֶׁם ,בְ טֶׁ ֶׁרם הֱ יֹות
הֵּ ִשיב לָהֶׁ ם יֵּשּועַ ָ :
כִ יֶׁ -ילֶׁד יֻלַד-לָנּו בֵּ ן נ ִַתן-לָנּו ו ְַת ִהי הַ ִמ ְש ָרה עַ לִ -שכְ מֹו ַוי ְִק ָרא
ְשמֹו ֶׁפלֶׁא יֹועֵּ ץ ֵּאל ּגִ בֹור אֲ בִ י-עַ ד שַ ר-שָ לֹום׃ (יש' ט ,5יר' כג ַ )6אבְ ָרהָ ם ,אֲ נִי הּוא( .יוח' ח )58
הֵּ ִשיב ת ֹאמָ א וְ ָאמַ ר לֹו" :אֲ דֹונִי וֵּאֹלהַ י( ".יוח' כ )28
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