
1

 
טהור

	



Edition 2016
© by 

GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54

35713 Eschenburg
GERMANY

info@gbv-dillenburg.de
www.gbv-dillenburg.de

מילים	מן	התנ"ך	והברית	
החדשה,

כתבי	הקודש,	דבר	
אלוהים.



3

ִּכי ּכֹה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם
ַעד ִּכי נַָתן ֶאת ְּבנֹו יְִחידֹו

ְלַמַען ֹלא יֹאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו,
ֶאָּלא יִנְַחל ַחּיֵי עֹוָלם...  

ַהַּמֲאִמין ַּבֵּבן יֵׁש לֹו ַחּיֵי עֹוָלם,
ַאְך ַהְמָסֵרב ְלַהֲאִמין ַּבֵּבן 

ֹלא יְִרֶאה ַחּיִים, 
ֶאָּלא ֲחרֹון ֱאֹלִהים ָחל ָעָליו.

יוחנן ג 16, 36
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יֵָבׁש ָחִציר נֵָבל ִציץ,
 ּוְדַבר ֱאֹלֵהינּו יָקּום ְלעֹוָלם.

ישעיהו מ 8

]ישוע אמר:[
ַמיִם ְוָהָאֶרץ יֲַעבֹרּו  ַהּשָׁ

ּוְדָבַרי ֹלא יֲַעבֹרּון.
לוקס כא 33
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ִהנְנִי ָבא ַמֵהר... ַהָּצֵמא יָבֹוא נָא 
ְוֶהָחֵפץ יִַּקח נָא ַמיִם ַחּיִים ִחּנָם.

ָאֵכן, ֲאנִי ָבא ַמֵהר. 
ָאֵמן ּבֹא נָא ָהָאדֹון יֵׁשּוע.

ֶחֶסד ָהָאדֹון יֵׁשּוַע 
ִעם ָּכל ַהְּקדֹוִׁשים ָאֵמן.

התגלות כב 12, 17, 21-20
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ְּבֵבית ָאִבי ְמעֹונֹות ַרִּבים.
לּוֵלא ֵכן, ְּכלּום ָהיִיִתי אֹוֵמר ָלֶכם
ֶׁשֲאנִי הֹוֵלְך ְלָהִכין ָלֶכם ָמקֹום?

ְוִאם ֵאֵלְך ְוָאִכין ָלֶכם ָמקֹום, ָאׁשּוב
ְוֶאַקח ֶאְתֶכם ֵאַלי ְלַמַען ִּתְהיּו 

ַּגם ַאֶּתם ַּבֲאֶׁשר ֲאנִי ָׁשם.
יוחנן יד 3-2
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ִמְּפנֵי ֶׁשּיֹוְדִעים ַאֶּתם 
ִּכי ֹלא ְבָדָבר נְִפָסד, 

ֹלא ְבֶכֶסף ְוֹלא ְבזָָהב נְִפֵּדיֶתם 
ִמַּדְרְּכֶכם ַהְּתֵפָלה 

ֶׁשּנְַחְלֶּתם ֵמֵאת ֲאבֹוֵתיֶכם.
א-פטרוס א 18
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ְוִאם קֹוְרִאים ַאֶּתם ָאב ֵלאֹלִהים 
ַהּשֵֹׁפט ִּבְבִלי ַמּשֹׂוא ָפנִים 

ְּכַמַעְלֵלי ִאיׁש ָוִאיׁש,
ִהְתַהְּלכּו־נָא ְביְִרָאה 

ִּביֵמי ְמגּוֵריֶכם ֲעֵלי ֲאָדמֹות.
א-פטרוס א 17
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ֶׁשֵּכן ַאֲהַבת ַהָּמִׁשיַח 
ּדֹוֶחֶקת ָּבנּו, ְּבַהִּכיֵרנּו ֶׁשֶאָחד 
ֵמת ְּבַעד ַהּכֹל, ָלֵכן ַהּכֹל ֵמתּו.

 ּוְבַעד ַהּכֹל הּוא ֵמת 
ְּכֵדי ֶׁשֵאֶּלה ַהַחּיִים ֹלא יְִחיּו עֹוד 

ְלַמַען ַעְצָמם, ֶאָּלא ְלַמַען זֶה 
ֲאֶׁשר ֵמת ְוָקם ַּבֲעָדם.

ב-קורינתים ה 15-14 
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נֵֹתן ַלּיֵָעף ּכַֹח; 
ּוְלֵאין אֹונִים ָעְצָמה יְַרֶּבה,
 ְויֲִעפּו נְָעִרים, ְויִגָעּו; 
ּוַבחּוִרים ָּכׁשֹול יִָּכֵׁשלּו.
ְוקֵֹוי יְהָוה יֲַחִליפּו כַֹח,

 יֲַעלּו ֵאֶבר ַּכּנְָׁשִרים; יָרּוצּו 
ְוֹלא יִיגָעּו, יְֵלכּו ְוֹלא יִיָעפּו.

ישעיהו מ 31-29
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נִַּגׁש יֵׁשּוַע ְלַדֵּבר ִאָּתם 
ְוָאַמר: נְִּתנָה ִלי ָּכל ַסְמכּות 

ַמיִם ּוָבָאֶרץ. ַּבּשָׁ
ִהּנֵה ִאְּתֶכם ֲאנִי ָּכל ַהּיִָמים 

ַעד ֵקץ ָהעֹוָלם.
מתי כח 18, 20
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ּכֹל ֲאֶׁשר ִּתְׁשֲאלּו ִבְתִפַּלְתֶכם 
ַהֲאִמינּו ִּכי ִתָּקחּו ִויִהי ָלֶכם.

מרקוס יא 24

ּוִבְטחֹונֵנּו בֹו 
ֶׁשִאם נְִׁשַאל ָּדָבר ִּכְרצֹונֹו 

יְִׁשַמע ְּבקֹוֵלנּו.
א-יוחנן ה 14
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ַאל־ִּתְדָאגּו ְלׁשּום ָּדָבר,
ִּכי ִאם ְּבָכל ָּדָבר 

ַהִּציגּו ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם ֶלֱאֹלִהים
 ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּונִים ּוְבהֹוָדיָה.

ּוְׁשלֹום ֱאֹלִהים ַהּנְִׂשָּגב ִמָּכל ֵׂשֶכל
יִנְצֹר ֶאת ְלַבְבֶכם 

ְוֶאת ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ַּבָּמִׁשיַח יֵׁשּוַע.
פיליפים ד 7-6
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 ִׂשְמחּו ַבֲאדֹנֵינּו ְּבָכל־ֵעת 
ְועֹוד ַהַּפַעם אֵֹמר ֲאנִי ְׂשָמחּו.

נַֹעם ִהְתנֲַהגּוְתֶכם
יִָּוַדע נָא ְלָכל ָאָדם,

ָהָאדֹון ָקרֹב. 
פיליפים ד 5-4
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 צֹאנִי ׁשֹוְמעֹות ֶאת קֹוִלי 
ַוֲאנִי ַמִּכיר אֹוָתן; 
ֵהן הֹוְלכֹות ַאֲחַרי, 

ַוֲאנִי נֹוֵתן ָלֶהן ַחּיֵי עֹוָלם;
ְוֹלא ּתֹאַבְדנָה ְלעֹוָלם, 

ַאף ֹלא יֲַחטֹף אֹוָתן ִאיׁש ִמּיִָדי.
יוחנן י 28-27
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]ישוע אמר:[
ֲאנִי ָהרֹוֶעה ַהּטֹוב. ָהרֹוֶעה ַהּטֹוב 

נֹוֵתן ֶאת נְַפׁשֹו ְּבַעד ַהּצֹאן...
ִמּשּׁום ָּכְך אֹוֵהב אֹוִתי ָהָאב: 
ִמּשּׁום ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ֶאת נְַפִׁשי 

ְוֶאַּקח אֹוָתּה ׁשּוב.
ִאיׁש ֹלא נַָטל אֹוָתּה ִמֶּמּנִי, 

ֶאָּלא ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן אֹוָתּה ֵמַעְצִמי. 
יוחנן י 11, 18-17
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ִמזְמֹור ְלָדִוד: 
 יְהָוה רִֹעי, ֹלא ֶאְחָסר.
ִּבנְאֹות ֶּדֶׁשא יְַרִּביֵצנִי, 
ַעל ֵמי ְמנֻחֹות יְנֲַהֵלנִי 

נְַפִׁשי יְׁשֹוֵבב. 
יַנְֵחנִי ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו.

 ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבגֵיא ַצְלָמֶות, 
ֹלא ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי.

תהילים כג, 4-1
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]ישוע אמר:[
ֲאנִי אֹור ָהעֹוָלם.
ִאיׁש ַההֹוֵלְך ַאֲחַרי
ֹלא יְִתַהֵּלְך ַּבחֶֹׁשְך,
ֶאָּלא אֹור ַהַחּיִים 

יְִהיֶה לֹו.
יוחנן ח 12
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ַעל ֵּכן ְלַאַחר ֶׁשֻהְצַּדְקנּו 
ַעל ְסַמְך ֱאמּונָה, יֵׁש ָלנּו

ָׁשלֹום ִעם ָהֱאֹלִהים הֹודֹות
ַלֲאדֹונֵינּו יֵׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח.

רומים ה 1
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ֵהן ַּבֶחֶסד נֹוַׁשְעֶּתם 
ַעל יְֵדי ָהֱאמּונָה

ְוזֹאת ֹלא ִמּיְֶדֶכם, 
ִּכי ַמְּתנַת ֱאֹלִהים ִהיא.
ֵאין זֶה נֹוֵבַע ִמַּמֲעִׂשים 
ְּכֵדי ֶׁשּלא יְִתָּגֶאה ִאיׁש.

אפסים ב 9-8
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ִאם נֹאַמר 
ֶׁשֵאין ָּבנּו ֵחְטא,

ַמְתִעים ָאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו 
ְוָהֱאֶמת ֵאינֶּנָה ָּבנּו.

ִאם נְִתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו,
נֱֶאָמן הּוא ְוַצִּדיק 

ִלְסֹלַח ָלנּו ֶאת ֲחָטֵאינּו
ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה.

א-יוחנן א 9-8
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... ֶׁשֲהֵרי ֵאין ֶהְבֵּדל, 
ִּכי ַהּכֹל ָחְטאּו 

ּוְמֻחְסֵרי ְכבֹוד ֱאֹלִהים ֵהָּמה. 
ַאְך ֵהם ֻמְצָּדִקים ְּבַחְסּדֹו ְּבִחּנָם 
הֹודֹות ַלְּפדּות ֶׁשַּבָּמִׁשיַח יֵׁשּוַע׃ 

ֲאֶׁשר ָהֱאֹלִהים 
ָׂשם אֹותֹו ְלָפנֵינּו ְלַכָּפָרה ְּבָדמֹו, 

ַּכָּפָרה ַעל יְסֹוד ֱאמּונָה...
רומים ג 25-22
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ָמַסְרִּתי ָלֶכם ָּברֹאׁש ּוָבִראׁשֹונָה
ִּקַּבְלִּתי, ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ַמה ּשֶׁ

ֵמת ְּבַעד ַחּטֹאֵתינּו ְלִפי ַהְּכתּוִבים,
ְונְִקַּבר ְוָקם ִלְתִחּיָה

ִליִׁשי ְלִפי ַהְּכתּוִבים.  ַּבּיֹום ַהּשְׁ
א-קורינתים טו 4-3
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 ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו, 
ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפנִינּו;
ַויהָוה ִהְפִּגיַע ּבֹו 

ֵאת ֲעֹון ֻּכָּלנּו.
 ֵמעֶֹצר ּוִמִּמְׁשָּפט ֻלָּקח, 
ְוֶאת ּדֹורֹו ִמי יְׂשֹוֵחַח. 
 ִּכי נִגְזַר ֵמֶאֶרץ ַחּיִים, 
ִמֶּפַׁשע ַעִּמי נֶגַע ָלמֹו.

ישעיהו נג 6, 8
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ָאֵכן ֳחָליֵנּו הּוא נָָׂשא, 
ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם; 

ַוֲאנְַחנּו ֲחַׁשְבנֻהּו נָגּוַע 
ֻמֵּכה ֱאֹלִהים ּוְמֻעּנֶה. 

ְוהּוא ְמחָֹלל ִמְּפָׁשֵעינּו, 
ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֵֹתינּו; 

מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו, 
ּוַבֲחֻבָרתֹו נְִרָּפא ָלנּו.

ישעיהו נג 5-4
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ָחּנֵנִי ֱאֹלִהים ְּכַחְסֶּדָך, 
ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפָׁשָעי.

הרבה )ֶהֶרב( ַּכְּבֵסנִי ֵמֲעֹונִי 
ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרנִי.

ִּכי ְפָׁשַעי ֲאנִי ֵאָדע, 
ְוַחָּטאִתי נֶגְִּדי ָתִמיד. 
ְלָך ְלַבְּדָך ָחָטאִתי, 

ְוָהַרע ְּבֵעינֶיָך, ָעִׂשיִתי...
תהילים נא 6-3
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ַמיִם ִהְׁשִקיף  יְהָוה ִמּשָׁ
ַעל ְּבנֵי ָאָדם

ִלְראֹות ֲהיֵׁש ַמְׂשִּכיל 
ּדֵֹרׁש ֶאת ֱאֹלִהים.

 ַהּכֹל ָסר, יְַחָּדו נֱֶאָלחּו.
ֵאין עֵֹׂשה טֹוב, ֵאין ַּגם ֶאָחד.

תהילים יד 3-2



28

ְוֵאין יְׁשּוָעה ְּבַאֵחר 
ִּכי ֵאין ֵׁשם ַאֵחר 

ַמיִם  נָתּון ִלְבנֵי ָאָדם ַּתַחת ַהּשָׁ
ּובֹו ָעֵלינּו ְלִהָּוַׁשע.

מעשי השליחים ד 12
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ָאַמר... יֵׁשּוַע: 
ָאנִֹכי ַהֶּדֶרְך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחּיִים. 

ֵאין ִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב 
ֶאָּלא ַּדְרִּכי.
יוחנן יד 6
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ִמי ָעָלה ָׁשַמיִם ַוּיֵַרד...
ִמי ֵהִקים ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ.

מֹו  ַמה ּשְׁ
ם ְּבנֹו ִּכי ֵתָדע. ּוַמה ּשֶׁ

משלי ל 4

זֹאת ִמְצָותֹו 
ְלַהֲאִמין ְּבֶׁשם ְּבנֹו
יֵׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח...
א-יוחנן ג 23
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יְִׁשַלח ְּדָברֹו, ְויְִרָּפֵאם...
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו...
תהילים קז 21-20

ַהָּדָבר נְִהיָה ָּבָׂשר 
ְוָׁשַכן ְּבתֹוֵכנּו; 

ַוֲאנְַחנּו ָרִאינּו ֶאת ְּכבֹודֹו, 
ְּכבֹוד ֵּבן יִָחיד ִמִּלְפנֵי ָאִביו, 

ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת.
יוחנן א 14
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ְּבֵראִׁשית ָהיָה ַהָּדָבר, 
ְוַהָּדָבר ָהיָה ֵאֶצל ָהֱאֹלִהים,

ֶוֱאֹלִהים ָהיָה ַהָּדָבר.
יוחנן א 1

ּבֹו ָהיּו ַחּיִים 
ְוַהַחּיִים ָהיּו ָהאֹור 

ִלְבנֵי ָהָאָדם.
יוחנן א 4
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ְבֵּראִשׁית ָבָּרא ֱאֹלִהים 
ֵאת ַהָשַּׁמיִם ְוֵאת ָהָאֶרץ.

בראשית א 1

ִּבְדַבר יְהָוה ָׁשַמיִם נֲַעׂשּו,
ּוְברּוַח ִּפיו, ָּכל ְצָבָאם.

תהילים לג 6



קרא את כתבי הקודש, כי הם דבר 
אלוהים חיים. הקשב לקולו. האלוהים 

הגדול דורש את טובתך. הוא רוצה 
שתכיר את אהבתו. בדברו הוא מראה 

את הדרך למנוחה אמיתית, לאושר 
ולשלום של אמת.

 



־אם הנך מעוניין לקבל את כתבי הקו
דש, נשמח לשלוח לך עותק חינם של 

הבשורה על פי יוחנן.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לכתבי 
הקודש, נשמח להשיב עליהן כמיטב 

יכולתנו.
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