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ן? ּדֵ ְר ה ֶאל ְנַהר ַהּיַ ים ָהֵאּלֶ ל ָהֲאָנׁשִ ְצאּו ּכָ ַע ָי ַמּדּו

ָהִכינּו ֶאת ַעְצְמֶכם!
הּו ָחָדׁש! ֶ ה ַמּשׁ ֲעׂשֶ ֱאלִֹהים ַי
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Begin een nieuw leven!!ים ׁשִ ים ֲחָד ּיִ לּו ַח ַהְתִחי

ֱאֶמת  ִצים ּבֶ ם רֹו ַהִאם ַאּתֶ
ְהיּו ׁשֹוִנים? יֶכם ִי ּיֵ ַח  ׁשֶ
ה  ִים ָהֵאּלֶ ְנסּו ַלּמַ ִהּכָ

ְבלּו.  ְוִהּטָ

ּו  ּנ ֶזה. ַהִאם ֵאיֶנ יבּו ְל  ַהְקׁשִ
יק טֹוִבים? ַמְסּפִ

ט  ּפָ ׁשְ ֵלט ִמּמִ ַאף ֶאָחד לֹא ָיֹכל ְלִהּמָ
הּו ׁשֶ ַע ִמי י י, ַמּגִ  ֱאלִֹהים. ֲאָבל ַאֲחַר

י,  ּנֹות ֶאְתֶכם ְלַגְמֵר ׁשַ ל ְל כֹו ּיָ  ׁשֶ
ַע ֶאְתֶכם. י ׁשִ א יֹו ְפִנים. הּו ִמּבִ

ֵלט ִלים ְלִהּמָ ם לֹא ְיכֹו  ַאּתֶ
ּלֹו  ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֶזן ַהּמִ ְר ּגַ  ֵמֱאלִֹהים. 
ָבר מּוָנח ַעל ׁשֶֹרׁש ָהֵעִצים. ּכְ

ִרי טֹוב  ה ּפְ ׂשֶ ּו עֹו ּנ ר ֵאיֶנ ל ֵעץ ֲאׁשֶ ּכָ
ְך ָהֵאׁש. ַלְך ְלתֹו ׁשְ ֻי ְו ַדע  ּגָ ִי

ַהר ה ְמטֹ ֵעת ַאּתָ  ּכָ
י ְלַהְתִחיל  ֵד ֵמֲחָטֶאיָך ּכְ

ים. ים ֲחָדׁשִ ּיִ ַח
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יל... ְטּבִ ן יֹוָחָנן ַהּמַ ּדֵ ְר ָנָהר ַהּיַ ּבְ יף ׁשֶ ּטִ ם קֹוְרִאים ַלּמַ ּלָ .ּכֻ . ָאז. ְו

ל  ַמע קֹו ְתאֹם, ִנׁשְ  ּפִ
ַמִים אֹוֵמר... ָ ִמן ַהּשׁ

ִני ּבְ  ֶזה 
ר   ֲאהּוִבי ֲאׁשֶ

י! ּבֹו ָחַפְצּתִ

 לֹא ָחׁשּוב ִמי ֲאִני.
ֲאִני ֵמִכין ֶאְתֶכם 
הּו ַאֵחר.  ׁשֶ ְלִמי
א ַיְרֶאה ָלנּו   הּו

ֶצה. ָמה ֱאלִֹהים רֹו
יל ֶאְתֶכם ְטּבִ ַי א  הּו

ל רּוַח ֱאלִֹהים.  ֵאׁש ׁשֶ ּבָ
ה ֶאְתֶכם  ּנֶ ׁשַ ְי ֶזה 

י. ְלַגְמֵר

ֲאִני 
יְך  ָצִר

ֵבל  ְלִהּטָ
! ְדָך ַעל-ָי

ל אֹוִתי.  ח ְלָכְך ְוַהְטּבֵ ַהּנַ
ם ֶאת ָמה  ְך ְנַקּיֵ  ּכָ

ֶצה. ֱאלִֹהים רֹו ׁשֶ

 ָאִבי, 
א ַמְלכּוְתָך  בֹו  ּתָ
! ה ְרצֹוְנָך ָעׂשֶ ֵי ְו
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אֹו ָרֵאל ְלבֹו ׂשְ ִי יל ֵמִכין ֶאת ַעם  ְטּבִ יֹוָחָנן ַהּמַ
ָיה ָהרֹוִמית  ְר ַמן ָהִאיְמּפֶ אֹותֹו ַהּזְ יַח. ּבְ ׁשִ ל ַהּמָ  ׁשֶ

ָרֵאל ׂשְ ִי ץ  ָלם. ֶאֶר עֹו יֹוֵתר ּבָ ּבְ ָלה  דֹו ֲעָצָמה ַהּגְ  ִהיא ַהּמַ
ָלה... דֹו ָיה ָהרֹוִמית ַהּגְ ְר ִהיא ַרק ֵחֶלק ָקָטן ֵמָהִאיְמּפֶ

י  ִד הּו  ָהַעם ַהּיְ
ל  אֹו ׁשֶ ִנְכָסף ְלבֹו

יֶהם  ִסְפֵר יַח. ּבְ ׁשִ  ַהּמָ
ִאים  ִבי ִקים, ַהּנְ י ָהַעּתִ
אֹו.  ִאים ֶאת ּבֹו ּבְ ְמַנ

א ָיִביא ֶאת   הּו
ה... ּלָ ֻד ָרֵאל ִלְג ׂשְ ִי

ְּכַפר ַנחּום

ָנְצַרת
ָקָנה

ְירּוָׁשַלִים
ְיהּוָדה

ִיְׂשָרֵאל
ִליל ּגָ

כֹון
ּתי

 ַה
ּים

ַה

ּדן
ַיְר

ן... א ָקְרּבַ הּו אֹוֵמר ׁשֶ ַע ְו ׁשּו ַע ַעל ֵי י ּבִ יל ַמְצ ְטּבִ ן, יֹוָחָנן ַהּמַ ּדֵ ְר ְנַהר ַהּיַ  ַאְך ּבִ
ה... ן ַהּשֶׂ  ָקְרּבַ

 רּוַח ֱאלִֹהים
 מֹוִביָלה ֶאת

ר... ְדּבָ ַע ַלּמִ ׁשּו ֵי

ילֹות.  ֵל ְו ָיִמים   40 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְלַבד  ִנְמָצא  ַע  ׁשּו ֵי
ַעְצמֹו  ֶאת  ֵמִכין  א  הּו ל.  ּלֵ ִמְתּפַ א  הּו אֹוֵכל.  לֹא  א  הּו

ּלֹו... יָמה ׁשֶ ׂשִ ַלּמְ

ְך. ׁשֶ ל ַמְמֶלֶכת ַהחֹ י ִנְרֶאה ׁשֶ ְלּתִ יט ַהּבִ ּלִ ַ ָטן, ַהּשׁ ד ִעם ַהּשָׂ ֵד ַע ִמְתמֹו ׁשּו ֵי
. י ּוְבָמֶות.. ֳחִל ָאה, ּבֶ ְנ ׂשִ ּבְ ָלם  ֵלט ַעל ָהעֹו ֹו ּשׁ ׁשּות ׁשֶ ל ָהֱאנֹו ׁשֶ ל ֱאלִֹהים ְו ֵיב ׁשֶ ֶזהּו ָהאֹו

ְכִנית ֱאלִֹהים.  ַע ֶאת ּתָ ּצֵ יְך ְלַב ַע ָצִר ׁשּו ֵי
ְהיּו ִי ים  ֲאָנׁשִ ֶצה ׁשֶ  ֱאלִֹהים רֹו
ֶהם ּלָ ַחד ׁשֶ ְחָרִרים ֵמַהּפַ  ְמׁשֻ

ֶות... ָמה ּוִמּמָ ֵמַאׁשְ

! ן ָאִבי ּכֵ
ָצה  ֲאִני רֹו
ֲעׂשֹות   ַל

! ֶאת ְרצֹוְנָך

 !  ְראּו
ה ָהֱאלִֹהים ה ׂשֶ  ִהּנֵ

ֵקַח ַעל ַעְצמֹו ֶאת  ּלֹו ׁשֶ
ָלם! ֲחָטֵאי ָהעֹו
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בֹות  ה ְלַהְכִניס ַמְחׁשָ ָטן ְמַנּסֶ  ַאְך ַהּשָׂ
י ְלָהִסיט אֹותֹו  ֵד ַע ּכְ ׁשּו ל ֵי אׁשֹו ׁשֶ  ְלרֹ

ל ֱאלִֹהים... יָמה ׁשֶ ׂשִ ֵמַהּמְ

ן ָהֱאלִֹהים  ה ּבֶ ִאם ַאּתָ
ה ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ה ׁשֶ  ַצּוֵ

ֶלֶחם!  ַיַהְפכּו ְל

ן-ָהֱאלִֹהים,  ה ּבֶ  "ִאם ַאּתָ
ֵלְך ֶאת ַעְצְמָך  הֹוֵכַח זֹאת! ַהׁשְ

ׁש.  ְקּדָ ית ַהּמִ ג ּבֵ  ִמּגַ
תּוב  ַהִאם לֹא ּכָ

אּו אֹוְתָך?" ּשְׂ ִי ֲאֵכי ֱאלִֹהים  ְל ּמַ  ׁשֶ

ל ן ְלָך ֶאת ּכָ  ְרֵאה! ֲאִני ֶאּתֵ
ָלם עֹו ּבָ ְמָלכֹות ׁשֶ  ַהּמַ

יָך ֶהן. ַאְך ָעֶל ּלָ ד ׁשֶ בֹו ֶאת ַהּכָ  ְו

י. ֲחוֹות ִל ּתַ ְלִהׁשְ ֶניָך ּו ל ַעל ּפָ ִלּפֹ

ַע  ׁשּו ֵזב ֶאת ֵי ָטן עֹו ן ַהּשָׂ ַאַחר ִמּכֵ ְל
ָאִכים  ְלֵביְנַתִים. ַמְל

... ַע ׁשּו ֵרת ֶאת ֵי ׁשָ י ְל ֵד ִעים ּכְ י  ַמּגִ

יל, ִל ֵאזֹור ַהּגָ ֵזר ְל ַע חֹו ׁשּו  ֵי
רּוַח ֱאלִֹהים.  א. הּוא ָמֵלא ּבְ ּו ּבָ ּנ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

קֹום ְלָמקֹום,  ֵלְך ִמּמָ הּוא הֹו ׁשֶ  ּכְ
יו.  ים ִמְצָטְרִפים ֵאָל ים ַרּבִ  ֲאָנׁשִ

ַדַעת ִאם  ֵהם ַסְקְרִנים ָל
ֻיָחל... יַח ַהּמְ ׁשִ א ַהּמָ הּו

 לֹא! 
ם תּוב ּגַ  ּכָ

ה ַנּסֶ  "לֹא ּתְ
 ֶאת-יהוה
."  ֱאלֶֹהיָך

 לֹא! 
ְדַבר ֱאלִֹהים: תּוב ּבִ  ּכָ

ֶחם ְלַבּדֹו   'לֹא ַעל-ַהּלֶ
 ִיְחֶיה ָהָאָדם, 

ָצא ל-מֹו א ַעל-ּכָ  ֶאּלָ
ָוה'! -ְיהֹ י ּפִ

 ! ָטן י ׂשָ ּנִ ק ִמּמֶ ּלֵ  ִהְסּתַ
תּוב:  י ּכָ  ֲהֵר

ֲחֶוה ּתַ ׁשְ  "ַליהוה ֱאלֶֹהיָך ּתִ
ֲעֹבד". ְואֹותֹו ְלַבּדֹו ּתַ



6

ה... ֶמת ֲחֻתּנָ יל, ִמְתַקּיֶ ִל ּגָ ּבַ ר  ָקָנה ֲאׁשֶ ּבְ
ם, ַע ִנְמָצא ׁשָ ׁשּו ם ֵי  ּגַ

יו... ָד ְלִמי ה ִמּתַ ּמָ ִעם ּכַ ִעם ִאּמֹו ְו
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?

ֶאְמַצע ַהֲחִגיָגה... ַאְך ּבְ

! ֶזה ֲאסֹון  ֵאי
ִין ִנְגָמר! ַהּיַ

ל  ָעׂשּו ּכָ
ַע  ׁשּו ּיֵ ָמה ׁשֶ
אַמר ָלֶכם! יֹ

ִלים ָהֵאּלּו  דֹו ים ַהּגְ ּדִ ָמְלאּו ֶאת ַהּכַ
ה ִסּבָ אׁש ַהּמְ ַמִים ְוָהִביאּו ֶאל רֹ  ּבְ

ְטַעם ֵמֶהם. ּיִ י ׁשֶ ֵד ּכְ

 ! ִין ַי  ַמִים? ֲאָבל ֶזה 
! י ַעְמּתִ ּטָ ִין ֲהִכי טֹוב ׁשֶ ַהּיַ

ִין  ַמְרּתָ ֶאת ַהּיַ  ְטַעם ֶאת ֶזה. ׁשָ
ּסֹוף. ֲהִכי טֹוב ַל

ה!  זֹו ֲחֻתּנָ ה! ֵאי זֹו ְמִסּבָ  ֵאי
ִין ֲהִכי טֹוב! ּיַ ַל  ! ִין ַי ָהְפכּו ְל ַמִים ׁשֶ

ְצַרת  ַע ִמָנ ׁשּו ֵי
ה ֶאת ֶזה! ָעׂשָ

ִמיהּו ָהִאיׁש 
ה? ַהּזֶ
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ֶרת.  ּנֶ יַח ְלחֹוף ָים ַהּכִ ִל ג ּוַמְצ ְגׂשֵ ִגים ְמׂשַ ּיָ ּדַ ַפר  א ּכְ ַפר ַנחּום הּו ּכְ
ְכִנית ֱאלִֹהים... ד ַעל ּתָ ַלּמֵ ְל ז ּו י ַע ַמְתִחיל ְלַהְכִר ׁשּו ה ֵי קֹום ַהּזֶ ּמָ ּבַ

. יו ָהִראׁשֹוִנים.. ָד ַתְלִמי א ּבֹוֵחר ּבְ יָפא, ׁשּוט ֶאל ָהעֶֹמקְוָכאן הּו ְמעֹון ּכֵ  ׁשִ
ם. דּוג ׁשָ ּתֹוֵתיֶכם ָל ׁשְ ְוָהִטילּו ֶאת ִר

ה ָלה ָעַבְדנּו ָקׁשֶ ְי ל ַהּלַ  ֲאדֹוִני, ּכָ
לּום... לֹא ָלַכְדנּו ּכְ ְו

ה אֹוֵמר... ַאְך ִאם ַאּתָ

! ֵכן ּתָ ִי ָמה? ֶזה לֹא 
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! ב! יֹוָחָנן ֲעקֹ  ַי
ַמֵהר!

! י ר ִל ֲעזֹ אּו ַל ּבֹו
ל ִפיָסה ׁשֶ  זֹו ּתְ
ים! ּיִ ַח ּבַ ַעם  ּפַ

ִני, ֲעזֹב אֹוִתי, ֲאִני ִאיׁש חֹוֵטא. ֲאדֹ

ו  ְמעֹון. ֵמַעְכׁשָ ַפֵחד ׁשִ ַאל ּתְ
ֵני ָאָדם. ּבְ דּוג  ה ּתָ ַאּתָ

! י ְלכּו ַאֲחַר
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יו ָד ְלִמי ַע עֹוֵבר ִעם ּתַ ׁשּו  ֵי
יל ִל ָכל ֵאזֹור ַהּגָ  ּבְ

ָרֵאל. ׂשְ ִי ץ  ְצפֹון ֶאֶר ּבִ  ׁשֶ
ם ר ְלֻכּלָ ז ּוְמַסּפֵ י א ַמְכִר  הּו
ְלכּות ֱאלִֹהים ְקֵרָבה. ּמַ  ׁשֶ
ַסְמכּות ִאים ּבְ יו ְמֵל ָבָר  ּדְ

ֶחֶסד.  ִאים ּבְ  ּוְמֵל
ִלים א ֶאת ַהחֹו א ְמַרּפֵ  הּו

ִדים. י ׁשֵ ֵז ים ֲאחּו ְחֵרר ֲאָנׁשִ  ּוְמׁשַ
יו. ְלִכים ַאֲחָר ים הֹו  ֲהמֹון ֲאָנׁשִ

ִאים ֲאִפּלּו  ֵהם ּבָ
ִים, ַל ׁשָ רּו ּיְ ים ּוִמ  ֵמֲאזֹוִרים ֲאֵחִר

ָרֵאל... ׂשְ ִי ץ  ל ֶאֶר יָרָתּה ׁשֶ ּבִ

ִקים ֶלֱאלִֹהים. קּו ( ַהּזְ ֹבְרכּו יֶכם )ּתְ ֵר  ַאׁשְ
ַמְלכּותֹו. ְחיּו ּבְ ם ּתִ  ַאּתֶ

ים ׁשִ ַבּקְ ( ַהּמְ ֹבְרכּו יֶכם )ּתְ ֵר  ַאׁשְ
ל ֱאלִֹהים.  ֶאת טּובֹו ׁשֶ
ַפע! ׁשֶ לּו אֹותֹו ּבְ ַקּבְ ּתְ

( ָהֲעצּוִבים.  ֹבְרכּו יֶכם )ּתְ ֵר ַאׁשְ
ְמְצאּו ֶנָחָמה. ם ּתִ ַאּתֶ

) ֹבְרכּו יֶכם )ּתְ ֵר  ַאׁשְ
ים. ֲאֵחִר ים טֹוב ַל ׂשִ  ָהעֹו

יֶכם.  ֱאלִֹהים ִיְהֶיה טֹוב ֲאֵל
לֹום, ים ׁשָ ׂשִ ם ָהעֹו ֵאּלּו ִמּכֶ  ְו
ֵני ֱאלִֹהים. ּבְ ְראּו  ּקָ ם ּתִ ַאּתֶ
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ְרצּו   ּתִ ֲאֵחִרים ֶאת ָמה ׁשֶ ָעׂשּו ַל
ֲעׂשּו ָלֶכם. ּיַ ׁשֶ

ֲעָדם. לּו ּבַ ּלְ ְיֵביֶכם ְוִהְתּפַ ֶאֱהבּו ֶאת אֹו
ֶתר,  ּסֵ  ָעׂשּו ֶאת ַהּטֹוב ּבַ

ׂשּוֶמת ֵלב. י  ִלְמׁשְֹך ּתְ ֵד לֹא ּכְ ְו

ֲאָוה, ְך ּתַ ה ִמּתֹו ָ ִאּשׁ יט ּבְ ּבִ ּמַ  ִמי ׁשֶ
ִלּבֹו. ּבְ ַאף אֹוָתּה  ָבר ָנ ּכְ

ָלֵכן,  ְמנֹוַרת ַהּגּוף ִהיא ָהַעִין. ְו
ִאיר. ל ּגּוְפָך ָי  ִאם ֵעיְנָך טֹוָבה ּכָ
ל ּכָ י ׁשֶ  ַאְך ִאם ֵעיְנָך ָרָעה ֲהֵר

ְך. ׁשֶ חֹ ּגּוְפָך ַחי ּבַ

ֵני ֲאדֹוִנים.  ֲעֹבד ׁשְ ל ַל כֹו ּיָ ׁש ׁשֶ ֵאין ִאי
ְרִתים ֶאת ֱאלִֹהים  ׁשָ ּמְ  אֹו ׁשֶ

מֹון. אֹו ֶאת ַהּמָ

ָחר. יֹום ַהּמָ ֲאגּו ְל ְד  ַאל ּתִ
ִראׁשֹוָנה ֶאת ֱאלִֹהים ׁשּו ּבָ ּקְ  ּבַ

ְספּו ָלֶכם. ִיּוָ ָאר  ְ ֶאת ְרצֹונֹו, ְוָכל ַהּשׁ ְו

ּבֹוֶנה  בֹון ׁשֶ מֹו ִאיׁש ָנ ְהיּו ּכְ ָאז ּתִ ֲאִני אֹוֵמר, ְו ָעׂשּו ֶאת ָמה ׁשֶ
ל. ְבנּו ַעל ַהחֹו ּתִ י ׁשֶ ִאם לֹא, ֲהֵר ַלע. ְו יתֹו ַעל ַהּסֶ ֶאת ּבֵ
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ְכַפר ַנחּום ִביב ְלַבִית ּבִ ְך ּוִמּסָ תֹו ים ִמְצטֹוְפִפים ּבְ ים ַרּבִ  יֹום ֶאָחד ֲאָנׁשִ
... ַע ׁשּו ּבֹו ָהָיה ֵי ׁשֶ

יַח ִל ְצ ָלם לֹא ַנ  ְלעֹו
ם. ְרּכָ ּדַ ֲעֹבר  ַל

ג,  ֵנס ֵמַהּגַ ְצָטֵרְך ְלִהּכָ ִנ
 ִעם ָהֲאֻלְנָקה

ל.  ְוַהּכֹ

 ָמה קֹוֶרה
ם   ׁשָ

ְלַמְעָלה?

ֵהִניחּו ָלֶהם, 
ה ֱאמּוָנה. ׁש ַהְרּבֵ ה ֵי ַלֲחֵבִרים ָהֵאּלֶ

ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך

ם ֶאת ֶזה?  ַמְעּתֶ  ׁשְ
א ֵמֵעז לֹוַמר זֹאת! ַצד הּו י ּכֵ

ֵעג  הּוא לֹו
 ֶלֱאלִֹהים!

 ַרק ֱאלִֹהים ָיֹכל
ִלְסלַֹח ַעל ֲחָטִאים.

 ָמה ַקל יֹוֵתר לֹוַמר? 
 ,'  'ִנְסְלחּו ְלָך ֲחָטֶאיָך
: 'קּום, ַקח ֶאת   אֹו

?' ְך ָהֲאֻלְנָקה ְוִהְתַהּלֵ

ׁש ַסְמכּות ִלְסלַֹח יַח ֵי ׁשִ  ַלּמָ
ם אֹוֵמר:  ַעל ֲחָטִאים. ֲאָבל ֲאִני ּגַ

 "קּום, ַקח ֶאת ָהֲאֻלְנָקה
"! ֵלְך ְלֵביְתָך ְו  
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ן ֻאּמַ לֹא ְי

ְסִחים  ַהּפִ
ֶלֶכת! ִלים ָל  ְיכֹו

יא!  ִר ׁש! ֲאִני ּבָ  ֵי
! ַע ׁשּו ֵי דֹות ְל ּתֹו

ים ה ַמֲעׂשִ ה ַהְרּבֵ ׂשֶ ַע עֹו ׁשּו  ֵי
ָחְכָמה ר ּבְ א ְמַדּבֵ  טֹוִבים. הּו

 ּוְבַסְמכּות.
ין ַאְך ְוַרק א ַמְקִר הּו

ֶחֶסד ְוַרֲחִמים.
ּו.  ּנ ים ִמּמֶ ּצִ ם ְמֻר ּלָ ַאְך לֹא ּכֻ

ִאים ּבֹו. ְנִהיִגים ְמַקּנְ  ַהּמַ
ַע ׁשּו ְדִקים ִאם ֵי  ֵהם ּבֹו

י ַהּתֹוָרה. ל ֻחּקֵ  ׁשֹוֵמר ֶאת ּכָ
ת, ּבָ ַ ל ֶאת ַהּשׁ מֹו ְלָמׁשָ  ּכְ

ים אֹותֹו. ּוְכלּו ְלַהֲאׁשִ ּי י ׁשֶ ֵד  ּכְ
ה ָחל ִאּסּור ָחמּור ֹום ַהּזֶ ּי  ּבַ

ָדה... ל ֲעבֹו ֲעׂשֹות ּכָ ַל

דֹו. ָי ּבְ ק  ּתָ ה ִאיׁש ְמׁשֻ  ִהּנֵ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ א אֹותֹו  ר ְלַרּפֵ ַהִאם ֻמּתָ

אֹו לֹא?

! ְדָך ט ֶאת ָי ׁשֵ הֹו

! אִתי ׁש! ִנְרּפֵ ֵי

ִבים  ּיָ ָאנּו ַח
ֵטר  ְלִהּפָ
ַע! ׁשּו ּיֵ ִמ

ד  י ִבים ְלַהּגִ ּיָ ַח
ִים  ַל ׁשָ ירּו ְנִהיִגים ּבִ ַלּמַ

ד י ַע ַמְמִר ׁשּו ּיֵ  ׁשֶ
ֶאת ָהָעם!
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ֵזב ֶאת ֶהָהמֹון  ַע עֹו ׁשּו ֵדל, ֵי ּגָ ַע ּוַמְנִהיֵגי ָהָעם  ׁשּו ין ֵי ַתח ּבֵ ַהּמֶ ׁשֶ  ּכְ
ֶרת. ּנֶ ל ָים ַהּכִ ִני ׁשֶ ֵ ד ַהּשׁ יג ֶאל ַהּצַ יו ַמְפִל ָד ְלִמי ּוְבַיַחד ִעם ּתַ

!  ֲאדֹוֵננּו
! ל אֹוָתנּו  ַהּצֵ

ֲאַנְחנּו טֹוְבִעים!

ם ּפֹוֲחִדים? ה ַאּתֶ  ָלּמָ
ֵהיָכן ֱאמּוַנְתֶכם?
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ֶקט!  ׁשֶ
ֵהָרַגע!

ִני.  ֵ ד ַהּשׁ ּצַ ּבַ יָרה  ִרים ֶאת ַהּסִ ׁשְ ֵהם קֹו
ים... ּוּון ֶהָהִר יָעה ִמּכִ ָקה ַמּגִ ְצָעָקה ֲחָז

וואאאאאאא!
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אן.  ד ִמְתּגֹוֵרר ּכָ ֵד ִאי ּובֹו ָר ׁש ּפְ  ִאי
ִדים... ז ׁשֵ הּוא ֲאחּו

ַע! י א ַמּגִ  הּו
ָהִאיׁש ַההּוא!

 יִֹפי.
 ֶנֱהָדר.
ַע! ׁשּו ֵי

ׁש  ְצאּו ִמן ָהִאי
ה, רּוחֹות  ַהּזֶ

ְטֵמאֹות ּוְמַעּנֹות!

 ָמה ָלנּו 
, ַע ׁשּו ְלָך ֵי  ּו

יֹון? ן ֵאל ֶעְל ּבֵ

? ְמָך ַמה ׁשִ

ִמי ִלְגיֹון,   ׁשְ
ים. י ֲאַנְחנּו ַרּבִ ּכִ

ַלח אֹוָתנּו  ׁשְ
 ְלתֹוְך ֵעֶדר

ם. ָ ּשׁ ים ׁשֶ יִר ַהֲחִז

! ְלכּו
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! ִטין יא ַלֲחלּו ִר ֲאִני ּבָ

?

 ֵלְך ִמּפֹה!
 ֲעזֹב

! אֹוָתנּו

 ַהִאם ֲאִני ָיכֹול
יָך? ְלִהְצָטֵרף ֵאֶל

ר ְלֵביְתָך  לֹא, ֲחזֹ

ם ֶאת ָמה ר ְלֻכּלָ ַסּפֵ   ְו
ְרָך. ה ֲעבּו ֱאלִֹהים ָעׂשָ ׁשֶ
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ַדַעת  יֶכם ָל  ֲעֵל
ה ׂשֶ ֲאִני עֹו  ׁשֶ

ַאְך ְוַרק ֶאת ְרצֹון ֲאִבי.
ַלח אֹוִתי. א ׁשָ הּו

ַע ִלְמקֹומֹות  ֶפן ָקבּו אֹ ֵלְך ּבְ ַע הֹו ׁשּו ֵי
. ל.. ּלֵ י ְלִהְתּפַ ֵד ֵקִטים ּכְ ׁשְ

ה, ִפּלָ ל ּתְ ָלה ׁשֶ ְי ַאַחר ַל  ְל
ַע ּבֹוֵחר ׁשּו  ֵי

יִחים. ִל ְ ר ַהּשׁ ֵנים ָעׂשָ  ֶאת ׁשְ
ַנִים. ַנִים ׁשְ ֵלַח אֹוָתם ׁשְ א ׁשֹו  הּו

א נֹוֵתן ָלֶהם ַסְמכּות  הּו
ִדים  ְלָגֵרׁש ׁשֵ

ל ַמֲחָלה... א ּכָ ְלַרּפֵ ּו

יָפא(,  ה ּכֵ ֻכּנֵ ְמעֹון )ַהּמְ ה ָהַאִחים ׁשִ ֵאּלֶ
י... ֵר ּדְ ַאְנ ְו

. . יֹוָחָנן. ְו י  ּדַ ַזְב ן  ב ּבֶ ֲעקֹ ְלַמי...ָהַאִחים ַי ר-ּתַ ֵאל ּבַ יּפֹוס ּוְנַתְנ ִל ה ִפי ֵאּלֶ ְו
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י  ּתֹוָמא ּוַמּתַ
ים ּקֶֹדם ָלֵכן ָהָיה ּגֹוֶבה ִמּסִ  )ׁשֶ

...) ׁש ָהרֹוִמי ּבּו ְלטֹון ַהּכִ ֲעבּור ׁשִ

ן ַחְלַפי )יעקב האחר( ב ּבֶ ֲעקֺ  ַי
י... ְוַתּדַ

,) אי ּנַ ה ַהּקַ ֻכּנֶ ְמעֹון )ַהּמְ  ׁשִ
יֹות... ׁש ְקָר ָדה ִאי יהּו ִו

! ְלכּו
ל אֹוִתי, ל ֶאְתֶכם, ְמַקּבֵ ַקּבֵ ּמְ  ִמי ׁשֶ

ל אֹוִתי,  ַקּבֵ ּמְ  ּוִמי ׁשֶ
ַלח אֹוִתי. ָ ּשׁ ל ֶאת ִמי ׁשֶ ְמַקּבֵ

יִחים ִל ְ ר ַהּשׁ ֵנים ָעׂשָ  ׁשְ
ֵהם ׁשֶ ִליחּוָתם ּכְ ְ ים ִמּשׁ ְזִר  חֹו

ׁשּות. ֵאי ִהְתַרּגְ ְמֵל
ַע ָאַמר.  ׁשּו ּיֵ ל ָמה ׁשֶ ֵהם ָעׂשּו ֶאת ּכָ

ם  ֶלֶכת ִאּתָ ֶצה ָל ַע רֹו ׁשּו ן ֵי ַאַחר ִמּכֵ ְל
י ָלנּוַח ְמַעט. ֵד ֵקט ּכְ  ְלָמקֹום ׁשָ
 ַאְך ֶהָהמֹון לֹא ֵמִניַח ָלֶהם...

! יטּו  ִהּבִ
ִציר ַרב,  ַהּקָ

ים. ֲעִלים ְמַעּטִ  ֲאָבל ַהּפֹו
ִציר לּו ֶאל ֲאדֹון ַהּקָ ּלְ  ִהְתּפַ

ִציר. ֲעִלים ֶלֱאסֹף ֶאת ַהּקָ ַלח ּפֹו ׁשְ ּיִ ׁשֶ
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ה ְמֻאָחר... יְנַתִים, ַנֲעׂשָ ּבֵ א.  ְלַרּפֵ ד ּו ַלּמֵ יְך ְל ַע ַמְמׁשִ ׁשּו ֵי

ֱאֹכל?  ד ִנְקָנה ָלֶהם ֶלֶחם ֶל ַצ י יּפֹוס, ּכֵ ִל ִפי
ִלים אֹוָתם? ם ֵאיְנֶכם ַמֲאִכי ַע ַאּתֶ ַמּדּו

יָנר. ּדִ עֹות  200 ַמְטּבְ ׁש ָלנּו ַרק   ֵי
יק! ׁש לֹא ַמְסּפִ ֶזה ַמּמָ

רֹות ֶלֶחם  ּכָ ה ַנַער ִעם ָחֵמׁש ּכִ ׁש ּפֹ ֵי
ִגים. ֵני ּדָ ׁשְ  ּו

ׁש. ּיֵ ל ָמה ׁשֶ ֶזה ּכָ

ל  צֹות ׁשֶ ְקבּו ים ּבִ יבּו ֶאת ָהֲאָנׁשִ ׁשִ הֹו
ָצה. ָכל ְקבּו ׁש ּבְ ים ִאי ִ ֲחִמּשׁ ּכַ

ֶכל... ַע ְמָבֵרְך ַעל ָהאֹ ׁשּו ֵי
ֶחם ֵצַע ֶאת ַהּלֶ א ּבֹו  הּו
ִגים... ק ֶאת ַהּדָ  ּוְמַחּלֵ
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ה ֶאת ָהאֶֹכל יל ּוַמְרּבֶ ַע ַמְכּפִ ׁשּו  ֵי
י ְוהֹוֵתר... ּדַ ים אֹוְכִלים  ַאְלֵפי ֲאָנׁשִ ְו

יַח ׁשִ ֱאֶמת ַהּמָ א ּבֶ  הּו
! ֻהְבַטח ָלנּו  ׁשֶ

יְך  ינּו ְלַהְמִל  ָעֵל
! אֹותֹו ְלֶמֶלְך

ֵנים  ! ָאַסְפנּו ׁשְ ְראּו ּתִ
ִאים  ר ָסִלים ְמֵל ָעׂשָ

ּנֹוַתר! ה ׁשֶ ִמּמָ

יֶהם.  ים ְלָבּתֵ לַֹח ֶאת ָהֲאָנׁשִ ׁשְ ַמן ִל ַע ַהּזְ י ִהּגִ
ָדא. ְי ִני, ְלֵבית ַצ ֵ ד ַהּשׁ ּצַ יגּו ַל יָרה ְוַהְפִל ּסִ ְנסּו ַל  ִהּכָ

ל. ּלֵ י ְלִהְתּפַ ֵד ֶלה ָלָהר ּכְ ֲאִני עֹו
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א... ָלה ַההּו ְי ּלַ ּבַ
אהההה...

זֹו רּוַח ְרָפִאים!

קּו, ֶזה ֲאִני. ִחְז
! ְפֲחדּו ַאל ּתִ

 ֲאדֹוִני,
ה,  ִאם ֶזה ַאּתָ

יָך א ֵאֶל י ָלבֹו ה ָעַל  ַצּוֵ

ִים. ֵני ַהּמַ ַעל ּפְ

ּבֹוא!

 ֲאדֹוִני, 
! ל אֹוִתי ַהּצֵ

יָפא, ְקַטן ֱאמּוָנה,  ּכֵ
? ָך ִלּבְ ּבְ ַע ָעָלה ָסֵפק  ַמּדּו
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ִצים רֹו ים ׁשֶ ׁש ֲאָנׁשִ  ֵי
ַע ְלֶמֶלְך. ׁשּו יְך ֶאת ֵי  ְלַהְמִל
ְיָגֵרׁש א  הּו ים ׁשֶ  ֵהם ְמַקּוִ

ְלטֹון ָהרֹוִמי ַהּכֹוֵבׁש. ִ  ֶאת ַהּשׁ
ַע ׁשּו ֵי ִדים ְל ּגְ ְתַנ ּמּות ַהּמִ  ּכַ

ה.  ּיָ ַעִל ּבְ  ִנְמֵצאת 
ים, ֲאָנׁשִ ֵזר ַל הּוא עֹו  ַלְמרֹות ׁשֶ
ִבים ׁשְ ים חֹו ִתּיִ ְנִהיִגים ַהּדָ  ַהּמַ

הּוא ֵמֵפר ֶאת ַהּתֹוָרה.  ׁשֶ
ים ִצים ְלָהִסיט ֶאת ָהֲאָנׁשִ  ֵהם רֹו

ּו... ּנ ֵטר ִמּמֶ ְלִהּפָ ּדֹו ּו ְג ֶנ

 ָאדֹון, 
ְעּתָ ְלָכאן? ָמַתי ִהּגַ

ם   ַהִאם ַאּתֶ
ים אֹוִתי ׂשִ  ְמַחּפְ

ֶחם ל ַהּלֶ ְגַל  ּבִ
י ָלֶכם? ַתּתִ ּנָ  ׁשֶ

ֱעַלם,  ּנֶ ֶכל ׁשֶ ְדֲאגּו ְלאֹ  ַאל ּתִ
ַאר ׁשְ ּנִ ֶכל ׁשֶ א ְלאֹ  ֶאּלָ

ָלם. י עֹו ּיֵ ְונֹוֵתן ַח

י ֶנַצח! ּיֵ ּנֹוֵתן ַח ֶחם ׁשֶ א ַהּלֶ ֲאִני הּו
ן ּתַ ּנִ  ֶזהּו ּגּוִפי ׁשֶ

ָלם. ל ָהעֹו יו ׁשֶ ּיָ ַעד ַח ּבְ

ה  ׁש ַהּזֶ ד ָיֹכל ָהִאי ַצ י  ּכֵ
ֱאֹכל? רֹו ֶל ׂשָ ָלֵתת ָלנּו ֶאת ּבְ

יֹות! טּו ׁשְ

ה! ְלכּו ִמּפֹ

 הּוא ַרק ַמְטֶעה
ם! ּלָ ֶאת ּכֻ

ִצים  ם רֹו ם ַאּתֶ ַהִאם ּגַ
ֲעזֹב אֹוִתי? ַל

?  ֲאדֹוֵננּו, ֶאל ִמי ֵנֵלְך
ָלם! י עֹו ּיֵ ׁש ַח יָך ֵי ְדָבֶר ּבִ
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ָנה.  ַסּכָ ַע ּבְ ׁשּו ל ֵי יו ׁשֶ ּיָ  ַח
ל אֹותֹו.  ִצים ִלְסקֹ רֹו ים ׁשֶ ׁש ֲאָנׁשִ ֵי

יל.  ִל ֵזב ֶאת ַהּגָ  הּוא עֹו
יו,  ָד ל ֲחִסי ָצה ׁשֶ ַיַחד ִעם ְקבּו ּבְ

יְך  א ַמְמׁשִ ָבִרים, הּו ּוְג ים   ָנׁשִ
ים ִקים ֲאֵחִר ֲחָל ִליחּותֹו ּבְ ׁשְ  ּבִ

ָרֵאל. ׂשְ ִי ץ  ל ֶאֶר ׁשֶ

ֵאל
ָר

ׂשְ
ִי

ִים ַל ׁשָ ְירּו

יל ִל ּגָ

ִים... ַל ׁשָ ירּו ֵצא ִל א יֹו ְך הּו ֶהְמׁשֵ ּבַ

ֶרְך... ּדֶ ּבַ

י  ָמה אֹוֵמר ָעַל
ָהָעם, ִמי ֲאִני?

ִבים  ׁשְ ֵהם חֹו
ִביא. ה ָנ ַאּתָ ׁשֶ

ם? ַאּתֶ םְו  ִמי ַאּתֶ
ֲאִני? ים ׁשֶ אֹוְמִר

יַח,  ׁשִ ה ַהּמָ  ַאּתָ
ים! ּיִ ן-ֱאלִֹהים ַח ּבֶ

רּו זֹאת ְלַאף ֶאָחד.  ַסּפְ ַאל ּתְ
ם.  ָלמּות ׁשָ ל ְו ְסּבֹ י ִל ֵד ִים ּכְ ַל ׁשָ ירּו ֶלֶכת ִל יַח ָל ׁשִ  ַעל ַהּמָ

ֶבר. קּום ֵמַהּקֶ א ָי י הּו ׁשִ י ִל ְ ֹום ַהּשׁ ּי ּבַ ַאְך 
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יָבה,  ִל ְצ ים ֶנֱהָרִגים. ֵהם מּוָמִתים ּבִ ֶרְך, ֲאָנׁשִ ֶרְך ַהּדֶ  ְלאֹ
ְלטֹון ָהרֹוִמי... ִ ל ַהּשׁ י ׁשֶ ִר ָז ֶות ָהַאְכ ֶנׁש ַהּמָ עֹ

י, ּלִ ֶצה ִלְהיֹות ׁשֶ רֹו  ִמי ׁשֶ
את ֶאת ְצָלבֹו ׂשֵ ב ָל ּיָ  ַח

י. ֶלֶכת ַאֲחַר ָל ְו

ּלֹו יל ֶאת ַנְפׁשֹו ׁשֶ ֶצה ְלַהּצִ רֹו  ִמי ׁשֶ
ּמּוָכן ד אֹוָתּה. ֲאָבל ִמי ׁשֶ ַאּבֵ  ְי
יב ֶאת ַנְפׁשֹו ְלַמֲעִני,   ְלַהְקִר

יל אֹוָתּה. ּצִ ַי

ַדַעת יֶכם ָל  ֲעֵל
ׁש ַרק ֱאלִֹהים ֶאָחד. ּיֵ  ׁשֶ

ֶכם, ָכל ַנְפׁשְ אֲהבּו ֶאת ֱאלִֹהים ּבְ ּתֹ א ׁשֶ ָבר ֶהָחׁשּוב הּו  ַהּדָ
מֹו ֶאת ַעְצְמֶכם. ֶאת ָהַאֵחר ּכְ ְו
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ָצַרַעת )ַמֲחַלת עֹור( ִלים ּבְ ים ַהחֹו  ְלִפי ַהּתֹוָרה, ֲאָנׁשִ
ד. ִנְפָר ים ּבְ ּיִ ִבים ִלְטֵמִאים. ֵהם ַח ֶנֱחׁשָ

ֶהם. ָאסּור ְלַאף ֶאָחד ָלַגַעת ּבָ

ְצעֹק יִכים ִל ָצַרַעת ְצִר ִלים ּבְ  ַהחֹו
ֵהם ִמְתָקְרִבים ׁשֶ ְלַהְזִהיר ּכְ  ּו

ים... ֲאָנׁשִ ְל

ָטֵמא!
ָטֵמא!

! ינּו א ָעֵל ַע ֲאדֹוֵננּו, ַרֵחם ָנ ׁשּו ֵי
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 ְלכּו ְוַהְראּו ֶאת ַעְצְמֶכם
ֲהִנים! ַלּכֹ

ֶלֶכת ַלּכֹוֲהִנים?  ָל
? קּו אֹוָתנּו ְבּדְ ּיִ י ׁשֶ ֵד ּכְ

ַהִאם ָאז ֵנָרֵפא?

?!! י ! ְלַגְמֵר ן ִאים!ּכֵ י ִר !ֲאַנְחנּו ּבְ אּו ּבֹו

ָיּה! לּו  ַהְל
 ֱאלִֹהים הּוא טֹוב! 

! ָדה ְלָך ּתֹו

 ? אּו ְרּפְ ּנִ ָרה ׁשֶ יֶתם ֲעׂשָ ַהִאם לֹא ֱהִי
יִכים  ִר ּצְ ים ׁשֶ ָעה ָהֲאֵחִר ׁשְ ֵהיָכן ַהּתִ

דֹות ֶלֱאלִֹהים? ְלהֹו

 ! ֵלְך  קּום ְו
ָאה אֹוְתָך,  ֱאמּוָנְתָך לֹא ַרק ִרּפְ

יָעה אֹוְתָך. ׁשִ ם הֹו א ּגַ ֶאּלָ
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ַלִים ׁשָ ירּו ים ּבִ ִתּיִ ְנִהיִגים ַהּדָ  ַהּמַ
יל  י ְלַהְכׁשִ ֵד ִלים ּכְ ְלִחים ְמַרּגְ   ׁשֹו

יו. ְדָבָר ַע ּבִ ׁשּו  ֶאת ֵי
ֵדק.  צֹו ד טֹוב ְו ִמי א ּתָ הּו ֵכן ׁשֶ ּתָ ִי לֹא 
הּו  ֶ ַמּשׁ יל אֹותֹו ּבְ ִצים ְלַהְכׁשִ ֵהם רֹו

ים אֹותֹו... ּוְכלּו ְלַהֲאׁשִ ּי י ׁשֶ ֵד ּכְ

ם ַרע. י ׁשֵ ֲעֵל ים ּבַ ֶחְבַרת ֲאָנׁשִ ַע ִנְמָצא ּבְ ׁשּו  ֵי
עֹוְבִדים מֹו זֹונֹות, ּוְכמֹו מֹוְכִסים ׁשֶ  ּכְ

ְלטֹון ָהרֹוִמי... ִ ֲעבּור ַהּשׁ

א יַח ּבָ ׁשִ  ַהּמָ
ַע  י ׁשִ י ְלהֹו ֵד   ּכְ
ֶאת ָהאֹוְבִדים.

ת, ּבָ ׁשַ ּבְ ִלים  א חֹו ַע ְמַרּפֵ ׁשּו  ֵי
ֲעֹבד... ָאסּור ְלַאף ֶאָחד ַל ׁשֶ ּכְ

ֵהָרֵפא!

א נֹוֵתן ַיַחס  הּו
ִדים... ָל י ְמֻיָחד ִל

י. א ֵאַל ִדים ָלבֹו ָל ְי יחּו ַל  ַהּנִ
ֶכת ּיֶ ַמִים ׁשַ ָ  ַמְלכּות ַהּשׁ

מֹוֶהם. ים ּכְ ֲאָנׁשִ ְל
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א ְלֵבית ַעְנָיה, ַע ִנְקָרא ָלבֹו ׁשּו  ֵי
ִים. ַל ׁשָ ד ְירּו ַי ַפר ְל  ּכְ

ֶלה. ָעָזר חֹו  ֶאְל
ָים, ַאְחיֹוָתיו, ָמְרָתה ּוִמְר א ְו  הּו

. ַע ׁשּו ל ֵי ים ׁשֶ  ֲחֵבִר
ָפר, ַע ַלּכְ י ַע ַמּגִ ׁשּו ּיֵ ׁשֶ  ּכְ

ר ָעָזר ִנְקּבַ ֶאְל א ׁשֹוֵמַע ׁשֶ  הּו
ָעה ָיִמים... ִלְפֵני ַאְרּבָ

! ֲאדֹוִני

יָת ּפֹה קֶֹדם,  לּו ָהִי
ָאִחי לֹא ָהָיה ֵמת!

 ָמְרָתה,
קּום. ָאִחיְך ָי

ַדַעת.  ן, ֲאִני יֹו  ּכֵ
ִתים, ת ַהּמֵ ּיַ ְתִח ִיְחֶיה ּבִ ְו קּום  א ָי  הּו

ֹום ָהַאֲחרֹון. ּי ּבַ

ים. ּיִ ה ְוַהַח ּיָ ִח  ֲאִני ַהּתְ
י ִיְחֶיה. ּבִ ֲאִמין  ּמַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

ֶזה ָמְרָתה? ַהִאם ַאּתְ ַמֲאִמיָנה ּבָ

! ן, ֲאדֹוִני  ּכֵ
יַח ׁשִ ה ַהּמָ ַאּתָ  ֲאִני ַמֲאִמיָנה ׁשֶ

ָלם. א ֶאל ָהעֹו ּבָ ־ָהֱאלִֹהים ׁשֶ ן ּבֶ

? ם אֹותֹו ְחּתֶ ֵאיפֺה ִהּנַ

 ָאדֹון,
א ּוְרֵאה!  ּבֹו
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ה  ּמָ  ְראּו ַעד ּכַ
הּוא ָאַהב אֹותֹו.

 ַאְך ַהִאם
 לֹא ָהָיה

ל ִלְמֹנַע  ָיכֹו
? ֶאת מֹותֹו

יִכים ְכִר ּתַ ּבַ ְטִפים  ִתים ָהיּו עֹו  ֶאת ַהּמֵ
ַלע... ּסֶ ּבַ ְמָעַרת ֶקֶבר ֲחצּוָבה  יִחים ּבִ ּוַמּנִ

! ָהִסירּו ֶאת ָהֶאֶבן

יַח ַרע. ִני, ִיְהֶיה ֵר  ֲאדֹ
ָעה ָיִמים... ָבר ַאְרּבָ ָעְברּו ּכְ

ִאי ְר  ַאּתְ ּתִ
ד ָהֱאלִֹהים. בֹו ֶאת ּכְ

 ָאִבי, 
ְדעּו ִמי ֲאִני  ּיֵ י ׁשֶ ֵד ה זֹאת ּכְ ׂשֶ  ֲאִני עֹו

ַלְחּתָ אֹוִתי. ה ׁשָ ַאּתָ ֲאִמינּו ׁשֶ ַי ְו

ָעָזר,  ֶאְל
ָצה!  ֵצא ַהחּו

ֶלֶכת. יחּו לֹו ָל ַהּנִ ירּו אֹותֹו ְו ַהּתִ
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יֹוֵתר ִדים יֹוֵתר ְו ִים ֻמְטָר ַל ׁשָ ירּו יֹות ּבִ  ָהָרׁשּו
יו... ְלִכים ַאֲחָר ַלהֹו ַע ְו ׁשּו ֵי נֹוֵגַע ְל ּבְ

ה ׂשֶ ה עֹו ׁש ַהּזֶ  ָהִאי
ים. ָהמֹון ִנּסִ

יְך, ֶזה ְלַהְמׁשִ ן ְל  ִאם ִנּתֵ
ה! ְנסּו ִלְפֻעּלָ ּכָ ִי ָהרֹוִמים 

 ֵהם ַיַהְרסּו ֶאת
נּו ּלָ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ  ּבֵ

נּו. ּלָ ֶאת ָהָעם ׁשֶ ְו

! יֹון ִהּגָ ּבְ בּו  ְ ִחּשׁ
ִאיׁש ֶאָחד יף ׁשֶ  ָעִד
ַעד ָהָעם  ָימּות ּבְ

אַבד. ל ָהָעם יֹ ּכָ לֹא ׁשֶ ְו

ְך, ִאם ּכָ
יְך ַלֲהרֹג   ָצִר

ה! ַע ַהּזֶ ׁשּו ֶאת ַהּיֵ

ַעד  ִאיׁש ֶאָחד ָימּות ּבְ יף ׁשֶ  ָעִד
ים! ל ָהֲאָנׁשִ  ּכָ

ים ִתּיִ ְנִהיִגים ַהּדָ ַהּמַ ה ׁשֶ ּבָ  זֹו ַהּסִ
. ַע ׁשּו ס ֶאת ֵי נּות ִלְתּפֹ ּמְ ּדַ ׂשּו ִהְז  ִחּפְ

ִים. ַל ׁשָ ירּו ַדְרּכֹו ִל א ּבְ  הּו
ָהרֹוִמים ִצים ׁשֶ  ֶזה ֹנַח. ֵהם רֹו

ֶות... טּו אֹותֹו ַלּמָ ּפְ ׁשְ ִי
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ָדה... ֵבית ַעְנָיה ֶנֱעֶרֶכת ְסעּו יְנַתִים, ּבְ ּבֵ

ָים! ִמְר
ה! ז ַהּזֶ ְזּבּו ה ַהּבִ ָלּמָ
ֶוה ה ׁשָ ם ַהּזֶ ׂשֶ  ַהּבֹ

ֶסף ַרב. ּכֶ

ר אֹותֹו,  ָיֹכְלנּו ִלְמּכֹ
ֶסף  ָלֵתת ֶאת ַהּכֶ ְו

ים. ֲעִנּיִ ַל

יקּו ָלּה.  ּצִ  ַאל ּתַ
ֶמן  ְצָקה ֶאת ׁשֶ  ִהיא ָי
ה ַעל ּגּוִפי ם ַהּזֶ ׂשֶ  ַהּבֹ

ְקַראת ְקבּוָרִתי. ִל
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ִים. ַל ׁשָ ירּו ִלים ָלֶרֶגל ִל ים עֹו ַסח ָקֵרב ּוָבא. ֲהמֹוֵני ֲאָנׁשִ ַחג ַהּפֶ
ׁש... ְקּדָ נֹות ְלֵבית ַהּמִ ֵהם ָיִביאּו ָקְרּבָ

ַע ִנְכַנס ֶאל ָהִעיר, ׁשּו  ֵי
יו... ּיָ ָנה ְלַח ּכָ ַלְמרֹות ַהּסַ
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ַע לֹו... י ֶהָהמֹון ֵמִר

ַבח ָלֵאל! ֶ ַהּשׁ

א! ע-ָנ ׁשַ הֹו

א רּוְך ַהּבָ  ּבָ
ם ְיהָוה! ׁשֵ ּבְ

ָרֵאל! ׂשְ ִי ֶמֶלְך 

ִים, ַל ׁשָ ִים ְירּו ַל ׁשָ  ְירּו
לֹום.  ל ׁשָ ַקּבֵ ד ְל ַצ י ַעּתְ ּכֵ ַד ָי ִאּלּו ַרק 

ֵאיֵנְך מּוָכָנה. א ׁשֶ ֶאּלָ

ָלם ל ָהעֹו  ּכָ
יו. ֵלְך ַאֲחָר  הֹו

יְך א ָצִר  הּו

ְלַהְפִסיק ִעם ֶזה.
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יָרה, ּבִ ּבַ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ  ּבֵ
ז ָהרּוָחִני ְרּכָ א ַהּמֶ  הּו

ָרֵאל. ׂשְ ִי ל ַעם  ׁשֶ

ַסח, ַמֲהַלְך ַחג ַהּפֶ  ּבְ
ים... ים ַרּבִ ָבׂשִ ׁשֹוֲחִטים ּכְ

ׁש ְקּדָ ֵבית ַהּמִ יִבים אֹוָתם ּבְ  ַמְקִר
ים ֵמֲחָטֵאיֶהם. י ְלַטֵהר ֲאָנׁשִ ֵד ּכְ

ֶבׂש ן ּכֶ ֶזה ָקְרּבָ  ַאְך ֵאי
ים ְחֵרר ֲאָנׁשִ ׁשַ ֱאֶמת ְל  ָיֹכל ּבֶ
ַחד  ה ּוִמּפַ ׁשָ ָמה, ִמּבּו  ֵמַאׁשְ

ט ֱאלִֹהים? ּפַ ֵני ִמׁשְ ִמּפְ

ִמְסָחר ִקים ּבְ ים ֲעסּו ׁש ֲאָנׁשִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֲחַצר ּבֵ  ּבַ
ָסִפים... ּוְבַחְלָפנּות ּכְ

ם... ַע ִנְמָצא ׁשָ ׁשּו ְתאֹם, ֵי ּפִ
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יְך ִלְהיֹות ית ֱאלִֹהים ָצִר  ּבֵ
ה.  ִפּלָ ית-ּתְ  ּבֵ

ם אֹותֹו  ם ֲהַפְכּתֶ  ַאְך ַאּתֶ
ִבים. ּנָ ּגַ ִלְמָעַרת 

 ! ן א ְמֻסּכָ  הּו
ים ַמֲאִמיִנים  ְוָהֲאָנׁשִ

ּלֹו ה ׁשֶ ְלָכל ִמּלָ

ִאים א ְזַמן ַמְת ִבים ִלְמצֹ ּיָ  ָאנּו ַח
ּו. ּנ ֵטר ִמּמֶ י ְלִהּפָ ֵד ּכְ
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ָלה.  ַתְחּבּו יִכים ִלְתּפֹס אֹותֹו ּבְ ָאנּו ְצִר
ַהְרגּו אֹותֹו. ּיַ ָאז ִנְדַאג ְלָכְך ׁשֶ ְו

 ַאְך לֹא
ַמֲהַלְך ַהַחג.   ּבְ

ְהיּו ְמהּומֹות  ֹא ִי ּל ׁשֶ
ַסח. ַחג ַהּפֶ ּבְ

י  מּו ִל ּלְ ׁשַ ה ּתְ ּמָ ּכַ
? ֲעדֹו ּבַ

ָדה,  ֶזהּו ְיהּו
יו ָד ְלִמי  ֶאָחד ִמּתַ

. ַע ׁשּו ל ֵי ׁשֶ

. ַע ׁשּו ֲאִני ֶאְמסֹר ָלֶכם ֶאת ֵי

ים ׁשִ לֹו ן ְלָך ׁשְ  ִנּתֵ
. ַע ׁשּו ֶסף ֲעבּור ֵי י ּכֶ ְקֵל  ׁשִ

ל ֶעֶבד.  ְמִחיר ׁשֶ
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ַסח, ְפֵני ַהּפֶ ּלִ ִמים ׁשֶ ּיָ  ּבַ
ים ר ֶאל ָהֲאָנׁשִ ַע ְמַדּבֵ ׁשּו  ֵי

ׁש. ְקּדָ ֵבית ַהּמִ  ּבְ
ָחֵרב. ִים ּתְ ַל ׁשָ רּו ּיְ א ׁשֶ ּבֵ א ְמַנ  הּו

ַח. ְצָטְרכּו ִלְברֹ ם ִי ּלָ  ּכֻ
ים.  ֱאֹהב ֶאת ָהֲאָנׁשִ יְך ֶל א ַיְמׁשִ  ַאְך הּו

ֹוָחָנן יָפא ּוִמּי ׁש ִמּכֵ א ְמַבּקֵ  הּו
ַסח... ַדת ַהּפֶ ְלָהִכין ֶאת ְסעּו

ִעיר... ים ּבָ ׁשִ יו ִנְפּגָ ָד ְלִמי ר ּתַ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ּו ַע  ׁשּו ֶעֶרב, ֵי .ּבָ ה זֹאת ָהֶעֶרב.. ֶאֱעׂשֶ
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ֶכם ֱאֹכל ִאּתְ יִתי ֶל ְך ִצּפִ ל ּכָ  ּכָ
ה ַסח ַהּזֶ ַדת ַהּפֶ  ֶאת ְסעּו

ל. ֶאְסּבֹ  ִלְפֵני ׁשֶ

ים  ׁשִ ּמְ ּתַ י ַסְמכּות ִמׁשְ ֲעֵל ים ּבַ ֲאָנׁשִ
ְרתּו אֹוָתם,  ׁשָ ְי ים  ֲאֵחִר י ׁשֶ ֵד ֹכָחם ּכְ ּבְ

ִיְהֶיה ַהֵהֶפְך. יְך ׁשֶ יֵניֶכם ָצִר ּבֵ ַאְך 

יֵניֶכם, ּבֵ יֹוֵתר  ּבְ ל  דֹו ֵרת ַהּגָ ׁשָ  ַהּמְ
ֶכם. ּלָ ְנִהיג ׁשֶ א ִיְהֶיה ַהּמַ הּו

יֵניֶכם. ֵרת ּבֵ ְמׁשָ ם ֲאִני ּכִ ּגַ
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ְרַחץ  ה ּתִ  ֲאדֹוִני, ַאּתָ
מֹו ֶעֶבד?! י ּכְ ֶאת ַרְגַל

ָלם לֹא! ְלעֹו

 ִאם לֹא ֶאְרַחץ
יָפא,  אֹוְתָך ּכֵ
י. ְך ִל ּיָ ֵאיְנָך ׁשַ

ְך ֲאדֹוִני,   ִאם ּכָ
י,  ְרַחץ לֹא ַרק ֶאת ַרְגַל

י. אׁשִ ֶאת רֹ י ְו ַד ָי ם ֶאת  א ּגַ ֶאּלָ
ָבר ִהְתַרֵחץ,  ּכְ ִמי ׁשֶ

יְך ְלַנּקֹות   ָצִר
יו. ַרק ֶאת ַרְגָל

ֲאדֹון. י מֹוֶרה ַו ם קֹוְרִאים ִל  ַאּתֶ
ֲעׂשֹות.  ְך ָנכֹון ַל  ָיֶפה, ּכָ

יֶכם, י ֶאת ַרְגֵל ֲאִני ָרַחְצּתִ ִפי ׁשֶ  ָלֶכן, ּכְ
ִבים ּיָ ם ַח ם ַאּתֶ ְך ּגַ  ּכָ
ֵרת ֶזה ֶאת ֶזה. ׁשָ  ְל

י. ּבִ ד  ִיְבּגֹ ם  ֶאָחד ִמּכֶ
ֶזה לֹא ֲאִני, ָנכֹון?  

ָלם לֹא! ְלעֹו

ן  ּוֵ ה ִמְתּכַ ַאּתָ ָדה, ֶאת ָמה ׁשֶ ְיהּו
ה ַמֵהר! ֲעׂשֹות, ֲעׂשֵ ַל
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ים ְקרֹובֹות, ִעּתִ  ָעׂשּו זֹאת ְל
ר אֹוִתי. ְזּכֹ י ִל ֵד ּכְ

ּוִפי. ה, ֶזהּו ּג ֶחם ַהּזֶ ִאְכלּו ֶאת ַהּלֶ

ִמי  ה, ֶזהּו ּדָ ִין ַהּזֶ תּו ֶאת ַהּיַ  ׁשְ
יַחת ֲחָטֵאיֶכם. ְסִל ְך ִל ּפַ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ
ֶכם ה ִאּתְ ׂשֶ ְך ֱאלִֹהים עֹו   ּכָ

ה. ית ֲחָדׁשָ ִר ּבְ

ה. ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ִמְצָוה ֲחָדׁשָ
 ֶאֱהבּו ֶזה ֶאת ֶזה 

י ֶאְתֶכם. ֲאִני ָאַהְבּתִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֶכם, ִקְרּבְ ְהֶיה ּבְ  ִאם ַאֲהָבִתי ּתִ
י. ַד ְלִמי ם ּתַ ַאּתֶ ְדעּו ׁשֶ ם ֵי ּלָ ּכֻ

ָך ֶלֶכת ִאּתְ ! ֲאִני מּוָכן ָל  ֲאדֹוִני

  ְלָכל ָמקֹום, ֲאִני מּוָכן ֲאִפּלּו
 ָלמּות ְלַמַעְנָך.

ְקָרא, ל ִי ְרְנגֹו ַהּתַ ד ִלְפֵני ׁשֶ יָפא, עֹו  ּכֵ
ָעִמים. ׁש ּפְ לֹו י ׁשָ ּבִ ַכֵחׁש  ָבר ּתְ ה ּכְ ַאּתָ
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ְצאּו ֵמָהִעיר. יו ָי ָד ַע ְוַתְלִמי ׁשּו אֹותֹו ָהֶעֶרב, ֵי ְמֻאָחר יֹוֵתר ּבְ
ם. ּנּו ִאּתָ ָדה ֵאיֶנ ְיהּו

ֵלְך ֶאל ָהָאב,  ד ְמַעט ֲאִני הֹו  עֹו
ּלֹו.  ֶדׁש ׁשֶ ַלח ָלֶכם ֶאת רּוַח ַהּקֹ ׁשְ ִי  ַאְך ָהָאב 

ֶכם. ְהֶיה ִאּתְ ד ּתִ ר ָלֶכם ְוָתִמי ֲעזֹ ִהיא ּתַ

ֶרְך  ְדִעים ֶאת ַהּדֶ ם יֹו  ַאּתֶ
ֵלְך. ֲאִני הֹו ָאן ׁשֶ ים.ְל ּיִ ֶרְך ְוָהֱאֶמת ְוַהַח  ֲאִני ַהּדֶ

א  ַאף ֶאָחד לֹא ָיֹכל ָלבֹו
י. ְרּכִ ּדַ א  ֶאל ָהָאב ֶאּלָ

ם ה. ֲאִני ִמְתַקּדֵ בּו ָלֶכם ּפֹ  ׁשְ
ל. ּלֵ י ְלִהְתּפַ ֵד ם, ּכְ ׁשָ ְקָצת ְל

 ָאִבי,
ָבר,  ר ַהּדָ  ִאם ֶאְפׁשָ

י. ּנִ ה ִמּמֶ ֶבל ַהּזֶ ַהֲעֵבר ֶאת ַהּסֵ

ה. ָעׂשֶ א ְרצֹוְנָך ֵי ַאְך לֹא ְרצֹוִני ֶאּלָ
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י ים ִאּתִ ֵאר ֵעִר ָ ם ְלִהּשׁ ְיָכְלּתֶ  לֹא 
ָעה ַאַחת?    ׁשָ

יר אֹוִתי ִמְתָקֵרב! ְסּגִ ! ַהּמַ ! ְראּו קּומּו

יָקה. ן לֹו ְנׁשִ ֶאּתֵ ְפסּו ֶאת ֶזה ׁשֶ !ּתִ י לֹום ַרּבִ ׁשָ

ָדה,  ְיהּו
יַח? ׁשִ ּמָ ּבַ ה ּבֹוֵגד  ָקה ַאּתָ י ְנׁשִ ּבִ

 ֲאדֹוֵננּו, 
 ַהִאם ְלַהּכֹות

ֶחֶרב?  אֹוָתם ּבְ

! ַקַחת אֹותֹו,ַהְפִסיקּו ִלים ָל ּיָ ַע ָנַתן ַלַח ׁשּו ּיֵ ׁשֶ  ּכְ
ם ָעְזבּו אֹותֹו ּוָבְרחּו ְלָכל ֵעֶבר. ּלָ יו ּכֻ ָד ְלִמי ּתַ
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ִדים. הּו ְנִהיִגים ַהּיְ ל ַהּמַ אׁש ּכָ ל, רֹ דֹו ֵהן ַהּגָ ָפא ַהּכֹ ַע ִנְלַקח ֶאל ַקּיָ ׁשּו  ֵי
ם... ּיָ ְרָחק ְמֻס יו, ַאְך ִמּמֶ ְלִכים ַאֲחָר יֹוָחָנן הֹו ְו יָפא  ּכֵ

 ַהִאם לֹא
? יָת ִאּתֹו ָהִי

ל... דֹו ֵהן ַהּגָ ֶתר, ַלֲחַצר ַהּכֹ ּסֵ יָפא ִנְכַנס, ּבַ ּכֵ

ְתאֹם!  ָמה ּפִ
יר  ֲאִני ֲאִפּלּו לֹא ַמּכִ

ה. ׁש ַהּזֶ ֶאת ָהִאי

ה ֶאָחד ֵמֶהם,  ַאּתָ
ָנכֹון?

ְכָלל לֹא! ּבִ

ם! יָת ׁשָ ה ָהִי טּוַח! ַאּתָ  ֲאִני ּבָ
יל! ִל ה ֵמַהּגָ ם ַאּתָ ּגַ

ַע ֵד ְכָלל לֹא יֹו  ֲאִני ּבִ
ר. ה ְמַדּבֵ ַעל ָמה ַאּתָ
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קּו-קּו-ִריקּו.

ׂש ֶאת ֵעיָניו  ַע ְמַחּפֵ ׁשּו  ֵי
יט ּבֹו... יָפא ּוַמּבִ ל ּכֵ ׁשֶ

ו,  ִנְרֶאה אֹוְתָך ַעְכׁשָ
? ה אֹוְתָך ! ִמי ַמּכֶ א ָלנּו ּבֵ ִהְתַנ

ין, ְנֶהְדִר ַע ֶאל ַהּסַ ׁשּו יִכים ֶאת ֵי ִל ֶקר, מֹו  ִעם ּבֹ
... ַע ׁשּו ֵקר ֶאת ֵי ל חֹו דֹו ֵהן ַהּגָ ִדים. ַהּכֹ הּו ל ַהּיְ ְנִהיִגים ׁשֶ י ַהּמַ ֶאל ָראׁשֵ

ן-ָהֱאלִֹהים? יַח ּבֶ ׁשִ ה ַהּמָ ה ָאַמְרּתָ ֶאת ֶזה.ַהִאם ַאּתָ ַאּתָ

ֶדׁש! ל ַהּקֹ ִפיָרה! ִחּלּו ּכְ
מּות.  ּיָ ַע לֹו ׁשֶ י ַמּגִ

טּו אֹותֹו. ּפְ ׁשְ ּיִ ִמְסרּו אֹותֹו ָלרֹוִמים, ׁשֶ
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יָלטֹוס. ל ָהרֹוִמי, ּפִ ׁשֵ ַע ַלּמֹו ׁשּו יִכים ֶאת ֵי ִל  מֹו
ֱאַסף. ּנֶ ָהל ׁשֶ ִדים ַמְתִסיִסים ֶאת ַהּקָ הּו   ַמְנִהיֵגי ַהּיְ

מֹות... ל ִמיֵני ַהֲאׁשָ ֲעִקים ּכָ  ֵהם צֹו

יב ׁש ְלָך ְלָהׁשִ ָמה ֵי
ָך? ּדְ ְג ּנֶ מֹות ָהַרּבֹות ׁשֶ ַלַהֲאׁשָ

לּום? ּכְ

יָת? ָלםָמה ָעׂשִ אִתי ָלעֹו  ּבָ
ד י ְלָהִעי ֵד  ּכְ
ַעל ָהֱאֶמת.

ּוַמִהי ָהֱאֶמת?

ָמה. ל ַאׁשְ ֵצא ּבֹו ּכָ  ֵאיִני מֹו
ְחֵרר: ַסח, ֶאת ִמי ֲאׁשַ ו ּפֶ  ַעְכׁשָ

א ר-ַאּבָ  ֶאת ּבַ
ִדים? הּו אֹו ֶאת ֶמֶלְך ַהּיְ
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א! ר-ַאּבָ ֶאת ּבַ

א! ר-ַאּבָ ְחֵרר ֶאת ּבַ ׁשַ

ַע  ׁשּו ּיֵ ַל ה   ָמה ֶאֱעׂשֶ
יַח? ְקָרא ָמׁשִ ה ַהּנִ ַהּזֶ

! הְצלֹב אֹותֹו ׂשֶ  הּוא עֹו
ֶאת ַעְצמֹו ְלֶמֶלְך.

ְחֵרר אֹותֹו  ׁשַ  ִאם ּתְ
יָסר! ל ַהּקֵ ד ׁשֶ י ִד ֵאיְנָך ָי

ֶלֶכת ל ָל ה ָיכֹו  ַאּתָ
ְמקֹומֹו. י... ּבִ ְלחֹוְפׁשִ

ֵצַח, ָהָיה רֹו א ׁשֶ ר-ַאּבָ ְחְרִרים ֶאת ּבַ  ְמׁשַ
. ַע ׁשּו ְמקֹום ֶאת ֵי ּבִ

!39  ,38  ,37 ...

 ֲאִני ָנִקי
ל ָהִאיׁש ֶזה. מֹו ׁשֶ ִמּדָ

לֹום ְלָך,  ׁשָ
ִדים! הּו ֶמֶלְך ַהּיְ
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ה ָהִאיׁש! ! ִהּנֵ יטּו !ַהּבִ ָבר!ְצלֹב אֹותֹו ָהרֹג אֹותֹו ּכְ

! ְצלֹב אֹותֹו

יָלטֹוס מֹוֵסר אֹותֹו  ּפִ
יָבה. ִל ְצ ִל

את ׂשֵ ַע ָל ׁשּו  ַעל ֵי
ֶרְך ְרחֹובֹות ּדֶ ָלבֹו   ֶאת ְצ

ִים... ַל ׁשָ ָהִעיר ְירּו

ץ  יָבה ִנְמָצא ִמחּו ִל  ְמקֹום ַהּצְ
 ְלחֹומֹות ָהִעיר, 

א, ּתָ ְלּגֺ ּגָ ְקָרא  ָמקֹום ַהּנִ  ּבְ
ֶלת... ְלּגֹ לֹוַמר ְמקֹום ַהּגֻ ּכְ

יו ָד ָי ִלים ֶאת  ּיָ ֲעִצים ַהַח אן נֹו  ּכָ
ַמְסְמִרים ֶאל ָהֵעץ... ַע ּבְ ׁשּו ל ֵי ׁשֶ
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ָדה ִמְתָחֵרט יְנַתִים, ְיהּו  ּבֵ
ה... ָעׂשָ ַעל ָמה ׁשֶ

ָבר  יִתי ּדָ ָעׂשִ
נֹוָרא...

 ָחָטאִתי, 
ם ָנִקי. י ּדָ ְרּתִ ִהְסּגַ

? ת ָלנּו  ָמה ִאְכּפַ
! ָך ּלְ ֶזה ִעְנָיְנָך ׁשֶ

ִדים... ְד ֵני ׁשֹו ין ׁשְ ְצַלב ּבֵ ַע ִנ ׁשּו ֵי

 ֲאִבי, 
 ְסַלח ָלֶהם.

ְדִעים  ֵהם ֵאיָנם יֹו
ים. ׂשִ ֵהם עֹו  ָמה ׁשֶ
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ֶלט מּו ׁשֶ אׁשֹו ׂשָ  ֵמַעל ְלרֹ
ָמתֹו ָתב ַאׁשְ  ּובֹו ּכְ

פֹות: ׁש ׂשָ לֹו ׁשָ  ּבְ
ִדים." הּו ַע ֶמֶלְך ַהּיְ ׁשּו א ֵי "ֶזה הּו

ּתֹות  ׁשְ ַע ְמָסֵרב ִל ׁשּו  ֵי
ֵאָביו... ֵקל ַעל ּכְ ּיָ ֶקה ׁשֶ ַמׁשְ

יו... ָד ָג ּבְ ִרים ַעל  ִלים ְמַהּמְ ּיָ ַהַח

יל, א ִהּצִ  ֲאֵחִרים הּו
ֶאת ַעְצמֹו הּוא לֹא ָיכֹול?  ְו

ן-ָהֱאלִֹהים, ֱאֶמת ּבֶ ה ּבֶ  ִאם ַאּתָ
ָלב! ד ִמן ַהּצְ ָאז ֵר

ל ֶאת ַעְצֵמְך  ַהּצֵ
! אֹוָתנּו ְו

ד ֶלֱאלִֹהים! בֹו ן ּכָ  ּתֵ
ַע ָלנּו י ּגִ ּמַ ֶנׁש ׁשֶ ִלים עֹ  ֲאַנְחנּו ְמַקּבְ
ה ׁש ַהּזֶ ינּו, ֲאָבל ָהִאי ָעׂשִ  ַעל ָמה ׁשֶ

ה ׁשּום ַרע. לֹא ָעׂשָ

א ְזֹכר אֹוִתי  , ָאּנָ ַע ׁשּו  ֵי
! ֵנס ְלַמְלכּוְתָך ּכָ ר ּתִ ֲאׁשֶ ּכַ

 ֲאִני ַמְבִטיַח ְלָך, 
ַגן-ֵעֶדן. ּבְ י  ְהֶיה ִאּתִ ה ּתִ ֹום ַאּתָ ַהּי
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ִים,  ֳהַר ּצָ ּבַ ֵרה  ים-ֶעׂשְ ּתֵ ָעה ׁשְ ׁשָ ֵעֶרְך ּבְ ּבְ
ץ ל ָהָאֶר ְך ַעל ּכָ ׁשֶ ֵרר חֹ ּתָ  ִהׂשְ

עֹות... ׁש ׁשָ לֹו ְך ׁשָ ְלֶמׁשֶ

 , ַע ׁשּו ל ֵי ָים, ִאּמֹו ׁשֶ  ִמְר
דֹו,  ְלִמי יֹוָחָנן ּתַ  ְו

ּבֹוְנִנים... ם ּוִמְת ִנְמָצִאים ׁשָ

א ּוֵבן. ם ִאּמָ ו ַאּתֶ ַעְכׁשָ

ִני? י, ָלָמה ֲעַזְבּתָ י, ֵאִל ֵאִל

 ָאִבי, ֲאִני ָצֵמא...
ְדָך. ָי ּבְ ד ֶאת רּוִחי  ֲאִני ַמְפִקי

ַלם. ל ...ִנׁשְ ַהּכֹ
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ִים. ֳהַר ׁש ַאַחר ַהּצָ לֹו ָעה ׁשָ ׁשָ ַע ֵמת ּבְ ׁשּו ֵי
רַֹמח. ּדֹו ּבְ ֵקר ֶאת ִצ ִלים ּדֹו ּיָ  ֶאָחד ַהַח
בּור...  ם ּוַמִים. ִלּבֹו ׁשָ ְצִאים ּדָ ד יֹו ִמּיָ

ְעָיה,  ׁשַ ְי ִביא  ֵסֶפר ַהּנָ תּוב ּבְ ּכָ
ַבח יּוָבל..." ה ַלּטֶ ּשֶׂ ֶפֶרק נג: "ּכַ ּבְ

תּוב:  ְוַגם ּכָ
ֵעינּו,  ׁשָ ָלל ִמּפְ  "ְוהּוא ְמחֹו

" א ֵמֲעֹוֹנֵתינּו ְמֻדּכָ

יַח ׁשִ  ַהִאם הּוא לֹא ַהּמָ
יְך ָהָיה ָלבֹוא? ָצִר ׁשֶ

א,  ּבֹו
ר אֹותֹו. ְקּבֹ ִלים ִל ַאל ִאם ָאנּו ְיכֹו ִנׁשְ

ימֹון, ְוַנְקּדִ ב ָרָמַתִים,  ׁשַ יר ּתֹו ׁש ָעׁשִ  יֹוֵסף, ִאי
ָלב.  ַע ֵמַהּצְ ׁשּו ְקִחים ֶאת ּגּוַפת ֵי לֹו

יִחים אֹוָתּה יִכים ּוַמּנִ ְכִר ּתַ ּבְ ְטִפים אֹוָתּה   ֵהם עֹו
יֹוֵסף... ֶכת ְל ּיֶ ָהְיָתה ׁשַ ה, ׁשֶ ְמָעַרת ֶקֶבר ֲחָדׁשָ ּבִ
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De steen is van het graf 
weggerold!

ת, ּבָ ַ י ַהּשׁ  ַאֲחֵר
ל יֹום ִראׁשֹון, ַחר ׁשֶ ַ  ִעם ֲעלֹות ַהּשׁ

ֶבר... אֹות ֶאל ַהּקֶ ים ּבָ ה ָנׁשִ ּמָ ּכַ

ָלל ֶאת ָהֶאֶבן ּגָ הּו  ׁשֶ  ִמי
ֶבר! ַתח ַהּקֶ ִמּפֶ

ׂשֹות ֶאת ן ְמַחּפְ ה ַאּתֶ  ָלּמָ
ִתים?  ין ַהּמֵ   ַהַחי ּבֵ
ה.  ּיָ  הּוא ָקם ִלְתִח

יו. ָד דּו זֹאת ְלַתְלִמי י ַהּגִ ְלכּו ְו

ר ֵהם ׁשֹוְמִעים זֹאת, ֲאׁשֶ  ּכַ
ֶבר... ִצים ֶאל ַהּקֶ יֹוָחָנן ָר ְו יָפא  ּכֵ

ָמה ָקָרה?

י. יק ְלַגְמֵר ֶבר ֵר ַהּקֶ



54

Maria!

ן... ּגַ ּבַ ֶבר,  ּקֶ ץ ַל ה, ִמחּו ָ  ִאּשׁ
ה ַאּתְ ּבֹוָכה?  ָלּמָ

ת? ׂשֶ  ֶאת ִמי ַאּתְ ְמַחּפֶ

ן,  ֲאדֹוִני ֲהַגּנָ
? ְמּתָ אֹותֹו י ֵאיֹפה ׂשַ א ִל ר ָנ ֱאמֹ

ָים! ִמְר

! ָאדֹון

י.  ּבִ ִקי  י ֲחִז  ַאל ּתַ
י ָלֶהם ִד י ַהּגִ ְו  ְלִכי ֶאל ַאַחי 

ֶלה ֶאל ָאִבי, ֲאִני עֹו  ׁשֶ
א ֲאִביֶכם, הּו  ׁשֶ

הּוא ֱאלֵֹהיֶכם. ֶאל ֱאלַֹהי ׁשֶ
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 , ַע ׁשּו ל ֵי ִדים ְמֻאְכָזִבים ׁשֶ ְלִמי ֵני ּתַ ֹום, ׁשְ אֹותֹו ַהּי  ּבְ
ַרח ְצִאים ֶאת ַעְצָמם ְמׂשֹוֲחִחים ִעם עֹוֵבר אֹ  מֹו

... ַע ׁשּו ל ֵי יָבתֹו ׁשֶ ִל דֹות ְצ ַעל אֹו

ִאים? ִבי י ַהּנְ ִדְבֵר  ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים ּבְ
ל זֹאת  ְסּבֹל ֶאת ּכָ יַח ִל ׁשִ  ַהִאם לֹא ָהָיה ַעל ַהּמָ

ב ְכּתַ ּנִ ק ָמה ׁשֶ ּו ּי ִד ּבְ ? ֶזה  דֹו בֹו ְפֶאֶרת ּכְ ֵנס ֶאל ּתִ ְלִהּכָ  ּו
דֹוָתיו. ם הּוא אֹו תּוב ׁשָ ּכָ ל ָמה ׁשֶ ים. ּכָ ָפִר ּסְ ּבַ

ֶחם ְונֹוֵתן ָלֶהם.  ֵצַע ֶאת ַהּלֶ א ּבֹו הּו
יִרים אֹותֹו,  ֵהם ַמּכִ ׁשֶ ק ּכְ ּו ּי ִד ּבְ ָאז,  ְו

א ֶנֱעַלם ֵמֶהם. הּו

ַע  ׁשּו ֶזה ָהָיה ֵי
! ַעְצמֹו ּבְ

יֶהם... ְצִאים ֶאת ַחְבֵר ם ֵהם מֹו ִים. ׁשָ ַל ׁשָ ירּו ים ִל ְזִר ד ָקִמים ְוחֹו ֵהם ִמּיָ

ִאינּו ֶאת ָהָאדֹון! ָר
ָים ם ִמְר  ּגַ

יָפא! ּכֵ ְו  ! ָרֲאָתה אֹותֹו

ּוִפְתאֹום...
לֹום ָלֶכם! ׁשָ

 ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים
? ה ֲאִני ּזֶ  ׁשֶ

! י ֶאת ַרְגַל י ְו ַד ָי ְראּו ֶאת 

 ֲאדֹוִני
! ֵואלַֹהי
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יו  ָד ַע ִנְגָלה ְלַתְלִמי ׁשּו  ֵי
ִעים יֹום. ְך ַאְרּבָ ֶמׁשֶ ּבְ

ַבת ַאַחת א ֲאִפּלּו ִנְרָאה ּבְ  הּו
ים. 500 ֲאָנׁשִ ְל-

יל.  ִל ים ַלּגָ ְזִר יו חֹו ָד ְלִמי ּתַ
 יֹום ֶאָחד,

ִגים... ר ֵהם ׁשּוב ּדָ ֲאׁשֶ ּכַ

ִגים? ָני, ֵאין ָלֶכם ּדָ ּבָ
 ֵאין, 

לּום! ַפְסנּו ּכְ לֹא ּתָ

ת  יכּו ֶאת ָהֶרׁשֶ ִל  ַהׁשְ
! יָרה ְוִתְמְצאּו ל ַהּסִ ָמִני ׁשֶ ד ַהּיְ ֵמַהּצַ

! ן ֻאּמַ ְי לֹא 
ִפיָסה! זֹו ּתְ ֵאי

! ֶזה ָהָאדֹון

! לֹום ֲאדֹוִני אּו ׁשָ  ּבֹו
! י ִאְכלּו ִאּתִ ְו
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ן יֹוָחָנן,  יָפא( ּבֶ ְמעֹון )ּכֵ ׁשִ
ֱאֶמת אֹוֵהב  ה ּבֶ ַהִאם ַאּתָ

אֹוִתי?

ְמעֹון ֵאל ֶאת ׁשִ ַע ׁשֹו ׁשּו  ֵי
ָעִמים... ׁש ּפְ לֹו ֵאָלה ׁשָ ֶאת אֹוָתּה ׁשְ

ֵדַע ה יֹו ן, ֲאדֹוִני, ַאּתָ  ּכֵ
ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך. ׁשֶ

אִני. ְרֵעה ֶאת צֹ

! י ֵלְך ַאֲחַר

ץ. ָאֶר ַמִים ּוָב ָ ּשׁ ּבַ ל ַסְמכּות  י ּכָ ָנה ִל ִנּתְ
ָלם  ְלכּו ֶאל ָהעֹו

ִדים.  ים ְלַתְלִמי ל ָהַעּמִ ָעׂשּו ֶאת ּכָ  ְו
ילּו אֹוָתם   ַהְטּבִ

ֶדׁש. ן ְורּוַח ַהּקֹ ם ָהָאב ְוַהּבֵ ׁשֵ  ְל
ר מֹ ׁשְ  ָלְמדּו אֹוָתם ִל

יִתי ֶאְתֶכם.  ּוִ ּצִ ל ָמה ׁשֶ ֶאת ּכָ

יֹום, ָכל יֹום ָו ד, ּבְ ִמי ֶכם ּתָ ֲאִני ִאּתְ  ַרק ִזְכרּו, ׁשֶ
ָאִקים ֶאת ַמְלכּוִתי. ָאׁשּוב ְו  ַעד ׁשֶ

ה, ָבִרים ָהֵאּלֶ ַאַחר ַהּדְ  ְל
ַמְיָמה ָ ֶלה ַהּשׁ ַע עֹו ׁשּו  ֵי
יִמין ָהֱאלִֹהים. ב ִל ׁשֵ יֹו ְו

. . ׁשּוב. א ׁשֹוב ָי הּו א ָאַמר ׁשֶ ַאְך הּו
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ִים  ַל ׁשָ ירּו ים ּבִ ָאִר ַע ִנׁשְ ׁשּו ל ֵי יו ׁשֶ ָד ְלִמי ּתַ
ל. ּלֵ י ְלִהְתּפַ ֵד  ּכְ

בּועֹות,  ָ ַחג ַהּשׁ ים יֹום, ּבְ ִ ַאַחר ֲחִמּשׁ ְל
ם.  ּלָ את ֶאת ּכֻ ֶדׁש ּוְמַמּלֵ ָאה רּוַח ַהּקֹ ּבָ

, ַע ׁשּו ֵי ּבְ ָהְיָתה   אֹוָתּה רּוַח ׁשֶ
יו ָד ְלִמי ֶקֶרב ּתַ ם ּבְ ֵעת ּגַ  ָחָיה ּכָ

ֲאִמינּו ּבֹו. ּיַ ה ׁשֶ  ּוְבֶקֶרב ֵאּלֶ
ִלים ַסְמכּות ְוָכח יו ְמַקּבְ ָד ְלִמי  ּתַ

יו.  ִלְהיֹות ֵעָד
ים יֹוֵתר ֲאָנׁשִ  יֹוֵתר ְו

... ַע ׁשּו דֹות ֵי ׁשֹוְמִעים אֹו

 ! ְמעּו ָרֵאל, ׁשִ ׂשְ ִי י  ַאְנׁשֵ
ֲעצֹר ֶאת  ֶות לֹא ָיֹכל ַל ַהּמָ

. ֱאלִֹהים ֵהִקים אֹותֹו  ַע ׁשּו ֵי
ָאדֹון  ם אֹותֹו ְל ׂשָ ה ְו ּיָ ִלְתִח

יַח! הּוא ָהִראׁשֹון  ְלָמׁשִ ּו
ְכַנס ְלִתְפֶאֶרת ֱאלִֹהים.  ּנִ ׁשֶ
ִלים  ם ֲאַנְחנּו ְיכֹו ו ּגַ ַעְכׁשָ ְו

ל  ְפֶאֶרת ׁשֶ ֵנס ַלּתִ ְלִהּכָ
ֱאלִֹהים!

ָלם,  ְלִכים ֶאל ָהעֹו ַע הֹו ׁשּו ל ֵי יו ׁשֶ ָד ְלִמי ּתַ
ָלה.  דֹו דּות ַהּגְ ּגְ ַעל ַאף ַהִהְתַנ

ן ָהֱאלִֹהים!  א ּבֶ ַע הּו ׁשּו ֵי
ִלים ִלְהיֹות ם ֲאַנְחנּו ְיכֹו  ּגַ

ל ֱאלִֹהים! ִדים ׁשֶ ָל ְי

ם  ה עֹוֵבר ּגַ ֶסר ַהּזֶ ַהּמֶ
רֹות... ֶאְמָצעּות ִאּגְ ּבְ

ׁש י ּבֹו ּנִ  ֵאיֶנ
ֹו. ׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה ַהּז ּבְ  ּבַ
ַח ֱאלִֹהים י ִהיא ּכֹ  ֲהֵר

ים. ַע ֲאָנׁשִ י ׁשִ ּמֹו ׁשֶ
ָפִרים: ּסְ ּבַ ב  ָבר ִנְכּתַ  ּכְ

ּה, ֲאִמין ּבָ  "ִאם ּתַ
ְמָצא ֵחן  ּתִ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים,  ּבְ
ְוִתְחֶיה!"

ים ִמְתַקֲהִלים  יֹוֵתר ֲאָנׁשִ ֵעת יֹוֵתר ְו ּכָ
ֵבי  ְת א ִמּכִ ְקרֹ ִל יו ְו ְחּדָ ַי ל  ּלֵ י ְלִהְתּפַ ֵד ּכְ

ֶחֶסד ֱאלִֹהים. ים ּבְ ּיִ ֶדׁש. ֵהם ַח  ַהּקֹ
יֶהם. ֵהם  ים ֶאת טּובֹו ֲאֵל ֵהם חֹוִו
ְזִרים  עֹו ִני ְו ֵ אֹוֲהִבים ֶאָחד ֶאת ַהּשׁ
ָקִקים. ֵהם ֲאִפּלּו אֹוֲהִבים ֶאת  ְז ְלִנ

ְצִעים ֶלֶחם  ְיֵביֶהם. ֵהם ּבֹו  אֹו
י ֵד יֵניֶהם ּכְ ּבֵ ִין   ּוַמֲעִביִרים ֶאת ַהּיַ

י  ֵד ְי ֲחָטֵאיֶהם ִנְסְלחּו ַעל  יר ׁשֶ ּכִ ְלַהְז
יַח. ׁשִ ַע ַהּמָ ׁשּו ל ֵי נֹו ׁשֶ  ָקְרּבָ

ים,  ּיִ ְצִח ְוִנ ים  ׁשִ ים ֲחָד ּיִ לּו ַח ֵהם ִקּבְ ׁשֶ ְו
ל ֱאלִֹהים... רּוחֹו ׁשֶ ִאים ּבְ ְמֵל
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ּלֹו  לֹום ׁשֶ ָ ַע נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּשׁ ׁשּו ֵי
ִלים ֵני ָאָדם ְיכֹו ּבְ  ּוִבְזכּותֹו 

לֹום... ׁשָ יו ּבְ ְחּדָ ַי ִלְחיֹות 

! ָדה ַעל ַאֲהָבתֹו ֵאי ּתֹו ֱהיּו ְמֵל
! ּנּו  ָקְבלּו אֹוָתּה ִמּמֶ

! ֲחוּו לֹו ּתַ ְוִהׁשְ

נֹו ַלח ֶאת ּבְ  ָהֱאלִֹהים לֹא ׁשָ
ֹפט אֹוָתנּו, ׁשְ י ִל ֵד ָלם ּכְ  ֶאל ָהעֹו

ַע אֹוָתנּו.  י ׁשִ י ְלהֹו ֵד א ּכְ ֶאּלָ
ְך,  ל ּכָ  ֱאלִֹהים אֹוֵהב אֹוָתנּו ּכָ

ִחּדֹו. נֹו ְי י ָנַתן ֶאת ּבְ ַעד ּכִ
ד, אַבד עֹו ֲאִמין ּבֹו, לֹא יֹ ּמַ ל ִמי ׁשֶ  ּכָ

ָלם! י עֹו ּיֵ א ִיְחֶיה ַח ֶאּלָ
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למה ספר הקומיקס )העלילון( הזה?

במשחקים  זמני  רוב  את  ביליתי  אז  עד  ספרים.  להכין  נחמד  כמה  לראשונה  גיליתי  תשע  בן   כשהייתי 
צבאי. מרכב  ונפגעתי  צבאית,  שיירה  לחצות  וניסיתי  אופניי  על  רכבתי  אחד  יום   ברחוב. 

את  להעביר  וכדי  במיטה  בהחלמה  רב  זמן  ביליתי  לישוע.  וזעקה  דם  של  בשלולית  אותי  ראתה  אימי 
הזמן, התחלתי לכתוב ספרים ולהוסיף להם ציורים. 

כשהייתי בן שבע עשרה, התחלתי לצייר טיוטות לעלילון על ישוע. ישוע היה הגיבור שלי מאז הילדות, 
הגיעה השנים  עם  עלילון.  עליו  שאכין  מאליו  מובן  היה  ולכן  עשרה,  ארבע  מגיל  עלילונים   ופרסמתי 

התוכנית שלי לבשלות. רציתי לספר את הסיפור באופן פשוט דיו כדי שאנשים מתרבויות שונות יוכלו 
להבין אותו בכל רחבי העולם. לשם כך פיתחתי סגנון ציור ברור. 

אשתי ואני החלטנו להעמיד את העלילון לרשות הציבור ללא כוונת רווח. אלוהים בירך אותנו בתרומה 
מאישה שנולדה בשנת 1889. הדפסנו את הספר בכמויות גדולות מאוד בהולנדית, בצרפתית, ברוסית 
)טוגו(, טמשק  נאודם  כגון  יותר מ-300,000 עותקים בכל שפה. בשפות פחות מדוברות,  ובסווהילית. 

)מאלי(, אוקאנס )סורינם(, אבואה )גינאה החדשה( וקווי )הודו(, הדפסנו רק חמש מאות עותקים. 

אלה רק חלק ממאה השפות שבהן ראה העלילון אור עד כה, ובסך הכול הדפסנו כ-1.4 מיליון עותקים. 
אשתי ואני מודים לאלוהים שאנשים כה רבים הכירו את ישוע באמצעות העלילון הזה. מישהו אמר על 

העלילון: "עכשיו ישוע הוא אחד מאיתנו. הוא מדבר בשפה שלנו". 

וילם דה וינק

למה ישוע? 

כולו. בעולם  אדם  בני  מיליוני  מרתק  חייו  סיפור  בציורים.  ישוע  של  חייו  סיפור  את  מציג  הזה   העלילון 
זהו הנושא הגדול של כתבי הקודש: אלוהים מחפש אדם אחד שיכול להיות ערב לכל בני האדם.

הנביאים צפו את בואו של ישוע, והדפים הראשונים של הכתובים כבר הודיעו עליו. התנ"ך כולו מוביל 
אל בואו, המתואר בארבע עדויות. העלילון הזה מבוסס על העדויות האלה. 

השלום  על  שרו  המלאכים  נולד,  כשהוא  בישראל.  צנועה  למשפחה  שלנו  העידן  בראשית  נולד  ישוע 
בארץ, אבל כוחות הרשע באו והתקוממו נגדו. מדהים לראות איך הוא ניצח אותם. הניצחון שלו חשוב 

מאוד גם לגבינו, כי אנחנו עדיין נאבקים בשנאה, בהאשמות ובאלימות. 

ישוע חשף את הבעיה הגדולה ביותר בקשר שבין בני האדם. אנחנו ממשיכים להאשים זה את זה. אדם 
ועורר מודעות  נתן את התורה  כולו. משה  והמיטו אשמה על העולם  ורע  וחווה אכלו מעץ הדעת טוב 
הוא הכריז שמלכות האלוהים  ואמת.  ישוע הביא חסד  יותר מקודם למשפט אלוהים. אבל  עוד  גדולה 
להם. ולסלוח  אנשים  לרפא  הייתה  שלו  הגישה  ריצוי.  ועל  סליחה  על  אהבה,  על  לימד  הוא   קרבה. 

הוא לא פסח במעשיו על איש. 

את להמחיש  הייתה  חייו  מטרת  אויביכם".  את  "אהבו  הן  ישוע  של  ביותר  החשובות  שהמילים   ייתכן 
ובכל  המילים האלה. אנשים רבים ממעמדות שונים העמידו אותו במבחן, אבל לא נמצא בו שום רע. 
אינם  כי  להם,  סלח  "אבי  התפלל:  הוא  האחרונות  בשעותיו  פושע.  כמו  ונצלב  לדין  הועמד  הוא   זאת 

יודעים מה שהם עושים". 

עצמו  על  נשא  הוא  ולכן  מחטא  הנקי  היחיד  האדם  היה  הוא  רבה.  חשיבות  בעל  הוא  ישוע  של  מותו 
את חטאי כל בני האדם. זאת הסיבה שאיננו יכולים עוד להאשים ולהרשיע זה את זה. ישוע קורא לנו 
 לצאת ממעגל הפחד, השנאה, הדחייה והאלימות שבו אנחנו מסתגרים. הוא מציע לכולם סליחה, ריפוי,
שחרור והזדמנות להתחיל מחדש. הוא קם מהמתים ולכן אהבתו מנצחת את הרע. לישוע יש כח שיכול 

להשפיע על כל בני האדם להאמין בשלום עלי אדמות. השלום שלו מתחיל בלב שלך...
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מה עכשיו? 

הוא  כאן.  איננו מפסיק  ישוע המשיח  הסיפור של 
הוא  אדם.  בני  מיליוני  של  לחייהם  הלאה  המשיך 
יום  היום  בחיי  אדם  בני  של  היקר  לידידם  הפך 
הזולת  את  לאהוב  כוחו  את  קיבלו  הם  שלהם. 

ולסלוח לו. 

נותן  שאלוהים  החיים  את  לקבל  יכולים  אתם  גם 
יכולים  אתם  מתחילים?  הם  איך  באהבתו.  לכם 
לישוע  הודיה  באמצעות  אלוהים  חסד  את  לקבל 
לכם  סלח  הוא  למענכם.  עשה  שהוא  מה  כל  על 
לעשות  מכם  מבקש  איננו  הוא  חטאיכם.  על 
שכעת,  להאמין  רק  אלא  לישועתו  בתמורה  דבר 

משקיבלתם את חסדו, אתם טובים בעיניו.

באמצעות  בא  הוא  בו,  להאמין  בוחרים  אתם  אם 
משנה  ישוע  של  הנוכחות  בתוככם.  לחיות  רוחו 
אתכם מהפנים אל החוץ כי אלוהים נותן לכם לב 
לאור.  הופך  חושך  שהיה  מה  בחסדו.  מלא  חדש 
יסתיים במוות, אבל עכשיו  פעם חשבתם שהכול 
אתם יכולים לדעת שתחיו לנצח יחד עם כל ילדי 
שלו  החסד  בישוע.  הרשעה  שום  אין  האלוהים. 

ממלא אתכם באהבה לעצמכם ולזולת. 

מה עכשיו? 

הוא  כאן.  איננו מפסיק  ישוע המשיח  הסיפור של 
הוא  אדם.  בני  מיליוני  של  לחייהם  הלאה  המשיך 
יום  היום  בחיי  אדם  בני  של  היקר  לידידם  הפך 
הזולת  את  לאהוב  כוחו  את  קיבלו  הם  שלהם. 

ולסלוח לו. 

נותן  שאלוהים  החיים  את  לקבל  יכולים  אתם  גם 
יכולים  אתם  מתחילים?  הם  איך  באהבתו.  לכם 
לישוע  הודיה  באמצעות  אלוהים  חסד  את  לקבל 
לכם  סלח  הוא  למענכם.  עשה  שהוא  מה  כל  על 
לעשות  מכם  מבקש  איננו  הוא  חטאיכם.  על 
שכעת,  להאמין  רק  אלא  לישועתו  בתמורה  דבר 

משקיבלתם את חסדו, אתם טובים בעיניו.

באמצעות  בא  הוא  בו,  להאמין  בוחרים  אתם  אם 
משנה  ישוע  של  הנוכחות  בתוככם.  לחיות  רוחו 
אתכם מהפנים אל החוץ כי אלוהים נותן לכם לב 
לאור.  הופך  חושך  שהיה  מה  בחסדו.  מלא  חדש 
יסתיים במוות, אבל עכשיו  פעם חשבתם שהכול 
אתם יכולים לדעת שתחיו לנצח יחד עם כל ילדי 
שלו  החסד  בישוע.  הרשעה  שום  אין  האלוהים. 

ממלא אתכם באהבה לעצמכם ולזולת. 
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