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Matthew 24.

את־בניני להראותו תלמידיו ויגשו לדרכו ללכת מן־המקדש ויצא־ישוע<  1 >
המקדש׃

לכם אני אמר אמן את־כל־אלה הראיתם אליהם ויאמר ישוע ויען<  2 >
תתפרק׃ לא אשר על־אבן אבן פה לא־תשאר

לנו אמר־נא ויאמרו לבדם התלמידים אליו ויגשו הזיתים על־הר וישב<  3 >
העולם׃ קץ ואות בואך אות ומה זאת תהיה מתי
איש׃ אתכם פן־יתעה ראו להם ויאמר ישוע ויען<  4 >
רבים׃ והתעו המשיח הוא אני לאמר בשמי יבאו רבים כי<  5 >
כי־היו פן־תבהלו ראו מלחמה ושמעות מלחמות לשמע עתידים ואתם<  6 >

הקץ׃ אין עדן אך כל־זאת תהיה
והנה׃ הנה ורעש ודבר רעב והיה על־ממלכה וממלכה על־גוי גוי יקום כי<  7 >
החבלים׃ ראשית רק וכל־אלה<  8 >
למען לכל־הגוים שנואים והייתם אתכם והמיתו לצרה אתכם יסגירו אז<  9 >

שמי׃
את־אחיו׃ איש ושנאו את־רעהו איש ומסרו רבים יכשלו ואז<  10 >
רבים׃ והתעו יקומו רבים שקר ונביאי<  11 >
הרבים׃ אהבת תפוג הפשע ירבה אשר ומפני<  12 >
יושע׃ הוא קץ עד־עת והמחכה<  13 >
יבוא ואחר לכל־הגוים לעדות בכל־הארץ הזאת המלכות בשורת ותקרא<  14 >

הקץ׃
במקום עומד הנביא דניאל אמר אשר משמם את־שקוץ תראו כאשר לכן<  15 >

יבין׃ הקרא קדוש
אל־ההרים׃ יהודה אנשי ינוסו נוס אז<  16 >
מביתו׃ דבר לשאת אל־ירד על־הגג ואשר<  17 >
את־מלבושו׃ לשאת הביתה אל־ישב בשדה ואשר<  18 >
ההם׃ בימים ולמיניקות להרות ואוי<  19 >
בשבת׃ ולא בחרף מנוסתכם תהיה שלא התפללו אך<  20 >
ועד־עתה הולם מראשית לא־נהיתה כמוה אשר גדולה צרה תהיה אז כי<  21 >

תוסף׃ לא וכמוה
יקצרו הבחירים למען אך כל־בשר ינצל לא ההם הימים נקצרו ולולא<  22 >

ההם׃ הימים
הנו־שם או המשיח הנה־פה ההיא בעת איש אליכם וכי־יאמר<  23 >

אל־תאמינו׃
למען ומופתים גדלות אתות ויתנו שקר ונביאי שקר משיחי יקומו כי<  24 >

אם־יוכלו׃ את־הבחירים אף התעות
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לכם׃ הגדתי מראש הנה<  25 >
אל־תאמינו׃ בחדרים הנו אל־תצאו במדבר הנו אליכם כי־יאמרו לכן<  26 >
גם־בואו יהיה כן עד־המערב ומאיר ממזרח היוצא כברק כי<  27 >

של־בן־האדם׃
הנשרים׃ יקבצו שם החלל באשר כי<  28 >
אורו יגיה לא והירח השמש תחשך ההם הימים צרת אחרי ומיד<  29 >

יתמוטטו׃ השמים וחילי מן־השמים יפלו והכוכבים
וראו הארץ כל־משפחות וספדו בשמים בן־האדם אות יראה אז<  30 >

רב׃ וכבוד בגבורה השמים עם־ענני בא את־בן־האדם
הרוחות מארבע את־בחיריו וקבצו גדול שופר בקול את־מלאכיו ושלח<  31 >

השמים׃ קצה ועד השמים למקצה
ידעתם עליה ופרחו ענפה ירטב כאשר הזה את־המשל למדו ומן־התאנה<  32 >
הקיץ׃ קרוב כי
בפתח׃ הוא כי־קרוב דעו את־כל־אלה בראותכם גם־אתם כן<  33 >
כל־אלה׃ אשר־יהיו עד הזה הדור יעבר לא כי לכם אני אמר אמן<  34 >
יעברון׃ לא ודברי יעברו והארץ השמים<  35 >
גם־לא השמים מלאכי גם־לא יודע איש אין ההיא והשעה ההוא והיום<  36 >

לבדו׃ אבי בלתי הבן
של־בן־האדם׃ גם־בואו יהיה כן נח וכימי<  37 >
נשים ונתנים נשים נשאים ושתים אכלים היו המבול ימי לפני כאשר כי<  38 >

אל־התבה׃ נח אשר־בא עד־היום לאנשים
של־בן־האדם׃ גם־בואו יהיה כן את־כלם וימח המבול עד־בוא ידעו ולא<  39 >
יעזב׃ והאחד אחד ויאסף בשדה שנים יהיו אז<  40 >
תעזב׃ ואחת אחת ותאסף ברחים טוחנות שתים<  41 >
אדניכם׃ יבא שעה באי־זו יודעים אינכם כי שקדו לכן<  42 >
כי־עתה הגנב יבא אשמורה באי־זו הבית בעל לו־ידע אשר דעו ואת־זאת<  43 >

את־ביתו׃ לחתר הניח ולא שקד
בן־האדם׃ יבוא תדמו לא אשר בשעה כי גם־אתם נכונים היו לכן<  44 >
לתת על־עבדיו אדניו הפקידו אשר והנבון הנאמן העבד אפוא הוא מי<  45 >

בעתו׃ את־אכלם להם
כן׃ עשה וימצאהו אדניו יבוא אשר העבד אשרי<  46 >
על־כל־אשר־לו׃ יפקידהו כי לכם אני אמר אמן<  47 >
לבוא׃ אדני מאחר בלבו הרע העבד ואם־יאמר<  48 >
עם־הסובאים׃ ושתה ואכל את־חבריו והכה<  49 >
ידע׃ לא ובשעה יצפה לא ביום ההוא העבד אדני יבוא בוא<  50 >
השנים׃ וחרק היללה תהיה שם עם־החנפים את־חלקו וישים אתו וישסף<  51 >
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Matthew 25.

ותצאנה את־נרותיהן לקחו אשר עלמות לעשר השמים מלכות תדמה אז<  1 >
החתן׃ לקראת

כסילות׃ וחמש חכמות מהן חמש<  2 >
שמן׃ עמהן ולא־לקחו את־הנרות הכסילות ותקחנה<  3 >
נרותיהן׃ ואת בכליהן שמן לקחו והחכמות<  4 >
ותרדמנה׃ כלן ותנמנה לבוא החתן אחר וכאשר<  5 >
לקראתו׃ צאינה החתן הנה תרועה קול וישמע הלילה בחצות ויהי<  6 >
את־נרותיהן׃ ותיטבנה ההן כל־העלמות התעוררו אז<  7 >
נרותינו׃ יכבו כי משמנכן לנו תנה אל־החכמות הכסילות ותאמרנה<  8 >
אם־לכנה כי ולכן לנו יספיק פן־לא כן לא לאמר החכמות ותענינה<  9 >

לכן׃ וקנינה אל־המוכרים
ותסגר אל־החתנה עמו הנכנות ותבאנה בא והחתן לקנות הלכות הנה ויהי<  10 >

הדלת׃
פתח־לנו׃ אדנינו אדנינו ותאמרנה העלמות גם־יתר באו ואחר<  11 >
אתכן׃ ידעתי לא לכן אני אמר אמן ויאמר ויען<  12 >
בה יבא אשר )ואת־השעה את־היום יודעים אינכם כי שקדו לכן<  13 >

׃(בן־האדם
בידם ויפקד אל־עבדיו קרא אשר למרחוק נסע לאיש דמה הדבר כי<  14 >

את־רכושו׃
וימהר יכלתו לפי לכל־איש אחת ולזה שתים ולזה ככרים חמש לזה ויתן<  15 >

משם׃ ויסע
אחרות׃ ככרים חמש ויעש בהן ויסחר ככרים חמש הלקח האיש וילך<  16 >
אחרות׃ שתים הרויח גם־הוא שתים הלקח וכן<  17 >
אדניו׃ את־כסף ויטמן באדמה ויחפר הלך האחת ולקח<  18 >
עמהם׃ חשבון ויעש ההם העבדים אדוני בא רבים ימים ואחרי<  19 >
חמש אדני ויאמר אחרות ככרים חמש ויבא הככרים חמש הלקח ויגש<  20 >

בהן׃ הרוחתי אחרות ככרים חמש הנה בידי הפקדת ככרים
היית נאמן במעט כי ונאמן טוב עבד לעשות הטיבת אדניו אליו ויאמר<  21 >

אדניך׃ לשמחת בוא אפקידך ועל־הרבה
ככרים הנה בידי הפקדת ככרים אדני ויאמר הככרים גם־לקח ויגש<  22 >

בהן׃ הרוחתי
היית נאמן במזער ונאמן טוב עבד לעשות הטיבת אדניו אליו ויאמר<  23 >

אדניך׃ לשמחת בוא אפקידך ועל־הרבה
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אתה קשה כי־איש ידעתיך אדני ויאמר האחת את־הככר גם־הלקח ויגש<  24 >
פזרת׃ לא מאשר וכנס זרעת לא באשר קצר

אשר־לך׃ הא־לך ועתה באדמה את־ככרך ואטמן ואלך ואירא<  25 >
אנכי כי־קצר ידעת אתה והעצל הרע העבד אליו ויאמר אדניו ויען<  26 >

פזרתי׃ לא מאשר וכנס זרעתי לא באשר
את לקח הייתי בבואי ואני לשלחנים את־כספי לתת עליך היה לכן<  27 >

ותרביתו׃ אשר־לי
הככר׃ עשר אשר־לו אל־האיש ותנו הככר את ממנו שאו על־כן<  28 >
את גם ממנו יקח אין־לו אשר ומי ויעדיף לו ינתן יש־לו אשר מי כי<  29 >

אשר־לו׃
וחרק היללה תהיה שם החיצון אל־החשך השליכו הבליעל ואת־עבד<  30 >

השנים׃
וישב עמו הקדשים וכל־המלאכים בכבודו בן־האדם יבוא כי והיה<  31 >

כבודו׃ על־כסא
בין הרעה יפריד כאשר ביניהם והפריד כל־הגוים לפניו ונאספו<  32 >

העתודים׃ ובין הכבשים
לשמאלו׃ העתודים ואת לימינו את־הכבשים והציב<  33 >
את־המלכות ורשו אבי ברוכי באו לימינו אל־הנצבים המלך יאמר אז<  34 >

העולם׃ למן־הוסד לכם המוכנה
ותאספוני׃ הייתי ארח ותשקוני הייתי צמא ותאכילני הייתי רעב כי<  35 >
אלי׃ ותבאו הייתי במשמר ותבקרוני חולה ותכסוני ערום<  36 >
ונשקה צמא או ונכלכלך רעב ראינוך מתי אדנינו ואמרו הצדיקים וענו<  37 >

אותך׃
ונכס׃ ערם או ונאספ ארח ראינוך ומתי<  38 >
אליך׃ ונבא במשמר או חולה ראינוך ומתי<  39 >
לאחד מה־שעשיתם לכם אני אמר אמן אליהם ויאמר יענה והמלך<  40 >

עשיתם׃ לי האלה הצעירים מאחי
עולם אל־אש ארורים מעלי לכו לשמאלו אל־הנצבים גם יאמר ואז<  41 >

ולמלאכיו׃ לשטן המוכנה
אותי׃ השקיתם ולא הייתי צמא אותי האכלתם ולא הייתי רעב כי<  42 >
ובמשמר חולה אותי כסיתם ולא ערום אותי אספתם ולא הייתי ארח<  43 >

אותי׃ בקרתם ולא
או ערום או ארח או צמא או רעב ראינוך מתי אדנינו ואמרו גם־הם וענו<  44 >

שרתנוך׃ ולא במשמר או חולה
לאחד עשיתם מה־שלא לכם אני אמר אמן לאמר אתם יענה אז<  45 >

עשיתם׃ לא גם־לי האלה מן־הצעירים
עולם׃ לחיי והצדיקים עולם למעצבת אלה והלכו<  46 >
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Malachi 4:1-2.

כל־זדים והיו כתנור בער בא היום כי־הנה  1
אמר הבא היום אתם ולהט ׁקש ׁעהרש ׂהוכל־עש

וענף׃ ׁרׁשש להם לא־יעזב ׁראש צבאות יהוה
ומרפא צדקה ׁמׁשש ׁמיש יראי לכם וזרחה   2

 מרבק׃ כעגלי ׁתםופש ויצאתם בכנפיה

  The verses of Holy Scripture quoted above are taken from the Hebrew 
Bible (Tanach).

    It's extremely important for all of us to remember this:
      1)  We speak to Triune YHWH God by our prayers.
      2)  Triune YHWH God speaks to us by the words of Holy Scripture, 
in the Word of God written by His Son.
   So we must try to read His words and His Book just as often
as we possibly can… on a daily basis!! 
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Matthew 13:47-50.

הד ֹדעו  47 כּותמ ְָּמתָ תל ַָּׁשַמִיםה ַלְ ְכֹמרֶ ְּרּוָׂשהפ ְמִ
יע םה ַל־ְּפנֵ יםמ ָּהב ֵָאְספּוי ֲֶׁשרא ַּיָ ינִ ים׃ש ִּמִ ֹׁונִ

ָאּהו  48 לְ ּמָ הִ ּהא ְִמְׁשכּוי ּבְ חֹוףא ֹתָ ְׁשבּוו ֶל־הַ ֲחרּוו ְיֵ ְִיבְ
יםא ּטֹובִ יםא ְׂשּוָמםל ֶת־הַ ֵּכלִ יםו ֶל־הַ עִ רָ יכּוי ְֶאת־הָ ְַׁשלִ
ה׃חו ּצָ

הי ָָּכהכ  49 םה ְֵּקץב ְִהיֶ יםה ִּיכ ָעֹולָ ָאכִ ָֹבאּוי ַַּמלְ
ילּוו ּדִ בְ יםא ְהִ ָׁשעִ רְ ים׃ה ִּתֹוךְמ ֶת־הָ יקִ ּדִ ַּצַ

יכּוו  50 ְׁשלִ םא ְהִ ַׁשןא ֹתָ בְ הי ָׁםש ֵׁשא ֶל־ּכִ יב ְִהיֶ ֲַחֹרקו ְכִ
ִים׃ש ִּׁנָ

  The verses of Holy Scripture quoted above are taken from the Hebrew 
Bible, Salkinson-Ginsburg version.
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Mark 4:26-29.

הנ ֹדעו ַֹּיאֶמרו  26 כּותמ ְִמָׁשלָ יםה ַלְ יׁשכ ֱָאֹלהִ ַָּׁשתה ָּאִ
עז ץ׃ב ֶרַ ָָּארֶ

־לֹוו  27 ךְ לַ םו ִיׁשֹוןל ְהָ הל ְקָ לָ עו ָיֹוםו ַיְ רַ ּזֶ ַמחי ְהַ לו ִצְ ּדָ ְִיגְ
הנ ֵיָכהא ַךְא ְׂשתָ ע׃י ֹאל ּאהו ָֹזאתכ ֶעֶ ֵדָ

ץה ִּיכ  28 יאת ָָארֶ ּהצ ֹּוצִ יהָמ ְִמחָ הא ֵֵאלֶ נֶ ּקָ הר ֶת־הַ ִאֹׁשנָ
י־ֵכןא תא ֲַחרֵ ִּׁשֹּבלֶ י־ֵכןו ֶת־הַ ָּטהא ַַאֲחרֵ חִ תב ֶת־הַ ִַּּׁשֹּבלֶ
ָאה׃ה ְַּמלֵ

יׁשי ְָאזו  29 יףי ָחִ למ ָנִ בּוַאתע ַּגָ ָמהה ַל־ּתְ ַָׁשלב ִּיכ ַּקָ
יר׃ק ָצִ

All verses from the Holy Bible quoted in Hebrew language above are 
taken from the Hebrew Bible, Salkinson-Ginsburg version. 
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