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הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את  : אישור
  .הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



 האשה עמדה על הגבעה הרועשת  
 ועינייה מביטות אל                   
 בנה . המראה האיום                  

 האמא היתה  .  גסס                     
 והיא עמדה  , מרים                     
 בסמוך למקום בו                       

 ישוע הוצמד                           
 במסמרים                                
 .אל הצלב                              



 ?  כיצד כל זה קרה
 כיצד ישוע מסיים  

 חיים כל כך מיוחדים  
 בצורה כל כך 

 כיצד  ? נוראה
 יכול אלוהים  

 להרשות שבנו יצלב  
 האם ישוע  ?  וימות שם

 טעה לגבי מי שהוא היה  
 ?האם אלוהים נכשל? באמת      



 .  אלוהים לא נכשל!  לא
ישוע  .  ישוע לא טעה בדבר

 תמיד ידע שהוא ימות בגלל  
אפילו  . אנשים רשעים

 ,  כשישוע היה תינוק
 אדם מבוגר בשם  

 שמעון אמר למרים  
 שבעתיד דברים 

 .עצובים יקרו      



 ימים                                                         
 ספורים                                                     

 לפני שישוע                                               
 הומת באה אשה                                          

 ומשחה את ישוע בשמן                                 
 היא  .  "יקר וטהור                                       

 "  מבזבזת כסף                                           
 היא  .  "התלוננו התלמידים                           

 היא עשתה  .  "ישוע אמר, "עשתה מעשה טוב   
 !אלו מילים מוזרות".  זאת בשביל קבורתי      



 שהיה אחד , יהודה, לאחר מכן
 ,  עשר השליחים-משנים         

 הסכים להסגיר את              
 ישוע לידי ראשי                

 הכוהנים בעבור                     
 שלושים שקלי                       

 .כסף                              



 בחג הפסח אכל ישוע את  
 ארוחת החג האחרונה שלו יחד  

הוא סיפר להם  .  עם תלמידיו
דברים נהדרים על אלוהים ועל  

הבטחותיו לאלו שאוהבים  
ואז נתן להם לחם ויין  .  אותו

זאת עשה לתזכורת .  לטעימה
שהגוף והדם של ישוע נתנו 

 .לשם סליחת החטאים



אז אמר ישוע לחבריו שמישהו יבגוד בו ושהם  
לפני  .  "אמר כיפא" אני לא אברח.  "יברחו

,  "שהתרנגול יקרא שלוש פעמים תתכחש לי
 .אמר ישוע



מאוחר יותר בלילה ההוא ישוע  
 הלך למקום שנקרא גת 

.  שמנים בכדי להתפלל
 התלמידים שהצטרפו  

 ,  "אבי.  "אליו נרדמו
 אם  "..., ישוע התפלל
 העבר נא , אפשר הדבר

 אך , ממני את הכוס הזאת
 לא רצוני אני כי אם 

 ."כרצונך אתה      



המון רב ובראשם יהודה  , פתאום
 ,   ישוע לא התנגד.  נכנס אל הגן

 אבל שמעון כיפא חתך את           
 .  אוזנו של אחד האנשים            
 נגע ישוע באוזן , בשקט            
 .  של האיש וריפא אותו            
 ישוע ידע שמאסרו הוא             
 חלק מתוכניתו של              
 .אלוהים            



המון האנשים לקח את ישוע לביתו של הכוהן  
 שם אמרו ראשי היהודים שישוע  .  הגדול

 לא  .  צריך למות
 ,  רחוק משם

 ליד המדורה  
 שהדליקו  

 המשרתים  
 עמד כיפא 

 .והתבונן



: שלוש פעמים אנשים הביטו בכיפא ואמרו
 !"   אתה היית עם ישוע"

 שלוש פעמים כיפא  
 בדיוק כפי  , הכחיש

 שישוע אמר  
 כיפא .  שיעשה

 אפילו קילל  
 .ונשבע



 , ובדיוק באותו רגע                                 
 עבור .  התרנגול קרא                              

 כיפא זה היה כמו קולו                              
 הוא נזכר .  של אלוהים                            
 בדבריו של ישוע והחל                              

 .לבכות במרירות                                    



 גם יהודה הצטער                  
  

 הוא ידע שישוע  .  והתחרט מאוד       
לא היה אשם                                   

 יהודה רצה להחזיר את  .  בדבר
 שלושים שקלי הכסף לכוהנים  

 ולזקנים אבל הכוהנים  
 לא לקחו את הכסף  

 .בחזרה      



יהודה השליך את  
יצא החוצה  , הכסף

 .ותלה את עצמו



 הכוהנים הביאו את ישוע  
 .   המושל הרומאי, בפני פילטוס
 אינני מוצא  ", פילטוס אמר

 שום אשמה באיש 
 אבל המון  ."  הזה

 ,  העם המשיך לצעוק
 
 !"צלוב אותו!  צלוב אותו"



לבסוף פילטוס נכנע ודן את ישוע  
החיילים הכו את  .  למוות בצליבה

ירקו בפניו והלקו  , ישוע בראשו
הם עשו עטרת מקוצים  .  אותו

 ואז .  ושמו אותה בכוח על ראשו
 הם הצמידו אותו                     

 במסמרים                             
 לצלב כדי                               
   .שימות                              



הוא .  ישוע ידע תמיד שזה יהיה האופן בו ימות
גם ידע שמותו יביא סליחה ומחילה לחוטאים  

 שני שודדים  .  שיבטחו בו
 אחד .  נצלבו ליד ישוע

 והוא  -מהם האמין בישוע
 השני  .  עדן-עבר לגן

 .לא האמין



 אמר , אחרי שעות של סבל          
 והוא  " תם ונשלם: "ישוע             

 .   עבודתו נשלמה.  מת                  
 חברים קברו                          

 אותו בקבר                            
 .פרטי                            



 החיילים הרומאים              
 סתמו את הקבר              
 כעת .  ושמרו עליו             

 אף אחד לא יכול                 
 היה להכנס או                    

 .לצאת                   



 אם כאן הסיפור היה מסתיים  
 .   זה היה מאוד עצוב         

 אבל אלוהים עשה              
 .  משהו נהדר                  
 ישוע לא נשאר                   

 .מת                     



 בבוקר מוקדם ביום הראשון של  
 השבוע כמה מהתלמידים           

 של ישוע מצאו שהאבן              
 שחסמה את הקבר                    

 .   הוסרה מהקבר                     
 כאשר הם                        

 ,  התבוננו בפנים
 ישוע כבר לא 

 .היה שם



 אשה אחת נשארה עומדת שם והיא  
 !  ישוע הופיע בפניה.  בוכה         

 היא מיהרה ורצה מאושרת           
 !  ישוע חי.  "לספר לאחרים            

  !"ישוע קם מן המתים                



אז התגלה ישוע בפני תלמידיו והראה להם  
ישוע  .  זאת היתה האמת.  את ידיו המצולקות
הוא סלח לכיפא על כך .  היה שוב בחיים

שהתכחש לו ואמר לתלמידים לספר לכולם  
,  ואז חזר ישוע לשמים.  עליו ומה שקרה

 .המקום ממנו בא לראשונה



 הקבר הריק
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
 

 כא –יוחנן יג , כד-לוקס כב, כח-מתי כו
 
 

 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא "התנ
 . אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

 
אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 

העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא
, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע
אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים

את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על 
הוא יבוא ויחיה  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



 ,  אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
 :אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי  

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי  .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
 .  אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 
   ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

 16' יוחנן ג
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