
נסקלו  נצלבו,  ישוע  של  התלמידים 
מעליהם  הופשט  עורם  נדקרו,  באבנים, 
אחד  כל  אבל  המוקד,  על  הועלו  והם 
מהם הכריז עד נשימתו האחרונה שישוע 

הכהן הגדול ציווה להכות חדשות חשובותקם מן המתים.
עדים, שילם לחיילים כדי 

שימסרו עדות שקר.

 משיח שנוי במחלוקת
קם לתחייה מן המתים!

ֶאת-ַנְפִׁשי ֶאֵּתן... ִּכי ִאם-ֲאִני ֵמַעְצִמי ֶאְּתֶנָּנה ֶיׁש-ְּבָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה ּוְבָיִדי ָלׁשּוב ְלַקְחָּתּה 32 לספירה, ירושלים

עדי ראייה מעידים שישוע המשיח קם לתחייה לאחר שהוצא
להורג בפומבי בירושלים בדרכים עקלקלות

השלטונות היהודיים והרומיים ניצבים בפני 
שאלות קשות לאחר הופעתו מחדש של האדם 

שהוציאו להורג.

לדבריהן של מרים המגדלית ושל חברתה, 
מרים:

ָּבאּו  ַהַּׁשַחר  ֲעלֹות  ִלְפֵני  ַּבַּׁשָּבת  ּוְבֶאָחד 
ֲאֶׁשר  ֶאת-ַהַּסִּמים  ַוְּתִביֶאיָנה  ֶאל-ַהֶּקֶבר 
ֲאֵחרֹות׃  ַוִּתְרֶאיָנה  ָנִׁשים  ְוִעָּמֶהן  ֵהִכינּו 
ִמן-ַהָּקֶבר׃  ַוָּתֹבאָנה  ְּגלּוָלה  ָהֶאֶבן  ְוִהֵּנה 
ָהָאדֹון  ֶאת-ְּגִוַּית  ָמְצאּו  ְוֹלא  ֶאל-ּתֹוכֹו 
ַהֶּזה  ַעל-ַהָּדָבר  ְנֻבכֹות  ֵהָּנה  ֵיׁשּוַע׃ ַוְיִהי 
ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָעְמדּו ֲעֵליֶהן ּוְלבּוֵׁשיֶהם 

ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָנה  ֲעֵליֶהן  ַּפַחד  ַמְזִהיִרים׃  ַוִּיֹּפל 
ְּפֵניֶהן ָאְרָצה ַוֹּיאְמרּו ֲאֵליֶהן ַמה-ְּתַבֵּקְׁשָנה 

ֶאת-ַהַחי ֵּבין ַהֵּמִתים׃ 

ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר  ֵאת  ְזֹכְרָנה  ָקם  ִּכי  ֹפה  ֵאיֶנּנּו 
ָצִריְך  ֵלאֹמר׃  ִּכי  ַבָּגִליל  ְּבעֹוֶדּנּו  ֲאֵליֶכן 
ַחָּטִאים  ֲאָנִׁשים  ִליֵדי  ְלִהָּמֵסר  ֶּבן-ָהָאָדם 

ּוְלִהָּצֵלב ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי קֹום ָיקּום׃

התלמיד ספקן בתחילה 

ֶהָעָׂשר...ֹלא-ָהָיה  ִמְּׁשֵנים  ֶאָחד  ְותֹוָמא 
ַהַּתְלִמיִדים  לֹו  ֵיׁשּוַע׃ ַוַּיִּגידּו  ְּכבֹוא  ְבתֹוָכם 
ֶאת-ָהָאדֹון  ָרִאינּו  ָרֹאה  ֵלאֹמר  ַהִּנְׁשָאִרים 
ֶאת- ְבָיָדיו  ֶאְרֶאה  ִאם-ֹלא  ֲאֵליֶהם  ַוֹּיאֶמר 
ֶאת-ֶאְצָּבִעי  ְוָאִׂשים  ַהַּמְסְמרֹות  רֶׁשם 
ְּבִצּדֹו  ֶאת-ָיִדי  ְוָאִׂשים  ַהַּמְסְמרֹות  ִּבְמקֹום 
ָיִמים  ְׁשמֹוַנת  ִמְקֵצה  ַוְיִהי  ַאֲאִמין׃  ֹלא 
ְוַתְלִמיָדיו ֵׁשִנית ַּבַּבִית ְותֹוָמא ִעָּמֶהם ַוָּיֹבא 
ֵּביֵניֶהם  ַוַּיֲעֹמד  ְמֻסָּגרֹות  ְוַהְּדָלתֹות  ֵיׁשּוַע 

ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום ָלֶכם׃

ְוַאַחר ָאַמר ֶאל-ּתֹוָמא ְׁשַלח ֶאְצָּבֲעָך ֵהָּנה 

ְוִׂשים  ֵהָּנה  ֶאת-ָיְדָך  ּוְׁשַלח  ֶאת-ָיַדי  ּוְרֵאה 
ִאם- ִּכי  ֱאמּוָנה  ְמֻחַּסר  ְוַאל-ְּתִהי  ְּבִצִּדי 
ֲאֹדִני  ֵאָליו  ַוֹּיאֶמר  ּתֹוָמא  ַמֲאִמין׃  ַוַּיַען 

ֵואֹלָהי׃

העדים: "הוא סעד עימנו"

ְוֵיׁשּוַע  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ְמַדְּבִרים  עֹוָדם 
ָׁשלֹום  ֲאֵליֶהם  ַוֹּיאֶמר  ְּבתֹוָכם  ָעַמד  ַעְצמֹו 
ִּכי- ַוַּיְחְׁשבּו  ְוִנְבָעתּו  ַחּתּו  ָלֶכם׃ ְוֵהָּמה 

ַמה-ָּלֶכם  ֲאֵליֶהם  ֹרִאים׃  ַוֹּיאֶמר  ֵהם  רּוַח 
ַמֲחָׁשבֹות  ַתֲעֶליָנה  ְוָלָּמה  ִתָּבֵהלּו  ִּכי 
ָאֹנִכי  ִּכי  ְוֶאת-ַרְגַלי  ֶאת-ָיַדי  ִּבְלַבְבֶכם׃ ְראּו 
ָּבָׂשר  לֹו  ֵאין  רּוַח  ִּכי  ּוְראּו  ַמְׁשׁשּוִני  הּוא 
ַוֲעָצמֹות ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹרִאים ִּבי׃ ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר 
ֵאת  ֹאָתם  ֶהְרָאה  ָהֵאֶּלה  ֶאת-ַהְּדָבִרים  ִּדֶּבר 
ֶהֱאִמינּו  ֹלא  עֹוד  ַרְגָליו׃ ְוֵהם  ְוֵאת  ָיָדיו 
ִמִּׂשְמָחה ַוִּיְתָמהּו ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהֵיׁש-ָלֶכם 
ּוְמַעט  ָצלּוי  ָּדג  ֲחִתיַכת  לֹו  ֹאֶכל׃ ַוִּיְּתנּו  ֹּפה 

צּוף ְּדָבׁש׃ ַוִּיַּקח ַוֹּיאַכל ְלֵעיֵניֶהם׃

אילו היו דיווחים היום...
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רוב השליחים של 
ישוע מתו על קידוש 

אמונתם. איש מהם 
לא בחר להכחיש את 
התחייה כדי להינצל 
ממוות או מעינויים.

מוכר  אדם  על  היום  דיווחים  היו  אילו 
הסיפור  שמת,  לאחר  לחיים  שחזר  מאוד 
הציבור  הראשיות.  לכותרות  מגיע  היה 
ראייה  ולעדויות  לראיות  מצפה  היה 

ממקור ראשון. 

תלמידיו של ישוע כתבו שני ספרים בברית 
על  מדויקים  פרטים  המתעדים  החדשה 
מן  תחייתו  ועל  ישוע  של  ומותו  חייו 
המתים. הספרים האלה התקבלו בקהילות 
יהודיות שהיו מורכבות מעדי ראייה שחיו 

באזור שבו ישוע חי ולימד. 

באופן  עדים  היו  שגם  בקהילות  האנשים 
אישי לדברים האלה, קיבלו את העדויות 
האלה. כל עשרים ושבעת הספרים בברית 
בזמן  ונפוצו  יהודים  בידי  נכתבו  החדשה 

שעדי הראייה האלה עוד היו בחיים.  

לומר  מנסה  איננו  רציני  היסטוריון  שום 
עדי  כי  המצאה,  הם  האלה  שהספרים 
הראייה האלה נרדפו, נכלאו ואפילו הוצאו 
שהם  להעיד  הפסיקו  לא  הם  כי  להורג 
ראו את ישוע המשיח ושהוא קם לתחייה 

לאחר שנצלב. הם ידעו שזאת האמת. 

הדרך הטובה ביותר להבין שהברית החדשה 
היא מסמך היסטורי אמין ומדויק ודבר אלוהים 
אישי. באופן  אותה  לקרוא  היא  הקדוש, 

אפשר להורידה בכתובת:
http://www.aharithayamim.co.il/he/featured-

/he/the-new-testament-he



עדות נוספת לתחייה מפי תלמיד של ישוע

אני לא
מאמין 
שישוע
קם מן

המתים

מדוע התחייה כל כך חשובה? 
כי אין לשום אדם טבעי יכולת 
מהמתים  עצמו  את  להקים 
התחייה  הרצון.  כוח  בזכות 
על- הוא  ישוע  כי  הוכיחה 

אלוהים  שקדוש  כתוב  טבעי. 
ֹלא  מוות: ִּכי  יראה  לא  לעולם 
ִתֵּתן  ֹלא  ִלְׁשאֹול.  ַנְפִׁשי  ַתֲעֹזב 
)תהילים  ָׁשַחת  ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך 
ט"ז: י'(. גופו של ישוע מעולם 
הוקם הוא  שכן  נרקב,   לא 

מן המתים שלושה ימים לאחר 
שמת. 

בנבואה  כתוב  כן,  על  יתר 
כך  על  נ"ג  בישעיה  הידועה 
חטאים:  על  יכפר  שהמשיח 
ְלַדְרּכֹו  ִאיׁש  ָּתִעינּו,  ַּכֹּצאן  ֻּכָּלנּו 
ַויהָוה ִהְפִּגיַע ּבֹו ֵאת ֲעוֺן  ָּפִנינּו; 
ֻּכָּלנּו. הנביא ממשיך ומדבר על 
שמת  לאחר  המשיח  של  חייו 
כדי לכפר על חטאי האנושות: 
ַנְפׁשֹו...  ָאָׁשם  ָּתִׂשים  ...ִאם 

ַיֲאִריְך ָיִמים. 

מת  האלוהים,  שה  ישוע, 
על  שהוקרב  כשה  הצלב  על 

החטא.  על  לכפר  כדי  המזבח 
על  אישי  באופן  שילם  הוא 
מת  והקדוש  הצדיק  חטאים. 
קרה  זה  ולמעננו.  במקומנו 
 32 בשנת  )פסח  הפסח  בחג 
דניאל  שניבא  כפי  לספירה( 
אלוהים  ט.  פרק  בדניאל 
כדי  החדשה  הברית  את  כרת 
כלפינו,  אהבתו  את  להראות 
לנו.  ייסלחו  שעוונותינו  כדי 
ֹיְצאֹות  ִמִּלּבֹו  ָהָאָדם  ִמֶּקֶרב  ִּכי 
ְוָזֹנה  ָנֹאף  ָהָרעֹות  ַהַּמֲחָׁשבֹות 
ֶּבַצע  ְוַאֲהַבת  ְוָרצֹוַח׃ ְוָגנֹוב 
ְוַעִין  ְוזֹוֲללּות  ּוְרִמָּיה  ְוִרְׁשָעה 
ְוִסְכלּות׃ ָּכל- ְוָזדֹון  ְוִגּדּוף  ָרָעה 

ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה ִמֶּקֶרב ָהָאָדם ֵהן 
יֹוְצאֹות ּוְמַטְּמאֹות ֹאתֹו׃ 

מהמתים,  קם  שישוע  לאחר 
יותר  של  קבוצה  אותו  ראתה 
בו-זמנית.  איש  מאות  מחמש 
לעיני  השמימה  עלה  ישוע 
בקרוב  ישוב  הוא  תלמידיו. 
הנבואות  יתר  את  ויגשים 
העולם  על  וימלוך  המשיחיות 
על  בתשובה  שחזר  מי  כולו. 
ומאמין  אלוהים  לפני  חטאיו 

בקורבן הדם של המשיח ישוע 
חווה  חטאיו,  על  לכפר  שבא 
את נוכחות אלוהים בחייו. יש 
לו כוח על החטא וביטחון שגם 

הוא יקום מן המתים ויחיה עם 

אלוהים לנצח במקום להישרף 

באגם האש לנצח. 

הפרכה: מי שלא למד את הברית 
הכנסייה  את  מקשר  החדשה 
הקתולית עם האמונה בישוע. זה 
מגנה  החדשה  הברית  כי  מגוחך 
רבות  ותועבות  אלילים  עבודת 
הקתולית  הכנסייה  של  אחרות 

)הראשונה לקורינתים ו: ט-י(. 

נרצחו  האינקוויזיציה  בזמן 
מיליוני  רבים  יהודים  מלבד 
במשיח.  שהאמינו  נוצרים 
להאשמה  שחר  שום  אין  לכן, 
בישוע  המאמינים  שנוצרים 
לאינקוויזיציה  אחראים 

הקתולית או לשואה.

מלמדת  הקתולית  הכנסייה 
מנהיגיה,  שקבעו  מסורות 
אמיתי  משיחי  יהודי  בעוד 
אותו  יושיע  שהמשיח  מאמין 
מקור  את  בכתובים  ורואה 

הסמכות הבלעדי והמוחלט. 

לפני שהספק
שלך יתקבע...

ַעל-ָידֹו  ָעָׂשה  ָהֱאֹלִהים  ֲאֶׁשר  ּוְבֹאתֹות  ּוְבמֹוְפִתים  ִּבְגבּורֹות  ָהֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ָלֶכם  ֶנֱאַמן  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ַהָּנְצִרי  ֵיׁשּוַע  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ִׁשְמעּו  ִיְׂשָרֵאל  ַאְנֵׁשי 

ְּבתֹוֲכֶכם ַּכֲאֶׁשר ְיַדְעֶּתם ַּגם-ַאֶּתם׃ ֹאתֹו ַהִּנְמָסר ַעל-ִּפי ֲעַצת ָהֱאֹלִהים ַהֶּנֱחָרָצה ִויִדיָעתֹו ִמֶּקֶדם ְלַקְחֶּתם ּוִביֵדי ְרָׁשִעים הֹוַקְעֶּתם ַוֲהַרְגֶּתם׃ ֵואֹלִהים ֱהִקימֹו 

ִמן-ַהֵּמִתים ְּבַהִּתירֹו ֶאת-ֶחְבֵלי ַהָּמֶות ְלִפי ֶׁשּלא ָהָיה ְבָידֹו ְלַהֲחִזיק ּבֹו...הּוא ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ֵהִקים ֱאֹלִהים ִמן-ַהֵּמִתים ַוֲאַנְחנּו ֻכָּלנּו ֵעָדיו׃  ְוַעָּתה ַאֲחֵרי ִהָּנְׂשאֹו 

ִּביִמין ָהֱאֹלִהים...ָלֵכן ֵיַדע-ָנא ֵּבית-ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ָּברּור ִּכי ָהֱאֹלִהים ָׂשם ֶאת-ֵיׁשּוַע ֶזה ֲאֶׁשר ְצַלְבֶּתם ְלָאדֹון ּוְלָמִׁשיַח׃ ְוֵאין ַהְיׁשּוָעה ְּבַאֵחר ִּכי ֹלא ִנַּתן ַּתַחת 

ַהָּׁשַמִים ֵׁשם ַאֵחר ִלְבֵני ָאָדם ֲאֶׁשר-ּבֹו ִנָּוֵׁשַע׃

ַוָּיִביאּו ֹאָתם ַוַּיֲעִמידּום ִלְפֵני ַסְנֶהְדִרין ַוִּיְׁשָאֵלם ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֵלאֹמר׃ ֲהֹלא ַצֹּוה ִצִּוינּו ֲעֵליֶכם ְלִבְלִּתי ַלֵּמד ַּבֵּׁשם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ִמֵּלאֶתם ֶאת-ְירּוָׁשַלִים ּתֹוַרְתֶכם 

ְוַתְחְּפצּו ְלָהִביא ָעֵלינּו ֶאת-ְּדֵמי ָהִאיׁש ַהֶּזה׃ ַוַּיַען ֶּפְטרֹוס ְוַהְּׁשִליִחים ַוֹּיאְמרּו ֲהֹלא ָעֵלינּו ְלַהְקִׁשיב ְּבקֹול ֱאֹלִהים ֵמַהְקִׁשיב ְּבקֹול ְּבֵני ָאָדם׃ ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 

ֵהִקים ֶאת-ֵיׁשּוַע ֲאֶׁשר ְׁשַלְחֶּתם ֶיְדֶכם ּבֹו ַוִּתְתלּו אֹותֹו ַעל-ָהֵעץ׃ ֶאת-ֶזה ִנֵּׂשא ָהֱאֹלִהים ִּביִמינֹו ְלַׂשר ּוְלמֹוִׁשיַע ָלֵתת-ְּתׁשּוָבה ְלִיְׂשָרֵאל ּוְסִליַחת ַהֲחָטִאים׃ 

ָזכּו  ַעל-ִּכי  ַסְנֶהְדִרין  ִמִּלְפֵני  ְׁשֵמִחים  ַוִּיְפְטרּו אֹוָתם׃ ַוֵּיְצאּו  ֵיׁשּוַע  ְּבֵׁשם  ְיַדְּברּו  ֲאֶׁשר ֹלא  ַוְיַצּוּו  ֹאָתם  ַוַּיְלקּו  ֵעָדיו ַעל-ֵאֶּלה...ַוִּיְקְראּו ֶאת-ַהְּׁשִליִחים  ַוֲאַנְחנּו 

ָלֵׂשאת ַעל-ְׁשמֹו ְּכִלָּמה׃ ְוֹלא ָחְדלּו ָּכל-יֹום ְלַלֵּמד ַּבִּמְקָּדׁש ּוַבָּבִּתים ּוְלַבֵּׂשר ֶאת-ְּבׂשֹוַרת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח׃

 ... ...תבדוק את הראיותתבדוק את הראיות
לפחות פעם אחת!לפחות פעם אחת!

 ... ...תבדוק את הראיותתבדוק את הראיות
לפחות פעם אחת!לפחות פעם אחת!

גן הקבר, ירושלים 
המקום המשוער שבו ישוע נקבר וקם לתחייה


