להתגבר על הרע

חלק ג
ישוע הביס את השטן על הצלב
מראי מקום:

וּב ָע ְר ַלת ְּב ַש ְׂר ֶכםֶ ,ה ֱחיָ ה ֶא ְת ֶכם ִע ּמוֹ .הוּא ָס ַלח ָלנוּ ַעל ָּכל
וּב ְהיו ְֹת ֶכם ֵמ ִתים ְּב ִפ ׁ ְש ֵע ֶיכם ְ
ִ
וּב ַה ְפ ׁ ִשיטוֹ
ְּפ ׁ ָש ֵעינוִּּ :ב ֵּטל ֶאת ׁ ְש ַטר ַהחוֹב ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה נֶ גְ ֵּדנוּ ַעד ּ ֻת ּמוֹ וֶ ֱה ִסירוֹ ְּב ָת ְקעוֹ אוֹתוֹ ַּב ְּצ ָלבְ .
לוּכת נִ ְצחוֹנוֹ ,נִ ָּצחוֹן ׁ ֶש ִה ִשֹיג ּבוֹ.
ֶאת ָע ְצ ַמת ָה ָר ׁ ֻשיּוֹת וְ ַה ְש ָֹררוֹתִ ,ה ִּציגָ ן ְל ַר ֲאוָ ה ְּב ַת ֲה ַ
קולוסיים ב13-15:

ִּת ְּתנוּ ּתו ָֹדה ְל ָא ִבינוּ ׁ ֶש ִה ְכ ׁ ִשיר ֶא ְת ֶכם ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ְּבנַ ֲח ַלת ַה ְּקדו ׁ ִֹשים ָּבאוֹרֵ .הן ָה ָאב ִה ִּצ ָילנוּ
ִמ ׁ ִּש ְלטוֹן ַהח ׁ ֶֹש ְך וְ ֶה ֱע ִב ָירנוּ ֶאל ַמ ְלכוּת ְּבנוֹ ֲאהוּבוֲֹ ,א ׁ ֶשר ּבוֹ ָלנוּ ַה ְּפדוּתְ ,ס ִל ַיחת ַה ֲח ָט ִאים.
קולוסיים א12-14:

אמר ֲא ֵל ֶיהם
ם־ה ׁ ֵּש ִדים נִ ְכנָ ִעים ַּת ְח ֵּתינוּ ִּב ׁ ְש ֶמ ָך׃ וַ ֹּי ֶ
אמרוּ ֲאדֹנֵ ינוּ ַּג ַ
ש ְׂמ ָחה וַ ֹּי ְ
וַ ָּי ׁשוּבוּ ַה ׁ ִּש ְב ִעים ְּב ִ ֹ
ן־ה ׁ ָּש ָמיִ ם׃ ִה ֵּנה ִה ׁ ְש ַל ְט ִּתי ֶא ְת ֶכם ִל ְדר ְֹך ַעל־נְ ָח ׁ ִשים וְ ַע ְק ַר ִּבים
ת־ה ָּש ָׂטן נ ֵֹפל ַּכ ָּב ָרק ִמ ַ
יתי ֶא ַ
ָר ִא ִ
ל־ד ָבר לֹא יַ ִּזיק ָל ֶכם.
בוּרת ָהאֹיֵ ב וְ ָכ ָּ
ל־ג ַ
וְ ַעל ָּכ ְּ
לוקס י17-19:

