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העדות השלמה
מראי מקום:
ֹא־א ֲהב ּו ֶאת־נַ ְפ ָׁשם ַעד לַ ָּמוֶ ת.
ם־ה ֶשׂה ּו ִב ְד ַבר ֵעד ּו ָתם וְ ל ָ
וְ ֵהם נִ ְ ּצ ֻחה ּו ְב ַד ַ
התגלות יב11:
ֶׁש ְ ּב ָדמ ֹו יֵ ׁש לָ נ ּו ַה ְּפד ּותְ ,סלִ ַיחת ַה ֲח ָט ִאים ְ ּכ ִפי ע ֶֹׁשר ֶח ֶסד ָה ֱאל ִֹהים.
אפסיים א7:
ֲא ָבל ִאם־נִ ְת ַה ֵ ּל ְך ָ ּבאוֹר ַ ּכ ֲא ֶׁשר ה ּוא ָבאוֹר ִה ֵנּה נִ ְת ַח ַ ּב ְרנ ּו יָ ַחד וְ ַדם־יֵ ׁש ּו ַע ַה ָּמ ִׁש ַיח ְ ּבנ ֹו יְ ַט ֲה ֵרנ ּו ִמ ָ ּכל־
ֵח ְטא.
הראשונה ליוחנן א7:
ן־ה ָּק ֶצף.
וְ ַע ָּתה ֲא ֶׁשר נִ ְצ ַ ּד ְקנ ּו ְ ּב ָדמ ֹו ַעל ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ כַ ָּמה ֶׁש ִנּוָ ּ ַׁשע ּב ֹו ]בו זה בישוע[ ִמ ַ
רומים ה9:
ת־ה ָעם ְ ּב ָדמוֹ.
ַ ּב ֲעב ּור זֹאת ַ ּגם־יֵ ׁש ּו ַע ֻע ָנּה ִמח ּוץ לַ ּׁ ָש ַער לְ ַמ ַען ַק ֵ ּד ׁש ֶא ָ
האיגרת אל העברים יג12:
הכרזות:
דרך דם ישוע כל חטאיי נסלחו.
דרך דם ישוע נפדיתי מיד השטן.
אני מתהלך באור ודם ישוע מטהר אותי כעת ,ובאופן תמידי ,מכל חטא.
דרך דם ישוע ,הוצדקתי ,נעשיתי צדיק ,כאילו מעולם לא חטאתי.
דרך דם ישוע ,הוקדשתי ,נעשיתי קדוש ,הופרדתי לאלוהים.
אתם ֶאל ַהר ִצ ּיוֹן וְ ֶאל ִעיר ֱאל ִֹהים ַחיִ ּיםֶ ,אל יְ ר ּו ָׁשלַ יִ ם ַה ּׁ ְש ֵמ ִימית וְ ֶאל ִר ְבבוֹת ַה ַּמלְ ָאכִ ים,
ַא ֶּתם ָ ּב ֶ
ֶאל ֲע ֶצ ֶרתֶ ,אל ְק ִה ַ ּלת ַה ְ ּבכו ִֹרים ַה ְ ּכת ּו ִבים ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ םֶ ,אל ֱאל ִֹהים ׁשו ֵֹפט ַה ֹּכלֶ ,אל ר ּוחוֹת ַה ַ ּצ ִ ּד ִיקים
ש ּו ֻמ ְׁשלָ ִמיםֶ ,אל יֵ ׁש ּו ַע ְמ ַתוֵ ּ ְך ַה ְ ּב ִרית ַה ֲח ָד ָׁשה וְ ֶאל ַ ּדם ַה ַהזָ ּיָ ה ַה ֵּמ ִיטיב ַ ּד ֵ ּבר ִמ ַ ּדם ֶה ֶבל.
ֶׁש ַנ ֲּע ׂ
האיגרת אל העברים יב.24-22:
ׂית קוֹל ְ ּד ֵמי ָא ִח ָ
ן־ה ֲא ָד ָמה.
יך צ ֲֹע ִקים ֵאלַ י ִמ ָ
אמר ֶמה ָע ִש ָ
וַ ּיֹ ֶ
בראשית ד10:

