Holy Communion Service – Lenten Liturgy

We welcome to the Communion Table all those who have been baptized and confess Jesus as Lord

סעודת הקודש – ליטורגיה לימי צום הארבעים
אנו מזמינים לשולחן סעודת האדון את כל מי שנטבל וקיבל את ישוע כאדון

Preparation

הכנה

Come, let us return to the Lord.
He has torn us but He will heal us; He will
bind up our wounds. After two days He will
revive us; on the third day He will restore us
that we may live in His presence.

ׁשּובה ֶאל יְ הוָ ה
ָ ָלְ כּו וְ נ
,ּכִ י הּוא ָט ָרף וְ יִ ְר ָּפ ֵאנּו
, יְ ַחּיֵ נּו ִמּי ָֹמיִ ם.יַ ְך וְ יַ ְח ְּב ֵׁשנּו
.יׁשי יְ ִק ֵמנּו וְ נִ ְחיֶ ה לְ ָפנָ יו
ִ ִַּבּיֹום ַה ְּׁשל

Let us acknowledge the Lord; let us press on
to know Him.

.וְ נֵ ְד ָעה נִ ְר ְּד ָפה לָ ַד ַעת ֶאת יְ הוָ ה

As surely as the sun rises, He will appear;
He will come to us like the winter rains,
like the spring rains that water the earth.

; וְ יָבֹוא,ּכְ ַׁש ַחר נָ כֹון מֹצָ אֹו
.יֹורה ָא ֶרץ
ֶ  ּכְ ַמלְ קֹוׁש,כַ ּגֶ ֶׁשם לָ נּו

Collect for Purity

Almighty God, to Whom all hearts are
open, all desires known, and from Whom
no secrets are hidden: cleanse the thoughts
of our hearts by the inspiration of Your
Holy Spirit, that we may perfectly love You
and worthily magnify Your holy name;
through Jesus of Nazareth our Lord.
Amen.

Commandments

תפילה להיטהרות

 ּכָ ל, ֲא ֶשר לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל ַהּלְ ָבבֹות ּגְ לּויִ ים,ֵאל ַׁש ַּדי
נֹודעֹות וְ ֵאין ָד ָבר ַהּנִ ְס ָתר ִמ ְּמָך; ַט ֵהר
ָ ַה ַת ֲאוֹות
קֹוד ֶׁשָך
ְ רּוח
ַ ֶאת ַמ ְח ְׁשבֹות לִ ֵּבנּו ְב ַה ֲאצָ לַ ת
אֹותָך ְב ָת ִמים ּונְ גַ ֵדל ֶאת
ְ ֹאהב
ַ  לְ ַמעַ ן נ,עָ לֵ ינּו
;ִׁש ְמָך ַה ָּקדֹוש ּכְ ִפי ֶש ָראּוי
.עַ ל יְ ֵדי יֵ ׁשּועַ ִמּנָ צְ ַרת ֲאדֹונֵ נּו
.ָא ֵמן

המצוות

Our Lord Jesus said, “If you love me, keep
my commandments; happy are those who
hear the word of God and keep it.” Hear then
these commandments which God has given to
His people, and take them to heart.

,אֹותי
ִ אֹוה ִבים
ֲ «אם ַא ֶּתם
ִ ,אדוננו ישוע אמר
ּׁשֹומ ִעים ֶאת
ְ וֹותי; ַא ְׁש ֵרי ַה
ַ ְֲה ֵרי ֶׁש ִּת ְׁש ְמרּו ֶאת ִמצ
,» לכן.ׁשֹומ ִרים אֹותֹו
ְ ְֹלהים ו
ִ ְּד ַבר ֱא
,שמעו את המצוות שנתן אלוהים לעמו
.ושֹימּו על ליבכם

I am the Lord your God who brought you out of
Egypt: you shall have no other gods but me.
You shall love the Lord your God with all
your heart, with all your soul, and with all your
strength.
We will hear and we will obey.

אתיָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ֵּבית
ִ ֵֹלהיָך ֲא ֶׁשר הֹוצ
ֶ ָאנֹכִ י יְ הוָ ה ֱא
.ּפנָ י-ל
ָ ֹלהים ֲא ֵח ִרים ַע
ִ ֲע ָב ִדים ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ֱא

You shall not make for yourself any idol.
God is spirit, and those who worship Him
must worship in spirit and in truth.
The law of the Lord is perfect!

.ל ֹא ַת ֲע ֶׂשה לְ ָך ֶפ ֶסל וְ כָ ל ְּתמּונָ ה

ֹלהיָך ְּבכָ ל לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל נַ ְפ ְׁשָך
ֶ וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת יְ הוָ ה ֱא
.ְּובכָ ל ְמא ֶֹדָך

.נעשה ונשמע

עֹוב ִדים אֹותֹו צְ ִריכִ ים לְ ָע ְבדֹו
ְ  וְ ָה,רּוח
ַ ֹלהים הּוא
ִ ָה ֱא
.רּוח ֶּוב ֱא ֶמת
ַ ְּב

!תורת ה' תמימה

You shall not dishonor the name of the Lord your God.
You shall worship him with awe and reverence.
The precepts of the Lord are right.
Remember the Sabbath day, to keep it holy.
You shall call the Sabbath a delight and the
Day of the Lord honorable.
The statutes of the Lord are trustworthy.
Honor your father and mother that it may go well with you.
Fathers, do not exasperate your children;
instead, bring them up in the training and
instruction of the Lord.
Teach us knowledge and good judgement.

You shall not commit murder.
Be reconciled to your neighbor;
overcome evil with good.
Turn my heart to Your decrees!
You shall not commit adultery.
Know that your body is a temple
of the Holy Spirit.
I delight in Your commands.
You shall not steal.
Be honest in all that you do
and care for those in need.
How I long for Your precepts.
You shall not be a false witness.
Let everyone speak the truth.
Keep me from deceitful ways.
You shall not covet anything which
belongs to your neighbor.
Remember the words of the Lord Jesus:
It is more blessed to give than to receive.
Love your neighbor as yourself, for love is the
fulfilling of the law.
Oh, how I love Your law – I will meditate
on it all day long.

.ֹלהיָך לַ ָּׁשוְ א
ֶ ל ֹא ִת ָּׂשא ֶאת ֵׁשם יְ הוָ ה ֱא

.עבדו אותו בכבוד וביראה

.ּקּודי יְ הוָ ה יְ ָׁש ִרים
ֵ ִּפ

זָ כֹור ֶאת יֹום ַה ַּׁש ָּבת לְ ַק ְּדׁשֹו׃

.את לַ ַּׁש ָּבת עֹנֶ ג לִ ְקדֹוׁש יְ הוָ ה ְמכֻ ָּבד
ָ וְ ָק ָר

.עֵ דּות יְ הוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה

.ּכַ ֵּבד ֶאת ָא ִביָך וְ ֶאת ִא ֶּמָך לְ ַמ ַען יַ ֲא ִרכּון יָ ֶמיָך

, ַאל ַּתכְ ִעיסּו ֶאת ְּבנֵ יכֶ ם,ָה ָאבֹות
.מּוסר ָה ָאדֹון ְּובתֹוכַ ְחּתֹו
ַ אֹותם ְּב
ָ ֶאּלָ א ּגַ ְּדלּו

.טּוב ַטעַ ם וָ ַדעַ ת לַ ְּמ ֵדנּו
.ל ֹא ִת ְרצָ ח

;ִה ְת ַרּצֵ ה לְ ָא ִחיָך
.ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ָה ַרע ַּבּטֹוב

!ַהט לִ ִּבי ֶאל עֵ ְד ֶֹותיָך
.ל ֹא ִתנְ ָאף

.רּוח ַהּק ֶֹדׁש
ַ שּגּופכֶ ם הּוא ֵהיכָ ל ֶׁשל
ְ
דעו

.ֶא ְׁש ַּתעֲ ַׁשע ְּב ִמצְ ֶֹותיָך
ל ֹא ִתגְ נֹב

.נהגו ביושר ותנו למי ששרוי במחסור

.ִהּנֵ ה ָּת ַא ְב ִּתי לְ ִפ ֻּק ֶדיָך
ל ֹא ַת ֲענֶ ה ְב ֵר ֲעָך ֵעד ָׁש ֶקר׃

.ַד ְּברּו ֱא ֶמת ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו

.ֶּד ֶרְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ֶּמּנִ י

.ל ֹא ַת ְחמֹד כֹל ֲא ֶׁשר לְ ֵר ֶעָך

:זכרו את דברי האדון ישוע
.טֹוב לָ ֵתת ֵמ ֲא ֶׁשר לְ ַק ֵּבל
,וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך
.לֹואּה
ָ ּתֹורה ִּב ְמ
ָ לָ כֵ ן ָה ַא ֲה ָבה ִהיא ִקּיּום ַה

. ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ִׂש ָיח ִתי,תֹור ֶתָך
ָ ָמה ָא ַה ְב ִּתי

This day I call heaven and earth as witnesses
that I have set before you life and death,
blessings and curses.
We choose life!

,ַה ִעד ִֹתי ָבכֶ ם ַהּיֹום ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ
. ַה ְּב ָרכָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ ה,ַה ַחּיִ ים וְ ַה ָּמוֶ ת נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ יָך

Let us proclaim our allegiance to God:
Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai
ekhad. Barukh shem kavod malkhuto,
le’olam va’ed.

:בואו נצהיר אמונים לאלוהים

.ֹלהינּו יהֹוה ֶא ָחד
ֵ ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יהֹוה ֱא
.ָּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד

Hear O Israel, the Lord is our God, the
Lord alone. Blessed be His Name, whose
glorious kingdom is forever.

.ֹלהינּו יהֹוה ֶא ָחד
ֵ ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יהֹוה ֱא
.ָּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד

!ּבֹוח ִרים ַּב ַחּיִ ים
ֲ ָאנּו

Confession

וידוי

Rend your heart and not your garments, return
to the Lord your God; for He is gracious and
merciful, slow to anger, and of great kindness,
and He relents from doing harm.

ִק ְרעּו לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַאל ִּבגְ ֵדיכֶ ם וְ ׁשּובּו ֶאל יְ הוָ ה
,ֹלהיכֶ ם; ּכִ י ַחּנּון וְ ַרחּום הּוא
ֵ ֱא
. וְ נִ ָחם ַעל ָה ָר ָעה,ח ֶסד-ב
ֶ ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַר

Have mercy upon me, O God, according
to Your loving kindness; according to the
multitude of Your tender mercies blot out
my transgressions. Wash me thoroughly
from my iniquity and cleanse me from my
sin. For I acknowledge my transgressions
and my sin is always before me.

;ֹלהים ּכְ ַח ְס ֶּדָך
ִ ָחּנֵ נִ י ֱא
.ּכְ רֹב ַר ֲח ֶמיָך ְמ ֵחה ְפ ָׁשעָ י
.אתי ַט ֲה ֵרנִ י
ִ ּומ ַח ָּט
ֵ ֶה ֶרב ּכַ ְּב ֵסנִ י ֵמעֲ וֹנִ י
,ּכִ י ְפ ָׁשעַ י ֲאנִ י ֵא ָדע
.אתי נֶ גְ ִּדי ָת ִמיד
ִ וְ ַח ָּט

The sacrifices of God are a broken spirit and
a contrite heart – these You, our God, will not
despise.

,רּוח נִ ְׁש ָּב ָרה
ַ ֹלהים
ִ ְזִב ֵחי ֱא
.ֹלהים ל ֹא ִת ְבזֶ ה
ִ לֵ ב נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְדּכֶ ה ֱא

Kyrie Eleison

אדני חננו

Lord have mercy.
Lord have mercy.

.אדֹנָ י חננו

.אדֹנָ י חננו

.משיח חננו

Messiah have mercy.
Jesus, son of David, have mercy.

. חננו,דוד- בן,ישוע

Lord have mercy.
Jesus, son of David, have mercy.

. חננו,דוד- בן,ישוע

Songs of Worship
Ministry of the Word
Declaration

.אדֹנָ י חננו

שירי הלל
מקרא מן הכתובים ודרשה
הצהרה

Jesus of Nazareth suffered for us, leaving
us an example, that we should follow in
His steps.

,ישוע מנצרת סבל בעדנו
.השאיר לנו מופת ללכת בעקבותיו

He committed no sin, no guile was found
on His lips. When He was reviled He did
not revile in turn.

. לא מרמה בפיו,לא היה בו חטא
.כאשר חרפוהו לא השיב חירוף

When He suffered, He did not threaten,
but He trusted Himself to God who
judges justly.

, לא ִאיֵ ם,כאשר סבל
.אם מסר עצמו לאלוהים השופט בצדק-כי

The Messiah Himself bore our sins in His
body on the tree, that we might die to sin
and live to righteousness.

המשיח עצמו נשא את חטאינו בגופו על
. כדי שנמות לחטא ונחיה לצדקה,העץ

By His wounds we have been healed,
for we were like sheep going astray, but
have now returned to the Shepherd and
guardian of our souls.

, כי היינו כצאן אובדות,בחבורתו נרפא לנו
.אבל עתה שבנו אל הרועה ושומר נפשותינו

Glory to the Father and to the Son and to
the Holy Spirit; as it was in the beginning,
is now and shall be forever.

כבוד לאב ולבן ולרוח הקודש; כפי שהיה
. עתה ולעולמי עולמים,בראשית

Intercessions
Offertory and Hymn
The Peace
Being justified by faith, we have peace with
God through our Lord Jesus.
The peace of the Lord be always with you.
And also with you.
Let us offer one another a sign of peace.

The Communion
The Lord is here.
His Spirit is with us.

Lift up your hearts.
We lift them to the Lord.
Let us give thanks to the Lord our God.
It is right to give Him thanks and praise.

הפגעה
ההגשה ומזמורים
השלום

,ידי האמונה-נצדקים על
.שלום לנו עם אלוהים דרך ישוע אדוננו
;שלום האלוהים יהי עמכם תמיד

.וגם עִ מך

.נברך איש את רעהו בשלום

סעודת האדון
.האדון כאן

.רוחו בקרבנו
.ְׂשאו לבבכם

.נִ ׂשא אותם אל האדון
.נודה לה' אלוהנו

.לו יָ ֶאה להודות ּולשבח

It is indeed right and just, our duty and our joy
always and everywhere to give you thanks holy
Father, almighty and eternal God, through
Jesus the Messiah our Lord.

עת- בכל, לחובה ולְ עונג לנו,אכן יאה וגם ראוי
 אלוהים כל יכול, להודות לך אב קדוש,ובכל מקום
. דרך ישוע המשיח אדוננו,ונצחי

For as the time of his passion and resurrection
draws near, the whole world is called to
acknowledge His hidden majesty. The power
of the life-giving cross reveals the judgment
that has come upon the world and the triumph
of the Son of Man crucified. He is the victim
who dies no more, the Lamb once slain, who
lives forever, our advocate in heaven to plead
our cause.

 נקרא,שקרב המועד של ייסוריו ותקומתו
ֵ משום
.כל העולם כולו להכיר את הדר כבודו הנסתר
החיים מגלה את המשפט הבא-מעניק-כוח הצלב
.האדם הצלוב-על העולם והניצחון של בן
,הוא הקורבן אשר לא ימות עוד
, חי לעולמים,השֹה הנטבח פעם אחת
.המליץ שלנו בשמים אשר מפגיע בעדנו

Therefore with angels and archangels we
proclaim Your great and glorious Name,
forever praising You and singing:

מלאכים נכריז- עם מלאכים ושֹרי,כן-על
, את שימך הנעלה והנאדר
:בזמרנּו
ֵ
עולם-אותך נהלל עד

Holy, holy, holy Lord, God of power and
might, heaven and earth are full of Your
glory. Hosanna, hosanna in the highest.
Holy, holy, holy Lord, God of power and
might, blessed is He who comes in the
Name of the Lord. Hosanna, hosanna in
the highest.

,' קדוש ה, קדוש,קדוש
,אלהים רב כוח וגבורה
.מלוא השמים והארץ כבודך
. הושענא במרומים,הושענא
,' קדוש ה, קדוש,קדוש
.' ברוך הבא בשם ה,אלהים רב כוח וגבורה
. הושענא במרומים,הושענא

Accept our praises, heavenly Father, through
Your Son, our Saviour Jesus the Messiah;
and as we follow His example and obey His
command, grant that by the power of Your
Spirit these gifts of bread and wine may be to
us His body and His blood.

, דרך בנך, אב שבשמים,קבל רינתנו
;מושיענו ישוע המשיח
וכאשר אנו הולכים בעקבות המופת שהשאיר לנו
, תן נא בכוח רוחך,ומצייתים למצוותו
.שיהיו לנו מנחות אלו של הלחם והיין לגופו ולדמו

For in the same night that He was betrayed, He
took bread; and give you thanks, Blessed are You,
O Lord our God, King of the universe who brings forth
bread from the earth, He broke it, gave it to His
disciples, and said, “Take, eat; this is My body
which is given for you. Do this in remembrance
of Me.”

; הוא לקח לחם,בלילה בו הוסגר
,להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם
ֵ  ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא,וכאשר הודה לך
, הוא בצע אותו,ַהּמוצִ יא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ
:הגיש לתלמידיו ואמר
.«קחו ואכלו; זה גופי הניתן בעדכם
.»עשו זאת לזיכרוני

Again, after supper He took the cup; He gave
You thanks, Blessed are You, O Lord our God, King
of the universe, who creates the fruit of the vine. He
gave it to them, saying, “Drink this, all of you;
for this is My blood of the New Covenant
which is shed for you and for many, for the
forgiveness of sins. Do this, as often as you
drink it, in remembrance of Me.”
Great is the Mystery of faith:
Messiah has died; Messiah is risen; Messiah
will come again. Lord Jesus come in Glory.

; לאחר הסעודה נטל את הכוס,וכן גם
,להינּו ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם
ֵ  ֱא,' ָּברּוְך ַא ָּתה ה,הודה לך
, הגיש להם באמרו.ּבורא ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן
ֵ
;«קחו ושתו ממנה כולכם
כוס זו היא הברית החדשה בדמי הנשפך בעבורכם
.ובעבור רבים לסליחת חטאים
.»עשו זאת בכל פעם שתשתו ממנה לזיכרוני

Therefore, heavenly Father, with this bread
and this cup we do this in remembrance of
Him: we celebrate and proclaim His perfect
sacrifice made once for all upon the cross, His
resurrection from the dead, and His ascension
into heaven; and we look for His coming in
glory. Accept through Him, our great High
Priest, this our sacrifice of thanks and praise;
and as we eat and drink these holy gifts in the
presence of Your divine majesty, renew us by
Your Spirit, inspire us with Your love, and unite
us in the body of Your Son, Jesus the Messiah
our Lord.

 עם הלחם הזה ועם הכוס הזו, אב שבשמים,כן-על
 אנו חוגגים ומכריזים את קורבנו:אנו זוכרים אותו
,המושלם שעשה פעם ולתמיד על הצלב
; ועלייתו השמימה,תקומתו מן המתים
, קבל נא דרכו.ולשיבתו בכבוד אנו מצפים
; את זבח התודה והתהילה הזה,הכהן הגדול שלנו
וכאשר אנו אוכלים ושותים מנחות קודש אלו לפני
, חדש אותנו ברוחך,הדר כבודך
,האצל עלינו מאהבתך
. ישוע המשיח אדוננו,ואחד אותנו בגוף בנך

Adoration

:גדול הוא סוד האמונה

;המשיח מת; המשיח קם לתחייה
.נא בכבוד- אדון ישוע בוא.המשיח יבוא שוב

תהילה

Great and wonderful are Your deeds, Lord
God the Almighty. Just and true are Your ways,
O ruler of the nations. Who shall not revere
and praise Your name, O Lord? For You alone
are holy. All nations shall come and worship
in Your presence: for Your just dealings have
been revealed.

ֹלהי צְ ָבאֹות; צֶ ֶדק
ֵ  יהוה ֱא,ּגְ דֹולִ ים וְ נִ ְפלָ ִאים ַמ ֲע ֶׂשיָך
. ֶמלֶ ְך ַהּגֹויִ ים,וֶ ֱא ֶמת ְּד ָרכֶ יָך
? וְ ל ֹא יִ ֵּתן ּכָ בֹוד לְ ִׁש ְמָך, יהוה,ִמי ל ֹא יִ ָיר ֲאָך
;ּכִ י ַא ָּתה לְ ַב ְּדָך ָקדֹוׁש
;ֵהן ּכָ ל ַהּגֹויִ ים יָבֹואּו וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך
.ּכִ י נִ גְ לּו ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶקָך

To Him who sits on the throne and unto
the Lamb be blessing and glory and
honor and power forever.

, ההדר, הברכה,ליושב על הכסא ולׂשה
.הכבוד והעוז לעולמי עולמים

The Lord’s Prayer

As our Saviour has taught us, so we pray:
Our Father in heaven, hallowed be Your
name. Your kingdom come, Your will be
done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and
forgive us our sins as we forgive those who
sin against us. Lead us not into temptation
but deliver us from evil. For the kingdom,
the power, and the glory are Yours now
and for ever. Amen.

תפילת האדון

: כה נתפלל,כפי שלימד אותנו אדוננו

,ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם
,כּותָך
ְ ְּתבֹוא ַמל ,ָך
ָ יִ ְת ַק ֵּדׁש ִׁש ְמ
.יֵ עָ ֶׂשה ְרצֹונְ ָך ּכְ ַב ָּׁש ַמיִ ם ּכֵ ן ָּב ָא ֶרץ
,ֶאת לֶ ֶחם ֻח ֵּקנּו ֵּתן לָ נּו ַהּיֹום
ְּוסלַ ח לָ נּו עַ ל ֲח ָט ֵאינּו ּכְ ִפי ֶׁשּסֹולְ ִחים ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו
 ּכִ י ִאם, וְ ַאל ְּת ִב ֵיאנּו לִ ֵידי נִ ָּסיֹון.חֹוט ִאים לָ נּו
ְ ַל
בּורה
ָ ְ ּכִ י לְ ָך ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ַהּג.ַחּלְ צֵ נּו ִמן ָה ָרע
. ָא ֵמן.וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת לְ עֹולְ ֵמי עֹולָ ִמים

Agnus Dei

שֹה האלוהים

Lamb of God, You take away the sins of the
world, have mercy on us.
Lamb of God, You take away the sins of the
world, have mercy on us.
Lamb of God, You take away the sins of the
world, give us Your peace.

,ׂשה האלוהים הנושא חטאת העולם

Draw near with faith and receive the body and
blood of Jesus the Messiah.

.ִקרבו באמונה ַוקבלו את גוף ודם ישוע המשיח

.חננו

,ׂשה האלוהים הנושא חטאת העולם

.חננו

,ׂשה האלוהים הנושא חטאת העולם

.שֹים את שלומך עלינו

Thanksgiving

הודיה

Almighty God, our Heavenly Father, we
have sat at Your feet, learned from Your
word and eaten from Your table. We give
You thanks and praise for accepting us into
Your family. Send us out with Your blessing
to live and witness for You in the power of
Your Spirit through Jesus, Your Anointed
One. Amen.

, אבינו שבשמים,אל שדי
, למדנו מדברך,ישבנו לרגליך
 נודה לך ונהללך על.ואכלנו משולחנך
.שקבלת אותנו אל משפחתך
שלח אותנו בברכתך לחיות ולהעיד בעבורך
. דרך ישוע משיחך,בעֹז רוחך
.אמן

Blessing

הברכה

May Jesus of Nazareth give you grace to grow
in holiness, to deny yourselves, take up your
cross, and follow Him. And the blessing of
God Almighty, the Father, the Son, and the
Holy Spirit, be among you and remain with you
always. Amen.

,ייתן לכם ישוע מנצרת חסד לגדול בקדושה
. לשאת את הצלב וללכת אחריו,להתכחש לעצמכם
, ורוח הקודש, הבן, האב,וברכת אל ׁשדי
.תהיה בקרבכם ותעמוד עמכם תמיד

.אמן

At once the Spirit sent him out into the wilderness, and he
was in the wilderness forty days, being tempted by Satan.
He was with the wild animals, and angels attended him.
Mark 1:12-13

רּוח ַה ִּמ ְד ָּב ָרה׃ וַ יְ ִהי ָׁשם ַּב ִּמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים יֹום
ַ הֹוציאֹו ָה
ִ ַּומ ֵהר
.ם־ה ַחּיֹות וְ ַה ַּמלְ ָא ִכים ֵׁש ְרתּוהּו
ַ וְ ַה ָׂש ָטן נִ ָּסהּו וַ יְ ִהי ִע

13-12:1 מרקוס

Our sermons, Bible studies and lectures are available on
Apple Podcasts, SoundCloud, TuneIn, Spotify, Google Play, PlayerFM.
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