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מעשי השליחים א
ְׂבּורה בְׂבֹוא עֲ לֵיכם רּוח הק ֹּדׁש ו ִּהְׂ י ִּיתם עֵ די בִּירּוׁשָ לי ִּם ּו ְׂבכָל י ְׂהּודָ ה ּובְׁׂשֹומְׂ רֹון ו ְׂעד־קְׂ צֵה הָ ָארץ׃
 8אֲ בָל תִּ שְׂ אּו ג ָ
 07השליחים
הם קיבלו שליחות מאוד ברורה מהאדון ישוע
מתי י  0-00לבשר את מלכות השמים
מתי ג ג ביָמִּ ים הָ הֵ ם קָ ם יֹוחָ נָן המטְׂ בִּיל וי ְׂהִּ י ק ֵֹּרא בְׂמִּ דְׂ בר י ְׂהּודָ ה לֵאמ ֹּר׃ ׁ 7שּובּו כִּי מלְׂכּות הׁשָ מי ִּם קָ ְׂרבָה לָבֹוא׃
מלכות השמים מתי פרק יא  07מימי יוחנן המטביל
מתי יג  00סודות מלכות השמים
וי ֹּאמר אֲ לֵיהם על־כֵן כָל־סֹופֵ ר מְׂ לֻמָ ד לְׂמלְׂכּות הׁשָ מי ִּם ּדֹומה לְׂאִּ יׁש בעל־בי ִּת המֹוצִּיא מֵ אֹוצָרֹו חֲ דָ ׁשֹות ו ְׂגם י ְׁׂשָ נֹות׃
מתי יג 27
מתי יט  78 78וי ֹּאמר י ֵׁשּוע אֲ לֵיהם ָאמֵ ן א ֹּמֵ ר אֲ נִּי לָכם אתם הה ֹּ ְׂלכִּים ַאחֲ ָרי בְׂהִּ תְׂ חּדֵ ׁש הב ְִּׂריָאה כאֲ ׁשר י ֵׁשֵ ב
בן־הָ ָאדָ ם על־כִּסֵ א כְׂבֹודֹו גם־אתם תֵ ׁשְׂ בּו על־ׁשְׂ נ ֵים עָ שָ ר כִּסְׂ אֹות לִּׁשְׂ פ ֹּט את־ׁשְׂ נֵים עָ שָ ר ׁשִּ בְׂטֵ י י ִּשְׂ ָראֵ ל׃ 72
וְׂכָל־אִּ יׁש אֲ ׁשר עָ זב בָתִּ ים ו ְַׂאחִּ ים ואֲ חָ יֹות ו ְָׂאב ו ָאֵ ם ו ְׂאֵ ׁשת ּו ָבנִּים ו ְׂשָ דֹות לְׂמען ׁשְׂ מִּ י הּוא י ִּקח מֵ ָאה ׁשְׂ עָ ִּרים ו ְׂחיֵי עֹולָם
י ִָּירׁש׃  03ו ְׂאּולָם רבִּים מִּ ן־הָ ִּראׁשֹונִּים י ִּהְׂ יּו ַאחֲ רֹונִּים ּומִּ ן־הָ ַאחֲ רֹונִּים ִּראׁשֹונִּים׃
מתי כה ָאז תִּ דְׂ מה מלְׂכּות הׁשָ מי ִּם לְׂעשר עֲ לָמֹות אֲ ׁשר לָקְׂ חּו את־נֵרֹותֵ יהן ותֵ צאנָה לִּקְׂ ראת החָ תָ ן׃
למה שמעון פטרוס קם
מעשי השליחים א ּ02וביָמִּ ים הָ הֵ ם קָ ם פטְׂ רֹוס בְׂתֹוְך הָ ַאחִּ ים ּומִּ סְׂ פר ׁשְׂ מֹות הנִּקְׂ הָ לִּים יחד כְׂמֵ ָאה ו ְׂעשְׂ ִּרים וי ֹּאמר׃
מתי טז 01
ויען ׁשִּ מְׂ עֹון פטְׂ רֹוס וי ֹּאמר אתָ ה הּוא המָ ׁשִּ יח בן־אֱ ֹלהִּ ים חיִּים׃  02ויען וי ֹּאמר אֵ לָיו אׁשְׂ ריָך ׁשִּ מְׂ עֹון בר־יֹונָה כִּי־בָשָ ר
ו ָדָ ם ֹלא ִּגלָה־לְָׂך את־ז ֹּאת כִּי אִּ ם־ָאבִּי ׁשבׁשָ מָ י ִּם׃  08ו ְׂגם־אֲ נִּי א ֹּמֵ ר לְָׂך כִּי אתָ ה פטְׂ רֹוס ו ְׂעל־הּצּור הזה אבְׂנה
את־קְׂ הִּ לָתִּ י ו ְׁׂשעֲ ֵרי ׁשְׂ אֹול ֹלא י ִּ ְׂגבְׂרּו עָ ליהָ ׃  02ו ְׂאתֵ ן לְָׂך את־מפְׂ תְׂ חֹות מלְׂכּות הׁשָ מָ י ִּם וְׂכָל־אֲ ׁשר תאֱ ס ֹּר על־הָ ָארץ
ָאסּור י ִּהְׂ יה בׁשָ מי ִּם וְׂכָל־אֲ ׁשר תתִּ יר על־הָ ָארץ מֻ תָ ר י ִּהְׂ יה בׁשָ מָ י ִּם׃ ָ 73אז ִּצּוָה על־תלְׂמִּ ידָ יו אֲ ׁשר ֹלא י ְׂספְׂ רּו לְׂאִּ יׁש
כִּי הּוא המָ ׁשִּ יח׃  70מִּ ן־הָ עֵ ת ההִּ יא הֵ חֵ ל י ֵׁשּוע לְׂהגִּיד לְׂתלְׂמִּ ידָ יו כִּי צ ִָּריְך הּוא לָלכת י ְׂרּוׁשָ ָלי ִּם ו ִּיעֻ נה ה ְׂרבֵה מִּ ידֵ י
הזְׂקֵ נִּים ו ְָׂראׁשֵ י הכ ֹּהֲ נִּים ו ְׂהסֹופ ְִּׂרים וְׂי ֵהָ ֵרג ּוביֹום הׁשְׂ לִּיׁשִּ י קֹום י ָקּום׃
למה שליח 21
גֹורלֹות
 72לָקחת את־גֹורל השֵ רּות הזה ו ְׂהשְׂ לִּיחּות אֲ ׁשר עָ בר מִּ מנָה י ְׂהּודָ ה להֲ ֹלְך אל־מְׂ קֹומֹו ׁשלֹו׃  71ויפִּ ילּו ָ
גֹורל על־מתִּ יָה ויִּסָ פח אל־עׁשְׂ תֵ י עָ שָ ר השְׂ לִּיחִּ ים׃
ויִּפ ֹּל ה ָ
מעשה השליחים יב 0
הֹורדֹוס את־י ָדֹו לְׂהָ רע לאֲ נָׁשִּ ים מִּ ן־הקָ הָ ל׃  7ויָמת את־יעֲ ק ֹּב אֲ חִּ י יֹוחָ נָן בחָ רב׃
יב בָעֵ ת ההִּ יא ׁשָ לח המלְך ְׂ
ההבדל בין יעקב השליח ויעקב האח שלהאדון ישוע.
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אל הרומיים א מפסוק 01
כִּי אֵ יננִּי בֹוׁש מִּ בְׂשֹורת המָ ׁשִּ יח אֲ ׁשר גְׂבּורת אֱ ֹלהִּ ים הִּ יא לִּתְׂ ׁשּועָ ה ְׂלכָל־המאֲ מִּ ין ליְׂהּודִּ י ִּראׁשֹונָה ו ְׂגם־ליְׂוָנִּי׃ 02
כִּי־בָּה נִּ ְׂגלְׂתָ ה צִּדְׂ קת אֱ ֹלהִּ ים מֵ אֱ מּונָה אֶ ל־אֱ מּונָה ככָתּוב ו ְׂצּדִּ יק באֱ מּונָתֹו י ִּחְׂ יה׃
צ ָָרה ּומְׂ צּוקָ ה על־כָל־נפׁש ָאדָ ם ע ֹּשה הָ ָרע על־היְׂהּודִּ י בתְׂ חִּ לָה ו ְׂגם־על־היְׂוָנִּי׃  03וְׂכָבֹוד ו ְׂהָ דָ ר ו ְׁׂשָ לֹום ְׂלכָל־ע ֹּשה
הּטֹוב ליְׂהּודִּ י בתְׂ חִּ לָה ו ְׂגם ליְׂוָנִּי׃ פרק ב
אמונת המשיח – האמונה שלו לא שלנו.
תֹורה ו ְׂהנְׂבִּיאִּ ים׃  77ו ְׂהִּ יא צִּדְׂ קת אֱ ֹלהִּ ים בֶאֱ מּונַת
תֹורה צִּדְׂ קת אֱ ֹלהִּ ים יָצְָׂאה לָאֹור אֲ ׁשר הֵ עִּ ידּו עָ ליהָ ה ָ
ו ְׂעתָ ה ִּב ְׂבלִּי ָ
י ֵׁשּועַ הַ מָ ׁשִׁ יחַ אל־כ ֹּל ו ְׂעל־כ ֹּל אֲ ׁשר האֱ מִּ ינּו בֹו כִּי אֵ ין לְׂהבְּׂדִּ יל׃ ג

חרון אלוהים = ח על־כֵן עתָ ה אֵ ין־אׁשְׂ מָ ה בָאֵ לה אֲ ׁשר הֵ ם במָ ׁשִּ יח י ֵׁשּוע (המִּ תְׂ ה ְׂלכִּים ׁשלא כבָשָ ר אלָא לְׂפִּ י
הָ רּוח)׃ אל הרומיים ח
 08כִּי נִּ ְׂגלָה חֲ רֹון אֱ ֹלהִּ ים מִּ ן־השָ מי ִּם על כ ִּ
ָל־רׁשְׂ עת ְׂבנֵי ָאדָ ם ו ְׂעוְׂלָתָ ם אֲ ׁשר י ַעַ צְרּו אֶ ת־הָ אֱ מֶ ת בְעַ ו ְלָ ה׃  02יען
ֹלהִׁ
אֲ ׁשר ַדעַ ת הָ אֱ ֹלהִׁ ים גְלּוי ָה ב ְִׁק ְרבָם כִׁי הָ אֱ ים גִׁלָ ה לָ הֶ ם׃
איך אלוהים גילה
כוכבים  -יט למְׂ נּצֵח ,מִּ זְׂמֹור לְׂדָ ו ִּד׃
 7השָ מי ִּם ,מְׂ ספ ְִּׂרים כְׂבֹוד־אֵ ל; ּומעֲ שֵ ה י ָדָ יו ,מגִּיד הָ ָרקִּ יע׃ תהילים יט
א הָ אֱ ֹלהִּ ים אֲ ׁשר־ּדִּ בר מִּ קדם פְׂ עָ מִּ ים רבֹות ּובְׂפָ נִּים ׁשֹּנִּים אל־אֲ ב ֹּתֵ ינּו בְׂיד הנְׂבִּיאִּ ים ּדִּ בר אֵ לֵינּו בְַׂאחֲ ִּרית היָמִּ ים
הָ אֵ לה בְׂיד בְׂנֹו׃ אל העברים א
דבר אלוהים
מעשי השליחים טו 70כִּי מִּ ּד ֹּר ֹּת עֹולָם יׁש־לְׂמׁשה ד ְֹּׂרׁשִּ ים ְׂבכָל־עִּ יר ו ָעִּ יר ּומִּ ּדֵ י ׁשבת בְׁׂשבתֹו י ִּקָ ֵרא ְׂבבָתֵ י ְׂכנֵסִּ יֹות׃
ְׂבּורתֹו הנִּצְׂחִּ ית ו ֵאלָהּותֹו מֵ עֵ ת נִּב ְָׂרא הָ עֹולָם
 73כִׁי מַ הּותֹו הַ נַעֲ לָ מָ ה הִּ יא כ ֹּחֹו תִׁ ּו ַָדע בְמַ עֲ שָ יו ו ְׂתֵ ָראה בָהם ג ָ
עד־אֲ ׁשר אֵ ין לָהם פִּ תְׂ חֹון פה לְׂהִּ תְׂ נּצֵל׃
ְׂבּורתֹו ו ְַׂאחֲ ֵרי טהֲ רֹו א ֹּתָ נּו בְׂנפְׁׂשֹו מֵ חּט ֹּאתֵ ינּו י ָׁשב לִּימִּ ין הגְׂדֻ לָה
ו ְׂהּוא ז ֹּהר כְׂבֹודֹו ו ְׂצלם עצְׂמּותֹו ו ְׂנֹושֵ א כ ֹּל בִּדְׂ בר ג ָ
במְׂ רֹומִּ ים׃ אל העברים 0
ו ְׂהּוא צלם הָ אֱ ֹלהִּ ים הנעְׂ לָם ּובְׂכֹור כָל־נִּב ְָׂרא׃  01כִּי־בֹו נִּב ְָׂרא כ ֹּל אֲ ׁשר בשָ מי ִּם ואֲ ׁשר בָָארץ כ ֹּל הנ ְִּׂראה ו ְׂכ ֹּל
אֲ ׁשר־אֵ יננּו נ ְִּׂראה הֵ ן כִּסְׂ אֹות ּוממְׂ ׁשָ לֹות הֵ ן שְׂ ָררֹות ו ְָׂרׁשֻ יֹות הכ ֹּל נִּב ְָׂרא על־י ָדֹו ּולְׂמעֲ נֵהּו׃  02ו ְׂהּוא לִּפְׂ נֵי הכ ֹּל ו ְׂהכ ֹּל
קיָם בֹו׃  08ו ְׂהּוא ר ֹּאׁש גּוף הָ עֵ דָ ה אֲ ׁשר הּוא ֵראׁשִּ ית ּובְׂכֹור מֵ עִּ ם המֵ תִּ ים לְׂמען י ִּהְׂ יה הָ ִּראׁשֹון בכ ֹּל׃ קולוסים 0

 70כִּי הִּ כִּירּו את־הָ אֱ ֹלהִּ ים ו ְֹׂלא־ ִּכבְׂדֻ הּו כֵאֹלהִּ ים ו ְׂגם־ֹלא הֹודּו לֹו כִּי אִּ ם־הָ לְׂכּו ַאחֲ ֵרי ההבל בְׂמֹועֲ צֹותֵ יהם וַיֶחְ ׁשַ ְך
לִׁ בָם הַ ִׁנבְעָ ר׃ ּ 77ובְָׂאמְׂ ָרם חֲ כָמִּ ים אֲ נָחְׂ נּו הָ יּו ִּלכְׂסִּ ילִּים׃
הלב מקור האמונה הוא בחושך – רק הבשורה יכולה להאיר את הלב.
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 02ו ְׂהִּ נֵה ז ֹּאת אֲ נִּי א ֹּמֵ ר ּומֵ עִּ יד בָָאדֹון כִּי מֵ עתָ ה ֹלא־תֵ לְׂכּו עֹוד כְׂיתר הגֹוי ִּם הה ֹּ ְׂלכִּים בְׂה ְׂבלֵי שִּ ְׂכלָם׃  08חֲ ׁשֻ כֵי
הּדעת ּומּוז ִָּרים לְׂחיֵי אֱ ֹלהִּ ים מִּ פְׂ נֵי אִּ ּולְׂתָ ם אֲ ׁשר בָהם כִּי־טח מֵ השְׂ כִּיל ְׂל ָבבָם׃ אל האפסים ד

 70ויָמִּ ירּו את־כְׂבֹוד הָ אֱ ֹלהִּ ים אֲ ׁשר הּוא חי ו ְׂקיָם בִּדְׂ מּות צלם ָאדָ ם אֲ ׁשר הּוא כָלה ו ְׂהֹולְֵך צלם כָל־עֹוף ו ְׂהֹולְֵך
ל־ַארבע ו ְׂרמש הָ אֲ דָ מָ ה׃
ְׂ
ע
 72על־כֵן גם־הָ אֱ ֹלהִּ ים נְׂתָ נָם לּטֻ מְׂ ָאה בְׂתאֲ ֹות ִּלבָם לְׂנבֵל ְׂגו ִּיֹותֵ יהם אִּ יׁש ב ְֵׂרעֵ הּו׃  72אֲ ׁשר הֵ מִּ ירּו אֲ מִּ תֹו ׁשל
הָ אֱ ֹלהִּ ים בשָ קר וי ְׂכבְׂדּו את־הב ְִּׂריָה לְׂעָ בְׂדָ ּה תחת ב ְֹּׂראָ ּה המְׂ ב ָֹּרְך לְׂעֹולָמִּ ים ָאמֵ ן׃  71בעֲ בּור ז ֹּאת נְׂתָ נָם הָ אֱ ֹלהִּ ים
לְׂתאֲ ֹות בּוׁשָ ה כִּי־נְׁׂשֵ יהם החֱ לִּיפּו את־ּדרְך ארץ בְׁׂשלא כְׂדרְך ָארץ׃  72וְׂכֵן גם־ה ְׂזכ ִָּרים עָ זְׂבּו דרְך גבר בְׂאִּ שָ ה
ויֵחמּו זה בָזה בְׂתאֲ ו ָתָ ם ויעֲ שּו תֹועֵ בָה ָזכָר עִּ ם־ ָזכָר ויִּקְׂ חּו שְׂ כר מְׂ ׁשּובָתָ ם הָ ָראּוי לָהם בְׂעצם גּופָ ם׃  78ו ְׂכאֲ ׁשר
מָ אֲ סּו ּדעת אֱ ֹלהִּ ים נְׂתָ נָם הָ אֱ ֹלהִּ ים בִּידֵ י דֵ עָ ה נִּמְׂ ָאסָ ה לעֲ שֹות אֵ ת אֲ ׁשר־ֹלא י ֵעָ שה׃  72ויִּרב בְׂקִּ ְׂרבָם כָל־חָ מָ ס זְׂנּות
ו ָרׁשע בצע ו ָָאון ויִּמָ לְׂאּו קִּ נ ְָׂאה ו ָרצח ּומְׂ ִּריבָה ּומִּ ְׂרמָ ה ו ְׂתהְׂ פֻ כֹות׃  03ה ֹּ ְׂלכֵי ָרכִּיל ּומלְׁׂשִּ ינִּים שנְׂאֵ י אֱ ֹלהִּ ים וְׂגֵאִּ ים וְׂזֵדִּ ים
ּומִּ תְׂ ה ֹּ ֲללִּים ו ְׂחׁשְׂ בֵי ָאון ו ְֹׂלא ׁש ֹּמְׂ עִּ ים בְׂקֹול אֲ בֹותָ ם׃  00נִּבְׂעָ ִּרים מִּ ּדעת ּובֹּגְׂדִּ ים ַא ְׂכז ִָּרים נ ֹּטְׂ ֵרי שִּ נְָׂאה ו ְֹׂלא רחֲ מָ נִּים׃
 07יֹודְׂ עִּ ים הֵ מָ ה את־מִּ ׁשְׂ פט אֱ ֹלהִּ ים כִּי־ע ֹּשֵ י אֵ לה ְׂבנֵי־מָ ות הֵ ם ו ְֹׂלא לְׂבד ׁשיעֲ שּו את־אֵ לה כִּי גם־רֹוצִּים בְׂע ֹּשֵ יהם׃

פסוק מפתח לכל השיעורים
 02ז ֹּאת ה ְׂזכֵר לָהם ו ְׂהָ עֵ ד לִּפְׂ נ ֵי הָ ָאדֹון ׁשלא לעֲ ס ֹּק בְׂתֹוכחת מִּ לִּים ֹלא לְׂהֹועִּ יל רק לְׂעּוֵת ּדעת הש ֹּמְׂ עִּ ים׃  02הֱ י ֵה
ׁשָ קּוד לְׂהִּ תְׂ יּצֵב נאֱ מָ ן לִּפְׂ נֵי אֱ ֹלהִּ ים ּוכְׂפ ֹּעֵ ל אֲ ׁשר ֹלא־י ֵבֹוׁש המְׂ חלֵק על־נָכֹון ּדְׂ בר הָ אֱ מת׃  01אֲ בָל תִּ ְׂרחק מִּ ּדִּ ב ְֵׂרי הבל
הפְׂ סּולִּים כִּי יֹוסִּ יפּו ה ְׂרבֹות רׁשע׃ השניה לטימוטיוס ב
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