
שישה צעדים לישוע – שיעור מכתבי הקודש.
1.התנ"ך והברית החדשה – דבר אלוהים:

1. אלוהים קרא לאנשים לכתוב את דברו. 
אגרת פטרוס השנייה א' : 20 - 21 , אגרת שאול השנייה אל טימותיאוס ג':16

2
הבשורה על – פי יוחנן כ': 30-31

3. אל תוסיף אל דברי נבואת הספר הזה ...
ואל תגרע מדברי ספר הנבואה הזאת.

התגלות כב' :18-19

2. כל בן - אדם יכול למצוא את אלוהים - אם הוא מחפש אותו בכל הלב .
1

מעשי השיחים יז: 26-31

2

דברים ד': כט–לא

3.חפשו את אדוני כשהוא נמצא. 
ישעהו נה': ו-ז

3. אלוהים מחפש אנשים אשר מאמינים בו ובדברו.
אלוהים נותן גמול למי שמחפש אותו ורוצה להתקרב אליו.

1.עיני אדוני משוטטות בכל הארץ כדי לחזק את המסורים לו בלב שלם.
דברי הימים ב' טז' : ט

2

הבשורה על פי יוחנן ד'- 23

3
אגרת אל העברים יא': 6

4. נאמין בישוע המשיח מנצרת !
1

אגרת שאול אל הקולוסים א': 15-22

2
אגרת שאול הראשונה אל טימותיאוס ב':5

3. ישוע אמר על בן- אדם המאמין בו : 

הבשורה על פי יוחנן ז':38

5. מה ישוע ציווה להכריז לתלמידיו?

אם אלוהים הושיע את המאמינים בו דרך הבשורה שלו בתקופה שישוע שירת בישראל לפני 2000 שנה , אז
הבשורה שלו תושיע גם אותנו!
לכן, נברר מה כתוב בבשורה:

1

הבשורה על פי מרקוס טז': 16-19

הבשורה על פי לוקס כד': 46-47



הבשורה על פי מתי כח': 19-20 , אגרת שאול הראשונה אל קורינתים טו': 1-5

2. הבשורה היחידה נותנת ישוע לבני-אנוש. 
אגרת שאול אל גלטים א':8

3 . תאמינו בישוע המשיח מנצרת.

מעשי השליחים ד':12

מעשי השליחים א': 8

4

מעשי השליחים יז: 30

5
מעשי השליחים ב': 38 

מעשי שליחים ח': 16, מעשי השליחים י': 48
6. טבילה ברוח הקודש 

מעשי השליחים ב' 2-4, 38-39, מעשי השליחים ח' : 17,
מעשי השליחים י : 44-46, מעשי שליחים יט' : 6, בשורה על פי יוחנן א' : 33

מעשי השליחים ה': 32

6. אתגר: האם אתה מאמין בתנ"ך ובברית החדשה?

כתבי הקודש מזהירים אותנו לחפש גאולה בזמן שאלוהים נותן לנו . אלוהים נתן לנו אפשרות לפני
שהתחלנו לציית לדבר אלוהים לקבל גאולה מהשפע של חטא בחיים שלנו:

1
בשורה על פי מרקוס טז' :16

2
בשורה יל פי מתי כד':14

3
אגרת שאול השנייה אל התסלוניקים א': 6-10
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http://www.sayadi-al-nas.com/

	Lokale Festplatte
	שישה צעדים לישוע – שיעור מכתבי הקודש.


