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שנים  3אשר נמשכה שנה עד , ישוע התחיל את פעילותו בגליל

(שלוש שנים–לפי יוחנן , לפי הסינופטים שנה) 

עיקר פעולתו היה באזור ים כנרת   

על הגבול בין אזור שליטתו של , היא כפר נחום" עירו של ישוע"

הורדוס אנטיפס והורדוס פיליפוס  

.  כל ארבעת הבשורות מתארות את פעילותו של ישוע בגליל

.  שם ישבו הייטורים, י החשמונאים"הגליל נכבש ע

ובתקופתו של ישוע האזור היה  , החשמונאים ייהדו את הגליל

ישבו בו יהודים ופגנים     , מעורב

Ministry-הפעילות של ישוע 



.......סיכום פעילות ישוע•

דרשה בבית כנסת: נצרת•

החתונה והיין  : הנס הראשון: קנה•

ריפוי בן שר המאה  •

הדרשה על ההר  : הר האושר•

בחירת התלמידים•

תפילת אבינו שבשמים•

ריפוי חולים: גנוסר•

,  פטרוס ואנדרי, מוצאם של פיליפוס: בית צידא•

ריפוי עיוור

נס החזירים: כורסי•



סיכום פעילות ישוע בגליל

נס הלחם והדגים הראשון: טבחה•

נס הלחם והדגים השני: תל הדר•

,  הליכה על המים, הרגעת סערה: ים כינרת•

בחירת התלמידים הראשונים

התנבא על מותו, ישוע התגלה כמשיח: בניאס•

[?הר חרמון]ההשתנות : הר תבור

גירוש רוח טמאה מהנער: דבוריה•

החייאת בן האלמנה: נין / נעים •





פעילות של ישוע בקרב הלא יהודים  •

האשה השומרונית: שכם•

משל השומרוני הטוב: מישור אדומים•

ריפוי עשרת המצורעים: שומרון•

האשה הנוכרית מסוריה•

ריפוי החרש: דקפוליס•

זכי המוכס, ריפוי העיוור: יריחו•



ריפוי הנכה בבריכות בית חסדא בירושלים•

ריפוי העיוור בברכת השילוח בירושלים•

:בשבוע הקדוש של הפסחא•

(אלעזריה)תחייתו של אלעזר בבית עניה•

משיחת השמן בבית עניה•

הכניסה החגיגית לירושלים, בית פגי•

על חורבן ירושלים" האדון"בכי •

ישוע מנבא חורבן וצרות  " האפוקליפסה הקטנה"•

טיהור בית המקדש•

אשה חוטאת מובאת לפני ישוע בבית המקדש•



.שתיים הן ארצות הגליל

הגליל העליוןהאחת מכונה בשם 

,הגליל התחתוןוהשנייה בשם 

.וארץ סוריה( פיניקיה)ומסביב להן נמצאו ארץ הצידונים 



והר הכרמל  עם בנותיה עכושמש גבולות הארץ הם וממערב

אשר היה לפנים לבני הגליל ועתה

,הוא נחשב על גבול הצורים

גבע עיר הרוכביםובקרבתו נמצאה 

אשר נקראה בשם זה כי לפנים  

ישבו בה רוכבים מצבא המלך  

.  הורדוס אשר נפטרו מעבודתם

ועירשומרוןהן ארץ הדרוםוגבול 

ומרוח קדם. עד מי הירדןבית שאן 

ארצות סוסיתא  גבול הגליל הן 

ושם  , וגדר וארץ הגולן( היפוס)

,נמצאו גם גבולות מלכות אגריפס

.ומרוח צפון סובב הגבול על צור וארץ נחלתה



בקרבת  ( חבולון)ואורך הגליל התחתון מעיר טבריה עד כבול 

ורוחבו מן הכפר אשר בעמק הגדול ושמו כסלות  . חוף עכו

(כסלון תבור)

.  עד באר שבע

ואף כי שתי ארצות הגליל קטנות במידה  

,  ומכל העברים הן מוקפות ערי ניכר

בכל זאת עצרו יושביהן

בכל המלחמות את האויבים

.  מעלות על הארץ

כי היו הגלילים אנשי מלחמה מנעוריהם  

מעולם לא , ועצומים במספרם כל הימים

שלט בהם מורך לב באנשים ומעולם לא 
, חסרה הארץ גברים יוצאים לקראת נשק





כי כולה ארץ דשנה ואדמת מרעה

וגם עצים שונים צומחים בה       

ועושר תנובת הארץ מושך גם את לב האנשים הרחוקים  

. מאהבת עבודת האדמה

וכל הארץ נזרעה בידי יושביה ולא נמצא בה אף חבל שומם  

.   אחד

ערי הגליל רבות והמון הכפרים  , ובגלל ברכת האדמה הטובה

מלאים אדם מרובים באוכלוסים וגם מספר יושבי הקטן  

.שבכפרים הוא חמישה עשר אלף

,  (ארץ פריה)ואף כי ארץ הגליל נופלת במידותה מעבר הירדן 

הנה היא עולה עליה בחילה ובעושרה

...כי כולה ארץ זרועה ופוריה בכל מקום

(196' עמ, מהדורת שמחוני. ג-א, ג, ג, מלחמת היהודים עם הרומאים)



.        ועבר הירדן והגליל, יהודה: שלוש ארצות לביעור
. ושלוש שלוש ארצות לכל אחת ואחת

.  והעמקוגליל התחתון גליל העליון 

.  גליל העליון–כל שאינו מגדל שקמין , מכפר חנניה ולמעלן

.  גליל התחתון–כל שהוא מגדל שקמין , ומכפר חנניה ולמטן

...העמק–ותחום טבריא 

(ב"ט מ"שביעית פ, משנה)



..  באותה העת עבר ישוע בשדה קמה
1:מתי יב 

מלכות השמים דומה  

לאיש הזורע זרע 

...טוב בשדהו
24: מתי יג



הּוא  ַאֲחֵרי ֵכן ָעַבר ֵמִעיר ְלִעיר ּוִמְכָפר ִלְכָפר ְכשֶׁ
ת ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ר אֶׁ .  ַמְכִריז ּוְמַבש ֵ

ָבאּו ֵאָליו ִמָכל  4 ר ִהְתַאְספּו ֲהמֹוֵני ֲאָנִשים שֶׁ ַכֲאשֶׁ
ת ַזְרעֹו"5: ִדֵבר ְבָמָשל, ִעיר ַע אֶׁ ;  ַהּזֹוֵרַע ָיָצא ִלְזר 

ְך ְוִנְרְמסּו רֶׁ ר ָזַרע ָנְפלּו ַכָמה ְזָרִעים ְבשּוֵלי ַהדֶׁ ,  ַכֲאשֶׁ
ַלע6. ְועֹוף ַהָשַמִים ָאַכל אֹוָתם ,  ֲאֵחִרים ָנְפלּו ַעל סֶׁ

ר ַלחּות סֶׁ 7. ַאְך ִעם ְצִמיָחָתם ִהְתַיְבשּו ִבְגַלל ח 

ָצְמחּו ַיַחד , ֲאֵחִרים ָנְפלּו ֵבין קֹוִצים ַאְך ַהּקֹוִצים שֶׁ
ֱחִניקּו אֹוָתם ַוֲאֵחִרים ָנְפלּו ַעל ֲאָדָמה  8. ִעָמם הֶׁ

." ָצְמחּו ְוָעׂשּו ְפִרי ִפי ֵמָאה, טֹוָבה

ָאַמר ז את ָקָרא ָאְזַנִים לֹו: "ְלַאַחר שֶׁ ִיְשַמע, ִמי שֶׁ !"שֶׁ



לוקאס יג

: ספר את המשל הזה6

לאיש אחד היתה תאנה  "

פעם בא  ; נטועה בכרמו

לחפש בה פרי ולא  

: אמר אל הכורם7.מצא

הנה זה שלוש שנים אני  '

בא לחפש פרי בתאנה  

כרת  . הזאת ולא מצאתי

למה להניח לה  . אותה

?'גם לדלדל את הקרקע



לוקאס יז  

יאמר לעבד לאחר  , שיש לו עבד חורש או רועה, מי מכם"
'?בוא הנה מיד והסב אל השלחן, 'שובו מן השדה

חגר מתניך  , הכן לי ארוחת ערב, 'האם לא יאמר לו8
אחרי כן תאכל ותשתה  . ושרתני עד שאגמר לאכל ולשתות

9'?אתה

?האם יהיה אסיר תודה לעבד על שעשה את אשר צוה

:  אמרו, לאחר עשותכם את כל שצויתם, כן גם אתם10
11." 'עשינו מה שמחובתנו לעשות, עבדים אנחנו ותו לא'

.בלכתו לירושלים עבר בשומרון ובגליל







ִליל ... ַאֲחֵרי  א ֵיׁשּוַע ַלגָּ ת ְבׂשֹוַרת ָהֱאֹלִהים  בָּ ְוִהְכִריז אֶׁ
שּובּו  ! ָמְלָאה ָהֵעת ּוְקֵרָבה ַמְלכּות ֱאֹלִהים"15:ְבָאְמרֹו

!"ִבְתשּוָבה ְוַהֲאִמינּו ַבְבׂשֹוָרה

ר ָהַלְך ַעל 16 ִליל ַכֲאשֶׁ ַפת ַים ַהגָּ ת שְׂ ת ִשְמעֹון ְואֶׁ ָרָאה אֶׁ
ִכי ַדָיִגים , ַאְנְדֵרי ֲאִחי ִשְמעֹון פֹוְרִׂשים ְרָשתֹות ַבָים

ם ֵישּועַ .ָהיּו ם ְלַדָיֵגי : "ָאַמר ָלהֶׁ ְתכֶׁ ה אֶׁ ֱעׂשֶׁ ְלכּו ַאֲחַרי ְואֶׁ
."ֲאָנִשים

ל  ַפר ַנחּום ַאֲחֵרי בֹוָאם אֶׁ ִמֵהר ְלִהָכֵנס ְבַשָבת ְלֵבית כְׂ
ת ְוִלֵמד ָשם ....ַהְכנֶׁסֶׁ

ת ִאיש ּובֹו רּוַח ְטֵמָאה .  אֹוָתּה ֵעת ִנְמָצא ְבֵבית ַהְכנֶׁסֶׁ
:ָצַעק ָהִאיש ְוָאַמר

ַרתֵיׁשּוַע ַמה ָלנּו ּוְלָך " ֲאִני  ! ָבאָת ְלַהְשִמיד אֹוָתנּו? ִמַנצְׂ
!"ְקדֹוש ָהֱאֹלִהים-יֹוֵדַע ִמי ַאָתה 

ל ִהְשתֹוְממּו 27... ...ַהכ 

ִליל ל ֵאזֹור ַהגָּ כָּ עֹו בְׂ א ִׁשמְׂ ה יָּצָּ ֵהרָּ מרקוס א.ַעד מְׂ



הּוא ָמָצא ֶאת ִפיִליּפֹוס ְוָאַמר  . ְלָמֳחָרת ָרָצה ֵיׁשּוַע ָלֶלֶכת ַלָגִליל43

ֵמִעיָרם ֶׁשל ַאְנְדֵרי  , ִמֵבית ַצְיָדאִפיִליּפֹוס ָהָיה 44!"ֵלְך ַאֲחַרי: "לֹו

ָמָצאנּו ֶאת ֶזה : "ִפיִליּפֹוס ָּפַגׁש ֶאת ְנַתְנֵאל ְוָאַמר לֹו45.ְוּפטרּוס

ֶאת ֵיׁשּוַע ֶבן יֹוֵסף  , ְוֵכן ַגם ַהְנִביִאים, ֶׁשָכַתב ָעָליו ֹמֶׁשה ַבּתֹוָרה

הּו טֹוב: "ָאַמר לֹו ְנַתְנֵאל46."ִמָנְצַרת בֹוא ַמשֶּׁ "?ִמנְָּצַרת יָּכֹול לָּ

יוחנן א







נָּההּוא ָבא ׁשּוב ֶאל 46 ִלילקָּ ַבגָּ ,  שֶּׁ

. ֲאֶׁשר ָׁשם ָהַפְך ֶאת ַהַמִים ְלַיִין

,ִבְכַפר ַנחּוםֶׁשְבנֹו ָהָיה חֹוֶלה , ְוֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ַהֶמֶלְך

. ָׁשַמע ִכי ֵיׁשּוַע ָבא ִמיהּוָדה ַלָגִליל

.ִכי ָנָטה ָלמּות, ָהַלְך ֵאָליו ּוִבֵקׁש ִמֶמנּו ֶׁשֵיֵרד ִויַרֵּפא ֶאת ְבנֹו

."ָנא ְבֶטֶרם ָימּות ְבִניֵרד, ֲאדֹוִני: "ָאַמר ֵאָליו ָהִאיׁש...

."ִבְנָך ַחי, ֵלְך: "ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּועַ 

.ֶהֱאִמין ָהִאיׁש ַלָדָבר ֶׁשָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע ְוָהַלְך

...  ָבאּו ֲעָבָדיו ִלְקָראתֹו ְוָאְמרּו לֹו ֶׁשְבנֹו ַחייַָּרדַכֲאֶׁשר 

.ְוֶהֱאִמין הּוא ְוָכל ֵביתֹו

יוחנן ד. זֹאת ַהַּפַעם ַהְשִנָיה ֶׁשֵיׁשּוַע ָעָשה אֹות ִעם בֹואֹו ִמיהּוָדה ַלָגִליל



ְביֹום ַהַשָבת  2.ְוַתְלִמיָדיו ָהְלכּו ַאֲחָריוְלִעירֹוַאֲחֵרי ֵצאתֹו ִמָשם ָהַלְך 

תֵהֵחל ְלַלֵמד  :          ָּתְמהּו ַהשֹוְמִעים ָהַרִבים ְוָאְמרּו. ְבֵבית ַהְכנֶּׁסֶּׁ

ִמַנִין לֹו ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ּוַמה ִהיא ַהָחְכָמה ֶׁשִנְּתָנה לֹו ְוַהְגבּורֹות ָהֵאֶלה "

ן ִמְריָּם ֲהלֹא ֶזה 3?ַהַנֲעשֹות ְבָידֹו ר בֶּׁ ַוֲאִחי ַיֲעֹקב ְויֹוֵסי ִויהּוָדה  ַהַנגָּ

.הּוא ָהָיה ָלֶהם ְלִמְכׁשֹול!" ַוֲהֵרי ַאְחיֹוָתיו ֹּפה ִאָּתנּו, ְוִׁשְמעֹון

מרקוס ו."             ֵאין נִָּביא ְבִעירֹו: "ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּועַ 



ּוְביֹום  , ָהִעיר ֲאֶׁשר גַֻּדל ָבּה, הּוא ָבא ֶאל ָהִעיר ָנְצַרת16

ַכֲאֶׁשר ָנְתנּו  17.ַהַשָבת ָהַלְך ְכִמְנָהגֹו ְלֵבית ַהְכֶנֶסת ְוָקם ִלְקרֹא

ָּפַתח ֶאת ַהְמִגָלה ּוָמָצא ֶאת  , לֹו ֶאת ְמִגַלת ֵסֶפר ְיַׁשְעָיהּו ַהָנִביא

:ַהָמקֹום ֶׁשָכתּוב בֹו

י"18 לָּ ַשח ֹאִתיַיַען ,  רּוַח ֲאֹדנָּי עָּ ר ֲעָנִויםמָּ .ְלַבֹשֵ





ָכל ַהנֹוְכִחים ְבֵבית ַהְכֶנֶסת ִנְתַמְלאּו ַכַעס ְבָׁשְמָעם ֶאת ַהְדָבִרים  28

ְוהֹוִבילּוהּו, ֵהם ָקמּו ְוהֹוִציאּו אֹותֹו ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר29.ָהֵאֶלה

יו לָּ ם ְבנּויָּה עָּ ר ִעירָּ ר ֲאשֶּׁ הָּ ל הָּ 30.ְכֵדי ְלַהְׁשִליכֹו ְלַמָטה, אֶּׁ

31.ַאְך הּוא ָעַבר ֵביֵניֶהם ְוָהַלְך לֹו









חפירות במרכז מרים הבין לאומי חפירות במנזר אחיות נצרת 

חפירות בכנסיית הבשורה

מקוה טהרה  

מערת קבורה יהודית

בית יהודי מהמאה הראשונה













ָנה  ִלילַביֹום ַהְשִליִׁשי ָהְיָתה ֲחתֻּ ר ַבגָּ נָּה ֲאשֶּׁ ִאמֹו ֶׁשל ֵיׁשּוַע  . ְבקָּ

ָנה2,ָהְיָתה ָׁשם ְזְמנּו ַלֲחתֻּ ְכֶׁשָחַסר ָלֶהם ַיִין 3.ְוַגם ֵיׁשּוַע ְוַתְלִמיָדיו הֻּ

."ֵאין ָלֶהם ַיִין: "ָאְמָרה ֵאם ֵיׁשּוַע ֵאָליו

ְוָכל , ְכִמְנַהג ַהְיהּוִדים ְלָטֳהָרָתם, ִׁשָשה ַכֵדי ֶאֶבן ָהיּו ֲערּוִכים ָׁשם6

:  ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּועַ 7.ֶאָחד ֵהִכיל ִכְׁשמֹוִנים ַעד ֵמָאה ְוֶעְשִרים ִליֶטר

ָאַמר  8.ְוֵהם ִמְלאּו אֹוָתם ַעד ְלַמְעָלה, "ַמְלאּו ֶאת ַהַכִדים ַמִים"

ֵהם ָׁשֲאבּו ְוֵהִביאּו  ." ַׁשֲאבּו ַעְכָׁשו ְוָהִביאּו ֶאל רֹאׁש ַהְמִסָבה: "ָלֶהם

ָטַעם רֹאׁש ַהְמִסָבה ֶאת ַהַמִים ֶׁשֶנֶהְפכּו ְלַיִין ְולֹא ָיַדע ֵמַאִין  9.ֵאָליו

...."הּוא

ל ֵישּועַ  אֹותֹות שֶּׁ ִליל. זֹאת ְתִחַלת הָּ ַבגָּ נָּה שֶּׁ ה זֹאת ְבקָּ שָּ .  הּוא עָּ

.ָאז ֶהְרָאה ֶאת ְכבֹודֹו ְוַתְלִמיָדיו ֶהֱאִמינּו בֹו

ל ְכַפר ַנחּום ַאֲחֵרי 12 יוחנן בהּוא ְוִאמֹו ִעם ֶאָחיו ְוַתְלִמיָדיו ֵכן יַָּרד אֶּׁ





כפר קנה, כנסיית החתונה



שחזור נדרי החתונה



י יֹוָחָנן  ִּ ׂשֹוָרה ַעל־פ  פרק דַהב ְּ

הַויָֹּבא ֵיׁשּוַע עֹוד ַהַפַעם ֶאל 46 נָּ ִליל  קָּ ֲאֶׁשר ַבגָּ
ִין ם ַהַמִים ְליָּ ֶאל־ְמקֹום ֲאֶׁשר שָּ

ר־ַנחּום   ַוְיִהי ִאיׁש ֵמַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ּוְבנֹו חֹ  ַַ ְְ ֶלה ִב

א ֵיׁשּוַע ִמי47 ְמעֹו ִכי בָּ ׁשָּ ְְ ִליַוְיִהי  ה ְלֶאֶרץ ַהגָּ ל  הּודָּ
רֶ  יו ַוִיְׁשַאל ֵמִאּתֹו לָּ  ִכי  ֶדת ּוְלַרֵפא ֶאת־ְבנוֹ ַוֵיֶלְך ֵאלָּ

מּות    ה לָּ טָּ נָּ



ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵמַעְבדֵ 49 י ַהֶמֶלְך ֲאֹדִני  ַוֹיאֶמר ֵאַליו הָּ
א ְבֶטֶרם יָּמּות ְבִני  ה־נָּ ְרדָּ

יו ֵיׁשּועַ 50 ַוֹיאֶמר ֵאלָּ

י   ֵלְך ִבְנָך חָּ

ר בָּ ִאיׁש ֶהֱאִמין ַלדָּ ְוהָּ

יו ֵיׁשּוַע  ֲאֶׁשר־ִדֶבר ֵאלָּ

ַוֵיַלְך 



יו 51 דָּ ְגעּו בֹו ֲעבָּ ְַ  ְְּׂשרּו ֹאתֹו ִכי ַחי ְבנוֹ ַוְיבַ ַוְיִהי ְבִרְדּתֹו ַוִי

ה 52 עָּ ם ֶאת ַהשָּ ַוח לוֹ ֲאֶׁשר רָּ ַוִיְדרׁש ֵמִאּתָּ
ה ַהְשִביעִ  עָּ יו ְּתמֹול ַבשָּ ה ִמֶמנּו ַהַַּ ַוֹיאְמרּו ֵאלָּ תָּ ְַ ַחת   ית רָּ דָּ

ה ֲאׁשֶ 53 עָּ ה ַהשָּ ְיתָּ י ר ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע ִבְנָך חָּ ַוֵיַדע ָאִביהּו ִכי הָּ
ל־ֵביתֹו  ְָּ ַוַיֲאֵמן הּוא ְו

ה ֵיׁשּוַע ְבֹבאֹו מִ 54 שָּ אֹות ַהֵשִני ֲאֶׁשר עָּ ִליל   ֶזה הָּ ה ְלֶאֶרץ ַהגָּ יהּודָּ



תנו רבנן 

רבן גמליאל  מעשה שחלה בנו של 

שגר שני תלמידי חכמים  

רבי חנינא בן דוסא  אצל 

לבקש עליו רחמים

כיון שראה אותם עלה לעלייה

ובקש עליו רחמים 

בירידתו אמר להם  

לכו שחלצתו חמה 

ב/ברכות לד דף לד, תלמוד בבלי



? אמרו לו וְי נביא אתה
: אמר להן 

לא נביא אנְי ולא בן נביא אנְי

–אלא ְך מקובלני 
-אם שגורה תַלתי בַי 

יודע אני שהוא מקובל
ואם לאו יודע אני שהוא מטורף 



ישבו וְתבו וְוונו אותה שעה 
וְשבאו אצל רבן גמליאל

: אמר להן 
העבודה

אלא ְך , לא חסרתם ולא הותרתם
–היה מעשה 

באותה שעה חלצתו חמה ושאל  
לנו מים לשתות



ברבי חנינא בן דוסא ושוב מעשה 
שהלך ללמוד תורה אצל רבי 

יוחנן בן זְאי  
. רבי יוחנן בן זְאי וחלה בנו של 

–חנינא בני : אמר לו
.בקש עליו רחמים ויחיה

הניח ראשו בין ברְיו ובקש עליו 
.רחמים וחיה

אלמלי הטיח בן זְאי את : אמר רבי יוחנן בן זְאי 
!ראשו בין ברְיו ְל היום ְולו לא היו משגיחים עליו

?  וְי חנינא גדול ממך: אמרה לו אשתו
,  לאו: אמר לה

אלא הוא דומה ְעבד לַני המלך
:  ואני דומה ְשר לַני המלך



ה• עָּ יּו ׁשֹוִהים ׁשָּ ִראׁשֹוִנים הָּ ַאַחת ֲחִסיִדים הָּ
ְּונּו ֶאת לִ , ּוִמְתַפְלִלים ְַ קֹוםְכֵדי ֶׁשְי ם ַלמָּ .  בָּ

לּו ַהֶמֶלְך ׁשֹוֵאל ִבְׁשלֹומוֹ  ִַ .  יֶבנּוֹלא ְיִׁש , ֲא

רּוְך ַעל ֲעֵקבוֹ  ׁש כָּ חָּ לּו נָּ ִַ סִ , ַוֲא ְַ :יקֹלא ַי

א• א ֶבן דֹוסָּ יו ַעל ַרִבי ֲחִנינָּ לָּ יָּה ִמְתַפֵלל עַ ׁשֶ , ָאְמרּו עָּ ל הָּ
. ֶזה ַחי ְוֶזה ֵמת, ַהחֹוִלים ְואֹוֵמר

ה יֹוֵדעַ , ָאְמרּו לוֹ  ֶהם. ִמַנִין ַאּתָּ ,  ָאַמר לָּ

י ִַ ִתי ְב לָּ ִַ ה ְת ליֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ , ִאם ְׁשגּורָּ הּוא ְמּקבָּ

או ף, ְוִאם לָּ :יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמֹטרָּ



ר ַהְשֵכם קֶׁ ְך, ַבב  שֶׁ ל , ְבעֹוד ח  קֹום ׁשֹוֵמם  ָקם ְוָיָצא אֶׁ מָּ

ר ִאתֹו ָיְצאּו 36.ְוִהְתַפֵלל ָשם פטרוס ְוָהֲאָנִשים ֲאשֶׁ

ל ְמַחְפִׂשים אֹוְתָך: "ָאְמרּו לֹו. ּוָמְצאּו אֹותֹו37ְבִעְּקבֹוָתיו !"ַהכ 

ם ל : "ָאַמר ָלהֶׁ רֹובֹות בֹואּו ֵנֵלְך אֶׁ ֲעיָּרֹות ַהקְׂ ר ַגם  הָּ ַוֲאַבש ֵ

ל ָהַלְך 39."ִכי ְלֵשם ָכְך ָיָצאִתי, ָשם כָּ ֶנֶסת בְׂ ֵתי ַהכְׂ בָּ ר בְׂ ּוִבש ֵ

ִליל  ת ַהֵשִדיםַהגָּ .ְוֵגֵרש אֶׁ

ְוִהְרָבה ְלַהְכִריז ( אדם שנרפא מידי ישוע)ַאְך הּוא ָיָצא 45...

ת ַהָדָבר ר ֵישּוַע ל א ָהָיה ָיכֹול עֹוד  , ּוְלָהִפיץ ָבַרִבים אֶׁ ַעד ֲאשֶׁ

ָלא ָהָיה  ל ִעיר ְבָגלּוי אֶׁ קֹומֹות  ָלבֹוא אֶׁ ִעיר ִבמְׂ ר ִמחּוץ לָּ אָּ ִנשְׂ

ִמים מרקוס ב. ּוִמָכל ָמקֹום ָבאּו ֵאָליו; ׁשֹומְׂ



ָקָרא ַלְשֵנים־ָעָׂשר ְוֵהֵחל ִלְשֹלַח  

ם  אֹוָתם ְשַנִים ְשַנִים ְוָנַתן ָלהֶׁ

.ַסְמכּות ַעל ָהרּוחֹות ַהְטֵמאֹות

ם 8 חּו  ַגם ִצָּוה ֲעֵליהֶׁ ֶׁשל א ִיקְׂ

ַבד ַמֵקל ה ַלֶדֶרְך ִמלְׂ אּומָּ ;        מְׂ

ל א ֶכֶסף  , ל א ֶלֶחם ִמיל וְׂ ל א ַתרְׂ

ם תָּ ִלים  9;ַבֲחגֹורָּ דָּ ֲעלּו ַסנְׂ ֶׁשִינְׂ

נֹות ֵתי כֻּתֳּ ׁשּו ׁשְׂ בְׂ ל א ִילְׂ .וְׂ

ם10 ְבָכל ָמקֹום  : "ָאַמר ָלהֶׁ

ִתָכְנסּו ְלַבִית ָשם ֵתְשבּו ַעד  , שֶׁ

ם ִמָשם ר  11.ֵצאְתכֶׁ ּוְבָכל ָמקֹום ֲאשֶׁ

ם ם ְול א ִיְשְמעּו ָלכֶׁ ְתכֶׁ ,  ל א ְיַקְבלּו אֶׁ

ר   ָעָפר ֲאשֶׁ ת הֶׁ ְצאּו ִמָשם ְוַנֲערּו אֶׁ

ם ם ְלֵעדּות ָלהֶׁ ."ַתַחת ַרְגֵליכֶׁ
מרקוס ו

עשר  -לאחר שכנס את השנים
ונתן להם כח וסמכות על כל  

2, וגם לרפא מחלות, השדים

שלח אותם להכריז על מלכות  
.האלהים ולרפא את החולים

:  אמר להם3

,        אל תקחו מאומה לדרך"
לא לחם  , לא מקל ולא תרמיל

ולא שתי כתנות  , ולא כסף
.    לאיש

4

שם תשבו  , כל בית שתכנסו אליו
וכל אשר לא  5. ומשם תצאו לדרך

צאו מן העיר ההיא , יקבלו אתכם
ונערו את האבק מעל רגליכם 

."לעדות נגדם

לוקאס ט







כשמונה ימים אחרי שאמר את הדברים האלה לקח את פטרוס  
.  ואת יוחנן ואת יעקב ועלה להר להתפלל



.ולבושו נעשה לבן מבהיק, בעוד הוא מתפלל השתנה מראה פניו

משה ואליהו, והנה שני אנשים משוחחים אתו30
.שהופיעו בהדר כבוד ודברו על הסתלקותו אשר היה עתיד להגשים בירושלים



.  פטרוס וחבריו היו רדומים32

..  ...הם התעוררו ואז ראו את כבודו ואת שני האנשים העומדים לידו

.ופחד נפל עליהם בהיותם בתוך הענן, הופיע ענן וסכך עליהם34

!"אליו תשמעון, זה בני בחירי:  "יצא קול מתוך הענן לאמר35
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