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 אופן העבודה בחוברת
תהליך הלמידה בקבוצה כפי שמוצע להלן נועד לאנשים שמעוניינים ללמוד יותר 

את הכתובים, אך לא עומד לרשותם זמן רב ועליהם להגביל את משך המפגשים. 

מסגרת לימודים זו מתאימה מאוד, למשל, לפעילויות עם קבוצות נוער, לקבוצות 

קטנות שנפגשות כדי להתפלל יחד השכם בבוקר לפני היציאה לעבודה, לאימהות 

צעירות שנאספות בבית וכדומה. למידה בצוותא במסגרת זו מומלצת גם לקבוצות  

 –כמו למשל חוגי בית שמתאספים בערב    –קטנות שעומד לרשותן זמן רב יותר  

אולם הן רוצות להקדיש רק חלק מהזמן הזה ללימודים ולהותיר את יתרתו 

 לתפילה, לחברותא ולפעילויות אחרות.

חוברת זו מעוצבת ומתוכננת בצורה כזו שכל משתתף יכול לבצע את     

 .ביחדוכל הקבוצה מתקדמת  השיעור בזמןהפעילויות הכרוכות בלימוד 

רצוי לבחור באחד המשתתפים שינחה את המפגשים ויכוון את מהלך הדיון.     

אדם זה אינו אמור לשמש כמרצה או כמורה. יחד עם זאת, אם נעזרים בספר זה 

בחוגי בית או במסגרות דומות, אין מניעה שהמורה ינחה את השיעור בצורה 

 ישירה יותר ויוסיף אמיתות והדגשות נוספות על אלו שכלולות בכל שיעור.

אם אתה הוא מי שינחה את השיעורים של קבוצתך, קרא את ההמלצות     

 הבאות שנועדו לסייע לך במלאכתך:
 

עבור על השיעור לפני המפגש הקבוצתי עצמו וסמן אצלך את הטקסט לפי 

ההנחיות. כך תכיר טוב יותר את החומר ותוכל להנחות את הדיונים ביתר 

קלות. אם תבחר לך צבע שונה לכל אחד מהסימונים שאתה מסמן בטקסט 

 שלך, הדבר יקל עליך בזמן שתסביר לקבוצה כיצד לסמן מילים בטקסט.

  
בזמן השיעור התחל לקרוא בקול רם מראשית החומר השייך לאותו שיעור. 

קרא באוזני הנוכחים את החומר על פי סדר הופעתו כולל ההערות במסגרות 
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בכתבי הקודש ודנים במה שאתם לומדים. בזמן שאתה קורא באוזני 
הקבוצה את הפסוקים המצוטטים, בקש מהמשתתפים להכריז בקול את 

 המילה שמיועדת לסימון בכל פעם שאתם מגיעים אליה בטקסט.
 
 

השאלות לדיון ניתנו כאן פשוט כדי לעזור לך לעבור על החומר בזמן 

ההנחיה. כשתתחילו לדון בדברים העולים מהטקסט, תגלה לא פעם 

שהמשתתפים יתייחסו כבר מיוזמתם לנושאים העיקריים. זכור שהשאלות הן 

 לקטוע  את הדיון או   לדכא את מהלך הדיון בנושא ולא    לכוון כלי עזר שנועד  

 את מהלכו הטבעי.

 
זכור עד כמה זה חשוב לתת לאנשים להתבטא ולדבר על מה שגילו 
בכתובים. ביטוי הדברים יבסס ויעמיק את ההבנה האישית שלהם בכל 
שיעור. השתדל לתת לכל אחד בקבוצתך שפע הזדמנויות להשתתף בדיון 

 הקבוצתי ולתרום לו.

 
דאג לכך שיהיה דיון ער וזורם. ייתכן שתצטרך להקדיש זמן רב יותר לחלקים 
אחדים של השיעור בהשוואה לאחרים. אם יש צורך בכך, אל תהסס לפרוש 
שיעור מסוים על פני שני מפגשים או יותר. אבל זכור שלא רצוי להאט יותר 
מדי את קצב ההתקדמות. עדיף שכולם יישארו עם "טעם של עוד" מאשר 

 יפסיקו לבוא לשיעורים מפני שהם משתעממים.

 
אם קורה שתשובות מסוימות אינן נכונות או מדויקות, יש להזכיר לקבוצה 
בעדינות ואף בהומור שעליהם להישאר ממוקדים במה שנאמר בכתוב עצמו 
ובאמת הקיימת בו. מטרתכם היא ללמוד מה נאמר בספר הבריתות ולא 
להיסחף ולעסוק בפילוסופיות של בני אדם. קרא את המובאות מכתבי 
אחד  לכל  שיראה  מאלוהים  ובקש  אמיתית  לב  בתשומת  הקודש 

 מהמשתתפים את התשובות שלו.
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 שחרור 
 משלטון הפחד

 
 

 

חיינו מלאים פחדים: אנחנו פוחדים מפני פיגועי טרור, תאונות דרכים ואסונות טבע, 

חוששים מהמצב הכלכלי, חרדים ליקירינו, פוחדים מהתשובה שנקבל מהרופא, או 

שיפטרו אותנו מהעבודה, דואגים שמא נאבד את ביתנו, את חסכונותינו, את 

 חלומותינו, את עצמאותנו, את בריאותנו, את חיינו. קיימות סיבות רבות לפחד.

 

אמצעי התקשורת מפיצים את החדשות באופן מידי, וכל הזמן אנחנו מקבלים 

עולם שהתכווץ   –דיווחים על אסונות ופורענויות חדשים לבקרים שמכים בעולמנו  

והפך ל"כפר גלובלי" אחד גדול שבו כל התפתחות מסוכנת מאיימת להשפיע גם 

 עלינו.

 

איך נוכל להשתחרר מאחיזת הפחד ומהמתח שנלווה אליו שגובים מחיינו מחיר 

תשובה   –גבוה גופנית, רגשית ונפשית? קורס זה יסייע לך לגלות את התשובה  

שתאפשר לך להתהלך באמונה ובחירות ללא קשר לנסיבות המאיימות שבהן אתה 

 חי.
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ְלַמְעָלה  ְלִהְתנַּסֹות  ָלֶכם  ַח  יַּנִי א  וְ ם  ִהי ָהֱא הּוא  נֱֶאָמן  ש" ו  נ ל בטח  ו מ

), ולכן הוא מכין עבורנו דרך מוצא. כאשר תגלה 13ִמיָכְלְּתֶכם..." (קור"א י  

את האמת הזו בעצמך ותנהל את חייך לאור אמת זו באמונה, אין ספק 

 !שתצליח להשתחרר מאחיזתו המשעבדת של הפחד

 

לפני שתתחיל בלימודים, מדוע שלא תקדיש זמן מה לתפילה? אמור 

לאלוהים שאתה מוכן לשמוע את מה שיש לו לומר לך ובקש ממנו שידבר 

  אליך דרך כתבי הקודש שהם דברו החי.



 

 

   

 

 

פחד עלול לשתק ולבלבל אותנו ולגרום לנו נזק גופני ונפשי. כשהוא מכה בנו, הדבר 

הטוב ביותר שנוכל לעשות הוא לשאול את אותה השאלה ששאל ישוע את תלמידיו: 

 "מדוע אתם פוחדים כל כך?" נפתח את השיעור בשאלה זו.

 

 

 מה כתוב? 
נתבונן תחילה במצב שעורר את השאלה הזו. לפי רצף האירועים הכרונולוגי שעולה 

מבשורת לוקס אנחנו יכולים להסיק שהאירוע שבו נדון התרחש לקראת סוף השנה 

השנייה של פעילותו הציבורית של ישוע. תלמידיו כבר ראו אותו מחולל נסים שונים, 

 מריפוי חולים ועד להקמת מתים והאכלת המון רב עם מעט מאוד לחם ודגים.

  

  ש י ע ו ר   ר א ש ו ן ש י ע ו ר   ר א ש ו ן 

. 41-35: קרא בקול רם את מרק' ד'  מנחה 

בקש מהקבוצה לחזור יחד אתך בקול על 

 המילים הבאות ולסמן אותן כך:

למתוח קו מתחת לכל התייחסות 

, הם(כולל כינויי הגוף  תלמידיםל

 )אתם, להם

ישוע לצייר צלב על כל אזכור של 

)  לו, אותו, אתו, הוא(כולל כינויי הגוף 

 כך:

פחד וירָאה להקיף את המילים 
 בסימן:   

 

 

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ְלֵעת ֶעֶרב, ָאַמר  35

 ָלֶהם: "ּבֹואּו ַנֲעֹבר ַלַּצד ַהֵּׁשִני.

ֵהם ָעְזבּו ֶאת ֶהָהמֹון ְוָלְקחּו  36 

ֶאת ֵיׁשּוַע ַּבִּסיָרה ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּבּה. 

  ַּגם ִסירֹות ֲאֵחרֹות ָהיּו ִאּתֹו.

 

 41 - 35‘ ד‘ מרק
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-ְוִהֵּנה ִהְתחֹוְלָלה רּוחַ  37

ְסָעָרה ְּגדֹוָלה ְוַהַּגִּלים 

ָׁשְטפּו ֶאת ַהִּסיָרה ַעד 

 ֶׁשִּנְתַמְּלָאה.

אֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ֵיׁשּוַע  38

ָיֵׁשן ַעל ַּכר ְּבַיְרְּכֵתי 

ַהִּסיָרה. ֵהִעירּו אֹותֹו 

א  ְוָאְמרּו לֹו: "ַרִּבי, ַהִאם 

ִאְכַּפת ְל ֶׁשֲאַנְחנּו 

 טֹוְבִעים?"

הּוא ִהְתעֹוֵרר, ָּגַער ָּברּוַח  39

ְוָאַמר ֶאל ַהָּים: "ֹּדם! 

ֵהָרַגע!" ָאז ָּפְסָקה ָהרּוַח 

 ְוִנְׂשָּתְרָרה ְּדָמָמה ֲעֻמָּקה.

ָאַמר ָלֶהם: "ַמּדּוַע  40

? ֵאי  ַאֶּתם ּפֹוֲחִדים ָּכל ָּכ

  ֶזה ֶׁשֵאין ָלֶכם ֱאמּוָנה?"

תוך כדי הקריאה בקש מכל הקבוצה לומר בקול 

רם את מילות המפתח בזמן שמסמנים אותן. 

באופן זה יוכל כל אחד להיות בטוח שסימן את כל 

 המקומות הנדרשים. עשו כן בכל השיעורים.

 

 דיון
מה הרגישו התלמידים? מה הם חשבו שעומד 

 לקרות?

 

 

היכן היה ישוע ומה הוא עשה? תאר את מה 

 שהתרחש.

 

 

על סמך מה שקראת, האם לדעתך תגובת 

התלמידים הייתה טבעית? האם הרגש שחשו 

היה נורמלי בהתאם לנסיבות? הסבר את 

 תשובתך.

 

 

כשישוע ענה לתלמידים: "מדוע אתם פוחדים 

כל כך? איך זה שאין לכם אמונה?", איזו 

 נקודה הוא הדגיש?
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איך הם היו אמורים להגיב במהלך המשבר 

 הסוער הזה? מדוע?

 

 

 

מה למדת מסימון המילים פחד ויראה? מדוע 

 ?41התייראו התלמידים יראה גדולה בפס' 

 

 

 

איזה פחד או יראה אמורים להיות גדולים 

יותר: הפחד מפני סערה שעלולה לגרום 

למותנו או הפחד (יראה) מפני זה שיש לו 

 סמכות על הסערה? מדוע?

 

 

 

חבריך  או  שאתה  מהפחדים  כמה  מנה 

 המשיחיים מתמודדים אתם.

 

 

 

על סמך מה שקראת זה עתה, מהי התגובה 

 ההולמת לפחדים אלו?

ֵהם ָיְראּו ִיְרָאה ְּגדֹוָלה  41

ְוָאְמרּו ֶזה ֶאל ֶזה: "ִאם 

ֵּכן ִמי הּוא ֶזה ֶׁשַּגם ָהרּוַח 

  ְוַהָּים ִנְׁשָמִעים לֹו?"

  

 שיעור ראשון               
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 מה כתוב?
נקרא כעת על לילה סוער נוסף בכינרת ונראה מה 

ביכולתנו ללמוד ממנו על הסיבות לפחדים שלנו. 

ישוע שלח את תלמידיו בסירה לצדו השני של 

האגם בזמן שהוא הלך לבדו להר סמוך כדי 

 להתפלל.

 

ובקש   33-24: קרא בקול את מתי י"ד  מנחה 

 מהקבוצה:

(כולל ישוע  לצייר צלב על כל אזכור של  

 מילים נרדפות וכינויי גוף) כך: 

 כיפאלמתוח קו מתחת לכל אזכור של  
 (כולל כינויי גוף)

 כך:   פחדובהלה לסמן כל אזכור של 

 

 דיון
תאר באופן כללי את המצב המתואר בקטע 

 המצוטט.

 

תם  נ מ י ס שבהם  ת  ו מ ו ק המ ל  ע ו  ר ִעב

התייחסויות לפחד ובהלה ודונו בכל אחת מהן 

לפי הסדר: מה היו הסיבות לפחד ולבהלה 

 ומה למדת מכך?
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ֵּביְנַתִים ִהִּגיָעה ַהִּסיָרה  24

ְלֶמְרַחק ַּכָּמה ִמיִלין ִמן 

ַהחֹוף ְּכֶׁשִהיא ִמַּטְלֶטֶלת 

ַעל ַהַּגִּלים ְוָהרּוַח נֹוֶׁשֶבת 

 ֶנְגָּדּה.

ְוִהֵּנה ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהַּלְיָלה  25

ָהְרִביִעית ָּבא ֲאֵליֶהם 

ֵיׁשּוַע ְוהּוא ְמַהֵּל ַעל ְּפֵני 

 ַהָּים.

ְּכֶׁשָראּוהּו ַהַּתְלִמיִדים  26

ְמַהֵּל ַעל ְּפֵני ַהָּים ִנְבֲהלּו. 

ָאְמרּו: "רּוַח ְרָפִאים 

ִהיא", ְוֵהֵחּלּו ִלְצֹעק 

 ִמַּפַחד.

ִמָּיד ִדֵּבר ֲאֵליֶהם ֵיׁשּוַע  27 

ְוָאַמר: "ִחְזקּו, ֲאִני הּוא. 

 ַאל ִּתְפֲחדּו."

ֵהִׁשיב ֵּכיָפא ְוָאַמר  28

ֵאָליו: "ֲאדֹוִני, ִאם ַאָּתה 

הּוא, ַצֵּוִני ָלבֹוא ֵאֶלי ַעל 

  ְּפֵני ַהַּמִים."

 

 33 - 24ד “מתי י



 

 

 

 

 מה קרה בין כיפא לישוע?

 

 

 

 

שבה  מהדרך  משהו  ד  ללמו תן  י נ האם 

 התמודד כיפא עם הפחד שלו?

 

 

 

 

את  מנת  סי שבהם  מות  במקו ן  נ ו התב

ההתייחסויות לישוע. מה למדת מישוע, או על 

אודות ישוע, שיכול לעזור לך כשאתה נתקף 

פחד או בהלה? מה עשה ישוע ומה הוא 

 אמר? איך הוא התייחס לכיפא?

 

 

 

 

מהי לדעתך משמעות ההוראה 'ִחזקו' בפסוק 

 ? איך זה בא לידי ביטוי בחיי האדם?27

ָאַמר ֵיׁשּוַע: "ּבֹוא!"  29

ֵּכיָפא ָיַרד ִמן ַהִּסיָרה 

ְוָהַל ַעל ְּפֵני ַהַּמִים 

 ִלְקַראת ֵיׁשּוַע.

אּוָלם ְּכֶׁשָרָאה ֶאת  30 

ָהרּוַח ַהּסֹוֶעֶרת ָּפַחד 

ְוֵהֵחל ִלְׁשֹקַע. הּוא ָצַעק: 

 "ֲאדֹוִני, ַהֵּצל אֹוִתי!"

ִמָּיד הֹוִׁשיט ֵיׁשּוַע ֶאת  31

ָידֹו, ֶהֱחִזיק ּבֹו ְוָאַמר לֹו: 

"ְקַטן ֱאמּוָנה, ַמּדּוַע ָעָלה 

"?  ָסֵפק ְּבִלְּב

ַּבֲעלֹוָתם ַלִּסיָרה ָּפְסָקה  32 

  ָהרּוַח,

ְוָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ַּבִּסיָרה  33

ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ְּבָאְמָרם: 

ִהים -"ֶּבֱאֶמת ֶּבן ָהֱא

  ַאָּתה."
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 מה כתוב?
חייו של דוד, האיש ששמואל הנביא משח כמלך 

הבא של ישראל, לא היו קלים. בזמן שניסה 

להימלט משאול, שהיה אכול קנאה ורצה להרוג 

את דוד, נתפס דוד על ידי הפלישתים בעיר גת. 

דוד כתב את מזמור נ"ו בזמן שהיה נתון במצב 

הקשה הזה. נתבונן במזמור כדי לראות מה 

 אפשר ללמוד מדבריו.

 

ובקש   14-9,  5-2: קרא בקול את תהל' נ"ו  מנחה

 מהקבוצה:

 דודלמתוח קו מתחת לכל התייחסות ל

 במשולש:  אלוהיםלסמן כל התייחסות ל

כפי שסימנת   יראה לסמן כל התייחסות ל 

 קודם: 

 

 דיון
את  דוד. פרטו  של  על מצבו  שוחחו תחילה 

הוא  איך  דוד?  התמודד  מה  עם  העובדות: 

 הרגיש? דונו בכל ההיבטים של מצבו.
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ִהים ִּכי 2 ְׁשָאַפִני -ָחֵּנִני ֱא

ֵחם -ֱאנֹוׁש ָּכל ַהּיֹום 

    ִיְלָחֵצִני׃

-ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי ָּכל 3

ֲחִמים -ִּכי ַהּיֹום ַרִּבים 

    ִלי ָמרֹום׃

ֲאִני ֵאֶלי  יֹום ִאיָרא 4

    ֶאְבָטח׃

ִהים ֲאַהֵּלל ְּדָברוֹ  5  ֵּבא

א  ִהים ָּבַטְחִּתי  ֵּבא

ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר -ַמה ִאיָרא

    ִלי׃

ֹנִדי ָסַפְרָּתה ָאָּתה   9

ִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבֹנאֶד 

׃ א ְּבִסְפָרֶת     ֲה

 14-9, 5-2ו “נ‘ תהל



 

 

  

 

איך התמודד דוד עם הנסיבות האלה? (זכור 

שדוד ידע שאלוהים משח אותו להיות המלך 

הבא על ישראל). אילו טיעונים וצורת חשיבה 

 עיצבו את תגובתו?

 

 

האם למדת מדוד דבר מה שתוכל להשתמש 

 בו כשאתה פוחד? פרט.

 

 

 מה ידע דוד על אלוהים?

 

 

 איזה תפקיד מילא דבר אלוהים במצב הזה?

 

 

האם גם אתה יודע את מה שדוד ידע על 

אלוהים? או אולי יש היבטים בדברים שכתב 

דוד שאינך בטוח לגביהם כמוהו? דונו בכך 

 עם הקבוצה.

 

 

אם כן, בשורה התחתונה, מה למדת שיכול 

 לעזור לך אישית כשאתה מפוחד או מבוהל?

ָאז ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור  10

ָיַדְעִּתי ִּכי-ְּביֹום ֶאְקָרא ֶזה

ִהים ִלי׃-     ֱא

ִהים ֲאַהֵּלל  11 ֵּבא

  ַּביהָוה ֲאַהֵּלל ָּדָבר׃ ָּדָבר

א  12   ִהים ָּבַטְחִּתי  ֵּבא

ַּיֲעֶׂשה ָאָדם -ַמה ִאיָרא

    ִלי׃

ִהים  13 ָעַלי ֱא

ֲאַׁשֵּלם ּתֹוֹדת  ְנָדֶרי

׃     ָל

ִּכי ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות  14

א ַרְגַלי ִמֶּדִחי  ֲה

ְלִהְתַהֵּל ִלְפֵני 

ִהים      ְּבאֹור ַהַחִּיים׃ ֱא
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כשאנחנו עומדים מול מצבים מסכני חיים, הפחד הוא דבר טבעי. אנחנו חיים בתוך 

גוף בשר ודם שמתכווץ ונרתע נוכח כאב ובורח מאיומי מוות. עם זאת, בכל אחד 

מהמצבים שבחנו בשיעור זה, ראינו שהיה צורך לא להיכנע לפחד ולא לתת לו חופש 

פעולה אלא להשתלט עליו ולרסן אותו על ידי אמונה. תלמידי ישוע השתלטו על 

הפחד שלהם כשזכרו שישוע נמצא שם יחד אתם בסירה או שהוא מתהלך על פני 

המים. הוא זה ששלט בסערה והשקיט את הגלים. ישוע הזכיר לתלמידיו שהבחירה 

 בין פחד ואמונה נמצאת בידיהם ושעליהם לבחור. האמונה מנצחת את הפחד.

 

ירא. עם זאת הוא   –בהמשך ראינו את דוד כאדם שכורע תחת הלחץ, רמוס, בוכה  

). המלך העתידי לא 4כתב שכאשר הפחד תוקף אותו הוא בוטח באלוהים (תהל' נ"ו 

המעיט בחומרת מצבו ולא התכחש לרגשותיו אלא תיאר כיצד הוא התגבר על כבלי 

). האדם הוא 12הפחד: דוד בטח באלוהים. בעשותו כן הוא הכריז: "לא אירא!" (פס' 

רק אדם, בשר ודם, בעוד שאלוהים הוא אלוהים והוא בעדי, בעזרי! ובדברי המזמור 

). מילותיו מלאות הביטחון של דוד מהדהדות בדברים שכתב 10"אלוהים לי" (פס'  

: "אם אלוהים אתנו, 31שאול השליח מאוחר יותר בהשראת רוח הקודש ברומ' ח'  

 מי יעמוד נגדנו?"

 

אם כן, כשהפחד ממלא אותך, שאל את עצמך: "מדוע אני פוחד?" ואז בחר אם 

 להמשיך כשאתה מלא בפחד או להתקדם באמונה.
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