
 

 



 

 

 



 

 

 

 קֹוֵי ה' 
 ַיֲחִליפּו ֹכחַ 

 
 דקות' 04מן הסדרה '
 
 
 

 קיי ארתור
 
 
 

 
 

 מהימן הדבר



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו ֹכחַ 
The Power of Knowing God 

 
 -??. כל הזכויות למהדורה האנגלית שמורות ל02 ©

 
    Precept Ministries International                   

P. O. Box 182218                                            
                                   Chattanooga, TN 37422 

                                                              U.S.A. 
  

 תורגם ברשותם האדיבה של המחברים
 
 

 -. כל הזכויות למהדורה העברית שמורות ל0202   ©
 

 מהימן הדבר )ע"ר(
mehemanhadavar@gmail.com 

 
 

 כל המובאות מן הברית החדשה לקוחות מן התרגום החדש
 כל הזכויות לתרגום החדש שמורות לחברה לכתבי הקודש בישראל ©

 
 נדפס בישראל



 

 

 

  

  תוכו ועווונוםו ו ו ו ו ו ותוכו ועווונוםו ו ו ו ו ו ו

 הקדמה

 שיעור ראשון

 שיעור שני

 שיעורי שלישי

 

 שיעור רביעי

 שיעור חמישי

 שיעור שישי

 קווי ה' יחליפו כוח............................................
 

 .אלוהים הוא בורא הכל וקיים בזכות עצמו............

 אלוהים ריבון, אל עליון, אדון העולם....................

אלוהים הוא כל יכול, כל יודע, נמצא בכל מקום בכל 
 עת................................................................

 
 אלוהים הוא צדק, יושר ואמת.............................

 
 אלוהים הוא אהבה...........................................

 
 .............................. אלוהים הוא קדוש.............

 

 1 

 3 

? 

 
? 

? 

? 

? 

 III אופן העבודה בחוברת .................................................................



 

 

 

 קיצור שמות הספרים בתנ"ך ובברית החדשה
 
 

 ספר ונת "ך
 
 

 ספר ונבר תונחדשנ
 

 
 
 
 
 

 ‘דקות  04’סדרת 

 ברא'

 שמות

 ויק'

 במד'

 דבר'

 יהוש'

 שופ'

 שמ"א

 שמ"ב

 מל"א

 מל"ב

 ישע'

 ירמ'

 יחז'

 הושע

 יואל

 עמוס

 עוב'

 יונה

 מיכה

 נחום

 חבק'

 צפנ'

 חגי

 זכר'

 מלא'

 תהל'
 משלי

 איוב

 שה"ש

 רות

 איכה

 קהלת

 אסתר

 דני'

 עזרא

 נחמ'

 דה"א

 דה"ב

 מתי

 מרק'

 לוקס

 יוח'

 מה"ש

 רומ'

 קור"א
 קור"ב

 גלט'

  

 אפס'

 פיל'

 קול'

 תסל"א

 תסל"ב

 טימ"א

 טימ"ב

 טיט'

 פילמ'

  

 עבר'

 יעקב

 פטר"א

 פטר"ב

 יוח"א

 יוח"ב

 יוח"ג

 יהו'

 התג'

  

 

II 



 

 

 

 

 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 

כמו למשל חוגי   –זו מומלצת גם לקבוצות קטנות שעומד לרשותן זמן רב יותר  

אולם הן רוצות להקדיש רק חלק מהזמן הזה   –בית שמתאספים בערב  

 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 

 
 
 
 
 

 ‘דקות  04’סדרת 
 

III 



 

 

 

 

 

 

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 

לכל אחד  ובקש מאלוהים שיראה  לב אמיתית  הקודש בתשומת 

 מהמשתתפים את התשובות שלו.
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 קֹויֵ ה' יֲַחִליפּו כֹחַ 
 

רוב הבלבול והכאב בחיינו, תחושת חוסר הוודאות וההחלטות השגויות שעשינו 

נובעים מן העובדה שאנחנו לא מכירים את אלוהים. סביר להניח שאנחנו יודעים 

דברים אודותיו. סביר להניח שאנחנו יודעים דברים שאחרים אומרים עליו. אבל 

האם אנחנו יודעים מה אלוהים אומר על עצמו? האם אנחנו מכירים אותו באמת 

 ויודעים כיצד הוא מתנהל בקשריו עם בני האדם?

כאשר אנחנו מכירים את אלוהים כפי שהוא באמת, הדבר נוסך בנו כוח ומעניק לנו 

יכולת עמידה איתנה בחיים. הבנה אמתית של אופיו של אלוהים תוביל לא רק לידע 

 אלא גם לעשייה. 

 (.33ַעם יְֹדֵעי ֱאֹלָהיו יֲַחִזקּו וְָעׂשּו" )דניאל י"א "

כאשר אנחנו, המאמינים, מכירים היטב את אלוהים, ביכולתנו לעמוד איתן בעתות 

 מצוקה ואף לנקוט בפעולה בשעה שאחרים קופאים על מקומם. 
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האמיתות שתתגלינה לך בין דפי ספר זה יאפשרו לך לדעת את אלוהים כפי 

שלא הכרת אותו בעבר. היכרות מעמיקה זו עם אלוהים תחזק את אמונתך 

ואת כוחותיך. תהיה מסוגל לעמוד בסערות החיים באופן יציב יותר לאחר 

שתיווכח לדעת מיהו אלוהיך, מהו רצונו וכיצד אנחנו יכולים לנהל בחיינו 

 קשר אמיתי עמו. 



 

 

  

  שו וםוכורווורו ושוכועושו וםוכורווורו ושוכועו
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ספר הבריתות נכתב בידי בני אדם בהשראת רוח אלוהים )טימ"ב ג' 

(. הספר פותח עם אלוהים ומסתיים באלוהים. כל מה שכתוב 11

בדפיו החל מהפרק הראשון בספר בראשית וכלה בספר האחרון בו, 

ספר ההתגלות, עוסק באלוהים ובמערכת היחסים שלו עם בני האדם. 

כמה מרגש לדעת שאלוהי השמים והארץ, בורא היקום כולו, חפץ 

 במערכת יחסים אישית איתנו!  

בששים ושישה הספרים שמרכיבים את ספר הבריתות תוכל לגלות 

בעצמך את כל מה שאלוהים רוצה שתדע אודותיו, על דרכי הפעולה 

שלו, ועל האופן שבו אתה, כבן אדם, יכול ליהנות מקשר אישי ומלא 

אהבה עם בורא העולם. קשר חזק זה יעניק לך את הכוחות הנחוצים 

 להתמודדות עם כל מצב בחייך.

מטרת הספר "קווי ה' יחליפו כוח" היא לעזור לך לראות ולהבין 

בעצמך את מה שאלוהים אומר על עצמו. היכרות אישית עם אלוהים 

תעזור לך להיות חזק, לעמוד איתן ולפעול כנדרש כדי להתמודד עם 

 (.33כל מצב שיצוץ בחייך )דניאל י"א 

אין ספק שמצפים לך לימודים פוקחי עיניים ודיונים מרתקים ומעוררי 

מחשבה בשעה שתלמד על הצד המעשי שבידיעת אלוהים ותגלה מה 

 הוא אומר על עצמו!



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ים 1 א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ בְּ

ָאֶרץ׃ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ   ֵאת ַהשָּ

ֹבהּו 3 ה ֹתהּו וָּ תָּ יְּ ָאֶרץ הָּ הָּ וְּ

ֹחֶשְך ַעל רּוַח -וְּ הֹום וְּ ֵני תְּ פְּ

ַרֶחֶפת ַעל ים מְּ ֵני -ֱאֹלהִׁ פְּ

ם׃ יִׁ  ַהמָּ

 
י אֹור 3 הִׁ ים יְּ ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ

י הִׁ   אֹור׃-ַויְּ

ים ֶאת4 א ֱאֹלהִׁ אֹור -ַוַירְּ הָּ

י ים ֵבין -כִׁ ֵדל ֱאֹלהִׁ טֹוב ַוַיבְּ

אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך׃  הָּ

ים לָּאֹור יֹום 5 א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ ַויִׁ

י הִׁ ה ַויְּ לָּ יְּ א לָּ רָּ ַלֹחֶשְך קָּ -וְּ

י הִׁ ד׃-ֶעֶרב ַויְּ   ֹבֶקר יֹום ֶאחָּ

 מה כתוב?

כיצד פותח אלוהים את התנ"ך? כיצד הוא מציג 

את עצמו בפני האנושות בספר אשר טוען שהוא 

 דבר האלוהים?

 

. בקש 5-1קרא בקול רם את ברא' א'  מנחה:

מהקבוצה לומר בקול רם ביחד איתך את המילים 

  שאותן מסמנים. בקש מהתלמידים:

  במשולש, אלוהיםלסמן כל אזכור של 

 כך:   

 ויאמר  לשרטט קו גלי מתחת למילים

 .אלוהים

  יוםלהקיף בעיגול את המילה . 

  תיאורי הזמןלמתוח קו מתחת לכל 

  המופיעים בפסוקים אלה.

בשעה שאתה קורא את הפסוקים בקול רם, יועיל 

לחברי הקבוצה לומר בקול יחד איתך את המילים 

שאותן הם מסמנים. כך ידע כל אחד שהוא מסמן 

נכון את מילות המפתח, כולל מילים נרדפות 

 ושמות גוף. נהגו כך בכל השיעורים.

 

 דיון

  'מה למדת מסימון המילה 'אלוהים

ופעולותיו בחמשת הפסוקים הראשונים 

 בספר הבריתות?

 

 5 - 1‘ בראשית א
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  כיצד מתאר המקרא את האופן שבו

 אלוהים עשה את אשר עשה?

 

  האם בזמן הבריאה היה מישהו אחר נוכח

 מלבד אלוהים?

 

  '5-1כמה ימים חלפו בפס? 

 

 ?כיצד מתואר "יום" בקטע זה 

 

 מה כתוב?

אלוהים מספר על כל  35עד ברא' א'  1מברא' א' 

מה שהוא ברא, מלבד דבר אחד. נתבונן כעת 

 בבריאתו האחרונה.

 

 31; א' 32-31קרא בקול רם את ברא' א' מנחה: 

 . בקש שוב מהקבוצה:1ב'  –

  אלוהיםלסמן במשולש כל התייחסות אל ,

 כולל כינויי גוף שנרמזים בהטיה.

  ויאמר לשרטט קו גלי מתחת למילים

 אלוהים.

  אדםלהקיף במלבן את המילה , 

 .להם, אותו, אותםכולל שמות גוף כמו  

  יוםלהקיף בעיגול את המילה. 

  תיאורי הזמןלמתוח קו מתחת לכל. 

ים ַנֲעֶשה  02 ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ

מּוֵתנּו  דְּ ֵמנּו כִׁ ַצלְּ ם בְּ ָאדָּ

עֹוף  ַגת ַהיָּם ּובְּ דְּ דּו בִׁ רְּ יִׁ וְּ

ל כָּ ה ּובְּ ֵהמָּ ם ּוַבבְּ ַמיִׁ -ַהשָּ

ל כָּ ָאֶרץ ּובְּ ֹרֵמש -הָּ ֶרֶמש הָּ הָּ

ָאֶרץ׃-ַעל   הָּ

ים ֶאת 02 א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ -ַויִׁ

מֹו  ַצלְּ ם בְּ ָאדָּ  הָּ

  

 שיעור ראשון               
 

   5 

 

 1‘ ב  - 11, 62 - 62‘ בראשית א



 

 

 

 

 דיון

 ?מה למדת אודות אלוהים בפסוקים אלה 

 

 

 ?מה למדת על האדם 

 

 

  האם זה תואם את מה שלמדת בעבר או

 את הדעה שיש לך בנוגע לבריאת האדם?

 

 

 ?באיזה יום נברא האדם 

 

 

  אילו היית צריך לסכם במילה אחת את כל

 – 1שלמדת על אודות אלוהים בברא' א' 

 , באיזו מילה היית בוחר, ומדוע?1ב' 

 

 

  לאור מה שאלוהים סיפר לנו עד כה בפרק

הראשון של התנ"ך, כיצד הוא עשה את כל 

 מה שמתואר בפסוקים אלה?
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   1 

א ֹאתֹו  רָּ ים בָּ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ בְּ

ם׃ א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ֵקבָּ ר ּונְּ כָּ    זָּ

ים 02 ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ַויְּ

רּו  ים פְּ ֶהם ֱאֹלהִׁ ַוֹיאֶמר לָּ

אּו ֶאת לְּ בּו ּומִׁ ָאֶרץ -ּורְּ הָּ

ַגת ַהיָּם  דְּ דּו בִׁ הָּ ּורְּ שֻׁ בְּ כִׁ וְּ

ל כָּ ם ּובְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ַחיָּה -ּובְּ

ֹרֶמֶשת ַעל ָאֶרץ׃-הָּ   הָּ

 

ים ֶאת 10 א ֱאֹלהִׁ ל-ַוַירְּ -כָּ

ֵנה הִׁ ה וְּ שָּ טֹוב -ֲאֶשר עָּ

י הִׁ ֹאד ַויְּ י-מְּ הִׁ -ֶעֶרב ַויְּ

י׃ שִׁ  ֹבֶקר יֹום ַהשִׁ

 

 

1
וַיְֻכּלּו ַהָשַמיִם וְָהָאֶרץ 

  ְצָבָאם׃-וְָכל

 

 1‘ בראשית פרק ב



 

 

 

 

 מה כתוב?

האם שמת לב לשמות הגוף של אלוהים 

בתיאור בריאת האדם?   31שמופיעים בברא' א' 

". נֲַעֶׂשה ָאָדם ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּואלוהים אמר: "

מדוע מופיע שם הגוף בלשון רבים ולא יחיד? 

במי מדובר כשכתוב "נעשה" ו"בצלמנו 

ראית שכתוב שרוח  3כדמותנו"? בברא' א' 

אלוהים ריחפה על פני המים בעת הבריאה, 

אולם ישנו עוד מישהו שנרמז עליו בלשון הרבים, 

 שהיה מעורב במעשה הבריאה.

 

 12-14, 4-1קרא בקול רם את יוח' א'  מנחה:

 ובקש מהקבוצה:

  כולל דברלסמן כל התייחסות למילה ,

 מילים נרדפות ושמות גוף, בצלב, כך: 

 אלוהיםלסמן במשולש כל התייחסות ל. 

  בראשיתלהקיף בעיגול כל מילת זמן כמו ,

 .קודם, לפניי, אחריי

  תיאורי הזמןלמתוח קו מתחת לכל. 

 

 דיון

  דונו פסוק אחר פסוק במה שלמדתם

 אודות המילה "דבר" בפסוקים אלה.

ית0 ֵראשִׁ ר,  בְּ בָּ יָּה ַהדָּ הָּ

ים,  ֱאֹלהִׁ ם הָּ יָּה עִׁ ר הָּ בָּ ַהדָּ וְּ

ר.  בָּ יָּה ַהדָּ ים הָּ  ֵואֹלהִׁ

 
ם 0 ית עִׁ ֵראשִׁ יָּה בְּ הּוא הָּ

ים. ֱאֹלהִׁ  הָּ

 

יָּה ַעל1  הְּ יו, -ַהֹכל נִׁ דָּ יָּ

ל  יָּה כָּ הְּ יו ֹלא נִׁ דָּ עָּ ַבלְּ ּומִׁ

יָּה.  הְּ  ֲאֶשר נִׁ

 
ים  2 ַהַחיִׁ ים וְּ יּו ַחיִׁ בֹו הָּ

ם ָאדָּ ֵני הָּ בְּ אֹור לִׁ יּו הָּ  .הָּ

 

 

ַכן  44 שָּ ר וְּ שָּ יָּה בָּ הְּ ר נִׁ בָּ ַהדָּ

ינּו  אִׁ נּו רָּ תֹוֵכנּו; ַוֲאַנחְּ בְּ

יד  בֹוד ֵבן יָּחִׁ בֹודֹו, כְּ ֶאת כְּ

ֵלא ֶחֶסד  יו, מָּ ֵני ָאבִׁ פְּ לִׁ מִׁ

 ֶוֱאֶמת. 
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 12 - 10, 0 -1‘ יוחנן א



 

 

  

 

  'מה למדת מעדותו של יוחנן על 15בפס ,

"הדבר"? דרך אגב, כפי שכתוב בהמשך, 

מדובר כאן ביוחנן המטביל ולא ביוחנן 

 מחבר הבשורה.

 

 

 

 

  'מה שמו של 12-17קרא שוב את פס .

 ?12"הדבר"? כיצד הוא מתואר בפס' 

 

 

 

 

  היכן היה הדבר בראשית, כאשר ברא

 אלוהים את השמים ואת הארץ?

 

 

 

 

  כיצד תואמים הדברים שלמדנו כעת את

 מה שראינו בבראשית א'?

   

 קֹויֵ ה' יֲַחִליפּו כֹחַ 
 

   2 

א  41 רָּ קָּ יו וְּ לָּ יד עָּ נָּן ֵהעִׁ יֹוחָּ

רֹו: "ֶזה הּוא  ָאמְּ בְּ

א  יו, 'ַהבָּ לָּ י עָּ תִׁ ֶשָאַמרְּ

י  ַני, כִׁ פָּ ר לְּ בָּ ַאֲחַרי הּוא כְּ

יָּה.  י הָּ  ֹקֶדם לִׁ

נּו  41  לָּ לֹואֹו כֻׁ מְּ ֵהן מִׁ

ֶחֶסד ַעל ֶחֶסד, נּו, וְּ ַבלְּ  קִׁ

נָּה ַעל 41  תְּ ה נִׁ י ַהתֹורָּ -כִׁ

ַהֶחֶסד  ֵדי ֹמֶשה, וְּ יְּ

אּו ֶדֶרְך ֵישּוַע  ֱאֶמת בָּ הָּ וְּ

יַח. שִׁ  ַהמָּ

ָאה 12 ים ֹלא רָּ ֱאֹלהִׁ ֶאת הָּ

יש ֵמעֹולָּם; ַהֵבן  אִׁ

ֵחיק  א בְּ צָּ מְּ יד, ַהנִׁ ַהיָּחִׁ

יעוֹ  ָאב, הּוא ֲאֶשר הֹודִׁ   .הָּ



 

 

  

 

 מה כתוב?

כעת נתבונן במה שאומר אלוהים האב על 

 אלוהים הבן.

 

 . 13-2: קרא לאט ובהדגשה את עבר' א' מנחה

  בקש מהקבוצה לסמן בצלב כל אזכור של

 , כולל שמות נרדפים ושמות גוף.הבן

 

 דיון

  ,דונו בכל הדברים שאלוהים אומר על הבן

בעודכם עוברים על הטקסט פסוק אחר 

 פסוק.

ַאְך ַעל ַהֵבן הּוא אֹוֵמר,  8

ים, עֹולָּם  ֲאָך ֱאֹלהִׁ סְּ "כִׁ

יֹשר ֵשֶבט  ֶעד, ֵשֶבט מִׁ וָּ

כּוֶתָך.  ַמלְּ

נָּא  9  שְּ תָּ ֶצֶדק ַותִׁ ָאַהבְּ

ֲחָך -ֶרַשע, ַעל שָּ ֵכן מְּ

ים, ֱאֹלֶהיָך, ֶשֶמן  ֱאֹלהִׁ

שֹון ֵמֲחֵבֶריָך."  שָּ

11
ה ֲאֹדנָּי   עֹוד, "ַאתָּ וְּ

 , תָּ ַסדְּ ָאֶרץ יָּ ים הָּ נִׁ פָּ לְּ

ם ַמיִׁ ֶדיָך שָּ   ;ּוַמֲעֵשה יָּ

ה 11 ַאתָּ ה ֹיאֵבדּו וְּ ֵהמָּ

לּו בְּ כֻׁלָּם ַכֶבֶגד יִׁ   ;ַתֲעֹמד, וְּ
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 16 - 2אל העברים א' 



 

 

  

 

ַיֲחֹלפּו, 13 יֵפם וְּ בּוש ַתֲחלִׁ ַכלְּ

נֹוֶתיָך ֹלא  ה הּוא ּושְּ ַאתָּ וְּ

מּו תָּ   ".יִׁ

 

 

 

 

 

נּו  13 ילָּ צִׁ ָאב הִׁ ֵהן הָּ

נּו  ירָּ ֶהֱעבִׁ טֹון ַהֹחֶשְך וְּ לְּ שִׁ מִׁ

נֹו ֲאהּובוֹ  כּות בְּ   ,ֶאל ַמלְּ

דּות, 14 נּו ַהפְּ ֲאֶשר בֹו לָּ

ים אִׁ יַחת ַהֲחטָּ לִׁ   ,סְּ

   

 קֹויֵ ה' יֲַחִליפּו כֹחַ 
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  האם מצאת סימוכין כלשהם שמעידים על

כך שבן האלוהים היה מעורב במעשה 

 הבריאה בבראשית? דונו בכך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה כתוב?

ישנם דברים נוספים שעלינו ללמוד על בן 

האלוהים מהאיגרת אל הקולוסים. בקטע זה 

 תראה לשם מה נבראת.

 

ובקש  11-13: קרא בקול רם את קול' א' מנחה

 מהקבוצה:

  אלוהיםלסמן במשולש כל אזכור של. 

  ,לסמן בצלב כל אזכור של בן האלוהים

 , ולשים לב במיוחד לשמות הגוף.ישוע

 

 12 - 11‘ א‘ אל הקול



 

 

   

 

 דיון

  עבור על כל המקומות שבהם סימנת

בטקסט את אזכורי בן האלוהים. מה אתה 

 לומד מהם על הבן? אל תחמיץ שום פרט.

 

 

 

  'איזה הקבלות 11התבונן שוב בפס .

אתה מוצא בין פסוק זה לבין סיפור 

 הבריאה בבראשית?

 

 

 

  מה יכול בן האלוהים לעשות עבור

 האנושות? בזכות מה?

 

 

 

  'מדוע נבראו בני האדם?11לפי קול' א , 

 

 

 

  לו היית מאמין בכך במלוא הרצינות, איזו

 משמעות הייתה לכך עבורך אישית?

ים 41 ֱאֹלהִׁ הּוא ֶצֶלם ֶשל הָּ וְּ

ל  כֹור כָּ ֶאה, בְּ רְּ י נִׁ תִׁ לְּ ַהבִׁ

יָאה רִׁ  ;בְּ

ל ֲאֶשר 11  א כָּ רָּ בְּ י בֹו נִׁ כִׁ

ָאֶרץ, ַמה  ם ַוֲאֶשר בָּ ַמיִׁ ַבשָּ

י  תִׁ לְּ ֶאה ּוַמה ֶשבִׁ רְּ ֶשנִׁ

אֹות  סְּ ֶאה, ַגם כִׁ רְּ נִׁ

לֹות  שָּ ַגם ֶממְּ יֹות וְּ שֻׁ רָּ וְּ

א  רָּ בְּ טֹונֹות. ַהֹכל נִׁ לְּ שִׁ וְּ

ַמֲענוֹ  עּותֹו ּולְּ צָּ ֶאמְּ   ,בְּ
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יש 0 ֹמֶשה אִׁ לָּה לְּ פִׁ -תְּ

ה  עֹון ַאתָּ ים ֲאֹדנָּי מָּ ֱאֹלהִׁ הָּ

נּו יתָּ לָּ יִׁ ֹדר׃    הָּ ֹדר וָּ   בְּ

 
ים 0 רִׁ ֶטֶרם הָּ בְּ

ֵתֵבל     יֻׁלָּדּו חֹוֵלל ֶאֶרץ וְּ  ַותְּ

ה     עֹולָּם-ּוֵמעֹולָּם ַעד ַאתָּ

    ֵאל׃

חֹון  1 טָּ יא בִׁ ֱאמּונָּה הִׁ הָּ

ים  רִׁ בָּ שּות ַהדְּ ַממָּ בְּ

ים  רִׁ בָּ ַחת דְּ ים, הֹוכָּ ּוִׁ קֻׁ ַהמְּ

ים אִׁ רְּ   .ֶשֵאינָּם נִׁ

לָּּה הּוַעד ַעל 2  לָּ גְּ בִׁ

ים מֹונִׁ   .ַהַקדְּ

י 3  ין כִׁ ֶבֱאמּונָּה נָּבִׁ

ַבר  דְּ נּו בִׁ ים הּוכְּ עֹולָּמִׁ הָּ

ֶאה  רְּ ֹאֶפן ֶשַהנִׁ ים, בְּ ֱאֹלהִׁ

ֶאה רְּ י נִׁ תִׁ לְּ ן ַהבִׁ ה מִׁ ַהּוָּ תְּ  .נִׁ

   

 קֹויֵ ה' יֲַחִליפּו כֹחַ 
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 מה כתוב?

 –כפי שראית זה עתה בקולוסים, כל מה שנברא 

בשמים ובארץ, הנראה והבלתי נראה, רשויות, 

הכול נברא באמצעות ישוע  –ממשלות ושלטונות 

 המשיח.

ממה נבראו כל אלה? האם לפני בריאת העולם 

היה קיים דבר מה שבו השתמש אלוהים במעשה 

 הבריאה?

 

ואת עבר'  3-1: קרא בקול רם את תהל' צ' מנחה

 . בקש מהקבוצה:1, 3-1י"א 

  כולל אלוהיםלסמן במשולש כל אזכור של ,

 שמות גוף.

  תחולל, יולדולהקיף במלבן את המילים ,

 כך: נתהווה,, הוכנו

  גדולה. א באות  אמונהלסמן את המילה 

 

 דיון

 ?'מה למדת על אודות אלוהים ממזמור צ 

 

 2, 1 - 1‘ א“אל העברים י

 

 6 – 1‘ תהילים צ



 

 

   

 

  ,מה למדת מסימון המילים יולדו, תחולל

 הוכנו ונתהווה בשני קטעים אלה?

 

 

 

  ?אם כך, ממה ברא אלוהים את העולם

במה הוא השתמש? כיצד הוא ברא את 

 כל אשר ברא?

 

 

 

 ?מי היה נוכח בעת הבריאה 

 

 

 

 ?מה היה קיים לפני בריאת העולם 

 

 

 

  כיצד מתאר הכתוב אמונה מהי? הסבר

כיצד תיאור זה מתקשר להבנה שלך את 

 העולם.

ר  1 שָּ י ֶאפְּ י ֱאמּונָּה אִׁ לִׁ ּובְּ

י  ים, כִׁ צּוי ֵלאֹלהִׁ יֹות רָּ הְּ לִׁ

ים  ֵרב ֶאל ֱאֹלהִׁ ל ַהקָּ כָּ

ין ֶשהּוא ַקיָּם  ַהֲאמִׁ יְך לְּ רִׁ צָּ

יו שָּ דֹורְּ מּול לְּ הּוא נֹוֵתן גְּ   .וְּ
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 קֹויֵ ה' יֲַחִליפּו כֹחַ 
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  למי תאמין אם תשמע דברים שונים
 ומנוגדים לכתוב?

 
 

 

 הידעת?

אם אלוהים ברא את העולם יש מאין, אזי הוא 

קיים בזכות עצמו ואינו זקוק לשום דבר ולשום 

גורם חיצוני בכדי להתקיים בעצמו. בשמות ג' 

אלוהים מתגלה למשה בשם "אהיה",   14

יהיה, כלומר הקיים. -הווה -מלשון הוויה או היה 

בו קיים ונהיה הכל, וכל מה שנזדקק לו אי 

ואם הוא אל "מעולם עד   . ים בו קי פעם 

 ( אזי הוא נצחי וקיים לעד!3עולם" )תהל' צ' 

כתוב, "הרי הכל ממנו, הכל   31ברומ' י"א  

 דרכו, והכל אליו. לו הכבוד לעולמים! אמן".

אלוהים  הוא הבורא שלך, הקיים בזכות עצמו, 

 אל נצחי.



 

 

   

 

 מה כתוב?

ככל שלומדים ביתר התעמקות את כתבי הקודש 

מגלים עד כמה רבות הפעמים שבהן דבר ה' 

חוזר ומזכיר לבני האדם שהאלוהים הנצחי הוא 

הבורא. שליחי המשיח, בשעה שהטיפו והכריזו 

את הבשורה, חזרו והדגישו אמת זו כדי 

שהאנשים יבינו שאלוהים ברא אותנו למטרותיו 

 (.31-33הוא )מה"ש ד' 

נסיים את השיעור הזה בקטע מהספר האחרון 

 בספר הבריתות, ספר ההתגלות.

 

 

 מה כתוב?

ובקש  11-9, 3: קרא בקול רם את התג' ד' מנחה

 מהקבוצה:

 אלוהיםלסמן במשולש כל התייחסות ל ,

 כולל שמות נרדפים ושמות גוף.

  כיסא למתוח קו מתחת לכל אזכור של

 .האלוהים

 

 דיון

 ?מה למדת מפסוקים אלה על אלוהים 

 

 

 

 

 

 

 

ַאת  2 רָּ ַהשְּ י בְּ יתִׁ יִׁ יָּד הָּ מִׁ

רּוחַ  ב  הָּ צָּ ֵסא מֻׁ ֵנה כִׁ הִׁ וְּ

ֵסא יֹוֵשב ַעל ַהכִׁ ם וְּ ַמיִׁ  .ַבשָּ

 

 

ֵתנָּה  9  ל ֵעת ֶשתִׁ כָּ ּובְּ

ה  תֹודָּ ר וְּ יקָּ בֹוד וִׁ ַהַחיֹות כָּ

ֵסא, ַהַחי  ַליֹוֵשב ַעל ַהכִׁ

ים ֵמי עֹולָּמִׁ עֹולְּ   ,לְּ
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 11 - 9, 6‘ התגלות ד



 

 

   

 

ה 41 עָּ בָּ ַארְּ ים וְּ רִׁ לּו ֶעשְּ פְּ יִׁ

ֵני ַהיֹוֵשב ַעל  פְּ ים לִׁ ֵקנִׁ ַהזְּ

ַתֲחוּו ַלַחי  שְּ יִׁ ֵסא וְּ ַהכִׁ

יחּו  ַינִׁ ים, וְּ ֵמי עֹולָּמִׁ עֹולְּ לְּ

ֵני  פְּ רֹוֵתיֶהם לִׁ ֶאת ַעטְּ

ם רָּ ָאמְּ ֵסא בְּ  :ַהכִׁ

11
ָך יֶָּאה, ֲאדֹוֵננּו "  לְּ

ַקֵבל ֶאת  ֵואֹלֵהינּו, לְּ

ה,  בּורָּ ַהגְּ ר וְּ קָּ ַהיְּ בֹוד וְּ ַהכָּ

אתָּ ַהֹכל  רָּ ה בָּ י ַאתָּ כִׁ

אּו רְּ בְּ נִׁ יּו וְּ ָך הָּ צֹונְּ רְּ   ".ּובִׁ

   

 קֹויֵ ה' יֲַחִליפּו כֹחַ 
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  'מדוע אתה קיים?11לאור הכתוב בפס , 

 

 

 

 

  ?האם אתה מאמין שאלוהים הוא הבורא

 מדוע כן, או מדוע לא?

 

 

 

 

  האם אתה חושב שאלוהים אכן ראוי לקבל

 את כל הכבוד והיקר והגבורה? מדוע?



 

 

   

 

 מה כתוב?

נתבונן לסיום בקטע שמתקשר יפה אל מה 

שקראת זה עתה בהתגלות ד'. מתואר כאן מה 

מתרחש כאשר ישוע, שה האלוהים, ניצב בפני 

כס המלכות של אלוהים וכל צבא השמים 

הסובבים אותו. "עומד שה כמו שחוט", כתוב 

; כלומר, מעמד זה מתרחש אחרי שישוע 1בפס' 

 מת, נקבר, קם מן המתים ועלה לשמים.

 

ובקש  13-11: קרא בקול רם את התג' ה' מנחה

 מהקבוצה:

  בצלב.  השהלסמן כל התייחסות אל 

 אלוהיםלסמן במשולש את ההתייחסות ל 

 .היושב על הכיסאשמתואר כאן במילים 

 

 דיון

  מה למדת מההתייחסויות לשה בפסוקים

 אלה?

 

 

 

 

 

 

 

י קֹול  44 תִׁ ַמעְּ שָּ י וְּ יתִׁ אִׁ רָּ

יב  בִׁ ים סָּ ים ַרבִׁ ָאכִׁ ַמלְּ

ים  ֵקנִׁ ַלזְּ ַלַחיֹות וְּ ֵסא וְּ -ַלכִׁ

בֹות  - בָּ בֹות רְּ בְּ ם רִׁ רָּ פָּ סְּ מִׁ

ים פִׁ ֵפי ֲאלָּ ַאלְּ   וְּ

קֹול  42  ים בְּ רִׁ ֵהם אֹומְּ וְּ

אּוי ַהֶשה  דֹול: "רָּ גָּ

ה,  בּורָּ ַקֵבל גְּ ַחט לְּ שְּ ֶשנִׁ

ר  יקָּ ֹכַח וִׁ ה וְּ מָּ כְּ חָּ ֹעֶשר וְּ

ה כָּ רָּ בֹוד ּובְּ כָּ   ".וְּ
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 11 - 11‘ התגלות ה



 

 

   

 

ם 43 ַמיִׁ יָּה ֲאֶשר ַבשָּ רִׁ ל בְּ כָּ וְּ

ַעל  ַתַחת לָָּאֶרץ וְּ ֶאֶרץ ּומִׁ ּובָּ

ם,  ל ֲאֶשר בָּ כָּ ַהיָּם וְּ

ים: "ַליֹוֵשב  רִׁ י אֹומְּ תִׁ ַמעְּ שָּ

ה  כָּ רָּ ַלֶשה ַהבְּ ֵסא וְּ ַעל ַהכִׁ

ֹעז  הָּ בֹוד וְּ ַהכָּ ר וְּ קָּ ַהיְּ וְּ

ים ֵמי עֹולָּמִׁ עֹולְּ   ".לְּ
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 ?מה למדת מפסוקים אלה אודות אלוהים 

 

 

 

  אם אתה באמת מאמין שאלוהים וישוע

המשיח, השה, אמורים לקבל את כל היקר, 

הכבוד והעוז )שלטון וגבורה( לעולמי 

 עולמים, כיצד תשפיע אמת זו על חייך?

 

 

 

  כיצד זה יבוא לידי ביטוי באופן מעשי בחיי

  –היום יום שלך? 

 

 

... בשימוש שאתה עושה בזמן העומד 

 לרשותך, ובכספך?

 

 

...באופן שבו אתה מתלבש, מדבר, 

 מתנהג, מתייחס לזולת, עובד?

 

 

...בתכניות ובסרטים שאתה צופה בהם, 

 ובמה שאתה קורא ועושה?



 

 

   

 

 

כאשר אנחנו קוראים בדבר אלוהים אנחנו רואים שאלוהים מזכיר לעמו  שוב ושוב 

שהוא בוראם של השמים והארץ. מסיבה זאת נאמר ש"לא ייפלא ממך ]מאלוהים[ 

(. אלוהינו, הבורא הנצחי הקיים בזכות עצמו, אינו זקוק 37,  17דבר" )ירמ' ל"ב  

לדבר מאיתנו, ומכיוון שנבראנו כרצונו ובהתאם למטרותיו, התפקיד שלנו הוא 

 להיכנע לו ולתת לו את כל הכבוד והיקר בכל תחום והיבט בחיינו.

בזמן שאיוב חווה סבל וייסורים קשים הוא קיבל מרעיו שלל עצות והסברים 

מבלבלים. הוא בעצמו תהה מדוע איש צדיק וירא אלוהים שכמותו צריך לסבול כאב 

 כה רב. לבסוף ענה ה' בעצמו לאיוב מן הסערה, ואמר:

 

 ָדַעת?-ְבִלי "ִמי זֶה ַמְחִשיְך ֵעָצה ְבִמִּלין

 ֱאָזר נָא ְכֶגֶבר ֲחָלֶציָך וְֶאְשָאְלָך וְהֹוִדיֵענִי! 

 (.4-3ֵאיפֹה ָהיִיָת ְביְָסִדי ָאֶרץ, ַהֵגד ִאם יַָדְעָת ִבינָה?" )איוב ל"ח  

 

אלוהים "הפציץ" את איוב בשאלות רבות )שממלאות שני פרקים שלמים( בעודו 

מספק הסברים עוצרי נשימה על בריאתו את העולם. לבסוף, כשהוא המום מהאמת 

 שנגלתה לפניו, עונה איוב:

 

 ִפי.-"ֵהן ַקֹּלִתי ָמה ֲאִשיֶבךָ, יִָדי ַׂשְמִתי ְלמֹו
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 ל ס י   ו ם 



 

 

   

 

 (.5-4ַאַחת ִדַבְרִתי וְֹלא ֶאֱענֶה, ּוְשַתיִם וְֹלא אֹוִסיף" )איוב מ'  

 

 איוב נהייה כחומר ביד היוצר, כנוע ומוכן שאלוהים יעצב אותו כחפצו. 

 כניעה שכזו תאפיין גם את גישתנו כאשר נכיר באמת ובתמים את אלוהינו.

הקדישו כעת זמן מה להודיה ולהשתחוויה לפני הבורא שלכם, אלוהינו הנצחי. 

הרכינו ראש לפניו בענווה ובהדרת כבוד, חשבו על גדולתו, על טובו וחכמתו, אמרו 

 לו שהוא ראוי לכל כבוד ויקר והערצה, והפקידו הכול בידיו הנאמנות. 

 האם אין זו התגובה הראויה היחידה מצדנו, בידענו שאנחנו קיימים בגללו, ועבורו? 
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