סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שיעור  :10נח (בראשית ד – יא)
אלוהים מחדש את בריתו עם האנושות

קכ"ק 400 ,399

 .1אדם וחוה גורשו מגן עדן בגלל שהם עברו על החוק של אלוהים  -הם חטאו .כתוצאה מזה,
הם איבדו את החיים העל טבעיים של אלוהים (הקדושה המקורית).

דב' ל 20 - 19

 .2לאורך ההיסטוריה ,אלוהים כרת בריתות עם דורות של משפחה אחת.

בר' ד 2 - 1

 .3אדם וחוה הולידו את קין והבל.

בר' ד 12 - 3

 .4קין מקנא באחיו הבל והורג אותו .אלוהים מגרש את קין ,הופך אותו לנע ונד ,ושם לו אות
"לבלתי הכות אותו כל מוצאו".

בר' ד  ,26 - 17ה

 .5שתי שושלות מתחילות .השושלת של קין מרושעת והשושלת של שת היא מהווה את
המשפחה של אלוהים.

בר' ו 7 - 5

 .6בני שת נקראים "בני האלוהים" .כשבני האלוהים לקחו להם נשים מבנות האדם (משושלת
קין) משפט אלוהים בא עליהם.

בר' ז 5 -1

 .7נח ובניו הם השארית הנאמן .אלוהים מצווה על נח לבנות תיבה ,ולהביא לתוכה זוג מכל
בעלי החיים (שבעה מכל בהמה טהורה).
 .8האם המבול והתיבה הם אגדה או עובדה היסטורית? מידות התיבה הופכות אותה לגדולה
מספיק על מנת להכיל את כל בעלי החיים .יש אנשים שמאמינים ששרידים מהתיבה של נח
אפשר למצוא ליד הר אררט בטורקיה.

בר' ז 22 - 21
בר' ז 24

 .9כאשר המבול הגיע הוא ירד על הארץ במשך  40יום .כל בני האדם ובעלי החיים עלי אדמות
מתו והמים נשארו עומדים  150יום.
 .10יש עוד סיפורים עתיקים לא תנכ"יים של המבול( .למשל ,עלילת גילגמש)

בר' ט 13 ,9

 .11אלוהים חידש את ברית הבריאה עם נח .סימן הברית החדשה היה הקשת בענן.

בר' ט 22

 .12שלושת בניו של נח  -שם  ,חם ויפת בנו את אומות העולם .יום אחד ,כשנח היה שיכור חם
"ראה את ערוות אביו" .הכוונה שחם ביצע גילוי עריות עם אימו ופרי האיחוד הזה הוא
כנען .נח מקלל את כנען ומצביע על כיבושה העתידי של ישראל על כנען.

בר' יא 4
בר' יא 8 - 6
בר' יב 3 - 1

 .13במגדל בבל בני האדם קמו כנגד אלוהים וניסו "לעשות שם לעצמם" ,אלוהים מבלבל את
לשונותיהם ומפזר אותם על כל הארץ.
 .14דרך אברהם אלוהים מבטיח שהוא יברך את כל משפחות האדמה.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מה הנזק שנגרם על ידי החטא של אדם וחוה?
איך נאמנותו של נח מתקנת את הנזק הזה?
מה גורם לבני שת להשפט?
מה אנו יכולים להבין מתיבתו של נח? אגדה או עובדה היסטורית?
אחרי המבול היתה "בריאה חדשה ".איך "הבריאה החדשה" היתה חידוש של הבריאה הראשונה?
למה פיזר אלוהים את בוני מגדל בבל?
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הבריאה

הטבילה
הבריאה החדשה שלנו

המבול
בריאה חדשה
 40יום ו 40-לילה של מבול מכינים
לקראת בריאה חדשה

 40יום ו 40-לילה של צום וחשבון נפש
מכינים אותנו לבריאתנו החדשה

הבריאה מתחילה עם מים

הבריאה החדשה מתחילה במים

בריאתינו החדשה מתחילה עם מים

רוח אלוהים מרחפת על פני המים

רוח אלוהים מרחפת על פני המים

רוח אלוהים באה אלינו עם מים

אלוהים אומר לאדם וחוה" :פרו ורבו
ומלאו את הארץ" (בר' א )28

אלוהים אומר לנח ומשפחתו" :פרו
ורבו ומלאו את הארץ" (בר' ט )1

ישוע אומר לנו לעשות תלמידים מכל
האומות (מתי כח )19
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