המדריך לקיצור ספרי הקודש 8002
להלן כלי רב שימושי המחייה את המקרא ומשפר את הערכתכם כדי להבין אותו תוך תקופה קצרה! כאשר אתם פותחים את
"קיצור ספרי הקודש  ,"8002או בקיצור "הקיצור" ,יתגלו בפניכם שלל צבעים ,מפות ,קוי זמנים ,ותכונות מיוחדות שיעזרו לכם
לגלות את ספרי הקודש ,ולהלן שיטה הפעולה כיצד להפיק את המיטב מהם.
ראשית ,אתם תגלו שהקיצור כולל  22שקפים שניתנות להצגה ע"י מטול ,ומסודרים כשני שקפים בכל עמוד .שני השקפים
הראשונים מסבירים את תכונות הקיצור ואישיות המיוחדים של ספרי הקודש ,וישנו שעון חול המראה את  12הפרקים של
הקיצור .לדוגמא :כאשר מפעילים את השקף השלישי מתגלה הספרה  1לבנה גדולה על רקע ריבוע שחור ליד המילה "בראשית"
כדי לציין את הפרק הראשון .ותגלו בנוסף כי כל קטע ממוספר ומשויך לסימוכין (מראה מקום) בספרי הקודש בסוף כל פרק כדי
להקל על בדיקתו בטקסט המקראי .כמו כן ,סדר הופעת ספרי הקודש בקיצור לפי הסדר הכרונולוגי של כתיבתם.
כעת הבה נביט על כמה שיטות כיצד ניתן להשתמש בקיצור כדי לעזור בלימוד ספרי הקודש.
ניתן לבצע לימוד מאורע בספרי הקודש בפשטות על ידי קריאת הקיצור כדי לקבל את ההיגיון לזרימת מאורעות המקרא
מההתחלה עד הסוף.
ניתן לבצע לימוד נבואות בספרי הקודש ע"י קריאת כל הטקסט האדום בקיצור .הטקסט האדום המודגש מראה חלק מ
 200הנבואות במקרא כאשר הטקסט האדום הרגיל מראה את התגשמות חלק מהן .הטקסט האדום עם קו תחתון נבואות
הנוגעות לאדון ישוע המשיח.
ניתן לבצע לימוד על מקומות בספרי הקודש על ידי המעקב אחר  22המפות בקיצור המדגישים תנועות ופעילות האנשים
המוזכרים בטקסט .כדי לראות היכן נעו בני ישראל והתיישבו ע"פ מצוות אלוהים ,היכן נלחמו בקרבות ,היכן נסעו
האדון ישוע ותלמידיו ,והיכן יוסדו קהילות ונכתבו ספרים מספרי הקודש.
ניתן לבצע לימוד נושאים עיקריים בספרי הקודש על ידי קריאת הטקסט הסגול בקיצור .טקסטים בסגול מודגש הם
נקודות ציון ,וטקסטים בסגול רגיל עם קו תחתון הם בריתות.
ניתן לבצע לימוד אישיות בספרי הקודש ע"י המעקב אחר  45קוי זמנים בקיצור .יתכן ותופתעו לגלות מי מהנביאים והמלכים חיו
במקביל באותה תקופה .וכן לגלות כיצד הזמן חולף לו לאיטו בעודו מתקרב למועד צליבת האדון ישוע.
ניתן ללמוד את תולדות ההיסטוריה בספרי הקודש ע"י הקשה על  33הקישורים בקיצור ,כך שניתן בנקל להוריד מסמך
 PDFחינמי מהאתר  .http://2008biblebrief.com/ובהקשה עליהם ניתן לפתוח לרווחה את תולדות העולם העתיק של
אבות הקהילה ,המלך כורש ,מצבת סנחריב ,רשומות נבוכדנצר ועוד נושאים רבים .ישנם גם מאמרים אקדמאיים אודות נושאי
המפתח.
ניתן ללמוד אודות ממלכות ישראל ויהודה בספרי הקודש ,שעלולים להיות מעט מבלבלים אך הובהרו בקיצור על ידי הבלטת
מאורעות בממלכת ישראל בטקסט בצבע ירוק.
ישנם  12האם אתם מעוניינים לעיין בעוּבדוֹת חשובות כגון מעשי הניסים ,המשלים והנבואות של האדון ישוע בספרי הקודש?
מסגרות אפורות המכילות רשימות של רבים מהם בקיצור.
ניתן ללמוד דוקטרינות חשובות בספרי הקודש ע"י קריאת  24המסגרות הירוקות בקיצור.
ניתן לעיין במועדים והחגים בספרי הקודש ועל חשיבותם הנבואית במצגת מס' .3
ניתן לעיין במערכת יחסי הקרבה של האדון ישוע בספרי הקודש במצגת מס' .32
ניתן ללמוד ספרים מסוימים בספרי הקודש ב  25מסגרות זהובות בקיצור.

בעוד מצגות /כתב העת קיצור ספרי הקודש  8002נותן לכם הצצה חטופה על התכולה המדהימה של ספרי הקודש ,מאגר ספריו,
הספר הנספח ,הנקרא הקיצור הנרטיבי של ספרי הקודש  8002או בקיצור "הנרטיבי" ,מספק פי  10פרטים ואינפורמציה.
הנרטיבי משתמש באותם מספרי סעיפים כמו שהם מופיעים בקיצור כדי לעזור למורים לענות על שאלות כאשר הם מציגים את
הקיצור כמצגות .הנרטיבי זמין להורדה חינם ומכיל הסברים על הנושאים הנוספים בעמוד  4המאפשרים לכם ללמוד נושאים
נוספים ,כגון הסכסוכים הגדולים בטקסט חום המובילים לצליבת האדון ישוע .כמו כן ,הנרטיבי מכיל סימוכין מספרי הקודש כדי
לעזור לכם לחקור דברים ביתר עומק.
 12הפרקים בקיצור ובנרטיבי הינם יחידות לימוד מוצעות לקורס בן יותר מ  13שבועות .נדרשים באופן כללי  4שעות כדי להציג
את קיצור המצגות בכל שיעור נפרד.
אנו תקוה שקיצור ספרי הקודש  8002והקיצור הנרטיבי של ספרי הקודש  8002יהוו ברכה אמיתית כדי לעזור לכם להבין יותר
את ספרי הקודש וכדי ללמד אחרים הזקוקים לדעת את ספרי הקודש.

