סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שעור  :11אברהם אבינו
(בראשית יב  -כג)

בר' יב 1-2

בר' טו
בר' יז
בר' כב

 .1אלוהים מבקש מאברהם לעזוב את ארצו וללכת אל ארץ כנען .אלוהים מבטיח לו 3
הבטחות:
א .לעשות אותו לגוי גדול
ב .לעשות "שמו" גדול
ג .לברך דרכו את כל משפחות האדמה.
 .2אלוהים מעלה את שלושת ההבטחות לרמה של בריתות:
א .ארץ ואומה :כשאלוהים הופיע בתור תנור עשן ולפיד אש
ב .שם גדול/ממלכה :עם ברית המילה כששינה אלוהים את שם אברם
לאברהם והבטיח לו בן ושושלת.
ג .ברכה עולמית :בשבועתו של אלוהים לאחר שאברהם הגיש לה' את יצחק
כקורבן בהר המוריה.
 .3הבריתות התקיימו:
א .ארץ לאומית דרך ברית משה
ב .ממלכה דרך ברית דויד
ג .ברכה עולמית עם ישוע והברית החדשה.
בראשית יב 3 - 2

הבטחות:
"ואעשך לגוי גדול ואברכך
ואגדלה שמך ,והיה ברכה:
ואברכה מברכיך ומקללך
אאר ,ונברכו בך כל משפחות
האדמה" (בר' יב ) 2,3

אומה

שם (ממלכה)

ברכה עולמית

בריתות:

בראשית טו

בראשית יז

בראשית כב

קיום
הבריתות:

ברית משה

ברית דויד

הברית החדשה

בר' יב 7
בר' יב 10
בר' יג 5

 .4בכנען אברם בונה מזבח לה' ,ואז יורד מצריימה עקב הרעב שהיה בארץ .כשחזר,
ריב התפתח בין אברם ואחיינו לוט עקב חזקה על הארץ .אברם מתיישב בארץ כנען
ולוט מתמקם בעמק הירדן.

בר' יד 8
בר' יד 18

 .5מלכים זרים שובים את לוט .אברם תוקף אותם ומשחרר את לוט .אחרי הקרב,
מלכי-צדק (מלך שלם וכהן לאל עליון) מביא לחם ויין לאברם ומברך אותו .מלכי
צדק הוא סימן של ישוע וההגשה של לחם ויין היא סימן ליוקריסטה (לחם החיים).

בר' טו

 .6אלוהים מבטיח ארץ בשבועה דרך טקס ביתור קורבנות .אברם חותך בעלי חיים
לחצי ולפיד עובר בין הבתרים .בחלום אומר אלוהים לאברם שצאצאיו יהיו עבדים
למשך  400שנה ,אבל בסופו של דבר הוא יושיע אותם.

בר' טז 12

 .7שרי אשת אברם מציעה שהוא יקח את שפחתה המצרית הגר על מנת שיהיה לו בן
ממנה .הגר הרה עם בנו של אברם ,שרי מתעללת בה והיא בורחת למדבר .אלוהים
מבטיח לה ריבוי צאצאים שיהיו בקונפליקט עם אחיהם .הגר יולדת את ישמעאל,
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אבי ערב.
בר' יב 2
בר' יז

 .8שמו של אברם משתנה לאברהם .שמה של שרי משתנה לשרה .אלוהים מצווה שכל
בן זכר יעבור ברית מילה כסימן לברית איתם .אלוהים מבטיח לאברהם ושרה בן
שיקרא יצחק.

בר' יח ,יט 1

 .9האדון מופיע לפני אברהם ושרה בתור שלושה אנשים( .שני מלאכים ואלוהים?)
הוא שוב מודיע ששרה תלד בן וגם מודיע על חורבן סדום ועמורה.

בר' יט
בר' יט 17
בר' כא 1
בר' כא 12
בר' יז 18 - 13
בר' יב 14 - 1

 .10אלוהים משמיד את סדום ועמורה בגלל חטאם .הוא שולח שני מלאכים להוציא
את לוט ומשפחתו מסדום .אשת לוט מביטה לאחור והופכת נציב מלח .בנותיו של
לוט מבצעות גילוי עריות עם אביהן ויולדות את מואב ואמון.
 .11כשנולד יצחק ,אברהם מגרש את הגר וישמעאל למדבר לבקשת שרה .אלוהים דואג
להם ומבטיח לעשות עם גדול לישמעאל.
 .12אלוהים בוחן את אברהם על ידי שמבקש ממנו להקריב את יצחק כקורבן על הר
המוריה .יצחק סוחב את העצים לעולה .אברהם מבטיח ליצחק שאלוהים יספק
את השה לקורבן.
 .13אלוהים מספק אייל בתור העולה .אברהם קורא למקום ההוא "אלוהים יספק" (ה'
יראה).

דה"ב ג 1

 .14הר המוריה הוא המקום שבו מאוחר יותר בנה שלמה את בית המקדש ובו הוקרב
שה קורבן מידי יום .הר המוריה כולל גם את גולגותא המקום שבו נצלב ישוע.
אלוהים האב הקריב את בנו האהוב ישוע (השה) על גבעת גוגלגותא (מוריה) בכדי
שיהיה ברכה לעולם כולו .ישוע נשא את צלב העץ לראש גבעת גולגותא.

באמונה העלה אברהם את יצחק כאשר נסה :ואת יחידו הקריב
המקבל את ההבטחות אשר נאמר לו ,כי ביצחק יקרא לך זרע,
ויחשוב בליבו כי יכול יוכל אלוהים להחיות גם את המתים ,על כן
גם הושב אליו להיות למשל( .עבר' יא )19 - 17
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