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אלוהים מייסד מלוכת נצח עם בן דוד
(שמ"ב  -מל"א ב)

תפילה יוקריסטית 4

 .1גם כאשר האדם לא ציית לאלוהים ואיבד את הידידות עימו ,אלוהים לא נטש
אותו אלא עזר לכל בני האדם לחפש ולמצוא אותו שוב.
 .2שוב ושוב אלוהים מציע ברית לבני אדם:
נח

אברהם

משה

דוד

ישוע

אב

ראש שבט

שופט

מלך

דרך:

נישואין

משפחה

שבט

אומה

מלוכה

סימן:

שבת

קשת בענן

ברית מילה

פסח

כתר

כהן גדול
מלכותי
כנסיה
קתולית
לחם החיים
(יוקריסטה)

מתווך:
תפקיד:

אדם
בעל

שמ"א יג  ,14טז 13
שמ"ב ב  -ד

 .3לאחר מות שאול  ,שמואל ממנה את דוד ,איש כלבבו של אלוהים ,למלך ישראל.
מלחמת אזרחים פורצת בין בית דוד לבית שאול.

שמ"ב ה 5 - 1

 .4שבטי ישראל מכריזים על דוד כמלך ישראל בחברון.

בר' יד

 .5דוד מביס את היבוסים וכובש את ירושלים ,שלה הוא קורא עיר דוד (ציון).
ירושלים היא המקום בו אברהם שילם מעשרות למלכי-צדק והמקום בו הקריב
את בנו יצחק.
 .6הממלכה מגיעה לשטחה הטרטוריאלי הגדול ביותר בזמנו של דוד.

שמ"ב ו 13 - 12
שמ"ב ו 18

 .7דוד מביא את ארון הברית לירושלים בחגיגה גדולה .הוא מגיש עולה ושלמים
ומברך את העם בשם ה'.
 .8על ידי כך שלקח את תפקיד הכהונה ,דוד מחזיר את תפקידו של עם ישראל כעם
כוהנים ומקיים את ברית אלוהים עם אברהם ,לשלוט על כל האנושות דרך העם
הנבחר.

שמ"ב ז 16 - 9 ,2 - 1
שמ"ב ז 19 - 18

 .9דוד אומר לנביא נתן שהוא רוצה לבנות בית לה' .אלוהים משיב שהוא זה שיבנה
בית לדוד :שושלת וממלכת נצח .דוד ממנה את משפחת עם ישראל לממלכה גם
על אומות ועמים אחרים.
 .10חוק לאנושות :דוד מחלק עם כל העמים את החוכמה ,האמת והצדק שאלוהים
נתן לשיראל.
 .11המזמורים התהילים המלכותיים מספקים אור על ברית דוד:
א .מזמור ב' :מראה משפחה תיאוקרטית עולמית תחת חוק אלוהים.
ב .מזמור עב' :הבן המלכותי ימלוך בצדק ומשפט.
ג .מזמור פט' :בן דוד יהיה הגדול במלכים עלי אדמות.
ד .מזמור קי' :כוהן לעולם על דברתי מלכי-צדק.
 .12ברית דוד מתקיימת חלקית עם שלמה; אבל הקיום המלא הוא במשיח.

שמ"ב יא
שמ"ב יב 19 - 10
תה' נא

 .13דוד נואף עם בת-שבע וכתוצאה מכך היא הרה .דוד רוצח את בעלה של בת-שבע,
אוריה .לחטא של דוד יש תוצאות  -קללות .דוד חוזר בתשובה מחטאו .הוא
מתחתן עם בת-שבע והיא יולדת לו בן :שלמה.

שמ"ב טו  -טז
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מל"א א  -ב

 .14אבשלום מנהיג מרד נגד דוד אביו ושוכב עם הפילגש שלו .מאוחר יותר ,אבשלום
נהרג ,לצערו הרב של דוד.

מל"א ג -ד

 .15שלמה ממונה למלך ישראל על ידי נתן הנביא וצדוק הכוהן .אימו ,בת-שבע,
שולטת כמלכה האם לצידו.

מל"א ה  -ז ,דה"ב ז

 .16שלמה מרצה את אלוהים על ידי כך שהוא לא מבקש עושר או כח ארצי ,אלא
חוכמה לשלוט על עמו .אנשים מכל האומות באים לשמוע את חכמת שלמה.
 .17שלמה בונה את המקדש ומקדיש אותו לה' .המקדש מחליף את אוהל מועד
כמקום הפולחן של ישראל .המקדש הופך גם למקום פולחן לכל האומות.

דב' יז 15 - 14
מל"א יא 43 - 9 ,8 - 5

ברית סיני

ברית ציון

אוהל :מרכז הפולחן הוא מקלט זמני שאפשר
להעביר עם השבטים הנודדים.

מקדש :מרכז הפולחן הוא מבנה קבוע שמושך
אליו אנשים מכל העמים.

לאומי :הברית עם ישראל בלבד.

בינלאומי :הברית מגיעה לכל האומות דרך
ישראל.

בלעדיות :במטרה לשמור את שאר עמים
בחוץ.

כלליות :במטרה להזמן את כל אומות אליו.

תורה :חוק שנועד להפריד את ישראל משאר
העמים.

ספרות חוכמה :תורה חדשה שנועדה לדבר אל
האנושות כולה.

קורבן חטאת :הטקס הדתי החשוב ביותר הוא
הקרבת קורבן עבור כפרת חטאים.

תודה :הטקס הדתי החשוב ביותר הוא מנחת
התודה לאלוהים עבור הגאולה.

 .18שלמה מפר את ברית דוד על ידי כך שמפר את "חוק המלך" ובונה מזבחי אלילים.
אלוהים אומר לשלמה שהוא ייקח ממנו את המלוכה ,מידי בנו.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4

איך קשורה ברית דוד לברית אברהם?
איך ברית דוד (ציון) שונה מברית משה (סיני)?
מה היה תפקידו של המקדש בירושלים?
מה היה מבנה השלטון בישראל בזמן ממלכת דוד? במה זה היה דומה למצב בזמן משה? במה היה שונה?
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