סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
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קול ה' לעמו

מל"א יב

 .1לאחר מות שלמה ,ממלכת דוד מתפלגת .עשרת השבטים הצפוניים הולכים אחרי
ירובעם (ממלכה צפונית) ,בזמן ששבט בנימין נשאר עם יהודה בירושלים תחת שלטון
רחבעם (ממלכה דרומית) .יש מלחמה אזרחית בין שתי המלכויות.

מל"א יב 33 - 28

 .2הממלכה הצפונית (ישראל) :ירובעם מקים מזבחי אלילים ועגלי זהב .כל המלכים
בממלכת הצפונים הם רשעים ,למרות נביאים כמו אליהו שמזהיר אותם.

מל"ב

 .3הממלכה הדרומית (יהודה) :רוב המלכים הם חוטאים ,אך כמה מהם צדיקים ומביאים
רפורמות (אשא ,יהושפט).
 .4אלוהים שולח נביאים כדי להזהיר את שתי הממלכות .הנביאים הם שליחים מאת
אלוהים שנשלחים במטרה לחשוף את תוכניותיו של אלוהים לבני אדם ולחזק את
הברית .הם מכריזים ברכות וקללות ומראים את היישום האלוהי של הברית.
 .5הם יוצאים את גבולות ישראל ומכריזים את הנבואות נגד האומות.
 .6הנביאים הגדולים:
א .בישראל :עמוס  ,הושע.
ב .ביהודה :ישעיה ,מיכה ,חבקוק ,צפניה ,ירמיה.
ג .באומות :עובדיה ,יונה ,נחום
ד .בגלות :יחזקאל ,דניאל.
ה .בשיבת ציון :זכריה ,חגי ,מלאכי.

מל"א יז

 .7ב 722-לפנה"ס ,אשור כובשת את שומרון ומגרש את אנשי הממלכה הצפונית .שומרון
מאוכלס מחדש עם זרים שהופכים להיות השומרונים.

מל"ב יח  -כג

 .8חזקיה מביא רפורמה ביהודה אך בנו מנשה רשע ואף מקריב ילדים לאל מולך .כתוצאה
מזה ,אלוהים יביא חורבן לירושלים .יאשיהו מעקב את המשפט כאשר הוא מטהר את
הפולחן והורס את הבמות לאלילים.

מל"ב כד  -כה

 .9המלך הבבלי נבוכדנצר שם מצור על ירושלים בשנת  605לפה"ס ,לוקח את המלך
יהויכין בשבי לבבל ב ,597-ומשמיד את העיר ואת המקדש ,מגלה את האוכלוסיה ולוקח
את אוצרותיה לבבל ב 586-לפנה"ס.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6

כיצד ההיסטוריה של ישראל מתקופת שלמה עד שני הגלויות משקף את נאמותו של אלוהים כלפי הברית?
איזה תפקיד יש לנביאים בסיפור הגאולה של אלוהים?
איך הם קשורים לברית ה' עם ישראל? לברית משה?
מה שבע הנושאים הללו מראים על רצונו ואופיו של אלוהים?
איך דברי הנביאים עדיין רלונטים כיום? איך הם תואמים את הזמן העכשווי?
איך מתגשמת ברית דוד בישוע?
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שבע הנושאים הגדולים של הנביאים
נושא

תיאור

כתובים

 .1משפט

כשלון בשמירה על הברית יביא משפט ועונש בצורת גלות.

יר' א' 16 - 14

 .2השריד

אלוהים משמר ומטהר שרידים בכדי להביא את גאולתו לאחרים.

יש' י' 22 - 20

 .3תקוה משיחית

אלוהים יקים את מלכותו בישראל ובעולם ויביא שלום כולל ושמחה דרך
המשיח העתיד לבוא.

יש' יא' 9 - 1

" .4יציאת מצריים
החדשה"

אלוהים ישתמש במשיח בכדי להביא "יציאת מצריים" חדשה וגדולה יותר
שתוציא את שבטי ישראל אל מחוץ לכל העמים שבהם היו פזורים ,וביחד
עם הגויים.

יש' יא' 12

 .5עליה לרגל לציון

"יציאת מצריים החדשה" תביא את  12השבטים יחד עם הגויים לעליה לרגל
אסכטולוגית לציון.

יש' ב' 4 - 2
יר' טו' 15 - 14

 .6הקמה מחדש
של ממלכת דוד

החזרה לציון תביא הקמה מחודשת של ממלכת דוד וזו תאחד את כל 12
השבטים ואת הנאמנים מכל האומות תחת המלך המשיח בן דוד.

יח' לז 25 - 21

 .7יום ה'

אלוהים ישפוט את בני האדם .לאחר שיטהר אותם דרך הסבל ,ישיב אותם
בכבוד .הגאולה תבוא לאחר הרס וחורבן.

יואל ב - 10 ,2 - 1
11

ישוע מגשים את ברית דוד
ישוע המשיח

דוד
מאפיינים עיקרים
 )1דוד נקרא "בן אלוהים ( ".שמ"ב ז'  ;9-16תה' ב' )7

ישוע נקרא בן אלוהים ובן דוד ( .מתי א'  ;1לוק א' )35 – 31

 )2דוד קם ,הלך אל אזור הרי יהודה ואמר" :איך יבוא אלי
ארון ה'"? דוד "מפזז ומכרכר" לפני הארון .הארון נשאר 3
חודשים בהרי יהודה ( .שמ"ב ו' )16 ,14 ,11 ,9 ,2

מרים קמה והלכה אל אזור הרי יהודה .אלישבע אמרה" :איך זה
שאם אדוני באה אלי"? התינוק ברחמה של אלישבע רקד
משמחה .מרים נשארה עם אלישבע  3חודשים ( .לוק א' ,43 ,39
)56 ,44
ישוע הוא המשיח והמשוח מאלוהים ( .לוק ב'  ;11ב'  ;26ט' )20

 )4ממלכת דוד ממוקמת בירושלים ( .שמ"ב ה' )7

השליחות הציבורית של ישוע ,סבלותיו ,מותו ,ותחייתו קרו
בירושלים.
המקדש הוא המרכז ללימודים והחיים של ישוע.

 )3דוד המלך הוא "משיח" ומשוח.

 )5המקדש הוא בית התפילה והפולחן.
( שמ"ב ז'  ;13 – 11מל"א ו')
 )6דוד המלך שלט על כל  12השבטים.
( שמ"ב – ה' )5 - 1
 )7דוד המלך שולט במלכות בינלאומית הכוללת גויים( .
תה' ב'; תה' כב' ;27מל"א י' )9 ,5 ,1
 )8ממלכת דוד היא נצחית( .שמ"ב ז'  ;16שמ"ב כג'  ;5תה'
פט')36 – 35

ישוע מינה  12שליחים ,מה שמראה שהוא מחזיר את האחדות של
 12השבטים ( .לוק ו'  ;16 – 12לוק כב' )30
מלכותו של ישוע מתרחבת לכל האומות.
( לוק ב'  ;32יג'  ;29כד' )47
ישוע שולט על בית יעקב לנצח ולא יהיה קץ למלכותו.
( לוק א' )33

מאפיינים משניים
מרים מולכת לצד ישוע המלך ( .התג' יב' )1

 )1המלכה האם (הגבירה) מולכת על יד המלך.
( מל"א ב' )19
" )2ראש הממשל" מחזיק את המפתחות לבית דוד.
(ישעיהו כב')

ישוע נותן לכיפא (ויורשיו) את מפתחות מלכות שמיים.
( מתי טז' )18

 )3מנחת תודה של לחם ויין חוגגת את גאולת אלוהים ( .תה'
)69 ,50 ,40 , 22

היוקריסטה היא קורבן ההודיה החדש לתוכנית הגאולה של
אלוהים ( .מתי כו' )30- 26
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