סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
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גל' ד  ,5 - 4קכ"ק 434
קכ"ק 460 - 457

" .1אנו מאמינים ומודים שישוע מנצרת ...הוא בן האלוהים הנצחי שנעשה אדם".
 .2הדבר 'נהיה בשר':
א .בכדי להושיע אותנו על ידי פיוס בינינו לבין אלוהים.
ב .על מנת שנכיר את אהבתו של אלוהים.
ג .להיות לנו לדוגמא של קדושה.
ד .להפוך אותנו לשותפים לטבע האלוהי.
 .3יחסים אישיים עם המשיח ישוע הם הכרחיים

קכ"ק 464

 .4ישוע הוא לא חלק אלוהים וחלק אדם הוא הפך לאדם באופן מלא בעוד נשאר
אלוהים באופן מלא.
 .5המשיח :אדם אחד ,שני מהויות
א .אישיות :מי אתה? אלוהים
ב .טבע :מה אתה? אלוהים ואדם

קכ"ק 516 - 515
יוח' יד 9

 .6כל החיים של ישוע המשיח  -מעשיו ,הניסים שעשה ,מילותיו ,שתיקותיו וסבלו -
הם המסתורין שמגלה את אלוהים האב.

קכ"ק 521 - 520

 .7החיים של ישוע המשיח הם רז של גאולה .הוא הדוגמא שאנו צריכים לחקות .אנו
נקראים להפוך לאחד איתו.

בר' ג 15
לוק' א  , 33 - 26יש' ז 14
יר' כג  , 5קכ"ק 486 - 484

 .8ה"פרוטואווגליון" מכריזה על בואו של גואל.
 .9ישוע נוצר מרוח הקודש ברחמה של מרים הבתולה.

קכ"ק 493 - 490

 .10מרים הבתולה נצלה מחטא על ידי ישוע המשיח ברגע שהרתה .היא היתה נקיה
מהחטא הקדמון שבדרך כלל עובר בתורשה .זה נקרא "התעברות ללא רבב".

קכ"ק 496 - 494

 .11על ידי כך שהסכימה לדברו של אלוהים ,מרים הופכה לאמו של ישוע .היא
נקראת "אם האלוהים".

קכ"ק 507 - 496
לוק' א 40 - 39
לוק' א  , 60 - 57קכ"ק 523
קכ"ק 524
לוק' ב  ,5 - 1מיכ' ה 2
יש' ט  ,6קכ"ק 526 - 525
לוק ב  , 16 - 8מתי ב 2 - 1

 .12מרים נותרה בתולה כל ימי חייה (בתוליה התמידית של מרים).
 .13מרים לקחה מיד את ישוע שטרם נולד אל אלישבע ובנה שטרם נולד יוחנן
המטביל (הביקור).
 .14יוחנן המטביל הוא המבשר של אלוהים שנשלח להכשיר את הדרך.
 .15בתקופת הצפייה  ,הכנסיה מחדשת את כל צפיות הבריאה ללדתו הקרובה של
המשיח.
 .16ישוע נולד בבית לחם ,עיר דויד ,כי הוא מבית דויד .ישוע -שר שלום -נולד
באורווה למשפחה יהודית עניה וצנועה.
 .17מלאכים מודיעים על לידתו של ישוע בשירה" :כבוד לאלוהים במרומים ".חכמים
מן המזרח ורועים באים להשתחוות לו.
 .18חג ההתגלות הוא התגלות ישוע כמשיח ישראל ,בן האלוהים וגואל העולם.

קכ"ק 527

 .19ברית המילה של ישוע היא סימן לאיחוד שלו עם צאצאי אברהם  -אנשי הברית.
היא גם מיצגת את "ברית המילה החדשה של שיוע"  -הטבילה.
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לוק' ב  ,38 - 25קכ"ק 529

 .20הגשתו בבית המקדש מראה את ישוע כבכור ששייך לאלוהים .שמעון וחנה
מזהים את ישוע כמשיח "אור לגויים" ו"כבוד ישראל".

מתי' ב  ,23 - 13הוש' יא 1

 .21רדיפות נגד ישוע התחילו בגיל צעיר .המשפחה הקדושה היתה צריכה לברוח
למצריים כדי להציל את חייו של ישוע .כשהיה בטוח לחזור הם חזרו לנצרת
עירם.

לוק' ב 51
קכ"ק 532 ,531 ,517

לוק' ב  ,49 - 41קכ"ק 534
מתי ג ,17 - 13
קכ"ק  ,537 - 535תה' ב 7

מתי ד  , 1קכ"ק 539
מתי ד  ,17קכ"ק 542 - 541

 .22בחיים הסמויים שלו ישוע היה נכנע לאימו מרים ולאביו החוסה יוסף .הציות
שלו מכפר על חוסר הציות שלנו.
 .23ציותו של ישוע לאימו ולאביו החוקי ממלא באופן מושלם את הדיבר הרביעי
והיה למודל ארצי לציותו כבן לאביו שבשמים.
 .24ישוע נמצא במקדש כשהוא מקשיב ושואל שאלות .זה נותן לנו הצצה למסרורין
שבהקדשתו הטוטאלית של ישוע למשימתו כבן אלוהים.
 .25טבילת ישוע:
א .מגלה את ישוע כמשיח ישראל ובן אלוהים.
ב .הוא מרשה לעצמו להיות נספח לחוטאים.
ג .מיצג את הטבילה הנוצרית.
 .26ישוע עומד לידי ניסיון במדבר על ידי השטן .ישוע ממלא את יעודה של ישראל
באופן מושלם ,בציות מוחלט לרצון האלוהי.
 .27ישוע מתחיל את מסע ההטפה שלו על ידי כך שקורא לאנשים לחזור בתשובה כי
"קרבה מלכות שמים" .הממלכה היא הכנסיה .היא הקמתה המחודשת של
ממלכת דויד.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5

מדוע ראה מתי את רשימת היוחסין בפרק א כחלק כל כך חשוב במורשתו של ישוע? (ראה שמ"ב ז'  ,8-17תה'
פט'  ,37 - 20תה' קלב' )12 - 4
מה משמעות המילה "עמנואל" (מת' א'  ?)22-23מה חשיבותה לעם היהודי שדוכא למעלה מ 500-שנה?
מדוע חיכה ישוע כל כך הרבה זמן ( 30שנה) לפני שהחל את פעילותו הציבורית? מדוע היו כה חשובות שנות
השתיקה האלו?
עם יציאת מצריים של בני ישראל כרקע ,מה הסמבוליות של יוחנן המטביל שהוציא את האנשים למדבר
והעביר אותם דרך נהר הירדן?
חשבו על ציותה של מרים להודעתו של המלאך :איך היא נותנת לנו דוגמא של שליחות?
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