סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו

שיעור  :22ישוע המשיח – שליחותו הציבורית
מלאה העת וקרבה מלכות האלוהים! שובו בתשובה והאמינו בבשורה
(מרק' א )15

 .1הלימוד של ישוע קצר:
א .מלכות אלוהים הגיעה.
ב .חזרה בתשובה וסליחת חטאים.
ג .ישוע ממלא את התנ"ך.
ד .ישוע מגלה את האב  -אבינו.
ה .ה"אשרי"  -איך להיות תלמיד ושליח אמיתי.
ו .אהבו אחד את השנ.י
ז .רז הפסחא  -סבלותיו של ישוע ,מותו ,תחייתו ועלייתו השמיימה ,מגלים
שהוא אלוהים ושעלינו לחלוק חיים אלוהיים.
ח .יש לנו חלק במשימתו.
מתי ד  , 17יש' ט 2 - 1
קכ"ק 542 - 541

 .2ישוע ממלא את התנ"ך על ידי השבת ממלכת דוד .מלכות שמיים היא בשביל
כולם ,יהודים וגויים .זה ממלא את ברית אברהם .הכניסה למלכות שמיים
דורשת חזרה בתשובה מחטאים ואמונה בבשורה.

מתי ד  , 20 - 18י 7 - 5 ,1
קכ"ק 551

 .3ישוע קורא ל 12-שליחים לקחת חלק במשימתו .הוא שולח אותם להטיף את
הבשורה על מלכות השמיים.

מתי ה  -ז

 .4ישוע ממלא את ברית משה על ידי שנותן תורה חדשה :דרשת ההר שכוללת
ברכות וקללות .החוק החדש אוסר כעס כלפי שכנינו ,ניאוף ,גירושים ,שבועת
נדרים ,ואומר שזה הכרחי לאהוב את האויבים שלנו ולבוא להשלמה עם אלוהים
ושכנינו.

מתי ו 34 - 25 ,15 - 5
מתי ז 13

 .5ישוע אומר לנו שאנו צריכים לסמוך על כך שאלוהים דואג לנו ,לצום ולהתפלל
בסתר ולסלוח אחד לשני .הכניסה לגן עדן דורשת מאיתנו לעבור "דרך הפתח
הצר".

קכ"ק 550 - 547

 .6ישוע טוען שהוא בן אדם אלוהי :בן האלוהים .המילים והמעשים שלו מעידים על
כך שהוא המשיח המובטח.

מתי ח  -ט  ,לוק' ח

 .7ישוע בא בכדי לשחרר את האדם מעבדות לחטא ,ולשטן ולמוות .המרפא הפיזי
שישוע עשה באנשים היה סימן חיצוני למרפא פנימי ורוחני מהחטא .ישוע הראה
בברור את כוחו על העולם הפיזי ועל השטן ומלאכיו.
 .8ישוע הקים את המתים; אך החזרתו בתשובה את החוטאים היא פעולה גדולה
יותר.

מתי' יב  ,13 - 1לוק' ו - 1
 ,5מרק' ב 28 - 27
מתי יד  ,21 - 13יוח' ו
מרק' א  , 35מתי יד ,23
לוק' ו 12
מתי טו ,כג

 .9על ידי כך שהראה שהוא אדון השבת ,ישוע השיב לישראל את הבנתה בכל הנוגע
למשמעות השבת.
 .10ישוע מאכיל  5000איש עם רק  5ככרות לחם ושני דגים .מיד לאחר מכן ישוע נותן
נאום על לחם החיים" :אני הוא לחם החיים ...אם לא תאכלו את בשר בן האדם
ולא תשתו את דמו ,אין לכם חיים בקרבכם"...
 .11על ידי שהתפלל לעתים קרובות ולזמן ממושך לאב ,ישוע מלמד אותנו איך
להתפלל.
 .12ישוע נמצא בקונפליקט תדיר עם הסופרים ,הפרושים והצדוקים בכל הנוגע
לפירוש התורה.

שיעור  :21ישוע  -ילדותו והכנה לשליחותו  -עמוד  1מתוך 2

©  2016קתולים למען ישראל )(www.catholicsforisrael.com

מתי יג  ,יח 35 - 21
לוק' י  ,37 - 30טז 32 - 1
קכ"ק 546
מתי טז 16 - 13
מתי טז 20 - 17
קכ"ק 553 - 552
מתי טז 13 - 1
קכ"ק 556 - 554
מתי' טז  ,26 - 24יט - 16
28
מתי יט 12 - 3

 .13המשלים של ישוע מספרים לנו על צדדים שונים במלכות האלוהים ובשליחות
הנוצרית.
 .14ישוע מגלה את עצמו לתלמידים כמשיח ובן האלוהים.
 .15ישוע נותן לשמעון כיפא את המפתחות למלכות שמים .לכיפא יהיה תפקיד
המושל על הכנסיה עלי אדמות .כיפא יהיה לסלע היצוק של הכנסיה.
 .16ההשתנות של ישוע על הר תבור מראה את אלוהותו וגם את זה שהוא
ההתגשמות של התורה והנביאים.
 .17הצלב הוא חלק חשוב של האמונה בישוע .מאמינים צריכים לשאת את צלבם
וללכת אחרי ישוע  .ישוע מעודד את תלמידיו לחיות חיי עוני ,צניעות\טוהר וציות
(א.ג .איש צעיר עשיר).
 .18בגלל קושי ליבם ,משה התיר לבני ישראל להתגרש .ישוע מחזיר את תוכניתו
המקורית של אלוהים בעניין הנישואין :איש אחד ואישה אחת קשורים אחד
לשני לאורך כל החיים.
 .19נכנס בשערי ירושלים כשהוא רכוב על חמור ,ישוע מוכרז כבן דוד .זה מציין את
השלב האחרון בשליחותו הציבורית של ישוע לפני כניסתו אל רז הפסחא שלו.

מתי כא  ,11 - 1זכ' ט 9
שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5

לפי לוקס ,ישוע מתחיל את שליחותו הציבורית כשהוא קורא קטע מספר ישעיה (לוקס ד'  .)19 - 18איך קטע זה
מתקיים בו?
איך הדרשה על ההר ממלאת את ברית משה?
איך החשיבות של "הצלב" בלימוד של ישוע משפיעה על חייך?
למה היה חשוב לשנות את התפיסה היהודית של התורה? איך ישוע עשה זאת? איך זה משפיע על חיינו כיום?
שיבת המלכות הוא חלק חשוב בבשורה של מתי .איך ישוע עשה זאת ואיך ממלכת דוד משתנה בישוע? האם אתה
בממלכה?
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