סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שיעור  :23ישוע המשיח  -רז הפסחא

"הרי על המשיח היה לסבול את כל זאת ולהיכנס אל תפארת כבודו" (לוק כד' )26

מתי כא  , 9זכ' ג 9
תה' קיח  , 23 - 22יש' כח 16

קכ"ק 581 , 580 , 577
מתי ה 19 - 17

 .1ישוע נכנס לירושלים כשהוא רכוב על חמור.
 .2עוד כשהתחיל את פעילותו הציבורית ,היו כאלו שחיפשו להרוג את ישוע מכיוון
שנראה כאילו הוא פועל נגד החוק היהודי:
א .ציות לתורת משה ופירוש המסורת שבעל פה :ישוע לא בא לבטל את
התורה אלא להגשימה .הוא שמר את התורה בצורה מושלמת ולקח על
עצמו את "קללת התורה".

מתי כא  , 13 - 12כד 2 - 1
קכ"ק 586

ב .חשיבות בית המקדש בירושלים כמקום משכנו של אלוהים :לישוע היה
כבוד גדול למקדש אבל הוא הכריז שהוא ייהרס ושגופו הוא המקדש
החדש.

מתי כב 40 - 35
קכ"ק 587,590

ג .אמונה באל אחד שבכבודו אל אדם לא יכול לחלוק :ישוע התפלל את
ה"שמע" אבל גם טען לאלוהות על ידי שהוא סלח חטאים.

קכ"ק  ,611 - 610מתי כו 26
  ,28יר' לא 34 - 31קכ"ק  ,612תה' קיח 23 - 22
יש' כח 16
מתי כו  ,68 - 47יש' נג ,7
קכ"ק 598 - 595
מתי כו  - 69כז 26
יש' נ  ,6יש' נג  ,7זכ' יב ,10
מתי כז  ,30 - 28יוח' יט - 17
 ,24יוח' יט 27 - 26
לוק' כג  ,46מתי כז 51
קכ"ק 613

 .3בסעודה האחרונה ישוע נבא את נתינת חייו .היוקריסט הוא הזכרון של ההקרבה
שלו ,ושליחיו הוכתרו ככוהנים של הברית החדשה.
 .4בגת שמנים ישוע מקבל מהאב את הכוס "בציות עד מוות ".מותו הוא גאולה.
 .5ישוע נבגד על ידי יהודה איש קריות ונשפט לפני הסנהדין .יהודים לא אשמים
באופן קולקטיבי במותו של ישוע .כל החוטאים אחראים על סבלותיו ומותו.
 .6כיפא מתכחש לישוע שלוש פעמים :ישוע מופיע לפני פילטוס .העם דורש שבראבא
ישוחרר במקום ישוע.
 .7בכדי שיתקיימו הכתובים ,ישוע סובל ונצלב .החיילים מטילים גורל על מלבושו.
 .8ישוע נותן את יוחנן למרים ואת מרים ליוחנן כאם ובן.
 .9ישוע קורא לאלוהים" :אלי ,אלי ,למה עזבתני"? ומוסר את רוחו לאב ,מת על
הצלב .פרוכת ההיכל נקרעת לשתיים .האדמה רועדת והסלעים נשברים.
 .10המוות של ישוע הוא קורבן הפסח הגואל את האדם ,וקורבן הברית החדשה
המפייס בין האדם לאלוהים באמצעות דם הברית.
 .11ישוע מת באמת ,הוא חווה את הפירוד בין נשמתו וגופו עבור כולם.

יש' נג  ,8קכ"ק 624
קכ"ק  ,630מתי כז 60 - 59

 .12בזמן קבורתו ישותו האלוהית של ישוע עטתה על עצמה גם את גופו ואת נשמתו,
למרות שהם הופרדו במוות; לכן גופו "לא נרקב".
 .13ישוע ירד שאולה ופתח את שערי גן עדן לצדיקים הכלואים שם.

פט"א ג  ,19 - 18קכ"ק 632
 633תה' טז  ,10לוק' כד ,5
קכ”ק 642 - 638
לוק' כד 32 - 13
יוח' כ  ,27קכ"ק 646 - 645

 .14ביום השלישי ,הקבר נמצא ריק כשהאבן נגולה ממנו .שני מלאכים הודיעו
לנשים :הוא קם!
 .15ישוע נגלה לשני תלמידים בדרך לעמאוס ופתר להם את הכתובים המדברים עליו.
 .16ישוע נגלה שוב לתלמידיו .הוא לא רוח רפאים :תלמידיו נוגעים בו והוא אוכל.
גופו לא מוגבל על ידי חלל וזמן ,אלא יכול להיות נוכח איך ואיפה שהוא רוצה.
 .17התחיה היא אירוע היסטורי ,אבל עם זאת מעל ומעבר להיסטוריה.

קכ"ק 647
יוח' כא 23 - 1
מתי כח 20 - 18

 .18ישוע מופיע לפני תלמידיו ליד הכינרת ושם מטיל עליהם תפקיד לעשות את כל
הגוים לתלמידים ולהטביל אותם בשם האב והבן ורוח הקודש.
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לוק' כד  ,51מה"ש א 9

 .19ישוע נשאר על האדמה מוסווה על ידי דמות אנושית במשך  40יום ואז עלה
השמיימה וחזר אל האב .זו הכניסה הבלתי חוזרת של האנושיות של ישוע אל תוך
התהילה האלוהית.
 .20ישוע הוא הכוהן הגדול של הברית החדשה והנצחית .הוא מעתיר בעדינו לימינו
של האב  -מציין בזאת את כניסת מלכות המשיח ,ומבטיח לנו את ההשתפכות
התמידית של רוח הקודש.

דנ' ז 14

קכ"ק 1067 ,667 - 662

 .21ישוע הוא השחקן הראשי של הליטורגיה השמימית לכבוד אלוהים האב ,ואנחנו
משתתפים ברז הפסחא דרך הליטורגיה של הכנסיה.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

כיצד רז הפסחא ממלא את הנבואות שבתנ"ך?
כיצד ישוע קיים את התורה בלי לבטל אותה?
מדוע המנהיגים היהודיים רצו להרוג אותו? האם היהודים במשך ההיסטוריה עד ימינו אחראים למותו של ישוע?
כיצד הברית החדשה היא המשך של התנ"ך? למה זה היה הכרחי שישוע כרת ברית חדשה לפי הנבואה של ירמיהו
לא ?31
למה הקטע על מרים ויוחנן כלול בבשורה (יוח' יט'  ?)27 - 26כיצד הוא משמעותי?
מדוע ישוע ירד שאולה?
כיצד הכנדיה מקיימת את ה"משימה הגדולה" (מלי כח'  )20 - 18היום?
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