סיפורו של אלוהים ,הסיפר שלנו

ֹּאמרּו לִי ִמי ָאנִי?
שיעור  :24וְ ַא ֶּתם מַ ה-ת ְ

ישוע מנצרת :טענותיו וזהותו על פי הברית החדשה
 .1ישוע הוא בן אדם אמיתי:
א .הוא נולד מאשה (לק' ב  ,7 – 6גל' ד )4
ב .הוא גודל והתחזק בחכמה (לק' ב )40
ג .הוא רעב וצמא (לק' ד  ,2יוח' ד  ,7יט  ;)28הוא אוכל (יוח' כא )13 – 12
ד .הוא מתעייף (יוח' ד  ;)6הוא ישן (לק' ח )23
ה .יש לו גוף פיזי (לוק' כד  ,39יוח' כ )27
 .2הברית החדשה טוענת שישוע הוא משיח ישראל המובטח (לוק' ב  ,11יוח' א  ,41יוח' ד  ,26 – 25מתי טז  ,16יוח' יא ,27
מתי יד  ,62 – 61לוק' כד  ,26 – 25מה"ש ב  ,36מה"ש ט )22
 .3ישוע הוא תקוות ישראל :הוא מקיים את כל הבריתות שאלוהים כרת עם ישראל.
ישוע ,האדם החדש

אדם
אדם היה "בן אלהים" (מתי א  )1שנברא "בצלמו ובדמותו"

ישוע הוא בנו יחידו של אלהים ,הצלם המושלם של האב
(יוח' יד )9
ישוע התנסה בגת שמנים ,אך החזיק מעמד וציית עד מוות

אכל מהעץ האסור

אכל את פרי המוות מעץ הצלב

אדם הביא חטא ומוות לכל האנושות

ישוע הושיע את כל האנושות מהחטא ומהמוות

אדם איבד את מקומנו בגן עדן

ישוע מחזיר את מקומנו לגן עדן

חוה נוצרה מצלעו

חוה החדשה ,הכנסיה ,נוצרה מצלעו (יוח' יט )35 – 26

חוה האמינה לנחש ,ואי-ציותה הביא מוות

מרים האמינה למלאך גבריאל ,וציותה הביא חיים

אדם פותה על ידי השטן בגן עדן ,ונפל כשהוא לא ציית
לאלהים

ישוע ,בן אברהם החדש

אברהם
אברהם היה אב צדיק ונאמן

אלוהים הוא אב צדיק ונאמן

אברהם הקריב את בנו יחידו יצחק על הר מוריה

אלוהים הקריב את בנו יחידו ישוע על גולגותא ,אחת מההרים של
מוריה

"אלהים יראה לו השה לעולה בני" (בר' כב )8

ה' עצמו סיפק את השה :ישוע

יצחק נשא את העץ לפסגת ההר (בר' כב )6

ישוע נשא את עץ הצלב לפסגת הגבעה גולגותא

ביום השלישי ,אברהם קיבל את בנו בחזרה (בר' כב )4

ביום השלישי ,ישוע הוקם מן המתים

אלהים משביע שבועה שהוא יברך את כל האומות דרך הזרע
של אברהם

ישוע הוא ברכת האב לכל האומות
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ישוע" :נביא כמשה" (דב' יח'  ,19 – 17יוח' ו )14

משה
נולד בתקופת שלטונו של פרעה האכזר.

נולד בתקופת שלטונו של הורדוס האכזר( .מתי ב' )1

ניצל כשפרעה הורה להרוג כל בן זכר עברי.

ניצל כשהורדוס הורה להרוג כל בן זכר שנולד בבית-לחם( .מתי ב
)16

יצא ממצרים

יצא ממצרים (מתי ב )15 – 14

עבר דרך מימי ים סוף.

עבר דרך מימי הירדן (מרק' א )9

עמד למבחן במדבר  40שנה.

עמד למבחן במדבר  40יום ו 40-לילה (מרק' א )12-13

האות הראשון :הפך מים לדם.

הפך מים ליין ואח"כ יין לדם (יוח' ב)

קיבל את התורה על ההר.

לימד את התורה החדשה על ההר( .מתי ה)

נתן לישראל מן ומים במדבר.

נתן לכולם את האוכל השמימי האמתי ואת משקה הרוח( .יוח' ו)

גיבש עם המורכב מ 12-שבטים ו 12-ראשי שבטים ועם  70זקני
העם.

בחר  12שליחים כדי להנהיג את  12שבטי ישראל .מינה 70
תלמידים נוספים בכדי לחלוק את סמכותו( .לוק' י  ,1כב )30 - 29

יציאת מצרים :משחררת את ישראל מכבלי העבדות במצרים.

"יציאת מצרים החדשה" משחררת אותנו מכבלי העבדות לחטא
ולמוות.

ישוע בן דוד

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

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

 )3דוד המלך היה "משיח" ומשוח.

 )5המקדש היה בית התפילה והפולחן.
( שמ"ב ז  ;13 – 11מל"א ו)
 )6דוד המלך שלט על כל  12השבטים.
( שמ"ב – ה )5 - 1
 )7דוד המלך שלט 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
 )1המלכה האם (הגבירה) שלטה על יד המלך.
( מל"א ב )19
" )2ראש הממשל" החזיק את המפתחות לבית דוד.
(ישעיהו כב)
 )3מנחת תודה של לחם ויין חגגה את גאולת אלוהים.
( תה )69 ,50 ,40 , 22
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מרים מולכת לצד ישוע המלך ( .התג' יב )1
ישוע נותן לכיפא (ויורשיו) את מפתחות מלכות שמיים.
( מתי טז )18
היוקריסטה היא קורבן ההודיה החדש לתוכנית הגאולה של
אלוהים ( .מתי כו )30- 26
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 .4ישוע קרא לעצמו "בן האדם" (מתי ט  ,6מתי כ  ,18מתי כד  ,27מרק' יד  ,62 – 61דנ' ז .)14 – 13
 .5ישוע קרא לעצמו "בן אלוהים" (מרק' א  ,1לוק' א  ,35מתי ג  ,17יוח' א  ,49מתי טז  ,16לוק' כב  ,70יוח' כ .)31
 .6ישוע קרא לעצמו "אדון ואל" (יוחי ח  ,24יוח' י  ,31 – 30יוח' כ .)28
 .7לישוע יש תכונות אלוהיות .הוא:
א .קיים עצמו ובעל חיי עולםּ" :בֹו ָהיּו ַחיִים וְ הַ ַחיִים ָהיּו הָ אֹור לִבְ נֵי ָה ָא ָדם( ".יוח' א  ,4גם יד  ,6יוח"א ה )11
"הנֵה
ב .נמצא בכל מקום" :כִ י ּבְ מָ קֹום אֲ שֶּ ר ְש ַניִם אֹו ְשלֹושָ ה נֶּאֱ סָ פִ ים ל ְִש ִמי ָשם אֲ נִ י ְּבתֹוכָם( ".מתי יח ִ .)20
ִא ְתכֶּם אֲ נִי כָ ל ַהי ִָמים עַ ד ֵקץ הָ עֹו ָלם( ".מתי כח )20
יֹודעַ ( "...יוח' כא  ,17גם יוח' ד  ,16ו  ,64מתי טז )27 – 22
ג .הכל יודע"" :אֲ דֹונִ י ,הַ כֹּל ַא ָתה ֵ
ד .הכל יכול" :נִ ְתנָה לִי כָ ל סַ ְמכּות ּבַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶּרץ( ".מתי כח  .)18מקים מתים (לוק' ז  .)15 – 14משקיט את
הרוח ואת הים (מתי ח )27 – 26
ֹלהים ַא ָתה( ".מתי יד  ,33גם
ירה ִה ְש ַתחֲ וּו לֹו ְּב ָא ְמ ָרםּ" :בֶּ אֱ ֶּמת ּבֶּ ןָ -האֱ ִ
ה .מקבל סגידה כאל" :וְ הָ אֲ נ ִָשים שֶּ הָ יּו ּבַ ִס ָ
כח )9
 .8מחברי הברית החדשה טוענים שישוע הוא אלהים:
אֹלהים ָהיָה ַה ָדבָ ר( .יוח' א )1
ֹלהיםֵ ,ו ִ
אשית הָ יָה הַ דָ בָ ר ,וְ הַ דָ בָ ר הָ יָה עִ ם הָ אֱ ִ
אּ .בְ ֵר ִ
ֹלהים( .יוח' ה )18
ֹלהים הּוא ָא ִביו וְ עָ ָשה עַ ְצמֹו ָשוֶּה ֵלא ִ
יֹותר ִה ְש ַת ְדלּו לַהֲ רֹּג אֹותֹו ,כִ יָ ...אמַ ר שֶּ הָ אֱ ִ
בִ .משּום כְָך עֹוד ֵ
ֹלהים אֲ שֶּ ר ָקנָה ּבְ דָ מֹו ֶּשלֹו( .מה"ש כ )28
ג .הַ ְשגִ יחּו עַ ל עַ צְ ְמ ֶּכם ...ל ְִרעֹות ֶּאת ְק ִהלַת אֱ ִ
ֹלהים עַ לַ -הכֹּל ְמב ָֹּרְך ְלעֹול ִָמים ָא ֵמן׃ (רומ' ט )5
ד .וְ לָהֶּ ם הָ ָאבֹות ּומֵ הֶּ ם יָצָ א הַ ָמ ִשיחַ ְלפִ י בְ שָ רֹו אֲ שֶּ ר-הּוא אֱ ִ
ֹלהים ל ֹּא ָח ַשב לְ ָשלָל הֱ יֹות ָשוֶּה
ה .יְהֵ א ּבָ כֶּם הֲ לְָך רּוחַ זֶּה אֲ שֶּ ר הָ יָה ּבַ מָ ִשיחַ יֵשּועַ  :הּוא אֲ שֶּ ר הָ יָה ַקיָם ִּב ְדמּות אֱ ִ
ֵאֹלהים( .פיל' ב )6 – 5
ל ִ
יאה; כִ י ּבֹו נ ְִב ָרא כָל אֲ ֶּשר ּבַ ָש ַמיִם וַ אֲ ֶּשר ּבָ ָא ֶּרץַ ,מה ֶּשנִ ְר ֶּאה
ֹלהים הַ ּבִ לְ ִתי נ ְִר ֶּאהּ ,בְ כֹור ָכל ּבְ ִר ָ
ו .וְ הּוא צֶּ לֶּם שֶּ ל הָ אֱ ִ
קֹודם ַלכֹּל וְ ַהכֹּל ַקיָם ּבֹו .וְ הּוא ַק ְדמֹון לְכָלָ -דבָ ר וְ עַ ל-
ּומַ ה שֶּ ּבִ ְל ִתי נ ְִר ֶּאה ...הַ כֹּל נִבְ ָרא ּבְ ֶּא ְמצָ עּותֹו ּו ְל ַמעֲנֹו ,וְ הּוא ֵ
פִ יו הֵ ם ע ְֹּמ ִדים ֻּכ ָלם׃ (קול' א )17 – 16
ז .הֵ ן ּבַ מָ ִשיחַ ּ ,בְ גּופֹו ,שֹוכֵ ן כָל ְמלֹוא הָ אֱ ֹלהּות( .קול' ב )9
ח[ .אלוהים] ִה ְתגַלָ ה ּבַ ּבָ שָ ר( .טימ"א ג )16
ט.
י.
יא.
יב.

יח( .טיט' ב )13
ּומֹושיעֵ נּו יֵשּועַ ַה ָמ ִש ַ
ִ
ּבְ צִ פִ יָה ְל ִממּוש הַ ִת ְקוָה הַ ְמב ָֹּרכָה ּולְ הֹופָ עַ ת הֲ דַ ר אֱ ֹלהֵ ינּו הַ גָדֹול
ֹלהים ,עֹולָם וָ עֶּ ד( ".עבר' א  ,8ראה תה' מה )6
ַאְך עַ ל הַ ּבֵ ן הּוא [אלוהים] אֹומֵ ר" ,כִ ְסאֲ ָך אֱ ִ
יח ִק ְּבלּו
ּומֹושיעֵ נּו יֵשּועַ ַה ָמ ִש ַ
ִ
ֹלהינּו
ּושלִ יחֹו ,ל ְֵא ֶּלה אֲ ֶּשר ְּב ִצ ְד ַקת אֱ ֵ
יח ְ
מֵ ֵאת ִש ְמעֹון פ ְֶּטרֹוס ,עֶּ בֶּ ד יֵשּועַ הַ מָ ִש ַ
אֱ מּונָה י ְָק ָרה כְ שֶּ ָלנּו( .פט"ב א )1
וַאֲ נ ְַחנּו ּבָ אֲ ִמ ִתיּ ,בִ ְבנֹו יֵשּועַ ַהמָ ִשיחַ  .הּוא הָ ֵאל הָ אֲ ִמ ִתי וְ חַ יֵי עֹו ָלם( .יוח"א ה )20

ּוב ָרכָה( .הית' ה )12
יקר וְ כָבֹוד ְ
בּורה ,עֹּשֶּ ר וְ חָ כְ מָ ה וְ כֹּחַ וִ ָ
יגָ " .ראּוי הַ שֶּ ה שֶּ ִנ ְשחַ ט ל ְַקּבֵ ל גְ ָ
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