סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו

שיעור  :27בן האלוהים – ההתגלמות והגאולה
רז הפסחא משלים את תוכנית הישועה של אלוהים

קכ"ק 460 - 457

 .1הדבר '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
 .2אלוהים כרת ברית – קשר משפחתי קדוש חתום על ידי שבועה – עם בני אדם
בבריאת העולם.
 .3החטא שובר את היחס שלנו עם אלוהים ,מפר את המצוות ומעוות את הטבע
האנושי שלנו.
 .4הכפרה היא פיוס עם אלוהים.

רומ' ה  ,8מה"ש ב ,23
קור"א טו  ,3קכ"ק 603 – 599

 .5ישוע המשיח מת עבור חטאינו לפי הכתובים ,לא במקרה.

קכ"ק 603 - 602

 .6דמו היקר של המשיח שיחרר אותנו מן המוות .הגאולה היא לכולם ,אך על כל בן
אדם לקבל את הגאולה ולייסם אותה בחייו.

קכ"ק 655 – 651

 .7התחייה היא האישור של מעשיו ולימודו של ישוע ,וההתגשמות של התנ"ך ושל
הבטחותיו של ישוע .התחייה גם מאשרת את אלוהותו.
 .8רז הפסחא :א) משחרר אותנו מן החטא דרך מותו; ב) נותן לנו חיים חדשים
בחסד אלוהים דרך תחייתו.
 .9ניתן להבין את הכפרה דרך הסתכלות על התפקיד של המשפחה בעולם הקדום,
שהיתה:
א .יחידה כלכלית ,שהיתה בעלת קרקעות ,צאן ,ועדרים.
ב .יחידה צבאית ,שבה גברים היו גואלים משפחתיים (קרובי דם) אחראים על
הגנת אחד על השני.
ג .יחידה משפטית ,שבה כל אב היה שופט ומחוקק.
ד .יחידה דתית ,שבה כל אב היה נביא וכהן ,וכל בית היה מקדש שבו בני
משפחה התפללו ,למדו את דבר ה' ,וגדלו בציות וקדושה.
 .10ארבעת הדגמים של הכפרה:

קור"א ז 23

א .כלכלי (השוק) :החטא הוא חובה שאנו חייבים אך שלא מסוגלים לשלם.
הישועה היא גאולה ,כמו הקנייה של עבד או דמי-כופר לשבוי .המשיח נותן
את חייו ואת דמו כדי לקנות אותנו בחזרה לתוך המשפחה של אלוהים.

טימ"ב ד 18

ב .צבאי (שדי הקרב) :החטא הוא שבי ,גלות .המשיח הוא המנצח המשחרר
אותנו ומביס את האויב ,השטן ,על-ידי הקרבה של חייו .הוא מתגבר על
פחד המוות ומסמיך אותנו להיות קורבנות חיים כדי שגם אנחנו ננצח
במערכה על ידי כך שנקריב גם את חיינו.

רומ' ג 24

ג .משפטי (בית משפט) :החטא הוא פשע .הישועה היא זיכוי של חטאינו
לפני אלוהים השופט שלנו .המשיח ממלא את התנאים של הברית דרך
אהבתו השופעת חיים .ציותו ,סבלו ומותו לא מפטרים אותנו מלציית
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למצוותיו ,מלסבול ומלמות .הם מסמיכים אותנו כדי שנוכל לציית ,לסבול
ולהפוך את מותנו לקורבן קדוש ולסיפוק לחובה צודקת.
קור"א ו 11

ד .דתי (בית מקדש) :החטא הוא חילול וזיהום .הישועה היא טיהור וקידוש.
הברית דורשת הקרבה-עצמית ,כוון שהיא מאפשרת לנו לחיות אהבה
שופעת חיים כמו הישויות של השילוש .קורבן הוא הפעולה הראשית בבית
מקדש .הקורבנות של הכהנים הם לא מספיקים .אדם היה צריך להקריב
את חייו כבר מההתחלה .המשיח ,הכהן הגדול ,מקים את הברית החדשה
ובית המקדש החדש על-ידי הקרבה-עצמית כקורבן מושלם לאב עבור
חטאינו .וכך נקראנו גם להקריב את חיינו כקורבן חי.

קכ"ק 609 – 606

 .11חייו של ישוע הם קורבן קדוש לאלוהים האב .האנושות שלו הפכה להיות הכלי
החופשי והמושלם של אהבתו האלוהית ,דרך סבלו ומותו.

רומ' ו  ,4קכ"ק 628

 .12הטבילה מסמלת את הירידה לתוך הקבר של המאמין שמת לחטא עם המשיח
כדי לחיות חיים חדשים איתו.

קכ"ק 618

 .13מכיוון שההתגלמות שלו אחדה אותו עם כל בן-אדם ,ניתן לנו להיות שותפים ברז
הפסחא.
 .14אנחנו יכולים ללכת בעקבותיו ולפי דוגמתו ,ולשאת את הצלב שלנו כדי לקחת
חלק בקורבנו הגואל.
 .15מרים השיגה את זה בצורה עילאית ,ונקשרה בצורה קרובה יותר מכולם לרז
סבלו הגואל.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5

כיצד רז הפסחא הוא ההתגשמות של נבואות התנ"ך?
מה היה אמור להיות התפקיד של אדם? כיצד החטא השפיע על תפקידו?
מדוע היה המשיח צריך להיצלב ,למות ,לקום לתחייה ולרדת שאולה כדי להביס את השטן? למה התחייה היתה
חיונית?
כיצד ארבעת הדגמים של הכפרה מקבילים את השוק ,שדי-הקרב ,בית-המשפט ובית-המקדש?
כיצד אנחנו לוקחים חלק בקורבנו של המשיח? למה אנו נזקקים לכך?
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