






ק א רֶּ י ַמַתי פֶּ ׂשֹוָרה ַעל־פִּ ַהבְּ

ל א  ין שֶּ ר ַהּיּוֲחסִּ יַח ֵישּועַ ֵספֶּ דַהָמשִּ ן־ָדוִּ ָרָהםבֶּ ן־ַאבְּ : בֶּ

ִיְצָחק הֹוִליד ֶאת ַיֲעֹקב                                                                                     , ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק2

.... .  ְיהּוָדה הֹוִליד ֶאת3. ְוַיֲעֹקב הֹוִליד ֶאת ְיהּוָדה ְוֶאת ֶאָחיו

............................

6ֹבַעז הֹוִליד ֶאת עֹוֵבד ֵמרּות ְועֹוֵבד הֹוִליד ֶאת ִיַשי                       

ָדִוד הֹוִליד ֶאת ְשֹלֹמה , ִיַשי הֹוִליד ֶאת ָדִוד ַהֶמֶלְך

.......  ִמּזֹו ֶשָהְיָתה ֵאֶשת אּוִרָיה





;  לאמו מרים ולאביו יוסףברוח הקודש לידתו הפלאית 1.

;  ימי נערותו בגליל2.

;טבילתו בירדן על ידי יוחנן המטביל3.

;  התלמידים אשר אסף סביבו412.

הדרשות  : פעילותו הציבורית בגליל בבתי הכנסת5.

העימותים עם ההנהגה  ; הניסים שעשה, שנשא

;  היהודית

העימותים  ; עלייתו לירושלים לקראת חג הפסח6.

; הפרובוקטיביים שלו במקדש

;  הסעודה האחרונה בחברת תלמידיו7.

בגידתו של יהודה איש קריות והמשפט או החקירה  8.

;  שנערכת לו בסנהדרין

קבורתו            , צליבתו, הסגרתו לידי פונטיוס פילטוס9.

 .



ִכי־ָמָצאְת ֵחן ִלְפֵני ִמְרָיםַוֹיאֶמר ָלּה ַהַמְלָאְך ַאל־ִתיְרִאי 
׃ ֵישּועַ ְת ֶאת־ְשמֹו ְוִהָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְת ֵבן ְוָקָרא31ָהֱאֹלִהים׃ 



בשורות טרם הבשורה 
 ְדְת ֵבן ְוָקָראת ְשמוֹ ִהָנְך ָהָרה ְוֹילַ ' הַמְלַאְךַוֹיאֶמר ָלּה

בראשית פרק טזִיְשָמֵעאל

ֶדת ְלָך ֵבן                               ֲאָבל ָשָרה ִאְשְתָך ֹילֶ ֱאֹלִהיםַוֹיאֶמר 

בראשית פרק טז;ְשמֹו ִיְצָחק-ְוָקָראָת ֶאת

יָה ִהֵנה ָנא ַאְת ֲעָקָרהַוֹיאֶמר ֵאלֶ ; ָהִאָשה-ֶאל'ַמְלַאְך הַוֵיָרא 
ִכי ִהָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדתְ ...ְוָהִרית ְוָיַלְדְת ֵבן, ְוֹלא ָיַלְדתְ 

שופטים יגמֹו ִשְמשֹוןְש -ַוֵתֶלד ָהִאָשה ֵבן ַוִתְקָרא ֶאת…ֵבן

ֵתְך ְשָרֵאל ִיֵתן ֶאת ֵשלָ ֵואֹלֵהי יִ ; ַוֹיאֶמר ְלִכי ְלָשלֹוםֵעִליַוַיַען 
.ֲאֶשר ָשַאְלְת ֵמִעמוֹ 

שמואל א פרק א;ֵחן ְבֵעיֶניָךִשְפָחְתָךַוֹתאֶמר ִתְמָצא 

ָאְמָרה ִמְרָים38

".ְיִהי ִלי ִכְדָבֶרָך' ִהְנִני ִשְפַחת ה"



חפירות במרכז מרים הבין לאומי חפירות במנזר אחיות נצרת 

חפירות בכנסיית הבשורה

מקוה טהרה 

מערת קבורה יהודית

בית יהודי מהמאה הראשונה



.1622-,  ורסט'חרארד ואן הונת

המולד



עלה מן , שהיה מבית דוד וממשפחתו, וגם יוסף4

,הגליל אל יהודה

,מהעיר נצרת לעיר דוד הנקראת בית לחם

כאשר היו  6. להתפקד עם מרים ארוסתו והיא הרה5

.  והיא ילדה את בנה הבכור7שם מלאו ימיה ללדת 

...באבוסלאחר שחתלה אותו השכיבה אותו 



(מאגים)הערצת המלכים 



מתנות המלכים

לבונה, מור , זהב •

פסיפס מרוונה

מלכיאור קספר ובלשזר







הטפה

הר האושר
"(דרשת ההר)"



עֹון 3 מְּ שִּ יא לְּ ר הִּ ּיֹות ֲאשֶּ ן־ָהֳאנִּ ל־ַאַחת מִּ ד אֶּ (  פטרוס)ַוֵּירֶּ

נּו  מֶּ ַבֵקש מִּ ד  ַויְּ ֶשב ַוְיַלמֵּ ְלַהֲעִבירֹו ְמַעט ִמן־ַהַיָבָשה ֶאל־ַהָים ַויֵּ

(לוקאס ה)ֶאת־ָהָעם ִמּתֹוְך ָהֳאִנָיה׃ 





ערב פסח –הסעודה האחרונה 

http://stephenholmgren.files.wordpress.com/2014/05/rossano_gospels_last_supper.jpg


Giotto 13-

14 cen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Giotto_-_Scrovegni_-_-31-_-_Kiss_of_Judas.jpg




ויה 
דולורוזה







התחייה ביום    השלישי  



ההתגלות למרים המגדלית ליד הקבר





התגלות  

לתלמידים

בירושלים

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Christ_Taking_Leave_of_the_Apostles.jpg


( והענקת הבכורה לפטרוס)ההתגלות ליד הכנרת 



העליה לשמים



תחיית המתים



סיכום -חיי ישוע  

שנים30-לידה וילדות 1.

הטבילה

שנים3-בגלילשליחות 2.

ימים6-האחרון בירושלים השבוע 3.

ימים40-לשמיםתחייה ועלייה .  4

הטבילה בירדן



(:1976–1884)רודולף בולטמן 

האמונה והפולחן וספרי הבשורה

הם

".אגדות פולחן מורחבות"

המשיח שעליו נסבו הדרשות בספרי הבשורה  
,אינו ישו ההיסטורי

(  משיח ביוונית)=כריסטוס..  אלא



http://www.epell.org/ichtus.htm
http://www.wierdapark-suid.co.za/ichtus/Wie.html
http://www.bigcheesebadges.com/celtic-cross-and-ichthus-25mm-pin-button-badge-p-785.html


18קדמוניות היהודים –העדות הפלביאנית 

.                            אם צריך לקרוא לו איש, איש חכם, ישועובאותו זמן היה •

, שקיבלו את האמת בהנאה, שכן היה עושה מעשי פלא והיה רבם של הבריות

.  הוא היה המשיח.   והוא משך אחריו יהודים רבים וגם מן ההלנים

האנשים הראשונים  פי מסירתם של -דינו לתלייה עלפילאטוסוכשהוציא 

.  אלה שאהבוהו תחילה( מלאהוב אותו)לא פסקו , אצלנו( במעלה)

,                                                  שכן נתגלה אליהם ביום השלישי והוא שוב חי

.  רבבות נפלאות אחרות( וגם), לאחר שנביאי אלוהים ניבאו עליו דבר כזה

.על שמו ( כך)הנקרא , ועד היום לא פס שבט המשיחיים

• Γίνεται δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον Ἰησοῦς σοφὸς 
ἀνήρ, εἴγε ἄνδρα αὐτὸν λέγειν χρή: ἦν γὰρ 
παραδόξων ἔργων ποιητής, διδάσκαλος 
ἀνθρώπων τῶν ἡδονῇ τἀληθῆ δεχομένων, καὶ 
πολλοὺς μὲν Ἰουδαίους, πολλοὺς δὲ καὶ τοῦ 
Ἑλληνικοῦ ἐπηγάγετο: ὁ χριστὸς οὗτος ἦν. [64] καὶ 
αὐτὸν ἐνδείξει τῶν πρώτων ἀνδρῶν παρ᾽ ἡμῖν 
σταυρῷ ἐπιτετιμηκότος Πιλάτου οὐκ ἐπαύσαντο οἱ 
τὸ πρῶτον ἀγαπήσαντες: ἐφάνη γὰρ αὐτοῖς τρίτην 
ἔχων ἡμέραν πάλιν ζῶν τῶν θείων προφητῶν 
ταῦτά τε καὶἄλλα μυρία περὶ αὐτοῦ θαυμάσια 
εἰρηκότων. εἰς ἔτι τε νῦν τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ 
τοῦδε ὠνομασμένονοὐκ ἐπέλιπε τὸ φῦλον. 



(גירסת אגפיוס)יוספוס פלביוס  

באותו זמן היה איש חכם הנקרא ישוע ואורח חייו היה  

.  טוב והוא היה ידוע כאיש מידות טובות

אנשים רבים מן היהודים ומעמים אחרים נהיו  

אך אלה  , פילאטוס גזר עליו צליבה ומות. לתלמידיו

שהופיע  , והם סיפרו. שהיו תלמידיו לא זנחו את תורתו

ואולי הוא  . להם שלושה ימים אחרי צליבתו ושהיה חי

".אשר אמרו עליו הנביאים נפלאות, המשיח



קדמוניות לפי אגפיוס קדמוניות היהודים         
איש חכםהיה באותו זמן  .•

ואורח חייו היה  ישועהנקרא 
טוב והוא היה ידוע כאיש  

.מידות טובות

ומעמים  היהודיםמן אנשים רבים
פילטוס. אחרים נהיו לתלמידיו

אלה  . ולמוות דן אותו לתלייה 
לא עזבו את  שנעשו לתלמידיו 

.  תורתו

שלושה  שהופיע להםהם סיפרו 
,חיימים לאחר צליבתו ושהיה 

משיח  נחשב להואולפיכך 
שעליו ספרו נביאים נפלאות  

.רבות

עדת הנוצרים הנקראת על שמו  
..לא אבדה עד היום הזה

,איש חכם, ישועהיה ובאותו זמן•

',        איש'מותר לקרוא לו בשם אם 

שכן היה עושה מעשי פלא והיה רבם 

שקבלו את האמת  , של הבריות

והוא משך אחריו יהודים , בהנאה

(.  היוונים)ההלניםרבים וגם רבים מן 

פילטוסוכשהוציא . הוא היה המשיח

דינו לתלייה על פי מסירתם של  

)=  הראשונים במעלה אצלנו האנשים 

לא פסקו מלאהוב אותו  ( מנהיגי העם

שכן נגלה , אלה שאהבוהו מתחילה

,  והוא שוב חיביום השלישי אליהם

האלוהים ניבאו  עליו  נביאישלאחר

.רבבות נפלאות אחרות( וגם)דבר זה 

ועד היום לא פס גזע המשיחיים  
.הנקרא על שמו(  הנוצרים)=



איש חכםהיה באותו זמן  .•
ואורח חייו היה  ישועהנקרא 

טוב והוא היה ידוע כאיש  
.מידות טובות

ומעמים  היהודיםמן אנשים רבים
פילטוס. אחרים נהיו לתלמידיו

אלה  . ולמוות דן אותו לתלייה 
לא עזבו את  שנעשו לתלמידיו 

.  תורתו

שלושה  שהופיע להםהם סיפרו 
,חיימים לאחר צליבתו ושהיה 

משיח  נחשב להואולפיכך 
שעליו ספרו נביאים נפלאות  

.רבות

עדת הנוצרים הנקראת על שמו  
..לא אבדה עד היום הזה

,איש חכם, ישועהיה ובאותו זמן•

',        איש'אם מותר לקרוא לו בשם 

שכן היה עושה מעשי פלא והיה רבם 

שקבלו את האמת  , של הבריות

והוא משך אחריו יהודים , בהנאה

(.  היוונים)רבים וגם רבים מן ההלנים 

פילטוסוכשהוציא . הוא היה המשיח

דינו לתלייה על פי מסירתם של  

)=  הראשונים במעלה אצלנו האנשים 

לא פסקו מלאהוב אותו  ( מנהיגי העם

שכן נגלה , אלה שאהבוהו מתחילה

,  והוא שוב חיביום השלישי אליהם

האלוהים ניבאו  עליו  נביאישלאחר

.רבבות נפלאות אחרות( וגם)דבר זה 

ועד היום לא פס גזע המשיחיים  
.הנקרא על שמו(  הנוצרים)=

קדמוניות היהודים            קדמוניות לפי אגפיוס 



הראשונה אל הקורינתייםהאגרת

ים ִש ְמַחפְ ִנים ת ְוַהְיוָ אֹותוֹ ִהֵנה ַהְיהּוִדים ְמַבְקִשים 
ֶנֶגף  ן ֶאבֶ , בָצלּוחַ ָמִשיֲאַנְחנּו ַמְכִריִזים ל ֲאבָ 23,ָחְכָמה

.ַהְיָוִניםֵני ְבֵעיּות ַלְיהּוִדים ְוִסְכל

, ִהְשַמְעִתי ָלֶכםם ֶאת ַהְבשֹוָרה שֶ ָלכֶ ַמְזִכיר י ֲאנִ , ַאַחיו
ם  ַאתֶ עֹוְמִדים םְוגַ ם ִקַבְלֶתם אֹוָתּה גַ ְבשֹוָרה ֲאֶשר 

ם ַאתֶ ם ַמֲחִזיִקים אִ , ם נֹוָשִעיםגַ ְבֶאְמָצעּוָתּה ַאֶתם 2;ּהבָ 
ְרִתי ָלֶכם  ָתה  ָהיְ א ַלָשוְ ,א ֵכןֹלֶשִאם -ַבָדָבר ֶשִבֹשַ

ֶשַהָמִשיַח ֵמת...ה ָמַסְרִתי ָלֶכם ָבֹראש ּוָבִראשֹונָ 3.ֱאמּוַנְתֶכם
םְוקָ ִנְקַבר 4;י ַהְכתּוִביםְלפִ , ְבַעד ֲחָטֵאינּו

.א ָקםַגם ַהָמִשיַח ֹל, ִאם ֵאין ְתִחַית ֵמִתים13
ֶבל ְוַגם ֱאמּוַנְתֶכםַהְכָרָזֵתנּו הֶ , ְוִאם ַהָמִשיַח ֹלא ָקם14

.ֶהֶבל



ברית חדשה-ברית ישנה

רומזים ומנבאיםהברית הישנהספרי •

.על אירועי הברית החדשה

PRE + FIGURATIONפרה פיגורציה

PROTO + TYPE , TYPOLOGYטיפולוגיה

-רק המשיח חושף את המשמעות האמיתית של המקרא•
קריאה כריסטולוגית
(במסורת הקריאה האלגורית היוונית)



הברית החדשה
הברית החדשה•

ל ְוֶאתבֵּ -ֶאת, ְוָכַרִתי; ָיה-ְנֻאם, ִהנֵּה ָיִמים ָבִאים" ית ְיהּוָד -ית ִיְשָראֵּ -הבֵּ
ְביֹום ֶהֱחִזיִקי  , ֲאבֹוָתם-תֲאֶשר ָכַרִתי אֶ , לא ַכְבִרית.ְבִרית ֲחָדָשה-

ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְבָיָדם מָ -ֲאֶשר:ְלהֹוִציָאם מֵּ רּו ֶאתהֵּ ֵֵּ ...  ְבִריִתי-ה הֵּ
י-ֲאֶשר ֶאְכרת ֶאתזאת ַהְבִרית ִכי  י בֵּ ל ַאֲחרֵּ ת ִיְשָראֵּ

ם ְנֻאם ;  ֶבָנהִלָבם ֶאְכתְ -ְוַעל, ִקְרָבםתֹוָרִתי בְ -ָנַתִתי ֶאת, ָיה-ַהָיִמים ָההֵּ
אֹלִהים ָמה ִיְהיּו, ְוָהִייִתי ָלֶהם לֵּ -ִכי....ִלי ְלָעם-ְוהֵּ

,  ָֹנםִכי ֶאְסַלח ַלֲעו--ָיה-ֻאםנְ , ְגדֹוָלם-כּוָלם יְֵּדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָנם ְוַעד
(.א"ירמיה ל). עֹוד-ּוְלַחָטאָתם ֹלא ֶאְזָכר

-הברית החדשה בתפיסה הנוצרית•
(22:20לוקס )בדמי הנשֵך בעדכםהברית החדשה הכוס הזאת היא "

ֹלא  ,                                  רֹוןְבִלי ִחסָ ָהִראשֹוָנהִאלּו ָהְיָתה ַהְבִרית "
(8אגרת אל העברים )" ַלְשִנָיהָהָיה ִנְדָרש ָמקֹום 



;  ְולֹא ָהָדר, ֹתַאר לֹו-לֹא---ַוַיַעל . ִמי ִנְגָלָתה-ַעל' ּוְזרֹוַע ה...א 

...       ; ִאיש ַמְכֹאבֹות ִוידּוַע ֹחִלי, ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִשים...  

; ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם, ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא. ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבנֻהּו

.   ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים ּוְמֻעֶנה, ַוֲאַנְחנּו ֲחַשְבנֻהּו

, מּוַסר ְשלֹוֵמנּו ָעָליו; ְמֻדָכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו, ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְפָשֵענּו

.   ָלנּו-ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָפא

ִהְפִגיַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון  ' ַוה; ִאיש ְלַדְרכֹו ָפִנינּו, ֻכָלנּו ַכצֹאן ָתִעינּו

ח יּוָבל, ִפיו-ְולֹא ִיְפַתח, ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה.    ֻכָלנּו בַּ טֶּׂ ה לַּ שֶּׂ ,  כַּ

ִכי ִנְגַזר .    ...ִפיו, ְולֹא ִיְפַתח; ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה

ַעל  ...                      ִמֶפַשע ַעִמי ֶנַגע ָלמֹו, ֵמֶאֶרץ ַחִיים

ים ָנָשא-ֵחְטאְוהּוא ...ְולֹא ִמְרָמה ְּבִפיו, ָחָמס ָעָשה-לֹא בִּ ...  רַּ
ישעיהו נג



יוחנן א

ֶאת ֵיׁשּוַע ָבא ( המטביל)ְלָמֳחָרת ָרָאה יֹוָחָנן 

: ָאַמר יֹוָחָנן. ִלְקָראתֹו

א ַחַטאת ָהעֹוָלם" ה ָהֱאֹלִהים ַהנֹושֵּ . ...  ִהנֵּה שֵּ

ֲאָבל ְלַמַען ִיָגֶלה ְלִיְשָרֵאל ָבאִתי  , ַוֲאִני לֹא ִהַכְרִתיו

." ֲאִני ְלַהְטִביל ְבַמִים

ָרִאיִתי ֶאת ָהרּוַח יֹוֶרֶדת : "ֵהִעיד יֹוָחָנן ְוָאַמר

ֶאָלא  , ֲאִני לֹא ִהַכְרִתיו. ִמָשַמִים ְכיֹוָנה ְוָנָחה ָעָליו

,    ֶׁשַהשֹוֵלַח אֹוִתי ְלַהְטִביל ְבַמִים הּוא ָאַמר ֵאַלי

הּוא  , ֶזה ֶׁשִתְרֶאה ֶאת ָהרּוַח יֹוֶרֶדת ְוָנָחה ָעָליו'

ַוֲאִני ָרִאיִתי ְוֵהַעְדִתי  .  'ַהַמְטִביל ְברּוַח ַהֹקֶדׁש

ן־ָהֱאֹלִהים ה הּוא בֶׁ זֶׁ ."שֶׁ



,  התפתח עוד בימיוישוע של האלוהיייתכן שהפן 

שאנשים עוד בחייו של ישו האמינו שהוא                   , כלומר

גם אדם וגם בן אלוהים

ושני ההיבטים האלה הם אינהרנטים                                  

,למשיחיות שלו

שהם חלק מהמהות                                   

המשיחית הקדומה שלו שהיא בו                                     

.  גם אנושית וגם אלוהיתזמנית 

שלוש המאות  : הנצרות הקדומה, נירר רבקה "ד-

.האוניברסיטה הפתוחה, הראשונות



16יוחנן ג 

ה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם                                ִכי כֹּ

ידֹו                         חִּ נֹו יְּ ת בְּ י ָנַתן אֶּ ַעד כִּ

ֹּאַבד ָכל ַהַמֲאִמין בֹו ֹּא י , ְלַמַען ל

י עֹוָלם .   ֶאָלא ִיְנַחל ַחיֵּ

ֹּא ָשַלח ֶאת  ן ָהֱאֹלִהים ל נֹוהֵּ ֶאל  בְּ

ט ֶאת ָהעֹוָלם ,                ָהעֹוָלם ִלְשפֹּ

י  ָּוַשע ָהעֹוָלם ַעל־ָיָדיוֶאָלא ְכדֵּ ּיִּ .שֶּ




