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אלו הם חייך – אלו הם חיי הנצח!
אלו הם חייך !
אלו הם חייך! בכי ראשון ,פטפוט דיבור ואחר כך תמיהות ושאלות.
היום הראשון והבלתי נשכח בבית הספר ,אהבה ראשונה-כל כך רצינית! התבגרות!
אחת שתיים ואולי שלוש .צבא לימודים קרירה .נישואין ואולי גם גירושין .כמה מהר חולפות השנים .הצלחה  ,רכוש.
מלחמות ,ימי פל ,יגע ,הרבה עמל יזע ואולי גם דאגות.
מאורעות הנזכרים מתוך שמחה ,אחרים מתוך צער ,בעיות בלתי פתורות ואולי הרבה שאלות ללא מענה .תשוקות
שלא באו על סיפוקן ,תוכניות שלא התגשמו ,אכזבות ומפח נפש.
הנה קפצה עלינו הזקנה .עוד חיים על פני הארץ עברו חלפו.
אלו הם חייך ,חיי וחיי רבים אחרים בהיותם מנותקים מאלוהי אברהם ,יצחק ויעקב .האם יש להם איזה תכלית?
המדע מנסה לפרקם והפילוסופיה לחברם .רק אלוהים באמצעות דברו נותן להם טעם ותכלית.
אלו הם חיי הנצח !
ְּׂשֹורה
יז פֶּ ֶּרק יֹוחָ נָן עַ ל־ ִּפי הַ ב ָ
כַאֲ ׁשֶּ ר 2אֶּ ת־אֵ לֶּה דִּ בֶּר י ֵׁשּועַ וַיִּשָ א עֵ ינָיו הַ שָ מַ י ְּמָ ה ו ַי ֹּאמַ ר ָאבִּי הִּ נֵה־בָָאה הַ שָ עָ ה פָ אֵ ר אֶּ ת־ ִּבנְְּך לְּמַ עַ ן י ְּפָ אֶּ ְּרְך גַם־ ְּבנְֶּך׃
ו ְּאֵ לֶּה הֵ ם חַ יֵי הָ עֹולָם לָדַ עַ ת א ֹּתְּ ָך כִּי אַ ָתה 3נ ַָת ָת לֹו הַ שָ לְּטָ ן עַ ל־כָל־בָׂשָ ר לְּמַ עַ ן י ִֵּתן חַ יֵי עֹולָם לְּכ ֹּל אֲ ׁשֶּ ר־נָתַ ָת לֹו׃
הָ אֱ ֹלהִּ ים ְּלבַדֶּ ְך ו ְּאֶּ ת־י ֵׁשּועַ הַ מָ ׁשִּ יחַ אֲ ׁשֶּ ר ׁשָ לָחְּ ָת׃
ְּׂשֹורה הַ קְּ דֹוׁשָ ה עַ ל־פִּי יֹוחָ נָן פֶּ ֶּרק י
הַ ב ָ
הָ ָאב אֲ ׁשֶּ ר נְּתָ נָן לִּי גָדֹול הּוא עַ ל־כ ֹּל ו ְּאִּ יׁש 29ו ַאֲ נִּי אֶּ תֵ ן לָהֶּ ן חַ יֵי עֹולָם ו ְֹּלא ת ֹּאבַדְּ נָה ָלנֶּצַח ו ְּאִּ יׁש ֹלא־י ַחֲ ט ֹּף אֶּ תְּ הֶּ ן מִּ יָדִּ י׃
אֲ נִּי ו ְָּאבִּי אֶּ חָ ד אֲ נָחְּ נּו׃ ֹ30לא־י ַחֲ ט ֹּף אֶּ תְּ הֶּ ן מִּ יַד הָ ָאב׃

מאת :דב אבנון
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אלו הם חייך – אלו הם חיי הנצח!
חיפוש אחרי האמת
כִּי ָאנֹּכִּי י ָדַ עְּ ִּתי אֶּ ת־הַ מַ חֲ ׁשָ ב ֹּת ,אֲ ׁשֶּ ר ָאנֹּכִּי ח ֹּׁשֵ ב עֲ לֵיכֶּם נְּאֻ ם־י ְּהו ָה; מַ חְּ ׁשְּ בֹות ׁשָ לֹום ו ְֹּלא ל ְָּרעָ ה ,ל ֵ
ָתת ָלכֶּם ַאחֲ ִּרית ו ְּתִּ קְּ ו ָה׃
ָאתם; כִּי תִּ דְּ ְּרׁשֻ נִּי ְּבכָל־ ְּל ַב ְּב ֶּכם׃
אתם א ֹּתִּ י ו ַהֲ ַלכ ְֶּּתם ,ו ְּהִּ תְּ פַ ַללְּתֶּ ם אֵ לָי; ו ְּׁשָ מַ עְּ תִּ י אֲ לֵיכֶּם׃ ּ 13ובִּקַ ׁשְּ ֶּתם א ִֹּּתי ּומְּ צ ֶּ
ּ 12וקְּ ָר ֶּ
ירמיהו כט 11-11
לחפש את האמת? נשמע קצת מוכר! הנה עוד משהו שחושב שהוא גילה את אמריקה ומצא את הפתרון לכל
הבעיות .אנשים היום נוסעים בהמוניהם למקומות רחוקים כמו הודו וכו' והנה יש משהו שחושב לתת את הפתרון
באופן כל כך פשוט לאלו שגולשים באינטרנט.
ובכן דבר דבר אחד אני יכול להבטיח לך ,קורא יקר .האמונה בכתבי הקודש (תנ"ך וברית חדשה) מסבירה הרבה
דברים אבל לא פותרת את הכל .מה שהאני רוצה להודיע לך מראש זה שבשלב זה אני לא יכול לעזור לך למצוא את
גן העדן על פני הארץ .המטרה של האתר הזה היא יותר לנסות ולעזור לך להכיר את אהבת האלוהים אלוהי אברהם
 ,יצחק ויעקב כפי שהיא התגלת בישוע המשיח.
ישנם הרבה אנשים שמחפשים אחרי המשמעות האמיתית של החיים .החיפוש הזה אינו מתחיל רק כשיש מצב
ביטחוני קשה ,להפך גם שהכל הולך בתלם ולאנשים יש עבודה ישנם עדין אלו שממשיכים לחפש .פעם היו קוראים
להם תימהוניים או אלו שעדין לא מצאו את עצמם .אבל בא נהיה כנים עם עצמנו הרי כל אחד מחפש אחרי אושר
ושלוות נפש .לכל אחד ישנה כמובן הסיבה שלו שבעבורה הוא מחפש אבל באופן כללי אנחנו יודעים שהרגשת
הריקנות היא הגורם העיקרי.
ישנם אלו שקוראים לדור שלנו דור החרדה .החרדה עקב השואה שעברה על עם ישראל ובעקבותיה הקמת המדינה
ב1448וההתפתחות הטכנולוגית .דברים אלו ואחרים גורמים להרבה אנשים לשאול את עצמם "לאיזה כוון אנחנו
הולכים"
קוהלת אמר כבר פעם אין חדש תחת השמש"דור הולך ודור בא ואנחנו נשארים עם אותן הבעיות .חשוב מאד לציין
שגם המצב הנוכחי שבו נמצאת מדינת ישראל אינו מוסיף הרבה לתחושה שאנשים יכולים לבטוח בחיים כמו שהם.
קורא יקר ,חשוב לציין פה שלאורך כל התקופות חיו אנשים ששאלו את עצמם " מהו שורש כל הבעיות" מה הביא
לכך שעולמנו הגדול כביכול או ארצנו הקטנה שרויים כל הזמן בבעיות.
אנחנו בתור מאמינים משיחים ,מאמינים שכתבי הקודש  -התנ"ך והברית החדשה ,יכולים לתת לנו את התשובה הכי
מדויקת.
בו נקרא ביחד את הקטע בספר בראשית שבו מסופר אך אדם וחווה החליטו למרוד באלוהים בראשית פרק ג
ג ו ְּהַ נָחָ ׁש הָ י ָה עָ רּום ,מִּ כ ֹּל חַ יַת הַ שָ דֶּ ה ,אֲ ׁשֶּ ר עָ ׂשָ ה י ְּהוָה אֱ ֹלהִּ ים; ו ַי ֹּאמֶּ ר אֶּ ל־הָ אִּ שָ הַ ,אף כִּי־ָאמַ ר אֱ ֹלהִּ יםֹ ,לא ת ֹּאכְּלּו,
מִּ כ ֹּל עֵ ץ הַ גָן׃  2ו ַת ֹּאמֶּ ר הָ אִּ שָ ה אֶּ ל־הַ נָחָ ׁש; מִּ ְּפ ִּרי עֵ ץ־הַ גָן נ ֹּאכֵל׃ ּ 3ומִּ פְּ ִּרי הָ עֵ ץ אֲ ׁשֶּ ר בְּתֹוְך־הַ גָןָ ,אמַ ר אֱ ֹלהִּ יםֹ ,לא ת ֹּאכְּלּו
מִּ מֶּ נּו ,ו ְֹּלא תִּ גְּעּו בֹו; פֶּ ן־תְּ מֻ תּון׃
כמובן שאתה לא מאמין שקיים דבר שנקרא החטא הקדמון .אני מקווה שבכל זאת תסכים אתי שמאז ומתמיד כל
אחד עושה את הישר בעיניו ולא תמיד שואל את עצמו מה אלוהים רוצה.
יש עוד מקום בכתבי בקודש שמדבר על אותה נקודה והפעם זה הנביא ישעיה פרק נג ֻ 6כלָנּו כַצ ֹּאן תָ עִּ ינּו ,אִּ יׁש
לְּדַ ְּרכֹו פָ נִּינּו; ו ַיהו ָה הִּ ְּפגִּיעַ בֹו ,אֵ ת עֲ ֹון ֻכלָנּו׃
מספיק שנסתכל סביבנו או לתוך עצמנו ונדע שבני אדם יודעים שקיים אלוהים .אני באופן אישי לא מאמין שקיים
משהו שלא מאמין בקיומו של כוח עליון .מה שחשוב הוא שאנשים בחרו לא לכבד את אלוהים .אנשים מעדיפים לכבד
את רצון אנשים על פני רצון אלוהים .במידה ותשאל אותי למה? התשובה שלי תהיה שזה בגלל הטבע החוטא
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אלו הם חייך – אלו הם חיי הנצח!
שירשנו מאדם .הטבע החוטא הוא זה שגורם לנו לבחור בדרך מנוגדת לרצון אלוהים ,בדרך אשר באה לידי ביטוי
במלחמות ,שנאה ,חמדנות ,יהירות וכו'
ָ 11לכֵן כַאֲ ׁשֶּ ר עַ ל־י ְּדֵ י ָאדָ ם אֶּ חָ ד בָא הַ חֵ טְּ א לָעֹולָם ו ְּהַ מָ ו ֶּת בְּעֵ קֶּ ב הַ חֵ טְּ א וְּכֵן עָ בַר הַ מָ ו ֶּת עַ ל־כָל־ ְּבנֵי ָאדָ ם מִּ פְּ נֵי אֲ ׁשֶּ ר ֻכלָם
חָ טָ אּו׃ אִּ ג ֶֶּּרת פֹולֹוס הַ שָ לִּיחַ אֶּ ל־הָ רֹומִּ יִּים פֶּ ֶּרק ה
אם כבר הזכרתי את התפתחות שהעולם שלנו עבר בחמישים השנים האחרונות ,הרשה להזכיר לך שהמוח הגאוני
של בני האדם הצליח לשנות ולפתח הרבה דברים מועילים .יש רק דבר אחד שבן האדם לא הצליח לשנות ,את עצמו.
עדין לא הצלחנו למצוא תרופה שתעזור לנו להיפתר מקללת החטא שרובצת עלינו .אתה יכול כמובן לתת לחטא כל
מיני שמות אך התוצאה הסופית תישאר אותו דבר.
בא נעבור על כמה עובדות בסיסיות שמהוות את סיפור ההיסטוריה האנושית .אני מקווה שזה לא מייאש אותך ,אבל
עברנו מלא חטא ,ההווה רצוף צער ומה יהיה בעתיד אף אחד לא יודע חוץ מהעובדה שיום אחד נמות.
כמעט לכולנו ,אלא אם כן מצאת פטנט אחר ,מצב זה נראה חמור וחסר תקווה .זה לא פלא שאנשים לא אוהבים
לדבר על דברים כאלו .ישנן מאות פילוסופיות ודתות רבות שקמו על מנת להראות לבני האדם שכן ניתן לעקוף את
דבר האלוהים .אנשים מאז ומתמיד ניסו להצטדק בכוחות עצמם בעזרת טקסים דתיים .בו נפתח ביחד את דבר
האלוהים ונקרא כמה פסוקים שמדברים על הנושא זה:
יחזקאל פרק יח
מַ ה־ ָלכֶּם ,אַ ֶּתם מ ֹּׁשְּ לִּים אֶּ ת־הַ מָ ׁשָ ל הַ זֶּה ,עַ ל־ַאדְּ מַ ת י ִּׂשְּ ָראֵ ל לֵאמ ֹּר; ָאבֹות י ֹּאכְּלּו ב ֹּסֶּ ר2 ,יח וַי ְּהִּ י דְּ בַר־י ְּהוָה אֵ לַי לֵאמ ֹּר׃
הֵ ן כָל־הַ נְּפָ ׁשֹות לִּי 4חַ י־ָאנִּי נְּאֻ ם אֲ דֹּנָי י ְּהו ִּה; אִּ ם־י ִּהְּ יֶּה ָלכֶּם עֹוד ,מְּ ׁש ֹּל הַ מָ ׁשָ ל הַ זֶּה ְּבי ִּׂשְּ ָראֵ ל׃ 3ו ְּׁשִּ נֵי הַ ָבנִּים תִּ קְּ הֶּ ינָה׃
הֵ נָהְּ ,כנֶּפֶּ ׁש הָ ָאב ּו ְּכנֶּפֶּ ׁש הַ בֵן לִּי־הֵ נָה; הַ נֶּפֶּ ׁש הַ ח ֹּטֵ את הִּ יא ָתמּות׃
ישנו עוד מראה מקום שאולי את או אתה לא מכירים והוא לקוח מספר הברית החדשה:
 12וְּכַאֲ ׁשֶּ ר נִּ ְּגזַר עַ ל־ ְּבנֵי ָאדָ ם לָמּות פַ עַ ם אֶּ חָ ת ו ְַּאחֲ ֵרי־כֵן הַ מִּ ׁשְּ פָ ט׃  12כֵן־הֻ קְּ ַרב הַ מָ ׁשִּ יחַ פַ עַ ם ַאחַ ת לָׂשֵ את חֵ טְּ א ַרבִּים
ּופַ עַ ם ׁשֵ נִּית י ֵָראֶּ ה ְּבלִּי־חֵ טְּ א לִּיׁשּועָ ה לַמְּ חַ כִּים לֹו׃ אל העברים ט
נשמע אולי קצת מוזר ,אבל דבר האלוהים מלמד אותנו באופן מאד ברור שבני אדם מתים רק פעם אחת .קורא יקר,
אם עד עכשיו חשבת שאולי יום אחד יתמזל מזלך ותוכל לשוב לעולם הזה בגלגול חדש ,אז חשוב שתקרא את הכתוב
עוד פעם .בני אדם מתים רק פעם אחת ולא שתיים או אפילו שלוש .על פי דבר האלוהים כפי שאנחנו קוראים בתנ"ך
ובברית החדשה אנחנו לא מקבלים משחק חוזר על מנת לשפר את מה שלא עשינו בחיים האלו.
המשיח בא לתת לנו את התשובה לכל שלושת הבעיות  -החטא ,הצער והמוות.
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יצר הרע ויצר הטוב ,עוון או חטא
קורא יקר,
שאנחנו מדברים עם אנשים על האמונה באלוהים באופן כללי ,רוב האנשים שואלים את השאלה הבאה " :במידה
וקיים אלוהים ,למה יש כל כך הרבה סבל בעולם" .עבור הרבה אנשים רצחתם של  6מיליון יהודים בזמן מלחמת
העולם השנייה מהווה נקודת מפנה בשאלה האם בכלל קיים דבר זה שנקרא אלוהים ושלא לדבר על המושג "אהבת
אל".
אז באמת למה יש כל כך הרבה סבל בעולם .מדוע למשל תינוקות נולדים עם מחלות והם עדין לא עברו על שום
מצווה כביכול .מדוע אנשים נקטפים ככה באמצע החיים לפעמים כל כך צעירים .מדוע האוטובוסים מתפוצצים
ולוקחים אתם הרבה אנשים חפים מפשע .מדוע יש כל כך הרבה עוול חברתי  ,שני שליש מאוכלוסיית העולם חייה
תחת קו העוני .מדוע יש כל הזמן מלחמות שמקפחות חיי אלפים חפים מפשע ,שורפות ילדים ומותירות אנשים נכים
ומשפחות אבלות לכל חייהם .אפשר להמשיך ככה שעות ולשאול כל הזמן מדוע וכל פעם שהרדיו מודיע מחדש
והטלוויזיה מראה שוב את תמונות הזוועה והלב מתכווץ אז שוב תעלה השאלה הבאה לסדר היום אם קיים אלוהים
אז למה הוא לא עוצר את כל הסבל הזה ?
במידה ואנחנו מסתכלים על הנושא הזה באופן כללי .מנקודת ראות של אדם מאמין משיחי או לא ,תמיד יעלו בפנינו
כמה אפשרויות .או שאלוהים הוא כל-יכול ,כפי שאנחנו מאמינים ,אך לא כל כך טוב ולכן אינו שם קץ לרע :או שהוא
כל-טוב עד כדי כך שאין באפשרותו לשים קץ לרע ,ובמקרה כזה אין הוא אל גיבור וכל-יכול.
באופן כללי ,אנשים מעדיפים להאשים את אלוהים על הרע והסבל ,ולתלות בו את כל האחריות לכך .זה גם מה
שבהרבה מקרים נותן לאנשים סיבה מספקת לא להאמין בו או אפילו לרצות להקשיב לבשורה בדבר אהבתו דרך
ישוע המשיח.
קורא יקר ,לא תמצא בכתבי הקודש תשובה קלה לנושא כואב זה .גם לנו בתור מאמינים משיחים אסור לנהוג
בקלות ראש בכל הנוגע לשאלה הזאת "מה הוא מקור הרע והסבל" וגם כל טיעון דוגמטי לא תמיד יהיה מספיק על-
מנת לספק נחמה לאלו אשר חוו על בשרם סבל ונושאים את הצלקות עד עצם ימים אלו.
ישנם כמה גורמים חשובים שחובה עלינו לספר לבני עמנו כמו לכל בן אדם למרות הסבל והעצבות שסובבים אותו
וזה הכל אודות החטא .מכוון שעל-פי הנאמר בכתבי הקודש אלוהים ברא את האדם מושלם אבל אחרי כניסת החטא
לעולם ,הסבל הגיע בעקבותיו.
המשמעות של המילה חטא היא להחטיא את המטרה (ראה באור) דרך החטא אנחנו מעבדים את המטרה שלשמה
הארץ נבראה ועליה בני האדם.
ָארץ ו ְּע ֹּׂשָ ּה הּוא כֹונְּנָּהֹ ,לא־ת ֹּהּו ב ְָּראָ ּה לָׁשֶּ בֶּת יְּצ ָָרּה; אֲ נִּי י ְּהו ָה ו ְּאֵ ין
כִּי כ ֹּה ָאמַ ר־י ְּהו ָה בֹו ֵרא הַ שָ מַ י ִּם הּוא הָ אֱ ֹלהִּ ים ,יֹּצֵר הָ ֶּ
עֹוד׃ ישעיה מה' 18
הראשון לא היה איזה יצור יער שפלט מפיהו כל מיני הברות משונות ,חיי במערות ונלחם בחיות הגדולות כפי
שהמדע מתאר אותו .האדם הראשון נברא באופן מיוחד והיה בהתחברות מלאה עם אלוהים .אלוהים ברא את האדם
הראשון גם עם היכולת לבחור .עם החופש לציית לדברי אלוהים או להמרות את רצונו .על מנת להיווכח באמיתות
הדברים ,מספיק שנסתכל על עצמנו ולתוך ליבנו.
כתבי הקודש מלמדים אותנו שאלוהים הזהיר את בן האדם על כמה אפשרויות במקרה של אי ציות 16 .וַיְּצַו י ְּהוָה
אֱ ֹלהִּ ים ,עַ ל־הָ ָאדָ ם לֵאמ ֹּר; מִּ כ ֹּל עֵ ץ־הַ גָן ָאכ ֹּל ת ֹּאכֵל׃ ּ 17ומֵ עֵ ץ ,הַ דַ עַ ת טֹוב ו ָָרעֹ ,לא ת ֹּאכַל מִּ מֶּ נּו; כִּי ,בְּיֹום אֲ ָכלְָּך מִּ מֶּ נּו מֹות
תָ מּות׃ בראשית ב' 16,17
זה היה בעצם רגע המבחן .הרגע שבו בן האדם ישתמש בחופש הבחירה שניתן לו.
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בהקשר למושג "חטא" שאליו נתייחס באופן נפרד בפרק אחר .אני רוצה להזכיר לקורא שכתבי התנ"ך מדברים על
כך שאנשים חוטאים ועושים מעשים רעים "אביך הראשון חטא" ישעיה מג' " 27כי אין אדם אין צדיק בארץ אשר
יעשה טוב ולא יחטא" קוהלת ז'  20.היהדות הרבנית מעדיפה לדבר על מושגים כמו "יצר רע ויצר טוב" .אלוהים דרך
השליח שאול הטרסי מספר לעולם שקללת החטא שאדם עשה יחד עם תוצאותיו עברו לכל בני האדם כלומר גם אלי
ואליך אפילו שלא עשינו אותו דבר" .לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמוות בעקב החטא וכן עבר המות
על כל בני אדם מפני אשר כולם חטאו" אל הרומיים  .5:12אנשים קוראים לזה "החטא הקדמון" אבל זה רק ביטוי
תיאולוגי .העובדה היא שאני ואתה אם תרצה או לא תחת עונש החטא כלומר המוות מרגע הולדנו לעולם.
כתבי הקודש מלמדים אותנו שהחטא הוא לא רק מנת חלקם של אדם וחוה אלא גם של כל אלו אשר באו אחריהם
כלומר גם אני ואתה .באותו רגע שאדם חטא אז גם הוא איבד את הקשר שלו עם אלוהים והתוצאה כמובן לא איחרה
לבוא .הוא גורש יחד עם אשתו חווה מגן העדן .ומאז ועד יום הוא מנסה לתפור לעצמו לבד בגדים על מנת לכסות את
עצם עובדת היותו חוטא מבטן ולידה .אדם וחווה הולידו בנים ובנות שכבר לא היו בצלם אלוהים הטהור ושנקי מכל
חטא אלא בצלמם ודמותם הם .אדם וחווה היו כבר בעלי טבע חוטא וכך גם כל אלו שבאו אחריהם כולל אותי ואותך.
ו ַתֵ ֶּרא הָ אִּ שָ ה כִּי טֹוב הָ עֵ ץ לְּמַ אֲ כָל וְּכִּי ַתאֲ ו ָה־הּוא לָעֵ ינַי ִּם ,וְּנֶּחְּ מָ ד הָ עֵ ץ לְּהַ ׂשְּ כִּיל ,וַתִּ קַ ח מִּ ִּפ ְּריֹו ו ַת ֹּאכַל; וַתִּ תֵ ן גַם־לְּאִּ יׁשָ ּה
ירמִּ ם הֵ ם; וַיִּתְּ ְּפרּו עֲ לֵה תְּ אֵ נָה ,וַיַעֲ ׂשּו לָהֶּ ם חֲ ג ֹּר ֹּת׃  8וַיִּׁשְּ מְּ עּו אֶּ ת־קֹול
עִּ מָ ּה ו ַי ֹּאכַל׃  7ו ַתִּ פָ קַ חְּ נָה עֵ ינֵי ׁשְּ נֵיהֶּ ם ,וַיֵדְּ עּו ,כִּי עֵ ֻ
י ְּהו ָה אֱ ֹלהִּ ים מִּ תְּ הַ לְֵך ַבגָן לְּרּוחַ הַ יֹום; וַיִּתְּ חַ בֵא הָ ָאדָ ם ו ְּאִּ ׁשְּ תֹו ,מִּ ְּפנֵי י ְּהו ָה אֱ ֹלהִּ ים ,בְּתֹוְך עֵ ץ הַ גָן׃ בראשית ג' 6-8
מאותו רגע שבו אבד לבן-האדם הקשר עם אלוהים ועד ימינו אנו ,אנשים אוחזים בכל האמצעים ומנסים בכל כוחם
להשיב לעצמם את המעמד שאבד להם .אנשים יצרו דתות למיניהם ועורכים כל מיני טקסיים דתיים וזאת ברוב
המקרים רק על-מנת לחדש את הקשר עם הבורא .לא לחינם האנושות מתחלקת לכל כך הרבה דתות שבהרבה
מיקרים גם נלחמות אחת כאילו שהם רוצים להבטיח לעצמם זכות יוצרים ובעלי הדרך היותר נכונה איך לחזור לגן
העדן .חשוב מאוד לדעת את מה שכתבי הקודש אומרים על החטא ואיך החטא בא לידי ביטוי בחיי היום יום שלנו.
 21וַי ַָרח י ְּהוָה אֶּ ֵ
ת־ריחַ הַ נִּיח ֹּחַ  ,ו ַי ֹּאמֶּ ר י ְּהו ָה אֶּ ל־לִּבֹוֹ ,לא־א ֹּסִּ ף לְּקַ לֵל עֹוד אֶּ ת־הָ אֲ דָ מָ ה בַעֲ בּור הָ ָאדָ ם ,כִּי יֵצֶּר לֵב הָ ָאדָ ם ַרע
מִּ נְּעֻ ָריו; ו ְֹּלא־א ֹּסִּ ף עֹוד לְּהַ כֹות אֶּ ת־כָל־חַ י כַאֲ ׁשֶּ ר עָ ׂשִּ יתִּ י׃ בראשית ח' 21
ו ָא ֹּמַ ר אֹוי־לִּי כִּי־נִּדְּ מֵ יתִּ י ,כִּי אִּ יׁש טְּ מֵ א־ׂשְּ פָ ַתי ִּם ָאנֹּכִּיּ ,ובְּתֹוְך עַ ם־טְּ מֵ א ׂשְּ פָ ַתי ִּםָ ,אנֹּכִּי יֹוׁשֵ ב; כִּי ,אֶּ ת־הַ מֶּ לְֶּך י ְּהוָה ְּצבָאֹות
ָראּו עֵ ינָי׃ ישעיה ו'  5כדברי הנביא ישעיה אחרי שהוא ראה את ה' צבאות.
הֵ ן־בְּעָ וֹון חֹו ָללְּתִּ י; ּובְּחֵ טְּ א ,י ֶּחֱ מַ תְּ נִּי אִּ מִּ י׃תהילים נא' 7
אנחנו יכולים כמובן לטעון שחטא זה בסך הכל חולשה אנושית או שזה רק עניין של מאבק בין יצר הרע ליצר הטוב.
אנשים אומרים בדרך כלל "כמובן שכולם עושים טעויות ושישנם גם אנשים שעושים מעשים רעים :אבל זה עדין אינו
אומר שיש לנו טבע חוטא!" כתבי הקודש מלמדים אותנו שמעשיו הרעים של האדם ,הם תוצאה ישירה של טבעו
החוטא.
היהדות הרבנית ואיתה גם דתות אחרות יוצאות מתוך נקודת הנחה שבני האדם יכולים איכשהו לדכא או להתגבר
על יצר הרע .קיום מצוות ותפילה נחשבים לאמצעים נפוצים שיכולים לחזק את האופי של בני אדם ולאפשר להם
לנצח את יצר הרע שבקרבם .אבל אם נסתכל טוב למה שכתבי הקודש אומרים ,נראה שזה לא מה שהנביאים בעצם
לימדו .והרי הנביאים הם אלו שהציגו את דבר אלוהים "עקוב הלב מכל ואנוש הוא ,מי ידענו" ירמיה י"ז 4.
כתבי הקודש מלמדים אותנו שאדם ,כל אדם כשלעצמו ,הוא חוטא חסר תקנה .כלומר גם אם אנחנו לפעמים כן
עושים מעשים טובים ואת הנכון .עובדה זו או כל טקס דתי אחר אינם יכולים לשנות את העובדה שנולדנו עם טבע
חוטא וככה לצערנו גם נמות.
בגלל האופי החוטא שלנו יש לנו את הנטייה ,ברוב במקרים ,להטיל את האשמה על אלוהים.
אנשים שואלים בדרך כלל "אם יש אלוהים אז למה יש מלחמות ולמה הוא אינו מתערב"" .למה הוא נתן לגרמנים
להשמיד כל כך הרבה יהודים וגם לא יהודים" באותו הקשר רבים מאתנו מקללים את אלוהים ובאותה שעה אחרים
מברכים אותו.
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קורא יקר בוא לא נשכח את העובדה הבאה גם אם בתור יהודים לימדו אותנו משהו אחר :העולם שבו אני ואתה
חיים ,איננו אותו עולם שאלוהים ברא .כמובן שהיסודות הם אותם יסודות ,מים אויר ,טבע וכו' אבל לא מהלך
העניינים .על פי ספר בראשית אנחנו לומדים שאלוהים ברא עולם טוב ואילו החטא הוא זה שהפך את הטוב לרע .אם
בכלל צריך להאשים משהו אז זה רק את עצמנו .אם נסתכל לנאמר בדבר אלוהים אז נראה בברור שאלוהים תמיד
הכין לבן האדם דרך שבעזרת הוא יוכל לתקן את המעוות .אבל אנחנו אלו אשר ברוב המקרים דוחים אותה.
לחטא יש כמובן הרבה פרצופים .מלחמות ,הרס ,מאבקי כוח בין ממשלות ,אלימות ,פשע ,שחיתות ,מוסר ירוד,
ניאוף ,עבודת אלילים ,קנאה ,רוגז ,מריבות ,שיכרון ,זללנות ,רכלנות ועוד ועוד .אם רק נהיה כנים עם עצמנו ,אז נראה
שלמעשים אילו יש השלכות מרחיקות לכת על חיי היום יום שלנו .הסיבה העיקרית לכל הטרגדיות שמתרחשות היום
במדינתנו הקטנה או בעולם הגדול מבלי להמעיט בכל מקרה ומקרה שלעצמו ,מקורה במילה אחת קטנה "חטא".
כמובן שאף אחד מאתנו אינו אוהב שאומרים לו שהוא חוטא מבטן ולידה אבל אין מה לעשות זה מה שכתבי הקודש
מלמדים אותנו:
ו ְּעַ תָ ה מָ ה הֲ י ֶּׁש־לָנּו מַ עֲ לָה י ְּתֵ ָרה ֹלא בִּמְּ אּומָ ה ְּכבָר הֹוכַחְּ נּו ׁשֶּ גַם־הַ יְּהּודִּ ים גַם־הַ יְּוָנִּים ֻכלָם ַתחַ ת הַ חֵ טְּ א׃ ַ 10ככָתּוב אֵ ין
צַדִּ יק אֵ ין גַם־אֶּ חָ ד׃  11אֵ ין מַ ׂשְּ כִּיל אֵ ין־ד ֵֹּרׁש אֶּ ת־אֱ ֹלהִּ ים׃  12הַ כ ֹּל סָ ר י ַחְּ דָ ו נֶּאֱ לָחּו אֵ ין ע ֹּׂשֵ ה־טֹוב אֵ ין גַם־אֶּ חָ ד׃  13קֶּ בֶּר
פָ תּוחַ גְּרֹונָם לְּׁשֹונָם י ַחֲ לִּיקּון חֲ מַ ת עַ כְּׁשּוב ַתחַ ת ׂשְּ פָ תֵ ימֹו׃  14אֲ ׁשֶּ ר ָאלָה פִּיהֶּ ם מָ לֵא ּומְּ ר ֹּרֹות׃ ַ 15ר ְּגלֵיהֶּ ם י ְּמַ הֲ רּו
לִּׁשְּ פָ ְך־דָ ם׃ ׁ 16ש ֹּד ו ָׁשֶּ בֶּר בִּמְּ סִּ לֹותָ ם׃  17ו ְּדֶּ ֶּרְך ׁשָ לֹום ֹלא י ָדָ עּו׃  18אֵ ין פַ חַ ד אֱ ֹלהִּ ים ְּלנֶּגֶּד עֵ ינֵיהֶּ ם׃ כִּי־ ֻכלָם חָ טָ אּו
ו ְּחַ סְּ ֵרי־כְּבֹוד אֱ ֹלהִּ ים הֵ מָ ה׃ אל הרומיים ג' 4,10,11,23
חשוב אולי להזכיר שהחטא הוא גם אי אהבת הבורא אלוהי אברהם יצחק ויעקוב .במקום שאלוהים יהיה המרכז
והתכלית לחיינו ,אנחנו מרכזים את הכל סביב עצמנו .אנשים כל כך שקועים בעצמם עד כדי כך שאין להם זמן לחשוב
על דברים כמו" :ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך"
לסיום חשוב לציין שהחטא גורר אחריו את עונש המוות .הרי נאמר לאדם בפרוש" :ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל
ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות" בראשית ב' 17מדובר פה על מוות רוחני ופיזי כאחד .אדם וחווה נפרדו קודם כל
מאלוהים באופן רוחני ורק לאחר שנים מתו פיזית .אני ואתה נולדים מנותקים באופן רוחני מאלוהים וכמו כולם בשלב
מסוים גופנו חוזר לאדמה.
קורא יקר ,העולם שלנו מלא ברגע זה בטקסים דתיים למיניהם ,צומות ותעניות .דברים שלעצמם מאד מרשימים
ומייצגים מסורת ארוכת שנים .אבל אנחנו חייבים להדגיש בפניך שאין בכוחם של דברים אלו לכפר על חטאינו היום
יומיים ולחדש את הקשר הרוחני עם אלוהים .רק במשיח ישוע ניתן למצוא את הפתרון .זה נשמע אולי קצת מתנשא
בעולם שמאמין שקיימים הרבה דרכים לגאולה ,אבל רק המשיח ישוע על סמך מותו ותקומתו מהמתים ,יכול להושיע
מישהו מהמוות שמחכה לכולנו.
"כי שכר החטא הוא המוות" אל הרומיים ו' " 23הנפש החוטאת היא תמות" יחזקאל יח' 4
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אלוהי אברהם יצחק ויעקב
שלום קורא יקר ,אני רוצה לדבר אתך על אמונה באלוהים באופן כללי ובאלוהי אברהם יצחק ויעקב באופן מיוחד .אני
יודע שאמונה באלוהים ,זה לא תמיד דבר הכי פופולרי ושקיימים הרבה מקריים אשר בהם אנשים מעדיפים להטיל
את כל האשמה ,על מה שברגע זה קורה בעולם על אלוהים .כמובן שזה תמיד קל יותר להאשים משהו ברגע שאתה
לא מכיר אותו .איך שלא נסתכל על אמונה באלוהים ,אנחנו חייבים להודות בעובדה שחלק מאד גדול מאנושות מאמין
באלוהים כל שהוא וגם סוגד לו .אולי שמעת כבר על המושג "אלוהים הוא האופיום של העם או בשם אלוהים או
בברכת אלוהים" אלו מושגים שכל אחד לצערנו הרב מפרש אותם כראות עיניו .אנשים הורגים רוצחים מתפוצצים
תחת המשפט בשם אלוהים"
בין אלו שכן מאמינים בקיומו של אלוהים ,ישנם עדין רבים שמשתמשים במושג בשם אלוהים"באופן לא נכון
ושתואם את אופי אלוהים.
אני כותב את הדברים האלו לא מתוך מטרה לשכנע אותך אלא לספר לך שלמרות כל הטענות ,השאלות והניגודים,
עדין ניתן בימינו להכיר את אלוהי אברהם יצחק ויעקוב ולקבל את השקט הנפשי שרק הוא יכול לתת לנו.
ישנה שאלה מאד חשובה שאנשים תמיד שואלים " איך אני בכלל יכול לדעת שיש אלוהים"עבור מאמינים
המשיחיים התשובה היא מאד פשוטה :דרך דבר האלוהים התנ"ך והברית החדשה.
הייתי רוצה לעבור אתך על כמה אפשריות שקימות לאמונה באלוהים .האפשרות הכי נפוצה היא ,אמונה עצמית אני
לא מאמין שקיים אלוהים או כוח עליון אני מאמין רק בעצמי אולי שמעת גם על המושג אתיאיסט ,על מישהו
שכביכול לא מאמין שקיים אלוהים ובכן פה אני רוצה לחדש לך משהו .כתבי הקודש מלמדים אותנו שלא קיים דבר
כזה .השורש של המילה אטיאס הוא מהמילה היונית "אטוס" שמדבר על משהו שאין לו קשר עם אלוהים ,כלומר הוא
בסך כל מתכחש לכל.
בכתבי התנ"ך אנחנו קוראים על:
י ְהוָה ,מִ שָ מַ י ִם תהלים פרק יד לַ מְ ַנצֵּחַ  ,לְ ָדוִד ָאמַ ר ָנבָל בְלִ בֹו אֵּ ין אֱ ֹלהִ ים; הִ שְ חִ יתּו ,הִ תְ עִ יבּו עֲ לִ ילָ ה ,אֵּ ין ע ֹשֵּ ה־טֹוב׃
ֵּי־ָאדם לִ ְראֹות הֲ י ֵּש מַ שְ כִיל
ָ
בנ
ד ֵֹּרש אֶ ת־אֱ ֹלהִ ים׃הַ כ ֹל סָ ר י ַחְ ָדו נֶאֱ לָ חּו אֵּ ין ע ֹשֵּ ה־טֹוב; אֵּ ין ,גַם־אֶ חָ ד׃ ;הִ שְ קִ יף עַ ל־ ְ
כאב עמוק בלב גורם לחלק מהאנשים לברוח מכל מה שקשור למילה אלוהים .בשעה שאחרים שנמצאים באותו מצב
דווקא כן מחפשים את קרבתו .חשוב לציין פה שמצבנו הנפשי לא קובע עם אלוהים קיים או לא .אנחנו שומעים הרבה
פעמיים שאנשים חזרו בתשובה ומצאו את אלוהים בגלל שהם היו בבוץ .זה כמובן מעודד לשמוע דברים כאלו אבל
.חשוב לציין עוד פעם שקיומו של אלוהים לא תלוי בנו
יש פסוק אחד שלקוח מהברית החדשה שמלמד אותנו שבני האדם מטבעם יודעים על קיומו של אלוהים אבל שוב
פעם הם פשוט מתכחשים לקיומו.
כִּי נִּ ְּגלָה חֲ רֹון אֱ ֹלהִּ ים מִּ ן־הַ שָ מַ י ִּם עַ ל כ ִּ
ָתם אֲ ׁשֶּ ר י ַעַ צְּרּו אֶּ ת־הָ אֱ מֶּ ת בְּעַ ו ְּ ָלה׃  11י ַעַ ן אֲ ׁשֶּ ר דַ עַ ת
ָל־רׁשְּ עַ ת ְּבנֵי ָאדָ ם ו ְּעַ וְּל ָ
הָ אֱ ֹלהִּ ים גְּלּוי ָה בְּקִּ ְּרבָם כִּי הָ אֱ ֹלהִּ ים ִּגלָה לָהֶּ ם׃ אל הרומיים א' 18,14
כן ידידי היקר אלוהים גילה לנו שהוא קיים ,אתה רוצה לדעת איך :השמיים מספרים כבוד אל ומעשיו ידיו מגיד
הרקיע"תהילים יט' הדברים שמסביבנו :טבע ,עונות השנה ,גשם ,שמש ,חיים ומוות לא נוצרו מעצמם .הם במילים
פשוטות פרי הבריאה .אבל זאת לא הבעיה העיקרית .את הדברים האלו ידענו או היינו אמורים לדעת וללמוד מהורינו
לולא בא משנקרא בפי רבים המדע ועזר לנו כביכול ללמוד ולפתח את תורת ההתכחשות .במידה ואני אדבר על
הבריאה אחרים יבוא אם תורת ההתפתחות (אבולוציה) וכו' .כלומר אנחנו נהינו בעלי חכמה ופיתחנו כל מיני
תיאוריות מתוך מטרה שנוכל להתכחש לעצם עובדת קיום אלוהים בשקט ובלי כל ייסורי מצפון.
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ישנם בעולמנו מספר לא מבוטל של אנשים שמאמינים בקיומו של אלוהים אל אחד .ישנם אלו שקוראים לו אלוהים,
אללה ,ישוע וכו' אני מקווה שהמאמר הזה יעזור לך להבין שמעבר לעובדה שאולי אתה כן מאמין בקיומו של כוח
עליון ישנו עדין אל אחד ויחיד שרוצה שתכיר אותו ואת אהבתו.
אני תמיד רציתי להכיר את אלוהים ולמען האמת לא ידעתי איך ,גם לא הבנתי מהיכן אנשים דתיים לוקחים את הכוח
והרצון להאמין במשהו שהם מעולם לא ראו .בעולם קיימות הרבה אמונות וכל אחד בדרכו הוא מנסה לתאר את
אלוהים .לא לחינם נאמר בעשרת הדברות לא לעשות תמונות שקשורות לאלוהים .הסיבה היא מאוד פשוטה .אף
אחד לא ראה את אלוהים ולכן כל תיאור גשמי יהיה מבוסס על פרי הדמיון ולא על האמת .פה מתחיל גם ההבדל
המהותי בין האמונה באלוהי אברהם יצחק ויעקוב והאמונה באלילים .זה נשמע אולי קצת מתנשא אבל לאורך כל
ההיסטוריה האנושית היה הבדל בין אלו שעבדו את אלוהי אברהם יצחק ויעקוב לבין אלו שעבדו אל שהוא פרי
דמיונם.
כאשר אנחנו מדברים על הבדלים בין אלוהי אברהם יצחק ויעקוב לבין אלילים או אלוהי דתות אחרות ,אנחנו לא
יכולים להסתמך על ניסים ונפלאות כמו שהיה בזמנו של משה רבנו במקרה של פרעה או במקרה של אליהו הנביא
שנלחם נגד נביאי הבעל .ההוכחה שאלוהי אברהם יצחק ויעקב הוא מעל ומעבר לכל אל בהודו או בכל מקום אחר
נמצאת רק בכתובים .כמובן שאת התוצר של אמונה בריאה ,תמיד יהיה אפשר לראות בחיי היום יוםֹ .לא לָ נּו י ְהוָה,
ֹלא לָ נּו כִי־לְ שִ מְ ָך תֵּ ן כָבֹוד; עַ ל־חַ סְ ְדָך ,עַ ל־אֲ מִ תֶ ָך׃
 1לָ מָ ה י ֹאמְ רּו הַ גֹוי ִם; אַ יֵּה־נָא ,אֱ ֹלהֵּ יהֶ ם׃תהילים קטו 1,1
אם אנחנו כבר מדברים על איפה אלוהים נמצא ,בשעה שישנם כל כך הרבה צרות ואחרים כנראה יגידו אם בכלל
יש אלוהים" התשובה היא שמקום מושבו של אלוהי אברהם יצחק ויעקוב הוא בשמיים .כן ,אי אפשר להכניס אותו
לבניין או לתוך ארון ,למרות שבכל העולם ישנם הרבה אנשים שמתיימרים שהבניין שלהם הוא בית אלוהים.כה אמר
יהוה השמים כסאי והארץ הדום רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי" ישעיה סו' חשוב גם להזכיר
שבשנת  2004אלוהים לא גר בירושלים או בכל עיר אחרת .ולכן אם אתה כן רוצה להכיר את אלוהי אברהם יצחק
ויעקוב ואהבתו דרך ישוע המשיח ,עדיף שנדבר יותר על תכונותיו .אני יכול להכיר משהו גם אם לא ראיתי אותו .אני
פשוט לומד להסתמך על מה שהוא כתב .ובמקרה שלנו על כתבי הקודש תנ"ך וברית חדשה.
הייתי רוצה לעבור אתך בקצרה על כמה פסוקים בספר ישעיה .אתה תמצא בספר ישעיה כמה פרקים שמגדירים את
אלוהים באופן מאד פשוט .אני חייב להדגיש את הנקודה הזאת ,מכוון שלהרבה אנשים יש התרשמות לא נכונה
מהאלוהות .אנשים רואים כנסיה קתולית וישר חושבים שהבובה הזאת שתלויה על העץ היא אלוהים .אחרים נוסעים
למזרח הרחוק מקבלים שמה את הרושם שלאלוהים יש הרבה ראשים ואפשר לעבוד אותו בכל מיני צורות .מבחינתי
האישית ,בתור מאמין משיחי ,אני מעדיף להתמקד בנאמר בכתבי הקודש מכוון שרק הם יכולים להדריך אותנו איך
להכיר את בורא העולם ואת אהבתן דרך ישוע המשיח.
כָל־הַ גֹוי ִּם כְַּאי ִּן נֶּגְּדֹו; מֵ אֶּ פֶּ ס ו ָת ֹּהּו נֶּחְּ ׁשְּ בּו־לֹו׃  18ו ְּאֶּ ל־מִּ י תְּ דַ מְּ יּון אֵ ל; ּומַ ה־דְּ מּות ַתעַ ְּרכּו לֹו׃ ישעיה מ'17,18
קורא יקר ישנן הרבה אמונות שהן פרי דמיון ,אם לא שלך אז של זה שהקים אותן ולכן
אלוהים שואל אותנו דרך דברי הנביא ישעיה ואל מי תדמיוני ןאשוה יאמר קדוש" ישעיה מ' בזמן שאנחנו מחפשים
אחר אלוהים הכוון שאליו אנחנו מסתכלים הוא מאד חשוב.אתה יכול להסתכל למזרח או למערב המודרני אבל אתה
יכול גם להסתכל למעלה .היכל תלוי בך .במידה ובחרת כן להסתכל למעלה אז הנביא ממשיך לספר לנו :שאו מרום
עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא מרוב אונים ואמיץ כאיש לא נעדר" ישעיה מ'
הוכחה הכי טובה לקיומו של אלוהים היא הבריאה ,כמובן הרבה תלוי לאן אתה מסתכל ואיך .האם אתה מצפה
שהמדע יספק לך את כל התשובות או שאתה מוכן לקבל את התשובה שדבר אלוהים נותן.
לאלוהי אברהם יצחק ויעקב יש תכונה מאד חשובה שאני לא בטוח שתוכל למצוא אותה אצל אלוהים אחרים :מי פעל
ועשה קרא הדורות מראש אני יהוה ראשון ואת אחרונים אני הוא" "מההנה הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן או
הבאות השמיענו"ישעיה מא' מדובר פה על היכולת של אלוהים לדעת דברים מראש ולכן אפשר למצוא בכתובים
תוכנית נבואית מאד מפורטת ,על בוא המשיח ,עתיד עם ישראל ,המזרח התיכון וימות המשיח.
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בא נדבר רגע על משהו מאד ספציפי שקשור לכולנו .מי נתן לך את נשמה שרק תודות לה אתה חי .ואת הרוח
שבעזרת מערכת החשיבה שלנו פועלת .הרי אתה יודע שקיימים מושגים כמו חולה נפש או חולה רוח כלומר בני
האדם בנויים מגוף ,נפש ורוח והשאלה היא מאין זה ? יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נותן נשמה
לעם עליה ורוח להולכים בה" ישעיה מב'
אנשים שואלים בדרך כלל " במידה קיים אלוהים אז איפה הוא" גם אלו בינינו שיצאו בהכרזה שהם אינם מאמינים
בקיומו של כוח עליון ,פונים אליו בזמנים קשים ,למרות שהם אינם יודעים מיהו ומעולם לא ראו אותו.
קורא נכבד ,במידה ותמיד רצית להכיר את אלוהי אברהם ,יצחק ,ויעקב ולהאמין בו ,בוא נראה בקצרה איך כתבי
הקודש (תנ"ך וברית חדשה) מתארים אותו .שְ מַ ע י ִשְ ָראֵּ ל; י ְהוָה אֱ ֹלהֵּ ינּו י ְהוָה אֶ חָ ד׃  5וְָאהַ בְתָ  ,אֵּ ת י ְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך;
בכָל־מְ א ֶֹדָך׃  6וְהָ יּו הַ ְדב ִָרים הָ אֵּ לֶ ה ,אֲ שֶ ר ָאנֹכִי מְ ַצּוְָך הַ יֹום עַ ל־לְ ָבבֶָך׃  2ו ְשִ ַננְתָ ם לְ ָבנֶיָך,
ְבכָל־לְ ָבבְָך ּו ְבכָל־נַפְ שְ ָך ּו ְ
1
ו ְִדב ְַרתָ בָם; בְשִ בְתְ ָך ְבבֵּיתֶ ָך ּובְלֶ כְתְ ָך ב ֶַד ֶרְךּ ,ובְשָ ְכבְָך ּובְקּומֶ ָך׃ ּ 2וקְ שַ ְרתָ ם לְ אֹות עַ ל־י ֶָדָך; וְהָ יּו לְ ט ֹטָ פ ֹת בֵּין עֵּ ינֶיָך׃
ּוכְתַ בְתָ ם עַ ל־מְ זּוז ֹת בֵּיתֶ ָך ּובִשְ עָ ֶריָך׃ דברים ו1-4
האחדות של אלוהים היא תכונה מאד ייחודית לאלוהי אברהם יצחק ויעקב .יש רק אל אחד ולא פסל עם כמה ראשים
או רעיון רוחני שמשהו קורא לו אלוהים .במידה ואתה רוצה להכיר אותו אחד אז הכתובת היא כתבי התנ"ך והברית
החדשה .נשמע אולי קצת מוזר אבל כמו שלי ולך ישנה ייחודיות מסוימת ככה יש גם לאלוהי אברהם יצחק ויעקב.
לך ותשאל אנשים מיהו אלוהים וחלק מהם יגיד לך "טבע ,חיים ,הכוח שמניע את הכל וכו'"
אנשים בכל הדורות ניסו להגדיר את אלוהים ולתאר אותו בצורות שונות ולכן זה מאד מקובל היום לחשוב שהמושג
"אלוהות" הוא מושג מאד רחב ושצריך גם להשאיר מקום לדמיון ,להבדיל מהדרך צרת האופקים" כביכול
והמוחשית שבה אלוהים מתואר בכתבי הקודש .כתבי הקודש מלמדים אותנו ,באופן מאד ברור ,שאלוהים הוא
אישיות .בהרבה מקומות נאמר "ויאמר אלוהים ,ויעש אלוהים ויאהב אלוהים" .אלוהי אברהם יצחק ויעקב הוא אל
סולח ,צדיק ורחמן וכו'
אנחנו לא צריכים ללכת רחוק על-מנת להכיר את אלוהים ,כתבי הקודש מתארים אותו ומספרים לנו איך אפשר
להכיר אותו .כ ֹּה־ָאמַ ר י ְּהו ָה מֶּ לְֶּך־י ִּׂשְּ ָראֵ ל ו ְּג ֹּאֲ לֹו י ְּהו ָה ְּצבָאֹות; אֲ נִּי ִּראׁשֹון וַאֲ נִּי ַאחֲ רֹוןּ ,ומִּ ַבלְּעָ דַ י אֵ ין אֱ ֹלהִּ ים׃
הִ קָ בְצּו וָב ֹאּו הִ תְ ַנגְשּו י ַחְ ָדו פְ לִ יטֵּ י הַ גֹוי ִם; ֹלא י ְָדעּו ,הַ נ ֹשְ אִ ים אֶ ת־עֵּ ץ פִ סְ לָ םּ ,ומִ תְ פַ לְ לִ ים ,אֶ ל־אֵּ ל ֹלא יֹושִ יעַ ׃  11הַ גִידּו
ִידּה ,הֲ לֹוא אֲ נִי י ְהוָה וְאֵּ ין־עֹוד אֱ ֹלהִ ים מִ בַלְ עָ ַדי ,אֵּ ל־צ ִַדיק
וְהַ גִישּוַ ,אף יִּוָעֲ צּו י ַחְ ָדו; מִ י הִ שְ מִ יעַ ז ֹאת מִ קֶ ֶדם מֵּ ָאז הִ ג ָ
11
ּומֹושִ יעַ ַ ,אי ִן זּולָ תִ י׃  11פְ נּו־אֵּ לַ י וְהִ ּוָשְ עּו כָל־ַאפְ סֵּ
י־ָארץ; כִי אֲ נִי־אֵּ ל וְאֵּ ין עֹוד׃ בִי נִשְ בַעְ תִ י ,יָצָא מִ פִ י צ ְָדקָ ה ָדבָר
ֶ
וְֹלא י ָשּוב; כִי־לִ י תִ כ ְַרע כָל־ב ֶֶרְך ,תִ שָ בַע כָל־לָ שֹון׃  14אַ ְך בַיהוָה לִ י ָאמַ ר צ ְָדקֹות וָע ֹז; עָ ָדיו י ָבֹוא וְי ֵּב ֹשּו ,כ ֹל הַ נֶחֱ ִרים
בֹו׃  15בַיהוָה יִצ ְְדקּו וְי ִתְ הַ לְ לּו כָל־ז ֶַרע י ִשְ ָראֵּ ל׃ ישעיה פרקים מד' מה'
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כפרה  -יום כיפורים
ויקרא פרק טז
ָתם ִּל ְּפנֵי־י ְּהו ָה וַיָמֻ תּו׃ ;טז וַי ְּדַ בֵר י ְּהו ָה אֶּ ל־מ ֹּׁשֶּ הַ ,אחֲ ֵרי מֹותׁ ,שְּ נֵי ְּבנֵי ַאהֲ ר ֹּן
ו ַי ֹּאמֶּ ר י ְּהו ָה אֶּ ל־מ ֹּׁשֶּ ה ,דַ בֵר אֶּ ל־ַאהֲ רֹּן 2בְּקָ ְּרב ָ
ָאחִּ יָך ,ו ְַּאל־י ָב ֹּא ְּבכָל־עֵ ת אֶּ ל־הַ ק ֹּדֶּ ׁש ,מִּ בֵית לַפָ רֹּכֶּת; אֶּ ל־פְּ נֵי הַ כַפ ֶֹּּרת אֲ ׁשֶּ ר עַ ל־הָ ָארֹּן ו ְֹּלא י ָמּות ,כִּי בֶּעָ נָן ,אֵ ָראֶּ ה
כְּתֹּנֶּת־בַד ק ֹּדֶּ ׁש י ִּ ְּלבָׁשּ ,ומִּ ְּכנְּסֵ י־בַד י ִּהְּ יּו 4בְּז ֹּאת י ָב ֹּא ַאהֲ רֹּן אֶּ ל־הַ ק ֹּדֶּ ׁש; בְּפַ ר בֶּן־בָקָ ר לְּחַ טָ את ו ְַּאי ִּל לְּע ֹּלָה׃ 3עַ ל־הַ כַפ ֶֹּּרת׃
ּומֵ אֵ ת ,עֲ דַ ת ְּבנֵי ּ5ו ְּבַא ְּבנֵט בַד י ַחְּ ג ֹּרּ ,ובְּמִּ ְּצנֶּפֶּ ת בַד יִּצְּנ ֹּף; ִּבגְּדֵ י־ק ֹּדֶּ ׁש הֵ ם ,ו ְָּרחַ ץ בַמַ י ִּם אֶּ ת־בְּׂשָ רֹו ּו ְּלבֵׁשָ ם׃ ,עַ ל־בְּׂשָ רֹו
ו ְּהִּ קְּ ִּריב ַאהֲ רֹּן אֶּ ת־פַ ר הַ חַ טָ את אֲ ׁשֶּ ר־לֹו; וְּכִּפֶּ ר בַעֲ דֹו ּובְּעַ ד 6י ִּׂשְּ ָראֵ ל ,י ִּקַ ח ׁשְּ נֵי־ׂשְּ עִּ ֵ
ירי עִּ זִּים לְּחַ טָ את; ו ְַּאי ִּל אֶּ חָ ד לְּעֹּלָה׃
7
גֹורל 8וְּלָקַ ח אֶּ ת־ׁשְּ נֵי הַ שְּ עִּ ִּ
וְּנ ַָתן ַאהֲ רֹּן עַ ל־ׁשְּ נֵי הַ שְּ עִּ ִּ
ירם; ו ְּהֶּ עֱ מִּ יד א ָֹּתם ִּל ְּפנֵי י ְּהוָה ,פֶּ ַתח א ֹּהֶּ ל מֹועֵ ד׃ בֵיתֹו׃
גֹורלֹות; ָ
ירם ָ
9
ְּגֹורל אֶּ חָ ד לַעֲ זָאזֵל׃ ,אֶּ חָ ד לַיהו ָה
גֹורל לַיהו ָה; ו ְּעָ ׂשָ הּו חַ טָ את׃ ו ָ
ו ְּהַ שָ עִּ יר10 ,ו ְּהִּ קְּ ִּריב ַאהֲ רֹּן אֶּ ת־הַ שָ עִּ יר ,אֲ ׁשֶּ ר עָ לָה עָ ָליו הַ ָ
גֹורל לַעֲ זָאזֵל ,י ָעֳ מַ ד־חַ י ִּל ְּפנֵי י ְּהוָה ְּל ַכ ֵפר עָ לָיו; לְּׁשַ לַח א ֹּתֹו לַעֲ זָאזֵל הַ מִּ דְּ ב ָָרה׃
אֲ ׁשֶּ ר עָ לָה עָ לָיו הַ ָ
ו ְּהָ י ְָּתה ָלכֶּם לְּחֻ קַ ת עֹו ָלם; בַח ֹּדֶּ ׁש הַ שְּ בִּיעִּ י בֶּעָ ׂשֹור לַח ֹּדֶּ ׁש תְּ עַ נּו אֶּ ת־נַפְּׁש ֵֹּתיכֶּם ,וְּכָל־מְּ לָאכָה ֹלא ַתעֲ ׂשּו ,הָ אֶּ ז ְָּרח ,ו ְּהַ גֵר הַ גָר
בְּתֹו ְּככֶּם׃  30כִּי־בַיֹום הַ זֶּה י ְּ ַכ ֵפר עֲ לֵיכֶּם לְּטַ הֵ ר אֶּ תְּ כֶּם; מִּ כ ֹּל חַ ט ֹּאתֵ יכֶּם ,לִּפְּ נֵי י ְּהו ָה תִּ טְּ הָ רּו׃ ׁ 31שַ בַת ׁשַ בָתֹון הִּ יא ָלכֶּם,
ִּיתם אֶּ ת־נַפְּׁש ֹּתֵ יכֶּם; חֻ קַ ת עֹולָם׃
ו ְּעִּ נ ֶּ
וַי ְּדַ בֵר י ְּהו ָה אֶּ ל־מ ֹּׁשֶּ ה לֵאמ ֹּר׃  24דַ בֵר אֶּ ל־ ְּבנֵי י ִּׂשְּ ָראֵ ל לֵאמ ֹּר; בַח ֹּדֶּ ׁש הַ שְּ בִּיעִּ י בְּאֶּ חָ ד לַח ֹּדֶּ ׁש ,י ִּהְּ י ֶּה ָלכֶּם ׁשַ בָתֹון ,זִּכְּרֹון
27
ְּתם אִּ שֶּ ה לַיהו ָה׃ ס  26וַי ְּדַ בֵר י ְּהוָה אֶּ ל־מ ֹּׁשֶּ ה לֵאמ ֹּר׃
תְּ רּועָ ה מִּ קְּ ָרא־ק ֹּדֶּ ׁש׃  25כָל־מְּ לֶּאכֶּת עֲ ב ֹּדָ ה ֹלא תַ עֲ ׂשּו; ו ְּהִּ קְּ ַרב ֶּ
ִּיתם אֶּ ת־נַפְּׁש ֵֹּתיכֶּם; ו ְּהִּ קְּ ַרבְּתֶּ ם אִּ שֶּ ה
אַ ְך בֶּעָ ׂשֹור לַח ֹּדֶּ ׁש הַ שְּ בִּיעִּ י הַ זֶּה יֹום הַ כִּפֻ ִּרים הּוא ,מִּ קְּ ָרא־ק ֹּדֶּ ׁש י ִּהְּ י ֶּה ָלכֶּם ,ו ְּעִּ נ ֶּ
לַיהו ָה׃  28וְּכָל־מְּ לָאכָה ֹלא ַתעֲ ׂשּו ,בְּעֶּ צֶּם הַ יֹום הַ זֶּה; כִּי יֹום כִּפֻ ִּרים הּואְּ ,ל ַכ ֵפר עֲ לֵיכֶּםִּ ,ל ְּפנֵי י ְּהו ָה אֱ ֹלהֵ יכֶּם׃ ויקרא כג'
תֹורה ו ְּאֵ ין כַפָ ָרה בְֹּלא־ׁשְּ פִּי ַכת דָ ם׃אל העברים ט'
וְּכִּמְּ עַ ט הַ כ ֹּל י ְּטֻ הַ ר בַדָ ם עַ ל־פִּי הַ ָ
קורא יקר,
במאמר הזה אני רוצה לדבר אתך על אחד הנושאים החשובים ביותר בתנ"ך וביהדות בכלל ,הכפרה" .אלו מבין
קוראינו אשר מנהלים אורך חיים דתי או נהלו בעבר ,מכירים או אמורים להכיר מושגים כמו לתת "דין וחשבון" בפני
הקדוש ברוך או "כפרה על עוונותינו"
את הבסיס למושג כפרה אנחנו מוצאים בספר שמות פרק כה' הפרק שעוסק ב"ארון הברית" או כפי שהכתוב אומר
22
"ארון העדות" ובמיוחד בפסוק וְּנָתַ ָת אֶּ ת־הַ כַפ ֶֹּּרת עַ ל־הָ ָארֹּן מִּ לְּמָ עְּ לָה; ו ְּאֶּ ל־הָ ָארֹּן ,תִּ תֵ ן אֶּ ת־הָ עֵ דֻ ת ,אֲ ׁשֶּ ר אֶּ תֵ ן אֵ לֶּיָך׃
ו ְּנֹועַ דְּ תִּ י לְָּך ׁשָ ם ,ו ְּדִּ ב ְַּרתִּ י אִּ תְּ ָך מֵ עַ ל הַ כַפ ֶֹּּרת ,מִּ בֵין ׁשְּ נֵי הַ כ ְֻּרבִּים ,אֲ ׁשֶּ ר עַ ל־אֲ רֹּן הָ עֵ דֻ ת; אֵ ת כָל־אֲ ׁשֶּ ר אֲ ַצּוֶּה אֹותְּ ָך אֶּ ל־ ְּבנֵי
י ִּׂשְּ ָראֵ ל׃
על פי המסורת חוטא הוא מישהו שהתנתק באופן רוחני מאלוהיו ומיצר הטוב שבו ולכן באמצעות הכפרה יש לו
אפשרות לחזור לשלמות רוחנית .את הכפרה אפשר להשיג רק אחרי תהליך של חזרה בתשובה ,הכולל הכרת
החטא על ידי החוטא אשר בסופו אלוהים מוחל לו על מה שעשה .לאחר חורבן בית שני ובמידה מסוימת עוד קודם
לכן ,התפילה באה כתחליף לקרבן ומושגים כמו תפילות ,צום ,גמילות חסדים ומתן צדקה נהפכו לדרכים מומלצות
לכפרת עוונות .לפי המסורת היהודית ,מושג החזרה בתשובה הוא כל כך חשוב לבריאותו הרוחנית של בין האדם,
שנקבעה תקופה בת עשרה ימים כל שנה וששיאה הוא יום הכיפורים שמוקדש כולו לתפילות ולצום .את מקום טקס
השעיר לעזאזל המקראי שהיה נערך בבית המקדש תפס טקס הכפרות שבו מכפר עוף לבן באורח סמלי על חלק
מחטאיו של אדם.
יום כיפורים
רבים מאתנו מכירים את יום כיפורים אם זה מתוך קירות בית הכנסת או מחוצה לו בתור יום חופש .ישנם אלו אשר
באים מבית מסורתי ואינם מגדירים את עצמם בתור שומרי מצוות אך נוהגים לפחות פעם בשנה ביום כיפורים לבקר
בבית הכנסת .כלומר זה הוא אחד מהימים החשובים ביותר עבור בני עמנו לעשיית חשבון נפש .חז"ל מדגישים שיום
הכיפורים מאפשר לאדם לכפר על עבירות שבין אדם לאלוהים ,אבל לא על אלה שבין אדם לחברו .על כן ישנם
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אנשים שנוהגים לבקש בערב יום הכיפורים סליחה מכל מי שאולי פגעו בו במשך השנה שעברה ,על מנת להתחיל
את יום הכיפורים במצפון נקי ובתקווה שייכתבו בספר החיים.
יום הכיפורים הנוכחי  ,אחרי שבית המקדש כבר מזמן לא קיים ,בנוי ממנהגים שונים ואולי מקצתם גם קצת משונים.
ישנם אילו שנוהגים בערב יום הכיפורים לערוך את מנהג הכפרות .מנהג אשר אמור לסמל את העברת האשמה
מהאדם לעוף שלאחר מכן נשחט ונאכל לפני הצום ,או שנמכר ,ותמורתו ניתנת לצדקה .יום הכיפורים שתחילתו בערב
מאופיין בתפילות הרבות שנערכות בין כתליו של בית הכנסת .אם זה תפילת המנחה בערב החג ולאחריה הארוחה
המפסקת .או תפילת "כל נדרי" הידועה הפותחת את היום דרך תפילות השחרית ,המוסף והמנחה החגיגיות ,כלה
בתפילת "הנעילה" .כל תפילה כמובן ערוכה בצורה אחרת אבל המשותף לכולם הוא " הווידוי על החטאים" את היום
הזה מסיימת תפילת ה"נעילה" יחד עם כמה פיוטים כגון "פתח לנו שער" שמזכירים למתפלל כי הגיעה ההזדמנות
האחרונה לתשובה בלב שלם .לאחר שירת "אבינו מלכנו" וקריאת שמע המכריזה על אחדות האל .תוקעים בשופר
להודיע על סיום הצום וישנם אלו שאומרים שהתקיעה באה על מנת להסב את מידת הדין למידת הרחמים.
לא כל כך רע"
עצם יום הכיפור שרבים מהעם היהודי משתתפים בו מידי שנה ושנה מצביע על העובדה שאנשים חוטאים ולכן
זקוקים לכפרה .היהדות הרבנית מכירה באופן כללי בעובדה שלאנשים יש "יצר רע" אך דוחה את ההסבר המשיחי
שכל האנשים חוטאים מבטן ולידה .כמובן ישנם אלו שתמיד יזכרו גם את נוכחות "יצר הטוב" ויוסיפי ישר "הוא לא כל
כך רע" .קיימת גם תנועת המוסר אשר באופן כללי באה לעזור ליהודי הדתי להתגבר על "יצר הרע".
אם אין מקדש ,גם אין בעיות"
כמובן שהרבה אנשים יסכימו לעובדה שהם זקוקים לכפרה על חטאותיהם .השאלה היא כמובן איך? מתי? והיכן?
אחרי שבית המקדש חרב ,אחת מהשאלות החשובות ביותר שעמדה על הפרק ,היתה :איך יוכל היהודי להמשיך
ולקבל סליחה על חטאיו למרות שאין באפשרותו להמשיך עם מסכת הקורבנות .התשובה כמובן לא איחרה לבוא.
התלמוד מספק ליהודי הדתי את התחליף בדמות נדבות ,מעשי צדקה ,לימוד תורה והתפילה שהפכה לחשובה יותר
ממסכת הקורבנות .ככה הפך יום הכיפורים מיום שבו הכוהן דאג לכפרה ,ליום זיכרון על עצם עובדת היותנו בעלי
"יצר רע" התלמוד מוסיף שחזרה בתשובה משולה למישהו שהלך לירושלים והקריב קורבן על בסיס הפסוק כִּי
ֹלא־תַ חְּ פ ֹּץ ֶּזבַח ו ְּאֶּ תֵ נָה; עֹולָהֹ ,לא תִּ ְּרצֶּה׃ 14זִּבְּחֵ י אֱ ֹלהִּ ים רּוחַ נִּׁשְּ ב ָָרה לֵב־נִּׁשְּ בָר וְּנִּדְּ כֶּה; אֱ ֹלהִּ יםֹ ,לא תִּ ְּבזֶּה׃ 20הֵ יטִּ יבָה
ב ְִּּרצֹונְָּך אֶּ ת־צִּיֹון; תִּ ְּבנֶּה ,חֹומֹותי ְּרּוׁשָ ָלִּם׃ָ 21אז תַ חְּ פ ֹּץ ִּזבְּחֵ י־צֶּדֶּ ק עֹולָה ו ְּ ָכלִּיל; ָאז י ַעֲ לּו עַ ל־מִּ זְּבַחֲ ָך פָ ִּרים׃ תהילים נא' 
אין לנו צורך במתווך"
מי שיצא לו לשוחח עם אחרים על האמונה המשיחית ,יודע שהרבה אנשים מבני עמנו אוהבים להדגיש שהם אינם
זקוקים למתווך אז מה בנוגע לתפקידו של הכוהן הגדול עוד בזמן שבית המקדש היה קיים? הרי תפקידו היה לתווך.
ומה בנוגע ליום הכיפורים במתכונתו הנוכחית? הרי יום זה נועד לתווך כביכול בין האדם לאלוהיו.
קורא יקר ,כולנו יודעים עד כמה מסורת עם כל המטעמים והאווירה המיוחדת היא דבר מאד יפה ומאחד .אבל
מסורת היא לא בהכרח דבר אלוהים חיים .כלומר עדיף שנפנה לכתבי הקודש במידה ואנחנו לדעת איך אפשר לקבל
כפרה על עוונותינו נכון לשנת 2004
בזמן שבני אדם מציגים את החטא בתור איזה יצר רע שניתן להתגבר עליו בעזרת מערכת מצוות .אלוהים אומר לנו
על ידי נביאיו בכתבי התנ"ך
יחזקאל פרק יח
מַ ה־ ָלכֶּם ,אַ ֶּתם מ ֹּׁשְּ לִּים אֶּ ת־הַ מָ ׁשָ ל הַ זֶּה ,עַ ל־ַאדְּ מַ ת י ִּׂשְּ ָראֵ ל לֵאמ ֹּר; ָאבֹות י ֹּאכְּלּו ב ֹּסֶּ ר2 ,יח וַי ְּהִּ י דְּ בַר־י ְּהו ָה אֵ לַי לֵאמ ֹּר׃
הֵ ן כָל־הַ נְּפָ ׁשֹות לִּי 4חַ י־ָאנִּי נְּאֻ ם אֲ דֹּנָי י ְּהו ִּה; אִּ ם־י ִּהְּ יֶּה ָלכֶּם עֹוד ,מְּ ׁש ֹּל הַ מָ ׁשָ ל הַ זֶּה ְּבי ִּׂשְּ ָראֵ ל׃ 3ו ְּׁשִּ נֵי הַ ָבנִּים תִּ קְּ הֶּ ינָה׃
הֵ נָהְּ ,כנֶּפֶּ ׁש הָ ָאב ּו ְּכנֶּפֶּ ׁש הַ בֵן לִּי־הֵ נָה; הַ נֶּפֶּ ׁש הַ ח ֹּטֵ את הִּ יא ָתמּות׃
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אלוהים באהבתו ,למרות קדושתו ,תמיד סיפק לבני האדם דרך אשר בעזרת הם יועל כלו לקבל סליחה על חטאיהם.
קין ואבל .נוח אברהם ,יצחק ויעקוב ידעו עוד לפני מתן התורה שאין כפרה ללא שפיכת דם .גם אחרי מתן התורה
ותחליתה של הברית הישנה כ פרה על ידי שפיכת דם עמדה במרכז תוכנית האלוהים וככה גם היה ועדין נכון להיום
אחרי מותו ותקומתו של ישוע המשיח שאין כפרה ללא שפיכת דם" זאת גם האמת אשר בה אנחנו הופכים מאנשים
מודרניים ,משכילים וחכמים כביכול ,לאנשים מאמינים .אלו שלוקחים את אלוהים בדברו .אני מדגיש את זה מכוון
שמאז ומתמיד עד ימינו אנו ,קמו תנועות שדחו את החוק המקראי הזה שאומר אין כפרה ללא שפיכת דם" ולכן כל
עוד בית המקדש היה קיים או אולי יותר נכון כל עוד הכוהן הגדול נהג לעשות את עבודתו מדובר היה בזבחים.
על מנת לדעת איזו דרך חדשה אלוהים הכין באהבתו לבני האדם שעלי ידיה הם יכולים לקבל כפרה על חטאיהם אין
לנו צורך מבחינת הכתוב לחכות לרגע שבית המקדש חרב .כפרה דרך דם המשיח נגלתה עוד לפני חורבן הבית.
 כתבי הקודש ,תנ"ך וברית חדשה ,הם המקור היחידי שיכול לתת לנו את התשובה הכי נכונה לשאלה מה בעצם בא
במקום" :תורת העולה" "תורת המנחה" "תורת החטאה" "תורת האשם" "תורת זבח השלמים" ראה ספר ויקרא
 העדות שלנו מתחילה בשעה השישית אותה שעה שישוע אמר לפני מותו  44וַי ְּהִּ י כַשָ עָ ה הַ שִּ שִּ ית ו ְּהִּ נֵה־חׁשֶּ ְך
ָארץ עַ ד הַ שָ עָ ה הַ תְּ ׁשִּ יעִּ ית׃  45וַיֶּחְּ ׁשַ ְך הַ שָ מֶּ ׁש ּופָ רֹּכֶּת הַ הֵ יכָל נִּקְּ ְּרעָ ה לִּׁשְּ נַי ִּם קְּ ָרעִּ ים׃  46וַיִּקְּ ָרא י ֵׁשּועַ בְּקֹול גָדֹול
עַ ל־כָל־הָ ֶּ
ו ַי ֹּאמֶּ ר ָאבִּי ְּבי ָדְּ ָך ַאפְּקִּ יד רּוחִּ י וַי ְּהִּ י ְּככַלֹותֹו לְּדַ בֵר וַיִּפַ ח נַפְּׁשֹו׃לוקס כג'
הפרוכת היתה המסך שהפריד בין הקודש לקודש הקודשים .שמות כו' הסבר יותר מפורט על המשמעות האמיתית
של מאורע חשוב זה אנחנו מוצאים באיגרת שנכתבה במיוחד עבור המאמינים היהודים .האיגרת אל העברים:
וְּנ ַָתתָ ה א ֹּתָ ּה ,עַ
ית
ְַּארגָמָ ן ו ְּתֹו ַלעַ ת ׁשָ נִּי ו ְּׁשֵ ׁש מָ ׁשְּ זָר ו ְּעָ ׂשִּ ָ
ל־ַארבָעָ ה  32מַ עֲ ׂשֵ ה ח ֹּׁשֵ ב י ַעֲ ׂשֶּ ה א ֹּתָ ּה כ ְֻּרבִּים׃ ;פָ רֹּכֶּת ,תְּ ֵכלֶּת ו ְּ
ְּ
33
וָו ֵיהֶּ ם זָהָ ב; עַ
ל־ַארבָעָ ה ַאדְּ נֵי־כָסֶּ ף׃ ,עַ מּודֵ י ׁשִּ טִּ ים ,מְּ צֻפִּים זָהָ ב
ְּ
ֵאת ׁשָ מָ ה
וְּנָתַ ָתה אֶּ ת־הַ פָ רֹּכֶּת ַתחַ ת הַ קְּ ָרסִּ ים ,ו ְּהֵ ב ָ
'כו שמות  34הַ ק ֹּדֶּ ׁשּ ,ובֵין ק ֹּדֶּ ׁש הַ קֳ דָ ׁשִּ ים׃ לַפָ רֹּכֶּת ,אֵ ת אֲ רֹון הָ עֵ דּות; ו ְּהִּ בְּדִּ ילָה הַ פָ רֹּכֶּת ָלכֶּם ,בֵין מִּ בֵית
אִּ ג ֶֶּּרת אֶּ ל־הָ עִּ ב ְִּּרים פֶּ ֶּרק ט
ָָארץ׃
נֹורה ו ְּהַ שֻ לְּחָ ן 2הֵ ן גַם־הַ ב ְִּּרית הָ ִּראׁשֹונָה גַם לָּה הָ יּו דִּ ינֵי עֲ בֹודָ ה ּומִּ קְּ דָ ׁש ב ֶּ
כִּי־הּוקַ ם הַ מִּ ׁשְּ כָן הַ חִּ יצֹון אֲ ׁשֶּ ר־בֹו הַ מְּ ָ
אֲ ׁשֶּ ר־לֹו מִּ זְּבַח הַ זָהָ ב ּ4ומִּ בֵית לַפָ רֹּכֶּת הַ שֵ נִּית מִּ ׁשְּ כָן הַ נִּקְּ ָרא ק ֹּדֶּ ׁש הַ קֳ דָ ׁשִּ ים׃ ּ3ומַ עֲ ֶּרכֶּת הַ לֶּחֶּ ם ו ְּהּוא נִּקְּ ָרא ק ֹּדֶּ ׁש׃
ּומִּ מַ עַ ל 5לִּקְּ ט ֶֹּּרת ו ַאֲ רֹון הַ ב ְִּּרית מְּ צֻפֶּ ה זָהָ ב כֻלֹו ּובֹו ִּצנְּ ֶּצנֶּת זָהָ ב אֲ ׁשֶּ ר הַ מָ ן בְּתֹוכֹו ּומַ טֵ ה ַאהֲ רֹּן אֲ ׁשֶּ ר פָ ַרח ו ְּלּוחֹות הַ ב ְִּּרית׃
לֹו כְּרּובֵי הַ כָבֹוד הַ ס ֹּ ֲככִּים עַ ל־הַ כַפ ֶֹּּרת ֹלא נְּדַ בֵר כָעֵ ת עַ ל־כָל־אֶּ חָ ד מֵ הֶּ ם ְּלבָד

ט

ו ְּהַ מִּ ׁשְּ כָן אֲ ׁשֶּ ר ִּל ְּפנִּים מִּ מֶּ נּו 7ו ְַּאחֲ ֵרי נַעֲ ׂשּו אֵ לֶּה ָככָה בָאּו הַ כ ֹּהֲ נִּים תָ מִּ יד אֶּ ל־הַ מִּ ׁשְּ כָן הַ חִּ יצֹון לַעֲ ב ֹּד ׁשָ ם אֶּ ת־עֲ בֹודָ ָתם׃ 6׃
ו ְּרּוחַ הַ ק ֹּדֶּ ׁש ׁ8שָ מָ ה בָא הַ כ ֹּהֵ ן הַ גָדֹול ְּלבַדֹו פַ עַ ם ַאחַ ת בַשָ נָה ֹלא ִּב ְּבלִּי־דָ ם אֲ ׁשֶּ ר י ַקְּ ִּריב בְּעַ ד נַפְּׁשֹו ּובְּעַ ד ׁשִּ גְּגֹות הָ עָ ם׃
ו ְּהּוא מָ ׁשָ ל ַלזְּמַ ן הַ זֶּה אֲ ׁשֶּ ר בֹו 9מֹודִּ יעַ בָז ֹּאת ׁשֶּ לא־נִּ ְּגלָה הַ דֶּ ֶּרְך אֶּ ל־הַ ק ֹּדֶּ ׁש כָל הַ יָמִּ ים אֲ ׁשֶּ ר י ַעֲ מ ֹּד הַ מִּ ׁשְּ כָן הַ חִּ יצֹון׃
מַ קְּ ִּריבִּים מְּ נָחֹות ּוזְּבָחִּ ים אֲ ׁשֶּ ר אֵ ין בָהֶּ ם לְּהַ ׁשְּ לִּים אֶּ ת־ ְּלבַב הָ עֹּבֵד
ו ְּהַ מָ ׁשִּ יחַ בְּב ֹּאֹו 11כִּי אִּ ם־חֻ קֹות הַ בָׂשָ ר הֵ נָה עִּ ם־הַ מַ אֲ כָלֹות ו ְּהַ מַ ׁשְּ קִּ ים ו ְּהַ טְּ בִּילֹות הַ ש ֹּנֹות אֲ ׁשֶּ ר נ ְִּּתנּו עַ ד־עֵ ת הַ תִּ קּון׃ 10׃
לִּהְּ יֹות כ ֹּהֵ ן גָדֹול לַט ֹּבֹות הָ עֲ תִּ ידֹות עָ בַר בְּתֹוְך הַ מִּ ׁשְּ כָן הַ מְּ עֻ לֶּה ִּבגְּדֻ לָה ּוׁשְּ לֵמּות אֲ ׁשֶּ ר ֹלא־נַעֲ ׂשָ ה בִּידֵ י ָאדָ ם כִּי־אֵ ינֶּנּו
גַם ֹלא־בָא בְּדַ ם ׂשְּ עִּ ִּ
ירים ו ַעֲ ָגלִּים כִּי בְּדַ ם־נַ ְּפׁשֹו בָא בְּפַ עַ ם־ַאחַ ת אֶּ ל־הַ ק ֹּדֶּ ׁש ְּפנִּימָ ה וַיִּמְּ צָא גְּאֻ ַלת 12מֵ הַ ב ְִּּריָאה הַ ז ֹּאת׃
ַאף כִּי־דַ ם 14כִּי אִּ ם־דַ ם הַ פָ ִּרים ו ְּהַ ׂשְּ עִּ ִּ
ירים ו ְּאֵ פֶּ ר הַ פָ ָרה אֲ ׁשֶּ ר יֻזֶּה עַ ל־הַ טְּ מֵ אִּ ים י ְּקַ דְּ ׁשֵ ם לְּטַ הֵ ר בְּׂשָ ָרם׃ 13עֹולָם׃
הַ מָ ׁשִּ יחַ אֲ ׁשֶּ ר־הִּ קְּ ִּריב אֶּ ת־עַ צְּמֹו לֵאֹלהִּ ים בְּרּוחַ נִּצְּחִּ י ּו ְּבלִּי־מּום י ְּטַ הֵ ר ִּל ְּבכֶּם מִּ מַ ַַ עֲ ׂשֵ י מָ ו ֶּת לַעֲ ב ֹּד אֶּ ת־אֱ ֹלהִּ ים חַ יִּים
ּובַעֲ בּור ז ֹּאת הּוא מְּ תַ ַַ ו ְֵך ִּלב ְִּּרית חֲ דָ ׁשָ ה לְּמַ עַ ן אֲ ׁשֶּ ר־י ְִּּירׁשּו הַ מְּ ק ָֹּראִּ ים אֶּ ת־הַ בְּטָ חַ ת נַחֲ לַת עֹולָם ַאחֲ ֵרי אֲ ׁשֶּ ר־מֵ ת 15׃
ִּל ְּפדֹות מִּ ן־הַ פְּׁשָ עִּ ים אֲ ׁשֶּ ר נַעֲ ׂשּו בִּימֵ י הַ ב ְִּּרית הָ ִּראׁשֹונָה׃
כִּי הַ מָ ׁשִּ יחַ ֹלא־בָא אֶּ ל־הַ ק ֹּדֶּ ׁש הַ נַעֲ ׂשֶּ ה בִּידֵ י ָאדָ ם ׁשֶּ הּוא ַרק־דְּ מּות הָ אֲ מִּ תִּ י כִּי אִּ ם־בָא אֶּ ל־עֶּ צֶּם הַ שָ מַ י ִּם ל ֵָראֹות עַ ָתה
בַעֲ דֵ נּו אֶּ ת־פְּ נֵי הָ אֱ ֹלהִּ ים
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כִּי אִּ ם־כֵן ַ26אף־ֹלא לְּהַ קְּ ִּריב אֶּ ת־נַפְּׁשֹו ְּפעָ מִּ ים ַרבֹות כַכ ֹּהֵ ן הַ גָדֹול אֲ ׁשֶּ ר־בָא ׁשָ נָה בְּׁשָ נָה אֶּ ל־הַ ק ֹּדֶּ ׁש בְּדַ ם אֲ חֵ ִּרים׃ 25׃
הֲ ֹלא הָ יָה־לֹו לֵעָ נֹות ְּפעָ מִּ ים ַרבֹות מֵ ֵראׁשִּ ית הָ עֹולָם ו ְּעַ ָתה בְּקֵ ץ הָ עִּ תִּ ים נִּ ְּגלָה בְּפַ עַ ם ַאחַ ת כְּדֵ י־ ְּל ַכלֵא אֶּ ת־הַ חֵ טְּ א ְּב ֶּזבַח
וְּכַאֲ ׁשֶּ ר נִּ ְּגזַר עַ ל־ ְּבנֵי ָאדָ ם לָמּות פַ עַ ם אֶּ חָ ת ו ְַּאחֲ ֵרי־כֵן הַ מִּ ׁשְּ פָ ט 27נַפְּׁשֹו׃
כֵן־הֻ קְּ ַרב הַ מָ ׁשִּ יחַ פַ עַ ם ַאחַ ת לָׂשֵ את חֵ טְּ א ַרבִּים ּופַ עַ ם ׁשֵ נִּית י ֵָראֶּ ה ְּבלִּי־חֵ טְּ א לִּיׁשּועָ ה לַמְּ חַ כִּים לֹו׃ 28׃
אִּ ג ֶֶּּרת אֶּ ל־הָ עִּ ב ְִּּרים פֶּ ֶּרק י
ו ְּהּוא ַאחֲ ֵרי הַ קְּ ִּריבֹו ֶּזבַח אֶּ חָ ד עַ ל־הַ חֲ טָ אִּ ים י ָׁשַ ב לִּימִּ ין הָ אֱ ֹלהִּ ים ָלנֶּצַח׃ 12
ּומֵ ָאז י ְּחַ כֶּה עַ ד כִּי־יּוׁשְּ תּו אֹּיְּבָיו הֲ ד ֹּם ל ְַּר ְּגלָיו׃ 13
כִּי הּוא בְּקָ ְּרבָן אֶּ חָ ד הִּ ׁשְּ לִּים ָלנֶּצַח אֶּ ת־הַ מְּ קֻ דָ ׁשִּ ים׃ 14
ו ְַּאף־רּוחַ הַ ק ֹּדֶּ ׁש מֵ עִּ יד לָנּו עַ ל־ז ֹּאת כִּי ַאחֲ ֵרי ָאמְּ רֹו׃ 15
ת־תֹור ִּתי בְּקִּ ְּרבָם ו ְּעַ ל־ ִּלבָם אֶּ כְּתֳ ֶּבנָה׃ 16
ָ
ז ֹּאת הַ ב ְִּּרית אֲ ׁשֶּ ר אֶּ כְּר ֹּת אִּ ָתם ַאחֲ ֵרי הַ יָמִּ ים הָ הֵ ם ָאמַ ר י ְּהֹו ָה נָתַ ִּתי אֶּ
אתם ֹלא אֶּ זְּכָר־עֹוד׃ 17
וְּלַעֲ ֹונָם ּולְּחַ טָ ָ
ו ְּהִּ נֵה בִּמְּ קֹום ׁשֶּ יֵׁש סְּ לִּיחַ ת הַ חֲ טָ אִּ ים אֵ ין עֹוד קָ ְּרבָן עֲ לֵיהֶּ ם׃ 18
ו ְּעַ תָ ה אֶּ חָ י בִּהְּ יֹות לָנּו בִּטְּ חֹון דֶּ ֶּרְך הַ ק ֹּדֶּ ׁש בְּדַ ם י ֵׁשּועַ ׃ 19
דֶּ ֶּרְך חָ דָ ׁש ו ָחָ י אֲ ׁשֶּ ר חִּ דֵ ׁש לָנּו בַפָ רֹּכֶּת הִּ יא בְּׂשָ רֹו׃ 20
ּובִּהְּ יֹות לָנּו כ ֹּהֵ ן גָדֹול עַ ל־בֵית אֱ ֹלהִּ ים׃ 21
ּורחּוצֵי הַ בָׂשָ ר בְּמַ י ִּם טְּ ִּ
הֹורים׃ 22
נִּקְּ ְּרבָה־נָא ְּב ֵלבָב ׁשָ לֵם ּובֶּאֱ מּונָה תְּ מִּ ימָ ה מְּ ט ֹּהָ ִּרים בְּהַ ָזי ַת ְּל ָבבֵנּו מֵ רּוחַ ָרעָ ה ְּ
נַחֲ זִּיקָ ה בְּהֹודָ ַאת הַ תִּ קְּ ו ָה בַל־נִּמֹוט כִּי־נֶּאֱ מָ ן הַ מַ בְּטִּ יחַ ׃ 23
וְנִתְ בֹו ֲננָה אִ יש עַ ל־ָאחִ יו לְ ֵּ
עֹורר א ֹתָ נּו לְ ַאהֲ בָה ּולְ מַ עֲ שִ ים טֹובִים׃ 24
שלושה שהם אחד
קורא יקר,
בחלק הזה של האתר שלנו ,תוכל למצוא הרבה מידע על ישוע המשיח ובעיקר למה הוא בא ומיהו .רבים מבני עמנו
מכירים יותר את השם "ישו" ולא "ישוע" שמשמעותו מושיע ישראל והעולם .במידה ואתה עדין לא מאמין משיחי או
רק מחפש ,תקוותנו היא שלפחות מעתה תדע ששמו הוא "ישוע" ואם פעם כן תחפש אחר סליחת החטאים אז תדע:
" שעליו כל הנביאים מעידים כי יקבלו סליחת החטאים בשמו כל המאמינים בו"
ישוע האישיות של המשיח :נבואות על בואו  -אלוהותו  -הכוהן הגדול  -נבואות על המשיח בכתבי הנביאים
המשיח אלוהים בבשר :המשיח על עצמו  -הכתובים על המשיח  -הלידה לעלמה מרים  -אישיותו המיוחדת
וַיֵצֵא י ֵׁשּועַ מִּ ׁשָ ם וַיָסַ ר אֶּ ל־ ְּגלִּילֹות צֹור וְּצִּידֹון׃  11ו ְּהִּ נֵה אִּ ׁשָ ה ְּכנַעֲ נִּית יֹּצֵאת מִּ ן־הַ גְּבּולֹות הָ הֵ ם ו ַתִּ צְּעַ ק אֵ לָיו ֵלאמ ֹּר חָ נֵנִּי
אֲ דֹּנִּי בֶּן־דָ ו ִּד כִּי בִּתִּ י מְּ עֻ נָה מְּ א ֹּד עַ ל־י ְּדֵ י ׁשֵ ד׃  11ו ְֹּלא־עָ נָה א ֹּתָ ּה דָ בָר וַיִּגְּׁשּו ַתלְּמִּ ידָ יו וַיְּבַקְּ ׁשּו מִּ מֶּ נּו לֵאמ ֹּר ׁשַ לְּחֶּ הָ כִּי־צ ֹּעֶּ קֶּ ת
הִּ יא ַאחֲ ֵרינּו׃  14וַיַעַ ן וַי ֹאמַ ר ֹלא שֻׁ לַ חְ תִ י בִלְ תִ י אֶ ל־הַ צ ֹאן הָ אֹבְדֹות אֲ שֶ ר לְ בֵּית י ִשְ ָראֵּ ל׃  15ו ְּהִּ יא בָָאה ו ַתִּ ׁשְּ תַ חּו לֹו
ו ַת ֹּאמַ ר אֲ דֹּנִּי עָ ז ְֵּרנִּי׃  16וַיַעַ ן ו ַי ֹּאמַ ר ֹלא־טֹוב לָקַ חַ ת אֶּ ת־לֶּחֶּ ם הַ ָבנִּים ּולְּהַ ׁשְּ לִּיכֹו לִּפְּ נֵי צְּעִּ ֵ
ירי הַ ְּכ ָלבִּים׃  12ו ַת ֹּאמַ ר כֵן אֲ דֹּנִּי
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ירי הַ ְּכ ָלבִּים י ֹּאכְּלּו מִּ ן־הַ ֵפ ִּ
אֶּ פֶּ ס כִּי־גַם־צְּעִּ ֵ
רּורים הַ נ ֹּפְּ לִּים מֵ עַ ל־ׁשֻ לְּחַ ן אֲ דֹּנֵיהֶּ ם׃  12וַיַעַ ן י ֵׁשּועַ ו ַי ֹּאמֶּ ר אֵ לֶּיהָ אִּ ׁשָ ה ַרבָה
אֱ מּונָתֵ ְך י ְּהִּ י־לְָך כ ְִּּרצֹונְֵך ו ַתֵ ָרפֵא בִּתָ ּה מִּ ן־הַ ׁשָ עָ ה הַ הִּ יא׃מתי טו' 24
 2ו ַאֲ נִּי א ֹּמֵ ר כִּי י ֵׁשּועַ הַ מָ ׁשִּ יחַ נֹולַד לִּהְּ יֹות מְּ ׁשָ ֵרת הַ נִּמֹולִּים לְּמַ עַ ן אֲ מִּ תֹו ׁשֶּ ל הָ אֱ ֹלהִּ ים לְּקַ יֵם אֶּ ת־הַ הַ בְּטָ חֹות אֲ ׁשֶּ ר לָָאבֹות׃
אל הרומיים טו' 8
ְּׂשֹורת הַ מָ ׁשִּ יחַ אֲ ׁשֶּ ר ג ַ
 16כִּי אֵ ינֶּנִּי בֹוׁש מִּ ב ַ
ִּתׁשּועָ ה ְּלכָל־הַ מַ אֲ מִּ ין ַליְּהּודִּ י ִּראׁשֹונָה וְּגַם־ ַליְּוָנִּי׃  12כִּי־בָּה
ְּבּורת אֱ ֹלהִּ ים הִּ יא ל ְּ
נִּ ְּגלְּתָ ה צִּדְּ קַ ת אֱ ֹלהִּ ים מֵ אֱ מּונָה אֶּ ל־אֱ מּונָה ַככָתּוב וְּצַדִּ יק בֶּאֱ מּונָתֹו י ִּחְּ י ֶּה׃ אל הרומיים א' 16,17
את השם ישו אתה בטח מכיר .הבן הסורר של עם ישראל .זה שיצא לרעות בשדות זרים ובגללו כביכול אנחנו
סובלים כבר הרבה שנים .השם שאסור להזכיר או ללמוד עליו .או אולי אדם חכם ואחד שרק רצה לתקן את הדת.
בעצם אין הרבה מה לספר על השם ישו מלבד העובדה שזה השם שהיהדות הרבנית בחרה להדביק לאותו אחד
שבא לגלות להם לך ולי מי הוא אלוהים ועד כמה הוא אוהב אותנו .ההיסטוריה מלמדת אותנו שהקרע בין היהודים
המשיחיים לשאר העם נוצר כבר בזמן מרד בר כוכבא .היהודים המשיחיים סירבו לקחת חלק במרד הזה ,מכוון שרבי
עקיבא הכריז על בר כוכבא כעל משיח ישראל ושבעצם היה משיח שקר ולכן אחת הדרכים להבעת העוינות
למאמינים המשיחים ולשם ישוע היית על ידי עוות השם לישו .לא שמשהו השתנה מאז ועד היום והעוינות היא אותה
עוינות ,אלא שאהבת אלוהים דוחפת אותנו לספר לך כמה שיותר הרבה על ישוע המשיח " שעליו כל הנביאים
מעידים כי יקבלו סליחת החטאים בשמו כל המאמינים בו"
מדוע בא ישוע המשיח
קורא יקר ,המשיח בא והמשיח עוד יבוא הם שני מושגים נפרדים שמדברים על אותו אחד ,על ישוע המשיח .מה
יהיה שהמשיח יבוא כמעט כולם יודעים או לפחות חושבים שהם יודעים ,יהיה שלום ,עושר ואושר וננצח את אויבינו
וכו' .בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר אתך על מה שהיה ,על ישוע משיח שכבר בא פעם ולהסביר לך למה?
השם ישוע משמעו להושיע ולא בהכרח להקים דת חדשה או לגרום לאנשים סבל אלא פשוט לשמש בתור הדרך
לישועה ולגאולה מחטאינו .אנחנו מאמינים שעל פי הנאמר בכתבי הקודש אלוהים הוא אל אוהב ,רחמן ומושיע שרוצה
להושיע את בני האדם ולשחררם מקללת החטא.
 21הַ גִּידּו ו ְּהַ גִּיׁשּוַ ,אף יִּּוָעֲ צּו י ַחְּ דָ ו; מִּ י הִּ ׁשְּ מִּ יעַ ז ֹּאת מִּ קֶּ דֶּ ם מֵ ָאז הִּ גִּידָ ּה ,הֲ לֹוא אֲ נִּי י ְּהו ָה ו ְּאֵ ין־עֹוד אֱ ֹלהִּ ים מִּ ַבלְּעָ דַ י ,אֵ ל־צַדִּ יק
ּומֹוׁשִּ יעַ ַ ,אי ִּן זּולָתִּ י׃  22פְּנּו־אֵ לַי ו ְּהִּ ּוָׁשְּ עּו כָל־ַא ְּפסֵ
י־ָארץ; כִּי אֲ נִּי־אֵ ל ו ְּאֵ ין עֹוד׃  23בִּי נִּׁשְּ בַעְּ תִּ י ,יָצָא מִּ פִּ י צְּדָ קָ ה דָ בָר ו ְֹּלא
ֶּ
25
24
י ָׁשּוב; כִּי־לִּי תִּ כ ְַּרע כָל־ב ֶֶּּרְך ,תִּ שָ בַע כָל־לָׁשֹון׃ אַ ְך בַיהו ָה לִּי ָאמַ ר צְּדָ קֹות ו ָע ֹּז; עָ דָ יו י ָבֹוא וְּי ֵב ֹּׁשּו ,כ ֹּל הַ נֶּחֱ ִּרים בֹו׃
בַיהו ָה יִּצְּדְּ קּו וְּי ִּתְּ הַ לְּלּו כָל־ז ֶַּרע י ִּׂשְּ ָראֵ ל׃ ישעיה מה 11
הֶּ חָ פ ֹּץ אֶּ חְּ פ ֹּץ מֹות ָרׁשָ ע ,נְּאֻ ם אֲ דֹּנָי י ְּהו ִּה; הֲ לֹוא בְּׁשּובֹו מִּ דְּ ָרכָיו ו ְּחָ י ָה׃
ו ְּהָ ׁשִּ יבּו ו ִּחְּ יּו׃ יחזקאל יח' 11,11

 32כִּי ֹלא אֶּ חְּ פ ֹּץ בְּמֹות הַ מֵ ת ,נְּאֻ ם אֲ דֹּנָי י ְּהו ִּה;

בחלק של הברית החדשה שנקרא גם ארבע הבשורות אנחנו מוצאים הרבה פרטים אודות הולדתו של ישוע בבית
לחם ויותר מאוחר בעיר נצרת ,על חייו ומותו .על הדברים שאמר ועל הנסים שעשה ובסופו של דבר הבשורה שהוא
קם מהמתים ועלה לשמים .מאד חשוב לציין פה שניתן לחלק את המאמינים לנאמר בכתבי הבשורות לשתיים .אלו
שרואים את ישוע בתור אדם מיוחד ושדבריו השפיעו הרבה על ההיסטוריה האנושית ואלו שמאמינים שמלבד היותו
בן אדם הוא היה גם בן אלוהים או כפי שאנחנו אומרים האדון .אלוהים שהתגלה בבשר על מנת שאני ואתה נוכל
להיוושע .ההיסטוריה שלנו מלאה בדם ורדיפות ובאנשים שתמיד מצאו לנכון להאשים יהודים על מותו של ישוע .חבל
שאותם אלו לא מכירים את הפסוק הבא:
 14וַי ְּהִּ י כַאֲ ׁשֶּ ר ׁשָ מְּ עּו אֶּ ת־ז ֹּאת וַיִּׂשְּ אּו אֶּ ת־קֹולָם ְּבלֵב אֶּ חָ ד לֵאֹלהִּ ים ו ַי ֹּאמְּ רּו אֲ דֹּנָי אַ ָתה הָ אֵ ל הָ ע ֹּׂשֶּ ה אֶּ ת־הַ שָ מַ י ִּם
ָארץ ו ְּאֶּ ת־הַ יָם ו ְּאֶּ ת־כָל אֲ ׁשֶּ ר־בָם׃  15אֲ ׁשֶּ ר ָאמַ ְּרתָ ְּבפִּי עַ בְּדְּ ָך דָ ו ִּד (ָאבִּינּו בְּרּוחַ הַ ק ֹּדֶּ ׁש) לָמָ ה ָרגְּׁשּו גֹוי ִּם ּולְּאֻ מִּ ים
ו ְּאֶּ ת־הָ ֶּ
הֹורדֹוס
י ֶּהְּ גּו ִּריק׃  16י ִּתְּ יַצְּבּו מַ ְּלכֵי אֶּ ֶּרץ ו ְּרֹוזְּנִּים נֹוסְּ דּו י ָחַ ד עַ ל־י ְּהֹו ָה ו ְּעַ ל־מְּ ׁשִּ יחֹו׃  12כִּי ָאמְּ נָם נֹוסְּ דּו ( ָבעִּ יר הַ ז ֹּאת) ְּ
ָתָך מִּ קֶּ דֶּ ם
ּופָ נְּטִּ יֹוס פִּילָטֹוס עִּ ם־הַ גֹוי ִּם ּולְּאֻ מֵ י י ִּׂשְּ ָראֵ ל עַ ל־י ֵׁשּועַ עַ בְּדְּ ָך הַ קָ דֹוׁש אֲ ׁשֶּ ר מָ ׁשָ חְּ ָת׃  12לַעֲ ׂשֹות אֵ ת אֲ ׁשֶּ ר י ָדְּ ָך ו ַעֲ צ ְּ
מעשי השליחים ד' ָ 27,28גז ְָּרה לִּהְּ יֹות׃
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קורא יקר ,החלק הכי חשוב בחייו ,מותו ותקומתו מהמתים של האדון ישוע המשיח קשור לעובדה שאתה ואני נולדנו
עם טבע חוטא ושטקסיים דתיים למרות יופיים יהיו אשר יהיו ,אינם יכולים לשנות את עובדה בסיסית זאת ולכן אנחנו
זקוקים לכפרה או סליחה על החטאים .זאת היא גם בקצרה המטרה שלשמה המשיח בא בפעם הראשונה .חשוב
לומר פה שכתבי הקודש אינם מלמדים על כפרה דרך תפילה ,כפי שרבים טוענים ,אלא רק על ידי שפיכת דם .זהו
חוק מקראי בל יעבור שלמרות העובדה שאנחנו חיים ב 2002עדין כלול בתוכנית האלוהים לישועת בני אדם.
ויקרא יז  11כִּי נֶּפֶּ ׁש הַ בָׂשָ ר בַדָ ם הִּ וא ,וַאֲ נִּי נְּתַ תִּ יו ָלכֶּם עַ ל־הַ מִּ זְּבֵחַ ְּ ,לכַפֵ ר עַ ל־נַפְּׁש ֹּתֵ יכֶּם; כִּי־הַ דָ ם הּוא ַבנֶּפֶּ ׁש י ְּ ַכ ֵפר׃
נשאלת פה השאלה איך יכול יהודי בן ימינו לקבל את הסליחה לחטאיו או את הכפרה על עוונותיו ? .בבית הכנסת?
ביום כיפור? אחרי התפילות והתקיעה בשופר? .אנחנו יודעים שבית הכנסת מלבד היותו מקום כינוס לתפילות
וקריאת התורה ,מעולם לא היה בכוחו למלאות את מה שאלוהים עשה דרך ארון הברית בזמן שבית המקדש עוד היה
קיים ( ראה ברכת כוהנים .יום כיפור).
כל הנביאים ,כל אחד בתקופתו הוא ,נבאו משהו על בוא המשיח וכאשר אנחנו אוספים את כל הנבואות האלו
ומשווים את הנאמר בהן עם הנאמר בכתבי הברית החדשה .אנחנו מוצאים שישוע הוא המשיח .יותר מזה אנחנו
לומדים בברור שהוא לא בא לעולם על מנת להיות מייסדה של דת חדשה אלא לשמש בתור אור לעולם ולהושיעו.
 14וְּכַאֲ ׁשֶּ ר הִּ ְּגבִּיּהַ מׁשֶּ ה אֶּ ת־הַ נָחָ ׁש בַמִּ דְּ בָר כֵן צ ִָּריְך בֶּן־הָ ָאדָ ם לְּהִּ נָׂשֵ א׃  15לְּמַ עַ ן אֲ ׁשֶּ ר ֹלא י ֹּאבַד כָל־הַ מַ אֲ מִּ ין בֹו כִּי
אִּ ם־י ִּחְּ י ֶּה חַ יֵי עֹולָם׃  16כִּי־ַאהֲ בָה ַרבָה ָאהַ ב הָ אֱ ֹלהִּ ים אֶּ ת־הָ עֹולָם עַ ד־אֲ ׁשֶּ ר נ ַָתן אֶּ ת־בְּנֹו אֶּ ת־י ְּחִּ ידֹו לְּמַ עַ ן אֲ ׁשֶּ ר ֹלא־י ֹּאבַד
כָל־הַ מַ אֲ מִּ ין בֹו כִּי אִּ ם־י ִּחְּ י ֶּה חַ יֵי עֹולָם׃  12כִּי הָ אֱ ֹלהִּ ים ֹלא־ׁשָ לַח אֶּ ת־בְּנֹו בָעֹולָם לָדִּ ין אֶּ ת־הָ עֹולָם כִּי אִּ ם־לְּמַ עַ ן יִּּוָׁשַ ע בֹו
הָ עֹולָם׃  12הַ מַ אֲ מִּ ין בֹו ֹלא י ִּדֹון ו ַאֲ ׁשֶּ ר ֹלא־י ַאֲ מִּ ין בֹו ְּכבָר נָדֹון כִּי ֹלא־הֶּ אֱ מִּ ין בְּׁשֵ ם בֶּן־הָ אֱ ֹלהִּ ים הַ יָחִּ יד׃ יוחנן ג' 14-17
הכתוב מספר לנו דרך אחד היהודים הכי מפורסמים בכתבי הברית החדשה ,דרך שאול הטרסי ,שעל ידי האמונה
יהודי וגם לא יהודי ללא כל הבדל יכולים לקבל את סליחת החטאים .אלו שקבלו את סליחת החטאים דרך ישוע
המשיח יודעים מיהו אלוהים ומהי אהבתו.
" כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה :ונצדקו חינם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע :אשר שמו
האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת
חמלת אלוהים :אל הרומיים ג'23-25
"אבל בזאת הודיע האלוהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים" אל הרומיים ה' 8
קורא יקר ,יש לנו חדשות שמחות עבורך .ישוע המשיח הוא בן האלוהים אשר יחד עם אלוהים האב מקים אפסי ארץ
ונותן להם תקווה חדשה וחיים חדשים.
אנשים כמובן תמיד יגידו " איך זה יכול להיות?" אנחנו חיים בזמן כל כך מודרני ולכאורה נראה שניתן להסביר את
הכל בצורה מדעית .אבל אלו דברים רוחניים שמבוססים על הנאמר בכתבי הקודש ולא על חכמת בני אדם.
במידה ואתה מאמין בקיומו של אלוהי אברהם יצחק ויעקב ,בורא שמים וארץ .באלוהים אשר ברא את אדם וחווה
ללא אב ואם ,הוציא את עם ישראל ממצרים על ידי אותות ומופתים שאין להם הסבר מדעי ועוד ועוד כל מיני ניסים
שעליהם אנחנו קוראים בכתבי התנ"ך .האם זה ייפלא ממך להאמין שאותו אלוהים יכול גם לשלוח מושיע לעולם,
גואל אשר נולד מאם ולא מאם ואב ביחד ? לי בכל אופן זה לא נראה בלתי אפשרי .ואני לא יחיד .ישנם עוד הרבה
אנשים בעולם אשר לקחו את אלוהים בדברו והאמינו לבשורה על מנת להיוושע.
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שלושה שהם אחד.
אז זהו משהו דיבר אתך על כתבי הקודש וסיפר לך שהתורה ,הנביאים והכתובים (התנ"ך) יחד עם מה שנקרא כתבי
הברית החדשה מהווים את דבר אלוהים חיים .עד כה זה נשמע הגיוני ונצא מתוך נקודת הנחה שהדברים אינם
צורמים לאוזן .גם הדיבורים סביב ישוע מכולל הנסים עדין אינם מפריעים למוח האנושי ואינם בניגוד למה שאנחנו
קוראים הגיון בריא.
חשוב רגע שנבין את מובן המילה "הגיון" ונדע שלא כל מה שנשמע הגיוני הוא בהכרח גם חלק מדבר אלוהים חיים
ושלא כל מעשה ידיו של אלוהי אברהם יצחק ויעקב מתקשר בהכרח עם ההיגיון האנושי לכן נאמר גם " יהיו לרצון
אמרי פי והגיון לבי לפניך" (תהילים יט טו) .הבסיס להגיון הוא שכל ישר ,משהו שמתקבל על הדעת או מבוסס על
הסברה הנכונה ואילו הנאמר בדבר אלוהים מבוסס על התגלות אלוהית שאנחנו תמיד יכולים לקבל או לדחות מראש.
הדברים מתחילים להשתנות ,אפילו בן כאלו שקוראים לעצמם מאמינים ,ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על האלוהות
של ישוע או על פרוש המילה אלוהים או מזכירים ששלושה הם אחד.
כתבי הקודש מספרים לנו הרבה על ישוע .יש את ישוע שנולד לעלמה מרים חי על הארץ בתור יהודי ובא על מנת
למלאות את כל מה שהאלוהים הבטיח לאבות .ישוע בן האלוהים שלא היה בנו של אדם מכוון שמרים הרתה לרוח
הקודש .האם זה נשמע הגיוני? לא! האם הדברים האלו מהווים חלק מסברה או דעת מקובלת? לא! זאת אמת שכבר
דורות על גבי דורות מאמינים מלמדים על סמך הנאמר בדבר האלוהים.
אותו ישוע שחי על הארץ וחולל הרבה ניסים ונפלאות ,במבט לאחור ,אנחנו יודעים שהוא בעצם בא בראשונה על
מנת למות עבור חטאינו ולקום עבור צדקתנו.
אז נשאלת פה שאלה מאד חשובה .מי הוא אותו ישוע? סתם עוד בן אדם או אלוהים שהתגלה בבשר .אני מעלה את
הנקודה הזאת מכוון שהכתוב מלמד אותנו חד וחלק שהישועה שלנו מעונש החטא אינה תוצאה של סתם אמונה כל
שהיא אלא אמונה בעובדה מאד מסוימת
אל הרומיים פרק י פסוקים 8-12
תֹודה
ֶ
 2אֲ בָל מַ ה־ת ֹאמַ ר קָ רֹוב אֵּ לֶ יָך הַ ָדבָר בְפִ יָך ּובִלְ ָבבֶָך הּוא ְדבַר הָ אֱ מּונָה אֲ שֶ ר אֲ נַחְ נּו מְ בַשְ ִרים׃  1כִי אִ ם־בְפִ יָך
ָאדם וְהָ י ְתָ ה לֹו
שֶ יֵּשּועַ הּוא הָ ָאדֹון וְתַ אֲ מִ ין בִלְ ָבבְָך שֶ הָ אֱ ֹלהִ ים הֱ עִ ירֹו מִ ן־הַ מֵּ תִ ים תִ ּוָשֵּ עַ ׃  11כִי בִלְ בָבֹו י ַאֲ מִ ין הָ ָ
יֹודה וְהָ י ְתָ ה־לֹו לִ ישּועָ ה׃  11כִי הַ כָתּוב א ֹמֵּ ר כָל־הַ מַ אֲ מִ ין בֹו ֹלא י ֵּבֹוש׃  11וְאֵּ ין הַ פְ ֵּרש בֵּין הַ י ִ
ְהּודי
לִ צ ְָדקָ ה ּובְפִ יהּו ֶ
לַ ְיוָנִי כִי ָאדֹון אֶ חָ ד לְ כֻׁלָ ם ו ְהּוא עָ שִ יר לְ כָל־ק ְֹרָאיו׃  11כִי־כ ֹל אֲ שֶ ר־י ִקְ ָרא בְשֵּ ם י ְהֹוָה י ִמָ לֵּ ט׃
לכן הבסיס שלנו להבנת הנושא הוא אך ורק הנאמר בכתבי התנ"ך והברית החדשה" כי הם מהווים את דבר אלוהים
חיים .ההיסטוריה האנושית מלאה באנשים שניסו ועדין מנסים להפריד בין השנים בתור התגלות אלוהית אבל רק
דרך קריאת כתבי הקודש ולימודם תוכל באמת להכיר את אלוהי אברהם יצחק ויעקב ולדעת את אהבתו דרך ישוע
המשיח.
אלוהים נראה לעין דרך בנו.
עברים א 1-2
א הָ אֱ ֹלהִ ים אֲ שֶ ִ
ר־דבֶר מִ קֶ ֶדם פְ עָ מִ ים ַרבֹות ּובְפָ נִים שֹנִים אֶ ל־אֲ ב ֹתֵּ ינּו ְבי ַד הַ נְבִיאִ ים ִדבֶר אֵּ לֵּ ינּו ְבַאחֲ ִרית הַ יָמִ ים
הָ אֵּ לֶ ה ְבי ַד בְנֹו׃
מהנאמר בכתבי התנ"ך אנחנו למדים הרבה על טבע האלוהים ואילו עכשיו אלוהים כבר לא מתגלה רק באמצאות
מעשיו ,אלא שהוא יורד בכבודו ובעצמו אל עמו ומתהלך ביניהם .אלו שראו את ישוע ,לא ראו אלוהים חדש לחלוטין
אלא את אלוהי אברהם יצחק ויעקב .אותו
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אלוהים שהוציא אותם מארץ מצרים .הם ראו את אהבתו ,רחמיו וטוב ליבו כלפי העניים ונדכאים .הם ראו את שלטונו
על הרוחות והגלים אבל החשוב מכל שהם לא ראו אלוהים חדש אלא אותו אלוהים שגם משה והנביאים הכירו.
הבשורה על פי יוחנן א 14-14
וְהַ ָדבָר נִהְ י ָה בָשָ ר וַיִשְ כֹן בְתֹוכֵּנּו וַנֶחֱ זֶה כְבֹודֹו ִככְבֹוד בֵּן י ָחִ יד לְ ָאבִיו ַרב־חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת׃  15וְיֹוחָ נָן הֵּ עִ יד עָ לָ יו וַיִקְ ָרא
לֵּ אמ ֹר הִ נֵּה זֶה הּוא אֲ שֶ ר ָאמַ ְרתִ י הַ בָא ַאחֲ ַרי הָ י ָה לְ פָ נָי כִי ק ֶֹדם־לִ י הָ י ָה׃ ּ 16ומִ מְ לֹואֹו לָ ַקחְ נּו כֻׁלָ נּו חֶ סֶ ד עַ ל־חָ סֶ ד׃
ֹלא־רָאה אִ יש מֵּ עֹולָ ם
ָ
בי ַד־משֶ ה וְהַ חֶ סֶ ד וְהָ אֱ מֶ ת בָאּו עַ ל־י ְֵּדי י ֵּשּועַ הַ מָ שִ יחַ ׃  12אֵּ ת הָ אֱ ֹלהִ ים
תֹורה נִתְ נָה ְ
 12כִי הַ ָ
ִ
הֹודיעַ ׃
הַ בֵּן הַ יָחִ יד אֲ שֶ ר בְחֵּ יק הָ ָאב הּוא
האם יש אלוהים נוסף?
ישוע אמר "אני והאב אחד" או "מי שראה אותי ראה את האב" אנשים מתקשים לעכל את המחשבה שהשליחים
שחיו עם ישוע נהנו מזכות מיוחדת .הם ראו את אלוהים בשר ודם מתהלך בניהם.
כן זאת היתה אולי זכות גדולה אבל גם אמת מאד בעייתית .ישוע דיבר אתם על אלוהים אביו ופנה אליו כפי שבן
פונה אל אביו .הם הבינו כמובן שהוא לא מדבר אל עצמו .האם מדובר פה ביותר מאלוהים אחד? כמובן שלא! כל
יהודי בן זמנו של ישוע ידע טוב מאד את הנאמר בכתוב" שמע ישראל יהוה אלוהינו יהוה אחד" דבר ו  4או" אני יהוה
ואין עוד זולתי אין אלוהים  "...ישעיה מה 5
הרי אנחנו יודעים שהאמונה באלוהים אחד ויחיד היא אבן הפינה באמונת ישראל .העמים שחיו מסביב האמינו
בקיומם של אלילים חסרי כוח (תהילים צו  4-5ישעיה מד ) 6-4לכן אלו מבנינו שחושבים או מלמדים שמדובר פה
בשני אלוהים אינם מבינים את משמעות ההצהרה "שמע ישראל יהוה אלוהינו יהוה אחד .הצהרה שבעבורה רבים
חרפו את נפשם.
שלושת הישויות
אם תעשה סקר בין מאמינים תגיע למסקנה שתורת השילוש היא התורה הכי לא פופולרית בין מאמינים בהשוואה
לאמיתות משיחיות אחרות .מאמינים בישוע מקרב העם היהודי תמיד חיו בדילמה מסוימת ולכן היו אלו שהתכחשו
לאלוהות של ישוע על מנת לא להדחות על ידי בני עם.
באופן כללי כל מה שקשור לשילוש או אלוהות של ישוע נחשב עבור הלא מאמין לחידה ועלבון לשכל הישר .שלושה
שהם בעצם אחד? זה פשוט לא נתפס ואיך שלא תנסה להסביר את זה עבור רבים הקהילה המשיחית עדין עוסקת
בהבלים וכל הרעיון הוא בדיחה אחת גדולה .בכל אופן ככה זה נראה במידה ואנחנו איננו מתייחסים לנאמר בדבר
האלוהים.
שים לב שאם תרצה או לא תורת השילוש מביכה הרבה מאמינים .הם יודעים שזה חלק מהאמונה למרות שאנשים
לא תמיד באמת מבינים מה זאת אומרת "שלושה שהם אחד ואחד שהוא שלושה"
הראשונה ליוחנן ג 7-8
 2כִי שְ ֹלשָ ה הַ מְ עִ ִ
ידים בַשָ מַ י ִם הָ ָאב הַ ָדבָר וְרּוחַ הַ ק ֶֹדש ּושְ לָ שְ תָ ם אֶ חָ ד הֵּ מָ ה׃
כמובן שמאמינים מנסים תמיד להקל על הנטל ולנסות להסביר ביצה אחת= קליפה ,חלמון וחלבון או בתור
נוזל ,מוצק וגז .אבל למה כל המאמץ הזה לנסות להסביר משהו שנשמע כל כך לא סביר .אולי עדיף בכלל לשכוח את
כל הנושא.
הבעיה אינה בתורת השילוש .אנחנו אלו שיוצרים את הבעיה ברגע שאנחנו לא מוכנים להתייחס לנאמר בדבר
האלוהים ומנסים למצוא לנושא הסבר הגיוני שיהיה מקובל על כולם
www.AmenAmen.nl

18

אלו הם חייך – אלו הם חיי הנצח!
ובייחוד אחינו מקרב העם היהודי .הרי אנחנו לא רוצים שישימו אותנו בשורה אחת עם אלו שנקראים נוצרים עד כדי
כך שאנחנו אפילו מוכנים להתכחש לאמת חשובה זאת.
הדרך היחידה לפתרון הבעיה היא לחזור לנאמר בדבר האלוהים .אם נעשה את זה ישר נבין שאנחנו איננו עוסקים
בפתרון בעיה פילוסופית אלא בבישורו של דבר אלוהים חיים.
אחדות האל
לפני שאנחנו ממשיכים חשוב שנציין שאף יהודי אינו חייב להיות מופתע מתורת השילוש .כמובן שנכון להיום אחרי
היסטוריה נוצרית רבת מעללים ושקרים היהודי רואה בתורת השילוש משהו נוצרי לא יותר ולא פחות .עבור יהודי מי
שמאמין בתורת השילוש עבר את הגבול ואינו יכול להיחשב יותר ליהודי .האם זה באמת ככה? הרי כבר בכתבי
התנ"ך אנחנו מוצאים מראי מקומות שמלמדים אותנו "שאחדות" האל אינה עשויה מיקשה אחת שאינה ניתנת
לחלוקה .לצערנו הרב מה שנקרא היום דת ישראל היא בהרבה מקרים דת הרבנים והתלמוד ולא בהכרח דת התנ"ך.
שאנחנו מדברים על אחדות האל .אנחנו לא מדברים אך ורק על אותם פסוקים שמדברים על האלוהים בלשון רבים
(בראשית א  26ג  22יא  7ישעיה ו ) 8חשוב גם לדעת שאלוהים הוא איננו לבדו .הוא אדוני צבאות שמוקף בפמליית
מלאכים ובצבא השמיים ולעתים הם גם נקראים "בני האלוהים" איוב א 6לח  7תהילים כט  1פט  7ואפילו אלהים
תהילים ח 6פ"ב 1,6
אמת לא פחות חשובה היא הופעתו של "מלאך יהוה" שהאנשים פונים אליו בתור אלוהים בראשית טז  7-14או כמו
במקרה של משה "ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים" שמות ג " 2-6מות נמות כי אלוהים ראינו (שופטים יג
)21-22
בכל אותם מקרים מלאך אלוהים הופיע בדמות אדם ועדין נחשב לאלוהים כמו שאנחנו למדים מהביקור של שלושת
המלאכים אצל אברהם .מהנאמר בבראשית י"ח שלושה אנשים הופיעו לפני אברהם כאשר מדובר פה לסירוגין בלשון
רבים ולשון יחיד .בפסוק  13הדובר מוצג אפילו בתור "יהוה" .יותר מאוחר כאשר שנים מהמלאכים י"ט  1פנו לסדום
אברהם המשיך לעמוד לפני "יהוה".
מהנאמר בכתבי התנ"ך אנחנו ממשיכים ולמדים ש "יהוה" עצמו היה בעמוד אש וענן שמות יג  21יד  24כאשר אותו
דבר נאמר גם על מלאך פניו (שמות יד  14מדבר ב) 16בשמות כג  20-21אלוהים שולח מלאך ונותן לו את שמו
במדבר כב ..31המלאך הוא התגלמות של יהוה ,זכאי להיקרא בשמו אך השנים אינם זהים.
מה ישוע הוא האלוהים?
קורא יקר המאמר הזה אינו אמור להיות לימוד תיאולוגי מעמיק על נושא האלוהות של ישוע אלא עדות על סמך
הנאמר בכתוב.
באתי לאמונה שי שוע הוא המשיח האדון והאחד שמת עבור חטאי מרקע יהודי חילוני אבל למרות שהלכתי לבית
ספר ממלכתי והייתי חבר בתנועת נוער ומעולם לא האמנתי בקיומו של אלוהים .ידעתי משום מה או אולי שמעתי
שלנוצרים יש שלושה אלוהים ולנו אלוהים אחד .את האחד הזה חלק מאתנו כבר למדו מגיל צעיר ואם אני לא טועה
גם במסגרת לימודי התנ"ך בבית הספר עברנו על פסוקים כמו "שמע ישראל ה אלוהינו אלוהים אחד" ואם אני לא
טועה גם הרמב"ם עזר ליהודים להבין שמדובר רק באל יחיד.
אז הנה מסתובב לו אחד כמוני מאין נפש טועה ומחפש את הישועה את השלום את האהבה באדון ישוע המשיח.
אותו שם שבהתחלה חשבתי שהוא אחד מהשלושה של הנוצרים .נכון אנחנו חושבים דברים מכוון שככה גם רצו
שנחשוב ואולי אלו שאמורים היו לעזור לנו להבין גם הם כבר שכחו את העיקר .הכוונה כמובן להתפתחות הדת
הנוצרית להבדיל מהנאמר אך ורק בדבר אלוהים חיים כלומר התנ"ך והברית החדשה.
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ברבות הימים למדתי משהו על המושג חטא והבנתי גם שאנחנו גם לא יחידים בעולם ואם אלוהים רוצה להושיע את
העולם בחסדו אז באותה מידה השטן רק רוצה לסלף את האמת .זה כמובן כואב לדעת שמיליוני יהודים נשלחו לתאי
הגזים רק בגלל שמשוגע אחד סילף את האמת וחשב להקים את המלכות השלישית בכוחות עצמו.
כמו שהמים זורמים ככה גם דבר האלוהים למרות כל הצרות אינו מאבד את כוחו ובשורת הישועה נשארת איתנה
למרות כל הסילופים והדתות למיניהם שקמו ברבות הימים.
לי אישית היתה נפש צמאה לדבר האלוהים והמפגש הראשון היה עם השם ישוע כלומר המושיע לא ישו שהם ראשי
תיבות של ברכה לא יפה אלא עם עמנואל ,כלומר עם אלוהים שלבש בשר ובא להיות אתנו.
המפגש השני שלי היה עם ישוע המושיע .לא עם אותו בלונדיני עם עיניים כחולות הבחור הטוב שעזר לנזקקים אלא
עם אותו אחד כפי שהנביא ישעיה דיבר "ניבזה וחדל אישים" נג  .3אז אני מדגיש את המילה מפגש מכוון שאלו
שדיברו איתי על אהבת האלוהים דרך אדונינו ישוע המשיח דאגו גם להסביר לי במי מדובר.
גם שמעון פטרוס במעמד חג השבועות דאג לומר לאנשים במי מדובר ""...כי האלוהים שם את ישוע זה אשר
צלבתם לאדון ולמשיח" מעשי השליחים ב  .36איזו עדות חזקה כאשר אנחנו מודיעים לאנשים מראש מיהו אותו ישוע
שעליו אנחנו מדברים .הוא לא רק מכולל הנסים וזה שנשא את הדרשה על ההר אלא הוא גם האדון עצמו.
אז הנה אנחנו שבאנו מרקע יהודי צריכים להתמודד עם קו מחשבה חדש קו שיותר מאוחר יהווה חיץ בינינו לבין
שאר בני עמנו .מכוון שאין ישועה באחר כי לא נתן תחת השמים שם אחר לבני אדם אשר בו נושע .מעשי השליחים ד
12
פה חלה נקודת המפנה בחיי אבל זאת נקודת המפנה בחייהם של רבים אחרים .אותו רגע שאנחנו שומעים מבינים
ומקבלים שישוע הוא האדון המשיח.
בינתיים האדון כבר נישא לשמים הוא כבר לא מסתובב בגליל אלא יושב לימין גבורת האלוהים אבל העולם בשלו
וככה גם הרבה מאמינים .עבורם ישוע תמיד יישאר אותו ילד קטן שצריך לחגוג לו את יום ההולדת או אותו חכם
שהתיישב לו על ההר והתחיל להפיץ את חכמתו.
המפגש השלישי שלי היה עם האדון ישוע כפי גילוי הסוד .או כמו שפולוס מדגיש לקורנתיים על בן האלוהים שהוא
מבשר (השניה אל הקורנתים א  .)14זהו הוא המפגש עם אלוהים עצמו שהתגלה בבשר.
אולי פה דרכינו יפרדו קורא יקר .אתה תישאר עם ישוע מכולל הנסים והנביא החכם אבל אני ממשיך אלאה למפגש
עם בורא שמים וארץ ראש הקהילה הבכור מהמתים .אתה אולי תיתן לכל השאלות להשתלט על חייך וזרוע בלבך
ספקות בכל מה שנוגע עם הוא אלוהים או לא אבל אני כבר מזמן עברתי את הקו האדום הוא עבורי האדון.
הוא עבורי האדון המושיע כמו שפולוס אומר " כי אם תודה שישוע הוא האדון" אל הרומים י  4אותו אדון לכולם
ליהודים וגויים כאחד .אבל אנחנו אלו שבאו מרקע יהודי נמשיך אולי לראות בדמיוננו את שלושה הראשים שלימדו
אותנו אבל השחרור ממסורת רבת הימים לחופש נמצא בדבר האלוהים.
השליח פולוס נשא תפילה לעם ישראל ועצבנו היה גדול (אל הרומים ט )1-6הוא מזכיר את היתרון שהיה פעם מנת
חלקם ומוסיף "להם האבות ומהם יצא המשיח לפי בשרו אשר הוא אלוהים"....
אז זהו אני לא יכול יותר קורא יקר להסתיר ממך את האמת ואת מה שאני מאמין .יכול להיות שעד עכשיו היית איתי
כמו רבים אחרים שמוכנים לקבל את חכמתו של ישוע אבל לא את אלוהותו .השליח פולוס שבידו האדון הפקיד את
השליחות לבשר את חסדו של אלוהים אומר לנו "הוא אלוהים" והנה אנחנו שלמדנו אחרת על האלוהות מתקשים
לקבל את הדברים .אנחנו אולי מוכנים להקריב גם את העובדה שהוא אלוהים ורק שנשאר במסגרת המסורת העם
העולם שממנו באנו.
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למאמינים בפיליפים השליח פולוס קורא לקחת דוגמא מהאדון ישוע שהיה בדמות האלוהים .ככה שעם אנחנו רוצים
לקבל מושג על אלוהי אברהם יצחק ויעקב אז דרך ישוע נוכל להכיר את האב" .את אלוהים לא ראה איש מעולם"
(יוחנן א  )17דרך האדון ישוע אנחנו מכירים את תכונות האלוהים .לכן גם שהוא הוא היה בדמות האלוהים הוא
הפשיט את עצמו כלומר לזמן מה הוא הגביל את עצמו למקום ולזמן( .אל הפיליפים ב)7
למאמינים בקולסא שגם הם עברו תקופה קשה בכל מה שהיה נוגע לישוע כפי שפולוס בישר השליח כותב את
הדברים הבאים .אנשים מתפלאים לפעמים שאני מדבר יותר על האדון ישוע שקם מהמתים ונישא לשמים יותר
מאותו ישוע כפי שבן האלוהים מתואר בעת שהוא היה על הארץ.
אז מי הוא האדון ישוע שאני מאמין? אני מקווה שאתה עדין אתי קורא יקר .לא אין לי באמת כוונה להגיד לך עד כמה
ישוע הוא חכם ושהוא יכול לרפות אותך מכל חולי .מה שאני רוצה לספר לך קשור יותר לאותו אלוהים שהתגלה
בבשר שנולד לעלמה מרים והיה מזרע דוד שנצלב וקם מהמתים ביום השלישי ונישא לשמים .אותו ישוע המשיח
שיושב היום לימין הגבורה ומפגיע עבורנו.
אז מי אותו ישוע תחת הנהגת חסד האלוהים .אותו ישוע שפולוס קורא לנו לתת תודה לאבינו שבשמים .כולי תקוה
שהרשימה הבאה רק תחזק את אמונתך ותעזור לך להבין שישוע הוא האדון האלוהים שכה אהב אותנו ונתן את חייו
עבורינו.
תֹודה לְ ָאבִינּו הַ מְ ַזכֶה א ֹתָ נּו בְחֵּ לֶ ק נַחֲ לַ ת הַ קְ דשִ ים בָאֹור׃
ָ
וְלָ תֵּ ת
ִירנּו לְ מַ לְ כּות בֶן־ַאהֲ בָתו
אֲ שֶ ר הּוא חִ לְ צָנּו מִ מֶ מְ שֶ לֶ ת הַ חשֶ ְך וְהֶ עֱ ב ָ
 14אֲ שֶ ר י ֶש־לָ נּו בֹו הַ פִ ְדיֹון ב ְָדמֹו סְ לִ יחַ ת הַ חֲ טָ אִ ים
 15וְהּוא צֶלֶ ם הָ אֱ ֹלהִ ים הַ נֶעְ לָ ם ּובְכֹור כָל־ ִנב ְָרא
ָָארץ כ ֹל הַ נ ְִראֶ ה וְכ ֹל אֲ שֶ ר־אֵּ ינֶנּו ִנ ְראֶ ה הֵּ ן כִסְ אֹות ּומֶ מְ שָ לֹות הֵּ ן שְ ָררֹות
 16כִי־בֹו ִנב ְָרא כ ֹל אֲ שֶ ר בַשָ מַ י ִם וַאֲ שֶ ר ב ֶ
ו ְָרשֻׁ יֹות הַ כ ֹל ִנב ְָרא עַ ל־י ָדֹו ּולְ מַ עֲ נֵּהו
 12וְהּוא לִ פְ נֵּי הַ כ ֹל וְהַ כ ֹל ַקיָם בו
 12וְהּוא ר ֹאש גּוף הָ עֵּ ָדה אֲ שֶ ר הּוא ֵּראשִ ית ּובְכֹור מֵּ עִ ם הַ מֵּ תִ ים לְ מַ עַ ן י ִהְ י ֶה הָ ִראשֹון בַכ ֹל
 11כִי־כֵּן הָ י ָה הָ ָרצֹון לְ שַ כֵּן בֹו אֶ ת־כָל הַ מְ לֹוא׃ ּ 11ולְ ַרצֹות לְ עַ צְמֹו אֶ ת־הַ כ ֹל עַ ל־י ָדֹו בַעֲ שֹותֹו שָ לֹום ב ְַדם־צְלּובֹו
ָָארץ הֵּ ן אֲ שֶ ר בַשָ מָ י ִם׃
עַ ל־י ָדֹו הֵּ ן אֲ שֶ ר ב ֶ
אז מי אותו ישוע תחת הנהגת חסד האלוהים .אותו ישוע שפולוס קורא לנו לתת תודה לאבינו שבשמים .כולי תקוה
שהרשימה הבאה רק תחזק את אמונתך ותעזור לך להבין שישוע הוא האדון האלוהים שכה אהב אותנו ונתן את חייו
עבורינו.
אני רוצה לסיים את המאמר הזה יחד עם התקוה המשיחית .התקוה שבהתחלה כל כך התקשתי להבין .אני שגדלתי
על ב רכי הציונות תנועת ההתישבות וחשבתי שאנחנו בכוחות עצמינו נוכל לשנות את הכל גם אני היתי צריך להתרגל
לעובדה שהמהפך בהסטוריה האנושית יהיה כאשר האדון ישוע המשיח יחזור לארץ על מנת לכונן את מלכותו.
אז מי הוא זה שנישא לשמים ויחזור .השליח פולוס מדבר על כך שאנחנו מחכים לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד
אלוהינו הגדול ומושיעינו ישוע המשיח.
קורא יקר למי אתה מחכה? האם גם אתה מחכה להופעת כבוד אלוהינו הגדול? כולי תקוה שגם אתה שייך
למשפחת המאמינים שקיבלה את ישוע בתור האדון והאחד אשר נתן את נפשו בעדינו.
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ָאדם׃ ּ 11ולְ הַ ְד ִריְך א ֹתָ נּו לְ מַ עַ ן נְתַ עֵּ ב הָ ֶרשַ ע וְתַ אֲ ֹות הָ עֹולָ ם וְנִתְ הַ לֵּ ְך
כִי הֹופִ יעַ חֶ סֶ ד אֱ ֹלהִ ים לְ הֹושִ יעַ אֶ ת־כָל־ ְבנֵּי הָ ָ
בָעֹולָ ם הַ זֶה ִב ְצנִיעּות ּו ְבצ ֶֶדק ּובַחֲ סִ ידּות׃ ּ 11ונְחַ כֶה לַ תִ קְ וָה הַ מְ אַ שֶ ֶרת ּולְ הֹופָ עַ ת כְבֹוד אֱ ֹלהֵּ ינּו הַ ָגדֹול ּומֹושִ יעֵּ נּו
י ֵּשּועַ הַ מָ שִ יחַ ׃  14אֲ שֶ ר־נָתַ ן אֶ ת־נַפְ שֹו בַעֲ ֵּדנּו לִ פְ דֹות א ֹתָ נּו מִ כָל־עָ וֶל ּולְ טַ הֵּ ר לֹו עַ ם סְ גֻׁלָ ה הַ ז ִָריז בְמַ עֲ שִ ים טֹובִים׃
אל טיטוס פרק ב
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כתבי הקודש
הרבה אנשים שואלים את עצמם ,איזה מקור יכול לתת להם את התשובה לשאלות הבאות :האם קיים אלוהים? מאין
באנו ולאן אנו הולכים? וכו' .אחרים טוענים שלא ניתן למצוא תשובה מוחלטת לכל השאלות האלו .,ולכן כל אחד
ואמונתו או השקפתו הוא .המאמינים המשיחיים לעומת זאת ,אומרים שכן ניתן למצוא תשובה לכל השאלות הנ"ל
ולעוד רבות כמותן .הכוונה היא לכתבי התנ"ך וכתבי הברית החדשה שיחד מהווים את דבר האלוהים או מה שנקרא
גם כתבי הקודש .כתבים אלו עשו דרך ארוכה עד שהם הגיעו אלינו .למרות כל התיאוריות שהיו בדרך ומאבקי הכוח
הדתיים שקמו בעולם אנחנו עדין יכולים להאמין במהימנות הכתוב.
רבים מבני עמנו טוענים שכתבי התנ"ך הם לא יותר מאשר סיפור היסטורי יפה ,זה כמובן גם תלוי מאיזה רקע אתה
בא ,דתי או לא .באופן כללי רוב רובו של עם ישראל מכיר את התוכן של כתבי התנ"ך ואילו כתבי הברית החדשה היו
ועדין נשארו עבור רבים "התנ"ך של נוצרים" .ישנם גם אלו שמודים ששני הספרים האלו מלמדים את תורת המוסר
היפה ביותר מבין שאר תורות המוסר הקיימות .ובכן ,אני חייב להדגיש פה שדברים אלו למרות חשיבותם ,הם אינם
מהווים את הנושא המרכזי של הכתוב והוא :תוכנית אלוהים לגאולת בני האדם דרך ישוע המשיח.
כתבי הקודש שהם התנ"ך והברית החדשה ,מהווים את הספר היחיד אשר בו אנחנו מוצאים את כל הגילויים,
הנבואות והחזונות שאלוהי אברהם ,יצחק ויעקב ,מסר לעבדיו הנביאים והשליחים ודרכם לנו .העולם שלנו מלא
בספרי רוח שונים .בעצם לכל דת יש את כתבי הקודש שלה .המשותף לכולם הוא שהם שמים הרבה דגש על מעשי
צדקה או טקסיים דתיים שבעזרתם המאמין אמור לקבל את חיי הנצח .כתבי התנ"ך והברית החדשה ,לעומת זאת,
מבשרים לבני האדם גאולה וחיי נצח לא על הבסיס של מעשינו הטובים כביכול אלא בזכות אהבת אלוהים על ידי
חסדו דרך ישוע המשיח.
אלפי שנים נדרשו על מנת להשלים את כתבי הקודש .זאת היתה עבודה של הרבה עשרות נביאים ושליחים
אשר דורות רבים הפרידו בניהם .הנביאים והשליחים האלו ,לא כתבו את מה שהם חשבו או רצו לומר .הם פשוט
שימשו אמצעי בידי הבורא לכתיבת אותם דברים שהוא רצה שהם יכתבו.
חשוב לציין ש 66הספרים שמהווים את דבר האלוהים נכתבו בשלוש שפות כאשר המלומדים אספו את כל הכתבים
האלו ותרגמו אותם לשפה אחת ,הם לא מצאו סתירות בין הנאמר על ידי נביא אחד לשני ,להפך ,הם ראו את
האחדות שקיימת בניהם ולמדו שבואו של המשיח לעולם על מנת למות עבור חטאינו הוא נושא שעליו מדברים כל
הנביאים.
המדע ופלאי הטבע עוזרים לנו להכיר את חלק מחוקי אלוהים .דברו ,לעומת זאת ,מלמד אותנו על אודות האפשרות
לגאולה אישית .רק כתבי הקודש ,התנ"ך והברית החדשה ,שוטחים בפנינו את הבשורה הברורה והמושלמת שעליה
יכולה להתבסס אמונה באלוהים.
ְּת׃
ף עַ ל־דְּ ב ָָריו; פֶּ ן־יֹוכִּיחַ בְָּך וְּנִּ ְּכ ָזב ָ
 5כָל־אִּ מְּ ַרת אֱ לֹוּהַ צְּרּופָ ה; מָ גֵן הּוא ,לַח ֹּסִּ ים בֹו׃ ַ 6אל־תֹוסְּ ְּ

משלי ל'

ישנם הרבה אנשים שאומרים שהם מאמינים שקיים אלוהים .אך איך יכול משהו להאמין בקיומו של אלוהים ויותר
מזה ,גם לבטוח בו ,בשעה שלאותו אדם אין מושג מיהו אלוהים ומה הוא אומר בדברו .אמונה באלוהים היא איננה
אוסף עובדות על סמך פרוש ,אלא ידיעה
בלב על סמך אמונה בדבר כפי שהוא כתוב.
יש אנשים שאומרים אני הייתי מאד רוצה להאמין אבל אני פשוט לא יכול" יכולים כמובן להיות הרבה מצבים
שאנשים פשוט לא רוצים להאמין למרות שהם השתכנעו מהעובדות הבסיסיות ורק מתרצים את זה .אבל קיימים
מצבים שאנשים פשוט עדין לא שמעו או הבינו מה בדיוק הם צריכים להאמין .לכן דבר האלוהים בא לעזור לנו.
 12אִּ ם־כֵן הָ אֱ מּונָה בָָאה מִּ תֹוְך הַ שְּ מּועָ ה ו ְּהַ שְּ מּועָ ה עַ ל־י ְּדֵ י דְּ בַר־הַ מָ ׁשִּ יחַ ׃ אל הרומיים י'
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הפסוק הזה נלקח מהאיגרת שהשליח שאול הטרסי כתב אל המאמינים ברומא .דרך הפסוק הזה אנחנו למדים
שאמונה זה לא דבר שבא סתם מהלב אלא צעד של לסמוך על משהו שמבוסס על שמועה שבאה מדבר האלוהים.
בקיצור קורא יקר במידה ואתה רוצה להכיר את אלוהי אברהם יצחק ויעקוב וגם כן להיות אדם שמאמין במה
שאלוהים אומר בדברו .אני רק יכול לייעץ לך בשלב זה להשיג לעצמך עותק של כתבי הקודש (תנ"ך וברית חדשה)
ולעבור על כל אותם מראי מקומות שמעידים על משיחיותו של ישוע .מתוך ניסיון אישי אני יודע שאם בעת הקריאה
הלב פתוח ואתה באמת מחפש אחר האמת ,אלוהים ייתן לך את האמונה על סמך שמיעה לנאמר בדברו.
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סתירות או הנאה ?
האם שמעת משהו שאומר שיש סתירות בכתוב .כלומר במקום אחד נאמר משהו ובמקום אחר היפוכו .אז איך אפשר בכל
זאת להנות מקריאת הכתוב?
המפתח להבנת הנאמר טמון בפסוק הבא:
השניה לטימותיוס ב 51
ֹלהים ּוכְ פֹעֵ ל אֲ ֶשר ֹלא־יֵבוֹש הַ ְמחַ לֵק עַ ל־נָׁכוֹן ְדבַ ר הָׁ אֱ ֶמת׃
הֱ יֵה ָׁשקּוד לְ ִה ְתיַצֵ ב נֶאֱ מָׁ ן לִ ְפנֵי אֱ ִ
בוא נעבור רגע ביחד על הנאמר בפסוק הזה.
א  -דבר ראשון אנחנו מתבקשים לשקוד על דבר האלוהים וללמוד אותו.
ב -למה האדון מבקש שנשקוד ונלמד את דברו? על מנת שנוכל להיות פועלים נאמנים שלא מתביישים בדבר האדון .אנחנו
חייבים ללמוד את הנאמר בכתוב על מנת שבזמנים קשים לא נתבייש מעדות האדון ונדע שהשרות שלנו הוא בהתאמה
מלאה עם הנאמר בדבר אלוהים.
הפסוק הזה אינו מדבר על ישועה מכוון שאי אפשר להשיג את הישועה דרך שקידה ולמידת הכתוב .את הישועה אנחנו
מקבלים היום אך ורק כמתנת חסדו של אלוהים דרך האמונה באדון ישוע המשיח ומותו המכפר על הצלב עבור חטאינו.
הפסוק הזה נכתב עבור מאמינים .עבור אנשים שכבר נושעו .הפסוק הזה נכתב על מנת ללמד אותנו איך ללמוד את הכתוב
על מנת שהשרות שלנו לאדון יהיה נאמן ובחון.
ג  -אז איך אנחנו צריכים ללמוד את הכתוב? אנחנו צריכים ללמוד לחלק את הכתוב נכון .מדובר בחלוקת הכתוב להנהגות.
אנחנו מוצאים בכתוב את הנהגת חסד האלוהים (אל האפסים ג  5-6או את הנהגת מלוא העיתים (אל האפסים א ) 51את
זמן התורה ועוד .
ר־נִתן לִ י אֲ לֵיכֶ ם׃  3כִ י
ֹלהים אֲ ֶש ַּ
י־ָאמנָּם ְשמַּ עְ ֶתם הַּ ְנהָּ גַּת חֶ סֶ ד הָּ אֱ ִ
ְ
ג בַּ עֲבּור זֹאת אֲ נִ י פוֹלוֹס אֲ ִסיר הַּ מָּ ִשיחַּ לְ מַּ עַּ ְנכֶם הַּ ּגוֹיִ ם׃  2כִ
ת־בינ ִָּתי בְ סוֹד הַּ מָּ ִשיחַּ ׃  5אֲ ֶשר בַּ ּד ֹורֹת
בֶ חָּ זוֹן ּגִ לָּה־לִ י הַּ ּסוֹד אֲ שֶ ר ָּכתַּ בְ ִתי ָּלכֶם בִ ְמעַּ ט ִמלִ ין׃ ּ 4ובְ ָּק ְראֲ כֶם תּוכְ לּו לְ הַּ כִ יר אֶ ִ
ּובגּוף אֶ חָּ ד
דשים וְ לִ נְבִ יָאיו בָּ רּוחַּ ׃ ֶ 6שיִ ְהיּו הַּ ּגוֹיִ ם ּגַּם־הֵ ם נֹחֲ לִ ים ְ
ָאדם כַּאֲ שֶ ר נִגְ לָּה עַּ ָּתה לִ ְשלִ יחָּ יו הַּ ְק ִ
הָּ ִראשֹנִים ֹלא נו ַֹּדע לִ בְ נֵי ָּ
ׂשרה׃
וְ חַּ בְ ֵרי הַּ הַּ בְ טָּ חָּ ה בַּ מָּ ִשיחַּ יֵשּועַּ עַּ ל־יְ ֵדי הַּ בְ ָּ
ָארץ׃ ּ 11וב ֹו ל ַָּּק ְחנּו נַּחֲ ל ֵָּתנּו אֲ נ ְַּחנּו הַּ ְמיֻעָּ ִדים לָּּה
ה־שבָּ ֶ
ל־ּדבַּ ר הַּ נְהָּ גָּת ֹו בִ ְמֹלאת הַּ י ִָּמים לְ ַּקבֵ ל אֶ ת־הַּ כֹל בַּ מָּ ִשיחַּ מַּ ה־שֶ בַּ שָּ מַּ יִ ם ּומַּ ֶ
עַּ ְ
ִמלְ פָּ נִ ים בְ מַּ חֲ שֶ בֶ ת פֹעֵ ל הַּ כֹל כַּ עֲצַּ ת חֶ פְ צוֹ׃
אופיו של אלוהים אינו משתנה וככה גם כל העקרונות שלו .אבל אלוהים דיבר אל האנשים בזמנים שונים ואופנים שונים
והוא לא אמר לכולם את אותו דבר בפעם אחת.
אני ואתה חיים תחת הנהגת חסד האלוהים ועל מנת להבין את רצון האלוהים לזמן הזה ,אנחנו צריכים ללמוד לחלק את
הכתוב נכון .כלומר להבין שפולוס הוא השליח אל הגווים ושהאיגרות שהוא כתב מדברים דבר ראשון אודותנו .אודות
הקהילה "גוף המשיח" יהודים וגווים בגוף אחד .אנחנו יכולים לקרוא את הכתוב ,כי הכל נכתב עבורנו .אנחנו יכולים
לקרוא את הכתוב כחלק ממסורת זאת או אחרת או כחובה מסוימת .אבל אם לא נדע לחלק את הכתוב נכון לא נהנה ממש
מהנאמר.
אז בואו נראה כמה דוגמאות:
למה האדון אמר לתלמידיו למכור את כל הרכוש שלהם ולחלק אותו לעניים? לוקס יד  33מתי יט  15בשעה שבמקום אחר
כתוב שכל אחד צריך לפרנס את משפחתו? אל טימותיוס א ה )8
ל־קנְ ָּינָּיו ֹלא יּוכַּ ל לִ ְהיוֹת ַּתלְ ִמ ִידי׃  34טוֹב הַּ ֶמלַּח וְ ִאם הַּ מֶ לַּח הָּ יָּה ָּתפֵ ל בַּ ֶמה יְ תֻ ָּקן׃ ּ 35גַּם
כָּל־איש ִמכֶם אֲ שֶ ר ֹלא־ ַּי ֲעזֹב ָּכ ִ
ִ
 33וְ כֵ ן
לָּאֲ ָּדמָּ ה ּגַּם ַּלּדֹמֶ ן ֹלא יִ ְצלַּח הַּ חּוצָּ ה י ְַּשלִ י ֻכהּו ִמי אֲ שֶ ר ָאזְ נַּיִ ם ל ֹו לִ ְשמֹעַּ יִ ְשמָּ ע׃
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ַאל־תבָּ חֵ ר זּול ִָּתי
ִ
ת־קרוֹבָּ יו וְ עַּ ל־ ֻכלָּם אֶ ת־בְ נֵי בֵ ית ֹו כָּפַּ ר בָּ אֱ מּונָּה וְ ַּרע הּוא מֵ אֲ ֶשר אֵ ינֶּנּו ַּמאֲ ִמין׃ ַ 9אלְ מָּ נָּה
וַּ אֲ שֶ ר ֹלא יְ כַּלְ כֵל אֶ ְ
ת־ש ִשים שָּ נָּה וַּ אֲ שֶ ר הָּ יְ תָּ ה אֵ שֶ ת ִאיש אֶ חָּ ד׃
בַּ ִ
לכאורה יש פה סתירה .איך אפשר לציית בעת ובעונה אחת לשני הפסוקים האלו?
כאשר אנחנו לוקחים כמה פסוקים מהכתוב ומוציאים אותם מהקשרם .האמת של אותו פסוק נהפכת להיות שקר .לכן
מאד חשוב שקוראים איזה פסוק ,לשאול את עצמנו עבור מי הדברים נאמרו .עבור מי הפסוק נכתב לאיזו מטרה ותחת אלו
נסיבות.
כל הנאמר בדבר האלוהים נכתב על מנת ללמד אותנו ( אל הרומיים טו  ) 4הראשונה אל טימותיוס ג ) 56
כִ י כָּל־אֲ שֶ ר נִכְ ַּתב ִמלְ פָּ נִ ים ִנכְ ָּתב לְ ל ְַּמ ֵדנּו לְ מַּ עַּ ן ִת ְהיֶה־לָּנּו ִת ְקוָּ ה בְ סַּ בְ לָּנּות ּובְ תַּ נְ חּומוֹת הַּ כְ תּובִ ים׃
לא נאמר שכל הכתוב מדבר אודות אותה קבוצת אנשים .המצווה "למכור את כל הרכוש" נאמרה לתלמידים בזמן
שהבשורה היתה " שובו כי מלכות השמים הגיעה ( מתי ג  1ו  6-51לוקס יב  ) 33בזמן ששמעון פטרוס אמר לעם "שובו וימחו
חטאיכם למען יבואו ימי הרווחה "...מעשי השליחים ב  44-41ד ) 34
הּודה לֵאמֹר׃  2שּובּו כִ י מַּ לְ כּות הַּ ָּשמַּ יִ ם ָּק ְרבָּ ה לָּבוֹא׃  3כִ י זֶ ה הּוא אֲ שֶ ר
ג בַּ י ִָּמים הָּ הֵ ם ָּקם יוֹחָּ נָּן הַּ מַּ ְטבִ יל וַּ יְ ִהי ק ֵֹרא בְ ִמ ְדבַּ ר יְ ָּ
נִבָּ א עָּ לָּיו יְ שַּ עְ יָּהּו הַּ ּנָּבִ יא לֵאמֹר קוֹל קו ֵֹרא בַּ ִמ ְדבָּ ר פַּ ּנּו ֶּד ֶרְך יְ ה ָּ ֹוה י ְַּשרּו ְמ ִסלוֹתָּ יו׃
ָאביָך הָּ רֹאֶ ה בַּ ִמ ְס ָּת ִרים הּוא (בַּ ּגָּלּוי) יִ גְ ְמלֶָך׃ 7
ּוסגֹר ְּדל ְָּתָך בַּ עַּ ְדָך וְ ִה ְתפַּ לֵל אֶ ל־ָאבִ יָך אֲ שֶ ר בַּ ּסָּ ֶתר וְ ִ
וְ אַּ ָּתה כִ י ִת ְתפַּ לֵל בוֹא בְ חֶ ְד ְרָך ְ
ַאל־ת ַּּדמּו לָּהֶ ם כִ י יו ֵֹדעַּ אֲ בִ יכֶם כָּ ל־צָּ ְרכְ כֶם בְ טֶ ֶרם
ִ
ַאל־תפַּ ְטפְ טּו ַּכּגוֹיִ ם הָּ א ְֹמ ִרים בִ לְ בָּ בָּ ם בְ רֹב ְּדבָּ ֵרינּו נִשָּ מֵ עַּ ׃  8וְ אַּ ֶתם
ְ
ּובְ ִה ְתפַּ לֶלְ כֶם
ָארץ׃
ִת ְשאֲ לּו ִממֶ ּנּו׃ ָּ 9לכֵן כֹה ִת ְתפַּ לָּלּו ָאבִ ינּו שֶ בַּ שָּ מַּ יִ ם יִ ְת ַּק ַּּדש ְשמֶ ָך׃ ָּ 11תבֹא מַּ לְ כּותֶ ָך יֵעָּ ֶׂשה ְרצ ֹונְָך כַּאֲ ֶשר בַּ ָּש ַּמיִ ם ּגַּם בָּ ֶ
הפסוק שאומר " כל אחד חייב בראשונה לפרנס את משפחתו" נאמר על ידי השליח פולוס בתקופה מאוחרת יותר כלומר
"הנהגת חסד האלוהים" .עצם העובדה שאתה ואני ועוד מאמינים רבים אחרים עובדים מרויחים כסף ובעלי רכוש .מראה
שאנחנו איננו ממלאים אחרי הנאמר בבשורת המלכות "מלכות השמים" מכוון שאחרת גם אנחנו היינו צריכים למכור הכל.
בעבר אלוהים אמר לאדם" :לאכול רק מהצומח" בראשית א  . 12מאוחר יותר הוא התיר לו לאכול בשר חיות בראשית ג 2
ובתקופה יותר מאוחרת ,תחת תורת משה ,עם ישראל קבל רשימה של חיות שהיה אסור להם לאכול .ויקרא י"א
האם מדובר פה בסתירה? .כמובן שלא ! אנחנו פשוט צריכים לשים לב על מי מדובר פה.
א  -אדם וחווה בגן עדן בראשית א 12
ב  -נוח בתקופה שאחרי המבול
ג  -עם ישראל תחת תקופת התורה.
רק שאנחנו מגיעים לשליח פולוס אנחנו קוראים " :כי כל בריאת אלוהים טובה היא ואין דבר משוקץ אם יאכל בתודה "
הראשונה אל טיומותיוס ד 4
ֹלהים טוֹבָּ ה וְ אֵ ין ָּּדבָּ ר ְמשֻ ָּקץ ּובִ לְ בַּ ד שֶ יֵָאכֵ ל בִ בְ ָּרכָּה׃ 5
 4כִ י כָּ ל־בְ ִריַּת אֱ ִ
פה הדברים נאמרו עבורנו ,המאמינים ,חברי הקהילה "גוף המשיח" .שחיים תחת הנהגת חסד האלוהים.
בעבר אלוהים ציווה להקריב קרבן חיות עבור חטאת העם .למי הוא אמר את זה? כמובן לעם ישראל! במסגרת מצוות
התורה שאלוהים נתן למשה .היום ,לעומת זאת ,תחת הנהגת חסד האלוהים .אלוהים רוצה שאנשים באשר הם יאמינו
באדון ישוע המשיח אשר היה הקרבן האחרון והקריב את עצמו אחת ולתמיד בעבור החטאים שלנו .אל הרומים ג  11אל
העברים ט 53-54
ת־צ ְד ָּקת ֹו ַאחֲ ֵרי אֲ ֶשר הֶ עֱבִ יר ֶאת־הַּ חֲ טָּ ִאים הָּ ִראשֹנִים בְ עֵ ת
ֹלהים לְ פָּ נֵינּו לְ כַּ פ ֶֹרת עַּ ל־יְ ֵדי הָּ אֱ מּונָּה בְ ָּדמ ֹו לְ הַּ ְראוֹת אֶ ִ
אֲ שֶ ר ׂשָּ מ ֹו הָּ אֱ ִ
חֶ ְמלָּתוֹ׃
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תחת הנהגת חסד האלוהים ישועה היא אך ורק על ידי חסד דרך האמונה .אל האפסים ב  . 8-2טבילה במים ,ברית מילה או
שמירת מצוות התורה אינם כלולים היום בתוכנית הישועה.
בבשורה על פי מתי ה  3-51נאמר "אשרי עניי הרוח כי להם מלכות השמים" או "אשרי רודפי השלום כי בני אלוהים
יקראו" מהנאמר באיגרת של השליח פולוס אל הגלטים ג  16אנחנו למדים כי אמונה באדון ישוע המשיח מספיקה להביא
אדם חוטא למצב שבו הוא יהיה "בן אלוהים".
ֹלהים עַּ ל־יְ ֵדי הָּ אֱ מּונָּה בַּ מָּ ִשיחַּ יֵשּועַּ ׃  27כִ י כֻלְ כֶם אֲ ֶשר לַּמָּ ִשיחַּ נִ ְטבַּ לְ ֶתם לְ בַּ ְש ֶתם אֶ ת־הַּ מָּ ִשיחַּ ׃  28וְ אֵ ין
 26כִ י־אַּ ֶתם כֻלְ כֶם בְ נֵי אֱ ִ
הּודי וְ ֹלא יְ וָּ נִי אֵ ין עֶ בֶ ד וְ ֹלא בֶ ן־חו ִֹרין אֵ ין זָּ כָּר וְ ֹלא נ ְֵקבָּ ה כִ י כֻלְ כֶם אֶ חָּ ד אַּ ֶתם בַּ מָּ ִשיחַּ יֵשּועַּ ׃  29וְ ִאם־לַּמָּ ִשיחַּ אַּ ֶתם ִהּנְכֶ ם
עוֹד יְ ִ
זֶ ַּרע ַאבְ ָּרהָּ ם וְ יו ְֹר ִשים כְ פִ י הַּ הַּ בְ טָּ חָּ ה׃
הכתוב בבשורה על פי מתי מדבר אודות עם ישראל בהקשר לבשורת המלכות כאשר כל החוקים האלו מתארים את אופי
המלכות .הנאמר באיגרת אל הגלטים ,לעומת זאת ,מדבר אודות קהילת "גוף המשיח" תחת הנהגת חסד האלוהים .נכון
להיום מעשים ופולחנים דתיים אינם כלולים בתוכנית הישועה .אמונה ורק אמונה יכולה להושיע את החוטא .כלומר אך
ורק בזכות האמונה אנחנו נחשבים לבני אלוהים.
אנשים נושעו מאז ומתמיד אך ורק על ידי חסדו של אלוהים דרך האמונה אלא שבעבר תוכנית הישועה היתה מורכבת
מאמונה יחד עם מעשים .אותו אדם שהאמין לנאמר על ידי אלוהים היה חייב גם לעשות משהו .נוח האמין ונאמר לו לבנות
תיבה .אלוהים דרש מבני ישראל מלבד האמונה גם לשמור על מצוות התורה ובין השאר להקריב קרבן עבור החטאים .תחת
בשורת המלכות חלה חובה על המאמין להיטבל במים .מרקוס טז  56ואילו תחת הנהגת חסד אלוהים נאמר לנו
אל הרומיים ד 4-1
ִ 4הּנֵה הַּ פֹעֵ ל ֹלא־יֵחָּ שֵ ב ל ֹו ְׂשכָּ ר ֹו לְ פִ י הֶ חָּ סֶ ד כִ י ִאם־לְ פִ י הַּ חוֹבָּ ה׃  5אֲ בָּ ל לַּאֲ ֶשר אֵ ינֶּנּו פֹעֵ ל כִ י ִאם־מַּ אֲ ִמין בַּ מַּ ְצ ִּדיק אֶ ת־הָּ ָּר ָּשע
אֱ מּונָּת ֹו ֵתחָּ שֶ ב ל ֹו לִ ְצ ָּד ָּקה׃
מהנאמר בפסוק הזה אנחנו למדים שתחת הנהגת חסד האלוהים תוכנית הישועה היא ללא כל מעשים .אדם חוטא באשר
הוא ,אם הוא מאמין שישוע הוא האדון האלוהים שמת עבור חטאיו וקם לתחייה בעבור הצדקה שלו .אז הוא נושע.
תחת "הנהגת חסד האלוהים" מעשים באים אחרי שמשהו כבר נושע .לא מתוך מטרה להשיג את הישועה מכוון שהיא כבר
הושגה .עבור המאמין שנושע וחיי תחת הנהגת חסד האלוהים מעשים הם תוצר ישיר של "לחיות במשיח" אל הגלטים ב 11
 .אנחנו גם לא יכולים לשמור על הישועה שלנו בעזרת מעשים מכוון שקבלנו את הישועה אך ורק תודות לחסדו של אלוהים
והיא לתמיד מכוון שאהבת האלוהים הוצקה בלבנו אל הרומיים ה 1
ֹלהים עַּ ל־יְ ֵדי רּוחַּ הַּ ק ֶֹדש הַּ ּנ ִָּתן לָּנּו׃
הּוצ ָּקה בִ לְ בָּ בֵ נּו ַאהֲ בַּ ת אֱ ִ
 5וְ ִת ְקוָּ ה ִהיא ֹלא תָּ בִ יש כִ י ְ
כל התודה היא לעושר חסדו של אלוהים .אנחנו נושענו בחסדו ונשאר נושעים אך ורק תודות לחסדו מכוון שהאדון ישוע
המשיח מת עבור כל חטאינו וקם לתחייה בעבור הצדקה שלנו.
תחת בשורת "מלכות השמים" האדון הבטיח ל  51השליחים "...שנים מכם כי יועצו בארץ על כל דבר אשר ישאלו היה
יהיה להם מאת אבי שבשמים מתי יח  . 52יש היום הרבה מאמינים שמשתמשים הרבה בפסוק הזה ואולי מתפלאים
שאלוהים לא תמיד נותן להם את מה שהם מבקשים .אז למה ההבטחה הזאת אינה פועלת כפי שכתוב? התשובה היא:
מכוון שהדברים נאמרו בהקשר לתקופה מסוימת .ההבטחה הזאת היא טובה ונאמנה אלא שהיא ניתנה בהקשר "לבשורת
המלכות" .היום ,אני ואתה ,לא חיים תחת "בשורת המלכות" אלא תחת "הנהגת חסד האלוהים" .גם להנהגת חסד
האלוהים יש הבטחה משלה בכל הקשור לבקשות ותפילות אל הפליפים ד  . 6-7לא נאמר לנו שנקבל את כל מה שנבקש אבל
נאמר לנו ששלום האלוהים תמיד ישמור את לבבנו ומחשבותינו במשיח.
ָּל־ּדבָּ ר אֲ שֶ ר יִ ְשָאלּו בוֹא יָּבוֹא לָּהֶ ם ֵמאֵ ת ָאבִ י ֶשבַּ ָּש ָּמיִ ם׃  21כִ י
ָארץ עַּ ל־כ ָּ
 19וְ עוֹד אֹמֵ ר אֲ נִי ָּלכֶם ְשנַּיִ ם ִמכֶם כִ י־יִ ְהיּו לֵב אֶ חָּ ד בָּ ֶ
ֵָאספּו ְשנַּיִ ם א ֹו ְשֹלשָּ ה בִ ְש ִמי שָּ ם אֲ נִ י בְ ת ֹו ָּכם׃
בְ כָּל־מָּ קוֹם אֲ שֶ ר י ְ
ֹלהים הַּ ַּּנ ֲעלֶה
ּושלוֹם אֱ ִ
ָּל־ּדבָּ ר לִ פְ נֵי אֱ ֹלהֵ ינּו׃ ְ 7
ַאל־ת ְדָאגּו כִ י ִאם־בִ ְתפִ לָּה ּובְ תַּ חֲ נּונִים עִ ם־תו ָֹּדה ָּתבֹאנָּה ִמ ְשאֲ לוֹתֵ יכֶם לְ כ ָּ
ִ
עַּ ל־כָּ ל־ׂשֵ כֶל יִ ְנצֹר אֶ ת־לְ בַּ בְ כֶם וְ אֶ ת־מַּ ְח ְשבוֹתֵ יכֶם בַּ מָּ ִשיחַּ יֵשּועַּ ׃
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קורא יקר ,שאנחנו מתרחקים מבית מואר אל תוך החשכה וגבנו אל האור הצל של העצים או השיחים תופס ממדים
גדולים ומפחידים .אפילו הצל שלנו גדול יותר .אבל שאנחנו חוזרים לאור ,לפתע הכל משתנה .ככה גם קורה עם הכתוב.
שאנחנו מתרחקים מהנאמר בכתוב עבור "הנהגת חסד האלוהים" כלומר האיגרות של השליח פולוס .ישנם הרבה דברים
שנראים מפחידים ואולי אפילו לא הגיוניים .ישנם הרבה דברים שפשוט לא מסתדרים והעדות לקח היא כל כך הרבה
פילוגים בן מאמינים בכל מה שקשור לעיקרי האמונה .כאשר אנחנו חוזרים לכוון האור ומבינים שעל מנת להיות נאמנים
אנחנו גם צריכים לחלק את הכתוב נכון .פתאום הרבה דברים כבר לא נשמעים מפחידים ותופסים את מקומם הנכון בדבר
האלוהים.
המשמעות האמיתית של חלוקה נכונה של הכתוב בחיינו היא שפתאום דברים נופלים במקומם והמחשבות מתבהרות.
עכשיו באמת אפשר להנות מקריאת הכתוב ובאותה מידה גם לדעת ולהבין את רצון אלוהים ואת מה שהוא מצפה מאתנו.
כתוצאה מכך השרות שלנו לאדון יישא פרי ,יהיה בחון על ידו ובהתאם למה שהוא אומר תחת "הנהגת חסד האלוהים"
באהבת המשיח
דב אבנון
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בשורת הצלב
הכתבה הזאת עוסקת בבשורת הצלב .שאני כותב על הצלב או משתמש במושג צלב אני לא מתכוון לכל הסמלים של
הכנסיות הנוצריות או להיסטוריה של הכנסייה הנוצרית אלא למעשה עצמו .שמענו כמובן על מעשי הצלב ואנחנו יודעים
שבשם הצלב אנשים נצלבו או נרדפו אבל למרות הכל אנחנו חייבים להדגיש שמעשה הצלב ,על פי הנאמר בדבר האלוהים,
מדבר על גבורת האלוהים ואהבתו .כל אחד שמכיר את הנאמר בכתבי הברית החדשה יודע שרדיפות הצלב היו חלק
ממערכת דתית שגויה ולא על פי הנאמר בדבר אלוהים חיים.
האדון ישוע לא היה היחידי שנצלב ,יחד איתו נצלבו עוד אנשים לכן חשוב שנקרא מה הכתוב מלמד אותנו בנוגע למעשה
הצלב .מותו של האדון ישוע הוא לא עוד מוות אלא חלק מתוכנית האלוהים להושיע אנשים .זאת טעות לחשוב שכל מי
שנולד לדת הנוצרית מאמין בהכרח במעשה הצלב .מעשה הצלב הוא עבור רבים עובדה היסטורית כלומר הם יודעים שהיה
משהו בשם ישוע ושהיהודים בקשו את הרומיים לצלוב אותו .זאת עובדה היסטורית ולא יותר .אבל גבורת הצלב מדברת
על מה שהאדון ישוע עשה עבור העולם וביחוד המאמינים במותו על הצלב ותקומתו מהמתים.
נשאלת השאלה אם כל אותם אלו שנקראים מאמינים משיחיים מבינים גם את המשמעות של מעשה הצלב .נראה לפעמים
שרבים מדברים רק על ישוע האיש ועל הניסים שהוא עשה .אנשים מדברים על איך שהם אוהבים את אלוהים ואת ישוע
אבל אם נשים לב הם לא תמיד באמת מבינים את בשורת הצלב .אם נלמד את הכתוב נראה שבשורת הצלב הופקדה
לראשונה בידי השליח פולוס .באיגרות של השליח פולוס אנחנו למדים לראשונה מה האדון ישוע השלים עבורנו כאשר הוא
מת על הצלב.
הראשונה אל הקורינתיים פרק ב
ֹלהים׃  52כִ י־ ֵכן ָׁכתּוב אֲ אַ בֵ ד חָׁ כְ ַמת חֲ כ ִָׁמים ּובִ ינַת נְ בוֹנִ ים
בּורת אֱ ִ
י־דבַ ר הַ צְ לּוב ִסכְ לּות הּוא לָׁאוֹבְ ִדים אֲ בָׁ ל לָׁנּו הַ ּנו ָֹׁשעִ ים גְ ַ
כִ ְ
ַאס ִתיר׃ 11
ְ
השליח פולוס מבשר לנו את בשורת הצלב וכאן אנחנו למדים שעבור מי שלא נושע הדברים נשמעים מאד טיפשיים .,זה
כמובן למראית עין ..הנקודה היא שאלוהים בחר בדרך אחרת להושיע אנשים והדרך הזאת נסתרת מאלו שנחשבים בעולמנו
לחכמים או נבונים.
ֹלהים אֶ ת־חָׁ כְ מַ ת הָׁ עוֹלָׁם הַ ֶזה׃
אַ יֵ ה חָׁ כָׁ ם אַ יֵ ה סֹפֵ ר אַ יֵ ה ד ֵֹרש הָׁ עוֹלָׁם הַ זֶה הֲ ֹלא ִסכֵל הָׁ אֳ ִ
האם מנהיגי הדת למיניהם ,יהודים ,נוצרים ,מוסלמים ואחרים מתעמקים במעשה הצלב .האם הם מלמדים שבן האדם
יכול להוושע אך ורק דרך אמונה במותו המכפר של האדון ישוע על הצלב? לא אנשי ההשכלה או הדת הם הראשונים לדחות
את בשורת חסדו של האלוהים .העולם מלא בספרות או חכמה דתית בת אלפי שנים ורובם אם לא כולם דוחים את האמת
שהבסיס היחידי לישועת בן האדם הוא מותו של האדון ישוע על הצלב ותקומתו מהמתים.
ֹלהים בְ חָׁ כְ מָׁ ה הָׁ יָׁה ָׁרצוֹן ִמלְ פָׁ נָׁיו לְ הו ִֹשיעַ בְ ִסכְ לּות הַ ְְ ִרי הה אֶ ת
ֹלהים ֹלא יָׁדַ ע הָׁ עוֹלָׁם אֶ ת־הָׁ אֱ ִ
 21כִ י ַאחֲ ֵרי אֲ ֶשר בְ חָׁ כְ מַ ת הָׁ אֱ ִ
הּודים שֹאֲ לִ ים לָׁהֶ ם אוֹת וְ הַ יְ וָׁנִ ים ְמבַ ְק ִשים חָׁ כְ מָׁ ה׃
הַ מַ אֲ ִמינִ ים׃  11כִ י הַ יְ ִ
אחרי – התורה שאלוהי אברהם יצחק ויעקב נתן למשה עבור עם ישראל היתה מאד חכמה אבל גם על ידי התורה העולם לא
ידע את אלוהים .התורה ניתנה אך ורק עבור עם ישראל ואילו עם ישראל לא עשה הרבה על מנת להפיץ את תורת האלוהים
בעולם הגדול .היום אלוהי אברהם יצחק ויעקוב מושיע אנשים דרך סכלות הבשורה .כפי שכבר ראינו סכלות הבשורה
קשורה למה שהאדון ישוע עשה עבורנו במותו על הצלב .אלו אולי מונחים שלפעמים קצת מוזרים לקהל המאמינים אבל
חשוב שנדע שבשורת האלוהים היום עוסקת חד וחלק בישועה ,בסליחת חטאים דרך דם המשיח .אנחנו יודעים שעבור הלא
מאמין הדברים נשמעים מאד טיפשיים" .מה אתה מאמין שישוע נולד למרים העלמה?" אנשים שואלים בלגלוג .כן! "מה
אתה מאמין שהוא אלוהים ושהוא קם מהמתים ביום השלישי? כן ! זה מה שאני מאמין מכוון שזה גם מה שהכתוב מלמד.
אלוהים קורא היום לאנשים להיוושע אך ורק על סמך מעשה הצלב דרך האמונה ללא מעשי צדקה כל שהם ,ברית מילה או
טבילה במים ,רק דרך האמונה .אז שוב פעם ,נכון .עבור הרוב זה נשמע משהו מאד טיפשי.
אותות וניסים נתנו בראשונה אך ורק עבור עם ישראל ולכן היהודים תמיד רוצים לראות ניסים  .היונים לעומת זאת הביאו
לעולם את הפילוסופיה ולכן מעוניינים לשמוע חוכמת אדם .גם היום אפשר לראות את אותה מגמה בין האנשים" .תראה לי
ואז אולי אני האמין"! גם מבחינת הרצון לדעת חכמה ,אנשים מעדיפים לרוב חוכמת אדם על פני האמת הפשוטה כפי שהיא
מתגלה דרך דבר האלוהים.
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יהּודים בֵ ין ִמיוָׁנִ ים
הּודים וְ ִסכְ לּות לַיְ וָׁנִ ים׃  14אֲ בָׁ ל ל ְַמק ָֹׁר ִאים בֵ ין ִמ ִ
 13וַאֲ נ ְַחנּו מַ ְש ִמיעִ ים אֶ ת־הַ מָׁ ִשיחַ הַ צָׁ לּוב ִמכְ שוֹל לַיְ ִ
ֹלהים׃
ֹלהים וְ חָׁ כְ מַ ת אֱ ִ
בּורת אֱ ִ
אֶ ת־הַ מָׁ ִשיחַ אֲ ֶשר הּוא גְ ַ
ואנחנו משמעים – אנחנו אלו המאמינים חברי קהילת גוף המשיח – יהודים וגווים בגוף אחד .מה שעלינו להשמיע זאת
נקודה מאד חשובה .עלינו לבשר את כל מה שקשור למה שהמשיח השלים עבורנו על הצלב .אפשר כמובן לדבר על דברים
אחרים שקשורים לאמונה .דבר הנביאים הנבואות על האדון .רצון אלוהים או כמה טוב לשיר ביחד ועוד ועוד .אבל
"המשיח הצלוב" הוא המכשול האמיתי .גם בין אלו שקוראים לעצמם "מאמינים משיחים או יהודים משיחים ישנם אלו
שמעדיפים לדבר כמה שפחות על מעשה הצלב .גם בזמן שהאדון ישוע היה על הארץ רבים נהרו אחריו עקב כל הניסים
שהוא עשה ומעשי הריפוי אבל כאשר הוא התחיל לדבר איתם על האופי החוטא שלהם הדברים השתנו .ככה גם היום.
אנשים מדברים על ישוע בתור עושה ניסים בחייהם ופחות על מה שהוא השלים עבורנו במותו על הצלב ותקומתו מהמתים.
תחת בשורת חסד האלוהים "מעשה הצלב" הוא הבסיס של הבשורה שלנו .רק דרך מעשה הצלב והאמונה שהאדון נתן את
חייו עבור החטאים שלנו ,נוכל להיוושע.
יַאתכֶם ֶשלא ַרבִ ים
ת־ק ִר ְ
 11יַעַ ן כִ י ִסכְ לּות הָׁ אֵ ל חֲ כָׁ מָׁ ה ִהיא מֵ  הדָׁ ם וְ חֻ לְ ַשת הָׁ אֵ ל חֲ ז ָָׁׁקה ִהיא מֵ  הדָׁ ם׃  16כִ י ְראּו־נָׁא ַאחַ י אֶ ְ
יטים ֹלא ַרבִ ים ָׁרמֵ י הַ יַ חַ ש׃  17כִ י ִאם־בַ ָׁסכָׁל ֶשבָׁ עוֹלָׁם בָׁ חַ ר הָׁ אֵ ל לְ מַ עַ ן בַ יֵ ש אֶ ת־הַ חֲ כָׁ ִמים
כָׁמים ִמן־הַ בָׁ ָׁשר ֹלא ַרבִ ים הַ ַשלִ ִ
הַ חֲ ִ
ּובֶ חָׁ לּוש ֶשבָׁ עוֹלָׁם בָׁ חַ ר הָׁ אֵ ל לְ מַ עַ ן בַ יֵ ש אֶ ת־הֶ חָׁ זָׁק׃ ּ 18ובְ דַ לַת הָׁ עוֹלָׁם בָׁ חַ ר הָׁ אֵ ל ּובַ ּנִ ְמ הס ּובַ אֲ ֶשר כְ  היִ ן לְ מַ עַ ן בַ ֵטל אֵ ת אֲ ֶשר
ֹלהים וְ לִ צְ ָׁד ָׁקה
ּוממֶ ּנּו אַ ֶתם בַ מָׁ ִשיחַ יֵשּועַ אֲ ֶשר הָׁ יָׁה לָׁנּו לְ חָׁ כְ מָׁ ה מֵ אֵ ת הָׁ אֱ ִ
י ְֶשנוֹ׃  12כְ דֵ י ֶשלא־יִ ְתהַ לֵל לְ פָׁ נָׁיו כָׁל־בָׁ ָׁשר׃ ִ 31
יהי כַ כָׁתּוב הַ ִמ ְתהַ ֵלל יִ ְתהַ לֵל בַ יְ הוָֹׁה׃
וְ לִ ְקדֻ ָׁשה ּולְ ִפ ְדיוֹם׃  35וִ ִ
תחת זמן החסד אלוהים מציג בפנינו עקרון חדש .מעשה הצלב נקרא גם סכלות האל .מה שהאדון ישוע השלים עבורנו
במותו על הצלב נראה ללא מאמין כ חולשת האל אבל בעקרון שני הדברים האלו מהווים היום את הבסיס לתוכנית
הישועה.
אז בואו נסתכל לרגע מסביבנו .אנחנו לא נמצא הרבה אנשים בעלי השכלה ומעמד גבוה או אנשי שלטון שמוכנים לקבל את
הבשורה או את הקריאה שאומרת שישוע מת על הצלב עבור החטאים שלנו וקם לתחיה עבור הצדקה שלנו" .סכל וחלש"
אז אם בשורת הצלב נחשבת למשהו חלש וטפשי אז אלו שבאים להאמין גם הם נחשבים למראית עין חלשים .הכל מכוון
שאלוהי אברהם יצחק ויעקוב עובד על פי עקרון החסד .בני אדם בשר ודם עם כל הדתות שלהם לא יכולים להתהלל לפניו.
אנחנו לא יכולים בסוף ימינו להגיש לבורא עולם חשבון מעשים ולומר לו שעל סמך כל אותם דברים שעשינו מגיע לנו חיי
עולם.
אתם במשיח  -הנקודה האחרונה שלנו עוסקת במושג "מה אני במשיח" רובנו יודעים את דברי ימי ההסטוריה ומה קרה
לישוע .השאלה ,לאור הזמן הנוכחי זמן החסד ,אם אנחנו גם יודעים איך אלוהים רואה אותנו היום ,המאמינים ,על סמך
מותו של האדון ישוע על הצלב .לא איך אנשים רואים אותי מכוון שאנשים נוטים לשפוט על פי המראה החיצוני .מה שאני
ומי שאני במשיח זה מכוון שאלוהים מקבל אותי ברוב שפע חסדו תודות למה שהאדון ישוע עשה עבורי על הצלב.
חכמה מאת אלוהים  -כל מוסדות החינוך הגבוהה לא יכולים להכיל את מה שהאלוהים עשה עבורנו בחכמתו – במידה
והשטן חשב לכאורה שמות המשיח הוא סוף הכל אז אלוהים בחכמתו הקים את המשיח מהמתים .אבל זה לא הכל .הוא
הפקיד בידי השליח פולוס את גילוי הסוד שעד אז נשמר בסוד .כי אם השטן היה יודע שישועה היום היא אך ורק דרך מותו
ותקומתו של האדון מהמתים הוא לא היה צולב אותו .לכן אם אנחנו באמת רוצים לדעת מי הוא אלוהים ומה תוכניתו,
עדיף שנפנה אך ורק לנאמר בדבר אלוהים חיים שהוא כתבי התנ"ך והברית החדשה.
צדקה –קדושה – פדיום  -על פי הנאמר בבשורת חסדו של האלוהים ,צדיק הוא לא משהו שמתמיד במעשים טובים אלא
מי שקיבל את הצדקה מאלוהים .אנשים באשר הם לא יכולים לומר על עצמם שהם צודקים על סמך מעשיהם הטובים
כביכול .צדקה זאת מתנה שאלוהים נותן למאמין אך ורק על בסיס מותו המכפר של האדון ישוע על הצלב .בתור בני אדם
אנחנו רחוקים מלהיות קדושים בעיני אלוהים .גם אלו מבנינו שמשתדלים ללכת בעקבות הדת ושומרים על רמת מוסריות
גבוהה ,אינם יכולים לומר שהם עונים על דרישות האל.
לכן תודות לחסדו ואהבתו של האלוהים ,על בסיס מות המשיח ,המאמין נחשב לקדוש בעיני אלוהי אברהם יצחק ויעקב.
היום ,אנחנו המאמינים ,נחשבים לקדושים בעיני האלוהים אך ורק על סמך חסדו ואהבתן במשיח ולא על סמך מה שאנחנו
עשינו או מה שאנחנו משתדלים לעשות .לבסוף אנחנו מגיעים לפדיום .אנשים דתיים מנסים כל חייהם לפדות את עצמם
דרך שרשרת של מצוות הלכות חגים וטקסים .אבל הכל לשווא .אלוהים כבר פדה אותנו דרך דם המשיח.
נִמסַּ ר בַּ עֲבּור
ידה לְ הֵ יחָּ שֵ ב ָּלנּו הַּ מַּ אֲ ִמינִים בְ ִמי שֶ הֵ עִ יר אֶ ת־יֵשּועַּ אֲ ֹדנֵינּו ִמן־הַּ מֵ ִתים׃  11אֲ ֶשר ְ
 14כִ י ִאם־ּגַּם לְ מַּ ֲענֵנּו אֲ שֶ ר ע ֲִת ָּ
פְ שָּ עֵ ינּו וְ נֵעוֹר לְ בַּ עֲבּור צַּ ְּד ֵקנּו׃ אל הרומים ד 14
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ֹלהים וַאֲ בִ י אֲ ֹדנֵינּו יֵשּועַ הַ מָׁ ִשיחַ אֲ ֶשר בֵ ְרכָׁנּו בְ כָׁל־בִ ְרכַת רּוחַ בַ ְמרו ִֹמים בַ ָׁמ ִשיחַ ׃  4כַאֲ ֶשר בָׁ חַ ר א ָֹׁתנּו בוֹ לִ ְפנֵי
 3בָׁ רּוְך הָׁ אֱ ִ
ימים לְ פָׁ נָׁיו בְ ַאהֲ בָׁ ה׃ אל האפסים א 3-4
ּות ִמ ִ
דשים ְ
מו ְֹסדוֹת ֵתבֵ ל לִ ְהיוֹת ְק ִ
ּוסלִ יחַּ ת הַּ פְ שָּ עִ ים כְ רֹב חַּ ְסּדוֹ׃ אל האפסים א 7
אֲ שֶ ר־ב ֹו לָּנּו הַּ פִ ְדיוֹם בְ ָּדמ ֹו ְ
יהי כַּכָּתּוב הַּ ִמ ְתהַּ לֵל יִ ְתהַּ לֵל בַּ יְ ה ָּ ֹוה׃
וִ ִ
כתבי הקודש התנך והברית חדשה מדברים על עקרון החסד .תחת זמן החסד אם אנחנו כבר רוצים להתהלל אז זה לא
במעשים שלנו או בדתיות שלנו אלא אך ורק בדברים שהאדון ישוע השלים עבורנו על הצלב ברוב חסדו .לכן אם כבר יש
במה להתהלל אז זה אך ורק בבשורת הצלב ,בחוכמת האלוהים שדאג למרות הכל שנקבל את מתנת חיי העולם דרך אדונינו
ישוע המשיח.
ֹלהים ִהיא׃ ֹ 9לא ִמתוְֹך הַּ ַּמע ֲִׂשים ֶשלא יִ ְתהַּ לֵל ִאיש׃ אל
 8כִ י־בַּ חֶ סֶ ד נוֹשַּ עְ ֶתם עַּ ל־יְ ֵדי הָּ אֱ מּונָּה וְ ֹלא ִמי ְֶדכֶם הָּ יְ תָּ ה זֹאת כִ י־מַּ ַּתת אֱ ִ
האפסים ב

www.AmenAmen.nl

31

אלו הם חייך – אלו הם חיי הנצח!
כיצד ואיפה להתחיל.
קורא יקר,
אנחנו מקוים שעד כה מצאת את הזמן לעבור על שאר המאמרים באתר זה .היכן שדברנו על עצם קיומו של אלוהים,
החטא ולמה ישוע בא לעולם .אתה כמובן יכול להגיד שהכל טוב ויפה ולשאול היכן הדברים מתקשרים אליך באופן
אישי .זה מזכיר לי התכתבות דרך האינטרנט עם אחד מחסידי חב"ד שמבחינתו עבר כבר את הקו האדום ,כלומר
הוא קרא ועבר על הנאמר בכתבי הברית החדשה .הוא בדק וחקר את כל הנבואות בנוגע למשיח בכתבי התנ"ך וקיבל
פחות או יותר את האפשרות שאכן ישוע הוא המשיח המובטח ולא הרבי שלו .בשלב מסוים של ההתכתבות הייתי
חייב לציין לידידי שידיעת עובדתית בפני עצמה אין בכוחה לקרב אף אחד לאלוהים .גם אם משהו אכן משוכנע שישוע
הוא המשיח .הסיבה היא מאד פשוטה .עבורנו אלו אשר חיים ב 2004הוא יותר ממשיח ,הוא האדון ,האחד והיחיד
שמת עבור חטאינו וקם לתחייה עבור צדקתנו.
הצגתי לידידי החסיד שאלה מאד פשוטה " האם אתה מעוניין להיוושע? האם אתה מעוניין לקבל את רוח הקודש"
וכאן הגענו למבוי סתום .קורא יקר "כיצד ואיפה להתחיל" היא שאלה מאד חשובה וכולנו תקווה שעבורך זה יהיה
מבוא פתוח לחיי עולם.
ובכן ,מה עלינו לעשות על מנת שנכיר את אהבת אלוהים בחיינו ונקבל את חיי העולם ואת השקט הנפשי אשר בא
עקב אמונה בישוע המשיח ? דבר ראשון ,חשוב מאד לציין פה שכל אחת מהדתות הידועות מדברת על מה שנקרא
בפי רבים "חזרה בתשובה" כלומר החוזר מתחייב לשמור על מצוות אלו או אחרות אשר מטרתן לקרב אותו לדת,
לתת לחייו טעם חדש ואולי גם מקום טוב בגן העדן אם הוא כמובן יהיה ראוי לכך..
אך אל לנו לערבב בין השנים .חזרה לדת היא עדין אינה בהכרח חזרה לאלוהי אברהם יצחק ויעקוב .בנוסף לכך
חשוב מאד להדגיש שהאמונה המשיחית היא אינה כדור הרגעה או איזה פתרון מיסטי שאליו אנחנו יכולים לברוח על
מנת לאסוף אנרגיה .האמונה המשיחית היא חזרה לאלוהים בתור חוטאים על מנת להיוושע .האמונה המשיחית היא
לא תחנת מעבר מיהדות לנצרות כפי שאנשים מעדיפים לחשוב אלא ממוות רוחני לחיים חדשים.
קורא יקר ,אנחנו חייבים להודיע לך שהדרך חזרה להתחברות עם אלוהי אברהם יצחק ויעקוב אינה עוברת דרך
פולחנים או טקסים דתיים .אנחנו לא יכולים לחזור לאלוהים על ידי תיקון המידות או שינוי אורך חיינו מחילוני לדתי.
הנביא ישעיה אמר שאלו חטאינו אשר מפרידים בנינו לבין אלוהים ולא אורך חיינו" :הן לא קצרה יד יהוה מהושיע
ולא כבדה אזנו משמוע :כי אם עונתיכם היו מבדילים בינכם לבין אלהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם
משמוע" ישעיה נט'  1-3ולכן טקסים דתיים עם כל יופיים והמשפחתיות שהם יוצרים אינם יכולים לשנות את עובדת
היסוד הבאה" :אנחנו בעלי טבע חוטא וזקוקים למושיע"
ישעיהו פרק נט
בֵינֵכֶּם ְּלבֵין אֱ ֹלהֵ יכֶּם; ,כִּי אִּ ם־עֲ ֹונ ֵֹּתיכֶּם הָ יּו מַ בְּדִּ לִּים 2נט הֵ ן ֹלא־קָ צ ְָּרה י ַד־י ְּהו ָה מֵ הֹוׁשִּ יעַ ; ו ְֹּלא־ ָכבְּדָ ה ָאזְּנֹו מִּ שְּ מֹועַ ׃
ו ְּאֶּ ְּצב ֵ
ְּעֹותיכֶּם בֶּעָ ֹון; ׂשִּ פְּתֹותֵ יכֶּם דִּ בְּרּו־ׁשֶּ קֶּ ר ,לְּׁשֹונְּכֶּם ,כִּי ַכפֵיכֶּם נְּג ֹּאֲ לּו ַבדָ ם 3ו ְּחַ ט ֹּאותֵ יכֶּם ,הִּ סְּ תִּ ירּו פָ נִּים מִּ כֶּם מִּ שְּ מֹועַ ׃
4
אֵ ין־ק ֵֹּרא ְּבצֶּדֶּ ק ,ו ְּאֵ ין נִּׁשְּ פָ ט בֶּאֱ מּונָה; בָטֹוחַ עַ ל־ת ֹּהּו ו ְּדַ בֶּר־ׁשָ ו ְּא ,הָ רֹו עָ מָ ל ו ְּהֹולֵיד ָאו ֶּן׃ עַ וְּלָה ֶּתהְּ גֶּה׃
קיימת רק דרך אחת ,עד כמה שזה אולי נשמע מתנשא ,אשר דרכה אפשר לחזור לאלוהי אברהם יצחק ויעקוב
ידי; כ ְֹרתֵּ י ב ְִריתִ י עֲ לֵּ י־ ָזבַח׃ תהילים נ'5
ולהכיר את אהבתו ורצונו 5 :אִ סְ פּו־לִ י חֲ סִ ָ
מהנאמר בפסוק הנ"ל אנחנו למדים שעל מנת להיות בנים לאלוהים עלינו להיכנס לברית עם אלוהים על בסיס של
זבח .המושג ברית הוא מושג ידוע לכולנו .ברית המילה שכל ילד יהודי עובר בגיל  8ימים אמורה לתת להורה את
ההרגשה והידיעה שבנם מרגע זה מהווה חלק מהעם היהודי .אין לנו כוונה בשלב זה להיכנס לעומקם של דברים
אלא רק לציין את העובדה שברית המילה היא עדין אינה אותה ברית שבכוחה להחזיר אותנו להתחברות עם אלוהים.
גם אותם יהודים שחייו בזמנו של ישוע התקשו מאד להבין שעל אף העובדה שהם בני אברהם הם עדין עבדים של
החטא.
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ו ַי ֹּאמֶּ ר י ֵׁשּועַ אֶּ ל־הַ יְּהּודִּ ים הַ מַ אֲ מִּ ינִּים בֹו אִּ ם־תַ עַ מְּ דּו בִּדְּ ב ִָּרי בֶּאֱ מֶּ ת ַתלְּמִּ ידִּ ים אַ ֶּתם לִּי׃  11ו ִּידַ עְּ ֶּתם אֶּ ת הָ אֱ מֶּ ת ו ְּהָ אֱ מֶּ ת
תֹוצִּיאֲ כֶּם לְּחֵ רּות׃  11וַיַעֲ נּו א ֹּתֹו ז ֶַּרע ַאב ְָּרהָ ם אֲ ַַ נַחְּ נּו ּומִּ יָמֵ ינּו ֹלא־הָ י ִּינּו לְּאִּ יׁש לַעֲ בָדִּ ים ו ְּאֵ יכָה ת ֹּאמַ ר ְּבנֵי ִּ
חֹורין תִּ הְּ יּו׃ 14
וַיַעַ ן א ֹּתָ ם י ֵׁשּועַ ָאמֵ ן ָאמֵ ן אֲ נִּי א ֹּמֵ ר ָלכֶּם כָל־ע ֹּׂשֶּ ה חֵ טְּ א עֶּ בֶּד הּוא לַחֵ טְּ א׃  15ו ְּהָ עֶּ בֶּד ֹלא־י ִּׁשְּ כֹּן ַב ַבי ִּת לְּעֹולָם הַ בֵן י ִּׁשְּ כֹּן
לְּעֹולָם׃ ָ 16לכֵן אִּ ם־הַ בֵן י ַעֲ ׂשֶּ ה אֶּ תְּ כֶּם ְּבנֵי ִּ
חֹורין חָ ְּפׁשִּ ים בֶּאֱ מֶּ ת תִּ הְּ יּו׃ יוחנן ח' 31-34

כמובן שזה לא צעד קל להכיר בעובדה ,שלמרות טקס הדתי זה או אחר שעברנו ,ללא אמונה בישוע המשיח אנחנו
עומדים מול האלוהים עם ידיים ריקות .אחד האנשים ואחריו עוד רבים כמובן ,שאסף את האומץ ובעזרת חסד אלוהים
הכיר בעובדה בסיסית זאת הוא השליח שאול הטרסי" :כי אנחנו בני המילה העובדים את אלוהים ברוח ומתפארים
במשיח ישוע ואיננו בוטחים בבשר" אל הפיליפיים ג'3
קורא יקר ,בית המקדש כבר מזמן לא קיים .אין לנו מראה מקום המבוסס על הנאמר בכתבי הקודש ,שבו אלוהי
אברהם יצחק ויעקוב מראה לנו על דרך אחרת ,מלבד האמונה במותו ותקומתו של ישוע המשיח ,אשר בעזרת נוכל
בכל זאת להיכנס לברית עלי-זבח עם אלוהים.
בו נתייחס רגע לתורה שאלוהים נתן למשה במעמד הר סיני .אותה תורה שנקראת גם חכמת אלוהים ושאמורה
תֹורה הַ זֶה ,וְשַ מְ תֶ ם א ֹתֹו ,מִ צַד אֲ רֹון ב ְִרית־י ְהוָה אֱ ֹלהֵּ יכֶם;
להפריד את עם ישראל מיתר העמים .לָ ק ֹחַ  ,אֵּ ת סֵּ פֶ ר הַ ָ
וְהָ י ָה־שָ ם בְָך לְ עֵּ ד׃ דברים לא' 26
התורה ניתנה לעם ישראל בתור עדות .היא באה על מנת להזכיר לאדם כל הזמן עד כמה הוא רחוק מלמלא אחר
דרישותיו הקדושות של אלוהים ולכן זה בלתי אפשרי לצפות לזכות בחיי עולם על סמך מילוי מצוות התורה כפי שאנו
רגילים לשמוע.
מה בקשר לכפרה דרך שפיכת דם? אתה עלול לשאול! למרות שאנחנו חיים ב 2004ושהיהדות המתקדמת מעדיפה
לא להתייחס לעובדה מקראית זאת .אני רוצה להזכיר לך כי הדם בנפש יכפר ולא התורה! (ויקרא יז') 11חז"ל
העדיפו לדבר על "נשלמה פרים שפתינו" כלומר שגם דרך תפילה ניתן לקבל סליחת חטאים .אחרים ממהרים לצותת
מהנאמר בתהילים נא' 18כִי ֹלא־תַ חְ פ ֹץ ֶזבַח וְאֶ תֵּ נָה; עֹולָ הֹ ,לא תִ ְרצֶה׃
כן ,רוח נשברה הולכת יחד עם זבח אבל לא במקום .אין בכוחם של מעשי הצדקה כביכול ,לכסות על חטאי היום יום
שאנחנו עושים .או לשנות את העובדה היסודית הבאה :בעיני אלוהים אנחנו בעלי טבע חוטא מבטן ולידה וזקוקים
לקרבן מכפר.
לאורך כל תקופת המקרא ועד הזמן שישוע המשיח חיי על הארץ ,אנחנו מוצאים שאנשים הקריבו קרבנות על מנת
להתרצות בפני אלוהים .אם היה זה נוח ,אברהם אבינו ,משה ,הכוהנים והנביאים ,כולם כאחד ידעו שעל מנת לקבל
סליחת חטאים ,היה עליהם להקריב קרבן דם.
וְַאחֲ ֵּרי הַ שָ בֻׁעִ ים שִ שִ ים ּושְ ַני ִם ,יִכ ֵָּרת מָ שִ יחַ וְאֵּ ין לֹו; וְהָ עִ יר וְהַ ק ֶֹדש י ַשְ חִ ית עַ ם ָנגִיד הַ בָא ו ְִקצֹו בַשֶ טֶ ף ,וְעַ ד קֵּ ץ
מִ לְ חָ מָ ה ,נֶחֱ ֶרצֶת ש ֹמֵּ מֹות׃ דניאל ט'  26מראה לנו כי המשיח עתיד לבוא ולהיכרת מארץ החיים ,עוד לפני חורבן בית
שני.
קורא יקר ,אלו כמה פסוקים וישנם עוד רבים אחרים שמלמדים אותנו שהיום זה בלתי אפשרי להיכנס בברית עם ה'
כפי שהיה נהוג בימי האבות ,על פי המצוות שאלוהים נתן למשה .אין לנו היום היכל או כוהן וכפורת .אין לנו גם את
האפשרות להקריב שני כבשים מדי שבת בשבתו כפי שנדרש בברית הראשונה שניתנה למשה רבנו.
בו נחזור עוד פעם לדבר על המילה ברית .ובכן ברית היא הסכם .ההסכם הראשון שהיה בין אלוהים לבני אדם
הסתכם בנקודה זו :אלוהים יכפר לבני האדם על חטאיהם על בסיס דם בהמה כשרה שאותה יקריב החוטא.
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וַיִקַ ח מ ֹשֶ ה חֲ צִי הַ ָדם ,וַיָשֶ ם בָאַ גָנ ֹת; וַחֲ צִי הַ ָדם ,ז ַָרק עַ ל־הַ מִ ְזבֵּחַ ׃  2וַיִקַ ח סֵּ פֶ ר הַ ב ְִרית ,וַיִקְ ָרא בְָא ְזנֵּי הָ עָ ם; וַי ֹאמְ רּו,
כ ֹל אֲ שֶ ִ
ר־דבֶר י ְהוָה נַעֲ שֶ ה וְנִשְ מָ ע׃  2וַיִקַ ח מ ֹשֶ ה אֶ ת־הַ ָדם ,וַ ִיזְר ֹק עַ ל־הָ עָ ם; וַי ֹאמֶ ר ,הִ נֵּה ַדם־הַ ב ְִרית אֲ שֶ ר כ ַָרת י ְהוָה
עִ מָ כֶם ,עַ ל כָל־הַ ְדב ִָרים הָ אֵּ לֶ ה׃ שמות כד' 6-8
ההסכם החדש ,לעומת זאת ,הוא לא על בסיס של דם בהמות .על פי ההסכם החדש או הברית החדשה (לא הספר)
אלוהים יכפר לבני האדם על חטאיהם על בסיס דם המשיח.
ִי־דם הַ מָ שִ יחַ
ירים וְאֵּ פֶ ר הַ פָ ָרה אֲ שֶ ר יֻׁזֶה עַ ל־הַ טְ מֵּ אִ ים י ְַק ְדשֵּ ם לְ טַ הֵּ ר בְשָ ָרם׃ ַ 14אף כ ַ
ם־דם הַ פָ ִרים וְהַ שְ עִ ִ
ַ
כִי אִ
אֲ שֶ ר־הִ קְ ִריב אֶ ת־עַ צְמֹו לֵּ אֹלהִ ים בְרּוחַ ִנצְחִ י ּובְלִ י־מּום י ְטַ הֵּ ר לִ ְבכֶם מִ מַ ַַ עֲ שֵּ י מָ וֶת לַ עֲ ב ֹד אֶ ת־אֱ ֹלהִ ים חַ יִים׃ 15
ִירשּו הַ מְ ק ָֹראִ ים אֶ ת־הַ בְטָ חַ ת נַחֲ לַ ת עֹולָ ם ַאחֲ ֵּרי אֲ שֶ ר־מֵּ ת
ּובַעֲ בּור ז ֹאת הּוא מְ תַ ַַ וְֵּך לִ ב ְִרית חֲ ָדשָ ה לְ מַ עַ ן אֲ שֶ ר־י ְ
לִ פְ דֹות מִ ן־הַ פְ שָ עִ ים אֲ שֶ ר נַעֲ שּו בִימֵּ י הַ ב ְִרית הָ ִראשֹונָה׃ אל העברים ט' 13-15...
קורא יקר .עד כה הצגנו בפניך באופן מאד פשוט את הנאמר בדבר אלוהים .מה שעשינו בעצם זה ששטחנו לפניך
את תוכנית אלוהים לגאולת בני אדם .כלומר לא דברנו אתך על זה שאתה צריך להחליף דת או ללכת בעקבות איזה
גורו על מנת להכיר את אלוהים ואהבתו דרך ישוע המשיח .כל מה שהצגנו בפניך זה את בשורת ישועתך.
החיים שלנו קצרים ומלאים בהרבה החלטות .חלקן חשובות וחלקן פחות חשובות .קימת החלטה אחת שהיא
החשובה מכל וזה בנוגע ליחס שלנו לגבי אהבת אלוהים דרך ישוע המשיח .האם נקבל אותו בתור המושיע האישי
שלנו ונהנה מחיים רוחניים לצד אלוהים או שאנחנו מעדיפים אותו בתור השופט שלנו .מתוך ניסיון אני יודע שהדברים
האלו לא כל כך מוכרים לקורא בעל רקע יהודי אבל למרות הכל זאת היא הבשורה שלנו.
אנשים מנסים להציג היום את הבשורה בצורה כזאת שכל אחד יוכל לקבל אותה .הם מקזזים פה משהו ושמה משהו
עד שלו נשאר בעצם שום דבר מועיל ומושיע.
כשם שזה היה הכרחי שתהיה לנו לידה טבעית כלומר לאב ואם על-מנת שנצא לאור העולם .ככה זה גם הכרחי
שתהיה לנו לידה רוחנית על מנת שנוכל לקחת חלק במשפחתו של אלוהים .החלק הזה אינו דבר שמקבלים בירושה
בגלל שאנחנו יהודים וגם הנאמר בספר פרקי אבות לא יכול לעזור לנו הרבה במקרה הזה מכוון שמדובר כאן בחכמת
אדם אשר לקחה חלק מהנאמר בכתבי הקודש ובנתה עליו הנחה לא נכונה.
קורא יקר .כבודם של חכמים במקומו הוא אבל שוב פעם מעשים או גמילות חסדים אינם יכולים לקרב אותנו אף לא
במאומה לאלוהים או לתת לנו את התואר "צדיקים" .לכן גם היום אנחנו עדין זקוקים ללידה מלמעלה דרך האמונה
במותו ותקומתו של ישוע המשיח מאם המתים עבור סליחת חטאים.
וְהַ מְ קַ בְלִ ים א ֹתֹו הַ מַ אֲ מִ ינִים בִשְ מֹו נָתַ ן־ע ֹז לָ מֹו לִ הְ יֹות ָבנִים לֵּ אֹלהִ ים׃  11אֲ שֶ ר ֹלא מִ ָדם וְֹלא מֵּ חֵּ פֶ ץ הַ בָשָ ר ַאף
ֹלא־מֵּ חֵּ פֶ ץ ֶגבֶר נֹולָ דּו כִי אִ ם־מֵּ אֱ ֹלהִ ים׃ יוחנן א' 12-13
כַנֹולָ ִדים שֵּ נִית ֹלא מִ ז ֶַרע נִשְ חָ ת כִי אִ ם־מִ ז ֶַרע ֹלא י ִשָ חֵּ ת בַמַ אֲ מָ ר שֶ ל־אֱ ֹלהִ ים הַ חַ י וְהַ קַ יָם לְ עֹולָ ם׃ ( פטרוס א' א'23).
אז מהי בעצם לידה רוחנית ? המושג הזה הפך לכל כך נדוש שאנשים כבר לא יודעים במה המדובר .הרי רבים מאלו
שחזרו ממסע במרחבי המזרח הרחוק עברו איזו שהיא חוויה רוחנית.
כתבי הקודש מלמדים אותנו שכאשר משהו הגיע להכרה שהוא עומד מול אלוהים עם ידיים ריקות ומקבל את הנאמר
בכתבי הקודש לגבי טבעו החוטא .אז הוא מוכן ללידה השנייה שהיא מלמעלה מאלוהים.
תֹודה
ֶ
 2אֲ בָל מַ ה־ת ֹאמַ ר קָ רֹוב אֵּ לֶ יָך הַ ָדבָר בְפִ יָך ּובִלְ ָבבֶָך הּוא ְדבַר הָ אֱ מּונָה אֲ שֶ ר אֲ נַחְ נּו מְ בַשְ ִרים׃  1כִי אִ ם־בְפִ יָך
ָאדם וְהָ י ְתָ ה לֹו
שֶ יֵּשּועַ הּוא הָ ָאדֹון וְתַ אֲ מִ ין בִלְ ָבבְָך שֶ הָ אֱ ֹלהִ ים הֱ עִ ירֹו מִ ן־הַ מֵּ תִ ים תִ ּוָשֵּ עַ ׃  11כִי בִלְ בָבֹו י ַאֲ מִ ין הָ ָ
יֹודה וְהָ י ְתָ ה־לֹו לִ ישּועָ ה׃  11כִי הַ כָתּוב א ֹמֵּ ר כָל־הַ מַ אֲ מִ ין בֹו ֹלא י ֵּבֹוש׃  11וְאֵּ ין הַ פְ ֵּרש בֵּין הַ י ִ
ְהּודי
לִ צ ְָדקָ ה ּובְפִ יהּו ֶ
לַ ְיוָנִי כִי ָאדֹון אֶ חָ ד לְ כֻׁלָ ם ו ְהּוא עָ שִ יר לְ כָל־ק ְֹרָאיו׃  11כִי־כ ֹל אֲ שֶ ר־י ִקְ ָרא בְשֵּ ם י ְהֹוָה י ִמָ לֵּ ט׃ אל הרומיים י'8-10
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אלו הם חייך – אלו הם חיי הנצח!
כן ידידי היקר האמונה שאנחנו מבשרים היא לא דבר רחוק וגם אינה דורשת רמת משכל גבוהה .אנחנו מבשרים לך
דברים שקשורים לפה וללב .נשמע פשוט מידי?
אלוהים אוהב אותך! אנחנו ניסינו ,בצורה הקצרה והפשוטה ביותר לספר לך עד כמה אלוהים אוהב אותך דרך ישוע
המשיח .תקוותנו שגם אתה תהיה בין אותם אלו אשר לקחו את אלוהים בדברו והאמינו לבשורה .בין אותם אלו אשר
מצאו את השקט הנפשי והשלווה הבאים דרך האמונה בישוע המשיח.
כן  -אני מודה בעובדה שאני חוטא מבטן ולידה ומקבל בזה את סליחת החטאים ומתנת חיי עולם דרך מה שהאדון
ישוע המשיח עשה עבורי על ידי מותו ותקומתו מהמתים.
לא -אני דוחה ברגע זה את מתנת חסד אלוהים לקבל סליחת חטאים דרך ישוע המשיח ומעדיף להתייצב בפני אלוהי
אברהם יצחק ויעקוב כמו שאני ללא סליחת חטאים.
דע לפני מי אתה עומד! זהו הזמן להחליט.
 ...הנה עתה עת רצון הנה עתה יום הישועה"

"האם אתה באמת רוצה להיוולד מלמעלה ?"
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אלו הם חייך – אלו הם חיי הנצח!
"אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה" יוחנן ג' 7
קורא יקר ,אתה בטח שמעת כבר כמה פעמים על הביטוי "להיוולד מחדש" .אנשים שעברו תאונה קשה וניצלו בנס נוהגים
לומר לפעמים " אני ממש נולדתי מחדש ומעתה ואלאה אשתדל לשמור מצוות" וכו' .המושג הזה מאד נפוץ בין מאמינים
משיחיים .כל כך נפוץ שלפעמים קשה לדעת מה אותו אדם שאומר שהוא "נולד מחדש" באמת מאמין .הסיבה היא שכל
אחד על פי השקפתו הוא מתאר את הלידה באופן שונה .ישנם מאמינים משיחים שטוענים שאדם שנולד מחדש הוא מישהו
שעבר טקס טיהור דתי כל שהוא מלווה באיזה שהוא חוויה או הרגשה .בשעה שאחרים מבינים שהמשמעות האמיתית של
המושג להיוולד מחדש נכון להיום ,הוא לקבל את ישוע בתור האדון והמושיע שמת עבור חטאינו וקם לתחייה בעבור
צדקתנו .אני רוצה להזכיר לקורא שבתרגום העברי של הברית החדשה כתוב "להיוולד מלמעלה".
לכן אני מרשה לעצמי לשאול אותך פעם נוספת ,במידה ואתה עדין לא מאמין ,אם אתה באמת רוצה להיוולד מלמעלה ?
מכוון שמה שאני עומד לספר לך לא קשור לאיזה נס או חוויה מיסטית אלא ללידה רוחנית למשפחת אלוהים.
"ובפרושים איש נקדימון שמו קצין היהודים :ויבוא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלוהים
באת כי לא יוכל איש לעשות האותות אשר אתה עושה בלתי אם האלוהים עמו" א' 1,2
הבשורה על פי יוחנן מספרת לנו על משהו בשם נקדימון שנקרא בתלמוד נקדימון בן גוריון ,פרוש וגם אחד מהמנהיגים.
יוחנן מספר לנו (ב' )" 13ויהי בהיותו בירושלים בחג הפסח ויאמינו רבים בשמו כי ראו האותות אשר עשה" כלומר אפשר
להבין מהיכן באה ההתעניינות שגילו הפרושים ונקדימון בניהם בדבריו של האדון .אותו נקדימון אנחנו קוראים בהמשך
ניסה להגן על אדונינו (יוחנן ז'  )11-15ויותר מאוחר עזר לקבור אותו( .יוחנן יט'  32,41אם הוא בסופו של דבר האמין שישוע
הוא המשיח בן האלוהים? הכתוב אינו מדבר על זה .נקדימון היה אולי אחד מאלו שהאמינו בו רק בגלל הנסים שהוא עשה
או שראו אותו בתור מורה מאלוהים .אבל זה עדין אינו מספיק כפי שאנחנו לומדים מהנאמר על ידי יוחנן בפרק ח' .35-46
גם היום זה לא מספיק להאמין שישוע הוא המשיח ובן האלוהים אנחנו צריכים להמשיך אלאה אחרי מותו ותקומתו
ולהאמין שהוא גם האדון והמושיע שלנו.
"ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אומר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות את מלכות האלוהים" ג'.3
כלומר צריך יותר מידיעת העובדות על מנת לראות את מלכות האלוהים .בתור פרוש הוא היה אמור להכיר את הנבואות
שמדברות על מלכות האלוהים על הארץ כפי שגם יוחנן המטביל והשליחים בישרו "שובו כי מלכתות השמים קרבה"...
מתי ג'" 1ובלכתכם קראו לאמור מלכות השמים קרבה לבוא" מתי י' .7
"ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן היוכל לשוב אל בטן אמו ויולד" ג'4
קורא יקר .נקדימון בא לישוע בראש ובראשונה על מנת לדעת עם זהו מושיע ישראל ולכן זה נשמע לו קצת מוזר שמשהו
מדבר אתו על לידה מלמעלה .אני מדגיש את זה מכוון שהרבה מאמינים מקרב אומות העולם שכחו שעם ישראל תמיד
חיכה לבוא המשיח אשר יגאל אותם וישחרר אותם מעול אויביהם ולו
דווקא משהו שימות עבור חטאיהם ויעזור להם להכיר את אלוהים .הרי הם אמרו את זה בפרוש שהם בני אברהם (יוחנן ח'
 )31-45כלומר כל מה שעם ישראל רוצה בעצם זה קצת שקט ביטחוני וכלכלי ובטח לא מישהו שיושיע אותם מחטאיהם.
הרבה מאמינים מאומות העולם מלמדים בין השאר שנקדימון הוא דוגמא ליהודי דתי שלא מבין או רוצה "להיוולד
מלמעלה" .לדעתנו ההסבר הזה לא כל כך מדויק ולכן אני מזמין אותך להמשיך ולקורא את המאמר הזה על מנת לקבל
יותר אור על הנושא.
הדברים שישוע המשיח אמר לנקדימון אחד ממנהגי כת "הפרושים" בתקופת ימי הבית השני גרמו לו לתמהה .או במילים
אחרות משכו את תשומת ליבו ..זה כמובן לא מוזר שבן כת הפרושים יתעניין בדברים רוחניים .אולי רק להזכיר לקורא
ההבדל בין הפרושים והצדוקים של אותם ימים אפשר להשוות אותו פחות או יותר להבדלים בין היהדות האורתודוקסית
והרפורמית של ימינו אנו בכל הקשור לאמונה "בתקות המתים ותחיתם או בקיומם של מלאכים או רוח" (מעשי השליחים
כג'.)6-8
"ויען ישוע אמן אמן אני אומר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים" ג' 1

www.AmenAmen.nl

36

אלו הם חייך – אלו הם חיי הנצח!
אנו מגדירים את דברי ישוע לנקדימון בתור איזו גהרה קטנה .מכוון שהנה עומד לפניך רב בישראל משהו שאמור לדעת את
ההבדל בין דברים רוחניים לגשמיים ,ואותו אחד למרות השכלתו אינו יודע מה פרוש המושג להיוולד מלמעלה .זה כמובן
מזכיר שיחות לאין ספור עם אחדים מבני עמנו אשר מזמן אמורים היו לדעת מה פרוש המושג להיוולד מלמעלה.
"הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא" ג' 6כלומר מה שקבלנו עקב הלידה הטבעית שלנו ,השתייכות ,מוצא,
דת השכלה לא בהכרח עובר אתנו ללידה הרוחנית .אלו שני דברים נפרדים.
"ןיען ישוע ויאמר אליו רב בישראל אתה וזאת לא ידעת :אמן אמן אני אומר לך כי את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו
נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו :אם הגדתי לכם עניני הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו בהגידי לכם עניני השמים" יוחנן
ג' 51-51
לפני שאנחנו מתחילים להוריד בערכו של נקדימון בתור אחד שלא הבין את כוונת המושג "להיוולד מלמעלה" בוא לא
נשכח לרגע את עצמנו ואת מה שנקרא המשיחיות באופן כללי .המושג להיוולד מחדש או מלמעלה עבר כל כך הרבה תלאות
שגם היום הרבה אנשים חושבים שהמושג "לידה מלמעלה" קשור לאיזה חוויה רוחנית שצריכים לעבור ולו דווקא לעובדה
שהאמונה במותו ותקומתו של ישוע המשיח מהמתים עבור חטאינו ,היא בעצם הסימן והכוונה מאחורי המושג להיוולד
מלמעלה.
קורא יקר .המרכיב הכי חשוב במושג "להיוולד מלמעלה" אינו קשור לחזרה בתשובה או
לחוויה דתית כל שהיא אלא ללידה רוחנית גרידא .ועל זה אנחנו קוראים חד וחלק מפי האדון" .ויען ישוע אמן אמן אני
אומר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים :הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח
רוח הוא" יוחנן ג' 1,6
האדון ישוע המשיח ,באופן מאד מדויק ,ציין בפני נקדימון את המהות האמיתית של המושג "להיוולד מלמעלה" .פה לא
מדובר בהתחדשות רוחנית של הבשר או הגוף  ,הנפש והרוח .גם לא מדובר פה באיזו תורה מעניינת שאמורה לספק את
סקרנותנו ולמלאות את הריקנות בחיינו .וכמובן גם לא מדובר פה באיזה טקס דתי שאמור לרחוץ את בשרינו מהחטאים
מכוון "שהנולד מהבשר בשר הוא" .קורא יקר ישנו גורם אחד בכל העולם אשר יכול לתת לנו חיים חדשים וזה רוח
אלוהים .רק רוח אלוהים יכולה לתת לנו טבע אלוהי:
לידה רוחנית
שאנחנו קוראים את הנאמר בבשורה על פי יוחנן פרק ג' פסוק  7חשוב מאד שנשים לב למעבר מגוף יחיד "אל תתמה" לגוף
רבים "כי עליכם" "אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה" יוחנן ג'  .7לאור הפסוק הזה ואחרים ,אנחנו לומדים
שישוע הפנה את דבריו לנקדימון אך בעצם דיבר באופן כללי על הלידה הרוחנית של עם ישראל ולו דווקא על איזו לידה
אינדיווידואלית שזה בעצם נושא בפני עצמו .פה זה המקום לשאול איך זה שמורה בישראל לא יודע שעם ישראל ,דבר
ראשון צריך לעבור לידה רוחנית לפני שהם יוכלו לראות את מלכות האלוהים .את אותה מלכות עלי אדמות שאודותיה
דברו הנביאים .הסיבה כנראה היא אותה סיבה שכבר אז הם לא הצליחו להבין את משמעות הנבואות שדיברו על בואו של
ישוע כמו היום .הם דרשו יותר בדברי החכמים או מה שקרוי גם מסורת או התורה שבעל פה וכו' ולא התפנו להקשיב לדבר
אלוהים דרך נביאיו.
"ואמרת אל פרעה כה אמר יהוה בני בכורי ישראל :ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנוכי הורג את
בנך בכורך" שמות ד' 11,13
"בתועבות יכעיסוהו :יזבחו לשדים לא אלוה :אלוהים לא ידעום חדשים מקרוב באו :לא שערום אבותיכם" צור ילדך
תשי ותשכח אל מחללך" שמות לב' 57-11
יציאת מצרים ,לאלו מבננו שעדין אינם יודעים ,מהווה בעצם את הלידה של עם ישראל .המאורע הזה אינו איזה אגדה או
אחד מסיפורי אלף לילה ולילה אלא חלק מאד חשוב בתוכנית אלוהים עבור עם ישראל העם הנבחר .גם השליח שאול
הטרסי בזמנו הוא מוסיף" :ולא אכחד מכם אחי שאבותינו היו כולם תחת הענן וכולם עברו בתוך הים :וכולם נטבלו למשה
בענן ובים" הראשונה אל הקורנתיים י' 5,1
הם נטבלו למשה ונולדו כאומה חדשה .זה קצת מוזר לקרוא במקום אחר איך משה נכנס לוויכוח עם אלוהים על אותו עם
קשה עורף זה.
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"ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי :האנוכי הריתי את
כל העם הזה אם אנוכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת
לאבותיו" במדבר יא'55,51
הנקודה החשובה פה היא שמשה מכיר בעובדה שזה אלוהים אשר הוליד את האומה הזאת .עם ישראל שייך לאלוהים ולא
אלוהים לעם ישראל ולכן עליהם להתאים את עצמם לתכניתו ולא הוא לאופיים המרדני.
"ומשה עלה אל האלוהים וירא אליו יהוה מן ההר לאמור כה תאמר לבית יעקוב ותגיד לבני ישראל :אתם ראיתם אשר
עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי :ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם
לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ :ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל"
שמות יט' 3-6
קורא יקר אלוהים ילד את עם ישראל על מנת שהם ישמשו לו בתור "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" .הם אלו שאמורים
לשמש בתור עדיו ולהביא את הבשורה לכל קצוות תבל .זהו בכל אופן מה שאלוהים הבטיח לאברהם אבינו "ואעשך לגוי
גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה :ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחות האדמה"
בראשית יב'  1.3ואלו גם הדברים שכל נביאים דאגו להבהיר לעם "ואתם כוהני יהוה תקראו משרתי אלוהינו יאמר לכם
חיל גוים תאכלו ובכבודם תתימרו" ישעיה סא' 6
אין לנו צורך לתת פה שיעור בהיסטוריה על מנת לדעת שעם ישראל נכשל בצורה מאד ברורה מללכת על פי רצון אלוהים
ובעקבות מטרתו ולשמור על הברית עם אלוהים כפי שמשה מסר להם .מכוון שעם ישראל לא מילא אחר מצוות התורה
וכתוצאה באו גם הקללות ,היה צורך לכרות אתם ברית חדשה דרך מישהו יותר גדול ממשה.
"הנה ימים באים נאום יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה :לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום
החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום יהוה :כי זאת הברית אשר אכרות
את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום יהוה נתתי את תורתי בקירבם ועל ליבם אכתבנה והייתי להם לאלוהים והמה
יהיו לי לעם :ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם
נאום יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד" ירמיהו לא'35-36
הכוונה לברית חדשה שתוליד את העם מחדש ותספק לו סליחת חטאים לאומית .רק כאשר עם ישראל יקבל את הברית
הזאת יהיה אפשר לדבר על התחדשות רוחנית של האומה ועל שיבת ציון כפי שהכתוב מלמד .חשוב לציין פה שתהליך
הלידה הזאת ייקח לכל היותר יום אחד" :מי שמע כזאת מי ראה כאלה היוחל ארץ ביום אחד אם יולד גוי פעם אחת כי
חלה גם ילדה ציון את בניה :האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם אני המוליד ועצרתי אמר אלוהיך" ישעיה סו' .8
זה עצוב להגיד ,אבל חכמיו ומנהיגיו של העם הנבחר  ,עם ישראל לא הבינו את המצב הרוחני שאליו נקלע העם ואת הצורך
שלהם ללידה מלמעלה .עם ישראל חיי קרוב ל  5111שנה תחת הברית שנכרתה במעמד הר סיני ולא הצליח לעמוד
בדרישותיה של הברית הזאת .מרדנותם העקבית ללכת על פי רצון אלוהים הביאה לכך שבסופו של דבר הם הוגלו
לבבל".ויגל השארית מן החרב אל בבל ויהיו לו לבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס :למלאות דבר יהוה בפי ירמיהו עד
רצתה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה" דברי הימים ב' לו'11-15
שים לב ,שזה היה בזמן גלות בבל שהנביא יחזקאל כתב את הנבואה אודות הלידה הרוחנית של עם ישראל ויחד אתם
העולם כולו .אנחנו מאמינים שכאשר האדון ישוע המשיח אמר לנקדימון (יוחנן ה'..." 3אם לא יולד איש מן המים והרוח
לא יוכל לבוא אל מלכות אלוהים" הוא התכוון בין השאר לנאמר כבר קודם לכן על ידי הנביא יחזקאל.
"ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם :וזרקתי עליכם מים טהורים
וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם :ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרותי את לב
האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר :ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם:
וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוהים :והושעתי אתכם מכל טמאותיכם"...
יחזקאל לו' 14-12
האדון ישוע פנה אל נקדימון ודיבר אתו על הלידה מהמים והרוח .הוא דיבר אל יהודי שידע מה זה טהרות אבל לא הכיר
או אולי שכח את הנבואה שמדברת על טהרה לאומית ,לב חדש ורוח חדשה.
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אבל עדין לא אבדה תקווה .יום יבוא ,והוא לא רחוק ,שדבריו של השליח פטרוס יהפכו למציאות" :ברוך האלוהים אבי
אדונינו ישוע המשיח אשר כרוב רחמיו חזר וילד אותנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים" "כנולדים שנית
לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת המאמר של אלוהים החי והקים לעולם" הראשונה לפטרוס א' 3,13
באותו יום עם ישראל ישוב ויעמוד במרכז תוכנית אלוהים אותה תוכנית אשר נאמר לנו בין השאר "שהתורה תצא מציון
ודבר אלוהים מירושלים"
"ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כוהנים וגוי קדוש ועם סגולה למען תספרו תהילות הקורא אתכם מחושך אל אורו הנפלא:
אשר לפנים לא עם הייתם ועתה עם אלוהים ואשר לפנים לא רוחמו ועתה מרוחמים" הראשונה לפטרוס ב' 2-55
קורא יקר ,כפי שראינו ,האדון ישוע המשיח דבר עם נקדימון בראש ובראשונה על הלידה הרוחנית של עם ישראל אחרי
שהם יטהרו ויקבלו רוח חדשה ולב חדש .ישנם אלו שישאלו כמובן אז מה אם הלידה הרוחנית של כל אחד מאתנו בנפרד.
כמו שבאנו לעולם על ידי הורינו דרך לידה טבעית .חשוב מאד לדעת שקיימת גם לידה רוחנית לא רק של יהודים ועם
ישראל אלה של כל אחד מבני אדם למשפחת האלוהים או יותר נכון הקהילה שהיא "גוף המשיח" כמו שלא היינו רוצים
שבני עמנו יחשבו שהלידה הרוחנית קשורה לאיזה טקס דתי או מנהג זה או אחר ,ככה גם הלידה רוחנית בזמן הנוכחי אינה
קשורה לטקסים וחשוב מאד לא לערבב בין חברות בקהילה או כנסיה לבין חברות בגוף המשיח.
אין לנו כל ספק שבאותו רגע שמשהו מאמין שישוע הוא האדון ושעל ידי מותו המכפר ותקומתו מהמתים הוא הושיע
אותו .,שאלוהים דרך רוח הקודש נותן לו חיים חדשים(אל האפסיים א' ) 53,54האדון ישוע המשיח הוא עבורנו הדרך
היחידה לקבל את מתנת חסד האלוהים ולא את שכר החטא שהוא המוות( .אל הרומיים ו' 13).
ברגע שמשהו ממוצא יהודי או מוסלמי ,נוצרי וכו' מקבל את העובדה שהוא חוטא מבטן ולידה ושרק אלוהי אברהם יצחק
ויעקוב דרך האדון ישוע המשיח יכול להושיע אותו והוא מאמין לבשורת המשיח .כתבי הקודש מלמדים אותנו שבאותו רגע
הוא " נברא במשיח ישוע" "כי פועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלוהים מקדם למען
נתהלך בהם" אל האפסיים ב' 51
חשוב מאד לדעת ולהבין מה אלוהים בורא היום .הרי אנחנו לא מצפים מכל אלו שאתם אנחנו מדברים על האמונה ,שישר
ירשמו את עצמם בתור חברים באותו ארגון או קהילה היכן שאנחנו מתחברים אלא שבראש ובראשונה יקבלו את ישוע
המשיח בתור האדון והמושיע ושיהיו חברים בקהילת "גוף המשיח" כן קורא יקר אם אפשר להצביע על משהו שאלוהים
עושה בברור היום אז זה יהיה על בנית קהילת "גוף המשיח" .אולי זה לפעמים קצת מאכזב שרואים שאחוז המבקרים
באולם האסיפות שלנו אינו גדל על פי הציפיות ולמרות מאמצי הבישור שנעשו .אבל שוב אלוהים עוסק בראש ובראשונה
בבניית הקהילה שהיא גופו לתהילתו הוא ולא בהרחבת או טיפוחו של הארגון שלנו.
"בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצוות והחוקות לברוא בנפשו את השנים לאדם אחד ויעש שלום :וירצה את שניהם
בגוף אחד לאלוהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה" אל האפסיים ב' 51:56
"האדם האחד" הזה כפי שגם ידוע בשם קהילת "גוף המשיח" הוא בעצם הגוף היחידי שאלוהים בונה במשך כל זמן החסד
אשר בו אנחנו חיים .כלומר הוא לא עוסק בבניית בנינים או דתות אלא בבנייתם של אנשים ,מאמינים.
הרי כל מאמצי הבישור שאנחנו עושים והאהבה שיש לנו עבור הלא מאמין באים מכוון שאנחנו מבשרים על האפשרות
להתרצות עם אלוהים ולא על איזה דת חדשה .אנחנו בעצם "אחוזי אהבת המשיח" לא כדי שמשהו יצטרף לאירגון שלנו
אלא כדי שדרך האמונה הוא ייקח חלק "בבריה החדשה" "לכן מי שהוא במשיח בריה חדשה הוא הראשונות עברו הנה
הכל נעשו חדשות" השנית אל הקורנתיים ה' . 57
קורא יקר ,אני מאד מקווה שהאמת אודות "גוף המשיח" אותו גוף מאמינים שאלוהים בונה ,תעזור לך להבין שלמרות
מוצאנו היהודי והרצון לשמר את חלק מהמורשת שלנו ,אנחנו בתור מאמינים כמו רבים אחרים מאומות העולם "במשיח
בריה חדשה" .כלומר לא בהכרח חברים באיזה אירגון כנסייתי אבל כן בהכרח חברים "בגוף המשיח" "ואתם גוף המשיח
אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו" הראשונה אל הקורנתיים יב' .17
כשם שהאדם הראשון לא נולד אלא נברא ככה גם אנחנו אלו שמאמינים שישוע המשיח הוא האדון והמושיע ,עוברים
מהבריאה הישנה למשהו חדש .אנחנו יכולים להמשיך ולקרוא לזה לידה מחדש .אבל למה שלא נדייק יותר וניתן לכתוב
לדבר .ולכן אנחנו שוב פעם חוזרים ואומרים "לכן מי שהוא במשיח בריה חדשה הוא הראשונות עברו הנה הכל נעשו
חדשות" השנית אל הקורנתיים ה' . 57
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הייתי רוצה לסכם פה בכמה מילים .לידה רוחנית היא פעולה אלוהית מאד חשובה הן עבור עם ישראל בעתיד והן בהקשר
לאנשים מאמינים תחת זמן החסד וקהילת "גוף המשיח" .לידה מחדש עבור היהודי תחת בשורת המלכות תהפוך אותו
להיות חלק מהאומה שנולדה מחדש ,עם ישראל .לידה רוחנית היום כלומר  1111הופכת אותנו בראש ובראשונה להיות
חלק מקהילת גוף המשיח "הבריה החדשה"
קורא יקר ,אני רוצה לשאול אותך בהזדמנות הזאת שאלה מאד חשובה .אני כמובן לא יודע מאיזה רקע אתה בא או מה
היא השקפת עולמך או לאיזה זרם אתה שייך בתוך מה שנקרא יהדות משיחית .אבל בעצם זה גם בכלל לא חשוב .מכוון
שכל מי שקורא את הכתבה הזאת על פי הכתוב הוא נופל תחת אותה קטגוריה" :וגם אנחנו כולנו בתוכם הלכנו לפנים
בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי בני רוגז בטבענו כשאר בני אדם" אל האפסיים ב'  3השאלה שלי היא
האם עברת לידה רוחנית האם רוח אלוהים שוכנת בקרבך ? האם עברת ממצב של מוות רוחני לחיים חדשים דרך האמונה
שישוע האדון והאחד ויחיד שדרך מותו המכפר ותקומתו מהמתים אנחנו יכולים לקבל את סליחת החטאים.
נשמע קצת מסובך? אחרים יגידו אולי שזה נשמע יותר נוצרי מאשר יהודי ? מישהו אפילו אמר לי פעם שכל מה שאנחנו
צריכים זה רק להאמין שישוע הוא המשיח בן אלוהים! אז שאלתי אתו ,ומה בנוגע למות המשיח על הצלב ותקומתו
מהמתים? האם את זה כבר שכחת? איך שלא יהיה ,מדובר פה במה שהכתוב מלמד ולכן קורא יקר במידה ועדין לא עברת
לידה רוחנית דרך האמונה .אני מזמין אותך לעשות את זה עכשיו .כלומר לקבל את ישוע בתור המשיח האדון והמושיע
שלך.
"ובזאת הודיע האלוהים את אהבתו אלינו אשר משיח מת בעדנו ואנחנו עוד חטאים" אל רומיים ה' 8
"ויוציאם ויאמר אדוני מה אעשה ואושע :ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך" מעשי השליחים טז'31,35
"כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלוהים היא :לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש"
אל האפסייםב' 8,2

ישועה ולהוושע
הרבה אנשים מדברים היום על ישוע ,שחולל ניסים ריפא את החולים ועזר לאנשים בקיצור הם מדברים על איזה דמות
היסטורית שבאה לעולם על מנת לתת לנו דוגמא .אבל בעצם זה לא העיקר .העיקר הוא שמדובר באלוהים שהתגלה בבשר.
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אם נסתכל סביבנו נמצא שהרבה אנשים אומרים שהם מאמינים בישוע אבל לא תמיד יודעים מהי תכלית האמונה או מה
בכלל אנחנו צריכים להאמין על מנת להיוושע .יכול להיות שאותו רגע ששמענו לראשונה על ישוע היה רגע מאד מרגש .יכול
להיות שטוב לנו בחברת מאמינים אבל עיקר הבשורה טמון בשם עצמו .אלוהים בא לעולם על מנת להושיע את בני האדם.
ֹלהים
יקבְ לּו ַדעַ ת הָׁ אֱ מֶ ת׃  1כִ י אֶ חָׁ ד ָׁהאֱ ִ
 הדם וִ ַ
ֹלהים מו ִֹשיעֵ נּו׃  4אֲ ֶשר חֶ ְפצוֹ כִ י יִ ּו ְָׁשעּו כָׁל־בְ נֵי ָׁה ָׁ
 3כִ י־כֵ ן טוֹב וְ ָׁרצּוי בְ עֵ ינֵי אֱ ִ
ֹלהים ּובֵ ין בְ נֵי  הדָׁ ם הּוא בֶ ן־ הדָׁ ם הַ מָׁ ִשיחַ יֵשּועַ ׃  6אֲ ֶשר נָׁתַ ן אֶ ת־נ ְַפשוֹ כֹפֶ ר בְ עַ ד הַ כֹל וְ זֹאת הָׁ עֵ דּות הַ בָׁ  הה
וְ אֶ חָׁ ד הַ סַ ְרסוֹר בֵ ין אֱ ִ
בְ עִ ָׁתּה׃ הראשונה לטימותיוס פרק ב
אז בואו נראה מה הפסוק הזה מלמד אותנו .מדובר פה על אלוהים שהוא מושיע .לא סתם אל שיושב לו רחוק מבני האדם.
נאמר פה גם שרצון האלוהים הוא בראש וראשונה שאנשים יוושעו .כלומר לא מדובר פה בסתם אמונה באדון ישוע אלא
באמונה מושיעה .לכן תכלית הבשורה היא לספר לאנשים איך הם יכולים להיוושע.
הפסוק ממשיך ומספר לנו שיש מתווך אחד בין בני האדם ואלוהים ואומר שזה "בן האדם " ישוע .אם ישוע הוא בן אדם!
אז למה אתם אומרים שהוא אלוהים? אז באמת האלוהות של האדון ישוע היא דבר מאד חשוב ,מכוון שרק אלוהים יכול
להושיע את בני האדם .ישוע היה בן אדם במובן שהוא נולד למרים אימו ויוסף היה אביו למרות שמרים הרתה מרוח
הקודש .במובן הזה הוא היה בן אדם אך באותה מידה גם בן האלוהים.
ֹלהים׃ לוקס ג
ן־שת בֶ ן־ הדָׁ ם בֶ ן־אֱ ִ
 38בֶ ן־אֱ נוֹש בֶ ֵ
על סמך הנאמר חשוב שנזכור את משמעות השם "ישוע" שמשמעותו להושיע .לא לתת משמעות לחיים או שמחה בלב אלא
דבר ראשון להושיע .להושיע אותנו משכר החטא שהוא המוות.
ֹלהים ִהיא חַ יֵ י הָׁ עוֹל ִָׁמים בַ מָׁ ִשיחַ יֵשּועַ אֲ ֹדנֵינּו׃ אל הרומיים ו23
י־שכַר הַ חֵ ְטא הּוא הַ מָׁ וֶת ּומַ ְתנַת חֶ סֶ ד אֱ ִ
כִ ְ
מהפסוק הזה אנחנו למדים שאין היום הבדל בין אנשים .כלומר בכל מה שקשור לתוכנית הישועה .העובדה ששכר החטא
הוא המוות קשורה היום לכולם .יהודים גווים ,ערבים ,סינים ועוד .כולם ללא יוצא מהכלל הם תחת קללת החטא .לכן
בשורת הישועה דרך האדון ישוע המשיח היא עבור כולם בלי הבדל.
תכלית הבשורה היא לא שאנשים יחליפו דת או יטבלו לנצרות .הבשורה היא גם לא בראש ובראשונה שאנשים ימלאו את
בנייני הקהילה .הבשורה מיועדת דבר ראשון על מנת שאנשים יקבלו חיי עולם וחיי עולם ניתן לקבל אך ורק דרך האדון
ישוע.
ֹלהים ִהיא׃ ֹ 2לא ִמתוְֹך הַ מַ ע ֲִשים ֶשלא יִ ְתהַ לֵל ִאיש׃
 8כִ י־בַ חֶ סֶ ד נו ַֹשעְ ֶתם עַ ל־יְ דֵ י הָׁ אֱ מּונָׁה וְ ֹלא ִמיֶ ְדכֶם הָׁ יְ תָׁ ה זֹאת כִ י־מַ ַתת אֱ ִ
אל האפסים ב 8
מהנאמר בפסוק הזה אנחנו למדים שישועה ניתנת לאנשים על סמך חסדו של אלוהים ולא כגמול למעשים הטובים שאנחנו
כביכול עושים .המושג הזה מאד מוזר להרבה אנשים .הרי כל הדתות בלי יוצא מהכלל מדברות על האל שנותן לנו גמול על
מעשינו .לכן בשורת חסד האלוהים כפי שהאדון ישוע הפקיד בידי השליח פולוס היא משהו מאד מיוחד .הישועה שלנו היא
על סמך חסד על ידי האמונה .האמונה שלנו בדברים שאלוהים עשה עבורנו .והדבר הכי חשוב זה שהאדון ישוע מת עבור
החטאים שלנו וקם לתחייה עבור הצדקה שלנו.
לכן הפסוק מדגיש "לא מתוך המעשים" כלומר לא בגלל שעשו לך ברית מילה או אתה שומר על תורת משה .בני אדם בתור
חטאים אינם יכולים להתהלל בפני האלוהים.
לכן היום אני יכול לומר שנושעתי על ידי דם המשיח אך ורק תודות לחסדו ואהבתו של האדון ישוע המשיח שמת עבור
חטאי וקם לתחייה עבור צדקתי.
ֲשי הַ צְ ָׁד ָׁקה אֲ ֶשר עָׁ ִשינּו הו ִֹשיעַ אֹתָׁ נּו כִ י
 הדם׃ ֹ 1לא בִ גְ לַל מַ ע ֵ
ֹלהים מו ִֹשיעֵ נּו וְ ַאהֲ בָׁ תוֹ אֶ ת־הָׁ ָׁ
 המנָׁם כַאֲ ֶשר נִ גְ לָׁה נֹעַ ם אֱ ִ
ְ
ִאם־בְ חַ ְסדוֹ עַ ל־יְ דֵ י ְטבִ ילַת הַ לִ ידָׁ ה הַ חֲ דָׁ ָׁשה וְ ִחדּוש רּוחַ הַ ְֹדֶ ש׃  6אֲ ֶשר ָׁשפַ ְך עָׁ לֵינּו לְ מַ כְ בִ יר עַ ל־יְ ֵדי יֵשּועַ הַ מָׁ ִשיחַ מו ִֹשיעֵ נּו׃ 7
ירש לְ ִפי הַ ִת ְקוָׁה אֶ ת־חַ יֵ י הָׁ עוֹל ִָׁמים׃ האיגרת אל טיטוס ג4
לְ מַ עַ ן נִ צְ דַ ק בְ חַ ְסדוֹ וְ נִ ַ
לסיום מאד חשוב להתייחס לנאמר בפסוק הזה .נאמר פה בפרוש שאלוהים הוא המושיע שלנו .השליח פולוס מדגיש שוב
ושוב שהישועה היא לא על סמך מעשי הצדקה שעשינו .רוח הקודש לא ניתן למאמין על סמך מעשי צדקה .זה לא הטבילה
במים שנותנת למאמין את רוח הקודש .אנחנו מקבלים את רוח הקודש אך ורק דרך האמונה .אנחנו יורשים את חיי העולם
אך ורק דרך האמונה תודות לחסדו של האלוהים.
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 8אֲ בָׁ ל מַ ה־תֹאמַ ר ָׁקרוֹב אֵ לֶיָך הַ דָׁ בָׁ ר בְ ִפיָך ּובִ לְ בָׁ בֶ ָך הּוא ְדבַ ר הָׁ אֱ מּונָׁה אֲ ֶשר אֲ נ ְַחנּו ְמבַ ְש ִרים׃  2כִ י ִאם־בְ ִפיָך תו ֶֹדה ֶשיֵ שּועַ הּוא
 הדם וְ הָׁ יְ תָׁ ה לוֹ לִ צְ ָׁד ָׁקה ּובְ ִפיהּו יו ֶֹדה
ָׁשעַ ׃  51כִ י בִ לְ בָׁ בוֹ יַאֲ ִמין הָׁ ָׁ
ֹלהים הֱ עִ ירוֹ ִמן־הַ מֵ ִתים ִתּו ֵ
הָׁ  הדוֹן וְ תַ אֲ ִמין בִ לְ בָׁ בְ ָך ֶשהָׁ אֱ ִ
הּודי לַיְ וָׁנִ י כִ י  הדוֹן אֶ חָׁ ד לְ ֻכלָׁם וְ הּוא
וְ הָׁ יְ תָׁ ה־לוֹ לִ ישּועָׁ ה׃  55כִ י הַ כָׁ תּוב אֹמֵ ר כָׁל־הַ מַ אֲ ִמין בוֹ ֹלא יֵבוֹש׃  51וְ אֵ ין הַ ְפ ֵרש בֵ ין הַ יְ ִ
עָׁ ִשיר לְ כָׁ ל־ק ְֹר היו׃  53כִ י־כֹל אֲ ֶשר־יִ ְק ָׁרא בְ ֵשם יְ הוָֹׁה יִ מָׁ לֵט׃ אל הרומיים י8
ורא יקר כולי תקווה שהמאמר זה יעזור לך להבין שהבשורה שאנחנו היום מבשרים עוסקת בראש ובראשונה בישועה של
בני אדם ,במ תנת חיי עולם דרך אדונינו ישוע המשיח ושאלוהים נותן את המתנה הזאת אך ורק על סמך חסדו ולא דרך
המעשים הטובים שלנו כביכול.
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שלום עם אלוהים ושלום מאלוהים
שלום גולש יקר,
אני מקווה שאתה בריא ושלם בימים בוערים אלו ובמידה ואתה מאמין משיחי אז כולי תיקווה שאתה מתחזק בחסדו
ואהבתו של אלוהים כפי שהם מתגלים באדונינו ישוע המשיח .במידה ואתה עדין אינך מאמין משיחי כלומר עוד לא
קבלת את ישוע בתור האדון ,המשיח והאחד ויחיד שיכול להושיע אותך משכר החטא שהוא המוות .אני כולי תקווה
שהשיעור הזה יהווה עבורך כלי עזר בחיפושיך אחרי האמת.
אני רוצה לדבר אתך הפעם על נושא מאד אקטואלי בימים אלו .על "שלום עם אלוהים" ועל השלום מאלוהים".
לשלום האמיתי נצטרך כנראה עוד לחכות וכוונתי ליום שהמשיח יחזור לכונן את מלכותו על הארץ .בהקשר לשיחות
על אפשרות לשלום במזרח התיכון בזמן הנוכחי אין לי הרבה מה להוסיף לך ואת זה אני מעדיף להשאיר
לפוליטיקאים ,לא שהם אלו אשר יכולים לפתור את כל הבעיות שלנו ,אלא שתפקידנו בתור מליצי המשיח הוא בראש
ובראשונה לספר לאנשים על השלום עם אלוהים .אם יש דבר אחד שבו אני בטוח בהקשר למאורעות האחרונים אז
זה שרק השלום עם אלוהים כפי שהוא מתגלה דרך האמונה בישוע המשיח ,יכול להפיך בלבבות של בחור או בחורה
פלשתינאים שאמורים לפוצץ את עצמם ,חיים חדשים .חיים חדשים שאהבת אלוהים עומד במרכזם ולא שינאה או
אמונה דתית עיוורת.
"לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלוהים באדונינו ישוע המשיח ".אל הרומיים ה' 1
במידה ואני מסתכל על חיי בתור מאמין משיחי מקרב היהודים ,אז הדבר הכי חשוב שעליו אני מודה לאלוהים כל
פעם מחדש ,זה שיש לי שלום עם אלוהים דרך האמונה בישוע המשיח .כמובן ישנם תמיד אלו שיגידו "רגע אני אף
פעם לא הייתי במלחמה עם אלוהים" ! אז תרשה לי להגיד לך שההשוואה פה היא לא בין שלום למלחמה אלא בין
שלום לרוגז .זה לא כל כך חשוב ברגע זה מאיזה רקע באת מכוון שהכתוב מלמד אותנו "...ונהי בני רוגז בטבענו
כשאר בני אדם" אל האפסיים ב' .3את הטבע הרוגז הזה אנחנו יכולים לראות טוב מאד בחיי היום יום שלנו עם זה
בבית ,בעבודה או על הכביש .האלימות הפיזית ומילולית בחברה שלנו הם הוכחה ישירה לעובדה עד כמה יש לנו
טבע רוגז.
כל בעצם קשור להיסטוריה האנושית כפי שהיא מוסברת על פי הנאמר בכתבי הקודש.
מאז הבריאה ועד הרגע שאלוהים הפיץ את בני האדם על פני כל הארץ (בראשית יא' ) 1-4אנחנו לומדים שאומות
העולם או הגויים עמדו במרכז תוכנית אלוהים .השינוי בא אחרי שאלוהים הפיץ את הגווים ובחר באברהם ואחריו
ביצחק ויעקוב למלאות את רצונו ולהביא בסופו של דבר דרך המשיח את השלום המיוחל .כל הנביאים הצביאו בעצם
על זמן בעתיד שבו יהיה שלום בעולם ,לא רק בין בני אדם אלא גם בין החיות .ההיסטוריה מלמדת אותנו שעם
ישראל דחה שוב ושוב את רצון אלוהים ולכן השלום המיוחל עלי אדמות לצערנו הרב עדין בושש לבוא .איך שלא
נסתכל על העובדות תמיד נגיע למסקנה שהמפתח לשלום על הארץ הוא עם ישראל ושלטונו של ישוע המשיח
מירושלים .אך הרגע המיוחל שבו עם ישראל יקבל לב חדש ורוח חדשה ושאלוהים ישפוך עליהם רוח חן ותחנונים
שבעזרת הם יכירו את מי שהם פעם דקרו (זכריה יב' ) 4זה עדין נושא לעתיד.
אז מה יהיה ? האם אין לנו יותר תיקווה ? תודות לבשורת חסדו של אלוהים והשליחות של שאול הטרסי העולם
קיבל את האפשרות לקבל שלום עם אלוהים על בסיס אישי .הכוונה היא שבמשך קרוב ל 2000השנים האחרונות,
אלו אנשים באופן אישי שקיבלו שלום עם אלוהים ולא אומות ולכן זאת תהיה טעות במידה ונחשוב שכל אותן מדינות
היכן שהנצרות הפכה להיות דת מדינה ורבים מאזרחיה הוטבלו בתור ילדים הופכים באופן אוטומטי לאנשים מאמינים
וגם נושעים .הרי אמונה בפני עצמה לא אומרת הרבה .השאלה שאנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו האם יש לנו
אמונה מושיעה .האם יש בכוחה של האמונה שלי ליצר סליחת חטאים וחיי עולם .לדעתי אף אמונה ללא האדון ישוע
המשיח ומעשה הצלב במרכזה אינה יכולה לספק ישועה מחטאים.
אז בוא נחזור לפסוק שלנו" .לכן אחרי נצדקנו "...שלום עם אלוהים הוא בעצם מצב שבו אנחנו לא נמצאים תחת
הכעס או החרון של אלוהים .אין שום דבר בעולם אשר יכול לשחרר אותנו מחרון אלוהים מלבד האמונה בישוע
המשיח .לכן המילה "אחרי" היא מאד חשובה .רק אחרי שנצדקנו באמונה אפשר לדבר על שלום עם אלוהים .אז מה
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זה צדיק ? מי יכול להגיד שהוא תמים ושכל מעשיו ישרים? אף אחד ! גם לא אותו רבי שזכה לתואר צדיק בדורו יכול
להגיד בפה מלא שאלוהים הצדיק אותו .אלוהים הצדיק את אברהם אבינו רק על בסיס של אמונה והיום הוא עושה
אותו דבר עם היהודים והגווים שמאמינים בו .אלוהים לא מצדיק אף אחד בזמן הזה על בסיס של "גמילות חסדים"
כביכול אלא רק על הבסיס של האמונה בישוע המשיח מותו ותקומתו מעם המתים.
"כי אם למעננו אשר עתידה להחשב לנו המאמינים במי שהעיר את ישוע אדונינו מן המתים :אשר נמסר בעבור
פשעינו ונעור לבעבור צדקנו" אל הרומים ד' .14-15
מילת המפתח פה היא "להחשב" רק דרך האמונה ,אלוהים שם על חשבוננו את הצדקה .בחשבון הבנק היינו כבר
מזמן בחובות והנה אלוהים בחסדו דרך ישוע המשיח מילא את החסר .האמונה פה היא דבר מאד ברור ומדויק .לא
כל דבר שנאמין אודות ישוע יש ביכולתו להושיע ולהצדיק אותנו .הנוסחה המשיחית הנכונה היא ,שישוע המשיח
נמסר עבור פשעינו ונעור עבור צדקנו.
קורא יקר ,אם זה לא עבור השלום עם אלוהים אז כל האמונה שלנו לא שווה .השלום עם אלוהים הוא מצב ולא
הרגשה .זאת אמונה על בסיס הנאמר בכתוב ולא על בסיס הרגש .זהו אלוהים אשר אומר לנו דרך דברו שהוא הוא
הצדיק אותנו ושהוא אוהב אותנו על בסיס מותו ותקומתו של ישוע המשיח .הרבה מאמינים מבלבלים פה את היוצרות
כאשר הם מחפשים את הביטחון לשלום עם אלוהים ברגש ולא בכתוב .הם בעצם מבלבלים בין שני מושגים נפרדים
"השלום עם אלוהים" שהוא מצב בלתי משתנה לבין " השלום מאלוהים" שזאת התנסות רוחנית יום יומית שניתנת
לשינוי.
חשוב מאד שנבין שהיום אלוהים באהבתו נותן את שלומו ליהודים או גויים על בסיס האמונה במותו המכפר של ישוע
המשיח .ברגע שמשהו מקרב העם היהודי מקבל את ישוע בתור המשיח והמושיע ,האמת הזאת יכולה לשנות את
מצבו בפני אלוהים באופן קיצוני .כלומר מאחד שהיה בעל טבע רוגז ,כמו כולם ,הנה עכשיו על ידי חסדו של אלוהים
יש לו שלום עם אלוהים.
"אשר בידו מצאנו באמונה גם מבוא החסד הזה אשר אנחנו עומדים בו ונתהלל בתקות כבוד האלוהים" אל
הרומיים ה'2
שים לב שגם בתור מאמינים משיחיים הכניסה למצב שבו אנחנו יכולים לשמוח במה שאלוהים עשה עבורנו מאד
תלויה באם אנחנו מכירים בעובדה שזה חסדו של אלוהים שעובד בנו ולא הפעילות הענפה שבה אנחנו אולי לוקחים
חלק.
שלום אלוהים
"שמחו באדונינו בכל עת ועוד הפעם אומר אני שמחו :ענות רוחכם תודע לכל איש קרוב הוא האדון :אל תדאגו
כי אם בתפילה ובתחנונים עם תודה תבואנה משאלותיכם לכל דבר לפני אלוהינו :ושלום אלוהים הנעלה על כל
שכל ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע" אל הפיליפיים ד'4-7
אנחנו תמיד מודים לאלוהים על זה שאחרי שנצדקנו באמונה יש לנו שלום אתו .האם משתמע מכך שלמאמינים
משיחיים תמיד טוב על הלב ? .האם עכשיו בתור מאמינים אנחנו תמיד שמחים ויכולים לומר שיש לנו  24שעות
ביממה את השלום שאלוהים נותן ? כמובן שלא ! במידה והשלום עם אלוהים הוא מצב שנוצר על ידי חסדו של
אלוהים .שלום אלוהים או השלום מאלוהים ,לעומת זאת ,קשור להתנסות יום יומית השליח שאול הטרסי נותן לנו
בפסוקים הנ"ל הנחיות אשר בעזרתן המאמין יוכל להנות מחיים רוחניים בריאים ולהנות משלום אלוהים.
"שמחו באדונינו בכל עת ועוד הפעם אומר אני שמחו :קל אולי להגיד אבל קשה לעשות .בתור מאמין צעיר
חשבתי שפנים שמחות וחיוך רחב הם המאפיינים העקרים למשהו שקיבל את המשיח בתור האדון והמושיע ..יצא לי
גם באותם ימים לפגוש מאמינים מאד נחמדים שלא נהגו לחייך כל הזמן ואז נהגתי לשאול באם גם הם מאמינים .גם
מאמינים משיחיים ,כמו כל בן אדם אחר ,לא תמיד שמחים עם המצב שאליו הם נקלעו .יכול להיות שזה קשור
בבעיות אישיות כלכליות או המצב הביטחוני וכו' .אבל הפסוק הנ"ל אינו מדבר על לשמוח עם מצבנו שהוא ניתן כל
הזמן לשינוי אלא לשמוח באדונינו .כלומר לשמוח בדברים שהאדון השלים עבורנו .במידה ומשהו ישאל אותי אם אני
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בתור מאמין תמיד שמח עם מצבי .התשובה שלי תהיה לא .אבל אני תמיד שמח באדון כלומר בזה שדרך חסדו של
אלוהים יש לי שלום בלב .להיות שמח באדון פירושו גם להיות עדות משיחית מהלכת" .אז תגיד לי מה כל כך
משמח אותך באדון ישוע שאתה מאמין בו בייחוד בימים בוערים אלו ?" .את התשובה או יותר נכון חלק
מהתשובה ניתן למצוא באיגרת אל האפסיים פרק א' פסוקים  .1-7אני קורא לחלק הזה "חדר האוצרות של האדון
ישוע המשיח" .לכן קורא יקר מה שבאמת משמח אותי תמיד זאת העובדה שאלוהים ברך אותי בכל ברכת רוח
במרומים במשיח }פסוק ) 3שאלוהים בחר אותי כמו רבים אחרים להיות קדוש ותמים(פסוק  )4לפניו .זה מאד מעודד
לדעת שבתור מאמינים משיחיים כבר התקדשנו וכל מה שאנחנו עושים במובן המוסרי זה לא על מנת להתקדש אלא
מכוון שאנחנו כבר קדושים .שקבלתי יעוד להיות בן של אלוהים תודות לישוע המשיח (פסוק  )5שהוא חנן אותי (פסוק
) 6ואולי הכי חשוב שיש לנו כבר את סליחת החטאים ואם משהו ישאל כמה סליחה קבלנו ועבור אילו חטאים.
התשובה היא מאד פשוטה עבור הכל כרוב חסדו( .פסוק ) 7קורא יקר זה אולי רחוק ברגע זה מהמציאות הישראלית
אבל עדיף שנהפוך את היוצרות ונגיד שהמציאות הישראלית עם המצב הביטחוני הגרוע מאד רחוקה מהמציאות
שאלוהים הכתיב לנו בדברו .לכן שוב פעם לשמוח באדון פירושו לשמוח בדברים הוא השלים עבורנו במותו ותקומתו.
הכרת הדברים האלו תחזק אותנו ותגביר את שימחת המשיח בקרבנו למרות המצב שסובב אותנו.
ענות רוחכם תודע לכל איש קרוב הוא האדון - :ענווה היא דבר שקשור לצניעות למשהו שאינו מקרין גאווה .אבל
במקרה שלנו מדובר בענווה רוחנית שלהפך כן אמורה להיוודע לכולם .האמונה שבואו של האדון הוא קרוב היא
עדות חייה לסובבים אותנו על העתיד לקרות .בשיחות עם אנשים תמיד נשמע את המשפט "מה יהיה בסופו של
דבר" "עד כמה אפשר לסבול את המצב הזה" לכן שוב פעם התפקיד של ענווה רוחנית היא לשמש עדות ולהסביר
לאנשים למה אנחנו שמחים ורגועים למרות המצב שבו אנחנו חיים.
תדאגו כי אם בתפילה ובתחנונים עם תודה תבואנה תדאגו כי אם בתפילה ובתחנונים עם תודה אל אל
.פה אנחנו מגיעים לאחד מהעקרונות החשובים ביותר של השמחה משיחית :משאלותיכם לכל דבר לפני אלוהינו
אנשים שחיים .היוותה חלק מאד חשוב בחיי היום יום שלנו "לדואג"אני גדלתי בבית להורים ניצולי שואה שהמילה
שבגללה נאמר למאמין המשיחי בפרוש לא "דאגה"אז מה יש במילה .היום במציאות הישראלית דואגים כל הזמן
היא קשורה לחששות ולמצבי חרדה ושקיעה .הפעולה שנקראת דאגה קשורה באופן ישיר לחוסר אמונה ?לדאוג
את התשובה אנחנו מוצאים בהמשך ?אז בסדר זה הכל טוב ויפה בתיאוריה אבל איך זה עובד במציאות .בצער
דבר ראשון על המאמין להכיר בעובדה שהוא דואג ואז באה מקומה של התפילה שמספרת לאלוהים את .הפסוק
אלוהים רוצה ,זה לא מספיק ,קורא יקר ?"אבל אלוהים יודע מה שהולך בלב שלי"ישנם אילו שאומרים .מצבנו
,באותו הקשר ,לכן .הוא רוצה שתגיע למצב שבו אתה מכיר בעובדה שאתה תלוי אך ורק בחסדו .לשמוע את זה ממך
האם אתה פונה לאלוהים בתפילה מכוון .שתפקידה לתאר את הגישה שלנו "תחנונים"אנחנו מוצאים גם את המילה
או שאתה פונה לאלוהים מתוך כוונה ?.שאתה מאמין שתפילה זה איזה מילת קסם ושאלוהים תמיד חייב לעזור לך
הפתרון האלוהי "תבואנה משאלותיכם לכל דבר לפני אלוהינו ?. "...להודות לו על חסדו מבלי לצפות לתמורה
לבעית הדאגה טמון בעובדה שאנחנו מוכנים לשפוך את ליבינו בפני אלוהים ולהודות בפניו מה לוחץ עלינו ולבקש
ממנו כל דבר
גולש יקר אתה לא צריך להיות מאמין משיחי על מנת להתפלל לאלוהים ולבקש ממנו את כל מה שעולה על רוחך.
אנשים בכל העולם מתפללים ומבקשים מאלוהים הרבה דברים שברוב המקרים נוגדים את האישיות שלו .הנקודה
פה שהבנת הכתוב ותוכנית האלוהים תעזור לך לדעת ולהבין מה אתה יכול לבקש מאלוהים .אבל הנקודה הכי
חשובה זה הפסוק הבא :.ושלום אלוהים הנעלה על כל שכל ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע"
שאתה פונה לאלוהים בתפילה אתה בטח גם מצפה לתשובה .אתה היית רוצה לראות איזה שנוי במצב שבגללו
איבדת את השלום האלוהים .פה אני לחייב להגיד לך שאלוהים תחת זמן החסד שבו אנחנו חיים אינו מבטיח כל
תשובה לתפילתנו .הוא לא מבטיח לך שתמצא עבודה או שתהיה בריא ולא תצטרך ללכת לקופת חולים .מה שאתה
כן יכול לצפות מאלוהים זה ששלומו הנעלה על הכל ינצור את הלב שלך ואת המחשבות שלך במשיח ישוע..
קורא יקר .בתור בני אדם אנחנו בנויים מגוף ,רוח ונפש .רוח האדם שבנו היא זאת ששולטת על דרך המחשבה שלנו
כולל הנטייה לדאוג .זאת גם הסיבה שנאמר לנו "והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלוהים אנחנו"(אל הרומיים ח'
 )16כלומר רוח האדם לא יכולה להעיד על דברים רוחניים לשם כך אנחנו צריכים את עבודת רוח אלוהים בקרבינו
דרך דבר האלוהים .התשובה שאלוהים רוצה לתת לך היא שלום האלוהים שינצור את
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המחשבות שלך .כמו אותו נשק נצור .הכל נמצא באותו מקום הקליע הקנה וכו' רק שלרגע הכל מנוטרל ולא עובד.
ככה גם שלום אלוהים עובד במאמין .הוא לוקח את המחשבות שגרמו לנו להיכנס למצב של דאגה ולאבד את פרי
הרוח ונוצר אותן .לא שחל איזה שינוי בבעיות שלנו אבל חל שינוי בנו ואולי עכשיו אחרי ששלום האלוהים חזר לשלוט
בנו נוכל להתחזק ולהודות לאדון על עושר חסדו.
קורא יקר אני רוצה לאחל לך שבוע טוב ולהתראות עד הפעם הבאה.
דב אבנון
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ישועה חתימה ובטחון
גולש יקר ,בימים טרופים אלו שאנחנו רחוקים מלחיות בעולם בטוח ובייחוד אלו מבנינו שגרים בארץ .אני רוצה לדבר
אתך על נושא מאד חשוב ,בטחון באמונה .כמו תמיד אני חייב לומר לך שגם במידה ואתה עדין אינך מאמין משיחי.
אני כולי תקווה שהשיעור הזה יעזור לך להבין עד כמה אלוהים אוהב אותך ולקבל את הישועה שהוא מציע לך דרך
.האמונה באדון ישוע המשיח ,במותו המכפר ותקומתו מהמתים
ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך "' 9תהילים ד "בשלום יחדיו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני"
תהילים יג' " 6אשירה ליהוה כי גמל עלי
ישנם אלו שזוכים היום להגיע לשיבה .הרבה ביטחון בימים אלו אני לא יכול להבטיח לך וכוונתי לביטחון של הגוף
טובה ואילו אחרים נפטרים טרם עת עקב מחלות ,מלחמות ,מעשי טרור ועוד ועוד .לכן שוב פעם ,האמונה המשיחית
היא לא ערבון לאריכות ימים על פני הארץ אלא בטחון שגם בחיינו ובמותנו אף אחד לא יוכל להפריד אותנו מאהבת
.האלוהים שהיא בישוע המשיח
ובטוח אני שלא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא הוה ולא העתיד :לא הרום ולא העומק ולא "
אל הרומיים ח' " 38כל בריה יוכלו להפרידנו מאהבת האלוהים אשר היא במשיח ישוע אדונינו
אנחנו חיים בזמנים שאנשים אינם בטוחים בשום דבר ולכן הכרזה כזאת מתפרשת מהר מאד כצעד של ".אני בטוח"
אז איך אפשר בכלל להיות בטוחים "אמת מוחלטת"יהירות או שחצנות .העולם אומר שלא קיים דבר כזה שנקרא
במשהו ?.אי בטחון היא לא רק מנת חלקם של הלא מאמינים .ישנם  ,לצערנו הרב ,גם הרבה מאמינים משיחיים
.שמשום מה אינם בטוחים בישועתם או בטוחים חלקית כל עוד הם מנהלים חיים רוחניים בריאים
האם כולם הולכים לגן עדן או כפי שהכתוב מלמד אותנו ,לשמים ,אחרי "אנשים שואלים את עצמם בדרך כלל
מה יקרא אם אחרי " "איך בכלל אני יכול להיות בטוח שאני אפגוש את אלוהים אחרי מותי בגן עדן"או ?"מותם
האם אפשר לקרוא למשהו משיחי בשעה שהוא " ? שבאתי לאמונה אני אחטא בזדון ? האם אלוהים עדין יסלח לי
"?אינו מנהל אורך חיים רוחני
אדם דתי  ,ללא כל הבדל לאיזה דת הוא שייך ,לעולם לא יכול להנות מהביטחון שאלוהים תמיד אוהב אותו ,כפי
שהמאמין המשיחי יכול על סמך חסדו של אלוהים ואהבתו דרך ישוע המשיח .הסיבה היא מאד פשוטה .אם אתה
בוטח במעשים או גמילות חסדים .לעולם לא תדע אם עשית מספיק בחייך על מנת למצוא חן בעיני אלוהים .כלומר אי
בטחון .אבל אם תבטח במה שאלוהים עשה עבורך והשלים דרך ישוע המשיח .אלוהים עצמו ימלא אותך דרך רוח
.קודשו בהרגשת הביטחון
נוחל " .וקושרת מעשים עם חיי נצח "העולם הבא"  :שים לב שגם המסורת היהודית עושה שימוש רב במושגים כמו
"מת ועולה לגן עדן :יקבל גמולו בעתיד .לא חסרים גם המקרים שהיהדות הרבנית יוצאת מהר בהכרזה "עולם הבא
.כאילו שאלו מעשיו של בני האדם שיפתחו בפניו את שערי גן עדן "אין לו חלק לעולם הבא
ישנם אנשים שכותבים לי ומזכירים את הנאמר בספר דברים כח'  1,2או טו'  16אודות הקללות והברכות .הם
מדברים על פחד ואי בטחון מכוון שהם שמעו הרבה על מעשים ומעט על אמונה וחסד .גם הנאמר בתהילים טו' 1,2
הוא הוכחה עבור הרבה אנשים שרק פועלי צדק ודוברי אמת הם אלו אשר בסופו של דבר ישכנו בהר קודשו של
.אלוהים
האם בכלל חשבת פעם בתור מאמין משיחי על הדברים שאני מזכיר פה? מה שאני רוצה להגיד לך .שלמרות
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הבלבול שקיים היום בין מאמינים בכל הקשור ליסודות האמונה .אנחנו באמת יכולים לדעת שרק דרך האמונה בן
.האדם יכול לפגוש את אלוהים בגן עדן או בממלכתו השממית
ואשר גם אתם שתולים בו אחרי שמעתם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשאמנתם גם נחתמתם ברוח "
אל האפסיים א' " 13.14ההבטחה רוח הקודש :כי זה ערבון נחלתנו לפדות לו עם סגולה לתהילת כבודו
ישועה
אני מקווה שבמידה ואתה מאמין בישוע המשיח שאתה גם מאמין בצורך שיש לבני האדם ,יהודים ולא יהודים,
להיוושע .יכול להיות שאתה שייך לאיזה זרם שאינו מאמין בחשיבות הבישור ,יכול להיות שמעולם גם לא בישרת
למשהו .על דאגה אתה לא יחיד .העולם המשיחי מלא במאמינים שלא תמיד מבינים איך הם בכלל נושעו ועל אחת
כמה וכמה לא יודעים מה לספר ואיך לספר את הבשורה לשכניהם .אני מקוה שלמרות זאת אתה מסכים איתי
שהצורך בישועה הוא הבסיס שעליו בנויה האמונה שלנו .הבנת נושא הישועה גם תעזור לנו להבין למה אנחנו יכולים
.להיות בטוחים בישוע המשיח ולהשתרש בחסדו של אלוהים
אם תשאל אנשים ,יהודים או לא ,מה הם צריכים לעשות על מנת לזכות בכרטיס כניסה לגן העדן .תתפלא אולי ,אבל
לשאלה פשוטה זאת יש הרבה תשובות .גם בין משיחים הדעות חלוקות .אנשים מאמינים ברוב המקרים שישועתם
היא תוצאה של שילוב בין אמונה ומעשים .ישנם אלו שמיחסים חשיבות רבה לטבילה במים כחלק מתוכנית הישועה
אחרים טוענים .מרקוס טז'". 16המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם"וטוענים שבלעדיה אי אפשר להיוושע
וירדו אנשים מיהודה והם מורים את האחים לאמור אם לא "שללא המילה או ציות לדת משה אי אפשר להיוושע
מעשי השליחים "תמולו כדת משה לא תושעון
מהוויםעבור רבים את ההוכחה "לחזור בתשובה ,לעשות פרי או להיות פעיל באיזה קהילה"טו 1. ,גם מושגים כמו
.שמשהו באמת נושע
והנה איש נגש " .הכתוב מספר לנו על כמה אנשים ששאלו מה עליהם לעשות על מנת להיוושע וקבלו תשובה שונה
אם " "...ואם חפצך לבוא לחים שמור את המצוות""...אליו ויאמר רבי הטוב מה הטוב אשר אעשה ואקנה חיי עולם
.מתי יט..." 16-23 ,חפצץ להיות שלם לך מכור את רכושך
ויאמר פטרוס אליהם "ויהי כשמעם התעצבו אל לבם ויאמרו אל פטרוס ואל שאר השליחים אנשים אחים מה נעשה"
מ" .שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם לשם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקודש
השליחים ב' 37.38
מ .השליחים "ויוציאם ויאמר אדוני מה אעשה ואושע :ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך"
'טז31,.30
לכן מאד חשוב שנלמד לחלק את .התשובות הם שונות מכוון שמדובר פה בבשורת המלכות ובבשורת חסד האלוהים
הכתוב נכון במידה ואנחנו רוצים להיות נאמנים לפני אלוהים ולהיות פועלים שלא מתביישים בבשורת חסדו .נכון
כי בחסד "להיום כלומר לזמן החסד שבו אנחנו חיים .ישועה היא רק על ידי חסד דרך האמונה ללא כל קשר למעשינו
אל "נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלוהים היא :לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש
ואם על ידי החסד לא היתה מתוך המעשים כי אם כן החסד איננו עוד חסד ואם היתה מתוך " .האפסים ב' 8.4
אל "המעשים איננו עוד חסד כי אם כן המעשה יחדל להיות מעשה
אל הרומיים ד' "אבל לאשר איננו פועל כי אם מאמין במצדיק את הרשע אמונתו תחשב לו לצדקה"הרומיים יא' 6.7
5.
www.AmenAmen.nl

48

אלו הם חייך – אלו הם חיי הנצח!
כולם צריכים להיוושע
אני מקווה שאתה מאמין כמוני שכל האנשים זקוקים לישועה ושזה לא כל כך משנה כרגע אם משהו יהודי או לא
מכוון שכולם חטאו .על סמך הצורך הזה פטרוס התמלא ברוח הקודש ואמר לעם :יודע לכולכם וכל עם ישראל כי בשם
ישוע המשיח הנצרי אשר צלבתם ואשר האלוהים הקימו מן המתים בשמו עומד האיש הזה בריא לפניכם :והוא האבן
ואין הישועה באחר כי לא נתן תחת השמים שם אחר לבני אדם אשר בו :אשר מאסתם אתם הבונים ותהי לראש פינה
השליחים ד' . 10-13מ "נושע
תחת הנהגת החסד ,אנחנו לומדים דבר ראשון שכולם חטאו .זאת לא איזה תיאוריה נוצרית או יהודית זהו דבר
אל "כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה"אל הומיים ג'  10,11או "ככתוב אין צדיק אין גם אחד" :אלוהים חיים
הרומיים ג' 22.23
אז בסדר כולם חטאו .אבל מה זה אומר ? זה אומר שבעקבות החטא בא גם המוות .אנשיםטוענים שהאמונה בחטא
הקדמון היא תיאוריה נוצרית ולא יהודית מכוון שזה רק מופיע בכתבי הברית החדשה .נכון ,זהו שאול הטרסי שמלמד
לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמות בעקב " :אותנו בפעם הראשונה על משמעות חטאו של אדם
כי שכר החטא הוא המות ומתנת " .אל הרומיים ה' " 12החטא וכן עבר המות על כל בני אדם מפני אשר כולם חטאו
אל הרומיים ו'  23.מכוון שהיהדות הרבנית לא קבלה את הנאמר "חסד אלוהים היא חיי עולמיים במשיח ישוע אדונינו
בכתבי הברית חדשה כדבר אלוהים חיים ,יהיה להם
"חוטא מבטן ולידה"קשה לקבל את עצם עובדת היות האדם
...אבל אלוהים
ומתנת חסד אלוהים היא חיי "אלא זה ממשיך עם "שכר החטא הוא המוות" :תודה לאלוהים שזה לא נגמר ב
אם הוא אוהב אותנו אז למה הוא לא "אנשים מתלוננים כל הזמן על אלוהים ושואלים "עולמיים במשיח ישוע אדונינו
אשר חפצו כי יושעו כל בני " .עושה מה שהוא? ובכן אלוהים דווקא כן אוהב את הבריאה ולא רוצה שמשהו יאבד
ולא יאחר יהוה את אשר הבטיח כאשר יש חושבים זאת לאיחור "א .טימותיוס ב' " 4האדם ויקבלו דעת אמת
השנית לפטרוס ג' " 4כי מאריך אפו בעבורנו ולא יחפוץ באבוד האובדים כי אם בפנות כולם לתשובה
אלוהים באהבתו ,כמו תמיד ,הכין לנו דרך אשר דרכה אנחנו יכולים להיטהר מחטאינו .כלומר מהאשמה שבאה עקב
אל הרומיים ה' " 8ובזאת הודיע האלוהים את אהבתו אלינו אשר משיח מת בעדנו ואנחנו עוד חטאים"החטא
הכתוב מלמד אותנו שאלוהים נתן את בנו יחידו .את האדון ישוע המשיח שחיי ללא חטא .הוא זה שסבל ומת
במקומנו ועבורנו על הצלב .הוא זה שסבל את עונש הצלב במקומנו על מנת שנהיה חופשיים מעונש החטא שהוא
אל "אבל לאשר איננו פועל כי אם מאמין במצדיק את הרשע אמונתו תחשב לו לצדקה"  :המוות .לכן עכשיו זה
.הרומיים ד' 5
ישועה לא דרך מעשים
להגיד שאתה מאמין שישועה היא רק דרך האמונה ,זה כמו להגיד שלאלוהים יש בן .אלו שני דברים שמתנגשים אם
איפוא נשמע דבר כזה שאפשר להשיג משהו אצל אלוהים רק "השכל הישר"סדרי העולם ,או "מה שנקרא בפי רבים
.תודות לאמונה ? ובכן ,אם אלוהים בעצמו מכריז על כך ,אז מה שנשאר לנו באמת זה רק להאמין
הזכרנו כבר קודם לכן את העובדה שאנשים מאמינים שטקסים דתיים או מצוות הם חלק בלתי נפרד מתוכנית
מדגיש בפנינו שוב ושוב שאין לנו כל אפשרות להרוויח את .הישועה תחת זמן החסד .דבר אלוהים ,לעומת זאת
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 :הישועה
לא מתוך המעשים שלא יתהלל :כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלוהים היא "
.אל האפסים ב' " 8.4איש
ואם על ידי החסד לא היתה מתוך המעשים כי אם כן החסד איננו עוד חסד ואם היתה מתוך המעשים איננו עוד "
אל הרומיים יא' " 6.7חסד כי אם כן המעשה יחדל להיות מעשה
.אל הרומיים ד' " 5אבל לאשר איננו פועל כי אם מאמין במצדיק את הרשע אמונתו תחשב לו לצדקה"
"לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אותנו כי אם בחסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחידוש רוח הקודש"
טיטוס ג' 5
אבל גם פה הכתוב ".מעשה"ישנם אלו שמתקשים להאמין לכתוב ואומרים שאמונה בפני עצמה היא גם צורה של
מדגיש בפנינו שזה יכול להיות או חסד או מעשים אחד מהשנים ולא הכל באותה שעה .ישוע המשיח השלים את הכל
אין שום דבר שאנחנו יכולים להוסיף לתוכנית הישועה על מנת לחזק אותה או לחכות לטפיחת שכם אלוהית. .עבורנו
אנחנו כמובן לא רגלים לקבל מתנות מבלי להחזיר משהו בתמורה .אלוהים מכריז בדברו חד וחלק שמדובר פה
מתנת "ומתנות לא קונים אלא מקבלים באמונה .המסורת קוראת לזה "מתנה"במתנה .אני חוזר שוב פעם על המילה
.על משקל של מתנה שמעניקים לחבר לא כגמול ולא כחוב ,מתנה שלא על מנת לקבל תמורה "חינם
אבל לא כפשע המתנה כי הנה בפשע האחד מתו הרבים אף כי חסד אלוהים ומתנתו רבו לרבים בחסד האדם "
אל הרומיים ה' " 15-18האחד ישוע המשיח
גולש יקר ,תאמין או לא אבל כולם חטאו ולכולם מגיע את אותו עונש .דבר אלוהים אינו מבדיל בין זה שעושה חטא
אחד או זה שגרם סבל לרבים .כולם ללא כל הבדל ,יהודי או לא חיים תחת קללת החטא .אבל שוב פעם אלוהים לא
רוצה שמשהו יאבד ולכן הוא שלח את בנו יחידו על מנת שדרך מותו ותקומתו הוא ישחרר אותנו מקללת החטא.
תוכנית הישועה עבורי ועבורך היא מאד פשוטה .פשוטה כמובן כל עוד אנחנו קוראים אותה כמו שצריך ולא מבלבלים
את היוצרות .כאשר משהו מאמין שהאדון ישוע המשיח מת עבור חטאיו ,נקבר וקם ביום השלישי לתחייה .הוא נושע.
זאת מתנה .אין באפשרותנו להוסיף למעשה זה משהו
.והיא מושלמת
אל הרומים י'  5אבל מה שאנחנו "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"תראה ,משה רבנו דיבר על צדקה דרך התורה
אבל מה תאמר קרוב אליך הדבר בפיך ובלבך בוא " .משהו אחר לגמרי .רוצים לבשר לך קשור לצדקה דרך האמונה
דבר האמונה אשר אנחנו מבשרים :כי אם בפיך תודה שישוע הוא האדון ותאמין בלבבך שהאלוהים העירו מן המתים
אל הרומים י' " 7-12תושע
הבשורה שאנחנו מבשרים
ואני מזכירכם אחי את הבשורה אשר בשרתי אתכם ואתם קבלתם ועמדתם בה :וגם תושעו בה אם תחזיקו בדבר "
הראשונה אל הקורנתים טו' " 1,2אשר בשרתי אתכם רק אם לא האמנתם לשוא
כבר בתקופה של שאול הטרסי ,היתה למאמינים הנטייה לסטות מהבשורה האמיתית לאמונות שווא .השליח מדבר
פה על בשורה אחת ויחידה שאותה המאמין מקבל ועומד בה .כלומר קבלת את ישוע בתור המושיע ואתה עומד על
שלך ,כלומר אתה בוטח בעובדה שהוא הושיע אותך רק דרך האמונה .אתה רואה ,בשורת חסד אלוהים מפנה אותך
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אלו הם חייך – אלו הם חיי הנצח!
על ידי האמונה אך ורק לחסדו של אלוהים .השליח ממשיך ומדגיש שאתה תיוושע רק במידה ותחזיק בבשורה כי פי
שהיא .מכוון שהאמונה בישוע המשיח ברבות הימים הפכה לנחלת רבים .קיימות היום הרבה נוסחאות לבשורה .כל
כך הרבה נוסחאות שלפעמים כבר באמת לא יודעים מה צריך להאמין על מנת להיוושע .השליח מדגיש את זה על
מנת למנוע ממך להאמין לשווא .זה לא סוד שהרבה אנשים מזכירים את השם של ישוע במסגרת עקרי
ישוע הוא גם בן "עדי השם"האמונה שלהם .עבור המוסלמי ישוע הוא נביא .עבור המורמוני או אלו שקוראים לעצמם
אלוהים אלא במובן אחר .גם אלו שכבר מאמינים לבשורה מנסים מידי פעם להתאים את הנוסחה המקראית של
הבשורה על מנת שאנשים יבינו אותם .כל זה ועוד גורם לכך שאנשים מאמינים לשוא .מה שהם מאמינים אין בכוחו
כי ראשית כל דבר מסרתי ".להושיע אותם מכוון הם לא אוחזים בבשורה על פי הנאמר בכתבי הקודש תחת זמן החסד
.פסוקים " 3,4לכם מה שקבלתי כי המשיח מת לכפר על חטאינו ככתוב :ונקבר והוקם ביום השלישי ככתוב
אתה רואה הבשורה מסתמכת תמיד על הכתוב .ובמידה ותאמין מה שכתוב תקבל גם את מה שכתוב כלומר את
.הישועה

אז בו תן לי לשאול אותך משהו בכנות .ממילא אתה לא חייב לענות לי אלא רק לעצמך .האם אתה באמת מאמין
שישוע הוא האדון ושהוא מת עבור חטאיך? יכול להיות שעד עכשיו רק שמעת הרבה אודות האמונה המשיחית .האם
חשבת אי פעם שאולי הגיע הזמן שאתה גם צריך לבטוח בדבר אלוהים ולקבל את ישוע בתור המושיע שלך? אז למה
שלא תעשה את זה עכשיו ?.פשוט הכר בעובדת היותך חוטא מבטן ומלידה ושאין באפשרותך להושיע את עצמך לבד
או דרך עבודה דתית כל שהיא .קבל את מה שישוע השלים עבורך במותו ותקומתו .אם תעשה את זה באמונה ,אז
ברגע אחד ישתנה מצבך בפני אלוהים .אתה תעבור ממוות לחיי
.נצח ובמקום לפגוש את אלוהים בתור השופט שלך ,אתה תפגוש אותו במלכותו השמיימית בתור המושיע שלך
גולש יקר באשר אתה ,אני רוצה לאחלך הרבה בריאות ואושר ואני כולי תיקווה שהמאמר הזה יעזור לך למצוא את
.השקט והשלווה שרק האדון ישוע המשיח יכול לתת לך
במידה ואתה מאמין משיחי אז אני מקווה שהמאמר הזה רק יעזור לך להתחזק רוחנית ולשמש כלי בידי אלוהים
.בהפצת דבר חסדו

דב אבנון  -הולנד
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