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 ראשון פרק

 מקראבלהאמין 

 מקרא? האם אתה באמת מאמין בדברי ה
 

משיחיים  מאמינים שהם  ספר בשביל קוראי הלהיראות מוזרה  העשויששאלה זוהי 
(Christians)  יש כמה  ובברית החדשה, בתנ"ך  כל כך מוזר.. אבל אני לא חושב שזה

 ., במיוחד בעולם המודרניבהם  דברים שקשה להאמין -דברים די מוזרים 
 

שמת אז   ,עלי אדמות הגדולים, למשל האם ישוע היה אלוהים  אירועיםאני לא מדבר על ה
כאשר  יציאת מצרים נסיים כמו  ם אני אפילו לא חושב על סיפורי על הצלב וקם מהמתים.

שהם  יגידו  משיחיים רוב ה  ים סוף.והעביר אותם דרך את ישראל ממצרים  גאל אלוהים  
  , אוהמשיח  אחרי הכל, אם אתה לא מאמין באלוהים ובישוע אלה.בנסים מאמינים אכן 

 ?משיחי, מה הטעם לומר שאתה נסים  חוללל ביכולתם

 
ה קורא את  טבעיים שאתה נתקל בהם מדי פעם כשאת-העללאירועים   תייחסאני מ

 .דרשות השבועיות התנ"ך, אך לעתים נדירות שומעים עליהם ב
 
הוא רצה לאחד    אחאב.  , יש סיפור על מלך ישראל הרשעפרק כב במלכים א'  , דוגמאל

  -מלך יהודה רצה הצצה לעתיד  גלעד.-אויב ברמותאת הכוחות עם מלך יהודה כדי לתקוף 
ו. שני המלכים שואלים את נביאי  יתקפהאויבים הוא רוצה לדעת מה עומד לקרות אם 

אב את מה שהוא רוצה  ח אבל הנביאים האלה רק מספרים לא .היתר מהםאחאב ומקבלים 
בשם   אלוהים האז הם מחליטים לשאול את נביא   .היטב  לשמוע, ושני המלכים יודעים זאת

ֹּאֶמר, ָלֵכן "  :מיכה. הדברים שהוא אומר אינם חדשות טובות עבור אחאב ַברַוי ַמע דְׁ הָוה;  -שְׁ יְׁ

ֵשב ַעל-ָרִאיִתי ֶאת הָוה, יֹּ ָכל-יְׁ אֹו, וְׁ הָוה,  -ִכסְׁ ֹּאֶמר יְׁ מֹּאלֹו. ַוי ֵמד ָעָליו, ִמיִמינֹו ּוִמשְׁ ָבא ַהָשַמִים עֹּ צְׁ
ַפֶתה ֶאת ה. ַויֵ -ִמי יְׁ כֹּ ֵמר בְׁ ֶזה אֹּ ה, וְׁ כֹּ ֹּאֶמר ֶזה בְׁ ָעד; ַוי ת ִגלְׁ ָרמֹּ ל בְׁ ִיפֹּ ַיַעל, וְׁ ָאב, וְׁ ֵצא ָהרּוַח,  ַאחְׁ

ָהִייִתי רּוַח   ֹּאֶמר, ֵאֵצא וְׁ ֹּאֶמר יְׁהָוה ֵאָליו, ַבָמה. ַוי ֹּאֶמר, ֲאִני ֲאַפֶתּנּו; ַוי הָוה, ַוי ֵני יְׁ ד ִלפְׁ ַוַיֲעמֹּ
ִפי, ָכל ַגם -ֶשֶקר, בְׁ ַפֶתה וְׁ ֹּאֶמר, תְׁ ִביָאיו; ַוי הָוה ר-ֵצא, ַוֲעֵשה--תּוָכל-נְׁ ַעָתה, ִהֵּנה ָנַתן יְׁ ּוַח  ֵכן. וְׁ
ִפי, ָכל ִביֶאיָך ֵאֶלה; ַויהָוה, ִדֶבר ָעֶליָך ָרָעה-ֶשֶקר, בְׁ  . (23-19  כב,  )מלכים א'"  נְׁ

 
רוחות סמויות מן  אלוהים נפגש עם קבוצת  האם  ? האם אתה מאמין בסיפור מקראי זה

 ?עלי אדמות? האם זה אמיתי אמור לקרות כדי להחליט מה העין 
 

ָאִכים ֲאֶשר לֹּא"  רת יהודה:ת אג להלן דוגמא נוספת, באדיבו ַהַמלְׁ רּו ֶאת-וְׁ ָרָתם ִכי  -ָשמְׁ ִמשְׁ
בּו ֶאת-ִאם ַפט ַהיֹום ַהָגדֹול-ָעזְׁ ִמשְׁ רֹות עֹוָלם ַבֲאֵפָלה לְׁ מֹוסְׁ ָמָרם בְׁ עֹוָנם שְׁ  . (6  יהודה) "מְׁ

 
 ?קרקעי-שלח חבורה של מלאכים לכלא תתבאמת אלוהים האם 

 



פגשתי    .מן העין  יםסמוי האלה הרבה דברים משונים, בעיקר  נםיש מקרא כמו שאמרתי, ב
מתועדים  במחלוקת ש יםשנוי אין להם בעיה להאמין בנסים פחות רבים ש  משיחיים
התעלם  נוטים לאלו אשר   ישנםכמו מי היה ישוע ומה הוא עשה, אך  למשל , במקרא

  הביקרמשפחתנו . זה במו עיניי. ראיתי את טבעיים אחרים הכתובים במקרא -מקטעים על
בוקר  אותו ה. בנהפטרוס הראשו דרש מאגרת   רועה הקהילה הב  קהילה משיחיתפעם ב

אמר לאחר שהגיע מאחורי  הוא , הדבר הראשון ש22–18 מאגרת פטרוס א' ג',  דרש הוא 
היתה  כוונתו   "הדוכן היה, "אנחנו הולכים לדלג על הפסוקים האלה. הם פשוט מוזרים מדי. 

שלו. להלן:  לתאולוגיה  תאמו טבעיים שפשוט לא -לים אלמנטים עלכי הפסוקים הללו מכי
ָתנּו ֶאל-ַפַעם ַאַחת ַעל  ֵמת ַהָמִשיחַ -ִכי ַגם" ָקֵרב אֹּ ָשִעים לְׁ ַעד ָהרְׁ ָהֱאֹלִהים  -ַחטֹּאֵתינּו ַהַצִדיק בְׁ

ִחי ָברּוַח׃ ָרא ָלרּוחֹות ֲאֶשר ַבמִ   הּוַמת ַבָבָשר ַויְׁ ֵכן ָהַלְך ַוִיקְׁ ָמר׃ּובְׁ ֹּא ֶהֱאִמינּו    שְׁ ָפִנים ל ֲאֶשר לְׁ
ֵהם   ַעִטים וְׁ טּו ֵאֶליָה מְׁ לְׁ ֵהָעשֹות ַהֵתָבה ֲאֶשר ִנמְׁ ַח בְׁ ֶרְך ַאפֹו ִביֵמי נֹּ אֹּ ַכֲאֶשר ִחָכה ֱאֹלִהים בְׁ

ָפשֹות ִמן ֶנה נְׁ מֹּ  (. 20-18" )פטרוס א' ג, ַהָמִים -שְׁ
 

או   התשובהאת  הזה לא ידע   רועה הקהילה?  ללו והיכן הן כלואות הרוחות ה הןמי
 ., ולכן הוא פשוט בחר להתעלם מהפסוקים האלהשהתשובה לא מצאה חן בעיניו 

(  לנו  ידועיםקטעים אחרים שכמעט אינם , למדתי שקטעים מוזרים )והרבה מקרא  חוקר כ
הם מלמדים רעיונות ספציפיים על אלוהים, העולם הבלתי   הם למעשה חשובים מאוד.

יינו. תאמינו או לא, אם היינו מודעים אליהם והבנו את כוונתם, קשים ותמוהים  נראה וח 
ככל שיהיו, זה היה משנה את הדרך בה אנו חושבים על אלוהים, זה על זה, מדוע אנו  

 .הסופי ייעודנוכאן, ו
 

בגלל   התעצב אולוס, פמאמינים בקורינתוסהראשון שכתב השליח פאולוס ל ובמכתב
. זה היה בזבוז זמן  בבתי משפט יישב סכסוכיםניסו ל קהילההמאמינים באותה הש

ֶתם ִכי ָנִדין  פאולוס . וגם כן עדות שלילית על המאמינים  ואנרגיה רגשית, ַדעְׁ ֹּא יְׁ התנשף, "ֲהל
ָאִכים ַאף ִכי-ִדין    .( 3ם א' ו, יקורינת) " ִדיֵני ָממֹונֹות-ַהַמלְׁ

 
עורר  באותו פסוק תמוה מ אומר אולוס מה שפ ?על מלאכים לשלוטלשפוט את העולם? 

טבעיים לחיינו. יום  -בין פעילותם של יצורים על  קשרמ מקראוגם משנה חיים. ה מחשבה
. עוד על כך  וסלאוט על מלאכים, ממש כמו שאמר פואחד נשפוט את העולם. אנו נשל

 .בהמשך
 

אלוהים  ש היא  -ולנו   -בקורינתוס  מאמיניםיכול לומר את מה שאמר ל וס ולאהסיבה שפ
השמימית. לא במקרה   מועצתוברא אותנו ורוצה שנהיה חלק ממספר לנו על איך שהוא 

ועבודה  חיים כמו  -משתמש במונחים שנשאבו ממערכות יחסים משפחתיות  מקראה
נראה,  -עולם הבלתיהכדי לתאר באופן קולקטיבי את אלוהים, ישוע,  -משותפת 

ם רוצה שהאנושות תהיה חלק ממשפחתו ומשלטונו על  . אלוהיאתה ואני מאמינים, הו
 .הבריאה

 



(.  10מתי ו, בתפילת האדון )שמופיע  ן גם בארץ בשמים, כ כולנו מכירים את המושג כמו 
יחד עם    -כבר מההתחלה, אלוהים רצה שמשפחתו האנושית תחיה איתו בעולם מושלם 

  -. סיפור זה שמיםהאלוהים בצבאות נראה, -המשפחה שכבר הייתה לו בעולם הבלתי
זהו נושאו    – תכוחות החושך, כישלונו והצלחתו העתידילמטרתו של אלוהים, התנגדותו 

. אנחנו לא יכולים להעריך את הדרמה של  במקרא  נגלה לנו ש, בדיוק כפי של ספר זה 
טבעיות שהן חלק  -כולל הדמויות העל  -אם לא נכלול את כל השחקנים  מקראי סיפור הה

 .בוחרים להתעלם ממנו דבר שחוקרי מקרא רבים  מהאפוס, 
 

או חסרי חשיבות או אינם קשורים לסיפור האנושי במקרא.  שוליים  אלוהים אינם מלאכי  
את הדרכים המרתקות  פספסים ממודרניים  מקראהם ממלאים תפקיד מרכזי. אך קוראי 

שנים   טבעי בעשרות הפרקים המוכרים ביותר בתנ"ך. לקח לי עשרות -של העולם העל
ואני רוצה לחלוק איתך את פרי שנות הלימוד   - מקראלראות את מה שאני רואה עכשיו ב

 .ההן
 

האם אתה באמת מאמין בדברי  השאלה ששאלתי בהתחלה. מ  תנתקנאבל בואו לא 
על העולם   מקרא . לא יעזור לך ללמוד מה באמת אומר הוהי הקושייה האמיתית ז  ?מקראה

 .אם אתה לא מאמין בכך , חייךל משפיע ענראה וכיצד הוא -הבלתי
 
. מלך זועם שלח כוחות  שוב מוצא את עצמו בצרההנביא אלישע  , 23-8 ,מלכים ב' ו ב

ִכי ַרִבים ֲאֶשר ִאָתנּו,   ִתיָרא:-"ַאל מר לו: להקיף את ביתו. כאשר משרתו נבהל, אלישע א
הָוה, עבור משרתו אלישע מתפלל " .ֵמֲאֶשר אֹוָתם  ַקח , "יְׁ ֶאה. -ָנא ֶאת-פְׁ ִירְׁ אלוהים    "ֵעיָניו וְׁ

הָוה, ֶאת"  :משיב מיד לתפילת אלישע ַקח יְׁ ֶרֶכב  -ַוִיפְׁ ִהֵּנה ָהָהר ָמֵלא סּוִסים וְׁ א וְׁ ֵעיֵני ַהַּנַער, ַוַירְׁ

ת ֱאִליָשע ִביבֹּ  "  .ֵאש, סְׁ

 
לם  . יהי רצון שאלוהים יפקח את עיניך לראות, כך שלעועבורך י לתאלישע היא תפי  תתפיל

 .פעם  מקרא כמו שחשבת עליו לא תוכל לחשוב על ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שני פרק

 והאלים האל הסמוי: התחום
 

  בשנים  הבידור ענף על  חשוב רק  אנושי.-והעל טבעי-מהעל  מוקסמים רבים  אנשים

  חייזרים,  במלאכים,   עסקו  האחרון  בעשור  וסרטים טלוויזיה תכניות ספרים, אלפי   האחרונות.

  רבים   על. וגיבורי   זאב  אנשי ערפדים,   קסמים, מכשפות, רפאים,   רוחות  שדים,  מפלצות, 

 הנוקמים  (,X-MEN)   מן-אקס  :הבאים  רטיםהס את  כוללים בהוליווד  הקופות  שובר  מזכייני 

(THE AVENGERS,) סופרמן  פוטר,  הארי  סדרת (SUPERMAN)  הדמדומים  וסאגת   

(TWILIGHT ). וכמובן פרינג  כמו  טלוויזיה   לתכניות', SUPERNATURAL ו- X- FILES  ישנו  

-העל התחום  ם הא ובאמת, הסתיימה.  החדשים הפרקים שהסרטת  אחרי  אפילו  קהל תמיד 
 ?באמנות ו בספרים, בסיפורים, ביטויו  את  ומצא  ,פופולרי תמיד  היה טבעי

 
 ?למה

 
  ומרגש  שמעניין  עולם לנו  מציע הבידור ענף מהמציאות. בריחה  שזוהי  היא אחת תשובה

  גיבורי  של  האפי המאבק אותנו.  מרגש בהחלט קוסמי מידה בקנה רעב הטוב  מאבק . ביותר

  הטבעות שר  בטרילוגיית  סאורון  האפל לורד  נגד  וחברה( פרודו )גנדלף, התיכוני  הארץ  כדור

(THE LORD OF THE RINGS,) שהדמות ככל שנה. ממאה  למעלה  כבר הקוראים את  שובה  

 .יותר מרהיב  נראה הניצחון ומסתורית, טבעית-כעל  מוצגת  השלילית
 

  אלוהים הלת, ק ספר שמגדיר שכפי  מכיוון   אחרים  לעולמות נמשכים אנשים אחרת ברמה

ָלם,-ֶאת "ַגם  ִלָבם" ָנַתן ָהעֹּ   לחוויה המשתוקק האנושי  בטבע משהו  יש  (.11 ג,   )קהלת בְׁ

  היותנו מעצם  נובעת שהיא  לימד  הוא  זו.  כמיההל התייחס  כן  גם  פאולוס השליח .תהאלוהי

-23 א,  הרומיים אל )האגרת  טבעי -על  בורא של קיומו  על  מעידה הבריאה  .אלוהים  ברואי 
  אותו דחקו חוטאים  שאנשים עד  חזק,  כה היה זה  רוחני   דחףש אמר פאולוס   למעשה, (.18

 .( 18 )פסוק במכוון
 

  שאנחנו אופן באותו המקרא  של  האפי הסיפור על חושבים  לא  שאנחנו נראה זאת  ובכל

  חורגות  אשר  לכך סיבות יש . ותואגד  סרטים בספרים,  טבעיים-על  ם סיפורי על  חושבים

  מדי. סבאיות או  מדי רגילות   הן  המקרא דמויות  חלקם, עבור   ים.מיוחד  אפקטים מהיעדר

  לנו  ידועים אלה  סיפורים הכל,  אחרי  מופלאות.  או  דינמיות  תמיד  לנו  נראות  לא אלה דמויות

   המשיחית. בקהילה ראשון  ביום  ספר בית ב המקרא מלימודי נו לילדי או
 

  של אינסופי  מצעד  כמו  אהשנר מה עם להזדהות לנו קשה התרבותי.   המחסום  את  גם  יש  ואז

  המולד  חג בהצגת שחקנים הרבה כך כל  כמו  גלימות,  שלובשים  וגברים עתיקים רועים 

 .שלך  המשיחית בקהילה
 

  דרך  הוא  קלות ביתר  בנו  אוחז בדיוני  מדע  מדוע יותר  עוד  גדול  שגורם חושב אני  אבל

  לאורך  המשיחית  בקהילה ששמעתי מה .במקרא  נראה -הבלתי העולם על  שלנו החשיבה



  הקהילה הוראת מכך,  וחמור ביותר.  כמשעמם במקרא  טבעי-העל  העולם  את  מציג  השנים

 .אונים לחסר אותו והופכת במקרא,  הטבעי -העל העולם  את  מעקרת  המשיחית
 

  אין   למלאכים נכון. לא  הוא נראה-הבלתי העולם  לגבי  מדמיינים  משיחיים ש ממה הרבה

  התגלו  מלאכים  יצירתי. באופן  נבראו והם מלאכים  נקראים לא  פעם  אף )הכרובים  כנפיים.

  ו )אנ לחטוא  לנו גורמים  לא והם  וזנב,  קרניים  מגדלים  לא  שדים  אנושית.( בדמות אדם לבני
  איומות,  בדרכים  אדם בבני  אוחזים השדים  כיצד  מתאר  שהמקרא ובעוד  (.בעצמנו חוטאים 

  זאת, ומלבד   כבובות.  באנשים  ק לשח מאשר  לעשות מרושעים יותר   דברים  יש  התבוני לרוע 

  את  הבינה לא  פעם  אף המשיחית הקהילה  כי נראה מינוריים. שחקנים הם  ושדים  מלאכים

 .האמיתיים  השחקנים  של מהותם
 

 אמיתיים   הם  האלים 
 

  על כמו  זה  על חשוב המקרא.  בדברי מאמין באמת הנך אם קודםה בפרק  אותך  שאלתי

   .פתע חידון
 

  שמימי צבא  החלטותיו.  את  שמבצעים  אלוהיים יצורים  של  צבא יש שלאלוהים  אומר   התנ"ך

ַהל מכונה זה ִשים, קְׁ דֹּ   ז,   דניאל ; 7-5 פט, )תהילים   ישראל אלהי  של  השמימית המועצה  קְׁ

  :1 ,פב  תהילים  הוא מעלה של פמלייה ל תייחסיםהמ ביותר  הברורים הפסוקים אחד   (.10
ֶקֶרב  ֵאל;-ַבֲעַדת ִנָצב "ֱאֹלִהים, ט יםֱאֹלהִ  בְׁ פֹּ  " .ִישְׁ

 
  פסוק  להבין  יש זה.  פסוק על  חשבתיש הראשונה בפעם אותי ריגש   הוא מדהים!  פסוק  וזה

  במקרה - המקראי  ובהקשר 1 פב, תהילים  את  להבין  יש פסוק,   כל כמו  כמשמעו.  פשוטו זה

 .זה  מונח  להגדיר יש וכיצד   האלים על במקרא כתוב  מה זה,
 

  - יחיד  במובן אלוהים  על חושבים  מאיתנו  רבים  . אלוהים  במשמעות "אל"  היא כאן המילה
  אך . הרחב בהקשר  הנושא על  לחשוב  עלינו  מקשה וזה  – האב אלוהים  של משמותיו  כאחד 

  מתייחס אלוהיםש  הסיבה זו  .העין  מן  סמויה רוחני   יצור  לכל מתייחסת "אלוהים"  המילה

  (. 13 כח, א'  )שמואל  מתים ה ורוחות  (,17 לב, ברים )ד  שדים  (,1 א,  )בראשית  העולם בוראל

 .הרוחנית  בעולם  רוחנית  ישותל  המתייחס מונח הוא  אלוהים   במקרא,
 

  מבדיל התנ"ך  לאלוהים. רק  שיש  ת וספציפי ליכולות מתייחס  אינו  "אלוהים"  העברי  המונח

  לעבוד  האלים  על  מצווה  המקרא  למשל, אחרות. בדרכים  האלים שאר  מכל ישראל  אלוהי  את

  תהילים  (. 5-1 קמח, ;3 צה,  )תהילים  ומלכם יוצרם  הוא  (. 1  כט, )תהילים התנ"ך אלוהי  את

ֶמה ַליהָוה;  ַיֲערְֹּך  ַבַשַחק, ִמי  ִכי  אומר,"  7 פט,  ֵני ַליהָוה,  ִידְׁ   ;23 ח,  א'  מלכים  )השוו ֵאִלים"   ִבבְׁ
  ; 17 י, )דברים  האלים"  "אלוהי  הוא - אחרים   לאלים  שווה אינו   ישראל אלוהי  (. 9 צז,  תהילים
 .(3-2 קלו, תהילים

 
 



  בו קטע  ציטטתי י ספר של הראשון  בפרק . באמת קיימות מעלה של בפמלייה ישויותה

  באותו  אחאב.  ממלך להיפטר כיצד  להחליט כדי השמימיות  הרוחות עם  מתייעץ אלוהים

  אמיתי  הוא הרוח שעולם מאמינים אנו  אם  רוחות.  נקראו הזו  השמיימית המועצה חברי   קטע,

  להודות עלינו  מלאכים(,  )כמו  יצר שהוא  רוחניים  יצורים  ידי ועל  אלוהים ידי  על  מאוכלס והוא

  גם  ן ה אחרים, ורבים  לעיל  שציטטתי   בפסוקים  המתוארות  טבעיות,-העל  שצבאותיו

 .לא  ותו  הרוחני  בעולם מונהלא  שפתיים  מס משלמים אנו  אחרת, .ות אמיתי
 

  או   אבן אלילי ל הכוונה אין ש יודעים   אנו  כרוחות,  האלוהית המועצה  חברי  את  מזהה התנ"ך

  סגדו  באמת  העתיק בעולם  אנשים  השמימית. במועצה  אלוהים את  עובדים לא  פסלים  עץ. 

  הכוחות היו לא  ידיהם במו  שעשו שהאלילים ידעו  הם  אבל אלילים.  ועשו  היריבים  לאלים

  ולהפיץ   קורבנות לקבל כדי  בהם שכנו שאלוהיהם חפצים   רק  היו הללו האלילים האמיתיים. 

  שכוןול אליהם לבוא האלים את לבקש כדי טקסים  ביצעו  האלילים עובדי  לחסידיהם.  ידע

 .באליל
 

 בה  והמתרחש  השמימית המועצה   מבנה
 

  כלל  בדרך  מופיעים אלוהים"  "בני  . 6 בפסוק  עליון"  "בני  נקראים  פב תהילים ב האלים

  נכחו  האלוהים  שבני לנו  מספר  7 , לח איוב (. 1 ב, ;6 א, )איוב   במקרא האל של  בנוכחותו

 .האנושות  את  ולברוא   האדמה את לעצב  החל  שהאלוהיםכ
 

  הלשון  אותם,  יצר שהוא  מכיוון בניו.  הרוחניים היצורים  את  מכנה אלוהים  .מאוד  מעניין וזה

  מכיוון בת או  כבן לצאצאיך  מתייחס שאתה דרך באותה  ונית,הגי די היא  ה"משפחתית" 

  שלטו העתיק  בעולם  מלכם. גם  הוא  אלוהים  אביהם,   היותו מלבד  אך  ביצירתם.  שהשתתפת

  עסק היה  שלטון ליורשים. הועברה  המלכות המורחבות.  משפחותיהם דרך לרוב המלכים

  מערכת מתוקף הבאה יונההעל הדרגה  בעלי  הם ובניו  מועצתו.  אדון  הוא  אלוהים  משפחתי. 

 .ישראל באלהי בגדו הפכו  שחלקם  נראה זה  ספר בהמשך אך  אתו.  שלהם היחסים
 

  כי  אחרים(  רבים )וקטעים  כב א'  ממלכים יודעים   אנו  החלטות.  קיבלו גם  והיםהאל בני

  הרשע  שאחאב  הזמן שהגיע  החליט  אלוהים  כאשר האנושית.  בהיסטוריה מתעסק  אלוהים

 .יקרה  זה כל  כיצד  החליטה השמימית מועצתו  ימות,
 

  במקרא. לנו  שמתגלות היחידות  אינן  כב  א' ובמלכים פב  בתהילים האלוהית המועצה  ישיבות

 .אימפריות  של גורלן  את  קבעו אלה  מישיבות כמה
 

  ניתן זה דין  גזר  זמנית.  שפיות באי אלוהים  ידי  על נענש  בבל, מלך  נבוכדנצר,  ד', דניאל  לפי

  מתייחס  "עירין"  המונח  (.17 ד,  )דניאל עירין" ו"גזירת  ( 21 ד,  )דניאל עליון" "גזירת  ידי על

 .ערים  תמיד  היו  הם  האנושות; ענייני  על  ששקדו בשמים  האל במועצת אלוהיים  ליצורים
  של בשלטונו  משתתפים אכן האלוהית מועצהה שחברי  לנו מראות  אלה תנ"כיות  סצינות

  לסוכניו נותן  אך  לעשות רוצה שהוא  מה את  גוזר אלוהים מסוימים,  במקרים לפחות האל.

 .הנחוצה המטרה  להשגת האמצעים על  להחליט חופש   טבעיים-העל



  לתיאור משמש החדשה ובברית   בתנ"ך מלאך . והיתהאל הבמועצ  משתתפים  מלאכים גם

  אנו  לאנשים.  מסרים מעבירים מלאכים  תפקיד.  תיאור בעצם זהו .שמימי  או  ארצי  שליח

  - מעלה של בפמליה אחרות  רוחות על גם   כמו - ומשימותיהם מלאכים  על יותר  נלמד 
 .הספר  בהמשך

 
 חשוב  זה מדוע 

 
  רים דב אלה  אכן" , כזאת  להיות עשויה  כאן  עד  הזה בספר שקראת  מה לכל שלך  התגובה

  תפקוד  אופן  ועל חיי  על  ההשלכות  מהן אך  במקרא.  זה  כל  את  ראיתי לא  מעולם  - מרתקים

  אליו,  מתייחסים אנו  וכיצד  , האל דעת ל קשורות זה  בספר  המוצגות  האמיתות  כל  ?"קהילתי

  בהשלכות  שדן כזה בסעיף פרק כל  אסיים  זה,   את  להבהיר כדי  אדמות. עלי  מטרתנו  יומה

 .פרק ה אותוב שנדונו  העיקריות אמיתות ה של המעשיות
 

  אלוהים   כיצד ו  ואלוהים,  אלוהים  של הקוסמי הניהול את  מתאר  המקרא כיצד  דנו זה  בפרק

  להתייחסותו תתבני הוא אלוהים של השמימי המשפחתי העסק  ראשית, .אלינו מתייחס

  להיות יכול  דוגמא: הנה אבל  הבא,  בפרק בהמשך  כך על  נדון אנו   הארצית. למשפחתו

  שום ב לעזרה זקוק  אינו  הוא הרי ,שמימיתה תומועצל נזקק אלוהים  מדוע תוהה שאתה

 .רצונו את  לעשות  כדי  ברואיוב משתמש עדיין   הוא אך  אלוהים!  הוא  .מקרה
 

  לא  גם האל  .השמימית במועצתו השתמשל  בוחר  הוא  אבל  אלוהית,  מועצהל זקוק  לא  הוא

  לכולם לתת  לבשורה, הזקוקים  האנשים  לכל  רם   בקול לדבר  פשוט היה יכל אלוהים .לנו  זקוק

  לשכנע היה יכול  הוא  טוב.  שהכל  ולהצהיר אליו,  לפנות  כדי  צריכים  שהם העידוד  כל  את

  הוא  זאת  במקום  כך. פועל  לא  הוא  אבל  לראשם. קולו הכנסת  ידי על אחרים  לאהוב  אנשים

 .הדרושה העבודה את לבצע  כדי  -  ואני אתה - באנשים משתמש
 

  בדיוק לקרות  הםל  לגרום בכדי אירועים ה מהלך  את  מראש  לקבוע  היה  יכל  אלוהים  שנית,

  להחליט  לרוחות  איפשר אלוהים  אחאב,  המלך בסיפור  דרכו. לא זוהי  אבל ה. צר  שהוא כפי

  זה החופשי.  רצונםב להשתמש להם  איפשר  הוא אחרות, במילים רצונו.   את לבצע  כיצד 

 .בעולמנו  גם האמת והי ז  מראש. נגזר  הכל שלא  לנו אומר 
 

  חולקים הם . אצלו  עובדים משפחתו  בני  .השמימית במלכותו  המנכ"ל הוא  אלוהים   במקרא,

 .העניניים  ניהול ב משתתפים הם  שליטה. תחומי
 

  ברא  אלוהים  העדן, בגן מההתחלה ר כב האנושות.  את  כך   מתאר  המקרא  הפלא,  למרבה

רּו   וחוה, לאדם אמר  אלוהים האדמה.  על עמו לשלוט  האנושות  את בּו  "פְׁ אּו  ּורְׁ   ָהָאֶרץ, -ֶאת  ּוִמלְׁ

ָה; שֻׁ ִכבְׁ דּו   וְׁ ַגת ּורְׁ עֹוף  ַהָים, ִבדְׁ ָכל  ַהָשַמִים, ּובְׁ   (. 28 א, )בראשית  ָהָאֶרץ"-ַעל  ָהרֶֹּמֶשת ַחָיה, -ּובְׁ

  ולתת  איתם לחיות רצה  אלוהים  אלוהים.   של  הארצית משפחתו  -  האל  ילדי  היו וחוה  אדם

 .עדן  לגן  כולו   העולם בהפיכת  להשתתף להם
 



  היחידים  היו  לא וחוה שאדם  הוא  ברור  כך  כל  שלא מה הקוראים.  לרוב המוכר מושג  זהו

  של משכנו  היה עדןה  גן  שם.  הייתה שמימיתה משפחתו גם העדן.  בגן  האל  של במשפחתו

  עם  נגור  בו כמקום  השמים על  חושבים אנו משפחתו. גם   כך חי, אלוהים בו ובמקום  - אלוהים

  לא  . בעתיד  משיקרה וזה  ,במקור  התוכנית  היתה זו   האלוהית. משפחתו - ומלאכיו  אלוהים

  יוחנן   )חזון וגלובלי  חדש עדן  בגן לארץ חוזרים שהשמים בכך  מסתיים המקרא במקרה

  אלוהים  של  המשפחות שתי בה לתקופה לחזור  עלינו   ,ייעודנו את  להבין כדי כב(. -כא פרקים 

 .העדן לגן  לחזור צריכים אנחנו  האלוהי. המרחב  באותו  שכנו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שלישי פרק

 ובעתיד פעם של מלכים

  יש  .העין  מן  סמויהה משפחתו - אלוהים של השמימית המועצה  עם קצרה היכרות  לנו הייתה

  ושטן  המשיח  עישו  כמו  מרכזיים  בשחקנים התמקד ל עלינו   - זהל  מעבר למוד ל מה הרבה עוד 

  בנושא לדון  עלינו  ,העין  מן  סמויה בעולם למתרחש  שנחזור לפני אך  בתמונה. משתלבים

  עלי  לשלטונו  תבנית הוא מועצתו באמצעות הרוחני  בעולם  אלוהים  של שלטונו  .מחדש

  בגן בראשית, בספר  התחיל  זה כל  . והיםהאל מלכות  מכנים  שהתיאולוגים מה זה  – אדמות

 .עדןה
 
 והים האל  של   ומשרד – עדן ה גן
 

  האנשים רוב   עדן"?  "גן המושג  את  שומע  כשאתה עליו חושב שאתה הראשון הדבר מה

  זה  בגן  אותם  השכין  אלוהים ביתם.  ההי עדןה  גן וחוה.   אדם על  מיד  חושבים איתם שדיברתי

  ; 13 כח,  ")יחזקאל  האלוהים  "גן   זהו  .העדן  בגן  שכן  אלוהים   גם אבל  .( 25-15  ב, )בראשית 

  כח, יחזקאל ) הקדוש" האלוהים "הר גם  נקרא  האלוהים" "גן   הפתעה. לא  זוהי (.9-8  לא,

  משתמש מקראה לאלים. נגישים בלתי  היו והרים מפוארים  גנים  רבות  קדומות ות בדת (.14

  ,אלוהים   נמצא בוש  ובמקום  .ו משרד ו אלוהים של  ביתו היהש עדן גן  עבור   התיאורים בשני

 .השמימית מועצתו גם  נמצאת

  
 אלוהים  בצלם 

 
  גןב  היו מועצתו  וגם  שאלוהים  מסקנהל אותנו מביא בתנ"ך ביותר החשובים הפסוקים  אחד 

  אלוהים  בעצם, כדמותנו".  בצלמנו,  אדם "נעשה אומר,  אלוהים   ,26 א, בראשית  בספר עדן.ה

  עם מדבר לא  הוא .השמימית  ו תמועצ עם מדבר?  הוא מי עם  לקבוצה. כוונתו  על  מודיע

  מועצתו ל פונה  אלוהים  וכאן ! יודע כל  הוא אלוהים  הרי כי  הקדוש, שילושב האלוהיות הישויות

 .השמימית
 

  פיצה!"  לאכול נלך ו"בוא חברים,  לכמה אומר   הייתי שאני לעצמכם  תארו . זו הכרזה להבין קל

  למעשה  אלוהים לפספס. רוצים  לא  שאנחנו  משהו עוד  יש  אבל . ברור  די זה!   את  נעשה ובוא

 .להחלטתו  להביא בכדי הקבוצה את  כולל  לא

 
  בהחלטה משתתפים  לא  האל מועצת חברי שראינו, אחרות  אלוהיות  מועצה  לישיבות  בניגוד 

  יצירת  שיוצר. יהיחיד   הוא  אלוהים  (, 27 א, )בראשית הבא  בפסוק נבראת האנושות כאשר זו. 

  כמו  בדיוק ושה ע הייתי אם שלי, לפיצה חזור נ  אם  בעצמו.  עשה שאלוהים דבר היא  האנושות

  כל  את שעושה זה הייתי ,כולם  עבור  לשלם ומתעקש סעדהלמ לםכו  הבאת ידי  על שאמרתי 

 .כאן  שקורה  מה זה העבודה.
 



  השמימית  ותמועצב האלוהיות  הישויות אדם.ה בני  את  שיוצר היחיד  יהיה  שאלוהים הגיוני

ָרא)"  אלוהים  בצלם בראים נ האדם  בני , 27 ,א  בראשית  בספר מספיק.  חזקות אינן   ֱאֹלִהים  ַוִיבְׁ

מֹו ָהָאָדם-ֶאת ַצלְׁ ֶצֶלם  בְׁ תו  ָבָרא  ֱאֹלִהים  בְׁ ֵמנּו ל" קרה מהֹּ  "(.אֹּ ַצלְׁ  ?26 מפסוק "בְׁ
 

ֵמנּו" בין החילוף כלום.  בעצם, ַצלְׁ מֹו ל" " בְׁ ַצלְׁ   מרתק. משהו  מגלה 27-26 א, בראשית  בספר "בְׁ

ֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶשה"   - אלוהים  של  הצהרתו ַצלְׁ מּו בְׁ   מדבר  שהוא ואלו  שהוא פירושה - " ֵתנּוִכדְׁ

  . דמותו את  איתם  חלק  הוא האדם,  בני  את  יצר שאלוהים ברגע  משותף. משהו  חולקים עימם
 .השמימית  ומועצתו לאלוהים  דומים  אנחנו

 
  בני את יצר אלוהים  ,26 א,   בראשית לפי אלוהים".  "צלם   הביטוי ידי על  מועבר  " משהו"

 .אדמות עלי  נציגיו אנו אל. ה כמו להיות  הדבר  משמע אנושי להיות  צלמו.כ האדם
 

  יכולות,  לאבד  יכולים  אנו  אינטליגנציה. כמו  האל, ידי  על לנו  תשניתנ יכולת  האינ אלוהים צלם

  נושא מוות, עד ו הליד מ אנוש, בן  כל . האלוהי הצלם  של מעמד ה את  לאבד  יכולים  איננו  אך

 אלוהים.  בעיני  קדושים  האדם  חייש הסיבה זו   אל.ה דמות את
 

  הישויות עם סמכותו  את חולק  שאלוהים  הקודם בפרק  ראינו   אלוהים? את  מייצגים  אנו  כיצד 

  המלך  הוא אלוהים אדמות. עלי  אדם ה בני עם  הדבר אותו  את  עושה  הוא  .בשמים  האלוהיות

  עם  הזה השלטון את חולק הוא שולט. הוא  נראים. בלתיהו הנראים  הדברים כל  על  עליוןה

  אלוהים   של בתוכניתו להשתתף כדי  כאן  אנחנו האנושי. ובעולם  ני הרוח עולם ב משפחתו

 .איתו  וליהנות שיהיה  רוצה  שהוא מה  לכל  העולם את  להפוך

 
  הדוגמא הוא  ישוע  זאת.  לעשות עלינו  כיצד  לנו  הראה  אלוהים  , דבר של  בסופו

  "צלםו  ( 15 א,   קולוסיים)  נראה הבלתי האל של דמותו  נקרא הוא האל. לייצוג האולטימטיבית 

  ב' קורינתים ; 29 ח,  )רומים זו   מסיבה ישוע  את  לחקות נקראים אנו  (.3 א,  עברים ) עצמותו" 

   (.18 ג, 
 

 אחד ייעוד מועצות,  שתי 
 

  - מועצתו - אלוהים  של תו ממשל בעצם הם  האדם  בני . המגמה את  מבין  שאתה מקווה אני
  ליהנות  בראנונ השמימית. משפחתו  עם אלוהים,  בנוכחות לחיות  בראנונ .האדמה פני  על

  ההי עדן ה גן האדמה. פני  על  גם  לקרות  היה אמור   זה במקור,  לנצח. אותו ולשרת  ממנו
   המחייה  מרחב אותו  את  תפסו השמימית פמלייתוו האל  ארץ. הו שמיםה הצטלבו  בו המקום

 ?מטרה ו לאיז אבל  .יהאנוש
 

רּו וחוה, לאדם אמר  אלוהים בּו  "פְׁ אּו  ּורְׁ הָ   ָהָאֶרץ-ֶאת  ּוִמלְׁ שֻׁ ִכבְׁ דּו   וְׁ ַגת ּורְׁ עֹוף  ַהָים  ִבדְׁ   ַהָשַמִים ּובְׁ

ָכל   להיות האדם בני של משימתם  הייתה זו  (.28 א,   )בראשית ָהָאֶרץ" -ַעל  ָהרֶֹּמֶשת ַחָיה -ּובְׁ

  הארץ פני על  ץפול היה האנושות  של התפקיד  הבריאה. על  מלכים-משרתים כ אלוהים צלם

  מדי  גדול  היה זה תפקיד  האל. מלכות  את הרחיבל במטרה  עדן  לגן  הארץ  כדור   את פוך ולה



 .לעולם  ילדים ו יביא וחוה  שאדם רצה  אלוהים  ולכן  אנשים,  שני בשביל
 

  האדמה מתרחש,  היה לא  זה  אם  חטאה. האנושות  נכשלו. וצאצאיהם  וחוה  אדם כידוע, 

  עם חיים  מושלם, לכת  כוכב על  לנצח חיים  יינוה עולמי.  עדן  גןל  בהדרגה הופכת  הייתה

 .הרוחנית ומשפחתו אלוהים
 

  בעקבות  הלכו אדם בני שאר  אולם וחוה.  לאדם  סלח הוא ולכן   האנושות, את אהב  אלוהים

  אנו  (.23 ו,  רומים )  האל של התערבותו  ללא מוות דין  גזר  לנו  ומגיע חוטאים כולנו וחוה. אדם

   .לישועה וקיםזק אנו  חוטאים.  ולכן   אנוש בני

 
  ולחיות   שלו מהמועצה חלק להיות  האלוהית, למשפחתו שנצטרף רצה  שאלוהים  הרעיון 

 .אומר   מקראשה מדהימים  דברים כמה להבין לנו עוזר  בנוכחותו, 
 

  ; 12 א, יוחנן )  אלוהים" ילדי "  או אלוהים" כ"בני למאמינים  מתייחס  מקראה מדוע מסביר  זה
  של  למשפחתו "כ"מאומצים מתוארים  המאמינים מדוע  מסביר זה (. 26 ג, גלטים  ; 52 יא, 

  אלוהים  "יורשי" כ עלינו   מדובר מדוע  מסביר זה (. 16-14 , ח רומים   ;6-5 , ד  גלטים )  אלוהים

  ;4 א,   ב' פטרוס) " האלוהי  טבעל  םו"שותפי (5  ב, יעקב  ; 7 ג,   טיטוס ;7 , ד  גלטים )  לכותוומ
  למאמינים  יעניק  שהוא אומר הוא  ישוב ישועש  לאחר מדוע  מסביר זה (. 2 ג, א'  יוחנן גם  ראו 

  מסביר זה (. 7  ב, יוחנן  )חזון  " אלוהים של העדן  בגן  שנמצא  החיים  מעץ  "לאכול   הזכות  את

  כס  אפילו (, 28-26 ב,  יוחנן   חזון) העמים  על  שלטוןה את איתנו  לחלוק הבטיח  הוא מדוע

 .לארץ  יחזרו השמים עדן. ה גןל בחזרה מתקדמים  אנו  (.21 , ג  יוחנן  חזון ) ומלכות
 

  ממה נהנה אנו החדש. העולמי עדןה גןב  שליטה  – המוות שלאחר  בחיים  קורה ש מה זה

  על  מדובר . 24/7 ולשירה  נבלים לנגינת  קשורים אינם נצח  חיי .עשותל  נועדו וחוה  שאדם

  שנבראו ועמיתנו מהמתים שקם  עישו עצמו, אלוהים  לצד  אלוהים יצירתמ הנאה ויצירת  גילוי 

 .טבעיים -על יצוריםו האדם בני  ,אלוהים  צלםב
 

 חשוב  זה מדוע 
 

  את  מייצגים חיינוש תובנהב לחיות  .חיים משנה אכן  זה  ידע אבל , ךכ  נראה לא  אולי  זה

  את  ישנו  - במלואה  זו  תוכנית מבינים לא אנו עדיין  אם  גם   - תוכניותיו  את  מקדמים ו אלוהים

 .יום  בכל  חיים אנו בה הדרך
 

  שבני רצה  אלוהים עדן.   לגן עולםה כל את  להפוך  הייתה אלוהים של  המקורית ותוכנית

  לאדם אמר הוא  עדן.ה גן ב שהיה כמו  הארץ,  בכל  הטוב שלטונו  בהרחבת ישתתפו  האדם

  לאחר  נשכחה לא  זו  פקודה (.28-26 א, )בראשית הבריאה  על  שלוטול ילדים  להוליד  וחוה

  ט,  ;17 ח,  )בראשית  המבול לאחר  אותה פקד  פעם  שוב אלוהים למעשה, . הקדמון חטאה

  - תו ומלכ - שלטונו דבר, של בסופו  . ואות לשקם מתכוון  אלוהים  אבד,  העדן  גן  יכ  אף  (.1
  העדן,  לגן  בדומה) חדשים וארץ  שמים בראי  ואלוהים   יחזור  ישוע כאשר ם היקפ במלוא  רויחז



  ישוע בשורת  ואת  אלוהים  אמת את  להפיץ  יכולים אנו  בינתיים  (. כב-כא פרקים   יוחנן חזון ראו 

  נציגי  ואנ  מקום.  ובכל  פוגשים  שאנו מי לכל  אלוהים את  לייצג גם  יכולים אנו  מקום.  בכל

 .במלואה  זו  תוכנית  יגשים ע ישו בו  ליום מצפים ואנו ועכשיו,  כאן  עדןה גן   בהחזרת אלוהים
 

  החלטות לקבל  משמעו -בצלמו ברא שהוא האל  כסוכני עצמנו על  במודע לחשוב

  בעזרת אלוהים  של  תוכניתו את  לממש יכולים בחטא,  חיים שאינם  , משיחיים . משמעותיות

  הזקוקים לאנשים ולספר אלוהים עם  שבחיים הטוב את להפיץ  כדי  כאן אנחנו הקודש. רוח

  שלהם  הזיכרון רבים. אנשים  עם  מצטלבים  חיינו מזה.  ליהנות  יכולים הם גם  כיצד  לבשורה

  ללא  לחיים או  אלוהים עם  לחיים  הצצה אנו  . אחרים  חייו חייהם  את  משנה מפגשים  מאותם

 .ביניים דרך אין אלוהים. 
 

  דברכ  אדם חיי לראות  לנו לגרום  צריכה אלוהים בצלם  נבראו  האדם בני  שכל הידיעה

  שלמדנו מה ומוות.   בחיים  העוסקות  חשובות אתיות להחלטות  מעבר משתרע  זה מקודש.

  של בעולמו  מקום אין   לגזענות לזה.  זה  ומתייחסים כלים מסת אנו  בו  האופן על  משפיע

  או בעבודה בבית, - לרעה  כוח   ניצול האל. ייצוג עם אחד  בקנה עולה  אינו  צדק  חוסר אלוהים. 

  זכות לנו  שאין כך עדן, ה גן ב ילדיו ל אלוהים  ייחסהת כך  לא .מרושע דבר הוא – בממשל

 .אחרים לאנשים שונה  באופן להתייחס
 

  משימה כל  רוחנית. קריאה  היא אותו  שמכבדת עבודה  שכל פירושו  אלוהים ייצוג  לבסוף,

  רואה   לא אלוהים .הוברכ עדן  גן  לעבר עולמנו  קידום מ חלק להיות  או  להיות יכולה  לגיטימית 

  לאלוהים שלהם.  התפקיד  תיאורי בגלל יותר   מיוחדים או  יותר קדושיםכ שירותו ב אנשים

  כנגד  עומדים  אנחנו  האם היא השאלה  במקומנו. אותו  מייצג  מאיתנו  אחד  שכל  מאיך  אכפת

  צריכה לא ההזדמנות  .ויחו  דבר  של בסופו  שכולם רוצה   שאלוהים החיים את וחולקים  החושך

 .להתקבל צריכה פשוט היא  ;מרהיבה להיות
 
  אלוהים  רק   .במהירות  התנפץ  החזון  אך ,ה מרהיב היתה עדןה  גן ב אלוהים של  וונתוכ

 .אסון  הרות  לתוצאות  לגרום  יכול  - אלוהיים  אפילו   - מושלמים  לא  יצורים בידי  חופש .מושלם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 רביעי פרק

 אלוהיות מרידות

  התוצאות  אנושיים,  או   אלוהיים יצורים ל ניתן  חופשי   כשרצון  רעיוןב הקודם הפרק את  סיימתי

  של  הראשונים  בפרקים אסונות  כמה  .המעטה לשון היזו אסון.  הרות  תוצאות  להיות  עלולות

 .הנקודה את  ממחישים טבעיים,-על  יצורים  וגם אדם  בני מעורבים היו  בהם התנ"ך, 

 
  וגם עי טב-העל בתחום האלוהיים היצורים   עם  סמכותו  את  לחלוק  החליט  אלוהים  כי  נזכיר 

ה" אלוהים,  של  להצהרתו הרקע היה זה  אדמות. עלי  האדם  בני עם ֵמנּו  ָאָדם ַנֲעשֶׂ ַצלְׁ   " בְׁ
  צלמי  הם אדם  ובני רוחניים  יצורים  . בצלמו האדם בני  את  אז ברא אלוהים  .( 26 , א )בראשית 

 .משותף בשלטון  אותו ומייצגים  סמכותו  את  חולקים  אנו  אלוהים. 
 

  היינו לא .לאלוהים  דומים ו נמהיות חלק הוא  חופשי  רצון לאה. נפ החלטה הייתה זו  אחד,  מצד 

 אהבה  כמו  מושגים  חופשי,  רצון ללא  . חופשי רצון   חסרי  היינו  אם  אלוהים  כמו  להיות יכולים 

  שום  בזה אין ל"אהבה", רק  מתוכנת אתה אם  . משמעות כל מאבדים עצמית  והקרבה

  אותי   מחזירה זו  ה מחשב .אמיתיים  םאינ  יםכתוב מעשיםו מילים  אמיתי.  לא זה  החלטה.

    הג'די של  שובו ,(STAR WARS) הכוכבים  מלחמת הבאות  בסדרות  המקוריים הסרטים לאחרון 

(THE RETURN OF THE GEDI) . הוא  'ויידר,  דארת  אביו,  סללוק אומרת קנובי אוביוואן של  רוחו"  

  את  מציל ויידר  נכון. לא  שזה מגלים  אנו  דבר  של  בסופו זאת,  ובכל אדם."   מאשר מכונה יותר 

  מהלב, נבעה החלטתו  מתוכנתת.  מכונה רק  היה  לא הוא  חייו.  במחיר  מהקיסר סלוק

 .החופשי מרצונו  - מאנושיותו 
 

  שהם פירושה  אינטליגנטיות ישויות ל חופש  הענקת אלוהים.  של להחלטתו אפל  צד   יש אבל

  היחידה הישות  שכן , שקרה המ בעצם  וזה בכוונה.  למרוד  או  שגויות  בחירות  לבצע עלולים

  שהמצב הסיבה זו עליו.  לסמוך  ניתן  שבאמת היחיד  הוא  אלוהים.   היא  באמת המושלמת

 .עדןה גןב השתבש
 

 עדן ה  בגן צרות 
 

  עם ביחד  ימםע   נמצא אלוהים ש מכיוון   לבד  אינם  וחוה  אדם  עדן.ה בגן המצב  על חשוב

-28 א,  )בראשית הארץ  כדור  פני  על החיים  הפצת היתה עדן ה גן  מטרת .השמימית  ותמועצ
  כמו  בדיוק .אלוהים  של תו מתוכני מרוצה  היה לא האלוהית מועצהה  מחברי  אחד  אבל  (.26

  אלוהיים יצורים  של  ביתם ה הי עדןה גן  כי  ג'  בבראשית רמזים ישנם ,א'  בראשית ב שראינו 

ַאַחד  ָהָיה ָאָדםהָ  ֵהן"  אומר:  אלוהים  חטאו,  וחוה שאדם לאחר , 22 בפסוק אחרים.  ּנו  כְּ   ִממֶׂ

ַעָתה ָוָרע טֹוב  ָלַדַעת ַלח-ֶפן  וְׁ ָלַקח ָידֹו  ִישְׁ ָאַכל ַהַחִיים  ֵמֵעץ  ַגם   וְׁ ָלם ָוַחי וְׁ עֹּ   המודגש  הביטוי " . לְׁ

ֵמנּו)"  26  א,  בראשיתב לרעיון תואם ַצלְׁ  ."( בְׁ
 

  מאמץ שום  מחמד, חית לא זוהי  .ג'  פרק בבראשית  נחש ממש היה לא  זהש  יודעים אנו

  היה נחשה . בו להשתשע היה  אפשר אי ו , ועילה לא חיותה בגן  כלוב מאחורי  אותו  להכניס



  על  בהתבסס מניחים, משיחיים מה חלק  .כשטן  אותו  מזהה 9 יב,  יוחנן  חזון . אלוהית ישות

ִהי"  :הבריאה לאחר קצר זמן  אירע  םמלאכי שמרד  , יב יוחנן  חזון  ָחָמה ַותְׁ   ִמיָכֵאל  ָשָמִיםבַ  ִמלְׁ

ָאָכיו  הּוא ָחִמים  ּוַמלְׁ ַהַתִּנין  ַבַתִּנין ִנלְׁ ָחם וְׁ ָאָכיו׃   ִנלְׁ ֹּא  ּוַמלְׁ ל ַחָזקּו  וְׁ ַגם ִהתְׁ קֹוָמם וְׁ ָצא -לֹּא מְׁ   עֹוד  ִנמְׁ

ַלְך  ַבָשָמִים׃ מֹוִני ַהָּנָחש ַהָגדֹול ַהַתִּנין  ַויֻׁשְׁ ָרא -ֲאֶשר  ַהַקדְׁ מֹו ִנקְׁ ִשין שְׁ שָ   ַמלְׁ   כָֻׁלה  ֵתֵבל ַהַמִדיחַ  ָטןוְׁ

ַלְך  הּוא שְׁ ָצה הֻׁ ָאָכיו  ָארְׁ ָלכּו ִעמֹו  ּוַמלְׁ שְׁ   קשורה שם המתוארת בשמים המלחמה אך ." הֻׁ

ָנבֹו ָסַחב " (: 10 ,5 ,4 , יב יוחנן  חזון )  המשיח  ישוע להולדת ִליִשית  ַהָשַמִים -ִמן ִבזְׁ   ַהכֹוָכִבים  שְׁ

ִליֵכם  ָצה ַוַישְׁ ַיֵצב  ָארְׁ ֵני  ַהַתִּנין  ַוִיתְׁ ַמַען ָלֶלֶדת ֶהֶחָלה ֲאֶשר  ָהִאָשה ִלפְׁ ֹלעַ  לְׁ ָנה-ֶאת בְׁ ָתה׃ בְׁ ִלדְׁ   בְׁ

ֶעה -ֲאֶשר ָזָכר  ֵבן ַוֵתֶלד  ֵשֶבט ַהגֹוִים-ָכל ִירְׁ ֶזל בְׁ ָנה ַוִיָלַקח ַברְׁ ֶאל ָהֱאֹלִהים-ֶאל בְׁ אֹו -וְׁ ַמע   .ִכסְׁ   ָוֶאשְׁ

ֹּאַמר ַמִיםַבשָ  ָגדֹול  קֹול זֹו  ֱאֹלֵהינּו יְׁשּוַעת ָבָאה ַעָתה  ַוי עֻׁ כּותֹו  וְׁ ֶשֶלת ּוַמלְׁ ִשיחֹו  ּוֶממְׁ   הּוַרד  ִכי  מְׁ

ֵמד  ַאֵחינּו  שֹוֵטן ָנם ָהעֹּ ִשטְׁ ֵני לְׁ ָלה יֹוָמם  ֱאֹלֵהינּו   ִלפְׁ    ."ָוָליְׁ
 

  מלאכים וא  האדם בני  ,הקדמון החטא  סיפור  שלפני לכך אינדיקציה  שום  לנו  נותן לא התנ"ך

  של פשעו   ג'. פרק בראשית בספר דרמטי באופן השתנו הנסיבות  אלוהים. של  לרצונו התנגדו

  קבע  אלוהים אלוהים. של סמכותו  את לדחות  חופשי  אופן ב בחר שהוא בכך  היה הנחש

  אבל , אדמות  עלי עדןה  גן  את  להרחיב  מוניםמ  היו  הם המשפחתי.  לעסק יצטרפו  וחוה  שאדם

ֵבי  ִמַמַעל ֶאֱעֶלה  ַהָשַמִים"  בלבו, אמר הוא  שם.  אותם  רצה  לא השטן  האויב כֹוכְׁ   ָאִרים ֵאל -לְׁ

ִאי ֵאֵשב  ִכסְׁ ַהר וְׁ ֵתי   מֹוֵעד -בְׁ כְׁ ַירְׁ    (. 13 יד, )ישעיה  " ָצפֹון  בְׁ
 

  )יחזקאל  ארצה אלוהים של  השמימי ומבית  גורש הוא  וחוה,  אדם את פיתה  שהנחש מכיוון 

  המוות  שולט בו המקום - (12  יד,  ישעיהו)  תנ"ך ה תבשפ " ץארל נגדע"  הוא – ( 16-14  כח,

  מוות  להשליט כשניסה המתים, לאדון הפך  שטןה החיים,  אדון  להיות במקום . נצח חיי  ואין 

  גאל  אלוהים   .הנצח חיי אובדןל הובילו עדןה גןב  שההתרחשויות  מכיוון  האדם בני כל  על

 .חדשה עדן גןב אלוהים עם לעולם  לחיות  שנוכל  כדי  אותנו
 
  כי  אמר אלוהים נבואה. גם  כללה הנחש על הקללה קללות. סדרתל  הוביל  הקדמון חטאה

ֹּאֶמר "  :מתמיד  במאבק ו יהי הנחש ושל חוה  של  צאצאיה הָוה ַוי   ָעִשיתָ   ִכי ַהָּנָחש-ֶאל  ֱאֹלִהים  יְׁ

ֵהָמה-ִמָכל ַאָתה  ָארּור זֹּאת ל ַהבְׁ ָך -ַעל ַהָשֶדה ַחַית ּוִמכֹּ נְׁ חֹּ ָעָפר ֵתֵלְך  גְׁ ֵמי -ָכל תֹּאַכל וְׁ   ;ַחֶייָך יְׁ
ֵאיָבה ָך  ָאִשית  וְׁ ֲעָך ּוֵבין  ָהִאָשה  ּוֵבין ֵבינְׁ ָעה ּוֵבין   ַזרְׁ ָך  הּוא  ַזרְׁ ַאָתה רֹּאש יְׁשּופְׁ שּוֶפּנּו וְׁ   " ָעֵקב  תְׁ

  וחנן י  השליח הנחש? צאצאי הם  ומי  .האדם בני  חוה?  צאצאי מיהם (. 15-14 ג, )בראשית 

  להם  אמר ", השטן  הוא אביכם"  ישוע.  את  שנאו ש היהודים  המנהיגים - דוגמאות  לנו  נותן

  מי  כל (. 70 ו, יוחנן)  שטן ,קריות  איש יהודה שלו, ד וגלב קרא ישוע  (.44 ח,  יוחנן )  ישוע

 .השטן  של רוחני   צאצא  הוא םאלוהי של לתוכניתו  בניגוד  שעומד 

 
 הרע   הזרע

 
  קין  לרוצח.  הפך  וחוה  אדם מילדי  אחד   .האנושות על  נפלו  נוספות  שצרות עד  רב  זמן  לקח לא

  האנושית שהאוכלוסייה ככל (. 12 ג,  א' יוחנן ) הרשע" "  לזרע שייך שהוא הוכיח ו הבל את  הרג

 .( 5 ו,  )בראשית  האנושי  ע והר גם  כך  המקראי,  בסיפור  גדלה
 



  היה  רבות. עליה  מדברים  שלא  גדולה השפעה בעלת  נוספת רוחנית  במרידה נדון  כעת

  על  המספרים  4-1 הקודמים,  פסוקים ל  קשור 5  ו, בראשית . שמימיים מורדים  של  רב  מספר

  ישנן  ,זה  אירוע ב  דן לא  התנ"ךש למרות  .נפילים  נקראו הארציים   שילדיהם האלוהים בני

 .בכתביהם אלה  לאירועים  מתייחסות אשר החדשה הברית  וכתבי  יהודיות  מסורות
 

  ; 6-4 ב, ב' פטרוס) מבול ה לפני שחטאו  המלאכים על  תבו כ יוחנןו טרוספ  השליחים לדוגמה,
  טרוספ . מקראל  מחוץ יהודיים ממקורות  הגיע  מרו א שהם ממה חלק  (. 6-5 יהודה אגרת 

  במילים  - לאדמה מתחת  נכלאו  הזו  העבירה את  שביצעו אלוהיםה שבני  אומרים  יוחנןו

 יהוה."  "יום  קרא שנ דין  ליום  עד   - בשאול  זמנם  את  מבלים הם  אחרות,
 

  ספר . א' חנוך   ספר למשל, המקרא. חוקרי  בקרב ידועים יהודהו  טרוספ באגרות  האיזכורים 

  נחשב לא  שזה למרות ,קדומהה בכנסייה  משיחייםו  עישו בימי יהודים בקרב  פופולרי היה זה

  מהתכנים  שחלק האמינו יהודהו  וספטר אבל  .הקודש  רוח  תהשראב  נכתב אשר דוש ק לספר

 .שכתבו במכתבים לכלול  כדי  מספיק וביםחש האלה

 
  שהם או  , האדם לבני אלוהי  ידע העניק ל "לעזור" רצו   אלוהים בני כי משערים  אלה  מקורות

  ות רוח  הם השדים להם.  דומים  יהיו אשר  אדם בני  יצירת  ידי על  אלוהים את  לחקות רצו 

  אדם  לבני ומתנכלים האדמה פני  על  משוטטים הם ובמהלכו.  מבולה לפני  שמתו  ליםינפה

  הנפילים צאצאי  ,בראשית ספר י אחר שבאים  המקרא בספרי מחודשת. התגלמות ומחפשים

  חלק (. 11-10  ב, דברים  ; 33-32 יג,  במדבר) ורפאים  נקים ע נקראים 4-1 ו,   מבראשית

  (. 11-9 יד,  ו)ישעיה השטן  הקדמוני, הנחש הושלךש לאן שאולב נמצאים  הללו מהרפאים 

 .החדשה הברית בכתבי  גיהינום כ  ועיד   זה מקום
 

  ניסו האלוהים בני  .4-1 ו,   פרק בבראשית  המוצג האיום את הבינו  קדומים יהודים  סופרים 

  של  לזה דומה היה  חשיבתם מהלך .וארצי  רוחני   קיום-דו של המעוותת הגרסה  את  ליצור 

  החמיר  רק  דבר  של בסופו שלטונו  את  להחזיר  אלוהים של  תוכניתו שינוי .ג'  בבראשית  השטן

 .המצב את
 

  מכוונת  התנגדות  -  הנחש לזרע איום הד   מהווה 4-1 ו,   בראשית  בספר  אירוע שה רק  לא

  כנען  עמי מ חלק  ויהושע, משה  בימי . יותר גרועים אירועים ל  מבוא מעין היה הוא  - לאלוהים

  אלה  ענקים (. ג-ב פרקים )דברים ענקים  היו המובטחת  הארץ  את  לכבוש כשניסו  נתקלו בהם

  היו אשר הנפילים  צאצאי כ 33-32 יג,  בבמדבר מוזכרים  הם  למשל, שונים.  שמות קיבלו

  נלחמו  ישראל שבני לנו  מספר  תנ"ך ה .4-1 ו,  בראשית בספר  האלוהים בני  של צאצאיהם 

  וכמה (,יז פרק  א,  שמואל )  הענק גוליית  את  הרג דוד  . המלך דוד  ימיל עד  אלה  באויבים

  כא,  ב', שמואל ) ולתמיד  אחת  פעם  האיום  את  לעקר כדי  גוליית של  אחיו   את הרגו  מאנשיו

22-15). 

 
 



 חשוב  זה מדוע 
 

  של המוקדמים השלבים הם בעקבותיו  שבא שמימי ה מרד וה הנחש על הנבואית הקללה

  זו מלחמה עמו.  ובני  אלוהים  נגד  הארוכה  המלחמה לרע,  הטוב  בין הקרב - רוחנית  מלחמה

 .לעין נראה והבלתי  הנראה הקרב  שדהב מתרחשת
 

  ה הי לאלוהים חשוב: לקח אותנו  מלמדים  הם  מוזרים, נשמעים  הללו שהסיפורים  כמה עד 
  הנוגע  בכל  האל לרצון  ההתנגדות  זאת. עושה עדיין  הוא  . ותאנושה עתיד ל הנוגע  בכל מאבק

  יש לאלוהים  אך  . האדם בני ין ב והן  הרוחני בתחום הן  ,ממשיכה  ולאנושות  הארץ  לכדור

  האנושות .עונש בלי ישארו  לא עוינות הפרעות  ארץ. הו שמים ה את לאחד  צד כי משלו  תכניות

 .תבוטל  ולא תשתנה לא  אל ה תוכנית .לאלוהים  יקרה  מאוד 
 

  לייחס שניתן למרות לרוע גורם  אינו   אלוהים  חיוביים. אמונה שיעורי  גם  מלמדים אלה  קטעים

 בצלמו.  ואלוהיים אנושיים יצורים   ברואל  להחלטתו  אלוהים  נגד  הארוכה המלחמה את
 

  נקבעה האדם  בני של ם צייתנות שאי  או  , בעצמו ציות לאי  גרם   אלוהים  כי  בתנ"ך  רמז   שום אין

  אותו מתכנת תמיד  שהוא פירושה אין  העתיד  את  מראש יודע  שאלוהים העובדה מראש. 

  מידי  להעיק העיר  את  הציל דוד  בה התקופה על  לנו  מספר 14-1 ,כג   'א שמואל  . מראש

  במשך וד ד  את להרוג  ניסה שאול  בעיר.  נמצא דוד  כי  לשאול  נודע הקרב לאחר לשתים. הפ

  בתקווה העיללק צבא שלח  שאול  . כסו  על לעלות  עומד   שדוד  פרנואידי חשש  מתוך מה זמן

  :אלוהים את  שאל  הוא שאול, של  תוכניתו על  שמע  דוד שכ העיר.  חומות בתוך  דוד  את  ללכוד 
ִני" ִגרֻׁ עִ  ַבֲעֵלי ֲהַיסְׁ ָידֹו יָלהקְׁ ֶדָך  ָשַמע ַכֲאֶשר ָשאּול  ֲהֵיֵרד  בְׁ הָוה ַעבְׁ ָרֵאל ֱאֹלֵהי  יְׁ ֶדָך ָנא-ַהֶגד  ִישְׁ ַעבְׁ   לְׁ

ֹּאֶמר הָוה  ַוי ֹּאֶמר  ;ֵיֵרד  יְׁ ִגרּו ָדִוד   ַוי ִעיָלה  ַבֲעֵלי ֲהַיסְׁ ִתי  קְׁ ֶאת אֹּ ַיד  ֲאָנַשי-וְׁ ֹּאֶמר ָשאּול-בְׁ הָוה  ַוי   יְׁ

ִגירּו     (. 12-11  כג,  א'  )שמואל "ַיסְׁ
 

  ידיעתו   מדוע לנו  אומר וזה  . במהירות רמהעי  ברח הוא - עושים   היינו כולנו ש מה אז  עשה דוד 

  כ"ג,   א' בשמואל . מראש תוכנתים מ שהם אומרת אינה  אירועים על  אלוהים  של  מראש

  מראש ידע  שאלוהים העובדה התרחשו.  לא שמעולם אירועים שני  על  מראש יודע אלוהים

  אינה םמקד  ידיעה לקרות.  הםל גרם  שהוא אומר לא  אנושי וכישלון אלוהי מרד  היהיש

 .מראש  ייעוד  דורשת
 

  הוא ייכשלו.  וחוה  שאדם ידע  אלוהים  .זו  אמת לאור  הקדמון חטאה  אירועי  את  לראות  עלינו

  אין .עולמו ב והמרידה ע שהר חדירת   את לחזות היה  יכל  אלוהים .לחלוטין  מופתע היה לא

 .לקרות לכך גרם   אלוהים ש הדבר משמע
 

  חטאה את חזה  אלוהים  אופן. באותו בחיינו  חווים שאנו  הרוע  את לראות וצריכים  יכולים  אנו

  נהיה בואו ) רבות  ונכשל חוטאים  ולד ושנ ידע  גם הוא  לתיקונה. תוכנית עם  מוכן  והיה הקדמון

  אך   ינו,בחטא ודותלה  עלינו ה.האל הכישלונות את  מראש ייעד  לא  הוא אבל (. עצמנו עם  כנים

  זה  כי  ברירה לנו הייתה שלא  או  , זאת רצה  שאלוהים  לומר יכולים לא  אנחנו בחירתנו. זוהי



 .מראש יועד מ היה
 

  הוא (.8-6 ה,  יים )רומ בשבילנו"  מת המשיח  חוטאים, כשהיינו "עוד  אותנו אהב  אלוהים  אולם

  לנו נתן  גם  הוא  לחטוא,  החופש את  לנו  נתן רק לא  הוא  נעשה.  מה שידע למרות  אותנו  אהב

 .המשיח  ישוע למען ולחיות   בבשורה להאמין הבחירה חופש את
 

  .משיחיים  מאמיניםל  אפילו   קורים רעים  שדברים - מניסיון יודעים ואנחנו - יודע  גם  אלוהים
  פשעים מקדם אינו אלוהינו  . אלוהים לברואי  ניתן  בחירה  חופש ש מכיוון  בעולם קיים הרוע

  של  ובסופו מתקדמת יתו תוכנ רע. ל זקוק  לא אלוהים תצליח.  ושתוכנית כדי נוראים  וחטאים 

 .בעולמנו  הרע  כל  תא ט וישפ האל דבר
 

  הרע  את  יחסל  אלוהיםש כדי  זה. ברגע  הרוע  את  מחסל לא  אלוהים  מדוע  לשאול  עשויים  אנו

  בעיית את  פותר היה הז  .שמימיים וה ים האנושי מושלמים-הלא ברואיו את  לחסל  יצטרך הוא

  עושה לא אלוהים  אדירה.   טעות היתה האדם שבריאת  כביכול אומר  היה זה אבל  הרוע, 

 .טעויות 
 

  לתת בבחירתו  אז?  היינו  איפה אך  בחירה;   חופש   לנו נותן  לא  לעולם שאלוהים  רוצים  היינו

  הי זו דעת.  חסרי  לרובוטים או  לעבדים  אותנו  להפוך  שלא  בחר  גם  אלוהים  ,בחירה  חופש  לנו

  אלוהים, עם  חולקים שאנו  תכונה יאה בחירה חופש  חופשי.  לרצון  היחידה האלטרנטיבה

  באה  אלוהים טעות. הייתה  לא זו רובוט.  לא הוא  אלוהים   אלוהים.  בצלם שנבראנו  מכיוון 
  מחדש עדן ה גן את  לברוא  ,ותנו א  לגאול נןתכ אלוהים וכך   .נכונה החלטה לקבל כדי  אותנו

  הארוכה המלחמה  על  חקרנומ (.4 כא,  ;17 ז,  יוחנן  )חזון  האדם בני מעיני דמעה כל  ולנגב

  החליט שאלוהים  עד   החמיר  המצב קרב. אסטרטגיית  יש לאלוהים  .ובעיצומ  הוא  אלוהים  נגד 

 . והשטן  לחטא מהשעבוד  אותנו   לגאול הראשון הצעד  את  לעשות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 חמש פרק

 קוסמית גאוגרפיה

  אנושי  מרד  נסקור זה  בפרק .הטבעי-העל בתחום  מרידות  על  למדנו הקודמים  בפרקים

-על  יצוריםל קשורה והוא  ממנו סובלים  שכולנו לאסון גרם  זו  מרד  .בראשית בספר  שאירע 

 .המשיח ישוע של שובו  עם  רק  דבר של  בסופו ייפתר זה רוחני   מאבק טבעיים. 
 

 בבל מגדל
 

  מובנים והפחות  הידועים  הסיפורים  אחד   הוא  (9-1 יא,  )בראשית בבל מגדל של  סיפורו

 .ן ראשו ביום  הספר בבית האדם בני  לשונות בלבול  סיפור על  לומדים ילדים  בתנ"ך. 
 

  להרחיב  אלוהי   ניסיון היה זה  האדמה.  פני על  פוץל פקודתו  על חזר   אלוהים  ,מבולה לאחר 

  יודעים שהם בוחש  הם ומרדו.  סירבו האדם בני . נכשל  הוא גם   אך  אדמות, עלי  שלטונו  את

ֵני-ַעל ָנפּוץ-ֶפן"  מגדל לבנות  החליטו הם . עושים  הם מה   (.4 יא,  )בראשית " ָהָאֶרץ -ָכל  פְׁ

  יא,  )בראשית למפורסמים  אותם  הופך  היה מדהים מגדל  , ספק שום  ללא מוזר.  נראה ההיגיון

 ?האדמה פני  על  ם התפשטות את  נעומ  היה  זה כיצד  אבל  (,4
 

  העתיקה בבלב כי  יודעים   וארכיאולוגים תנ"ך  חוקרי   מגדל.ה את הבנתנוב נעוצה התשובה

  מקומות  לספק הייתה  הזיגוראטים  מטרת טים.אזיגור שנקראו  מגדלים בנונ סביבה ערים הו

  - עדן  לגן העולם  את  להפוך במקום  מקודשים.  באזורים  םהאלי את לפגוש יוכלו   אנשים בהם
  האל נוכחות  את  צמצםל ניסו  האנשים  - הארץ  ורכד  פני על  האמיתי האל דעת  את להפיץ  כדי

 .בעולם  אחת בנקודה
 
  - הצהרתו  מכאן  .ממנה מרוצה כלל  היה לא  והוא אלוהים,  של  המקורית תוכניתו  הייתה  לא  זו

ָדה ָהָבה"  - השמימית  מועצתו לחברי  שוב שנאמרה ָלה ֵנרְׁ ָנבְׁ ָפָתם ָשם  וְׁ   (. 7  יא, )בראשית  "שְׁ

  בפרק העמים כיצד  מסבירה זו  תקרית .ידו  על  פוזרה ו הופרדה והאנושות זאת,  עשה  אלוהים

  הפחות  לחלק  נעבור עכשיו . היטב מכירים  משיחיים ה שרוב  סיפור  זהו קיום.  לידי באו י'

 .מוכר

 
 שלהם  והעמים  האלים 

 
  מתאר  9-8 לב  דברים בבל.  במגדל שקרה  מה את  שמתאר היחיד  הקטע  אינו יא  בראשית

ַהנְׁ "  :כך זאת יֹון   ֵחלבְׁ ִרידֹו גֹוִים ֶעלְׁ ַהפְׁ ֵני  בְׁ ֹלת ַיֵצב ָאָדם בְׁ בֻׁ ַפר  ַעִמים  גְׁ ִמסְׁ ֵני לְׁ ָרֵאל בְׁ   ֵחֶלק  ִכי  ;ִישְׁ

הָוה ב  ַעמֹו  יְׁ   אלוהים" "בני  במקום ישראל" "בני  כתוב המסורה נוסח לפי  ." ַנֲחָלתֹו ֶחֶבל ַיֲעקֹּ

  סיפור  אחרי  לאברהם  קרא  אלוהים   בבל. מגדל בזמן  קיימת הייתה לא ישראל  אבל . 8 פסוקב

  "בני  הקריאה .נכונה להיות  היכול לא  ישראל" "בני  הקריאה יב(. בראשית ב) בבל מגדל

  של  ביותר העתיקים היד  כתבי  אלה  הרי ,נכונה  היא  המלח ים  במגילות ההמצוי האלוהים" 



   התנ"ך. 
 

ֹלת"   הציג הוא ,העמים  את  הפריד  אלוהים  כאשר  חשוב. מאוד  כאן  המינוח בֻׁ ַפר ַעִמים גְׁ ִמסְׁ   לְׁ

  של  ההסבר זה  שלו.  האלוהית המועצה  לחברי העמים  את הקצה אלוהים  . "אלוהים  בני

  רצה  אלוהים בבל, במגדל התרחיש לפני  אחרים. לאלים  סוגדים  העמים כל  מדוע  התנ"ך

  לתת החליט  אלוהים  זה. את שינה בבבל  המרד  אבל  כולה. האנושות עם  יחסים   מערכת

 .העולם י בעמ לשלוט שלו האלוהית המועצה לחברי
 

  כפי האלוהים  למלכות  התנגדו  האדם ובני  מאחר האנושות  את  שפט  אלוהים  המבול, לאחר 

  – 9 לב, דברים בספר שכתוב  כפי  ", ונחלת"  את  ליצור החליט  אלוהים לכן .העדן  בגן שתוכנן
  הבא פרק ה זהו  יב,  בראשית בספר  אברהם,   של  בקריאתו החל  זאת,  עשה הוא  ישראל. עם

 .בבל מגדל סיפור  אחרי 
 

  עוסק  תנ"ךה שאר ?כיצד  .התנ"ך  את בנתנוה  את  מעשירה האלוהים בני ל העמים הקצאת

 .השקר  אלי  עם סכסוך וה ישראל,  בני ועמו,  ישראל באלוהי
 
  אך  דין,  גזר  היה עמיםל  בבבל עשה שהוא מה  כן, אלוהים.  של  המקורית תו כוונ הייתה  לא  זו

  עם בריתו את  אלוהים  כרת כאשר  לנצח. יינטשו שהאומות התכוון לא מעולם אלוהים

  )בראשית  יבורכו האדמה משפחות כל  וצאצאיו אברהם באמצעות  כי הבהיר הוא  אברהם, 

 .מסוים  בשלב למשפחתו ם העמי את  להחזיר  תכנן  אלוהים   (.3 יב,
 

-ָכל ַויֹוֶשב"  :אמר הוא באתונה יווניםה לפילוסופים בדרשתו  זה.  כל  את  ידע  אולוספ השליח

ֵמי ֵני ַעמְׁ ֵני-ָכל-ַעל ֶאָחד  ִמָדם ָאָדם -בְׁ ַמִּנים  ַוַיֵצב ָהֲאָדָמה פְׁ בּוִעים זְׁ בּולֹות  קְׁ ַמַען , מֹוָשָבם ּוגְׁ   לְׁ

שּו ַבקְׁ הּו  אּוַלי ָהֱאֹלִהים-ֶאת יְׁ שֻׁ ַמשְׁ הּו יְׁ ָצאֻׁ ִימְׁ   )מעשי  " ִמֶמּנּו ֶאָחד -ִמָכל  ָרחֹוק  ֵאיֶנּנּו -ִכי  ַאף  וְׁ

  צבא"  את  לעבוד  שלא  עמו בני  את  הזהיר  אלוהים  משה  באמצעות (. 27-26 יז,  השליחים

  עשי מ לפי (.19 כב,  'א  )מלכים בשמים האלוהית המועצה חברי   (,20-19 ד,  )דברים השמים"

  בני אך  וימצאהו".  "ימששו  העמיםש הייתה אלוהים  של  תכליתו ,27-26 יז,  השליחים

 .אופנים בשני  זו  תכנית  שיבשו  האלוהים

 
  מדוע. לנו מגלה המלא המזמור  . השמימית המועצה אלי  את כינס  אלוהים  ,1 ,  פב בתהלים

  של הצדק ונות ולעקר לרצונו  המנוגדות בדרכים  - בצדק לא אלה באומות שלטו  האומות  אלי

טּו ָמַתי-ַעד "  : השמימית הפגישה תחילת  עם  מיד  פסק  אלוהים האמיתי. האל פְׁ ֵני   ָעֶול-ִתשְׁ   ּופְׁ

ָשִעים אּו  רְׁ   , אלה  אלים  של צדקם  חוסר על  נוספים פסוקים שני  לאחר (.2 פב,  )תהלים  "ִתשְׁ
  הדרך את  למצוא בחושך ההולכים  לעמים  לסייע הצליחו לא האלים  כיצד  ישראל  אלהי תיאר 

עּו לֹּא" האמיתי:  לאל חזרה לֹּא ָידְׁ ַהָלכּו  ַבֲחֵשָכה ָיִבינּו וְׁ ֵדי-ָכל  ִימֹוטּו ִיתְׁ   פב,   )תהלים " ָאֶרץ מֹוסְׁ

5 .) 
 

  כט,  )דברים להם"  הוקצו "שלא אלים  עבודתל  עצמם  את רו י סגה ישראל בני  הצער, למרבה

  מהירה הייתה אלוהים  של תו תגוב האמיתי. האל את  לחפש  במקום ( 17 לב,  גם ראו   ;26



ִתי-ֲאִני "  (:7-6 פב,  תהלים ) קשוחהו ֵני  ַאֶתם  ֱאֹלִהים ָאַמרְׁ יֹון   ּובְׁ ֶכם ֶעלְׁ ָאָדם ָאֵכן ;כֻׁלְׁ מּותּון  כְׁ   תְׁ

ַאַחד  לּו ַהָשִרים  ּוכְׁ   כמו  מוות דין לגזר נדונו ו  (7 פב,  תהלים ) אלמותם  את אבדו  האלים  ".ִתפֹּ

-4 לד,  )ישעיה העתידי הדין יום ל  קשור זה שיפוט  כי אחרים  םמקטעי יודעים   אנו  .האדם בני
  זה  בהמשך, שנראה כפי  העמים.  את נחולי אלוהים   בו היום  יבוא , פב  תהלים בסוף  (.1

 .החדשה בברית  מתגשם

 
 לב  דברים  ספר השקפת 

 
  היא האדמה .קוסמית היא  בתנ"ך הגיאוגרפיה , לב דברים  ספר  של העולם השקפת בגלל

  באה זו  עולם  השקפת . נוכרי  אל  של נחלתו שהיא או  ליהוה, מוקדשת היא  כלומר קדושה,

  על  הנשלטות זרות   למדינות מתייחס  דניאל  ספר  למשל,  בתנ"ך.  רבים  במקומות ביטוי  לידי

  בארץ לשוטט נאלץ הוא  , שאולמ ברח כשדוד   (.21-20 , 13 י, ניאל)ד   שמימיים "שרים " ידי

שּוִני-ִכי"  קרא  דוד  19 כו,   א'  ואלבשמ פלשתים. ה ַתֵפחַ  ַהיֹום ֵגרְׁ ַנֲחַלת ֵמִהסְׁ הָוה בְׁ ר יְׁ   ֵלְך  ֵלאמֹּ

ד    מקום.  בכל  נוכח היה  שאלוהים  הכחיש לא  גם  הוא אלים.  שינה לא ד ו ד  ". ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ֲעבֹּ

  בתחום  נתקע דוד   האמיתי. לאלוהים  שייך   היה המקום  קדושה, קרקע תה יהי ישראל אבל

 .זר רוחני 
 

  מצורע.  סורי צבא  שר היה  נעמן . ה' פרק ב,  במלכים  זאת  מסביר  בתנ"ך  עלי  האהוב הסיפור 

  נעמן מצרעת.  פלא  באורח  נרפא נעמן  הירדן,  בנהר  פעמים שבע עצמו את  רחץ שהוא  אחרי 

ָכל יםֱאֹלהִ  ֵאין   ִכי "  לאלישע, אמר ָרֵאל-ִאם ִכי ָהָאֶרץ-בְׁ ִישְׁ ַעָתה  בְׁ ָרָכה ָנא-ַקח וְׁ ֶדָך  ֵמֵאת  בְׁ   " ַעבְׁ
  ַמָשא "  איתו לקחת יכל הוא אם  ענווהב שאל  נעמן  ולכן תשלום,  שום לקח  לא  הנביא  (.15 ה,)

ָרִדים-ֶצֶמד    לאלוהי  שייכת  הייתה  היאש מכיוון ?אדמה לבקש למה  ?אדמה הביתה. "ֲאָדָמה  פְׁ

 .הקדוש אדמה  והיז  ישראל.
 

  אולוספ החדשה. בברית  תיאולוגית  מחשבה של  סוג אותו  את רואים  אנו במקרה לא

  ג,  ;21-20 א, אפסיים) האדם ולבני  לאלוהים ות עוינ רוחות  עבור  מונחים  במגוון  משתמש

 המכנה מה  . יםמושל רשויות,  סמכויות, שליטים, (: 15 ב, ;16 א,   קולוסים ; 12 ו,   ;10

 .גיאוגרפית  שליטה לתיאור  שימשו  כולם  ?שלהם משותףה
 

  המצב על  אור שפוך ל  כדי  הקורינתית המשיחית קהילהל מכתבים  שני כתב  פאולוס השליח

  שאינו  מיני בחטא  שחי אדם  לגרש הליקהה  למנהיגי אמר הוא הראשון במכתב .בקהילתם

  הזה האיש  את  "למסור  אמורים  הם תמוה, באופן  (. 13-1 ה, א' )קורינתים בתשובה חזר 

 ?כוונתו מהי  (.5  ה,  א'  קורינתים) לשטן" 
 

  . תנ"ך ה של  גאוגרפית-הקוסמית  העולם תפיסת רקע על  רק  הגיונית וסול אפ של  הצהרתו
  .יהוה  כנחלת ישראל  לבני  ישראל ארץ   את  העניק אלוהים   ,המקראית התאולוגיה  לפי

  בני  כאשר . שכןבמ  שכנה יהוה  נוכחות בתחילה, האדמה.  את והקדישה קידשה נוכחותו

  ישראל מחנה את  ן סימו במרכז,  הוצב הברית  ארון  ,במדבר מחנה והקימו  עצרו ישראל 

   קדושה. כאדמה



  - קדושה כאדמה המובטחת הארץ את וקידשה במקדש, הייתה יהוה נוכחות יותר,  מאוחר 
  ו, א' )קורינתים  םאלוהי של  ומקדש אנו  - מאמיניםב שוכנת  יהוה נוכחות . ובית ואנשי  יהוה

  הם המשיח,  גוף  , בישוע מאמיניםהש היא המשמעות (.9 ח,  רומים   ; 16  ו, ב' קורינתים ;19

  :ג גלטיםה אל  אגרת ב  במפורש זאת  מבהיר  וס פאול  חדש.ה ישראל   עם  החדש,  אלוהים עם
עּו " ֵני-ִכי ֵאפֹוא דְׁ ֵני ָהֱאמּוָנה בְׁ ָרָהם  בְׁ ֶכם ַאֶתם-י כִ  .ֵהָמה ַאבְׁ ֵני  כֻׁלְׁ ֵדי-ַעל  ֱאֹלִהים  בְׁ   ָהֱאמּוָנה יְׁ

ֶכם ִכי  ֵישּוַע׃  ַבָמִשיחַ  ֶתם  ַלָמִשיחַ  ֲאֶשר  כֻׁלְׁ ַבלְׁ ֶתם ִנטְׁ ַבשְׁ ֵאין ַהָמִשיַח׃-ֶאת לְׁ הּוִדי  עֹוד  וְׁ ֹּא   יְׁ ל ָוִני  וְׁ   ֵאין  יְׁ

ֹּא  ֶעֶבד  ל לֹּא ָזָכר ֵאין  חֹוִרין -ֶבן וְׁ ֵקָבה וְׁ ֶכם ִכי  נְׁ ִאם ֵישּוַע׃ ַבָמִשיחַ  ַאֶתם ֶאָחד  כֻׁלְׁ   ַאֶתם ַלָמִשיחַ -וְׁ

ֶכם ָרָהם  ֶזַרע ִהּנְׁ ִשים  ַאבְׁ יֹורְׁ ִפי וְׁ ָטָחה כְׁ  (. 29-26 ,7 ג,   )גלטיים " ַהַהבְׁ
 

 המחנה סביב שהאדמה כשם  .מחיינו  חטא  לגרש עלינו קדושה קרקע  הם  מאמיניםהש מכיוון 

  כך   קדושה, לא כאדמה נתפסו אחרים  אלים  של יטתם של  תחת הסובבים והעמים  הישראלי 

  וסולא פ של  מצוותו מכאן  . טמאה קרקע  וא ה העולם  - וכעת החדשה הברית  בתקופת  גם

  ושוגר   השטן. של שלטונו תחום  לעולם,  חזרה תשובהב לחזור  רצה  שלא מאמיןה את לגרש 
 .בו שולט  חטא  אשר קדוש לא  לשטח  אותו   החזיר הקהילהמ

 
 חשוב  זה מדוע 

 
  ולמאבק הרקע  היא ו בבלב העמים  על  אלוהים  משפט של התוצא היא  הקוסמית הגיאוגרפיה 

  כל  .צלבה על  ישוע  של מותו  על הטובה  לבשורה רקע ה גם וזה  ישראל.  עם  של  הרוחני

  לבשר  התחילו  ישוע שליחי  כאשר  (. ג  פרק  גלטים )  אלוהים של עמו הם בישוע  מאמיניםה

 .העמים על השליטה את  מחזירה  האל מלכות אלוהים.  לשטח  הפך השטן תחום   עולם,ב
 

  בני הם מאמינים -לאה  לעולם.  חלחלה החשיכה שלנו.  הבית  אינו הזה שהעולם  הוא הלקח

  כוחות משלטון  להשתחרר  כדי  ישוע  ת בשור את  צריכים   הם . רעים רוחניים  כוחות  של  ערובה

  רשויות  עם  ותישיר להתמודד  מורשים  איננו  שלנו. הנשק היא  הבשורה תשכחו: ואל  . הרשע

  אבל . האויב נגד  לעמוד  כדי  השליחים ידי על  לנו שניתנה ספציפית רוחנית  מתנה אין . החושך

  בשורתו  את  לבשר ישוע  מצוות . העניינים מצב את  לשנות אמורה ותנאמנב הבשורה הפצת

 .הבאים  בפרקים  כך   על יותר  נלמד  אנו רוחנית. קרב  תוכנית  היא
 

  הופעות,  קדושה. קרקע היא אמיתיים מאמינים של  משיחית קהילה כל נוסף:  לקח הנה

  או  שניים של בקרבם נמצא ישוע לאלוהים. חשובים  אינם  הקהילה של הוגודל בניינים

  אם  משנה לא , משיחית קהילה כל  קדוש. מרחב זהו  (.20 יח,   )מתי בשמו הנאספים  שלושה

  אותה  יש משיחית  ילה קה לכל  הרוחנית. המלחמה בחזית נמצאת ידועה,  לא  או קטנה היא

 .עלינו  יגברו  לא  החושך כוחות משימה.
 

  .אדמות  עלי  המשיח ישוע   של שירותו  בהקשר הקוסמית  הגיאוגרפיה ברעיון  עוד   נדון אנו
  הזמן  הגיע  אלוהים.   ידי  על  נדחוו נשפטו  העולם אומות  .למדי  ברורים הקרב קווי עתה לעת

 .עמו עם  חלקו  את  ולחלוק מחדש להתחיל



 שש פרק

 והמלאך השם הדבר,

  במגדל האנושי  למרד  בתגובה  המקרא.  של  הקוסמית  הגיאוגרפיה על  למדנו האחרון  בפרק

  האלוהים  בני  השמימית, תומועצ לחברי  אותם  הקצה הוא העמים.  את  נטש אלוהים  בבל,

  מכיוון  קשה זו משימה אך   אדמות. עלי  מלכותו את  יחדש ש חדש עם יצר ו ( 9-8 לב,  )דברים

  החדש עמוו  אלוהים  של עזים   לאויבים הפכו  ידיהם  על  נשלטו אשר  ואלו  האחרים  האליםש

  בבבל, הדין פסק  לאחר קצר  זמן  לאברהם. שונה שמו ש אברם, ב  בחר אלוהים  ישראל.

 .אליו  התגלה  אלוהים

 הדבר את פוגש אברהם 

  בראשית  בספר  לאברהם אלוהים  של  התגלותו סיפור  את  היטב יודעים המשיחיים מרבית

  מבטיח אלוהים ראה.  לא  שמעולם למקום וללכת ביתו את לעזוב  לאברהם אמר   אלוהים יב.

  הוא  מיוחדות.  ברית  הבטחות  לו ויתן   אלוהיו  יהיה  שהוא  לאברהם אומר הוא אותו.  להדריך

  החדשה האל משפחת .המתקדם גילם  למרות לעולם ילד  להביא  ושרה לאברהם יאפשר 

 . באמצעותם יתברכו העמים וכל  תגדל,

  של  בראשו התרחשה האלוהית  התגלותה  או שמייםהמ דיבר שאלוהים לחשוב  נוטים אנו

  נביאים ל כך  התגלה  שאלוהים ברור  התנ"ך  לפי בחלום. לו נגלה אלוהים כי ייתכן אברהם. 

  בא הוא דרמטי.   יותר משהו  עשה אלוהים אברהם.  עם  שקרה מה לא  זה  אבל אחרים. ול

 .פנים  אל  פנים דיברו ואברהם   הוא כאדם.

  קדימה, פרקים  שלושה .7-6 יב,  בראשית  בספר לאברהם נראה  שאלוהים אומר   התנ"ך

  במחזה.  יהוה"  כ"דבר לאברהם  בא  אלוהים  הפעם (.6-1 טו,  )בראשית שוב מופיע  אלוהים

  כדי  השמים כוכבי  את לו  והראה  החוצה  הוציאו שה"דבר"  מכיוון   בראשו, קול היה לא  זה

 .( 15 טו,  )בראשית רים וספ  בלתי יהיו  שצאצאיו  כך   על להצביע

  כך  תגלה ה הוא יח(.  )בראשית אחרות  בהזדמנויות גם כאדם אברהם בפני הופיע אלוהים

-22 כח, )בראשית   יצחק  של  בנו ויעקב,  אלוהים,  שהבטיח הבן  (,5-1 כו, )בראשית  ליצחק
 . (30-24 לב, ;12-11 לא,  ;10

  בלתי  קטעים בכמה מופיע יתאנוש בצורה האל כהתגלות  אלוהים של  קולו או   הדבר""

  לשמוע  המשיך  שמואל הילד  ג. פרק   א' בשמואל נמצא  עלי  האהובים המקרים אחד   צפויים.

  הבין עבד,  ועבורו   שמואל גר שאיתו  הכהן  עלי, , דבר  של בסופו  בלילה. אליו   קרא אשר  קול

הָוה  "ַוָיבֹּא  שמואל: אל  חזר אלוהים   10 בפסוק  .לשמואל  קרא אלוהיםש יַ  יְׁ ָרא  ַצב ַוִיתְׁ   ַוִיקְׁ

ַפַעם ַפַעם -כְׁ מּוֵאל  בְׁ מּוֵאל שְׁ ֹּאֶמר שְׁ מּוֵאל  ַוי ֵמעַ  ִכי ַדֵבר שְׁ ֶדָך".  שֹּ    ַעבְׁ

  ומכיוון  שמואל, לפני והתיצב בא  שהאל מכיוון אנושית בצורה אלוהים היה שזה יודעים אנו

  היה  ירמיהו .תדירות שמואל אל  נגלה יהוה" "דבר   כי אומר  ( 21 ג, ' א )שמואל  הפרק  שסוף

  להיות נקרא הוא שם  א',  פרק   בירמיהו אנושית.  בצורה נגלה יהוה" "דבר  שאליו  אחר נביא



  אלהי עצמו.  כאלוהים "הדבר"   את זיהה ירמיהו  אליו. בא  יהוה"  ש"דבר אומר ירמיהו   נביא,

 .( 9-1 א,  )ירמיה בידו  בו נגע  ישראל 

 אנושית  בצורה הים אלו

  אינו  אלוהים   הגיוני. די  זה  מנצרת.  המשיח ישוע של  בואו לפני בתנ"ך, כאדם  הופיע אלוהים

  של האמיתית  מהותו את  לראות  יכול  אינו  אדם ששום  רומז   התנ"ך לחלוטין.  לנו דומה

  הם באלוהים  פיזית   נתקלו  מקראיות כשדמויות בחיים. ולהשאר האמיתי כבודו את  אלוהים, 

  שאלוהים מכיוון מתו לא הם (. 24-22 ו,   שופטים ; 24 ה, דברים ;30 לב, )בראשית  למות ציפו

  יותר קרובות  ולעתים  ענן,  אש, - לעבד  היה יכל האנושי  שהמוח משהו דרך  נוכחותו את  סינן

 .אדם  בדמות בא  אלוהים

  יהוה".  "מלאך עם  כמפגש   מתוארת אנושית בצורה  אלוהים  של  הופעתו רבים,   במקרים

  ג,   )שמות הבוער  הסנה תוך מ משה בפני הופיע  הוא  לדוגמה,  מוכרת.  דמות הוא  זה  מלאך

  אלוהים  ממצרים.  עמו  את להוציא כדי במשה להשתמש הבטיח  הבוער בסנה האל (. 3-1

  זוהה הוא  שם  (, 22-10 כח, )בראשית   אל  בבית בחלום  מוחשי  באופן  יעקב בפני  הופיע

  היה הוא  כי  לו  ואמר אחר  בחלום  יעקב אל הגיע  זה  מלאך  יותר  מאוחר )יהוה(.   כאלוהים

 .( 12-11 לג, )בראשית יותר מוקדם  אל בבית אותו   שפגש אלוהים

  אינדיקציות כמה יש אבל  עצמו. כאלוהים  הזה המלאך  את לזהות  מהססים אשר   אלה ישנם

  לארץ למסע  ונערכ  ישראל בני כאשר ו ,למשה התורה את נתן  שאלוהים לאחר  לכך.  בטוחות

ִכי  "ִהֵּנה :למשה אמר  אלוהים המובטחת, ֵלחַ  ָאנֹּ ָאְך  שֹּ ָפֶניָך ַמלְׁ ָך  לְׁ ָמרְׁ ַלֲהִביֲאָך  ַבָדֶרְך  ִלשְׁ -ֶאל וְׁ
ִתי ֲאֶשר  ַהָמקֹום ַמע  ִמָפָניו  ִהָשֶמר ;ֲהִכנֹּ לֹו ּושְׁ קֹּ ֹּא  ִכי  בֹו  ַתֵמר-ַאל  בְׁ ֲעֶכם  ִיָשא  ל ִפשְׁ ִמי ִכי  לְׁ   שְׁ

בֹו ִקרְׁ ַמע ָשמֹועַ -ִאם  ִכי  ;בְׁ לֹו ִתשְׁ קֹּ ָעִשיתָ  בְׁ ל וְׁ ִתי ֲאַדֵבר  ֲאֶשר  כֹּ ָאַיבְׁ ֶביָך-ֶאת  וְׁ יְׁ ִתי  אֹּ ַצרְׁ ֶריָך-ֶאת  וְׁ רְׁ   ;צֹּ
ָאִכי ֵיֵלְך -ִכי ָפֶניָך  ַמלְׁ ִרי-ֶאל ֶוֱהִביֲאָך  לְׁ ַהִחִתי  ָהֱאמֹּ ִרִזי  וְׁ ַהפְׁ ַנֲעִני   וְׁ ַהכְׁ בּוִסי ַהִחִּוי  וְׁ ַהיְׁ ִת  וְׁ ַחדְׁ ִהכְׁ   יו" וְׁ

  לא גם  יכול )או  חטאים על  לסלוח יכול זה מלאך  רגיל.  מלאך לא  זה  (.22-20 כג,  )שמות

  הוא  "השם"   משמעותי. אך מוזר  הזה הביטוי אלוהים.  שם את נושא  זה  מלאך  לסלוח(. 

  לדוגמה,  האל.  של  מהותו  או נוכחותו עצם עצמו,  אלוהים את  שמגדיר המקראי הביטוי

הָוה-ֵשם "ִהֵּנה  :עצמו  כאלוהים מוצג  ישראל אלהי  שם  , 28-27 ל, ישעיהו ָחק ָבא יְׁ ֵער ִמֶמרְׁ   בֹּ

ֶבד   ַאפֹו כֹּ ָפָתיו  ַמָשָאה וְׁ אּו  שְׁ שֹונֹו   ַזַעם ָמלְׁ ֵאש  ּולְׁ ָכֶלת  כְׁ רּוחֹו  ;אֹּ ַנַחל  וְׁ   ֶיֱחֶצה ַצָּואר -ַעד  שֹוֵטף כְׁ

ָנַפת גֹוִים  ַלֲהָנָפה ֶרֶסן ָשוְׁא בְׁ ֶעה וְׁ ָחֵיי ַעל  ַמתְׁ   קוראים מצוות שומרי יהודים  כיום גם  ים." ַעמִ   לְׁ

 "השם".   לאלוהים

  כג, שמות את  להשוות היא  אנושית  בצורה  אלוהים היה  הזה המלאך  את  לזהות נוספת דרך

  שם  את  שנושא המלאך הבוער,  בסנה משה את שפגש  המלאך אחרים.  קטעים עם 22-20

-3  ב, )שופטים  המובטחת רץלא והובילם  ממצרים ישראל  בני את  הוציא אכן בתוכו,  אלוהים
-38  ד, )דברים  האל  של  ונוכחותו  (18-17 כד, )יהושע   ישראל כאלהי מזוהה  מלאך  אותו   (.1

 .אלוהים  בדמות אותו שהופיע םאלוהי אותו  הוא  יהוה  ומלאך יהוה, כבוד  , יהוה  (.37

  מעטים  מעורפל.  די  גם הוא  ביותר למשכנעת הזו  הנקודה את  שהופך בתנ"ך  הקטעים  אחד 

  בברכתו  יוסף.  ילדי את לברך רצה  יעקב  מת,  יעקבש לפני  דווי.  ערש  סצנת זו   בכך. יניםמבח

  :(16-15 מח,  )בראשית זו בדרך ברכתו  את מתחיל  הוא אלוהים. עם  בפגישתו  נזכר יעקב



ָבֶרְך ֹּאַמר  יֹוֵסף -ֶאת  "ַויְׁ כּו  ֲאֶשר ָהֱאֹלִהים  ַוי ַהלְׁ ַתי  ִהתְׁ ָפָניו  ֲאבֹּ ָרָהם לְׁ ָחק ַאבְׁ ִיצְׁ   ָהרֶֹּעה ֱאֹלִהיםהָ  וְׁ

ִתי ָאְך  ;ַהֶזה ַהיֹום -ַעד  ֵמעֹוִדי  אֹּ ֵאל  ַהַמלְׁ ִתי ַהגֹּ ָבֵרְך ָרע -ִמָכל אֹּ ָעִרים-ֶאת  יְׁ ִיָקֵרא ַהּנְׁ ִמי ָבֶהם  וְׁ   שְׁ

ֵשם ַתי  וְׁ ָרָהם  ֲאבֹּ ָחק ַאבְׁ ִיצְׁ גּו וְׁ ִידְׁ ֶקֶרב ָלרֹּב וְׁ   את  יברך  הואש "הלוואי  אומר,  לא יעקב ָהָאֶרץ".  בְׁ

  יחד   אותם משלב הוא  והמלאך. אלוהים   שונות,  דמויות  שתי  על מדבר  כאילו ה", האל הנערים

ָאְך   בתפילה: ֵאל "ַהַמלְׁ ִתי  ַהגֹּ ָבֵרְך  ָרע-ִמָכל אֹּ ָעִרים -ֶאת  יְׁ ִיָקֵרא  ַהּנְׁ ִמי ָבֶהם וְׁ ֵשם  שְׁ ַתי וְׁ   ֲאבֹּ

ָרָהם."   קטע  ו באות מופיעים יהוה ומלאך  יהוה ו, פרק בשופטים  גדעון  של קריאתו ב ַאבְׁ

 .אדם בדמות התגלה גם  הוא הרי אחת, ישות  רק  לא  וא ה אלוהים (. 23-22 ו, )שופטים 

 והמלאך  השם   הדבר,   :המשיח ישוע 

 .בבשר שהתגלה המשיח  ישוע על  מצביעים כה  עד  סקרנו  אותם אלוהים ה תיאורי  כל

ֵראִש "  כתב:  יוחנן  השליח  , 1 א,   ביוחנן .אדם  דמותב אלוהים  הדבר,  את  פגש אברהם   ָהָיה ית בְׁ

ַהָדָבר ַהָדָבר   "ַהָדָבר  כתוב: 14  א,  יוחנן בבשורת  ַהָדָבר." ָהָיה ֵואֹלִהים ָהֱאֹלִהים ֵאת  ָהָיה וְׁ

ָיה ן  ָבָשר ִנהְׁ כֹּ תֹוֵכנּו."  ַוִישְׁ   מיד  הוא יוחנן, תבשור  את קרא  הראשונה המאה בן כשיהודי  בְׁ

  את  "ראה  שאברהם טען  ילו אפ ישוע למעשה, במקרא.  יהוה כדבר  עצמו  אלוהים  על חשב

 .(58-56ח,  )יוחנן אברהם  לפני  היה הוא  וכי  יומו" 

  את הוציא  המלאך הבוער.  הסנה בתוך ,אדם   דמותב אלוהים יהוה, מלאך  את  פגש משה

  הֹוִשיעֹו  ַאֲחֵרי  "ֶשיהוה,  הקצר, במכתבו כתב יהודה אולם   המובטחת. לארץ  ממצרים ישראל 

ַרִים  ֵמֶאֶרץ ָהָעם  ֶאת   , אחרים  עתיקים  יד  כתבי  לפי  המתרגם:   הערת  ;5 יהודה ")אגרת ִמצְׁ
 מצרים(.  מארץ  ישראל את  הושיע  המשיח  ישוע

  ייוולד  שלימים היחיד, האלוהים  בן  המשיח,  ישוע זהו  . אדם דמותב והים אל  היה יהוה  מלאך

   .הבתולה למרים

  ישוע החדשה,  בברית לעיתים,  . המשיח בישוע נגלתה הקדוש בשמו אלוהים של  נוכחותו

  "ָכֵעת  ישוע: התפלל  לצליבתו,  לפני שמנים,  בגת  בתפילתו  . האב אלוהים  של שמו  על מדבר

ָך יָפֲאֵרנִ  ָאִבי,   ַאָתה, ָידְׁ ָך ִלי ֶשָהָיה ַבָכבֹוד   לְׁ ָידְׁ ֶטֶרם לְׁ ָך  ֶאת  ִגִליִתי .ָהעֹוָלם ֱהיֹות בְׁ   ָלֲאָנִשים  ִשמְׁ

ָך  ָהעֹוָלם.  ִמן ִלי  ָנַתתָ  ֲאֶשר ִלי ָהיּו ֶשלְׁ ַתָתם  וְׁ ֶאת  נְׁ ָך  וְׁ ָברְׁ רּו. דְׁ ִתי ָשמְׁ ָך ֶאת ָלֶהם הֹוַדעְׁ אֹוִסיף   ִשמְׁ   וְׁ

הֹוִדיַע"    להם גילה  שהוא  אמר לא  ישוע   ?26 בפסוק  ישוע התכוון  למה  (.26  ,5-6 , יז )יוחנן  לְׁ

  הם  תנ"ך.ב ישראל אלהי  של שמו  הוא יהוה כי ידעו  הם יהודים.   היו הם אלוהים.  של שמו מה

  של שמו  את גילה  שהוא אמר כשישוע  פסוקים.   באלפי אלוהים  של שמו  את  למצוא יכלו

  עיניהם.  לנגד  אלוהים  היה הוא לעמו. אלוהיםכ עצמו  את  גילה שהוא התכוון  הוא  אלוהים, 

 .בשר שלבש  האלוהים  שם  היה הוא

 חשוב  זה מדוע 

  הקונפליקט  במסגרת  התרחשו  המקרא  סיפורי  כל המקראית.  התפיסה את מבינים  אנו  כעת

  אלים  רציניים, אויבים יש  לאלוהים  כי  רוחנית התנגשות  זוהי  נראה. -הבלתי בעולם הרוחני

  הפכו באלוהים שמרדו האלוהים בני . בו מרדו אך  פעם לו  אמונים  שהיו  יצר שהוא  אחרים 

  קולוסים ; 11 ו,  אפסים)  פאולוס השליח  ידי על  המתוארים וסמכויות  שליטים, אפלים,  כוחותל



  נצחי איחוד ול אלוהים  של לשלטונו  מתנגדים עדיין  והם  מקום, לשום נעלמו  לא הם (. 16  א,

 .הבשורה באמצעות האהובה  האנושית  משפחתו  עם

  וחטאם   וחוה אדם את  שפיתה השטן זהו המתים.  אדון  הוא  הללו האפלים הכוחות  אחד 

  בני שצאצאי   מה זה  יהוה. עם השמדת – מטרתו  הייתה וזו  האלמוות.  לאובדן הוביל

  למנוע  כדי  להיהרג או  להרוג  כנען: ארץ ל  נכנסו ישראל בני  כאשר להשיג  ניסו  האלוהים

  מטרת  כנען, לארץ ישראל  כניסת לאחר  המובטחת. הארץ את  לכבוש  אלוהים  מאנשי

  אלוהים   אנשי  את לפתות השתנתה: שלהם  האסטרטגיה אך  זהה,  נותרה  האפלים הכוחות

  – מאלוהים עונש הייתה התוצאה .עמו  את  יעניש ישראל שאלהי  כדי אחרים לאלים לסגוד 
 .ישראל  גלות

  צאצא ש הבטיחה השטן על  ההקלל תו. תוכני  על  ויתר  לא יהוה ש לשכוח לנו אל  העת,  באותה

  מסוים  שבשלב ידעו  האמת באלהי  שמרדו האלוהים  בני . הקדמון החטא את  יגמר חוה,  של

  היתה  שזו מכיוון אלוהים  מתכנן מה בדיוק  ידעו לא שהם למרות  -  יופיע  המובטח המושיע

 (. 12  ו, ;10 ג,   אפסים  ;8-6 ב,  א',  )קורינתים   העליון  האל  ידי  על בכוונה שהוסתרה תעלומה,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 פרק שבע

 כללי אירוסין

(.  9-8לב,  )דברים ובני האלוהים קבלו שליטה על העמים  בבלבאת העמים דחה  אלוהים 
)בראשית יב,  אל עצמו  ם להשיב את העמיבאמצעות עבדו אברהם וזרעו, אלוהים תכנן  

(.  8-6תהלים פב, )שלטונם בחזרה לאלהי ישראל  למסור את  ודרשייהאלים (. אך 3
אלוהים ברא את עם ישראל, בני האלים חשו  . ברגע ש רוחני דבר קונפליקטשל  ופירוש 

 .שמשפטם ממשמש ובא

 
 ?מיהו יהוה

מצרים. השגחתו של  מצא את עצמו ב ( מסביר מדוע ישראל נ-לזסיפורו של יוסף )בראשית 
-4מז,   המיועדת על ידי אחיו להצלת ישראל מרעב )בראשית אלוהים הפכה את הפגיעה 

מכוון. אלוהים ידע  בהיה וזה ישראל לעזוב את מצרים מיד פקד על (. אלוהים לא  20; נ, 3
(. הוא צפה שמצרים  א'  שמות) שליט עוין שפרעה שכיבד את יוסף ימות ויוחלף על ידי 

(. הוא גם ידע שהוא יציל את  16-13טו,   עבודות כפייה )בראשיתבבני ישראל  יעבידו את 
 .( 4מו,  )בראשית בעתו  ישראל 

. אולם במקרה  הבין את הסיבות לסבל? אנחנו פשוט לא תמיד יכולים למדוע לחכותאבל 
 .לנו את הסיבה מבהיר טקסט המקראי זה, ה

שמות  הסנה הבוער )מלאחר שנמלט משה ממצרים והתגורר במדבר, אלוהים קרא אליו 
את עמי"    שלחלפרעה " ור רו למצרים. הוראותיו היו פשוטות: אמ( כדי להחזי 14-1ג, 

האל השליט  היה המצרים האמינו שהוא (. לפרעה היו רעיונות אחרים. 1שמות ה, )
רועים  ה והילאלאישור  לתת רצה  הוא לא  .ה המצרית עוצמהו ה תהילהבמצרים, סמל 

היה אמיתי. הוא השיב  עבריים לומר לו מה לעשות. הוא אפילו לא ידע אם אלוהי משה ה
ַשַלח ֶאתבלעג, " לֹו לְׁ קֹּ ַמע בְׁ הָוה ֲאֶשר ֶאשְׁ ִתי ֶאת-ִמי יְׁ ֹּא ָיַדעְׁ ָרֵאל ל ַגם ֶאת-ִישְׁ הָוה וְׁ ָרֵאל  -יְׁ ִישְׁ

ֹּא ֲאַשֵלחַ   .(2שמות ה, " )ל

ֹּא  -ַוֲאִני ֲאַחֵזק ֶאתאלוהים אמר למשה, "  .כואבת מאלוהים  הוא עמד לקבל תשובה ל ִלבֹו וְׁ
ַשלַ    . לאחר שבני ישראל היה מוכן להתחיל את הקרב(. אלוהים 21ות ד,  " )שמָהָעם-ח ֶאתיְׁ

במשך מאות שנים, הגיע הזמן להעניש את מצרים ואת אלוהיה.  למצרים  היו משועבדים 
נגד  מכות כוונו עשר הפרעה היה חלק מהעלילה ההיא. התנ"ך מספר לנו שקושי לבו של 

(, שהתברר כתקיפה  4במדבר לג,  ; 12 )שמות יב,  ותהבכור  כתבמיוחד מ  -אלי מצרים 
ָלה ַויהָוה ִהָכה ָכלישירה על בית פרעה: "  ִהי ַבֲחִצי ַהַליְׁ ֶאֶרץ-ַויְׁ כֹור בְׁ ה   בְׁ עֹּ ר ַפרְׁ כֹּ ַרִים ִמבְׁ ִמצְׁ

ֵשב ַעל ִבי-ַהיֹּ כֹור ַהשְׁ אֹו ַעד בְׁ ֵהָמה  ִכסְׁ כֹור בְׁ ל בְׁ כֹּ ֵבית ַהבֹור וְׁ   (29יב, ות )שמ "ֲאֶשר בְׁ
-ַאל מאוחר יותר, "פאולוס   כתבבאופן דרסטי. כפי ש מצב השתנהפרעה לעג לאלוהים, וה 

עּו ֱאֹלִהים לֹּא ָהֵתל בֹו ִכי ֶאת-ִתתְׁ צֹּר -ִיֵתן לְׁ תֹו ִיקְׁ ַרע ָהָאָדם אֹּ עשר  (. 7טים ו, " )גל ֲאֶשר ִיזְׁ
י ישראל  בדרך לשחרורם של בנקיבלה מאלוהים עשו את האפקט הרצוי  םמצריהמכות ש
מצרים ואלוהיה  בחוזקה ב הלםשהמדהים ישראל  י כנען שמעו על אלוהיושבי  ממצרים. 



  משה, סיכם את הלקח ן יתרו, חות(. 9, יהושע ט, 18-16; השוו שמות טו, 10-8יהושע ב, )
ִתי ִכי : "היטב הָוה ִמָכל-ַעָתה ָיַדעְׁ " )שמות יח,  םָהֱאֹלִהים ִכי ַבָדָבר ֲאֶשר ָזדּו ֲעֵליהֶ -ָגדֹול יְׁ

11 .)   

לעג  כשים סוף, שאל את השאלה הרטורית שלו, השני של   ואין פלא אם כן שמשה, בצד 
הָוה ִמי-ִמי" לפרעה וצבאו האבוד:  ׁש ָכֹמָכה ָבֵאִלם יְּ ָדר ַבֹקדֶׂ ֵשה  ָכֹמָכה נֶׂאְּ ִהֹּלת עֹּ  נֹוָרא תְׁ

סוף, בני ישראל ידעו לאן הם  דרך ים עברו מצרים ו יצאו מלאחר ש .(11שמות טו, ) " ?ֶפֶלא

באמת ידעו  למען האמת, בני ישראל לא  .פונים. הם עמדו לפגוש את אלוהיהם בהר סיני 

ים  על אלוהידעו בימי יציאת מצרים. בני ישראל לא היה קיים תנ"ך ספר . את אלוהים
, אנו יכולים לראות  אנו את הסיפור המקראיבקר מדור לדור.  ובאמצעות סיפורים שעבר

ת  ה כית ת. סיני הינאלצו ללמוד הרבה במדבר בני ישראל  .את יד אלוהים בפעולהרור בבי
 .הלימוד שלהם

 נציגיו הארציים של אלוהים  -שראל י עם 

ָת ֶאל : " משה עמד לפני פרעה, המסר האלוהי היהכאשר  ָאַמרְׁ ִני  -וְׁ הָוה בְׁ ה ָאַמר יְׁ ה כֹּ עֹּ ַפרְׁ
ָרֵאל ִרי ִישְׁ כֹּ ַמר   ;בְׁ ֵרג ֶאת-ֵאֶליָך ַשַלח ֶאתָואֹּ ִכי הֹּ חֹו ִהֵּנה ָאנֹּ ַשלְׁ ָמֵאן לְׁ ֵדִני ַותְׁ ַיַעבְׁ ִני וְׁ ָך  -בְׁ ִבנְׁ

ֶרָך  כֹּ מחזיר  רעיון זה   היו בנו בכורו של אלוהים.צאצאי אברהם   (.23-22" )שמות ד, בְׁ
 .אדם וחוה בריאת אותנו ל

האדמה. הוא רצה  פני על  תו בריא םאלוהים רצה משפחה אנושית. הוא רצה לחיות ע
הוא רצה שאנשים יתרבו וכדי שכל כדור   האנושית יחיו עמו וישרתו. ו  רוחנישמשפחתו ה
ולפני שאלוהים קרא  את האנושות במגדל בבל דחה אלוהים ש חרי עדן. א לגן  הארץ יהפוך 

. ישראל הייתה המשפחה החדשה של  , לאלוהים לא היו בנים על פני כדור הארץ אברהםל
אלוהים,  נשאו את צלם אדם וחוה כמו ש המקורית.  והגיע הזמן לחזור לתוכנית אלוהים. 

. אפילו  הביתה שיבה  תה לסיני היהחזרה  .תפקיד זהלמלא כעת  נקרא ישראל עם 

לפעולה. הם היו   בשמים צפו בתוכנית חוזרת כל הרוחותהמועצה השמימית הייתה שם, ו
 .במעמד הר סיני תורה ההענקת  –עדים לברית חדשה בין אלוהים לעמו 

 שמימית ה ה מועצה על ידי  ה האל נמסרתורת 

סיני כשאלוהים נתן את  הר אותך כשאמרתי שהמועצה השמימית נכחה ב עתי האם הפת
אומר שהם   מקרא. אבל הבסרטי יציאת מצרים מלאכים לא זכורים לך  עשרת הדיברות?

; האגרת  53-52על הר סיני )מעשי השליחים ז,  האל תורת מסרו את אפילו היו שם. הם 
 .(2-1אל העברים ב, 

לנו  (. שפה זו צריכה להיות מוכרת 10-9ט,   "באצבעו של אלוהים" )דברים  הנכתב תורהה
  בספר בראשית.  , ממש כמובאופן מוחשי סיני ירד על הר  םאלוהי  .דם א דמותאלוהים ב -

 .אל למשה וישר תורה את ההעניקו  צבאו ואלהי ישראל 

את  ראו , אהרן, בניו של אהרן ושבעים מזקני ישראל שוב  שה, מעמד הר סיני לאחר מ
לסעודת   ומה(. בד 11-9ות כד, הפעם הם נפגשו לארוחה )שמ .דמות אדםאלוהי ישראל ב



, כך סעודה זו  ם ישוע ד בהברית החדשה  והשליחים בה נכרתהישוע של האחרונה הפסח 
 .סיניבהר עם ישראל התורה ל והענקת ברית אלוהים כריתת חגגה את  

(. הוא רצה שישראל  2ויקרא יט, יהיו קדושים )הם  כדי שתורתו  אלוהים נתן לישראל את 
. מכיוון שאלוהים נבדל לחלוטין מכל שאר  הם באמת יהיו שוניםאחרים, ו  עמיםתבדל מ
 .כל העמים מ יבדלאלוהים להעם  ך נקרא, כ בני האדםהאלים ו

מוזר.  אינו דבר ? קדושה  קדושה רעיון מאחוריהקדושה? מה היה של  המה משמעות
, להיות מסור לאלוהים וליהנות מכל  אלהי ישראל להיות מזוהה עם משמעה קדושה 

את העמים  ימשוך  אלוהים רצה שישראל  . תוהדברים הטובים בחיים שבאים עם צדק
כנה את ישראל  זו הסיבה שהתנ"ך מ  (.10-9; כח, 8-6ד,  האחרים לחזור אליו )דברים

(.  3ס,  ; 4נא,  ; ראה גם6  מט, ;6מב,  )ישעיה  ( ו"אור לגויים" 6ות יט, "ממלכת כהנים" )שמ

 .( 3האומה כולה ירשה את עמדת אברהם להיות ברכה לכל העמים )בראשית יב, 

 נאמנות מאמינה 

על    לא נושעובני ישראל  . תוישועלהכריז את  משמע עם אלוהים ביחסים תקיניים  להיות 
הישועה  לפי הכתובים, . , למרות שכך לימדו אותנו בקהילה המשיחיתציות לחוקיםידי 

 .בחסד האל בתגובה לאמונה נתניתישועה .  בשום אמצעי אחר  אינה מושגת 

הם היו   .ושעו באמונה בדיוק כמו הדורות שנולדו לאחר ביאתו של ישוע בני ישראל נ
ישועה  מהווה אמצעי להשגת לא  תורהה .הוא אלוהי האלים אלהי ישראל צריכים להאמין ש

  שהעם יאמין ויבטח באדני. ישועת אלוהים משמעה לעם ישראל כדי התורה ניתנה –
שנובעים   ונאמנות  אמונה . דחיית אלי נכרהאלים ו  והיאמונה בהבטחותיו ובאופיו של אל 

 .עם אלוהיםזכות  להרוויח נקודות במטרה , לא מהלב

בגלל  מוות  דינו היהחוק ו ע היה פורדוד , תורהלפי ה (.שמואל א' יארצח ) נאף ודוד המלך 
ביותר. הוא מעולם    עליון באמונתו ביהוה כאל ההסס פשעיו. אף על פי כן, הוא מעולם לא 

 ואכן, אלוהים ריחם עליו.   לאל אחר. לא סגד 

בן  כבא לעולם כך גם בברית החדשה. אמונה בבשורה פירושה להאמין שאלוהי ישראל 
האמין בו  ביום השלישי. עלינו למהמתים ם, מת מרצונו על הצלב כקורבן לחטאינו, וקם אד 

לישוע על ידי נטישת כל האלים האחרים. בלי קשר למה   היות נאמניםואז ל בכל ליבנו
אומר לנו שאין ישועה בשום שם אחר מאשר   מקרא , התנועל ישועאומרים  שאלים אחרים  

;  24-17יא,   רומיים)  נאמנהונה חייבת להישאר (. האמ 12ישוע )מעשי השליחים ד, 
ואלוהים   - מעבודת אלילים חטא אישי שונה במהותו(.  39–38 , 10 , כב; 19  עבריים ג,

 .ההבדל ודע את י

 מדוע זה חשוב 

  רעיוהסצינה בה משה ו סיני. עמד הר ובמ  ת מצריםיש הרבה סמליות מרתקת ביציא
משה ושבעים  את תשומת ליבנו. מיד  סיני תופס הר ב דמות אדםאוכלים עם אלוהים ב



  אלוהים )דברים ה. אומות אלה הוקצו לבני עמים בבראשית פרק י'   שבעיםישנם   .הזקנים
 ?עולם (. מדוע שבעים זקנים, שבעים בני אלוהים ושבעים אומות 9-8לב,  ; 20-19ד, 

תלמידים   הארצי, הוא שלח שבעים שירותו את  התחיל  . כאשר ישוע ים מכוונפרטים אלה 
מספר זה   . משימת השליחות של תלמידי ישוע בעתיד ל הכין את הקרקע(. זה 1י,  )לוקס
תוקם   זו  כותאת הרעיון שתלמידי ישוע יחזירו את העמים לשלטונו של אלוהים. מלסימל 

החזרה על המספר שבעים היא   לאחר יום הדין כפי שכתוב בחזון יוחנן פרקים כא וכב.
הוא האמצעי להחזרת העמים לשלטון   –ילדי אברהם  -ישראל  עם  מסר: מכוונת ונושאת 

 .האל האמיתי 

כי המאמינים ירשו את  אגרת אל הגלטיים  השליח פאולוס כתב ב   שם.עוצר אבל זה לא  
-29ג,   טים אברהם באמונה )גלבן ההבטחות שניתנו לאברהם. כל מי שמאמין בישוע הוא 

.  המשיח בישוע  אמונה מושיעהלשלטון אלי הכזב להחזיר את האומות מאנו מצווים  (. 26
,  במלכות האלוהים  רנפוא אנו המועצה האנושית החדשה של אלוהים עלי אדמות. וכש

 .עדן החדשהגן ההאלוהית בנצטרף למשפחתו 

מתאר מאמינים שירשו את  חזון יוחנן רעיונות אלה במקומות רבים. ספר    למד המקרא מ
נשלוט   אנוהמשמעות היא ש (. 21)חזון יוחנן ג,  שלטון העמים עם ישוע באחרית הימים 

אמר כי   יוחנןבבל. זו הסיבה ש שהוקצו לעמים ב באומות העולם במקום בני האל
(; אנו  3-1ו יוחנן א, ג, ; השו12יוחנן א, הסמכות להיות ילדי האלוהים )ה ניתנלמאמינים 

 .אחרית הימיםאת בני האל העוינים בנהדוף למעשה 

לבתי המשפט לפתור   לכת, כאשר הוא כותב למאמינים להפסיק לאולוס זו גם הסיבה שפ
ֶתם ִכי ָנִדין ":  כתבאת המחלוקות שלהם,   ַדעְׁ ֹּא יְׁ ָאִכים-ִדיןֲהל  (. 3)קורינתים א' ו,  " ַהַמלְׁ

דמה  מלאכים. אנו ננהיה בדרג גבוה מהאנו    על פני האדמה החדשה, פואר כאשר אנו נ
חזון יוחנן  ט אתו על העמים )ו( ונשל49-35,  טוקורינתים א'   ;3-1יוחנן א' ג, )עצמו  ישוע  ל

רוחניים של אברהם,  ( שנשלטים כעת על ידי אלים עוינים. המאמינים, צאצאיו ה26ב, 
 .עדןסרו מדרך האל האמיתי לאחר החטא בגן השמהעמים קללת המוות  את  סירו י

מקרא מדבר  באלוהים תכנן עבורנו כל מה ש . באמונה בתוכנית האל עבורנועלינו לחיות 
ישלטו    משפחתו השמימית והארציתעדן. אלוהים רצה שגן הלהשיבה  על. תחשוב אלינו
 נרקמה מחדש, אך של אדם וחוה  מרד הת זו נהרסה על ידי תוכני עדן.גן הביחדיו 

הפתרון   והוא  היה צאצא של אברהם המשיחישוע  ישראל ממצרים. באמצעות גאולת 
וזו   .אנו חסרי ייעוד ללא עם ישראל  (.15ג,  )בראשית הקדמון   האמיתי לבעיית החטא 

 .מעל פני האדמה למחוק את ישראלינסו בדיוק הסיבה שהאלים וחסידיהם שוב 

 
 
 
 
 
 



  שמונה פרק

 קדושה טריטוריה
 

  עם  בברית  היו  כבר הם  זמן?  הרבה כך  כל למה סיני. בהר משנה  למעלה שהו  ישראל בני

  אמורים  היו םה ללמוד. מה הרבה להם היה  עדיין  אבל  הדיברות.  עשרת את  וקיבלו אלוהים

  גם  אלא ,ויעקב  יצחק אברהם,  אבותיהם, לאלוהי ניםנאמ ולהיות  בו  להאמין להבטיח רק  לא

 .עבורם הוא  מי ו מהם מצפה  אלוהים מה למוד ל עוד 

 
 הקדושה  מושג 

 
  שאלוהים אנשים ללמד  הצורך על  מבוססים  תנ"ך ה של המוזרים  והמנהגים מהחוקים  רבים

  היה חשובש אמת הייתה  זו  ישראל  עם עבור  .כמותו  ואין  ייחודי הוא  אלוהים   .נו ל דומה אינו

 .ספק ללא  ייחודי   הוא אלוהים  עת. בכל הדגישהל

 
  אלוהים  המקרא,  לפי .מאיתנו  נבדל אלוהים . ייחודי שהוא  כך  על מצביעה האל תקדוש 

  הסבר ב הסתפק לא  אלוהים (.2  יט, )ויקרא   האלוהית הקדושה עקרונות לאור  אותנו מקדש

  התנ"ך  . מעשי באופן ישראל עם ל חלחלת  קדושתוש רצה  הוא  קדושה. על  אינטלקטואלי 

  שאלוהים  טהורה  יכלל ידי  ועל  סימליים( )מעשים טקסים  באמצעות  הושג  שהדבר לנו  מספר

 .קבע

 

 ?""אחר הוא  אלוהים  כיצד

 

  מדי. ל תמופשט  תשובה תהיה  וז  אבל הבחינות",  "מכל  היא זו לשאלה הקצרה התשובה

 .זאת  משקפים ישראל  לעם  נתן  שאלוהים השונים  הטקסיםו  מוחשי, יותר הרבה התנ"ך

  היה הוא  -  ישראל של החיים  מקור  רק היה  לא שאלוהים אותנו  מלמד  התנ"ך  לדוגמא, 

  שלמות. וחוסר מחלות  מוות,  בו שיש  מקום הזה,  הארץ  כדורל שייך אינו  אלוהים  החיים. 

  אנו בו ש המרחב נוכחותו. ידי  על מקודשה הארצי  מרחב ב שוכנים  אנו טבעי. -על הוא  עולמו

 .טבעי-על  הוא אלוהים  . טבעי הוא חיים

 
  לשהות  יוכלו ישראל  שבני כדי  טהרה חוקי אמצעותב הועברו אלו רעיונות  ישראל,  עםב

  יכלו ולא לטמאים  פכוה  ישראל בני  .זה טיהור הסדירו  תנ"ך ב רבים  חוקים .האלוהי  מרחבב

  תוגופני   ותימוגבל  דם,  איבוד   מין, יחסי  קיום .מסוימים  בתנאים המקודש מרחבב לשהות
  על  נאסר . לטמאים  ישראל בני  את  פכוה אלה כל  חיה(,   או  )אדם מת בגוף ונגיעה תומסוימ

  ; נצים נשרים, למשל)  םתימ חיים   מבעלי שאכלו מסוימים ורסים ד  עופות   לאכול ישראל בני
 ם;עכברי לטאות,  משל,)ל פגר של  בתוכו  להימצא שעלולים  חיים בעלי או (19-13  יא, ויקרא 

 (. 40-24  יא, ויקרא 
 



  התאמה וחוסר חיים אובדןב נקשרה אלא י מוסר נייןע התהי לא טהרה אלה, במקרים

  המודרני. בשכלנו בקלות נקלט  לא הוא פשוט,  זה  שהיגיון  למרות אלוהים.  של לשלמותו

  להיות אמור  היה לא  אלוהים  חיים.  וקיים  שיצר  הדבר  כאובדן  נתפסו מיניים  ונוזלים  דם אובדן

  יתהי ה האל נוזלים  אובדן לאחר  "טיהור" דרישת החיים. נותן  להיות  אלא  חיים לאובדן קשור

  או שלמות חוסר  . המתים עם  מגע  לאחר   נדרש  דומה "טיהור"   האל. של מהותו ל תזכורת 

  מותתוא ןאינ הןש מכיוון  , בישראל מקודשים מאזורים  הטמא להרחקת הביאו גופנית לקות

 .טבעית-על עולם  תפישת  בטאל  נועדו  הללו  החוקים כל .אלוהים  של לשלמותו

 
 הטומאה  תבעי  תיקון 

 
  ישראל.  בני  עבור רציני עניין  היה המקודש למרחב להתקרב ות כשיר האיו "ה מאו"טה מצב

  היה הפיתרון  . טמאים היו  הם אם  הנדרשים  למקומות  ומנחות קורבנות להביא יכלו  לא הם

 .המתנה בתקופת או  קרבן תבהקרב כרוך היה  לעיתים טיהור,

 
  טהורים  אותם  וך להפ בכדי  חפץ או  אדם על דם התזת  או  טפטוף  - הדם בהקרבת  ההיגיון

  – תיאולוגית  מטרה הייתה דם להקרבת אבל לנו.  זר הוא  - קדוש מרחב לתפוס  וכשרים 
  חיים  בעל  חיי לקיחת (,11 יז,  )ויקרא החיים כוח היה שהדם מכיוון   התחלופה. מושג  הצגת

  דם  .מוות  היה משמעה האל תנאיל פרט תנאי בכל  לאלוהים התקרבות כי הלקח את לימדה

 .ישראל עם של  מאהוהט לתיקון  רחום תחליף  היה הקרבן

 
  בעלי מחיי  יותר קדושים היו  אדם  חיי .חלופיים  חיים  הקרבת  ידי על  עמו חיי על  שמר אלוהים

  רק  קיימים ישראל בני (. 6 ט, ; 26 א,  )בראשית  אלוהים  בצלם נוצרו   האדם  שבני מכיוון  חיים

  יב,  )בראשית  לעולם ד יל להביא  ושרה לאברהם שאפשרה  טבעית-על   התערבות באמצעות

  שלאלוהים להם הזכירו  הקורבנות קדוש. אל  של בנוכחותו  בסכנה היו  אדם  חיי  אולם  (. 3-1

 .עלינו רחםל  רצה  ואלוהים  - ומוות חיים   על רבוני   כוח היה

 
 הארץ  כדור על  )וגיהינום(  עדן  גן
 

  והים אל על  רק  לא - מסוימים  רעיונות  העבירה אלוהים  של  קדושתול לב תשומת  הפניית

  לתפיסת בסיסי היה  בתחום" "הבחנה של הרעיון  טבעיים. -על גבולות על  גם  אלא  , עצמו

  האדמה קדוש, היה  אלוהים של  הימצאותו מקום  אם ישראל. עם  של  טבעית -העל העולם

 .הורע נתעוי מהמקרים, בחלק או,  הרגיל ה היית אחר  במקום

 
  גן  על  לחשוב לאנשים לגרום נועדו והמקדש  המשכן . פגה  לא עדןה  בגן אלוהים של  נוכחותו

  (,40-31 כה,  שמות) כעץ עוצבה הזהב  ת מנור והארץ.  השמים  נפגשו בו  המקום עדן,ה

  קודש אל  הדרך  את שחסמה  הכפרת לפני עמדה  המנורה עדן. ה גןב החיים  לעץ  אנלוגיה כ

-10 כה,  ות מ)ש האל ככס לתפקד  שנועד  המכסה הברית,  ארון הונח בו  המקום הקודשים,

22). 

 



  על  עמדו  העדן בגן  הכרובים עדן. ה גן ל  ברור באופן קשורים  הקודשים  קודש שבתוך  הכרובים

  הקודשים קודש  שבתוך  הכרובים (. 24 ג,   )בראשית אלוהים  של  משכנו  במקום המשמר

  את  בנה שלמהש לאחר יותר, מאוחר (.20-18 כה, )שמות  הברית לארון  המכסה על  שמרו

  הארון  מעל הותקנו  ענקיים  כרובים  ושני המקדש תוך ל המשכן אוהל  בנהמ הועבר המקדש,

  כגן  מקושט  גם  היה המקדש .(2 כח, א'  הימים דברי)  כסאול הארון את  שהפך מה אל,ה ככס

  דקל, עצי  פרחים,  (.ז-ו פרקים   א' )מלכים  חיים בעלי  ושופע צמחיה  של בתמונות  מלא  עדן,

  לראשונה אלוהים  בו למקום חזותית  תזכורת  הייתה זו  . ובאדריכלות  נחצבו  ורימונים  אריות 

 .האנושית משפחתו  עם  לחיות ארץה כדור ל בא

 
  המחנה אם  קוסמית.  גיאוגרפיה  של  האפל הצד  את זכור ל צריכים גם  היו  ישראל בני

  שמחוץ  שהשטח  ברור הרי  ועמו,  אלהים  בית  קדושה, קרקע  והי  ישראל,   עםו  הישראלי,

  העמים את נטש אלוהים   סיני, הר מעמד  לפני  הרבה .קדושה  לא  קרקע  היה לישראל 

  אלוהים   אחד  יום (. 9-8 לב,  ;20-19 ד, )דברים   פחותים אלים  עליהם שליט וה האחרים 

 .החושך כוחות שליטת  תחת  היו עמיםה ית המקרא תקופהב אך   העמים, את  להחזיר הבטיח

 
  שנה מדי נערך  הכיפורים  יום נשכחים. בלתי  פרטים  לפרטי  זאת  המחיש אחד   ישראלי טקס

  של  מהותה את  ישראל  לעם להזכיר נועד  זה  שנתי  טקס טז.  פרק ויקרא  בספר  ומתואר 

  כדי במקדש פוזר  ה ודמ ההוקרב אחת  עז  מעורבות.  היו עזים שתי  .טמאהו קדושה אדמה

  העז "ליהוה".  הייתה שהוקרבה העז נוספת. שנה למשך  אנושית טומאהמ אותו טהרל

  באופן עליה העביר הגדול  שהכוהן לאחר  השממה אל  נשלחה היא - נהרגה לא השנייה

 ".עזאזלל" הייתה  זו עז  העם. חטאי את  סימלי

 
  עזאזל. במקום "לעזאזל  שעיר " תרגמיםמ מהתרגומים חלק  "עזאזל"?  זה  מה או  מי

  במדבר  ישראל נדודי הלךבמ שד.  של שמו  היא עזאזל  העברית המילה , המלח ים  במגילות

  שכוחות חששו  שהם מכיוון   (7 יז,  )ויקרא םשדיל הקריבו ישראל  בני המובטחת,  לארץ  בדרך

  מקום היה זה ולכן   ישראל, למחנה מחוץ היה המדבר שלהם.  המחנה על  יאיימו רעים 

  היה לא לעזאזל שעיר ה זאת.   מטרה השיג לעזאזל  השעיר  הרעות.  הישויות של משכנם

  הייתה השממה אל  שליחתו  זאת, במקום  מעולם. הוקרב לא העז  -  מרושעים לאלים מנחה

 .מחטא ישראל( )מחנה הקדושה האדמה  את  טהרל סמלית דרך

 
 חשוב  זה מדוע 

 
  .אחר  עדיין  הוא  אלוהים בעינם.  נותרו העת באותה אך החדשה,  בברית השתנו  רבים  דברים

  האמונה ידי  על  מושג זה  מבחינתנו, נוכחותו. ב יות לה בכדי טהורים   היהשנ דורשת  קדושתו

  הוא  טבעיים. -על גוונים בעל  היה עבורנו  עשה  שישוע מה כל .הצלב על עשה  שישוע במה

  השטן. י פיתוי על  והתגבר -  הרשע כוחות את  למצוא מצפים אנו  בו המקום - מדברה אל  יצא

  היתה  לוש שטן, ה על  התגבר  הוא  בו  ,הארצי שירותו את   התחיל ישוע  זה  אירוע  אחרי 

  הוא  (. 12 , יג  עבריים ) הקדושה לעיר  מחוץ נצלב ישוע  (.14 ב,  )עבריים המוות על שליטה



 .קדושה אדמה הייתה  וירושלים  עליו,  היו  חטאינוש מכיוון  טמא ל פךה

 
  חטאינו  אלוהים.  של לנוכחותו כשירים  אותנו  הופכים - אותנו  מקדשים  ישוע של ותחייתו  מותו

  מקודשים אנו  טמאים,  חוטאים  אנוש  למרות  (. 5 ג, א'  יוחנן גם  ראו   ;27  יא, )רומיים  "נלקחו" 

  כך   כל זה  . כשלותינו  על  מביט  לא אלוהים  ,מיםמושל לא אנוש  פי  על אף  משיח. ה ישוע   ידי על

 .עמוק  כה זאת   בכלו פשוט, 

 
  הכל,  אחרי . אנחנו שרמא  רוחנית מבחינה טוב יותר  במצב היו ישראל שבני לחשוב  נוטים אנו

-העל הקוסמית הגיאוגרפיה בו  בעולם חיו  הם בקרבם.  ממש הייתה אלוהים של  נוכחותו
  ק ר  לו לאלוהים, יותר   מכוונים יותר,  רוחניים  שהיינו לחשוב  נוטים אנו  .אמיתית   הייתה טבעית

 .שלנו המציאות  היו  לאלוהים המתמשכות התזכורות  רק  אילו  להם,  שהיה מה לנו היה

 

 .שלנו המציאות גם  זוהיש  אומרת החדשה הברית

 
  מכנה וס פאול  .אלוהים מקדש הוא גופנו .מקודש מרחב לציון מקדש  או למשכן זקוקים איננו

  קודש את  מילאה אלוהית  שנוכחות  מכיוון  (4 ה,  ב' קורינתיים ) "  כ"אוהל  הארצי  גופנו את

  רוחנו, של  הארצי הבית גופנו, , דבר של  בסופו (. 11-9 ח, )רומים  ובמקדש במשכן הקודשים

  עלי  השמיים  החדשה, עדן ה גן – (3-1  ה, )עברים שמימי  בית ידי  על יוחלף  והוא   ימות,

 .(3-1 כב,  יוחנן   חזון) אדמות

 
  של  אסיפה  כל - משיחית קהילה כל  רוחו,  באמצעות כיום מאמיניםב  שוכן  שאלוהים  מכיוון 

  בקורינתוס מאמיניםל  בעצב  אמר כאשר   ,אולוסשפ  הסיבה זו  קדושה. קרקע  היא  - מאמינים

  הואה האיש  את  "למסור  להם  הורה ,בתשובה לחזור  רצה ולא  בחטא שחי משיחי  לגרש 

  קהילתל מחוץ קדושה. ע קרק הייתה  המשיחית  קהילהה . (5 ה,  'א קורינתיים ) " לשטן

 .שלטו עצמי  והרס  חטא  בו  המקום היה  זה השטן.  נחלת  הייתה המאמינים

 
  שירות ל כשיר   אלוהים, של ילד  אתה טבעיות. -על עיניים   דרך עצמנו  על שנסתכל  הזמן  הגיע

  משיח, ה ישוע ב נמצא  שאתה בגלל  אלא  עושה, לא  או עושה שאתה מה  בגלל לא  קדוש,

  החושך שלטון מתחום חולצתם (. 5 ד,  גלטים   ;15 ח, ומיים )ר ם אלוהי ידי  על  אומצת

  ישוע ב אנחנו  מי  לשכוח לרגע,  לנו, אסור .(13  א,  קולוסים) " אהובו בנו  לממלכת  ...  ו"הועברת 

 .לעולמנו הדבר  משמעות ומה  - משיחה

 
 
 
 

 

 



 תשע פרק

 קדושה מלחמה

  מתנגדים אלוהים דברכ מקרא ה את  רואים  שלא  אנשים במחלוקת.  שנוי  ספר הוא  מקראה

  ישראל ת מלחמ .מאמינים לא בקרב  אפילו נוחות לאי גורמים  בתנ"ך  מסוימים  חלקים  אך   .ול

  ך רי צ  היה מדוע הבחנה. חסר כ נראהש ההרג  בגלל  בעיקר  ? מדוע .המובטחת הארץ לכיבוש

  לא  מדוע  חיים? בעלי ואפילו  טף  נשים, גברים, - תמסוימו  בערים שלמות אוכלוסיות  להרוג 

 ?אותם  לשחוט מאשר אותם  גלותהל עדיף  לא האם להיכנע? לתושבים לתת

  פחות   לא נוחות  אי ל גורמת עצמה שהתשובה  גיליתי  אבל  – אלה  התלבטויותל תשובה נהיש

 .לישרא  עם  של  המקראית  ההשקפה את  להבין יכול הנך  .עצמה הבעיהמ

 ישראל   של  טבעי -העל ההיגיון 

  עמוק מושרשים   שניהם  ,עיקריים  גורמים  שני  ידי על  כוונו  המובטחת הארץ  על  הקרבות

  רוחנית.  במלחמה פרסכ  גם  אלא  האנושי  המין  של  משכנוכ  רק  לא עולמם את  ישראל בהבנת

 .שוב בהם דוןנ בואו  אבל  שניהם,  על  כבר  דיברנו

  שהוא בו,  מרדו  אומותשה לאחר  ליט,הח אלוהים כאשר  בבל, במגדל המרד  הוא אחד  גורם 

  המועצה חברי  על הקצה הוא  זאת,  במקום . מםע  ישירה יחסים מערכת  רוצה  לא  כבר

  קרא  הוא מכן לאחר   (. 9-8 לב, ;20-19  ד, )דברים  בהם לשלוט ,והיםהאל בני  שלו, האלוהית

 .ישראל  עם  יבוא  ממנו  )יצחק( לעולם ילד  להביא שרה  ולאשתו לו  ואיפשר לאברהם

  להם  לסגוד  באו  אנשים  צדק. אי  אפשרו  הם . באלוהים מרדו שהאלים פב בתהילים למדנו

  שכמה מכיוון  ישראל. ולעמו,  אלוהים לאויבי הפכו  הם  כך . העליון  האל את  לעבוד  במקום

  משה מצרים,  יציאת  לאחר ישראל  עמול לתת  התכוון שאלוהים  כנען,   בארץ  יו ח  אומות  מאותן

  את  להשמיד  כדי יכולתם ככל יעשו ואלוהיהם אויביהם  היו  כנען  ביתוש כי  האמינו ישראל ובני

  שנשלחו המרגלים   סיפור  ישראל.   בני עבור מפחיד  יותר  עוד  היה השני  הגורם  .ישראל  עם

 .זו  נקודה מבהיר ,המובטחת הארץ כנען,  את  לתור

  עם  חזרו  המרגלים  ותושביה. הארץ על  לדווח  כדי  לכנען  מרגלים  עשר  שנים  שלח משה

  שאלוהים  כמו בדיוק - ודבש"  חלב  זבת ארץ"  -  נפלאה הייתה עצמה שהארץ  לכך  יותעדו

ִציאּו "  פצצה:  השליכו  הם  אז אבל  (.27 יג,  )במדבר להם  אמר ָתה  ָתרּו ֲאֶשר   ָהָאֶרץ ִדַבת ַויֹּ   אֹּ

ֵני-ֶאל ָרֵאל בְׁ ר  ִישְׁ נּו   ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ֵלאמֹּ ָתה ָלתּור  ָבה ָעַברְׁ ֶכֶלת  ֶאֶרץ   אֹּ ֶביהָ  אֹּ ָכל ִהוא יֹושְׁ   ָהָעם -וְׁ

תֹוָכה  ָרִאינּו-ֲאֶשר ֵשי בְׁ ָשם  ;ִמדֹות ַאנְׁ ִפיִלים-ֶאת ָרִאינּו  וְׁ ֵני ַהּנְׁ ִפִלים-ִמן ֲעָנק  בְׁ ִהי  ַהּנְׁ ֵעיֵנינּו ַוּנְׁ   בְׁ

ֵכן  ַכֲחָגִבים  ֵעיֵניֶהם ָהִיינּו  וְׁ  (. 33-32  יג, )במדבר  "בְׁ



  ו,  בראשית  בספר האנושי המין ובנות  האלוהים בני  צאצאי  היו הם  הנפילים. על  בעבר  דיברנו

  ברחבי  מפוזרים  היו  חלקםו  צאצאיהם, היו בכנען  ישראלים ה מרגלים ה שראו  םענקי ה .4-1

  יג, במדבר) הארץ  את לכבוש  כדי  להביס יצטרכו ישראל  שבני והערים  העמים  בין  כנען, ארץ 

  אפשרי  בלתי נראה  זה  עכשיו   כן; לפני  קשה נראתה הארץ בושילכ המשימה (. 29-28

 .ענקיים  לוחמים  עם להתמודד  יצטרכו  הם הארץ  את  כבושל כדי עכשיו  לחלוטין.

  את  להביס ישראל לבני  יעזור שאלוהים האמינו  -  וכלב יהושע -  מהמרגלים שניים  רק

  טביע שה אל  אותו  -  שאלוהים  לסמוך  במקום יאבדו. שהם עם ה את  שכנעו השאר ם.ענקיה

  נּוַכל לֹּא" , התבכינו הם  הניצחון,  את  להם לתת כדי  מתערב היה - סוף יםב וצבאו פרעה את

 .(31  יג,  )במדבר  "ִמֶמּנּו  הּוא  ָחָזק-ִכי ָהָעם -ֶאל  ַלֲעלֹות

ִני ָאָנה -ַעד "  ענה, אלוהים ַנֲאצֻׁ ַעד  ַהֶזה ָהָעם  יְׁ ל ִבי  ַיֲאִמינּו-לֹּא ָאָנה-וְׁ כֹּ תֹות בְׁ   ָעִשיִתי   ֲאֶשר ָהאֹּ

בֹו ִקרְׁ   בדומה – ישראל  עם  את  האביד ל שאיים עד  כעס   אלוהים  למעשה, (.11 יד,  )במדבר  "בְׁ

  משה:  עם הפעם מחדש הכל להתחיל למשה  והציע  – בבל במגדל אומותה על  האל למשפט

אֹוִרֶשּנּו   ַבֶדֶבר ַאֶכּנּו" ֶאֱעֶשה וְׁ ָך וְׁ תְׁ גֹוי אֹּ ָעצּום ָגדֹול-לְׁ   התחנן משה .(12  יד,  )במדבר ”ִמֶמּנּו  וְׁ

  להתעלם יכל  לא  הוא אך   זאת,  עשה אלוהים  (.19–13 יד, במדבר)  עמו  על לרחם  אלוהיםל

  :למשה אמר  אלוהים קשה.ה בדרך  לקח ללמוד  אמורים היו םה  .עמו  של  אמונם  מחוסר
ֹּאֶמר" הָוה  י ִתי  יְׁ ָבֶרָך ָסַלחְׁ אּולָ   ;ִכדְׁ ִיָמֵלא  ָאִני -ַחי םוְׁ בֹוד  וְׁ הָוה-כְׁ   ָהֲאָנִשים -ָכל  ִכי ;ָהָאֶרץ-ָכל-ֶאת  יְׁ

ִאים  ִדי-ֶאת ָהרֹּ בֹּ ֶאת  כְׁ ַתי-וְׁ תֹּ ַרִים ָעִשיִתי-ֲאֶשר אֹּ ִמצְׁ ָבר  בְׁ ַנּסּו ּוַבִמדְׁ ִתי ַויְׁ ָעִמים  ֶעֶשר  ֶזה  אֹּ ֹּא  פְׁ ל   וְׁ

עּו קֹוִלי ָשמְׁ אּו-ִאם ;בְׁ ִתי  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ -ֶאת  ִירְׁ ַבעְׁ ָתם  ִנשְׁ ָכל ַלֲאבֹּ ַנֲאַצי-וְׁ אּוהָ  לֹּא מְׁ ִדי  ;ִירְׁ ַעבְׁ   ָכֵלב וְׁ

ָתה ֵעֶקב ַמֵלא ִעמֹו  ַאֶחֶרת רּוחַ   ָהיְׁ ִתיו ַאֲחָרי  ַויְׁ עֹו ָשָמה  ָבא-ֲאֶשר ָהָאֶרץ -ֶאל ַוֲהִביאֹּ ַזרְׁ   ;יֹוִרֶשָּנה  וְׁ
ָהֲעָמֵלִקי ַנֲעִני וְׁ ַהכְׁ נּו  ָמָחר  ָבֵעֶמק  יֹוֵשב  וְׁ עּו  פְׁ ָבר ָלֶכם ּוסְׁ ַדֵבר  ;סּוף-ַים ֶדֶרְך ַהִמדְׁ הָוה  ַויְׁ ֶשה-ֶאל יְׁ   מֹּ

ֶאל ן-וְׁ לֻּׁנֹות-ֶאת ָעָלי   ַמִליִנים ֵהָמה ֲאֶשר  ַהזֹּאת ָהָרָעה ָלֵעָדה ָמַתי-ַעד   ;ֵלאמֹּר ַאֲהרֹּ ֵני תְׁ ָרֵאל  בְׁ   ִישְׁ

ִתי  ָעַלי   ַמִליִנים ֵהָמה ֲאֶשר ם ִניאָ -ַחי  ֲאֵלֶהם  ֱאמֹּר ;ָשָמעְׁ אֻׁ הָוה-נְׁ ֶתם ַכֲאֶשר  לֹּא-ִאם  יְׁ   ִדַברְׁ

ָני ָאזְׁ ָבר ;ָלֶכם ֶאֱעֶשה ֵכן   בְׁ לּו ַהֶזה ַבִמדְׁ ֵריֶכם  ִיפְׁ ָכל ִפגְׁ ֵדיֶכם-וְׁ קֻׁ ָכל פְׁ ֶכם-לְׁ ַפרְׁ ִרים  ִמֶבן  ִמסְׁ   ֶעשְׁ

ָלה ָשָנה אּו  ַאֶתם-ִאם ;ָעָלי ֲהִלינֶֹּתם ֲאֶשר  ָוָמעְׁ ַשֵכן ָיִדי-ֶאת  ָנָשאִתי  ר ֲאשֶ   ָהָאֶרץ-ֶאל ָתבֹּ ֶכם לְׁ   ֶאתְׁ

ֶּנה-ֶבן ָכֵלב-ִאם  ִכי ָבה פֻׁ עַ   יְׁ ֶכם ;נּון-ִבן ִויהֹושֻׁ ַטפְׁ ֶתם  ֲאֶשר  וְׁ ֶיה  ָלַבז ֲאַמרְׁ ֵהֵביאִתי ִיהְׁ ָתם  וְׁ עּו אֹּ ָידְׁ   וְׁ

ֶתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ -ֶאת ַאסְׁ    (.31-20 יד,  )במדבר  "ָבה מְׁ

  היה אלוהים   כה, עד  .( 3 יט,   איוב  ;7 לא, )בראשית ם" פע אחר  "פעם משמעו  פעמים"  עשר "

  הם מצרים, ל משועבדים לא כבר  שהם  שמוח ל במקום  .האנשים תלונות  כלפי  סובלני

  משה אלוהים,   של  הנבחר מנהיגו ועל  ( 35–31 ; 14-1 יא, במדבר) האוכל על לוננוהת

  באלהי  אמונם רחוס על  ביוקר ישלמו והם הפעם,  האזל סבלנותו אבל  .( 16-1  יב, במדבר)

  .במדבר  ומת ההוא דור ה שכל  עד  שנה ארבעים מדבר נדודיב נענש ישראל  עם  ישראל.

 

 



 שנייה  הזדמנות 

  ג -ב פרקים   םדברי ספר המובטחת.  הארץ  את  כבוש ל שנייה הזדמנות קבלמ ישראל  עם
  ירדן בשטח ו יישבהת ישראל בני שלהם הנדודים שנות  ארבעים במהלך  כיצד   מתאר

  ועמון, מואב אדום, היו הירדן עבר ארצות  המובטחת. לארץ  ממזרח  הירדן"(,  "עבר )המכונה

  ו שגר האנשים  יעקב. של  אחיו ועשיו,  אברהם  של אחיינו   לוט, לצאצאי  נתן שאלוהים שטחים
 .אחרים  גם  היו  אבל  מקרה. בכל רובם,  ...  ישראל  בני של  משפחה קרובי  היו שם

  משפחה קרובי ביקור  היה לא זה ספציפית.  למטרה זה  למסע לצאת  משה  את  הנחה אלוהים

  מפחיד. די מקום  ,בשן  המכונה לאזור  דרכם את דבר  של בסופו  עשו   ישראל בני  רחוקים.

  הגדולות,  מעריה שתיים ". הנחש כ"מקום ידוע  היה בשן  לתנ"ך, מחוץ קדומה בספרות

  כשערי  נחשבו  (,12 יג,  יהושע  ; 4 א,   )דברים זה  למסע  בקשר שהוזכרו  ואדרעי, אשתרות 

  של  תחילתו רק  היה זה  .הגיהנום  לשערי  ישראל בני  את הוביל  למעשה אלוהים  . שאול

 הסיפור. 

  ; 3-2 ג, )דברים  ועוג   סיחון  ,אמוריים  מלכים  בשני שם  לחםלהי ישראל בני את  וביל ה אלוהים
  רפאים.ה היו  קיםענה , 11 ב, דברים בספר מצויןש כפי  רפאים. ה על  שלטו  הם ו (4  לא,

  ענקים של  סוג  אותו ידי  על נכבש  כברש לאזור העם  את  הוביל משה, באמצעות  אלוהים, 

  האירוע   (, 32-31 יג,  )במדבר  לכן קודם  שנים  אמונה  בד לא הישראלים מרגלים ל גרם ש

 .הנדודים שנות  לארבעים הובילש

  עם קרות ל צריך שהיה מה את  קדיםה זה שעימות מכיוון  לשם? אותם  הוביל אלוהים  מדוע

  את  לכבוש  בכדי הירדן  את  לחצות דבר של בסופו תצטרך ישראל השנים.  ארבעים  תום

  כן,  אם הפעם?  ילחמוו יאמינו  הם  האם עמו.  את  בחן אלוהים  להם. נתן שאלוהים  הארץ

 . ואמונה  ביטחון להם יעניק זה  ניצחון

  שאמר  כמו  אחרת.   נגמר הסיפור פעםה אבל  לכן. קודם  שנים םזנב את  קיפלו ישראל בני

ֵנהּו "  :משה הָוה ַוִיתְׁ ָפֵנינּו ֱאֹלֵהינּו  יְׁ תֹו   ַוַּנְך לְׁ ֶאת  אֹּ ֶאת ָבָנו-וְׁ הָוה ַוִיֵתן  ... ַעמֹו -ָכל -וְׁ ָיֵדנּו  ֱאֹלֵהינּו יְׁ   בְׁ

ִתי-ַעד   ַוַּנֵכהּו ַעמֹו-ָכל-וְֶׁאת ַהָבָשן-ֶמֶלְך עֹוג-ֶאת  ַגם ִאיר ִבלְׁ   (.3 ג,   ;33 ב,  )דברים "ָשִריד  לֹו -ִהשְׁ

  תוצאת  את  תיאר כך,  אחר   רבות  שנים המקראי  בספרו העימות  את  שיחזר ש עמוס,  הנביא

ִכי"  כך: הקרב ָאנֹּ ִתי וְׁ ַמדְׁ ִרי -ֶאת ִהשְׁ ֵניֶהם ָהֱאמֹּ ַבה  ֲאֶשר  ִמפְׁ גֹּ הֹו  ֲאָרִזים כְׁ ן  ָגבְׁ ָחסֹּ   ָכַאלֹוִנים   הּוא וְׁ

ִמיד  יֹו  ָוַאשְׁ ָשָרָשיו  ִמַמַעל ִפרְׁ  .(9 ב,  )עמוס  ” ִמָתַחת וְׁ

  להם ו שעל פחדיםה להתמודד  מהם דרש אלוהים   .שנייה הזדמנות להם  נתן אלוהים   כך

  הזמן הגיע  .םד יצל  עמד  סוף  ים  את  קרעש  האל . במדבר נדודים של שנה ארבעים  ביוקר, 

 .היטב זאת  יזכרו  שהם

 



 המוחלט  החרם 

  המובטחת הארץ  כיבוש  מדוע לשאלה התשובה מכאןו ועוג.   סיחון  לכימ את  ניצחה ישראל 

  ים הענקו רפאים ה  התיישבו  בהן ערים  של מות של אוכלוסיות בהשמדה. כרוך  היה  לעיתים

  צאצאי  חיסול את  להבטיח הייתה המטרה  נקמה. הייתה לא  המטרה  (.6 ג,   )דברים הוחרמו

  יחסים  קיום ידי על  לעולם  באו ש לאחר  דמוניים, היו  יםהענק ישראל,  בני עבור  הנפילים. 

 .דמונית מורשת  עם אחת בכפיפה להתקיים יכלו לא הם מורדים.   אלוהים   בני עם  אסורים

  ליהושע עברה ההנהגה .מת  משה כנען,  ארץל  הירדן את  חצו  ישראל שבני ולפני   עבר, הזמן

  נקבעו  הללו המערכות ו המובטחת,  הארץ  בכיבוש  ות רב ות צבאי מערכות להובי הוא  . נון בן

  את  ולחסל  , יםהעוינ עמיםה את  לגרש זה: בפרק  לכן  קודם  שציינתי הגורמים  שני ידי על

 .הענקים שבטי

  ואויבים  החושך כוחות נגד  קרב  - קדושה מלחמה היה המובטחת הארץ כיבוש  זה,  בהקשר

  הארץ  בכיבוש ההיגיון  .יתיות אמ רוחניות ישויות   - עוינים  אלים  שליטת  תחת  היו אשר

עַ  ַוָיבֹּא"  :22-21 יא,  ביהושע היטב מסוכם  המובטחת הֹושֻׁ ֵרת  ַהִהיא ָבֵעת  יְׁ   ָהֲעָנִקים -ֶאת  ַוַיכְׁ

רֹון -ִמן ָהָהר-ִמן ִבר-ִמן ֶחבְׁ ל  ֲעָנב-ִמן דְׁ הּוָדה ַהר  ּוִמכֹּ ל יְׁ ָרֵאל  ַהר  ּוִמכֹּ   ֶהֱחִריָמם ָעֵריֶהם-ִעם   ִישְׁ

עַ  הֹושֻׁ ֹּא  ;יְׁ ֶאֶרץ  ֲעָנִקים  נֹוַתר -ל ֵני  בְׁ ָרֵאל בְׁ ַעָזה ַרק  ִישְׁ ַגת בְׁ דֹוד   בְׁ ַאשְׁ ָארּו ּובְׁ  ". ִנשְׁ
 

 מדוע זה חשוב 
 
.  השיגו את מטרתן באופן מלא , אך לא היו ן הצליחו ברוביהושע  של  מערכות הצבאיות ה

חלקם    .לבאות סימן   יהובעוד שאולי זה לא נראה חשוב במיוחד, זה ה  -כמה ענקים ברחו 
( והייתה עיר הולדתו של גוליית  3יהושע יג, שתית )יבגת. גת הפכה לעיר פל שארו נ

דברי ימים א' כ,  הענק היחיד בגת ) הגוליית לא הי (. 4שמואל א' יז,  בתקופת דוד המלך )
למעשה, והעובדה  הושמדו במהלך כיבוש הארץ המובטחת  הוחרמו(. לא כל אלה ש8-5

 .השלכות על בני ישראל  והילכך  ,העיקריותהמטרות כל  שהכיבוש לא השלים את
 

  יהושע. מותו של ספר שופטים מספר לנו שהכיבוש לא היה שלם בדרכים אחרות בזמן 
ולא    המספיק טובעבודה מעולם לא מומש במלואו. בני ישראל החליטו שהם עשו  הוא

 .ציות  צייתו לפקודת אלוהים לגרש את העמים האחרים. אך ציות חלקי הוא אי 
 

א לגמור את הכיבוש כפי  על החלטתם ל לאחר מכן מאות שנים שילמו ביוקר בני ישראל 
שוב ושוב  הותקפה : ישראל  י נוראהחטא המעגל  מתאר את . ספר שופטים שאלוהים צווה

השתפר בזמנו של דוד   מצבאלוהים כמעט כבתה. הב, והאמונה שבטים עוינים על ידי 
מלחמת אזרחים  שקעה ב, ישראל מהזירה המלך ובנו, שלמה, אך ברגע ששלמה נעלם 

 .ועבודה זרה 
 



התבוסה נחטפה מלסתות הניצחון. שלטונו   . נשכחה עקב כשלון מוחלט שתהילת הכיבו
טבעית  -. השקפת העולם העלהתפורר לרסיסים  –עדן שיחזור גן התוכניתו ל  -של אלוהים 

בשליטת אלים מרושעים, נותרה בעינה. ישראל  פגאניות שהגיחה מבבל, עם אומות 
הובסה ופוזרה, וארצה המובטחת נתונה תחת שלטונם של אלים אחרים ועמיהם. אותה  

  ,רשויות  משתמש במונחים כמו  וס ולאהשקפת עולם מחלחלת גם לברית החדשה. פ
כדי לתאר את כוחות החושך. כל אחד מאותם מונחים שימש בעת    וכוחות  כסות , סמכויות

 .שלטון גיאוגרפיבהקשר העתיקה 
 

לכישלונם של בני ישראל היה חוסר ציות ואמונה. בני האדם חלשים. אנו  העיקרי הגורם 
עדן, אנו  גן האבל אם נסתכל לאחור על  .בכלל מתעסק עמנועשויים לתהות מדוע אלוהים 

משפחתו  מהווים את ונבראנו בצלמו התחייב לאנושות. אנחנו   מדוע. אלוהיםנגלה 
את   בטל הארצית. התוכנית המקורית שלו לשלוט בכדור הארץ כללה אותנו. אם אלוהים י

לא  כביכול ישלח מסר שהוא הוא  ,על כדור הארץ   תוההשתתפות האנושית בשלטון מועצ 
לוהים אינו מסוגל להשיג  א  רעיון רע מלכתחילה.היה  או שזה  קיים את תוכניתומסוגל ל

 .לא טועהאלוהים את יעדיו. וכאמור בפרק קודם, 
 

. אי אפשר היה לסמוך על  אנושי  הגיע הזמן לגישה חדשה לבעיה הישנה של חטא וכישלון 
לעשות את  להתחייב רק אלוהים עצמו יכל היה   .אל ה לכותהאנושות בהחייאת שלטון מ

בצד.  תעמוד ות שלו. אבל האנושות לא ברית במה שצריך. רק אלוהים יכל היה לעמוד 
. אלוהים יצטרך לקיים את החוק ואת  אדם בדמות  בוא אלוהים יצטרך לבמקום זאת,  

היה   אך נראה כי  .בור חטאי האנושות הבריתות בעצמו ואז לקחת על עצמו את העונש ע
 .הלך בקלות ו. זה לא להעוינים בני האלוהים , כולל את מהלך העניינים  עליו לשמור בסוד 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  עשר פרק

 רגיל במבט  מוסתר

עדן:  שיקום גן האת מטרתו המקורית ל שקםל ניסה אלוהים  חטא הקדמון בגן העדן, מאז ה
לפרות  האדמה. אלוהים אמר לאדם וחוה פני לחיות עם משפחתו האלוהית והאנושית על 

כדור הארץ. אלוהים רצה  פני את שלטונו הטוב של האל על במטרה להרחיב  , ולהתרבות
ליהנות  יוכלו  המקום בו בני האדםארץ, השמים ויפגשו המקום בו ל  פוך שהארץ כולה תה

  מה . אנחנו יודעים בני האדםהאלוהית תוכל ליהנות מ המשפחהאלוהית, ו משפחה המה
 .קרה בסופו של דבר 

 
 היסטוריה של כישלון 

 
. האויב האלוהי,  גן העדן היה כבר בעברה מנוכחותו של אלוהים.  האנושות חטאה וגורש 

הושלך מנוכחותו של אלוהים לארץ, המקום בו שולט המוות, בו החיים אינם  והנחש, גורש 
  אנומכיוון ש  -בן אנוש שיחיה אי פעם במטרה להאביד כל  נצחיים. הוא הפך לאדון המתים

 .(23רומיים ו, מוות )החוטאים, ושכר החטא הוא 

 
  פרותנוח ומשפחתו: ל בשביל  ו הראשוניתעל מטרתחזר , אלוהים  מבוללאחר ה

. במקום זאת, האנושות מרדה.  ו היתה החלטה אלוהית לעשות הכל מחדשולהתרבות. ז
  חליטו , הם העל פני כדור הארץ האל ן שלטו דעת ובמקום לציית לאלוהים ולהפיץ את 

 .בוא אליהם יאלוהים כדי שמגדל לבנות 

 
כל    קצה אתאת שפות העמים וה בלבל. הוא החליט לקחת כיוון אחראלוהים  . נוסף כישלון

משפחה  דרך מחדש הכל ואז הוא החליט להתחיל   האלוהית. תומועצשליטת העמים ל
באמצעות צאצאי אברהם   יחזרו לאלהי ישראלאומות  ה אברהם ושרה.  -אנושית חדשה  

 .(3יב,  )בראשית מלכות האלוהים  תשוקםגע שבר

 
ישראל ממצרים, אחר כך  יציאת הניסיון הבא,  גם  כך  .אך נראה שגם תוכנית זו נכשלה 

המליך  לסיני, ולבסוף לארץ המובטחת. ישראל נכשלה. בסופו של דבר אלוהים הבאתם 
אלים אחרים ובני   חלו לעבוד ישראל הבני את דוד, ואז את שלמה. אך לאחר מות שלמה, 

 .גלותל. אלוהים היה צריך לגרש אותם מהארץ המובטחת לחמו אחד בשני ישראל 

 
של אלוהים, הוא סיפור כישלון. הסיבה לכך היא  המתמדת הסיפור האנושי, מלבד נוכחותו 

כל בני האדם אינם מושלמים   .אדם וחוה   חטא הקדמון שלשהאנושות אבודה מאז ה
ת אלוהים.  ומלכאת   שיכול לשקםומנוכרים מאלוהים. לא ניתן לסמוך על אף מנהיג אנושי 

ת,  וולאדון המ הצטרפו ו ו , נכשלחטאואדם ה ם. בני כבדר  לכו. הם האלוהיםל תנגדוהם ה
עדן  גן  ל ע שלטוןשל אלוהים לחלוק את ברכת ה  נו אולם חזו  הגדול של אלוהים. ואויב

בלי בני אדם. והדרך היחידה שבני האדם יוכלו אי פעם   התקייםחדשה לא יכול היה ל ה



ולשם כך, לאלוהים    .חטא הקדמוןקללת ההסיר את אל הייתה להתוכנית ב השתתףל

 פעולה.  הייתה תוכנית 
 

 בעיה ההפיתרון ו
 

מישהו שיכול היה לעמוד בפיתוי, שתמיד   -אדם בן אלוהים היה זקוק לאדם שהיה יותר מ
מותו  את קללת המוות על ידי   בטלל היה יכולציית, שהיה כשיר למלכות, שהיה מוכן ל 

היה צריך לבוא  לקרות רק בדרך אחת: אלוהים עצמו היה . כל זה יכל ותחייתו מן המתים 
  , מין האנושיה מען אדם, לאשר הוא בא כבן  תוכניתו, כ את   קיים אדם. אלוהים בדמות 

תחייתו של  ב והם ישתתפו  ייסלחובני האדם חטאי   עדן. רק כאשר גן האת במטרה להשיב 
 .מציאות ל פוךלהיכל היה עדן גן ה(, 3-1יוחנן א' ג, ) ישוע מן המתים 

 
כדי  שבא אלוהים מושיע הוא בעצמו שה –היתה מתגלה אם התוכנית   אבל הייתה בעיה.

  כוחות החושך   -ישוקם כדי להבטיח שהחזון המקורי של אלוהים   קום מהמתיםלמות ול
ֲאָבל  "  :תוסקורינלמאמינים ב ו במכתב אולוסזה בדיוק מה שאמר פ   ינסו לשבש תוכנית זו.

ַמת ָהעֹוָלם ַהֶזה ַגם ֹּא ָחכְׁ ֵלִמים ל ֶקֶרב ַהשְׁ ִרים בְׁ ַדבְׁ נּו מְׁ ָמה ֲאַנחְׁ ָשֵרי ָהעֹוָלם ַהֶזה  -לֹּא ֶשל-ָחכְׁ
ֹּאֵבדּו׃ֲאשֶ  ֵני  -ִכי ִאם ר י בֹוֵדנּו ִלפְׁ ָעָדה ִלכְׁ ָתָרה ֲאֶשר ָהֱאֹלִהים יְׁ ַמת ָהֱאֹלִהים ַהִּנסְׁ ַדֵבר ַבּסֹוד ָחכְׁ נְׁ

בּו ֶאת יְׁמֹות עֹוָלם׃  ֹּא ָצלְׁ ָדעּוָה ל ָדָעה ִאיש ִמָשֵרי ָהעֹוָלם ַהֶזה ִכי ִאלּו יְׁ ֹּא יְׁ "  ֲאדֹון ַהָכבֹוד -ֲאֶשר ל
  ן שלטובעלי להתייחס ל לו יכ  רי העולםש  ? אולוסעל מי מדבר פ (.  8-6)קורינתיים א' ב, 

נראה כי פאולוס  אך   - בימי ישוע  כמו פונטיוס פילטוס והמנהיגים היהודים - רצייםא
לא גילו  אויביו של אלוהים, אנושיים ואלוהיים,   (.2אפסיים ב, כוחות דמוניים ) לגם  התייחס
של ישוע המשיח שירד מן השמים כבן האלוהים,   ותחייתו לוי במותוהכל היה ת . סוד זה

 ?שומרים על זה בסוד כיצד אבל  .אלוהים עצמו, בדמות בן אדם 

 
 י מסתור המשיח ה

 
שהצעתי שהתוכנית  כאותך  פתעתיההאם מנצרת. אבל המשיח ישוע    מדובר עלכמובן 

ולראות את כל    תנ"ךהמשיחית היא סודית? האם איננו יכולים פשוט לקרוא את ה
 ין זה אפשרי. התוכנית? לא, א

 
אדם שהיה בעצם  במשמעות  " משיח "פסוק שמשתמש במילה בתנ"ך תאמינו או לא, אין 

דיוקנו  לא מצייר את  11נג, אפילו ישעיהו   בגלל חטאי האנושות.שהיה אמור למות אלוהים 
קומות אחרים  המילה משיח אף פעם לא מופיעה בפרק ההוא, ובמ . "העבד הסובל"של 

;  20; מח, 4; מה, 21, 2-1; מד 8יהו מא, " מתייחס לעם ישראל )ישעעבד בישעיהו, "ה
צאצאיו שמלך כמלך  מוהמילה משיח מתייחסת כמעט תמיד רק לדוד או לאחד  (. 3מט, 

 .אחריו

 
  ע חשוב על איך התלמידים הגיבו לישו .בברית החדשה תניכר טענתילמעשה, ההוכחה ל 

;  23-22מתי יז,  ) להם ציקה תו הוא הולך לירושלים למות. הכרזכשהוא אמר להם שה



, "אה, נכון, אנו קוראים את זה בכתובים."  ם (. הם לא הגיבו באומר32-30ט,   מרקוס
 (. 23-21)מתי טז,  אפילו נזף בישוע  טרוס פ
 

. הם חשבו על  בנוגע לתוכנית האלוהית או הבנה שום תחושה תהלא הי ישוע  לתלמידי
  .תנ"ךמי שעשה ניסים בדיוק כמו שעשו נביאי הכ, כסא מלכותוישוע רק כבן דוד ויורש  

על   טבעי -עלהתלמידים נאלצו לפתוח את דעתם באופן   המתים,ישוע מן  לאחר תחיית 
מהמתים הוא הופיע אליהם  קם . לאחר שישוע בתנ"ך סובלהמשיח את המנת לראות 

ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם"  :ואמר עֹוד ֱהיֹוִתי ִעָמֶכם ִכי ִהָמֵלא   ַוי ִתי ֲאֵליֶכם בְׁ ָבִרים ֲאֶשר ִדַברְׁ ֵאֶלה ֵהם ַהדְׁ

ִהִלים׃-ִיָמֵלא ָכל ִביִאים ּוַבתְׁ תֹוַרת מֶשה ּוַבּנְׁ ָהִבין ֶאת -ָאז ָפַתח ֶאת ַהָכתּוב ָעַלי בְׁ -ִלָבם לְׁ
תּוִבים׃  ֵכן ַהכְׁ ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ֵכן ָכתּוב וְׁ ָיקּום ִמן ַוי ֶּנה ַהָמִשיַח וְׁ עֻׁ ָזר ֲאֶשר יְׁ ַהֵמִתים ַביֹום  -ִנגְׁ

ִליִשי  (. 45-44" )לוקס כד, ַהשְׁ
 
בטל את קללת  שהוא ימות ואז יקום מהמתים כדי ל  -התוכנית החדשה" של אלוהים "

  בתנ"ך מפוזרים משיחיים הרמזים ישנם .  תנ"ך אינה ניכרת כלל ב - החטא הקדמון
 .  אין טקסט מקראי אחד בו ניתן למצוא את כל הנבואות המשיחיות ת. בעשרות מקומו

 .ואפילו אז רק למי שכבר יודע למה לצפות  -הפרופיל המשיחי ברור רק במבט לאחור 

ישוע המשיח היה בן דוד לפי הנבואות  טבעיות, כמובן, ידעו ש-ישויות רעות עלהשדים, 
. אך שום דבר שהשדים  יה מובן להםזה ה(.  35-31; לוקס ד, 29-28מתי ח, )  המקראיות

ולקום מן המתים, במטרה  לא יוצר את הרושם שהם הבינו שישוע הגיע לארץ למות  מרו א
 .לבטל את קללת החטא 

 
היו מבינים זאת, הם לעולם לא היו מניעים אנשים  והשדים השטן  , אילווס ולאכמו שאמר פ 

  . הםשדים הם לא טיפשיםהשטן וה .שרצה את מותו  לבגוד בישוע איש קריות  כמו יהודה 
זו היתה    .דבר גרמו לסופם  בסופו שלסדרת אירועים ש הם השיקו להרוג את ישוע.  רצו 

   החלטה אלוהית.
 

 חלקים מהפרופיל 
 

את קטעי הפרופיל המשיחי בבהירות רבה יותר מכפי  במבט לאחור, אנו יכולים לראות  
  קם לתחייהשמת ו  מבית דוד אלוהי משיח יכלו. אמנם אין פסוק שמתאר   ישוע  שתלמידי

כבר ראינו  . לאחר ש ישנן תמונות נבואיות של המשיח בתנ"ך, מגר את החטא הקדמוןכדי ל
 .המשיחיים בתנ"ך דפוסיםהאחר  התחקותלהתחיל ל  נו יכולים , אאת תכניתו של אלוהים 

אדם היה בנו    .תנ"ך בנו של אלוהים?" אינה "ישוע" בהוא "מי לשאלה לדוגמא, התשובה 
  ; הושע 23ות ד, הוא היה האדם הראשון. ישראל נקרא בנו של אלוהים )שמ -של אלוהים 

נקרא  (. בברית החדשה ישוע 7תהלים ב, מלך ישראל נקרא בנו של אלוהים ) (.11יא, 
;  19; קורינתיים ב' א, 45; קורינתיים א' טו, 4האלוהים" )רומיים א,  שני" ו"בן"האדם ה

 (. 4עבריים ד, 
 



ישראל   (. 15ב,  ?" אדם עבד את אלוהים )בראשיתעבד האל אנו עשויים לשאול, "מיהו
(. דוד  3; מט,  20; מח, 4; מה, 21,  2-1; מד, 4ו מא, של אלוהים )ישעיהעבדו נקרא 

;  3; תהלים צט, 18שמואל ב' ג,  אלוהים )עבדי ים בשושלתו נקראו ומלכים ישראלים אחר 
)מעשי  המשיח היה עבד האלוהים ישוע גם   (.16; דברי הימים ב' לב, 7מלכים א' ג, 

 .(8-1פיליפיים ב, ; 30ד,  ;13ג, השליחים  

 
? האם קיומם הארצי הסתיים בשלב מסוים? האם קיום  והים סבלו על הארץ אלעבדי  האם 

הוגלו   י יהודה. אדם, ישראל ומלככן חדש? ה עדן גן ה? האם יש להם עתיד בזה התחדש
חדש  העדן גן ההם ייפדו ב ,עדן והארץ המובטחת. עם זאת גן ה -כולם מנוכחות אלוהים  

  דמויות מקראיות העניין הוא ש .מן המתים  שקםהמשיח כדי לחיות עם אלוהים ועם ישוע 

כאשר כל   הנבואית התמונה והוא משלים את בדרך כלשהי,  ע הנוצרימצביעות על ישו 
ללא   תמונה השלמהלא ניתן להבחין באך הכל נראה פשוט,   מקומם.נמצאים ב החלקים

 .ראייה לאחור 

 
 מדוע זה חשוב 

 
אינם יודעים   -בעמים ובני האלים ששולטים השטן, השדים,  -רוחני הסמוי מן העין הרוע ה 

אלוהים, והם גם לא יכולים לחדור אליו. אנו נוטים להניח שמכיוון  הכל. אין להם את דעת 
   .צדנועומד לוהוא   יודע הכל  כל. לא נכון. רק אלוהיםה טבעיים הם יודעים-שהם על

 
הייתה לשטן סמכות שיפוטית על כולנו. למה אני מתכוון? בגלל חטאו   חטא הקדמוןבגלל ה

חטא  . בגלל הלשאוללל, הושלך והנחש ק. ( 12ת עבר לכולנו" )רומיים ה, של אדם, "המוו
 ן שולט. השטהיכן ש שאול, כולם עתידים למות ולעבור להקדמון

 
ומילא את תוכנית ישועתו של אלוהים על  בא לעולם   המשיח כל זה השתנה כאשר ישוע 

עדן היה לספק אמצעי  גן המהמתים. הצעד הראשון להחזרת  תחייתוידי מותו על הצלב ו
מקללת המוות. כל המאמינים, בני משפחתו ומלכותו של אלוהים,   השתחרר לאנושות ל

אינם עוד בני ערובה לקללת המוות ולאדון המתים. זו הסיבה שישוע, כאשר החל את  
(, אמר: "ראיתי את השטן נופל כמו ברק מהשמים"  9-1י,   )לוקסמלכותו  שיקום עבודתו ל
לשטן   ו בו של החוטא, ולא ישאירישוע ידע כי מותו ותחייתו ישלמו את חו (. 18)לוקס י, 

 .מלכות האלוהים הייתה סופו של השטן  .עלינו שום טענה 

 
. אנו  וקמה מהמתיםה  ע . גופתו של ישוגוף המשיחהמאמינים, ביחד   עלינו לזכור מי אנחנו.

ֲעַדת  . אנו "יםהמתמ  בכור (. הוא 23-20 קורינתיים א' טו, מכיוון שהוא קם )מהמתים נקום 
תּוִבים ַבָשָמִים כֹוִרים ַהכְׁ תֹו  , "יוחנן כמו שאמר   (.24-22עברים יב, " )ַהבְׁ ִלים אֹּ ַקבְׁ ַהמְׁ וְׁ

מֹו ָנַתן  יֹות ָבִנים ֵלאֹלִהים-ַהַמֲאִמיִנים ִבשְׁ ז ָלמֹו ִלהְׁ על   סמכות (. לשטן אין כל 12 ,יוחנן א " ) עֹּ
 .תחום המתים. אין סיבה לחפש את החיים בתיםילדי האל כי הם יקומו מהמ

 



פרטים משיחיים  . גילה את כל פרטי תוכניתו לבני האדם או לאויביו הרוחניים אלוהים לא  
כאשר  בטיח במושגים בלתי שגויים ש. אבל אלוהים האלו היה מוסתרים במידה רבה

. כפי  גן העדן היא המטרה הסופית   המשיח יופיע, הוא יהיה אלוהים בבשר אנושי, ושיקום
  גרםאמונה בלבם של אנשים ועורר   חלקי זהמידע אפילו   ם הבאים,שנראה בשני הפרקי

 .ך להתאחד נגד מטרת אלוהיםכוחות החושל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  עשרה אחד פרק

 טבעית-על כוונה

  של  לתכניתו המפתח הסתרתו. ידי על  המשיח את  מציג  תנ"ך ה כיצד  ראינו  האחרון  בפרק

  של מהמתים  תחייתוו  צלבה על  מותו דרך האנושות את  ולגאול עדןה  גן  את  להחזיר  אלוהים

  היוחסין  שושלתמ אנושי שמלך  להבטיח  יכל  אלוהים לאדם, הפיכתו  ידי  על  רק  .המשיח ישוע

  מן יקום ו  עמו חטאי  עבור ימות  ההוא  המלך אם  רק  חטא.ב ליפול  מבלי עמו על  ישלוט  דוד  של

  ותחייתו  מותו  באמצעות רק  . לכולנו ישועה ולספק  חטא בצדק לשפוט יוכל   אלוהים המתים,

  גן  לכותבמ לשלוט בתקווה אלוהים, של  ועצתומל ישתייכו  חוטאים אדם  בני , המשיח ישוע  של

 .במקור תכנן אלוהיםש  כפי  בדיוק מחודשת,  עדנית

 
  להרוג  שיזמו טבעיים-העל החושך שכוחות  לוודא  איכשהו   צריך היה  ע ישו  :זה  על  חשוב אבל

 (,8-6 ב, א' )קורינתיים   לקורינתיים פאולוס   שאמר  כפי עושים. מה  מבינים באמת  לא אותו

   .האדון את  צולבים  היו לא  לעולם  הם התוצאות,  יהיו  מה יודעים היו  באמת הם אם

 
  זה. רקע  על  אותם  בוחנים אנו  כאשר הדעת על  מתקבלים המשיח ישוע של  שירותוו  חייו

  על  מותול שהוביל ישוע של  שירותוש הרושם  את  לקבל יכולים  החדשה הברית  קוראי  למשל,

  - האירועים  אותם את  מציגות  תמיד  לא הבשורות  הכל, אחרי למדי.  אקראי היה צלבה
  את  מזכירה מתי בשורת ורק  , ולוקס מתי בשורותב רק  נמצא  ישוע  של  לידתו סיפור  למשל,

  שונה בסדר  יםמופיע ישוע של  החיים סיפורי לפעמים ב'(. פרק  )מתי  מהמזרח החכמים

  על  הטפות חולים, ריפוי - בבשורות מתועדיםש  ע ישו  מעשי אולם   שונות.ה בבשורות במקצת

  של  אקראיים מעשים  מאשר יותר  היו - צביעות עם  התמודדות חוטאים,  ת סליח האל, מלכות

  עלינו .טפחים  יםומכס טפח  ים מגל הבשורה  סיפורי מופלאים. דברים עשה  אשר נודד  רשןד 

   .ישוע של לשירותו  נוסף הקשר  לגלות

 להערים על הרשע 
 

של ישוע היה טבילתו. שם אלוהים זיהה בפומבי  שירותו הארצי האירוע שציין את תחילת 
  תאת חטא נושאהמטביל כמי ש"(, ושם זיהה אותו יוחנן 11א,    כבנו )מרקוס עאת ישו 
  על הצליבה.חושבים מיד  ו , אנדברי יוחנן(. כאשר אנו קוראים את  29א,   )יוחנן  " העולם

. כאשר בסמוך  חושב כך  לא חשבו על זה. בכנות, אף אחד לא היה יוחנן אבל תלמידי  
לדבר על מותו,    ע החל ישו -יותר משלוש שנים לאחר טבילתו   - שירותו הארצי לסיום 
הדבר האחרון שהם  (.  32-30; מרקוס ט, 23-22ן לחלוטין )מתי יז, דיו דחו את הרעיו תלמי

הוא שהוא עומד למות בקרוב. זו הייתה שיחה מטורפת. הם לא   אדונםציפו לשמוע מ 
מכיוון שכפי שדיברנו בפרק   . מדוע? ה מתוכנן מראשצלב היעל ההבינו שמותו של ישוע  

 .רבהירות  בבה תנ"ךהקודם, התוכנית לא הוצגה ב
 

  ; 1מתי ד, להתעמת עם השטן )הקודש מדבר על ידי רוח  הובל לישוע , לאחר טבילתו 
הוא   -ידע מי הוא ישוע כי הוא (. השטן בא לפתות את ישוע 13-1לוקס ד,   ; 12א,  מרקוס



  הגיע על פני האדמה. אחרי הכל, מלך המשיח ישליט את שלטונו אלוהים שהיה המשיח 
(, הבין שישוע  31יב, השטן, "שליט העולם הזה" )יוחנן  . המלך דוד משושלת היוחסין של 

ישראל  עם מגדל בבל לפני שיצר את נטש ב העמים שאלוהים על  ונואת שלט בא לבטל
 .(9-8לב,   ; 20-19ד,  )דברים

 
השלישי   פיתוי (. ה11-3מתי ד, פעמים )  השטן פיתה את ישוע שלוש כיצד  רובנו זוכרים 

להציע לבן  ולהפר את מערכת היחסים שלו עם אלוהים  עישול  גרום להיה של השטן 
ֵאהּו ֶאת-ַויֹוֶסף ַהָשָטן ַוִיָשֵאהּו ֶאל" : האלוהים את אומות העולם ד ַוַירְׁ אֹּ ַה מְׁ ָכל  -ַהר ָגבֹּ

בֹוָדן׃  כֹות ֵתֵבל ּוכְׁ לְׁ ֹּאֶמר ֵאָליו ָכל ַממְׁ ֶנָּנה ִאם-ַוי ָך ֶאתְׁ ֹּאת לְׁ ַתֲחֶוה ִלי-ז ִתשְׁ ד וְׁ -9מתי ד,  ) " ִתקֹּ
8) . 
 

. כל  נראתה כמושלמתהעמים. המשימה   ניסיון להביא לדחיית הצעתו של השטן הייתה
   .מה שישוע היה צריך לעשות הוא לעבוד את השטן במקום את אלוהים

 
את מות ישוע. גם   מצריכהן שתוכניתו של אלוהים הצעתו של השטן מגלה שהוא טרם הבי

. אלוהים  עזבו. הוא לא הסביר את סירובו. הוא פשוט אמר לשטן לסיפק מידע זה ישוע לא 
כל העמים.  על  ההמשימה של ישוע לא הייתה רק על שליט .בזמנוו מששייך לו  יחזיר את 

  בשביל עם  לא רק כל העמים, וכפרת חטאים בשביל  משפחה מחדש. הבניית  הרעיון היה
הצלב היה   . כלל את כל העמים תכנן במקור, שלטונו של אלוהים אלוהים  כפי ש ישראל.

  –אי אפשר היה להערים על ישוע  חיוני לגאולת האנושות ולמימוש תוכניתו של אלוהים. 
 .ישוע יערים על השטן אבל

 
 עדן גן טעם של 

 
קרא לתלמידיו הראשונים )פטרוס,  הוא שני דברים: עשה מיד לאחר הפיתוי במדבר, ישוע 

ישוע   (. 11ה,  -31ד, ; לוקס 28–16 א, שדים )מרקוס אחוז  איש  רפא( ו יוחנן ו יעקב , יאנדר
  תלמידיו נתן לבכך ישוע נתן דוגמא. ישוע הריפוי נמשכו.  ומקרי  ותלמידי לקרוא ל המשיך

 (. 5-1ט, נכות )לוקס  ואנשים מכל מחלה כוח לגרש שדים ולרפא 
 

תלמידים. המספר אינו מקרי. זה תואם את שנים עשר  השנים עשר קרא לבתחילה ישוע 
  עם ישראל עם ישראל. ככלות הכל, מלכותו החל שבטי ישראל. ישוע החל את תוכנית 

את   , השליח פאולוס ראה (. מאוחר יותר 9-8לב,   מכל העמים )דברים על ידי אלוהים נבחר 
-17רומיים א, גוי ) אחר מכן ל לליהודי בראשונה ו –דרך ההתפשטות הבשורה באותה 

16). 
 

,  9, 1לוקס י,  הזמין שבעים אנשים נוספים לרפא ולגרש שדים ) כתוב שישוע  ס פרק יבלוק
  -פרק י (. המספר הזה לא היה מקרי. זהו מספר העמים הרשומים בספר בראשית 17

  ;20-19ד,  )דברים בני האלוהים תחת שליטת  מסרם במגדל בבל ודחה  העמים שאלוהים 
. הסיבה  לוקס פרק י (. בחלק מהתרגומים יש שבעים ושניים, במקום שבעים, ב9-8לב, 

גים את שמות העמים בספר בראשית  מצי תנ"ך לכך היא שכמה כתבי יד עתיקים של ה



שליחת   -הוא זהה המספר לשבעים ושניים. כך או כך, תואם  מספר באופן שה פרק י, 
. כשם שקריאתם של שנים עשר  פרק י האנשים תואמת את מספר העמים בספר בראשית

  את העמים  אלוהים אותת שהוא יחזיר  הגיעה לישראל, כך  המלכותהייתה סימן לכך ש
 .תחת שלטונו 

 
: "ראיתי את השטן נופל כמו  ישוע הגיב (, 17י,  חוזרים )לוקס התלמידים כאשר שבעים 

הגדול היה בעיצומו. לשטן כבר   מהפךדרמטי: הזהו אירוע (. 18י,    ברק מהשמיים" )לוקס 
כבר לא היתה גישה לאלוהים  ישוע. הם פונים להאנושות ברגע שעל  לא תהיה כל טענה 

 .. הוא היה תובע ללא תיק (10)חזון יוחנן יב,   מאמיניםלהשטין נגד ה
 

 בוא תשיג אותי 
 

הראה את   אלוהים הקרובה, אלוהים לכותמהבשורה על  פתלאחר שלוש שנים של הט
אחרון  מסע הרגע לפני ה  .מותוהחל להתכונן ל ע, ישוגן העדן כיצד ייראו החיים בו אהבתו

. הוא לא  תו צליבהתכונן ליה צריך ללצפון ישראל. הוא ה ואת תלמידיישוע לקח  לירושלים, 
 .טבעיים-יכול היה לבחור מקום טוב יותר לזרוק את הכפפה לכוחות העל

 
ישוע הביא את התלמידים למקום שנקרא קיסריה פיליפי. אבל זה היה שמה הרומי.  

בשן נחשב כשער   . התשיעי בספרי בפרקנו בזה ד  האזור נקרא בשן. תנ"ךבתקופת ה
היכן שהתרחשה ירידת בני האלוהים   פיליפי שוכנת למרגלות החרמון, קיסריה  .השאול

חושך שלטו באזור בשן  כוחות התנ"ך . על קצה המזלג, בתקופת ה4-1ו,  בספר בראשית 
 .והחרמון 

 
(. פטרוס  15מתי טז,  את שאלתו הידועה, "מי אתה אומר שאני?" ) שאל  ישוע  אזור בשן, ב

ֶריָך  "  :(. ישוע שיבח אותו והוסיף16סוק  ענה, "אתה המשיח, בנו של האל החי" )פ ַאשְׁ
עֹון ַבר  ֹּא ִגָלה-יֹוָנה ִכי-ִשמְׁ ָך ֶאת -ָבָשר ָוָדם ל ֹּאת ִכי ִאם-לְׁ ַגם  ָאִבי ֶשַבָשָמִים׃ -ז ָך ִכי  -וְׁ ֵמר לְׁ ֲאִני אֹּ

ַעל רֹוס וְׁ ֶנה ֶאת-ַאָתה ֶפטְׁ ֹּא ִיגְׁ -ַהצּור ַהֶזה ֶאבְׁ אֹול ל ַשֲעֵרי שְׁ ִהָלִתי וְׁ רּו ָעֶליהָ קְׁ -18פסוקים ) " בְׁ
במשך מאות שנים. המפתח  היה שנוי במחלוקת אליו ישוע התייחס   "צור זיהוי ה". (17

באזור הבשן הצפוני  נמצאת קיסריה פיליפי  להבנת המונח הוא הגיאוגרפיה של האזור.
קיסריה פיליפי יושבת למרגלות   .שאולשער הכ  נחשב, אזור זה התנ"ך ביותר. בתקופת 

 .נכחו ותלמידיו ישוע מקום בו  היה ה" שאול ". "שערי הצור"ה היה  זההר.  
 

בגן העדן  נצח עם אלוהים החיי איבדה את האנושות  את כוחות החושך. איתגר  ישוע  
  –הנחש, המכונה השטן  -וזכתה במקום זה במוות וניתוק נצחי מאלוהים. אדון המתים 

המתים. אבל לאלוהים   מלכות כל בן אנוש היה מצטרף אליו ל . שייכת לו האנושות טען כי
היו רעיונות אחרים. התוכנית הסודית לשלוח את ישוע לשלם את העונש על חטא  

לא יכלו  השטניים אדון המתים וכוחותיו  .שאולשערי נגד תקיפה חזיתית היתה האנושות 
  תגר את טענת י, ישוע אטז מתי בשורת בעיקרו של דבר, ב . והיםמלכות האל כנגד  לעמוד 
ניע את תוכניתו  מכיוון שהגיע הזמן שישוע ימות כדי לה שטן. למה?ל התנגד  ישוע   .השטן



 .הסודית של האלוהים
 

.  תיעדו את השתנותו בהר הקודש סולוק   רקוסהלך צעד אחד קדימה. מתי, מ ע ישו
ַאֲחֵרי ֵשֶשת ָיִמים ָלַקח ֵישּוַע ֶאת"  :בוכת  8-2במרקוס ט,  ֶאת -וְׁ רֹוס וְׁ ֶאת-ֶפטְׁ ב וְׁ יֹוָחָנן  -ַיֲעקֹּ

ַבָדם ִעמֹו ַעל ֵעיֵניֶהם׃-ַוַיֲעֵלם לְׁ ַתֶּנה לְׁ ַה ַוִישְׁ ָבִנים מְׁ  ַהר ָגבֹּ יּו לְׁ ָגָדיו ַוִיהְׁ ִהירּו בְׁ ד ַכָשֶלג ֲאֶשר  ַוַיזְׁ אֹּ
מֹוֶהם׃ ִבין כְׁ ַהלְׁ ֹּא יּוַכל כֹוֵבס ָבָאֶרץ לְׁ ִרים ִעם ל יּו ִמַדבְׁ ַוַיַען    ֵישּוַע׃-ַוֵיָרא ֲאֵליֶהם ֵאִלָיהּו ּומֶשה ַוִיהְׁ

ֹּאֶמר ֶאל רֹוס ַוי ה ַנֲעֶשה-ֶפטְׁ יֹות פֹּ ָך-ֵישּוַע ַרִבי טֹוב ָלנּו ִלהְׁ כֹות לְׁ ֶשה ַאַחת  ָּנא ָשֹלש סֻׁ מֹּ  ַאַחת ּולְׁ
ֵאִלָיהּו ֶאָחת׃  ֹּא ּולְׁ ָהלּו׃ -ָיַדע ַמה-ִכי ל ַדֵבר ִכי ִנבְׁ ִהי ָעָנן סֹוֵכְך ֲעֵליֶהם  יְׁ ֵמר  -ַוֵיֵצא ִמן ַויְׁ ֶהָעָנן קֹול אֹּ

ָמעּון  ִדיִדי ֵאָליו ִתשְׁ ִני יְׁ ֹּא. ֶזה בְׁ ל ה וְׁ ה ָוכֹּ ם כֹּ אֹּ ַבדֹו  -ִתי ֶאתָראּו עֹוד ִאיש ִבלְׁ -ַוַיִביטּו ִפתְׁ ֵישּוַע לְׁ
 ." ִאָתם

 
יעקב   ,טרוס זו כדי לחשוף בפני פ מקוםישוע בחר ב חרמון.הר ב  התרחשהההשתנות 

עולם  ה שטן וכוחות החושך: איתגר את ההוא  .כבוד האל שנגלה בבשר   –את זהותו  יוחנן ו
   ".נסה להשיג אותי  –: "אני כאן ישוע למעשה אמר  . אלוהים בהישג יד המלכות . שייך לי

 
לכיוון ירושלים והחל לומר לתלמידיו שהוא  פנה אין זה מקרה שמיד לאחר ההשתנות ישוע 
השטן ואת שאר  עוררו את  ישוע דברי  אבל   הולך למות שם. הם לא רצו לשמוע את זה.

וזה בדיוק מה שישוע רצה.   תחושת דחיפות להיפטר ממנו.היתה לפעולה.  שעהכוחות הר
 .היה המפתח לכל דברמותו 

 
 מדוע זה חשוב 

  שיקום הייתה לו השקפה ברורה על תפקידו ב מכוון. ללא ספק ישוע היה שירותו של  
כשהוא ישקם את גן העדן   תתקדם עד ליום שובו היא , כך שות אדמ י מלכות האל על

חייו, אך לכל אחד מאיתנו יש תפקיד אמיתי  לחיינו אנו לא יכולים להשוות את  .הגלובלי
שותפים במועצתו  המאמינים אנו  .את חיינו באמונהעלינו לחיות   .כתלמידי ישוע  לאלמ

 .( 13קולוסיים א, ) השמימית של אלוהים  
 

  ות מחל א יהיו ל  . במשפחתו של אלוהים ובשלטון האל, יראה ןעד גן האיך   ראהישוע ה 
  עדן  של אלוהים גדולה יותר מגן מלכותו  לא יהיו כוחות עוינים.  וחוסר שלמות גופנית. 

זהו גן העדן  כל העמים.    בה כלוליםגלובלית   זוהי מלכות ישראל. ארץ רחבה יותר מואפילו 
 .השמים עלי אדמות  –עלי אדמות 

 
המשימה שלנו היא לחקות את ישוע. אנו יכולים, כמוהו, לדאוג לגופם ולנפשם של חברינו  

ולחזק את נחישותם להיות  ישראל נה במלך  , ולהוביל אותם לאמושנבראו בצלם אלוהים
ֵריכפי שישוע עשה "טבעי -נדרש כוח על לא .לו נאמנים  בְׁ ִנשְׁ ש לְׁ ָלַחִני ַלֲחבֹּ ַבֵשר ֲעָנִוים שְׁ -לְׁ

רֹור  בּוִים דְׁ רֹּא ִלשְׁ הם   טבעיים בבסיסם. -(, אך אלה מעשים על1ו סא, )ישעיה" ֵלב ִלקְׁ
הקודש יכול לכוון את  רוח  בהכוונת   חסד מעשה דורשים התנגדות לחושך ולחזון אסטרטגי. 

בקנה אחד עם  עלה חסר פרי. טוב לבו של ישוע  עולם לא ת הבשורה להפצת . ב רעךל
וזה   -כל מאמין לחקות על שפעולה . זהו דפוס לא היתה שום סתירה בין השניים . ומסר



 .מלכותלחזון ה  ו תיאור תפקיד 
 

. ישוע  המלכות האלוהית , אלא שהוא פגיע לחזון גבולות כי לרוע אין עלינו לזכור לבסוף, 
בּורֹותו" "ִליִמין ֱאֹלִהים יושב " כבר ַהגְׁ יֹות וְׁ שֻׁ ָהרְׁ ָאִכים וְׁ  (. 21" כבר נכנעו לו )פטרוס א' ג, ַהַמלְׁ

;  12וס ב, ; טימותא1אנו "כבר ועדיין לא" שותפים למלכותו של ישוע המשיח )קולוסים ג,  
קהילה  התקדמותה והשלמתה של ה בפני  לא יעמדו שאול שערי (. 21; ג, 26חזון יוחנן ב, 

כולה   היא  מהפך הגדולאלוהים עלי אדמות. ההחלטה להשתתף ב לכות כמ המשיחית
 .שלנו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  עשרה שתים פרק

 הענן רוכב

  את  שאיתגר לאחר  מיד  מותו על  לדבר  החל עישו  כיצד   הרעיון עם האחרון  הפרק את  ימתיסי

  בילו הוש אירועים של שורה הציג  זה  אתגר   חרמון. הר  באיזור שאול בשערי  החושך  כוחות

  יש אבל  רבות.   פעמים  ישוע   של משפטו  על  קראו משיחייםה הצלב. על ולמותו  האדון  למשפט

  בתנ"ך דניאל  לספר  לחזור עלינו   .ות קרוב לעיתים מנומ מתעלמים  אנוש  טבעי-על רקע  לזה

  - אותו   צלובל כדי  פילטוס  לפונטיוסו היהודיות  הרשויות  לידי ישוע  של  מסירתו  את להבין כדי
 בשמים.  האלוהית תומועצ עם  קיים שאלוהים לפגישה

 השמימית   ומועצתו הימים  עתיק 

  (. 8-1 ז,   יאלדנ) מהים היוצאות  חיות ארבע ראה   דניאל מוזר.  בחזון  מתחיל ז' פרק  דניאל

  מייצגים  חיים   דברים וגם  חפצים  ביותר. הגרועה היא  הרביעית  החיה  אבל , ות מפחיד  היו  ןכול

  ארבע  הן  דניאל של בחזונו  החיות ארבע זה,  ובחלום   ,מקראיים  בחלומות  משהו תמיד 

  שעסק , ב פרק  בדניאל נבוכדנצר  חלוםל  תואם  ז  פרק דניאל חזון ש  יודעים אנו  אימפריות. 

   . בעקבותיה שעלו  אימפריות  ושלוש בבבל

אֹות   ֲאֶשר  ַעד   ָהִייִתי רֹוֶאה"   :ז' פרקב ארומתה דניאל בחזון  נתמקד  בואו  זאת,  עם חּו  ִכסְׁ ּנְׁ   הֻׁ

ַעִתיק בּושֹו  ,ָיַשב  ָיִמים  וְׁ ֶשֶלג  לְׁ ַער  ָלָבן  כְׁ ֶצֶמר רֹּאשֹו  ּושְׁ אֹו  ָנִקי. כְׁ ִביִבים ִכסְׁ   ֵאש  ַגָליו ַגלְׁ  ֵאש,  ֶשל  שְׁ

ָשְך ֵאש  ֶשל ָנָהר  .דֹוֶלֶקת יֹוֵצא  ִנמְׁ ָפָניו, וְׁ שּוהּו  ֲאָלִפים ֶאֶלף  ִמלְׁ ַשמְׁ ִרבֹוא יְׁ ָבבֹות  וְׁ ָפָניו רְׁ דּו.  לְׁ   ַיֲעמֹּ

ָפִרים  ָיַשב ַהִדין ָתחו ּוסְׁ  . ( 10-9 ז,   דניאל) "ִנפְׁ

  תיאור  את  נשווה אם  במיוחד  לקבוע, קל די זה ישראל.  אלוהי  הוא  הימים עתיק כי יודעים אנו

  כאדם  אלוהים  חזון ו  הגלגלים האש,  (. א פרק  )יחזקאל האל  כס  את יחזקאל  ן לחזו המלך כס

  של בחזונו  כסאות   מספר ישנם  אבל .דניאל של הלז זהים  חזון  באותו  המלכות  כס  על היושב

 (. 10-9 ז,   דניאל) דניאל

  יש  כי  הוחלט . דניאל בחזון  האימפריות  של  ן גורל את  להכריע  כדי תכנסה השמימי הדין בית

  יעקרו  הם (. 12-11 ז, דניאל ) בחזון  החיות כל של כוחן   את  ולבטל הרביעית החיה את להרוג 

 .ומלכותו השמימי  המלך ידי על

 העננים   על  שבא  האדם  בן

יֹונֹות  ָהִייִתי  רֹוֶאה "  :חזונו את  ממשיך  דניאל ֶחזְׁ ָלה,  בְׁ ִהֵּנה ַהַליְׁ ֵני  ִעם  וְׁ ֶבן ָבא  ָהָיה ַמִיםַהשָ  ַענְׁ   כְׁ

ַעד   ָאָדם, ָפָניו  ,ִהִגיעַ   ַהָיִמים  ַעִתיק  וְׁ ִריבּוהו ּולְׁ לֹו ּ. ִהקְׁ טֹון  ִנַתן  וְׁ כּות,   ִויָקר ִשלְׁ ָכל  ּוַמלְׁ   ָהַעִמים  וְׁ

מֹות שֹונֹות  ָהאֻׁ ַהלְׁ דּו.  אֹותֹו  וְׁ טֹונֹו  ַיֲעבֹּ טֹון  ִשלְׁ ֹּא  ֲאֶשר עֹוָלם ִשלְׁ ר, ל כּותֹו  ַיֲעבֹּ ֹּא  ֲאֶשר   ּוַמלְׁ   " ִתָשֵחת ל
 . ( 14–13 ז, ניאל)ד 

  בן על  מדבר זה  מונחש להתפלא  אין  . תנ"ךב רבות  פעמים   מופיעה ביטוי הוא אדם" בן"

  ? חשוב זה  עניין למה .הימים  עתיק  אל  העננים  על  שבא אדם  מתאר 13 ז,   דניאל אנוש. 

  דברים  ; 1  יט, ו)ישעיה עצמו  ם אלוהיל  רק ייחסמת זה  תיאור בתנ"ך  אחר מקום  שבכל מכיוון 



  .הימים  כעתיק  מתגלה אלוהים  , ז  פרק בדניאל אבל (. 4-1 קד, ;35-34 סח,  תהלים  ; 26 לג, 
  של המורכבת לאחדותו מלאה בהתאמה -שנייה אנושית-אלוהית דמות רואה   דניאל בחזונו, 

 .העניין בדיוק  זה אלוהים. 

  חוט על  תלויים  היו חייו  ,כ"ו  מתי  בשורתב במשפטו  הכהן יפא קי לפני עמד  ע ישו כאשר 

ָראֵשי "  :עזה לתגובה גרמו  דבריו ,השערה ֲהִנים וְׁ ִרים ַהכֹּ ַהּסֹופְׁ ָכל  וְׁ ִרין-וְׁ ֶהדְׁ שּו  ַהַּסנְׁ   ֵעדּות  ִבקְׁ

ֵישּועַ  ֶשֶקר לֹּא ַלֲהִמיתֹו בְׁ ַאף  ָמָצאּו׃  וְׁ שּו רֹוָנהּוָבַאחֲ   ָמָצאּו׃  לֹּא ַרִבים   ֶשֶקר ֵעֵדי ָשָמה ָבאּו  ִכי  וְׁ   ִנגְׁ

ֵני רּו ֶשֶקר  ֵעֵדי  שְׁ ֹּאמְׁ ֵאל ֵיש  ָאַמר  ֶזה  ַוי נֹותֹו ָהֱאֹלִהים  ֵהיַכל-ֶאת  ַלֲהרֹּס  ָיִדי  לְׁ ִלבְׁ ֹלֶשת וְׁ   ָיִמים׃  ִבשְׁ

ֵהן  ַוָיָקם ֹּאֶמר   ַהָגדֹול ַהכֹּ ָך -ָיִעידּו  ֶזה-ַמה ָדָבר  ַתֲעֶנה ֲהלֹּא ֵאָליו  ַוי יֵ   ָהֵאֶלה׃ ָהֲאָנִשים  בְׁ   שּועַ וְׁ

ֵהן  ַוַיַען ֶהֱחִריש ֹּאֶמר  ַהָגדֹול  ַהכֹּ ִביֲעָך  לֹו ַוי   ַהָמִשיחַ  ַאָתה-ִאם  ָלנּו  ֶשתֹּאַמר  ַחִיים ֵבאֹלִהים  ֲאִני  ַמשְׁ

ֹּאֶמר   ָהֱאֹלִהים׃-ֶבן תָ  ַאָתה  ֵישּועַ  ֵאָליו  ַוי ֵמר  ַוֲאִני   ָאָמרְׁ אּו  ֵמַעָתה ָלֶכם אֹּ שֵ  ָהָאָדם-ֶבן-ֶאת  ִתרְׁ   ב יֹּ
בּוָרה ִליִמין ֵני-ִעם  ּוָבא   ַהגְׁ ַרע ַהָשָמִים׃ ַענְׁ ֵהן ַוִיקְׁ ָגָדיו -ֶאת ַהָגדֹול ַהכֹּ ֹּאַמר בְׁ ַגֵדף ַוי   ָלנּו -ּוַמה הּוא  מְׁ

ַבֵקש עֹוד  ֹּא  ֵעִדים  לְׁ ֶתם ַעָתה ֲהל ַמעְׁ ֶכם-ַמה ִגדּופֹו׃ -ֶאת  שְׁ תְׁ רּו  ַוַיֲענּו   ַדעְׁ ֹּאמְׁ   " הּוא ָמֶות -ִאיש ַוי
 .(66-59  כו, מתי  בשורת)

  ?יפאקי אני,  מי לדעת רוצה  באמת אתה  האם .ייפא לק בתגובה 13  ז,  דניאל  את ציטט  עישו
  האלוהית הדמות וא שה טען שישוע ברגע הבין  יפא קי  מיידית. היא  התגובה .היטב הקשב

  שהוא  טען הוא  .תנ"ך ב תואר אלוהים   רק בו  באופן  שתואר  האדם בן-13 ז,   דניאלב  השנייה

 .מוות  דין  לגזר ועילה השם חילול  ההי הז  . דםא  דמותב אלוהים

  כדי  למות שעליו  ידע  הוא עצמו.  על  להגן אינטרס  שום לו היה  לא זאת. ידע  כמובן,   ,ע ישו אבל

  את יר ולהחז אלוהים  של למשפחתו  מאמינים הביאל אלוהים,   של לכותו מ את  להחזיר 

 .בבבל דחה שאלוהים  באומות ששלטו  הרשעים  כוחות ה שלטון מ העמים

  צליבה. ה של הפיזי  הסבל את  מתאר תהלים בספר  כב  מזמור עשה.  משישוע בדיוק זהו

ִכי" :נאנק הסובל המזמור מחבר ָאנֹּ לֹּא תֹוַלַעת  וְׁ ַפת  ִאיש-וְׁ זּוי  ָאָדם ֶחרְׁ ַאי-ָכל ;ָעם  ּובְׁ ִעגּו   רֹּ   ִלי  ַילְׁ

ִטירּו  ָשָפה ַיפְׁ ל ;רֹּאש ָיִניעּו  בְׁ הָוה-ֶאל  גֹּ ֵטהּו  יְׁ ַפלְׁ ִחי  ַאָתה-ִכי ;בֹו ָחֵפץ ִכי ַיִציֵלהּו יְׁ ִטיִחי ִמָבֶטן גֹּ   ַמבְׁ

ֵדי-ַעל ִתי ָעֶליָך  ;ִאִמי שְׁ ַלכְׁ ַחק -ַאל  ;ָאָתה ֵאִלי ִאִמי  ִמֶבֶטן  ֵמָרֶחם ָהשְׁ רֹוָבה ָצָרה-ִכי ִמֶמִּני ִתרְׁ -יכִ  קְׁ

ָבבּוִני  ;עֹוֵזר  ֵאין רּוִני   ָבָשן ַאִביֵרי   ַרִבים  ָפִרים  סְׁ ֵיה ִפיֶהם ָעַלי ָפצּו  ;ִכתְׁ ֵרף  ַארְׁ ֵאג  טֹּ שֹּ   )תהלים  "וְׁ

 (. 14-7 כב,

  בשן , תנ"ך ה בתקופת  קודם,  שציינו  כפי .מבשן העזים  פרים ה הם זה  בתיאור המפחיד  החלק

  ָפִרים"  ופרות.   פרים ידי  על  המסומל הבעל, עבודת  מרכז , דמוניים רוחות  של  שטחם ההי

  על  מוזר באופן נדחה זה  ביטוי  , בזמננו החושך.  לכוחות לשדים,  מתייחס " ָבָשן ַאִביֵרי   ַרִבים

  או  הזה הספר  את  שקרא אחד  אף  .הבגדים  וארון  המכשפה האריה,  בסרט  לואיס  ק"ס  ידי

  .האבן שולחן  על הלבנה המכשפה  בפני שנכנע  אסלן את  לשכוח  יכול לא  הסרט את ראה
  בטעות  קיבל  שהרע מה הלבנה. המכשפה על  עבד  אסלן לחלוטין, השטן על  גבר  ע שישו וכפי

 .שלו  הפיכה  בלתי כמפלה התגלה  הניצחון כרגע 

 

 



ם  ֱאֹלִהים  ָאָדם  ָאֵכן  ,ַאתֶּ מּותּון  כְּ  תְּ

  ממותו  כתוצאה  סבל  שהוא היחיד  האובדן היה לא האדם  בני חיי  על  השטן של תביעתו  אובדן

  ם ה .להתפורר  מתחיל םששלטונ חשו  המורדים םוהיהאל  בני .הצלב על  המשיח ישוע  של

  לנו  נאמר לא (.20-19ד, )דברים ישראל אלוהי  , העליון  האל  ידי על עולם ה לאומות  הוקצו

  הפנות ל ישראל,  אלוהים,  של עמו ל גרמו   הם  אלוהים. לאויבי  הפכו אלה  אלוהים בני מתי

  ; 3-1 יז, )דברים  ישראל אלהי  עבודת במקום קורבנות הקרבת ודרשו ישראל   לאלהי עורף
  ,בשמים  האלוהית המועצה על  השני בפרק  דנו בו המזמור  , פב מזמור  (. 17 לב, ;27-26 כט, 

  או  אלוהים  מחוקי  להם אכפת   לא . רוע   הפיצוו  כוחם את  לרעה ניצלו אלה  אליםש לנו  מספר

מֹור" :וצדק ָאָסף ִמזְׁ ֶקֶרב ֵאל-ַבֲעַדת ִנָצב ֱאֹלִהים לְׁ ט ֱאֹלִהים בְׁ פֹּ טּו ָמַתי-ַעד   ;ִישְׁ פְׁ ֵני   ָעֶול-ִתשְׁ   ּופְׁ

ָשִעים אּו רְׁ טּו ;ֶסָלה-ִתשְׁ ָיתֹום ַדל-ִשפְׁ ִדיקּו ָוָרש  ָעִני   וְׁ טּו ;ַהצְׁ יֹון  ַדל-ַפלְׁ ֶאבְׁ ָשִעים ִמַיד  וְׁ   לֹּא ;ַהִצילּו רְׁ

עּו ֹּאוְׁ  ָידְׁ ַהָלכּו ַבֲחֵשָכה ָיִבינּו  ל ֵדי -ָכל ִימֹוטּו  ִיתְׁ  (. 5-1 פב, )תהלים  "ָאֶרץ   מֹוסְׁ

  לאלים לספר  כדי  הזו  השמימית המועצה  לישיבת  קרא  שאלוהים  לנו  מספר  המזמור  שאר

ִתי -ֲאִני"  :הגויים כל את  ינחל אלוהים   כאשר ים יסתי  הנוראי םשלטונ עגום.   יהיה שעתידם   ָאַמרְׁ

ֵני  ַאֶתם  ֱאֹלִהים יֹון   ּובְׁ ֶכם  ֶעלְׁ ָאָדם ָאֵכן ;כֻׁלְׁ מּותּון כְׁ ַאַחד  תְׁ לּו ַהָשִרים ּוכְׁ ָטה ֱאֹלִהים  קּוָמה  ;ִתפֹּ   ָשפְׁ

ַחל ַאָתה -ִכי  ָהָאֶרץ ָכל ִתנְׁ  . (8-6 פב, תהלים ) "ַהגֹוִים -בְׁ

לֹו"  :14 ז, דניאלב  היא  התשובה העמים? את שיב י אלוהים  מתי טֹון ִנַתן  וְׁ כּות,  ִויָקר  ִשלְׁ   ּוַמלְׁ

ָכל מֹות  ָהַעִמים וְׁ שֹונֹות ָהאֻׁ ַהלְׁ דּו. אֹותֹו וְׁ טֹונֹו ַיֲעבֹּ טֹון  ִשלְׁ ֹּא  ֲאֶשר  עֹוָלם ִשלְׁ ר,  ל כּותֹו  ַיֲעבֹּ   ֲאֶשר ּוַמלְׁ

   " .ִתָשֵחת  לֹּא

  היתה זו   ,השמימית לכות המ את קיבל  האדם כשבן  -  ברור 14-13 ז, דניאל  של המסר

  ֲאֶשר " אלוהים   .המתים מן בתחייתו  לכותהמ  את  קיבל ישוע   .החושך  כוחות  של  ופםס תחילת

ָהִעיר ַבָמִשיחַ  ָפַעל תֹו   בְׁ רֹוִמים׃  ִליִמינֹו ַויֹוִשיֶבּנּו  ַהֵמִתים-ִמן אֹּ ָכל  ִמַמַעל ַבמְׁ ָרָרה -לְׁ ָטן  שְׁ ָשלְׁ   וְׁ

בּוָרה ָשָלה  ּוגְׁ ל  ּוֶממְׁ כֹּ ָרא וְׁ ֵשם  ַהִּנקְׁ ַבד  ַהֶזה ָבעֹוָלם-לֹּא בְׁ   א,   )אפסיים " ַהָבא ָבעֹוָלם ַגם -ִאם ִכי ִבלְׁ

21-20 .) 

 חשוב  זה מדוע 

  האדם  בני כל  הצלב. על  המשיח  ישוע של מותו לפני נפשנו על  נצחית תביעה הייתה לשטן

  אמונה  באמצעות .המשיח ישוע של ותחייתו   מותו  אלמלא  שאול ל עוברים בעצם  ך וכ  – מתים

  גורש  השטן הקודם,  בפרק שראינו כפי  . המתים מן  עמו  קמים אנו  הצלב, על  ישוע  של  פעלוב

  (. 18 י,  לוקס בשורת) אדמות  עלי החלה האלוהים מלכות כאשר אלוהים של  מנוכחותו

 .נפשנו  על זכות  יותר לו  אין  מאמינים.ה כלפי  האשמות יותר  אין  לאלוהים

 ?עלינו  זכות עדיין  יש  לשטן  כאילו חיים   אנו כן  אם  מדוע

  אמונה  דרך בחסד, שמגיעה  מתנה זוהי מוסרית.  שלמות  ידי על מושגת  אינה הישועה

  . תמוסרי שלמות  חוסר בגלל הישועה  את לאבד  ניתן לא ש היא  המשמעות (.9-8 ב,  )אפסיים 
  נהאמו  - אמונתית  נאמנותל קשורה  הישועה  לאבד. גם   ניתן לא  כללב רוויח לה ניתן  שלא מה

 .להם ש האמונות ומערכות הזרים האלים  עבודתמ פנייה ו השטן  את  שהביס ישוע  של  פעלוב



-20 כח, מתי  )בשורת העולם  אומותל בשרל  מוזמנים  שאנחנו  אלוהים לכות מ של המסר  וזה
  והסמכויות, הרשויות האלוהים,  אויבי  של  שלטונם ,לאלוהים  מצייתים  וכשאנחנו  (.19

  של המתים  תחיית  כנגד  עומדים לא ,המתים מלכות ,שאול  שערי  רגע. י אחר רגע   תפוררמ

 .הבשורה  של דרכהב  יעמדו  ולא  המשיח  ישוע

  . ישוע תלמידי  עבור  ותאמיתי נראו  לא האלה האמיתות כל  ישוע, של צליבתו  בעת  זאת עם
 .ודרמטי נשכח בלתי אופן ב מסרה את יקבלו הם  בקרוב אך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  עשרה שלושה פרק

 הגדול ההיפוך

  הקטע אולי   - ההר  על  וודרשת מותו לידתו, סיפורי  כמו  - בבשורות  ישוע על  סיפורים מלבד 

  על צולחת  הקודש רוח שם  ב, פרק השליחים מעשי  הוא החדשה בברית ביותר  המוכר

  ותחילת ואת המשיחית הקהילה של תחילתה את  מציין  זה יום  השבועות.  בחג  ישוע  תלמידי
 .עישו  בשם עולמי  כללה הבישור  של

  השליחים  מעשי  .העין  מן  הסמויים  דברים  כמה  בו יש  , ידוע  מקראי  בקטע מדובר ש למרות

  העמים בו  , בראשית  בספר  בבל מגדל סיפור   כנגד  המוצג  מהפכני  מסר למעשה  הוא ב  פרק

  חדירתל בקר תוכנית תה הי השבועות בחג  שקרה  מה . האלוהים בני שליטת  תחת  נפלו

 .רוחנית  למלחמה עתיקה אסטרטגיה  - בבל מגדל מסיפור העמים לכל ישוע בשורת

 השבועות  חג

יֹום "  :דופן יוצא בהחלט היה השבועות  חג לֹּאת ּובְׁ ַעת  מְׁ עֹות ִשבְׁ פּו ַהָשבֻׁ   ֶאָחד׃  ֵלב  כָֻׁלם  ֶנֶאסְׁ

ִהי ם  ַהָשַמִים-ִמן ַרַעש קֹול  ַויְׁ אֹּ קֹול  ִפתְׁ ָעָרה רּוחַ  כְׁ ַמֵלא סְׁ ִבים ֵהם  ֲאֶשר ַהַבִית -ָכל-ֶאת  ַויְׁ   בֹו׃  ישְׁ

נֹות ֲאֵליֶהם  ַוֵתָרֶאיָנה  שֹּ דֹות  לְׁ ָפרְׁ ֵאה ִמתְׁ ַמרְׁ אּו  ֵמֶהם׃  ֶאָחד -ָכל  ַעל  ַאַחת ַאַחת ַוָתנּוחַ  ֵאש  בְׁ   ַוִיָמלְׁ

ֶדש רּוחַ  כָֻׁלם ַדֵבר ַוָיֵחלּו  ַהקֹּ נֹות לְׁ שֹּ ָתָנם  ֶשרַכאֲ  ֲאֵחרֹות  ִבלְׁ ַסֵפר׃ ָהרּוחַ  נְׁ נּו ּוִבירּוָשַלִים   לְׁ   ָשכְׁ

הּוִדים ֵאי יְׁ ִהי  ַהָשָמִים׃ ָכל ַתַחת  ֲאֶשר  גֹוי -ָכל ִמֵבין ֱאֹלִהים  ִירְׁ יֹות  ַויְׁ צּו   ַההּוא ָהַרַעש  קֹול ִבהְׁ   ַוִיָקבְׁ

יּו  ָרב -ַעם ִכים ַוִיהְׁ בֻׁ ֵמעַ  ִאיש-ָכל  ִכי  נְׁ ָתם שֹּ ִרים אֹּ ַדבְׁ ַפת  מְׁ צֹו׃ ִכשְׁ תֹוֲממּו  ַארְׁ הּו ַוִישְׁ מְׁ רּו  ַוִיתְׁ ֹּאמְׁ   ַוי

ִרים ִהֵּנה ֵרֵעהּו-ֶאל  ִאיש ַדבְׁ ֵני כָֻׁלם ֲהלֹּא ָהֵאֶלה  ַהמְׁ ֵאיְך  ֵהָמה׃ ַהָגִליל  בְׁ ִעים וְׁ מְׁ נּו   שֹּ ָתם  ֲאַנחְׁ   אֹּ

ַפת ִאיש ֵתנּו ֶאֶרץ-ִכשְׁ  (. 8-1  ב, השליחים  )מעשי  " מֹוַלדְׁ

  לח,  איוב  ; 11 ,1 ב,  ',ב )מלכים תנ"ךב אלוהים של  נוכחותו של  מוכר  תיאור  א הי " סערה "רוח

  ; 6 , 4 ו,  ישעיהו  ; 4  א, )יחזקאל   ישראל והיאל  בתיאורי  מוכר גם  " אש ה "מראה (. 6 מ, ;1
  באירוע  נוכח  היה שאלוהים אזכורים   מאותם ברור .(18 כ, ; 18 יט,   ; 2 ג,  שמות  ;9 ז, דניאל

  וקצו שה האלוהים  בנימ העולם  אומות את  יר להחז יתההי  וכוונת המתרחש. מאחורי עמד ו

 .(פב תהילים ) לאויביו  הפכו ו  (9-8  לב, ; 20-19 ד, )דברים  הםל

  שאר  עם  לדבר ישוע  של היהודים  לחסידיו איפשר אלוהים לשונות. ל נדמו ישוע   תלמידי דברי

  שמעו  הם כש .הנכר  אלוהי שליטת  תחת  העמים בכל שחיו  - השבועות  בחג  שנאספו  היהודים

 .ישוע אודות  לאחרים  סיפרו ו לאומותיהם  חזרו הם  והאמינו,  הבשורה את

 ובבל  השבועות חג

  תחת  אותם קצותולה העמים  את  לפזר אלוהים   החלטת את הולידה בבל מגדל תקרית

  קשר  שיש  נראה לא ראשון במבט (. 9-8 לב, ;20-19 ד,  )דברים  אחרים אלים  של  סמכותם

  ישנם  המקוריות, בשפות  אך . ב פרק השליחים מעשיב שקרה  למה אירוע אותו  בין  רב

 .השניים בין ברורים קשרים



  שונות הל" ראשית,   האירועים.  בין מחברים ב' פרק השליחים  במעשי מפתח פריטי  שני

  ספר את  כתב  סלוק . נבוך היה , הפזורה מיהודי המורכב שההמון,  נאמר ושנית  ,המתפרדות" 

  7 יא, בראשית  בספר מקורן  כאן  השתמש בהן היווניות  והמילים  ביוונית,  השליחים  מעשי
 .בבל במגדל העמים פיזור את  מתארות שתיהן 8  לב, דברים  וספר 

  היווני בתרגום השתמש הוא מכך  כתוצאה יוונית.ב רק  קרא הוא  . גוי  היה סלוק הנראה, ככל

  היווני  בתרגום  התנ"ך את  קראה הקדומה הכנסייה  .השבעים  כתרגום המוכר תנ"ך ה של

  השני הפרק את כשכתב בבלב אירוע ה על  חשב  סלוק עברית.  לקרוא  ידעו  שמעטים  מכיוון 

 .השליחים  במעשי

  בחג  שקרה  מה  על חשוב  ? יא ובראשית ב השליחים  מעשי  בין  לקשר  יש  מדוע אבל

  כך   כל קרובות  לעתים  ובאש  ברוח  האל  להתגלות בדומה באה  הקודש רוח   השבועות.

  הלשונות  כאשר הוסר  בבל( במגדל האירוע של תוצאהכ בא)ש שפות ה בלבול . בתנ"ך

  בירושלים  שהתאספו  העולם רחבי  מכל היהודים בשפות  לדבר לתלמידים אפשרו  הבוערות

 .( 41 ב, השליחים  )מעשי  המשיח ישוע ב האמינו  מהם אלפים  ושת של לחגיגה.

  - ביתם  לארצות   הזה המסר  את  הביאו  כמשיח, ישוע ב האמינוש  חדשים מאמינים אותם
  כך,  אחר ומיד  ,העולם לאומות  עורף  הפנה  אלוהים , יא  בראשיתב בבבל. הפזורות  האומות

  של מטרתו  כעת אלוהים. של לכבודו חדשה אומה  להקים קרא  אברהם , יב בראשית  בספר

  למשפחתו  אותם  ולהחזיר בבבל דחה אותם  העמים מכל אנשים  לאסוף היתה  אלוהים

  לכותם מ את  תמוטט  האל  מלכות הזמן, עם  אברהם.  צאצאי  יהודים מאמינים  לצד  המאמינה

 .האויב  אלילי  של

  אם  מוצגים. הם בו  והסדר ' ב  השליחים  במעשי העמים  רשימת הוא  זה בכל המדהים החלק

  הרחוקה לנקודה מערבה ,במזרח  פרסל ו בבלל הוגלו  היהודיםש  תראה במפה תסתכל

  שהוקצו העמים כמו והיקף  מרחק אותו על  משתרעים הם  תקופה.  באותה הידועה ביותר

 .  י' פרק  בראשית  בספר האלוהים לבני

 ודם  בשר  נגד לא  ים נאבק אנחנו

  אל  השליח  היה הוא  .פאולוס   של המיסיונריים   במסעותיו עוסק  שליחיםה מעשי ספר של  ורוב

  לישראל. שמחוץ באומות  משיחיות  קהילות ייסד ל אלוהים  ידי  על נשלח  ואה – הגויים 

  במכתבי .הרחוק  למערב  אותו   הביאו הרומאים, ידי  על  מעצרו כמו חייו, ונסיבות  מסעותיו

  הפצת שירותל שהתנגדו וחניים הר  כוחות ל קרובות לעתים  התייחס פאולוס  החדשה הברית

  חג  אחרי  הותקפו שתחומיהן רעות רוחניות ישויות ל  ביחס שלו  המילים  אוצר  הבשורה.

  במינוח  מבחין אתה האם .תנ"ך ה של הקוסמית הגיאוגרפיה את הבין  שהוא  מלמד  השבועות

 ?העין  מן  הסמויים ךהחוש כוחות ל  להתייחס כדי  בו משתמש שפאולוס 
 ( 15 ב,  קולוסיים  ;12 ו,  ; 21-20 א, אפסיים ) שליטים  •
 ( 6  ב, א'  קורינתים ; 15 ב, קולוסיים ;12 ו,   ;10 ג, ; 21-20 א, אפסיים ) סמכויות  •
 ( 10 ג,  ;21-20 א, אפסיים )  כוחות •
ָררֹות  •  (16  א, קולוסיים )  שְׁ



 (5 ,ח  א'  קורינתים ; 21-20 א,  אפסיים ) אדונים  •
 (16 א,  קולוסיים ) ות אכס •

  בברית  משמשים מונחים אותם למעשה, . גאוגרפית  שליטה מציינות הללו המילים  כל

  מתייחסת  אולוספ של  שפתו .ים אנושי  ים פוליטי לכוחות  ביחס יוונית   ובספרות החדשה

  אלוהים   את  עויניםש  רוחניים ה כוחות ה את  מתאר  תנ"ךה כיצד  משקף זה  סמכות. לתחומי

 .עמו  ואת

 "לספרד  אלך אני"

  לרומא  נסע והוא  אסיר,  היה  הוא לרומא.  פאולוס  של מסעו ב מסתיים השליחים מעשי ספר

  שכדי ידע  אולוספ אבל  .המשיח  ישוע על הבשורה את  ולהפיץ  לקיסר לפנות  סיבות:  משתי

  העולם קצה ל להגיע  צריך  היה הוא  העוינים,   האלים  שליטת  תחת  שהיו העמים את  להחזיר 

  זוהי  אולוס, פ של  בימיו תרשיש. נקרא הזה המקום , תנ"ך ה בתקופת  תקופה.  באותה הידוע

  תכווןה הוא מאסרו לפני  משימתו.  את להשלים  כדי לספרד  להגיע נאלץ אולוספ ספרד. 

 :לישוע האומות  כל את  להחזיר  -  בימיו הארץ  כדור של  המערב קצה  עד  - לספרד  לנסוע
ִתיבְׁ  ֲאֵליֶכם   ָאבֹוא " ָיא  ֶלכְׁ ַפמְׁ ִאסְׁ ַקֶּוה ִכי  )ספרד(  לְׁ ִכי מְׁ ֶכם ָאנֹּ אֹותְׁ ִרי  ִלרְׁ ָעבְׁ ַאֶתם  בְׁ חּוִני וְׁ ַשלְׁ   תְׁ

ָעה ָשָמה בְׁ ֶאשְׁ ַעט וְׁ ִתי ָלֵכן ָבִראשֹוָנה׃ ִמֶכם מְׁ ֶשָגַמרְׁ ֹּאת-ֶאת  כְׁ ִתי ז ָחַתמְׁ ִרי  ָלֶהם וְׁ   ָאז ַהֶזה ַהפְׁ

ָרה  בְׁ ֶכם  ֶדֶרְך  ֶאעְׁ צְׁ אִ  ַארְׁ ָיאלְׁ ַפמְׁ  (. 28 , 24 טו, )רומיים )ספרד(" סְׁ

  האמין  הוא  חייו.   במהלך  הושקה לכותומ  את  להשיב אלוהים  של  שתוכניתו ביןה אולוס פ

  שהוא  חשב  הוא (. 26-25 יא,   )רומיים  "יוושע  ישראל "כל   אז  יוושעו הגויים" "מלא  שכאשר 

 .השבועות  חג  שהתחיל מה את  יסיים

 מדוע זה חשוב 

  אלוהי. והוא היה יטבעית על חייו. הוא ראה את עצמו ככל-הייתה נקודת מבט על אולוס לפ
. אך כך גם כל שאר המאמינים, לאחר חג השבועות, הלכו לפניו מירושלים כדי  בעצם כזה

 .וכך גם אנחנו  .במקום בו הם חיושטניים למעוזים  חדורל
 

  האל, אז מדוע הוא הידי הכלי ביהיה  פאולוסאלוהים באותה דרך שכלים בידי אם אנחנו 
ששלטו על האדמה היו  הרעים האמין שהכוחות ו  ראה את חייו אולוסיותר משפיע ויעיל? פ

אלה?   באמיתותאתה מאמין  האם  .היה גדול יותרהאלוהי בתוכו  ח וכי הכו  -אמיתיים 
כמה גדול  עד לא ידע   אולוס פ  .בחייו וכך פאולוס ראה אותם . מקרא מציג אותם כאמיתייםה

ולם באמת. הוא לא ידע על צפון אמריקה, דרום אמריקה, סין, הודו, נורבגיה,  הע
אלוהים ידע שמשימת הפצת   . ידע. אלוהים ארצות מרוחקות אוסטרליה, איסלנד ועוד 

אלוהים   הבין.  אולוסהבשורה לכל העולם תהיה בסופו של דבר גדולה בהרבה מכפי שפ
אם אנו לא    כדור הארץ.כל  קיף את אם הבשורה ת  אולוספילכו בעקבות  אחרים ידע ש

. אם אנו  עלי אדמות לעשות אמורים , אנו לא עושים את מה שאנחנו בשרים את הבשורה מ
,  עישו למאשר דומים יותר לבוני מגדל בבל , אנחנו ינו על צרכשאלוהים רק יענה רוצים 

 .פאולוס ו השליחים  שניים עשר
 



לנו  אין . יםמקראי  םה  של שדים  היא שמעוזים  וחקרנהשלכה נוספת של קטעי הכתובים ש
כוחות  . עם זאת, נאמר לנו כי תחומי שליטה של השדים וצדם האפל תיאור מלא של 

כוחות אלה מתנגדים   . שלטונן כתחוםכדור הארץ את  יםרואהסמויים מן העין   החושך
ונו  תכניתו של אלוהים להפיץ את שלטישתתפו באלוהים ואינם רוצים שאנשים  לכותלמ

הטוב בכל מקום. המשמעות היא שעלינו לצפות להתנגדות שלא נוכל להסביר באמצעות  
היגיון או עדויות אמפיריות ואנחנו לא יכולים להביס אותה בעצמנו. אלוהים נתן לנו את  

;  13; עברים א, 19; ו, 16קורינתיים א' ג, להמשיך במשימתו )עוזרים לנו   מלאכיורוחו ו
 .( 4יוחנן א' ד, 

 
השאלה האמיתית לשאול את עצמנו היא זו: איך היו נראים חיינו אם היינו מתעוררים כל  

? מה אם, בכל יום, חיינו  מת את מחשבת פאולוס טבעי שתוא-העלהעולם  הבנתיום עם 
מעמדנו כחלק ממשפחתו של אלוהים? מה אם היינו חיים   בנתהיו מאורגנים סביב ה

אינה חסרת תכלית  אומרים ים וכל מילה שאנו בכוונה, בידיעה שכל החלטה שאנו מקבל
סביבנו   יםבלתי נראכוחות רוחניים באופן אקראי? מה אם במקום זאת, האמנו כי  

בין אם   -לטוב ולרע   -דברינו כדי להשפיע על אחרים ו, מעשינו, ינובהחלטות יםמשתמש
  ן אייותינו בע, אפילו ותינו אנו מכירים אותם או לא? המשרות שלנו, ההכנסה שלנו, כישר

ומדוע אנחנו כאן. איננו יכולים לראות את העולם   , נהיה, מי מי אנחנו באמתמשפיעות על 
אך אנו חלק בלתי נפרד   -וגם איננו יכולים לראות את העולם המיקרוסקופי   -טבעי -העל

 .משניהם
 

חשבו כך. כפי שנראה בפרק הבא,  בישוע המשיח במאה הראשונה לספירה  המאמינים 
. למרות  יכנע בסופו של דבר לאלוהי האמת משועבד לחושך שו שהעולם סביבם הם האמינ

מלאכיו קידמו  העובדה שהקרב היה פשוטו כמשמעו כנגד העולם העוין וכוחותיו, אלוהים ו
האמינו   משיחיים . האת משימת המלכות וזאת בעצם האמונה המשיחית הידועה לנו

ר הם לא יכלו להפסיד. אנחנו הוכחה  שהקונפליקט הרוחני הוא אמיתי וכי בסופו של דב
 .הפסידו במאבק רוחני זה חיה שהם לא 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  עשרה ארבע פרק

 הזה מהעולם לא

  לא "הם  חסידיו, על  אמר הוא  למשפט,  שהובא  לפני  שמנים -בגת ישוע של  הידועה בתפילתו

  במיוחד  בעולם,  ספק ללא  היו המאמינים (. 16  יז, )יוחנן   מהעולם"  לא  שאני כמו  מהעולם,

  העת  באותה אך   העמים, לכל  הבשורה את לשאת  המשימה את עליהם הטיל  שהאל לאחר 

  – בתוכו  לא  אך בעולם בהיותם - הזה הפרדוקס (.20-19 כח, )מתי מהעולם  היו  לא הם
 .נשכחים בלתי אופנים   בכמה הראשונים  המשיחיים למאמינים הועבר

 
 אלוהים  ונוכחות  קדושה  קרקע  קדוש, מרחב

 
  אחר היה  אלוהים בתנ"ך, ישראל בני  עבור  קדוש. מרחב המושג על דיברנו  שמונה,  בפרק

  שאלוהים  הכחשה  הייתה לא  זו  אחר.  מרחב מכל נבדל כבשה שנוכחותו המרחב לגמרי.

  בחר  הוא  עליה  הטריטוריה את  לסמן דרך  הייתה זו   זאת, במקום  עת. ובכל  מקום בכל  נוכח

  המקודש המרחב  מושג והמקדש. המשכן  לקיום המטרות  אחת  הייתה זו  אנשיו.  עם להיפגש

  הגיאוגרפיה לרעיון קשור  היה  גם  הוא ישראל, וטקסי מחוקי רבים  של  הרציונל רק  היה לא

 .ישראל אלוהי העליון,  והאל  האלוהים בני  בין מחולק היה העולם  כיצד  - הקוסמית
 

  צריכים שאנחנו מה  לכ החדשה.  בברית מרכזי ספק  ללא  הוא המקודש המרחב של הרעיון 

  שוכן הוא מקום,  בכל  נמצא שאלוהים בעוד  זה?"   ברגע נוכח  אלוהים "איפה  הוא  לשאול

  קדוש.  מרחב  המשיח( בישוע  )המאמינים אתם לא, או  תאמינו  . מאמין כל  בתוך  ספציפית 

 (. 19 ו,  א'  )קורינתיים  הקודש רוח  של מקדשו  הוא גופנו   כי  בבירור  כתב פאולוס 
 

  המשיחית לקהילה  כתב  פאולוס כקבוצה. מתאספים המאמינים בו  במרחב גם  כך

  הוא  (. 16 ג, א'  )קורינתיים אלוהים"  מקדש  "אתם קולקטיבי,  באופן  להם  ואמר בקורינתוס, 

ֶכם "ָלֵכן   האפסיים: למאמינים אמר תֹוָשִבים  ֵגִרים  עֹוד  ֵאינְׁ ֵני-ִכי וְׁ דִשים-ֶשל ִעיָרם -בְׁ ֵני ַהקְׁ   ֵבית  ּובְׁ

נּוִים  ֶתם׃ אַ  ֱאֹלִהים סֹוד -ַעל בְׁ ִליִחים  יְׁ ִביִאים ַהשְׁ ַהּנְׁ ֵישּועַ  וְׁ ַבר ֲאֶשר   ַהִפָּנה׃ ֶאֶבן  הּוא ַהָמִשיחַ  וְׁ -חֻׁ
ָין  ַיַחד  בֹו ַבה-ֲאֶשר  ַעד   כֻׁלֹו ַהִבנְׁ ֵהיַכל ִיגְׁ ֶדש לְׁ ִנים  ּובֹו  ַליהָֹוה׃ קֹּ יֹות ַאֶתם-ַגם ִנבְׁ ַכן  ִלהְׁ   ֱאֹלִהים  ִמשְׁ

 (. 22-19 ב,  )אפסים  ָברּוַח"
 

ָכל "ִכי ישוע,  של  הצהרתו את מכירים  רובנו  מדהימות.  הן ההשלכות פּו  ֲאֶשר ָמקֹום-בְׁ   ֵיָאסְׁ

ַנִים ֹלָשה אֹו  שְׁ ִמי שְׁ תֹוָכם" ֲאִני  ָשם  ִבשְׁ   של המקראי  הרעיון רקע   על אך   (. 20 יח, )מתי  בְׁ

  וב המרחב  מתאספים, שמאמינים מקום שבכל הוא  זה  משפט של פירושו המקודש, המרחב
 .מתקדש נמצאים  הם

 
  הפכה ישראל  בירושלים. המקדש היה במקרא ישראל   אלהי של  האחרון הנבחר משכנו

  על  אוימה קדושה אדמה  אותה אבל  . כאן שכנה אלוהים של  שנוכחותו מכיוון  קדושה לקרקע

  כיום   אנו  רוחנית. במלחמה נמצאים כיום המאמינים דומה, באופן  עוינים. נכר ואלי  עמים  ידי



  בנוכחותו האור נקודות אנו  שוכנת,  אלוהים  של  רוחו  בו המיוחד  המקום אל,ה מקדש

 .החושך  לכוחות בשעבוד  שנמצא העולם  ברחבי ומפוזרים
 

 לשטן  נמסר 
 

  המקומית. המשיחית הקהילה קדושת על פאולוס השקפת  ידי על היטב מודגם  זה  מושג

 .תשובה חזרה  אלל לחטא  מקום בה אין קדושה, כקרקע  מוצג  המאמינים  כל  של גופם 
  קדושת על  לשמור במטרה חטא נגד  ישראל מחנה התמודד  כיצד  ראינו   שמונה בפרק

  ל"שעיר ישראל עם  חטאי הועברו  שם טז(,  )ויקרא הכיפורים  יום  על דיברנו  הקדוש. המרחב

  ישראל  בני השממה. את  שאכלסה  דמונית ישות  היתה  עזאזל  (.10  ,8 טז,  )ויקרא  לעזאזל"

  מרחב השממה, אל  הועברו הם חטאיהם.  את  לשאת  למדבר אזללעז השעיר את  שלחו

 .הרוחנית  החשכה
 

  לשלוח - דרך ה באותה  החטא עם להתמודד  בקורינתוס המאמינים את לימד  פאולוס השליח

  באי  שחי  לאדם  התייחס פאולוס   הקורינתיים,  אל  באגרתו  שייך.  הוא  אליו  למקום  החוטא את

  לשטן." הזה האיש את  "למסור ציווה,  הוא ה.בתשוב לחזור  צריך  שהיה  מינית מוסריות 

  מאמין לגרש אמורים היו  המאמינים  קדוש. במרחב  מקום  אין לחטא - ברור היה  הרציונל

  אמר:  פאולוס (. 13-9 ה, א' )קורינתיים  בעולם שולט הוא  בו  השטן לתחום  מהקהילה חוטא

ר  סֹּ ַאֵבד  ַלָשָטן ַההּוא  ָהִאיש -ֶאת "ִלמְׁ ַמַען  ַהָבָשר -ֶאת לְׁ יֹום  ָהרּוחַ  ִיָּוַשע לְׁ   ֵישּוַע" ָהָאדֹון  בְׁ

  )גלטיים  הבשר  תאוות  למוות אלא גופני, למוות איננה  כאן ההתייחסות (. 5 ה,  א'  )קורינתיים

   (.32-33 יא,  א'  קורינתיים ;24 ה,
 

 רוחנית  כלוחמה טבילה
 

  במלחמה נמצאים המאמינים  - פאולוס של  לזו  זהה  הייתה זו  בסוגיה פטרוס  של עמדתו

  החדשה, בברית  הזרים  הקטעים  באחד  מתבטאת  חשיבתו  החושך.  כוחות כנגד  מתמדת

ֵריֶכם  :22-14 ג,   א' פטרוס  ַאשְׁ ּנּו -ִאם ַגם  "וְׁ עֻׁ ַמַען תְׁ ָדָקה לְׁ אּו -לֹּא מֹוָרָאם-ַרק  ַהצְׁ ֹּא  ִתירְׁ ל   וְׁ

הָֹוה-ֶאת  ֲעִריצּו׃תַ  תֹו  ֱאֹלִהים  יְׁ ִדישּו  אֹּ ֶכם ַתקְׁ ַבבְׁ יּו  ִבלְׁ ִנים  ִוהְׁ כֹּ ָהִשיב ָתִמיד  נְׁ ָאה  ַבֲעָנָוה ָדָבר לְׁ ִירְׁ   ּובְׁ

ָכל ַבֵקש-לְׁ ֶכם מְׁ בֹון  ֵמִאתְׁ ֶכם׃ ֲאֶשר   ַהתֹוֶחֶלת ֶחשְׁ בְׁ ִקרְׁ ִהי  ָנכֹון רּוחַ   בְׁ ַמַען ָלֶכם  יְׁ שּו לְׁ ַנֲאִצים ֵיבֹּ   ַהמְׁ

ֶכם כְׁ ִשין  ַבָמִשיחַ  ַהטֹוָבה ַדרְׁ ַהלְׁ ֶכם  לְׁ ֲעֵלי  ֶאתְׁ פֹּ ּנּו ֲאֶשר ָלֶכם  טֹוב  ִכי  ָאֶון׃ כְׁ עֻׁ צֹון  תְׁ   ֱאֹלִהים  ִברְׁ

ֶכם ּנּו ַהטֹוב ַבֲעשֹותְׁ עֻׁ ֶכם ִמֶשתְׁ   ַהַצִדיק ַחטֹּאֵתינּו -ַעל  ַאַחת  ַפַעם ֵמת ַהָמִשיחַ -ַגם  ִכי  ָרע׃  ַבֲעשֹותְׁ

ַעד  ָשִעים בְׁ ָקֵרב ָהרְׁ ָתנּו לְׁ ִחי ַבָבָשר הּוַמת  ָהֱאֹלִהים-ֶאל אֹּ ֵכן   ָברּוַח׃ ַויְׁ ָרא ָהַלְך ּובְׁ   ָלרּוחֹות ַוִיקְׁ

ָמר׃  ֲאֶשר ָפִנים ֲאֶשר  ַבִמשְׁ ֹּא  לְׁ ֶרְך ֱאֹלִהים ִחָכה  ַכֲאֶשר ֶהֱאִמינּו  ל אֹּ חַ  ִביֵמי ַאפֹו   בְׁ ֵהָעשֹות נֹּ   בְׁ

לְׁ  ֲאֶשר ַהֵתָבה ַעִטים  ֵאֶליהָ   טּוִנמְׁ ֵהם מְׁ ֶנה וְׁ מֹּ ָפשֹות שְׁ הּוא  ַהָמִים׃-ִמן נְׁ מּות וְׁ ִביָלה דְׁ   ֲאֶשר   ַהטְׁ

ֶכם -ַגם תֹוִשיעַ  ָכֵעת ָהִסיר  לֹּא ֶאתְׁ ַאת  לְׁ ָאל-ִאם  ִכי  ַהָבָשר  ֶחלְׁ ֵלָמה רּוחַ   ֱאֹלִהים  ֵמֵאת  ָלנּו -ִלשְׁ   שְׁ

ֵדי-ַעל ָמה ָעַבר ר ֲאשֶ   ַהָמִשיַח׃ ֵישּועַ   ֲהָקַמת יְׁ עּו ֱאֹלִהים  ִליִמין ַוֵיֶשב ַהָשַמיְׁ ָאִכים ִמָפָניו ַוִיָכנְׁ   ַהַמלְׁ

יֹות  שֻׁ ָהרְׁ בּורֹות."  וְׁ ַהגְׁ  וְׁ
 

  כלואות רוחות   ,נח  התיבה, בין הקשר  מה זה. שבקטע  למוזרויות לב ששמת בטוח  אני

 ?אותנו מושיעה שטבילה אומר  הזה הטקסט והאם  לטבילה?



  פאולוס  ה'. פרק הרומיים אל  באגרת עשה  שפאולוס  למשהו דומה  כאן  ה עוש שפטרוס  מה

  האדם  של כהיפוכו  ישוע  על חשוב  הראשון.  לאדם התייחס  גם  אך   קטע, באותו  ישוע  על  דיבר

ִרי ַכֲאֶשר "ִכי   אמר:  שפאולוס הסיבה זו  הראשון. ַחָטִאים  ָהַרִבים ָהיּו ָהֶאָחד  ָהָאָדם  ִבמְׁ   ֵכן  לְׁ

ַמעַ  ִמשְׁ יּו ָהֶאָחד  תבְׁ ַצִדיִקים"  ָהַרִבים ִיהְׁ   הוא כאשר  לחנוך מתייחס פטרוס  (.19 ה,  )הרומיים לְׁ

  ניגודים.  היו  לא  וישוע חנוך   פטרוס, עבור אולם ג'.  הראשונה  פטרוס   באגרת ישוע  על  כותב

 .לישוע בנוגע  להבהיר רוצה שפטרוס  לנקודה אנלוגיה משמש  חנוך
 

  בתנ"ך חנוך  על פסוקים   קומץ רק  יש  הכל, אחרי  "נקודה? "איזו  לתהות,  עשויים  אתם

ַהֵלְך  וכי  הגדול המבול לפני חי  חנוך  (.24–18  ה, )בראשית  ֵאיֶנּנּו ָהֱאֹלִהים-ֶאת  ֲחנֹוְך "ַוִיתְׁ -ִכי  וְׁ
תֹו  ָלַקח   כתב שפטרוס  לדברים קשר  ממש אין  האלה  לפסוקים (.24 ה,  )בראשית ֱאֹלִהים" אֹּ

 .ג' פרק  הראשונה באגרתו  ישוע  על
 

  חנוך על  קרא  פטרוס  מה להבין חשוב  לישוע,  חנוך   את משווה  פטרוס  מדוע  להבין כדי

  הרבה לו  שהיה קדום יהודי  ספר הכיר  פטרוס  ספציפי,  באופן לתנ"ך. מחוץ  יהודיים  בספרים 

  במיוחד  המבול, בזמן שקרה מה על  מספר  והוא  א', חנוך נקרא  זה  ספר חנוך. על  לומר מה

  וילדו נשים עם יחסים  קיימו  "ערין"(  להם קוראים  )חנוך  היםאלו  בני בו  ו' פרק   בראשית

   ענקים. בעצם  שהיו  נפילים
 

  רמזו הם  (,6 יהודה ;5-4ב, ב' )פטרוס נח בימי שחטאו מלאכים על  כתבו  ויהודה כשפטרוס 

  בראשית,  בספר  המבול סיפור המקראי. המבול מסיפור חלק  שאינם  א'  חנוך בספר לרעיונות 

  לנו  מספר א'  חנוך אך  הדין,  יום  עד  בשאול  נכלאו האלוהים שבני לנו  רמספ  לא  מעולם  למשל,

 (. 13-11  , 4 י,   ;6-1 ז,   ;4-1 ו,  א'  )חנוך הזה הסיפור את
 

  א',  חנוך בסיפור  ישוע. לגבי  תובנה נתן  א'  חנוך  בספר  הללו הכלואות"   ל"רוחות שקרה משהו

  הכל, אחרי  .אלוהים  פניל בשמם  להעטיר ממנו ביקשו  הכלואות הרוחות בו  חלום יש  לחנוך

  חדשות  קיבל אך  זאת,  עשה חנוך  אותם.   לשחרר ממנו ובקש אלוהים עם  התהלך  חנוך

  הוא  -  הזו התשובה את   למסור חנוך נאלץ  מכן לאחר לא.  הייתה אלוהים  של תשובתו  רעות.

 .האל  משפט תחת עדיין  שהם  להם ואמר הכלואות לרוחות  ירד 
 

  לו והיה לשאול  ירד  הוא  נפטר,  ישוע  כאשר   לישוע.  כאנלוגיה הזה  בסיפור השתמש פטרוס 

  שהשדים  לחשוב עשויים היו הם לשאול,  נכנס ישוע את  כשראו שם.  הכלואות  לרוחות  מסר

  - רב  לזמן  אותו  יראו  לא  שהם להם  אמר ישוע זאת,  במקום  בקרוב.  מהכלא ייצאו  והם  ניצחו
  תחת  היו  עדיין הם -  ניצחו  לא  הם  אלוהים. של מתוכניתו  חלק היה הכל מהמתים.  יקום  הוא

  "ָעַבר  ישוע  כאשר   כך,  מסתיים הזה  המוזר שהקטע הסיבה זו  האלוהים. של  משפטו

ָמה עּו  ֱאֹלִהים ִליִמין ַוֵיֶשב ַהָשַמיְׁ ָאִכים ִמָפָניו  ַוִיָכנְׁ יֹות ַהַמלְׁ שֻׁ ָהרְׁ בּורֹות" וְׁ ַהגְׁ  (. 22 ג, א'  )פטרוס וְׁ
 

  עם  הושלמו  - ישוע  של  ותחייתו מותו  פטרוס,  לפי  ילה? לטב זה כל  את  מקשר  א'  פטרוס מדוע

  מותו,  את מסמלת הטבילה בטבילה.  סומלו  -  ישוע של ניצחונו  על הדמוניים לכוחות  הכרזה

 .(11-1 ו,  )רומיים מהמתים ישוע  של ותחייתו  קבורתו



מּות  "וְׁהּוא  שזו מכיוון זה  כל  את "תואמת"  הטבילה פטרוס,   עבור ִביָלה דְׁ   ָכֵעת  ר ֲאשֶ  ַהטְׁ

ֶכם -ַגם תֹוִשיעַ  ָהִסיר לֹּא ֶאתְׁ ַאת לְׁ ָאל-ִאם  ִכי  ַהָבָשר  ֶחלְׁ ֵלָמה רּוחַ  ֱאֹלִהים   ֵמֵאת ָלנּו -ִלשְׁ ֵדי -ַעל  שְׁ   יְׁ

  לדבר  מתייחסת )עתירה(  "לשאל"  היוונית המילה (.21 ג,   א' )פטרוס  ַהָמִשיַח"  ֵישּועַ  ֲהָקַמת

  טוב בין להבחנה קרובות  לעתים מתייחסת ()מצפון שלמה"  "רוח  היוונית המילה שבועה.

  קבורה  למותו, ישירות  קשורה אין לרע  טוב בין ההבדל ידיעת כאן. המקרה לא זה אבל  לרע. 

  הרעיון זהו התחייבות.  על  גם להצביע יכולה היוונית  המילה מהמתים.  ישוע של ותחייתו 

  לכל  גם  )כמו נייםהדמו לכוחות ומסר נאמנות שבועת הייתה במהותה הטבילה א'.  בפטרוס 

  טוב  זאת הבינו קדומים משיחיים  מאמינים נגדם.  הרוחנית  במלחמה הנוכחים( האנשים

  השטן  עם  קשר כל  ניתוק על  הכרזה  כללו  הקדומים הטבילה טקסי  כיום.  מאיתנו  יותר 

 .והשדים
 

 חשוב  זה מדוע 
 

  אלוהים   של משכנו קדושה,  קרקע הם המשיח בישוע  המאמינים  כי  להבין  עלינו ראשית,

  ישוע  של  בימיו והמאמינים  ישראל בני  כך? חיים  אנו  האם התנ"ך.  בתקופת שהיה כפי וכבודו

  במכוון  מוזרים  להיות הייתה לא  המטרה סביבם. מהאנשים שונים  להיות  מתמיד  צורך  חשו

  קדוש"  ו"עם  כהנים"  "ממלכת להיות  נקרא  ישראל עם מאמינים. לא  עם מגע  מכל  להימנע כדי

  ומאושרים.  פוריים  לחיים הובילה  יחיו שילדיו  רצה  שאלוהים  בה בדרך לחיות  . (6 יט, )שמות

  כזב אלוהי  ידי על המשועבדים  גויים של  לבם תשומת  את להסב  אמורים  היו  ישראל בני

 .האמיתי  ישראל  לאלוהי
 

  ולהפוך אומה,  מכל אנשים  לגאול אלוהים של  תוכניתו את  תואמת עולמנו  תפיסת  כאשר 

  משמעו  הזה מהעולם  חלק להיות  הזה. מהעולם לא אנו  אלוהים, של  תו ממשפח לחלק  אותם

  מסוגלים  להיות צריכים   מאמינים הלא האנשים העולם. ודאגות  לנורמות  בהתאם  לחיות

  - במהותם שונים  הם  אחרים  כלפי שלנו והגישה האתיקה ההתנהגות,  שהדיבור,  לראות 
  להשתמש או  עצמנו  את לקדם  אינו שלנו שהמיקוד  - קשים  או אנוכיים ציניים,  לא  שאנחנו

  שונה באופן לחיות עלינו עצמנו.  את  לספק כדי  לחיות צריכים  לא  אנחנו  אחרים. באנשים

  רצו   אנשים חי. המשיח שישוע כמו  לחיות עלינו אחרות, במילים  סביבנו. אחרים  מאשר

 .כולם כמו היה  לא  הוא כי  סביבו להיות
 

  ישוע.  ואת  אלוהים את  לרומם צריך  שלנו  המשיחיות בקהילות עושים  שאנחנו מה שנית,

  ואהבתו  אלוהים  של וגדולתו שלמותו  את  הדגיש במקדש או  במשכן  ביקור המקרא, בתקופת

  ירצה הכל  על ונעלה לכלום  זקוק  שאינו  אלוהים מדוע  ביד. יד  הולכים אלה  דברים לילדיו.

  האומות  את חהשד  לאחר חדשה משפחה להקים  יטרח אלוהים  מדוע  אנושית?  משפחה

  כי  מהעמים?  להתרחק פשוט לא  למה האחרים? האלים שליטת  תחת אותם והעביר בבבל

 .אותנו   אוהב הוא
 

  באופן  לפעול  היה  עשוי שאלוהים יודעים  שאנחנו  מכיוון משמעות  מקבלת אלוהים  אהבת

  האל  אהבת על  רק  מדברת  המשיחית הקהילה כאשר  זאת.  עשה לא  הוא  אבל  לגמרי אחר 

  אלוהים,  של האחרות  תכונותיו כנגד  מוצגת  כשהיא   זו שבאהבה האירוניה על  יעלהצב מבלי



  לאנשים למשל, זול, נשמע  אולי זה  .המאלי  נת כמוב זו לאהבה להתייחס עלולים המאמינים

 .האל לקדושת  מודעים שאינם
 

  התנהגותנו. לפי  עומדים אנחנו  מי  של בצידם יודעים  החושך  שכוחות היא שלישית השלכה

  לפי פועלים אותנו  רואים  והם לאלוהים,   שלנו הנאמנות  את  רואים הם  טיפשים. לא הם

  רואים  גם  הם אבל  לחטא. והתנגדות טבילה  באמצעות  ישוע  בעקבות ללכת  שלנו ההחלטות

  מאמינים  אנו  אם  בין  בחיינו. פוגע  זה כיצד  מבינים והם לאלוהים,  נאמנים לא כשאנחנו אותנו

 .הרוחנית במלחמה  הצדדים שני ידי  על  נצפים אנו  לא, אם ובין בכך
 

  המשיחיים שהמאמינים למרות לאורם.  לחיות מאשר  הללו  האמיתות את  להבין יותר  קל

  להבין עלינו   אנו האלה,  האמיתות את לחיות כדי  חוטאים. עדיין  אנו  אלוהים,  ידי  על נפדו

  יוחנן   ;23 ח,  חנן )יו הזה מהעולם  לא  אנחנו ישוע,  כמו בעולם.  כזרים  חיינו  את  חיים  אנו  מדוע

  משמע מה  שנבין ברגע  יותר  עוד  לחדים  יהפכו אלוהים,  בעיני ומעמדנו הזה,  הניגוד  (. 4 ד, א'

 .האלוהים ילדי  להיות הדבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עשרה חמש פרק

 האלוהי לטבע שותפים

   ?אתה  מי  יודע  אתה האם
 

  לא אבל בעולם  אנחנו כן, . עליה  שיבלה הזמן הגיע אבל  יותר, מוקדם השאלה את  שאלתי

  (. 9–8 ב,  )אפסיים הצלב על  ישוע  של  במותו אמונה  באמצעות בחסד   נושענו נכון, ממנו. חלק

 .אלוהים  תוכנית את בהבנתנו ההתחלה רק  הייתה זו  אבל
 

  משפחתו  עם  האנושית משפחתו את  למזג הייתה העדן בגן  אלוהים של המקורית  הכוונה

  נטש  לא הוא (.8–7 לח,  )איוב  הבריאה  לפני כאן  שהיו  השמימיים  האלוהים  בני  האלוהית,

  אלוהים,  מילדי אחד   כמו תהיה  אתה משיחי,  מאמין  הקדמון.  החטא בעקבות  תוכניתו את

 .( 3–1 ג,   א'  )יוחנן עצמו ישוע כמו
 

  היא ביותר הנפוצות ההגדרות אחת  שונים. באופנים זה  לרעיון  מתייחסים  התיאולוגים

ָטחֹות  ָלנּו-ָנַתן ָבֶהם "ֲאֶשר  כתב:  פטרוס  השליח  האדרה. דֹּלֹות  ַהבְׁ ד  גְׁ אֹּ ַמַען  ִויָקרֹות   מְׁ חּו  לְׁ   ִתקְׁ

ֶטַבע ֵחֶלק  ָיָדן-ַעל ִהָמֵלט ֱאֹלִהים  בְׁ יֹון לְׁ   ניסח יוחנן   (.4 א,  ב' )פטרוס  ָבעֹוָלם" ֲאֶשר  ַהַתֲאָוה ִמִכלְׁ

אּו   כך: זאת ָלה-ַמה "רְׁ ִהָקֵרא  ָלנּו ָנַתן ֶשר אֲ   ָהָאב ַאֲהַבת ָגדְׁ ִלִהיֹות  לְׁ ֵני וְׁ נּו"  ּוָבָניו  ָהֱאֹלִהים בְׁ   ֲאָנחְׁ

 .הזה המסר  את  מעביר  המקרא כיצד   נסקור זה בפרק  (. 1 ג,  א'  )יוחנן
 

 אברהם  זרע אלוהים, בני
 

  בידיעה זאת   עשה הוא בבל, במגדל  האלוהים לבני העולם  אומות  את הקצה אלוהים  כאשר 

  יב,  )בראשית לאברהם קרא אלוהים  משלו.  חדשה אנושית  משפחה  עם מחדש יתחיל  שהוא

  אלוהים  שרה, ואשתו אברהם  באמצעות  (. 9–1 יא,  )בראשית  בבל מגדל  אחרי  מיד  (8–1

 .המקורית  עדנית הגן לתוכניתו ישוב
 

  שלטונו  את  להחזיר  הצליחו  לא  דבר של  בסופו  ישראל,   בני אברהם,  ילדי אלוהים,  אנשי

  בא  אלוהים זו. במשימה הצליח דווקא ישראל  מבני אחד  אבל  אדמות. עלי אלוהים של הטוב

  התגשמה ישוע  ובאמצעות ואדם.  אברהם  דוד,  של צאצא  המשיח,  בישוע  אדם  כבן  לעולם

  מקומות.  בכמה כך  על  כתב פאולוס  בבבל.  שנענשו העמים את  לברך  אלוהים של הבטחתו

ִתי רֲאשֶ  ַהּסֹוד  ִלי-ִגָלה ֶבָחזֹון  "ִכי   :שניים  להלן ַעט  ָלֶכם  ָכַתבְׁ ֲאֶכם  ִמִלין׃  ִבמְׁ ָקרְׁ לּו ּובְׁ ַהִכיר תּוכְׁ   לְׁ

סֹוד  ִביָנִתי-ֶאת ִנים  ַבדֹורֹּת ֲאֶשר  ַהָמִשיַח׃ בְׁ ֵני נֹוַדע  לֹּא ָהִראשֹּ ָלה  ַכֲאֶשר ָאָדם  ִלבְׁ   ַעָתה  ִנגְׁ

ִליָחיו דִשים  ִלשְׁ ִביָאיו ַהקְׁ ִלנְׁ יּו ָברּוַח׃ וְׁ ֲחִלים  ֵהם-ַגם  ִיםַהגֹו ֶשִיהְׁ גּוף נֹּ ֵרי  ֶאָחד   ּובְׁ ַחבְׁ ָטָחה וְׁ   ַהַהבְׁ

ֵדי -ַעל  ֵישּועַ  ַבָמִשיחַ  שָרה׃ יְׁ ָשֵרת ָלה ָהִייִתי  ֲאֶשר   ַהבְׁ ַנת ִלמְׁ ַמתְׁ תּוָנה ֱאֹלִהים  ֶחֶסד  בְׁ ִפי  ִלי  ַהּנְׁ   כְׁ

ַלת עֻׁ בּוָרתֹו"  פְׁ ֶכם ַאֶתם -"ִכי (. 6–3 ג, )אפסיים  גְׁ ֵני כֻׁלְׁ ֵדי-ַעל  ֱאֹלִהים בְׁ   ֵישּוַע׃  ַבָמִשיחַ  ָהֱאמּוָנה יְׁ

ֶכם ִכי ֶתם ַלָמִשיחַ  ֲאֶשר  כֻׁלְׁ ַבלְׁ ֶתם ִנטְׁ ַבשְׁ ֵאין   ַהָמִשיַח׃-ֶאת  לְׁ הּוִדי  עֹוד  וְׁ לֹּא יְׁ ָוִני  וְׁ ֹּא  ֶעֶבד   ֵאין יְׁ ל -ֶבן וְׁ
לֹּא ָזָכר   ֵאין חֹוִרין  ֵקָבה וְׁ ֶכם ִכי  נְׁ ִאם  ֵישּוַע׃ ַבָמִשיחַ  ַאֶתם  ֶאָחד  כֻׁלְׁ ֶכם  ַאֶתם  ַלָמִשיחַ -וְׁ   ֶזַרע ִהּנְׁ

ָרָהם ִשים ַאבְׁ יֹורְׁ ִפי וְׁ ָטָחה" כְׁ  (. 29–26  ג, )גלטיים  ַהַהבְׁ



 
  בני מלבד  העמים כל  התנ"ך,  כל  של לאורכו בספרי: הקודמים  בפרקים שהסברתי כפי

  להא עם  יחסים  ממערכת התנתקו העמים שם בבבל.  האלים בני  לשליטת הוקצו ישראל 
  בני (. 9 לב,  )דברים  בעולם העמים  מכל אלוהים של נחלתו  היו  ישראל  עם  רק האמיתי. 

  מואבים, מצרים,  )למשל,  אתניים   או  גיאוגרפיים  במונחים סביבם  לעמים  התייחסו  ישראל 

  הלטינית  )המילה נרחב בשימוש  הייתה "גוי"   המילה החדשה הברית  בתקופת  אך  עמלקים(, 

GENS יתהאנגל המילה של בבסיסה  GENTILES).  גוי  אתה  יהודי,  אינך   אם. 
 

  כדי  מהמתים וקם מת - המשיח ישוע   – אברהם של  שצאצא הוא  החדשה הברית  סיפור 

  העמים כל  את  גם  אלא יהודים(, ישראל/  )בני  אברהם  של האתניים  צאצאיו את  רק  לא לגאול 

  של הכללתם  את כינה פאולוס  לעיל, שצוטטו   בפסוקים האמיתי. מהאל התנתקו  בעבר אשר

  ואשר   דחה אלוהים  אשר מהעמים  שאנשים  נדהם וס פאול  כמסתורין. האל  במשפחת הגויים 

 .לאברהם  במקורם שניתנו  ההבטחות את   לרשת יכלו אחרים, אלים  של בשליטתם  היו
 

  יצחק  אברהם, אלוהי האמיתי,  האל יהוה,  ילדי  הם בבשורה  שמאמין מי כל  המשיח, בישוע

  על מדברת החדשה שהברית הסיבה זו  (.14 ח,   רומים ; 26  ג, גלטים ; 12 א,   )יוחנן ויעקב

  ח,  )רומים  אלוהים  ידי על  "אימוץ" ושפת  יורש( ילדים,  )בנים,  משפחתיים במונחים  מאמינים

  המשפחה נו א  ומכוונת.  צלולה  היא הירושה שפת (.4 ד,  גלטים ; 5 א,   אפסיים ; 23 ,15

  בני במקור:  וחוה לאדם להפוך  הוא  המאמין  של  ייעודו האל.  של החדשה אנושית -האלוהית

  זה אפילו  אבל  .האל ותפארת  בנוכחות  לנצח לחיות  אמורים ש אלוהים בצלם  שנבראו  אדם

 .אותנו  רואה ישוע  איך  הוא  ביותר המדהים החלק  אנחנו. מי במלואו מבטא לא
 

 משפחתי  מפגש 
 

  משפחתו של דרמטית תמונה לנו נותנים העברים אל  באגרת הראשונים  הפרקים  שני

  א'  פרק .ביותר  המרתקים הקטעים אחד  זה  ואנושית. אלוהית  - אלוהים  של  המעורבת

ַדל  ישוע כי מבהיר העברים  אל  באגרת  ד  "ַוִיגְׁ אֹּ ָאִכים -ִמן מְׁ ָחלֹו  ֲאֶשר ַהֵשם ַכֲאֶשר ַהַמלְׁ   ָיָקר נְׁ

  מאשר  אלוהים  של  השמימית במועצה גבוה  אינו אחד   אף (.4 א, )עברים  ָלֶהם" ֵמֲאֶשר הּוא

  מכיוון  כי מבהיר העברים אל האגרת  מחבר  למעשה,  אלוהים.  הוא  ישוע  הכל,  אחרי  ישוע. 

  לעבוד  צריכים   מלאכים אלוהים,  מלכות  את  ולרשת לאדם להפוך כשיר היה לא  מלאך  שאף

 .(6-5 א, )עברים  העולם מלך  הוא  כי ישוע את
 

  הפך  הוא  מהמלאכים.  יותר נמוך  קצר  לזמן היה הוא לאדם, הפך  ישוע   כאשר לציון,  ראוי 

  מחבר  מלאכים.   כמו  אלוהיים   וריםיצ  מאשר פחותים יצורים  הם  אדם בני  מאיתנו. לאחד 

ֶרּנּו-ִכי ֱאנֹוש -ָמה ֵלאמֹּר ַהֵמִעיד  ֵהִעיד  ַכֲאֶשר-ִאם  "ִכי   :שואל העברים  אל האגרת  כְׁ   ָאָדם -ּוֶבן  ִתזְׁ

ֶדּנּו׃ ִכי קְׁ ֵרהּו  ִתפְׁ ַחּסְׁ ַעט ַותְׁ ָכבֹוד  ֵמֱאֹלִהים מְׁ ָהָדר  וְׁ ֵרהּו  וְׁ ַעטְׁ ִשיֵלהּו  תְׁ ַמֲעֵשי ַוַתמְׁ ל ָך ָיֶדי  בְׁ   ַשָתה  כֹּ

ָליו׃ -ַתַחת ִשיתֹו  ִהֵּנה ַרגְׁ ל בְׁ ָתיו כֹּ ִאיר-לֹּא ַתחְׁ ָתיו ָשת -ֶשלא ָדָבר ִהשְׁ ַעָתה ַתחְׁ   ֲאנּו ֵאין  ֲעַדִין  וְׁ

ִאים  ל-ִכי רֹּ ָתיו׃  הּוַשת  כֹּ ָּסר  ֵישּועַ  ֲאָבל ַתחְׁ חֻׁ ַעט ַהמְׁ ָאִכים מְׁ ָטר  ָרִאינּו אֹותֹו   ִמַמלְׁ עֻׁ ָכבֹוד  מְׁ   ָהָדר וְׁ  בְׁ

ֵני ּנֹותֹו ִמפְׁ ַמַען ָמֶות-ַעד   עֻׁ ַעם ֲאֶשר   לְׁ ֶחֶסד  ִיטְׁ ַעד  ַהָמֶות -ֶאת ֱאֹלִהים בְׁ  .( 9–6 ב,  )עבריים כָֻׁלם" בְׁ



  מה את  מחמיץ  זה אבל  נכון,  זה . ישועה לומר יכולים   אנו  ?ישוע של שירותו  של התוצאה מה

  חסידיו המשיח, בישוע םלאד  הפך שאלוהים  מכיוון  שנדע. רצה  העברים אל האגרת  שמחבר

 .האלוהית  תומשפחמ  לחלק  יהפכו התמותים
 

  ישוע   החדש, עדן  גן אדמות,  עלי  מלכותו  את  להקים  לארץ בשובו  או  במותנו  אם  אחד, יום

  הּוא -"ִכי כמוהו:  נהיה שאנו כדי כמונו  להיות  הפך  הוא  האלוהית.  המועצה שאר  את  לנו יכיר 

ל  ֲאֶשר ַמֲענֹו  ַהכֹּ ל  לְׁ ַהכֹּ תֹו ָידֹו-לעַ  וְׁ חֹּ ַהנְׁ ָכבֹוד  ַרִבים ָבִנים  בְׁ ִלים לֹו  ָהָיה ָנֶאה  לְׁ ַהשְׁ ִעּנּוִים  לְׁ -ֶאת בְׁ
ַקֵדש-ַגם ִכי  יְׁשּוָעָתם׃  ַשר ָדִשים-ַגם ַהמְׁ קֻׁ ַעל ֵהָמה ֵמֶאָחד  כָֻׁלם ַהמְׁ רֹּא בֹוש לֹּא ֵכן-וְׁ   ָלֶהם  ִמקְׁ

ָרה   ֵלאמֹּר ַאִחים׃  ָך ֲאַספְׁ ֶאָחי ִשמְׁ תֹו  לְׁ אֹוֵמר ֲאַהֲלֶלָך׃   ָקָהל ְךבְׁ ִקֵּויִתי  וְׁ עֹוד  לֹו  וְׁ ִכי ִהֵּנה וְׁ ָלִדים  ָאנֹּ ַהיְׁ   וְׁ

הָֹוה"   ִלי-ָנַתן ֲאֶשר  (. 13–10 ב,  )עברים יְׁ
 

  – מהם  נמוך להיות הופך  ישוע – אדם לבן  הפך כשהוא האל מועצת  בפני  נבוך להיות במקום
  במועצה עומד  כשהוא מפוארת.  פעולה  מתוכנית חלק היה  זה כל  במעמדו.  בוש  הוא ואין 

  -  עכשיו יחד   כולנו  לי.  נתן שאלוהים  והילדים בי,  התבונננו - הנה אותנו: מציג  הוא השמימית
 .מההתחלה התוכנית הייתה וזאת   .לנצח

 
  ברומא: למאמינים  זאת מסביר  פאולוס  המפוארת. האלוהית  למשפחה להיכנס  הוא ייעודנו

ֵמר  "ִכי  ַמן ֶשִעּנּוֵיי  ֲאִני  אֹּ קּוִלים ֵאיָנם  ַהֶזה ַהזְׁ ֶנֶגד  שְׁ ִהָגלֹות  ַהָבא ַהָכבֹוד  כְׁ ִריָאה ִכי  ָעֵלינּו׃  לְׁ   ַהבְׁ

ַצֶפה  ַתֲערֹּג ַגלּו  ֲאֶשר  ַלמֹוֵעד  ּותְׁ ֵני ִיתְׁ ָעה-ִכי  ָהֱאֹלִהים׃  בְׁ נְׁ ִריָאה ִנכְׁ צֹוָנה לֹּא ַלֶהֶבל ַהבְׁ -ִאם  ִכי  ֵמרְׁ
ַמַען נִ  לְׁ ָתה  יעַ ַהַמכְׁ ֹּא  אֹּ ל ֵאין  וְׁ ָוה׃ בְׁ ִריָאה ִכי  ִתקְׁ דּות  ֵתֵצא  ִהיא -ַגם  ַהבְׁ בֹוד   ֵחרּות-ֶאל  ַהִכָליֹון  ֵמַעבְׁ   כְׁ

ֵני נּו ִכי  ָהֱאֹלִהים׃  בְׁ ִריָאה ֲאֶשר ָיַדעְׁ ָתִחיל  ֵתָאַנח  כָֻׁלה  ַהבְׁ לֹּא ֵהָּנה׃ -ַעד  וְׁ נּו-ֶשַגם ֶאָלא עֹוד -וְׁ   ֲאַנחְׁ

ֵשנּו  ֵנָאַנח ָהרּוחַ  ִבכּוֵרי ָלנּו-ש ֶשיֶ  ִפי  ַעל  ַאף ַנפְׁ ַחֶכה בְׁ ַפט ּונְׁ ִמשְׁ דּות ַהָבִנים  לְׁ ִוָיֵתנּו"  ִלפְׁ   )רומיים  גְׁ

 (. 23–18 ח,
 

  ֵאת  "ִכי שהם  הרומאים למאמינים אמר הוא המסר.  אותו עם  המאמינים את  עודד  פאולוס 

ָדָעם   ֲאֶשר ָתם  ִמֶקֶדם יְׁ יֹות  ָיַעד -ַגם  אֹּ ֶצֶלם דֹוִמים ִלהְׁ נֹו לְׁ ַמַען בְׁ ֶיה  לְׁ כֹור ִיהְׁ תֹוְך ַהבְׁ   ַרִבים" ַאִחים   בְׁ

נּו  בקורינתוס,   המשיחית  לקהילה אמר הוא  (. 29 ח, )רומיים  ִאים   כָֻׁלנּו "ַוֲאַנחְׁ ָאה  רֹּ -ֶאת ַבַמרְׁ
בֹוד  גִֻׁלים ּוָפֵנינּו  ָהָאדֹון כְׁ ַהֵפְך  מְׁ ִנתְׁ ֶעֶצם וְׁ מּות  לְׁ ִמי   ָכבֹוד לְׁ  ִמָכבֹוד  ַהִהיא  דְׁ ַחֵלף כְׁ   ֲאדֹון  ֵמֵאת  ֶשִמתְׁ

ִכָליֹון  סֹופֹו  ֶשַעָתה-ַמה "ִכי וכי   (,18  ג,  ב' )קורינתים  ָהרּוַח" ַבש לְׁ   סֹופֹו  ֶשַעָתה-ּוַמה  ִכָליֹון-ַאל  ִילְׁ

ַבש ָלמּות   אלוהים  של  למועצתו  הצטרפותו פטרוס, לדעת (.53 טו,   א' )קורינתים  ָמֶות"-ַאל  ִילְׁ

  הפשוטה בצורה זה  את אמר   יוחנן (.4 א,  ב' )פטרוס אלוהים"  בטבע "חלק  לקחת ירושה פ

ֶיה  ביותר:  ִמים "ִנהְׁ  .(2 ג,  א'  )יוחנן  לֹו"-דֹּ
 

 חשוב  זה מדוע 
 

  אבל  נכון.  אכן  זה המשיח.  ישוע   כמו להיות צריכים  שאנחנו  רבות פעמים   שמענו בטח

  רעים"   "פחות  אולי או  כטובים,  עצמנו  על לחשוב  נוטים  אנו  זה,  את  שומעים כשאנחנו

  - הדעת על  להעלות ניתן  בלתי  שכמעט רעיון למעשה שהוא  מה את הופכים  אנו  .מאחרים 
   .ביצוע לחובת - ישוע כמו  אחד   יום שנהיה



  יותר  "לעשות  בליבנו ולהתחייב  ישוע, כמו ממש לא  שאנחנו  כך  על  אשמה  לחוש במקום

  את  הפוך ל יכולים אנו כמוהו.  היותנו של האמיתי המשמעות  את מחדש לחוות עלינו  טוב", 

  זוהי  אך   עלינו, יכעס  אלוהים   שמא לבצע שעלינו קשה למשימה ישוע כמו להיות רצוננו

  כך  על  תודה אסירי   להיות יכולים  שאנחנו  או לחובה. החסד  את  הופך זה רעה.   תיאולוגיה

  שאנשים  זו כ בצורה ונחיה (29 ח, )רומיים שנהיה רוצה שאלוהים מה נהיה אחד  שיום

  אחת  מבט  נקודת אלוהים. של  במשפחתו אלינו להצטרף ירצו  אפלים לכוחות  המשועבדים

 .השמימית במציאות  מתמקדת האחרת פנימה;  מסתכלת
 

  בעודנו  אותנו שאהב מי של בשמחתנו שנכשל לפחד  ביטוי אינם  כעת המשיחיים החיים

  עיקריים:  מושגים שני תופסים כשאנו משמעות מקבלים המאמינים  חיי  לחושך.  משועבדים

  אותנו  אוהב ושהאלוהים אחינו,  הוא  ישוע שפירושו  - אלוהים של למשפחתו  שלנו  האימוץ

  עלי  מלכותו  את  להשיב היא  ים אלוה של  בתוכניתו ומטרתנו   – ישוע את  אוהב שהוא  כמו

  המיועדים ילדיו,  אנחנו  אבינו.   הוא .אלוהים  של החדשה האלוהית המועצה  אנו  אדמות.

  בבעלותו שעדיין אלה  את לשחרר  לו  לעזור   ועלינו לעבודה, עמיתיו  אנחנו  לנצח. עמו לחיות

 .נראים  הבלתי  החושך כוחות  ידי  על  בשבי ומוחזקים המתים אדון  של
 

  מקומך את  להרוויח   יכול אינך . ייעודך  זהו  עדן.  לגן עדן מגן  המקרא,  של  עיקרי ה הנושא  זהו

  את  מראים עכשיו  שלך החיים מתנה. זוהי  זה.   את  להרוויח ניתן  לא  אלוהים.  של במשפחתו

   אחרים. עם  זו מתנה וחלק  האלוהי, מהאימוץ תהנה .האלוהי לאימוץ הערכתך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עשרה שש פרק

 מלאכים על שליטה
 

  מועצה , והיםהאל  של יו ובנות ו בני אנחנו .המשיח  בישוע מאמיניםכ  אנחנו  מי להבין  עלינו

  עמוקה היא  הדבר משמעות  אבל  אבינו. לכותבמ משתתפת שכבר  מחדש  מעוצבת אלוהית

  ?מטרה ו לאיז אבל - אלוהים  של ו מועצת אנחנו  כן,   . לנו שנראה  מכפי  יותר 

 
  אותה  של הלוט  הסרת את  ראינו   לא עדיין  (,13 א,  קולוסים ) אלוהים  לכותבמ כבר  אנו בעוד 

  לא"  עדיין אך "כבר,  התיאולוגי  פרדוקסה עדן. גן ל הופך  העולם את ראינו   לא עדיין  – לכותמ

  על  שעונה " לא  ל"עדיין הצצה לך  לתת  רוצה  אני  זה  בפרק .שונות  בדרכים במקרא  מתבטא

 "?מטרה ו לאיז" השאלה
 

 עכשיו  לכות במ השתתפות

 המבצעים בלבד   רובוטים  איננו  זה:  במובן מראש,  נקבעה לא  האל לכות במ ונהשתתפות

  להיות  כדי  נוצרנו נציגו.  האל, של בצלמו  להיות רעיוןל  נוגד מ זה עבורנו.  שתוכנתו  פונקציות

  לציית  חופשיים  אנו כמוהו. להיות  יכולים לא  אנו אמיתי,  חופש לנו  אין  אם  חופשי. הוא כמוהו.

   .מתוכנתת אינה שלנו  הזריעה  שזורעים. מה  את  נקצור ואנחנו  . ולהתמכר למרוד  או  ולסגוד, 

  לה  איןו תלויה אינה הצלחתה .תתקיים  היאו תוכנית   לו הייתה  מאיתנו. גדול  אלוהים  אבל

  האלוהיים  היצורים וגם - ותהא  לערער  יכולים לא  אנחנו  האנושי.  לחופש  להסתגל  צורך

 .בבחירתם חופשיים 

  אםה אותך  שאלתי  . בספרי הראשון  בפרק לך  שהראיתי השמימית המועצה ישיבת  על חשוב

  פרק א'  במלכים אלוהים של  השמימית מועצהה ישיבתב דנו  ואז , המקרא דברי ל מאמין  הנך

  אבל  ימות. אחאב הרשע המלך ש הזמן שהגיע ( לקרות חייב היה זה )ולכן  גזר  אלוהים כב.

 .(23–19 כב,  'א  )מלכים זאת להשיג  כיצד  להחליט  במועצתו  רוחות ל  נתן אלוהים  אז

  לא  לעולם מטרותיו  . והים האל לכותמ בשלטון ביד  יד   עובדים פעולה  וחופש מקדם הייעוד 

  נציגים  באמצעות - להשיג  ועדיין ומרד  חטא על  התגברל מסוגל הוא  קו.יופס או יבוטלו

  ו )בספר אלוהים  על  פעם  (C.S. LEWIS) לואיס ס' שאמר  כמו רצונו.   את  - אחרים  חופשיים 

PERELANDRA ,) לא  אבל  .מזה  טוב רק  יפיק המתרגם(  הערת )אלוהים,  הוא  תעשה,  אשר  "כל  

 לו."  מציית  היית  אם לך  הכין שהוא טוב הכי  את

  אלוהים   עם להשתתף אלוהים?  של  ומועצתל משתייכים  אנחנו  ועכשיו,  כאן מטרה, ו לאיז

  את  לחקות – וברחמים בצדק לחיות  כיצד  לאנשים להראות  .רוחני   חושךמ האנשים  בשחרור 

  תחת  ין עו  בעולם האמיתי  האל  על אמתה  את  ולהפיץ להגן .דוגמתנול שזקוק  למי  אלוהים

 .אלוהים  שהתכוון כפי מהחיים  ליהנות .רעים   רוחניים  כוחות שליטת



  את שאל  אולוסכשפ . האלוהים  מלכות של  ביאתהל אותנו  כינותמ הללו  הקריאות כל

  העולם  ענייני ב עיסוקם כדי  תוך  אלוהית ה מבטה נקודת את  שאיבדו  , וסקורינת ב המאמינים

ֶתם ֲהלֹּא"  ,הזה ַדעְׁ ָאִכים-ִדין ָנִדין ִכי  יְׁ   כוון הת אולוס פ  רציני.  היה הוא  (.3 ו,   א' )קורינתים " ַהַמלְׁ

 .זו בהצהרה ספציפי די משהול

 העמים  על  שליטה 

  הדמוניים  האלים יובסו. החושך  כוחות   יקרה, זה  כאשר . לבוא עתידה עוד  האלוהים  מלכות

  האל של המפוארת  המועצה תשלוט ובמקומם - לצמיתות העמים על שלטונם  את  יאבדו

-ַמה ֶאֶפס "  :יוחנן חזון בספר  אמר  המשיח  ישוע . האדם ובני  מעלה של  הפמלייה את  שכוללת

ִאי׃ -ַעד   ַהֲחִזיקּו  בֹו ָלֶכם  ֶשֵיש ַנצֵ  בֹּ ַהמְׁ ֵמר חַ וְׁ שֹּ ָטן  לֹו-ֶאֶתן  ֵקץ ֵעת -ַעד   ַמֲעַשי-ֶאת   וְׁ   ַהגֹוִים׃-ַעל ָשלְׁ

ָרָעם ֵשֶבט וְׁ ֶזל  בְׁ ִלי  ַברְׁ נָֻׁפצּו יֹוֵצר   ִככְׁ ִתי  ַכֲאֶשר יְׁ ִכי-ַגם ִקַבלְׁ ָנַתִתי ָאִבי׃  ֵמֵאת ָאנֹּ   "ַהָשַחר  כֹוַכב  לֹו  וְׁ
 . (28-25 ב,  יוחנן  חזון )

  ישתף  הוא החדש, עדןה גן  את  וישקם אדמות עלי  מלכותו  כסאו   על שבתל ישוב  ישוע  כאשר 

  לא  שלטונם מקומם. את נתפוס  ואנחנו  יובסו  השטניות הסמכויות כל . בשלטונו אחיו תא

  עדנית ה לכותובמ מלאכים  על נעלה מעמד   נקבל אנו - לאלוהים  הנאמנים למלאכים  יועבר 

 .האנושיים  ואחיותיו   אחיול השלטון  את  תן י ישוע  האל.  של

ָנַתִתי"  ?28  ב, יוחנן   בחזון הסופית  הצהרהה של משמעותה מה תוהה אתה האם   כֹוַכב לֹו וְׁ

  לאחר  האומות על ישוע  עם המשותף שלטוננו על  מדבר זה  אבל מוזר,  נשמע  זה "? ַהָשַחר

  אלוהיות ישויות   הן אלו האלוהים,  בני לתיאור  משמש "שחר ה "כוכב   . החושך כוחות  תבוסת

  שימשה הכוכבים"   "שפת   אלוהי, הוא  שהמשיח מכיוון  משיחי. מונח גם  ו זה (. 7  לח, )איוב

ֶאּנּו"  :נאמר  17 כד, במדברב הקרוב.  שלטונו לתיאור לעתים לֹּא ֶארְׁ ֹּא  ֲאשּוֶרּנּו  ַעָתה  וְׁ ל   ָקרֹוב  וְׁ

ב כֹוָכב  ָדַרְך ָקם  ִמַיֲעקֹּ ָרֵאל ֵשֶבט וְׁ ַקר  מֹוָאב ַפֲאֵתי ּוָמַחץ   ִמִישְׁ ַקרְׁ ֵני-לכָ  וְׁ   חזון  בספר ".ֵשת-בְׁ

ִכי"  : כך עצמו את  מתאר ישוע , יוחנן ֶרש  ָאנֹּ תֹו ָדִוד  שֹּ תֹוַלדְׁ ַגה כֹוַכב  וְׁ   כב, יוחנן ")חזון ַהָשַחר נֹּ

16.)  

  השחר נגה כוכב שהוא  אומר שישוע  רק לא  . חזק  הוא 28-25 ב,  יוחנן חזון  של הניסוח

  . המשיחי שלטונו  את איתנו  חולק  הוא  - רהשח הנג כוכב את  לנו נותן שהוא אלא  המשיחי,

ִני"  :אמר  ישוע ,הנקודה את  יחמיצו  לא מאמיניםהש כדי ֵמד  ִהנְׁ דֵֹּפק  ַבֶפַתח  עֹּ ָהָיה וְׁ ַמע -ִכי וְׁ   ִישְׁ

קֹוִלי  ִאיש ִתי ֵאָליו  ָאבֹוא  ַהֶפַתח  ּוָפַתח לְׁ ָסַעדְׁ ַנֵצחַ  ִעִמי׃  וְׁהּוא  ִעמֹו  וְׁ ֶנּנּו ַהמְׁ -ַעל  ִאִתי  ָלֶשֶבת ֶאתְׁ
ִאי ִתי  ַכֲאֶשר   ִכסְׁ ִכי-ַגם ִנַצחְׁ אֹו-ַעל  ָאִבי-ֶאת ָוֵאֵשב ָאנֹּ  (. 21-20 ,ג  יוחנן  חזון ) " ִכסְׁ

  נהיה שאנו רוצה המשיח ישוע   מדוע האלוהי?  בטבע שותפים  להיות הופכים  אנו  מטרה  לאיזו 

  כפי הארץ  על  שלטונו את  לנו  יתן שאלוהים כדי  ואחיותיו? כאחיו האלוהית  ממועצתו  חלק

 חדש.  עדן  בגן לארץ ישובו השמים  .רצה שהוא

 נצחי  עדן  גן

  אלוהים  של  לתוכניתו מוקד  ההי עדןה גן כי  מגלים  בראשית  בספר הראשונים  הפרקים

  צירוף  ולא  הפתעה לא  זו  אז   .לכותו ולמ ובצלמ  שנבראו  האלוהית  המשפחה בני לשאר  לאדם,



ֵאִני"  :עדן  גןל   אותנו  חזיר מ  ההתגלות  בספר  האחרון   שהפרק  מקרים  ַזְך ַחִיים  ַמִים-ֶשל  ַנַחל  ַוַירְׁ

ִהיק ֵעין  ַמבְׁ ֵצא  ַהָקַרח  כְׁ ַהֶשה׃  ָהֱאֹלִהים  ִמִכֵּסא  יֹּ תֹוְך וְׁ חֹוב  ּובְׁ ֶאל ָהִעיר רְׁ ַפת-וְׁ   ּוִמֶזה  ִמֶזה ַהַּנַחל שְׁ

ֶשה ַחִיים  ֵעץ ִרי   עֹּ ֵתים פְׁ ֵרה שְׁ ֶדש  ִמֵדי ִכי ֶעשְׁ שֹו חֹּ ָחדְׁ יֹו -ֶאת ִיֵתן  בְׁ רּוַפת ָהֵעץ ַוֲעֵלה ִפרְׁ   ַהגֹוִים׃ ִלתְׁ

ָכל ֹּא  ֵחֶרם -וְׁ ֶיה ל ִכֵּסא עֹוד -ִיהְׁ ַהֶשה ָהֱאֹלִהים  וְׁ ֶיה וְׁ הּו׃ ַוֲעָבָדיו ָבה-ִיהְׁ ָשֲרתֻׁ ֵהָמה  יְׁ אּו וְׁ   ָפָניו -ֶאת  ִירְׁ

מֹו חֹוָתם -ַעל  ּושְׁ ָלה : ִמצְׁ ַליְׁ ֶיה לֹּא וְׁ ֹּ  עֹוד -ִיהְׁ ל כּו  א וְׁ ָטרְׁ אֹור עֹוד  ִיצְׁ אֹור  ֵנר לְׁ הָֹוה-ִכי ָשֶמש  ּולְׁ   ֱאֹלִהים  יְׁ

כּו  ָלֶהם ָיִאיר הּוא ֵמי-ַעד  ּוָמלְׁ  . ( 5-1 כב,  יוחנן חזון ) "עֹוָלִמים  עֹולְׁ

  ,החושך  כוחות  ידי על  בעבר  שנשלטו  האומות, העמים? את מרפא   החיים  שעץ  לב שמתם

 .ואני אתה - הים אלו של  החדשים ובנותיו בניו ידי  על  ישלטו

  ישוע אמר  למאמינים,  בדבריו  . יוחנן חזוןב הופיע החיים  שעץ  הראשונה הפעם הייתה  לא  זו

ֶזן-ֲאֶשר ִמי"   , 11 , 7  ב, יוחנן   חזוןב ַמע  לֹו  אֹּ ֵמר  ָהרּוחַ  ֲאֶשר  ֵאת ִישְׁ ִהלֹות אֹּ ַנֵצחַ  ַלקְׁ   לֹו -ֶאֶתן ַהמְׁ

ל תֹוְך  ֲאֶשר  ַהַחִיים  ֵמֵעץ ֶלֱאכֹּ ֶזן-ֲאֶשר ִמי . ֱאֹלִהים -ַגן  בְׁ ַמע  לֹו  אֹּ ֵמר ָהרּוחַ  ֲאֶשר  ֵאת  ִישְׁ ִהלֹות  אֹּ   ַלקְׁ

ַנֵצחַ    הראשון המוות  בעליל. עדנית היא  החיים  לעץ  ההתייחסות  ." ַהֵשִני ַבָמֶות ִיָּנֵזק לֹּא ַהמְׁ

  בני  שכל מכיוון   עדן.ה גןמ וגירושו אדם  של  םחטאמ כתוצאה באש פיזי, למוות  מתייחס

  השני  המוות , הסופי המשפט לפני  לתחייה  קמים  כאחד, מאמינים  והלא  המאמינים  האדם,

  אינו  חדשה עדן גן ב אלוהים   עם  לחיות שממשיך מי (. 8 כא, יוחנן   )חזון הסופי הדין  פסק הוא

 .שני מוות מה יותר סובל

 חשוב  זה מדוע 

  אומרים  לא  הכתובים . מספקת אינה המוות שלאחר  החיים על  רבים  משיחיים של תםהשקפ

  . בדברו מסוימים  היבטים לנו מגלה אלוהים  אבל  ,הבא  בעולם החיים ו יירא איך  על  הכל לנו
  ספות על  נשב סתם אנו  כי נראה לא בעננים.  סוף בלי  לשיר או  נבלים לנגן  הולכים  לא  אנחנו

 .מהעבר ידועים יניםמאמ  או  לעולמם הלכוש נו יקירי  עם  נפטפטו שמימיות

  האל,  בריאת השגחתב עסוקים   נהיה אנו  - לנו  ציע י עדן ה גןש מהחיים  נהנה אנו  זאת, במקום

  מקומות יהיו  לא  כבר  וארץ  שמים  לו. נאמנים שנשארו  האלוהיים  היצורים  עם  זה  לצד  זה

 .נפרדים

  ַכָכתּוב -ִאם ִכי "  ,אולוספ  שאמר כפי  ועכשיו.   כאן חשיבתנו את לעצב אמורה  ייעודנו ידיעת

ֶזן  ָרֲאָתה   לֹּא ַעִין -ֲאֶשר אֹּ ָעה לֹּא וְׁ לֹּא ָשמְׁ ֲהָביו  ָהֱאֹלִהים  ֵהִכין -ֲאֶשר ֵאת  ָאָדם ֵלב-ַעל  ָעָלה  וְׁ אֹּ   "לְׁ
  את  ראותל לנו עוזרת  הזו  והמפוארת   המרהיבה התוצאה  ידיעת (. 9 ב, א' )קורינתים 

  אמר   הוא ,לעיל  המילים את  כתב אולוס שפ  אחרי  בפרספקטיבה. שלנו הנוכחיות  נסיבותה

ֵנינּו ַוֲאִבי  ָהֱאֹלִהים  ָברּוְך "  :לקורינתים השני במכתבו  זאת   ֵואֹלֵהי  ָהַרֲחִמים  ַאב ַהָמִשיחַ  ֵישּועַ  ֲאדֹּ

ַנֵחם ֶנָחָמה׃-ָכל ָתנּו   ַהמְׁ ָכל אֹּ ַמַען ַלֲחֵצנּו -בְׁ ָחִצים  ַנֵחם  לְׁ נּו  ֲאֶשר  ַבֶּנָחָמה ַלַחץ-ָכל ַהִּנלְׁ   ֲאַנחְׁ

נָֻׁחִמים רֹּב  ִכי  ָהֱאֹלִהים׃  ֵמֵאת מְׁ ֶבה ֵכן ָבנּו ַהָמִשיחַ  ִעּנּוֵיי  כְׁ ֵדי-ַעל ֶנָחָמֵתנּו  ִתרְׁ ִאם ַהָמִשיַח׃  יְׁ -וְׁ
ָחִצים נּו ִנלְׁ ֶכם ַבֲעבּור ִנָלֵחץ ֲאַנחְׁ ֶכם  ֶנָחַמתְׁ ִאם ִוישּוַעתְׁ נָֻׁחִמים-וְׁ נּו מְׁ נַֻׁחם ֲאַנחְׁ ֶכם ַבֲעבּור  נְׁ   ֶנָחַמתְׁ

דֵ  ֶכם ַאֶתם -ַגם  ֶשַתֲאִריכּו יכְׁ שְׁ ֶכם ַנפְׁ ּנֹותְׁ עֻׁ ִּנים ֲאֶשר ָהִעּנּוִיים בְׁ עֻׁ נּו׃  מְׁ ָנכֹון ֲאָנחְׁ   ֲעֵליֶכם   ָבטּוחַ  ִלֵבנּו  וְׁ

נּו  ָיַדעְׁ ֶכם׃  ֶנָחָמֵתנּו ֵכן  ִעּנּוֵייֶכם  ִעּנּוֵיינּו   ַכֲאֶשר ִכי  וְׁ ַכֵחד -לֹּא ִכי ֶנָחַמתְׁ   ֲאֶשר   ּוָצָרֵתנ -ֶאת  ַאַחי  ִמֶכם נְׁ

נּו ָצַאתְׁ ָיא מְׁ ַאסְׁ ד  בְׁ אֹּ ַמָשא ִלמְׁ ָדה ָכֵבד  כְׁ נּו-ִכי ַעד  ִמֶמּנּו  ָכבְׁ נּו ֵמַחֵיינּו׃  נֹוַאשְׁ ָבֵבנּו ַוֲאַנחְׁ נּו ִבלְׁ   ָחַרצְׁ



ַמַען  ַהָמֶות -ֶאת ָלנּו ַטח לֹּא -ֲאֶשר לְׁ ֵשנּו  ִנבְׁ ַנפְׁ ַחֶיה ֵבאֹלִהים-ִאם  ִכי  בְׁ   נתיםקורי) "ַהֵמִתים-ֶאת ַהמְׁ

   .( 9-3  א, ב'

  ג,  יוחנן  )חזון  כסאו על  ישוע עם נשב אנו ,תנו במו גם  אך   בחיים. אותנו ר ו לשמ יכול אלוהים

  צריכה  ייעודנול  שלנו והמודעות  .בלעדיה חיים   שאנחנו או   ,מטרה עם  חיים   אנחנו  (.21

  בן עם  משרד  באותו  תעבוד  או  דירהב תגור אחד  שיום  יודע  היית  אם  התנהגותנו.  את  לשנות

  מעודד  שלום,  איש  בלהיות  מאמץ יותר קצת משקיע  היית ,בו  מזלזל או  מבקר  שאתה אדם

  כל גרועה  בצורה  אחרים למאמינים  מתייחסים  שאנו זה איך  ההוא.  לאדם  חבר אפילו ואולי 

  ישועל מאמין-הלא  את  קרבל בכדי כך  כל  רבה  אנרגיה  משקיעים לא  שאנו  זה  איך  ?כך

 .בלעדיה או הנצח תודעת  עם  לחיות  יכולים  אנו ?כאויב אליו   להתייחס במקום

  ראותילה עשויה  השאלה  ? מאושר תהיה  שתמיד  כדי  איתך לחלוק צריך  ישוע  שלטון  כמה

  נגד  מתמודדים  אנו  כן  אם  מדוע  נפלאה. תהיה מישוע  כזאת  מתנה שכל מכיוון מוזרה, 

  אישי? ורווח  לב תשומתל לזכות  מנסים אנו מדוע  ? מיוחד  מעמד ל ושואפים אחרים  מאמינים

  עלינו ? ייעודם את להם  הזכיר שפאולוס   בקורינתוס  מאמיניםמה  יותר טובים  איננו  האם

 .המשיח ישוע  עם  בשליטתנו מסופקים  להיות

   

 .עבורך אלוהים   ותוכנית זהותך בידיעת  לחיות  הזמן הגיע  , משיחי מאמין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 סיכום

כמה שאלות מהותיות:  ענינו על הגענו לסוף המסע שלנו. אבל עדיף לומר שרק התחלנו. 
?  מקראהאם אלים אחרים קיימים? אם כן, האם זה משנה במידה רבה בהבנתנו את ה

הוא  במקרא  מוצגמה המשמעות של אמונתנו אם אנו מניחים שהעולם הבלתי נראה ש 
שאנו  אלא החלקים הלא שגרתיים לא רק החלקים המוכרים והמקובלים,  -אמיתי 

טבעי של  -ברגע שהתחלתי לתפוס את קו העלילה העל מהם לעתים קרובות? מתעלמים 
  זהותהכתובים, הבנתי שאני צריך לחשוב אחרת. אבל אני יכול לסכם אותם בשתי מילים: 

 .ספרי את  ךקרא באותך בשני התחומים האלה  תי . אני מקווה שאתגרותכלית 

 במשפחת האל  נוזהות

השלכות משמעותיות על האופן בו אנו תופסים את משמעות   נן ישלנושאים בספר זה 
הברית  של   הלפי הגדרת (Christ) להיות "במשיח" -(Christian)המונח "משיחי" 

מעשרת   אחת של  האמיתיים, אז משמעות   ם ה תנ"ךהי החדשה. ברגע שאנו מבינים שאל
מקבלת משמעות  פני יהוה, אלוהי ישראל, על  ים אחר והיםאללך  ו שלא יהיהדברות 

  יא לכסף או לסירות או למכוניות. ההניתנת תשומת לב לאינה קשורה מצווה זו . חדשה
מצווה זו מתייחסת בעצם  הקנאית של אלוהים לעמו. במילים אחרות,  תו לאהב הקשור

  אלוהי  ד נאמנות לאל אחר מלבבאי שפיות קשה לפספס את ה. לעבודת אלוהים אחרים 
 ישראל. 

להם   ואת העמים הזרים האיום שבחיים עם ההשלכות של איך שאלוהים שפט את האלים 
. היינו,  זריםהיינו פעם משועבדים לשחיתות וניצול של אלים   הוא גם די ברור.  הם סגדו

ביחסי ברית עימנו )אפסיים   אהבתו מרוחקים מ, מנוכרים מאלוהים והשליח פאולוסכדברי 
 משועבדים לחושך, אויבי אלוהים בשירותם של אדונים בלתי נראיםהיינו אבדנו, (.  12ב, 

 (. 21; קולוסיים א,  18)אפסיים ד,  

כשאנו מבינים    משמעותיים יותרהופכים להיות  וירושה  אימוץמושגים דוקטרינאליים כמו 
ים לא היה מוכן לבטל את תוכנית  אלוה  . ברור  הקשרהם מקבלים . את מהות הנושא

  אלוהים. כן, שהוא ברא במו ידיוהחיים על פני האדמה עם משפחתו, ליהנות מהעולם 
קרא לאברהם לגדל משפחה חדשה  הוא  מיד לאחר מכן,, אך בבבל הפנה עורף לאנושות 

מורשים למצוא את דרכם חזרה אליו )מעשי  -לא עמים הדרכו יוכלו ה אמצעי ולהיות ה -
  (.27-26י,   םהשליחי

.  טקסט המקראילהבנת ה תחיוני  במקרא טבעית של העולם הרוחני -המציאות העל  קבלת
באופן   מצטייר זרה העבודה ה, חטא סיפור המקראי מתקדםזה מסביר מדוע, ככל שה

  ןכדי להיות נאמ  בחר ישראל נעם . העיקרי במקרא החטא  ו. זהים אחר ים חטאשונה מ
א נשלח לגלות, הודחה  ו , הזרים אלים הפנה עורף לאלהיו ובחר לעבוד  העם לאלוהים; כש

מרכזית מדוע הישועה במקרא מתוארת תמיד במונחים  הסיבה הכמו העמים האחרים. זו 
  –הוא מחפש אמונה   של אמונה. אלוהים לא מחפש בסופו של דבר התנהגות טובה יותר.

אותנו.   ושיע , הוא יאלהי האלוהיםעם  . כשאנו בוחרים ליישר את ליבנו אמונתית  נאמנות
 .יום אחד ב קצור, אנו זורעים את מה שנ ל זרכשאנו בוחרים בא



את מה שישוע עשה על הצלב,  באמונה  קבלפירושה ל יתאמנותנאמנות עבורנו כיום 
מספיק כדי  טובים אינן נועדו להיות  מעשינומכיוון שהוא היה אלוהים בבשר. האתיקה ו

תיו יובילו  מצווכי כבר בחרנו בו.  שומעים בקולו של אלוהיםו אותנו. אנ קבל שאלוהים י
אחרים. הם  של לאושרנו ולשביעות רצוננו מכיוון שהן מרחיקות אותנו מהרס עצמי ו

הסמויה והלא   –משפחתנו  -מספקים הצצה לחיים בהרמוניה עם אלוהים ושאר משפחתו 
 .עדן החדש גן תו,  ו , במלכסמויה מן העין

 עדן גן המשחקים חלק בתוכניתו של אלוהים להחזיר את  כולנו   - תכליתנו 

רק תנאי אחד: אמונה בלתי פוסקת באלוהי האלים,   נו לחברות במשפחתו של אלוהים יש
נפלאות, אלא גם  זכויות של ישוע המשיח. חברות זו לא רק מקנה   דמותו אלינו באשר בא 

לבני משפחת האל יש משימה: להיות סוכני אלוהים   .מספקת לנו מטרה ברורה בחיים 
אלוהים  באמצעתנו  בהשבת שלטונו הטוב על פני האדמה ולהרחבת החברות במשפחתו. 

קהילה הולדת ה השליחים פרק ב',  מעשיספר הגדול שהתחיל ב מהפך ניע את המת
ום  האדון. מכיוון שהרוע התפשט כמו זיהשל ישוע  יבתו , גוף המשיח, עד זמן שהמשיחית

  ה אות נגד -תעדן, כך הבשורה מתפשטת כתרופהחטא הקדמון בגן הדרך האנושות לאחר 
הבלתי   רצונוהעמים, ו לכל של האמת על אלוהי האלים, אהבתו  נשאים. אנו הנגוע קבוצה

 גן העדן ישוקם שוב. . בריאתומשתנה לשכון עם משפחתו בבית הארצי שרצה מאז 

עובדה מדעית שיבשות העולם מתרחקות זו מזו מדי שנה. אולם ההתקדמות של "סחף  
יבשתי" אינה ניתנת לגילוי לחושים אנושיים. אנו רק יודעים שזה מתרחש בגלל תצפיות  

. איננו  מתקדמת ללא פשרות מלכות האל   בדומה לכךשאנו יכולים לבצע לאחר מעשה. 
ל יום מכווץ את תחומי האלים, את כוחות החושך,  יכולים לתפוס בעין בלתי מזוינת כיצד כ

. אבל זו  ת השטן או כיצד הבשורה משחררת, אחד אחד, את אלה המוחזקים תחת שליט
   .וודאות שלא ניתן להבחין בה

המפתח לראות את עצמנו בתמונה זו הוא להבין היטב שאלוהים עדיין מקדם את תוכניתו  
איננו יכולים לטעון באמת כי אנו מאמינים   ינינו.גם כאשר איננו יכולים לראות אותה במו ע 

טבעי, ובאותו הזמן לא להאמין שההשגחה העליונה פעילה  -בעולם הבלתי נראה, העל
מתוך אמונה   -עם תכלית אלוהים רוצה שנחיה  .בחיינו ובמאורעות ההיסטוריה האנושית 

(, והם מתערבים  14)עבריים א, כי ידו הבלתי נראית ושליחיו הבלתי נראים נאמנים לו ולנו  
עולמי מתקדמת הלאה ללא  -העדן הכלל-בנסיבותינו כך שמטרתו של האל להחזיר את גן

 .הפסקה

כל   כל אחד מאיתנו נדרש להוביל אנשים אחרים למלכות האלוהים ולהגן על אותה מלכות. 
את  יום מעניק לנו קשר עם אנשים הנמצאים תחת שליטת החושך והזדמנויות לעודד זה  

כל מה שאנחנו   זה במשימה הקשה של הגשמת מטרת אלוהים בעולמנו הלא מושלם.
תפקידנו הוא לא    ., למרות שלעתים לא נדע מדוע ואיך עושים ואומרים חשוב למעשה

 .זוהי אמונה תכליתית-לראות אלא לעשות. לחיות באמונה אינו דבר פסיבי

 

 



 חוטאתפילת ה

 מתנה בעלת ערך : חוטאתפילת ה

סליחה היא מתנה יקרת  . היא דבר שכולנו מחפשים בשלב מסוים בחיים החוטא תפילת 
היא משחררת  ; סליחה חיונית לחיים . ואינה ניתנת בקלות,  ערך שלא מתקבלת בקלות

ישוע המשיח בא לעולם למות למען  . אותנו מעוונות העבר ונותנת לנו תקווה לעתיד 
 האנושות ולהעניק לנו סליחת חטאים. 

 אפשרית רק דרך ישוע המשיח: החוטאתפילת  

למרות שאנחנו עלולים לפגוע זה בזה  . לאלוהים  מופנית שהיא תפילה  חוטאתפילת ה
אתם עשויים לתהות איך  .  בסופו של דבר כל הסיגופים שלנו פוגעים באלוהים , באופן ישיר 
לאלוהים  האם ? כיצד החסרונות שלנו יכולים לפגוע בבורא היקום הכל יכול . זה אפשרי 

בספר בראשית פרק ו' אנו מגלים שאלוהים בעצמו התאבל על כל העוולות   ? בכלל אכפת
הָוה : " שהאדם גרם זה לזה  א יְׁ ָכל, ִכי ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם ָבָאֶרץ,  ַוַירְׁ ת ִלבֹו-וְׁ בֹּ שְׁ ַרק ַרע  , ֵיֶצר ַמחְׁ

הָוה .ַהיֹום -ָכל ַעֵצב;  ֶרץָהָאָדם ָבאָ -ָעָשה ֶאת-ִכי, ַוִיָּנֶחם יְׁ  (. 6-5',  בראשית  ו)  "ִלבֹו -ֶאל, ַוִיתְׁ

סליחה מוחלטת  , לפיכך . אלוהים מתאבל אפילו מעצם המחשבה על הרע, ביודעו הכל 
יש  .  לא ניתן לתת סליחה בחופשיות , בגלל צדקתו, עם זאת .  צריכה לבוא גם מאלוהים

ישוע המשיח מת על  . לתת דין וחשבון על כל עוולה על מנת שאלוהים יהיה שופט צודק
סבלו שילם עבור העבירות  . הצלב בגולגותא במקומנו כדי שתתאפשר סליחת חטאינו

ִליַחת ֲחָטִאים-ִכי ֶזה הּוא ָדִמי ַדם"  .שלנו ַעד ַרִבים ִלסְׁ ָפְך בְׁ ִרית ַהֲחָדָשה ַהִּנשְׁ ,  מתי כו " )ַהבְׁ
28( . 
 

הוא ידע שסליחת חטאים   . ינויאלוהים ידע שמצפוננו צריך להשתחרר מאשמה וג, באהבתו
אלוהים לא רק סבל מכאבי  , במעשה האהבה הסופי. היא הצורך הגדול ביותר שלנו 

.  אלא גם שילם עבור תוצאותיהם על מנת שתינתן לנו סליחה כשאנחנו חוטאים,  עוולותינו 
 . כל שעלינו לעשות הוא לקבל את מתנת הסליחה שלו בחינם 

 מאלוהים סליחה בקש  : החוטאתפילת  

או שאולי  . אולי נתקלת בדף האינטרנט הזה וחיפשת תפילת סליחה להרגעת נפש מיוסרת
לכל מי שמקבל את ישוע המשיח כאדון  . אתה נאבק בניסיון לסלוח לאחר שפגע בך מאוד 

,  אם אנו מכירים בעוולותינו ומבקשים סליחה. סליחה ניתנת בחופשיות, חייהם ומושיעם 
ִאם: "ללא שאלות מיותרות   - אלוהים יסלח לנו  ַוֶדה ֶאת-וְׁ ַצִדיק  -ִנתְׁ ַחטֹּאֵתינּו ֶנֱאָמן הּוא וְׁ

ַטֲהֵרנּו ִמָכל ַחטֹּאֵתינּו ּולְׁ ֹלַח לְׁ  (. 9יוחנן א' א,  ) " ָעֹון-ִלסְׁ
 

למעשה אנו  . אנו בעצם דוחים את מתנת הסליחה של אלוהים ,אם אנו דוחים את ישוע 
למרות שזו הבחירה  (. 10יוחנן א' א, ) אומרים כי איננו רוצים להתפייס עם אלוהים 

בסופו של דבר אנו אחראים לכל החטאים  , החופשית שלנו לא לקבל סליחה מאלוהים



ַאֲהָבה  -ִכי. "זה הרצון העמוק של אלוהים להתפייס איתך.  שביצענו בסוף החיים האלה
נֹו ֶאת-ֲאֶשר ָנַתן ֶאת-ָהעֹוָלם ַעד -ם ֶאת ַרָבה ָאַהב ָהֱאֹלִהי ֹּא -בְׁ ַמַען ֲאֶשר ל ִחידֹו לְׁ ֹּאַבד ָכל -יְׁ -י
ֶיה ַחֵיי עֹוָלם -ַהַמֲאִמין בֹו ִכי ִאם שקול את  , אם אתה רוצה לסלוח באמת(. 16, יוחנן ג " ) ִיחְׁ

  לחטאיך ייסלחו ואלוהים יתחי. מה שישוע אמר וקבל אותו בכנות כאדון ומושיע חייך 
 .לעבוד ולשנות את חייך 

 קבל חיים חדשים : החוטאתפילת  

כל חטאינו נמחקו על ידי  . תפילת הסליחה נותנת לנו תקווה חדשה והתחלה חדשה
ַחָטאָתם . " אלוהים ַלח ַלֲעֹוָנם ולְּ סְּ ם ִכי אֶׂ ֵעיהֶׂ ִפׁשְּ ָכר ולְּ זְּ אם אתה   .( 12עברים ח, " )עֹוד -לֹא אֶׂ

אתה מבין את תפילת  ,  ואתה מאמין שישוע המשיח הגיע כגואל יחיד ,  מבין שאתה חוטא 
על ידי קבלת מתנת אלוהים  , האם אתה מוכן ליישם את התפילה -השאלה היא  . הסליחה
התחרט על חטאיך,  ,  חזור בתשובה, האמן במשיח ישראל, אם כן?  ישוע המשיח, את בנו

אני יודע שהפרתי את החוקים שלך  ,  "אבא:ני אלוהים והקדש לו את שארית חייך כאד 
מחיי החוטאים בעבר   ועכשיו אני רוצה לפנות,  אני מצטער באמת .  וחטאי הפרידו בינינו 

ישוע  ,  אני מאמין שבנך . ועזור לי להימנע מחטא שוב לפניך, אנא סלח לי . שלי אליך אדני
אני מזמין את ישוע  . ילתי חי ושומע את תפ , קם לתחייה מהמתים , המשיח מת עבור חטאיי

אנא שלח את רוח הקודש שלך  . לשלוט ולמלוך בלבי מהיום הזה ואילך, להיות אדון חיי 
אני מתפלל בשמו של ישוע   . ולעשות את רצונך עד סוף חיי ,  כדי לעזור לי לציית לך 

 אמן." , המשיח
 

לּו ָכל ִהָטבְׁ ֵכיֶכם וְׁ ֵשם -"שּובּו ִמַדרְׁ ֶתם ֶאת ִאיש ִמֶכם לְׁ ִקַבלְׁ ִליַחת ֲחָטֵאיֶכם וְׁ -ֵישּוַע ַהָמִשיַח ִלסְׁ
ֶדש"  ַנת רּוַח ַהקֹּ  (. 38מעשי השליחים ב, ) ַמתְׁ

 
כדי להתקרב  , כעת.  ברוך הבא למשפחתו של אלוהים , אם החלטת לקבל את ישוע היום 

 :מצווה עלינו לחיות לפי דברו  ך והברית החדשה(" המקרא )התנ, אליו
 .כפי שישוע צווה עלינוהיטבל במים  •
 .ספר למישהו אחר על אמונתך החדשה בישוע המשיח •
פשוט פתח  . זה לא חייב להיות פרק זמן ארוך . הקדש זמן להתפלל לאלוהים בכל יום  •

בקש מאלוהים לחזק את אמונתך ואת   .את ההרגל היומי להתפלל אליו ולקרוא את דברו
 .הבנתך במקרא 

הצטרף לקבוצה של חברים מאמינים שתענה   . ים בישועחפש חברות עם מאמינים אחר •
 .על שאלותיך ותתמוך בך

 .מצא קהילה משיחית איפה שתוכל לעבוד את האלוהים  •

 או לא  אנא השב כן ? האם הפכת להיות חסיד של ישוע היום 
 

 השב כן או לא אנא ? האם אתה כבר מאמין בישוע
 

שלח את בנו  , האב, אלוהים .  אלוהים כולנו חטאנו וראויים למשפט של ? מה אתה חושב



בורא העולם ובן  , ישוע. יחידו לספק את פסק הדין עבור אלה המאמינים בישוע המשיח
לקח את  , אוהב אותנו עד כדי כך שהוא מת על חטאינו , שחי ללא חטא, אלוהים הנצחי 

אם אתה באמת מאמין ובטוח בזה  . נקבר וקם מהמתים על פי המקרא, העונש המגיע לנו
אתה תיוושע ממשפט  ", ישוע הוא האדון " מכריז , מקבל את ישוע לבדו כמושיעך, לבךב

 .האל ותהיה לנצח עם אלוהים בשמים 
 

 ?מהי תגובתך
 
 היום אני מחליט ללכת בעקבות ישוע , כן  -

 
 אני כבר מאמין בישוע,  כן  -

 
 יש לי עדיין שאלות  -
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