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הקדמה
בחודש נובמבר  ,1988קיבלתי מכומר מאפריקה בקשה לקבלת חלק מהקלטות
שלנו .אלוהים הינחה אותי שאשלח עשר קלטות הדרכה ,ואני שלחתי אליהם.
קיבלנו  8בקשות נוספות לקלטות בחודש נובמבר ודצמבר  ,1988ואז קיבלנו
 6,000בקשות ב.1989 -
עד חודש יוני  1990שלחנו למעלה מ 88,000 -שעות של קלטות הוראה וסגידה
ל 9,000 -איש בארצות הברית של אמריקה ול 18-מדינות זרות.
בחודש אוגוסט  ,1989אלוהים הינחה אותי להנגיש בקלטות את הלימודים
שהעביר לי בנושא "הבשורה ויתרונותיה" וב" -הדם של ישוע" .מאז חודש
אוגוסט  ,1989שלחנו ללא תשלום על פי הבקשה ,קלטת אחת פעם בחודש
במשך  20חודשים ,החל מהקלטת הראשונה בסדרה – "הוא קם לתחייה שוב".
אלוהים הינחה אותי לשים את הלימודים מ" -הבשורה ויתרונותיה" ו" -הדם של
ישוע" בצורת ספר ולהפיץ את הספרים האלה – שוב ,ללא חיוב על פי בקשה.
ב -קורינתים א'  ,9:9-18אמר השליח פאולוס:
הרי בתורת משה כתוב" :לא – תחסום שור בדישו".
האם לשוורים דואג האלוהים? (פסוק )9
או שבכלל למעננו זה נכתב ,כדי שהחורש יחרוש
בתיקוה והדש ידוש בתיקוה להשתתף ביבול( .פסוק )10
אם זרענו לכם דברים רוחניים ,מה רבותא בכך אם
נקצור דברים חמריים מיכם? (פסוק )11
ואם לאחרים יש חלק בזכות עליכם ,הלא כל שכן לנו?
אבל לא ניצלנו את הזכות הזאת ,אלא סובלים אנו הכל
למען לא נשים שום מכשול לבשורת המשיח( .פסוק )12
האינכם יודעים כי העובדים בקודש פרנסתם מבית
המקדש ומשרתי המזבח נוטלים את חלקם מן המזבח?
(פסוק )13
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כך גם תיקן האדון ,שהמכריזים את הבשורה יחיו מן
הבשורה( .פסוק )14
ברם אני לא ניצלתי דבר מן הדברים האלה ,אף לא
כתבתי זאת כדי שלי יהיה כך .מוטב לי למות ושלא
ישים איש את תהילתי זו לריק; (פסוק )15
כי כאשר אני מבשר את הבשורה אין לי מה להתהלל,
שכן חובה מוטלת עלי ואוי לי אם לא אבשר( .פסוק )16
אם מרצוני אני עושה זאת ,מגיע לי שכר .אבל אם לא
מרצוני ,הרי שתפקיד הופקד בידי; (פסוק )17
מה אפוא שכרי?  - -בזה שאני מבשר את הבשורה
ומציע אותה בלא מחיר מבלי לנצל את הזכות שיש לי
בבשורה! (פסוק )18
זה מה שאלוהים הורה לי לעשות – לבשר את בשורת המשיח ללא חיוב.
אלוהים גילה לי את התורות במהלך  20השנים האחרונות .אם יש לכם
אוזניים לשמוע ,הניחו בצד את הגאווה הדתית שלכם ,המסורת הדתית שלכם,
המסורת שלכם על האדם ,הדת שלכם ,התיאולוגיה שלכם ,ותורתכם בבית ספר
ללימודי התנ"ך .הקורינתים א'  8:1אומר לנו שהידע מתפוצץ ,אבל צדקה ,או
אהבה ,מחולקים .יוחנן  6קובע" :זו אהבה שאנחנו הולכים אחרי המצוות שלו".
וב -יוחנן  14:23קובע" :מי שאוהב אותי ישמור את דבריי".
האלוהים מתגלית מתוך אמונה לתכלית אמונה ,ככתוב" :וצדיק באמונתו
אם אתם אוהבים את האלוהים ,אתם תשמרו את מילותיו .אם תשמור על
מילותיו ,אתם תשמרו על חסותו ,ואם תשמרו על חסותו ,אתם תטיפו את
הבשורה ,אלוהים ישלח אתכם ,ואם אלוהים ישלח אתכם ,זה יהיה מכיוון שאתם
מטיפים את הבשורה.
אם אתם מטיפים את הבשורה ,זה כוחו של האלוהים לישועה לכל אחד
שמאמין – ליהודים קודם וגם ליוונים .רומאים  1:17קובע :כי בה צדקת יחיה".
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פרק 1
ערוך שינוי יסודי
אני רוצה להמשיך לדבר על הבשורה של ישוע  -כלומר ,מותו ,קבורתו
ותחייתו של אדון ישוע .בספר זה אנו הולכים לראות כי מותו ,קבורתו ותחייתו,
היה תוכניתו של אלוהים ליישב את האדם עם עצמו.
באל הרומים ה:י השליח פאולוס אומר:
" שֶׁ כֵּן ִאם בִ זְמַ ן שֶׁ הָ יִינּו אֹויְבִ ים נ ְִרצֵּ ינּו לֵּאֹלהִ ים בְ מֹות בְ נֹו ,עַל אַ חַ ת כַמָ ה וְ כַמָ ה
ִנּוָשַ ע בְ חַ יֵּי בְ נֹו לְ אַ חַ ר שֶׁ כְ בָ ר נ ְִרצֵּ ינּו "
פירוש המילה "נרצה" הוא לבצע שינוי יסודי .אלוהים תכנן מראשית העולם
לפשר בין האדם אליו .תוכנית הפיוס של אלוהים הייתה תוכניתו לבצע שינוי
יסודי באדם.
בתוכניתו של אלוהים ,כוונתו הייתה ,והיא ,לשנות את רוחו ,גופו ונפשו של
האדם לפשר בין האדם אליו .אני משוכנע שתוכנית זו כללה את נפילתו של
אדם .אני מאמין שאלוהים התכוון מיסודו של העולם שאדם ייפול ,ואני חושב
שאני יכול להראות לכם את זה כשאנו קוראים את הכתובים האלה.
הבשר הוא הבעיה
אני גם מאמין שבסופו של דבר בשר האדם תמיד היה זה שהפריד אותו
מאלוהים .בראשית ו :ה-ו נאמר:
ַוי ְַרא יְהוָה ,כִ י ַרבָ ה ָרעַת הָ אָ דָ ם בָ אָ ֶׁרץ ,וְ כָל-יֵּצֶׁ ר מַ חְ ְשבֹ ת לִ בֹוַ ,רק ַרע כָל-הַ יֹום
" פסוק ה"
ַ .ו ִינָחֶׁ ם יְהוָה ,כִ י-עָשָ ה אֶׁ ת-הָ אָ דָ ם בָ אָ ֶׁרץ; ַוי ְִתעַצֵּ ב ,אֶׁ ל-לִ בֹו
" פסוק ו"
אז נראה שהבשר היה הבעיה עם האדם כבר מההתחלה .האדם מורכב מרוח,
גוף ונפש = הרוח והנפש מהווים את הלב ,והחלק הנשמותי ני של הלב הוא גם
חלק מהבשר.
אני מאמין שאתה יכול לקרוא במדויק לבשר של אדם כל דבר חוץ מרוחו.
הבשר כולל את הנפש ,מכיוון שהיא מתאווה נגד הרוח.
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הובל על ידי הרוח
אל הגלטים ה  :ט"ז – י"ח אנו מוצאים את פאולוס כותב לכנסיה בגלאטיה ,ב
כנסיה שהחלה ברוח וחזרה תחת החוק .פול הצהיר את הדברים האלה:
אֹומֵּ ר ֲא ִני ָלכֶׁם; הִ ְתהַ לְ כּו בְ דֶׁ ֶׁרְך הָ רּוחַ וְ ל ֹא ְתמַ לְ אּו אֶׁ ת תַ אֲוֹות
" פסוק ט"ז "
הַ בָ שָ ר"
כִ י הַ בָ שָ ר ִמ ְתאַ ֶּׁו ה לְ מַ ה שֶׁ בְ נִּגּוד לָרּוחַ  ,וְ הָ רּוחַ ִמ ְת ַנּגֶׁדֶׁ ת לַבָ שָ ר; ְשנֵּיהֶׁ ם ִמ ְתנַּגְ ִדים
זֶׁה ָלזֶׁה וְ ָלכֵּן אֵּ י ְנכֶׁם יְכֹולִ ים ַלעֲשֹות אֶׁ ת מַ ה
" פסוק י"ז " .שֶׁ בִ ְרצֹו ְנכֶׁם
"
ַתֹורה
.אֲבָ ל ִאם הָ רּוחַ מַ נְהִ יגָה אֶׁ ְתכֶׁםֲ ,אזַי אֵּ י ְנכֶׁם כְ פּופִ ים ל ָ
" פסוק י"ח"
פאולוס אומר לנו שהדרך היחידה להימנע מלהיות תחת החוק ,והדרך היחידה
להימנע ממילוי תאוות הבשר או הרצונות של הבשר ,היא להיות מובל על ידי
רוח הקודש .הוא אומר לנו שבשרו של בן אנוש מנוגד לרוח הקודש ,ושאינך
יכול לעשות את הדברים שהיית עושה בבשר.
אל הגלטים ה  :י"ט – כ"א מספרים לנו שעבודות הבשר הן ניאוף ,זנות ,טומאה
וכדומה .בבשורה על-פי מתי ט"ו  :י"ט אמר ישוע:
" כִ י ִמן הַ לֵּב נֹובְ עֹות מַ חְ ְשבֹות ֶׁרשַ עְ ,רצִ יחֹות ,נִאּופִ ים ,זְנּו ִניםּ ,גְ נֵּבֹותֵּ ,עדֻיֹות
".שֶׁ קֶׁ ר וְ גִ ּדּופִ ים
חלק מהנשמה נמצא בלב ,והחלק הנשמותי של הלב הוא חלק מהבשר .הבשר
הוא הכל חוץ מהרוח .אי אפשר ללכת עם אלוהים אלא מלהוליך על ידי רוחו.
תוכנית הפיוס
תוכניתו של אלוהים מיסודו של העולם הייתה לשלוח את ישוע לאדמה למות
בשבילך ובשבילי ,כדי שיוכל לפשר בין האדם אליו  .לאלוהים הייתה תוכנית זו
לפני יסוד העולם ,והתכנית היא בבירור במקרא.
בחקר תוכנית הפיוס של אלוהים ,רוח הקודש הראתה לי שש מעשים מובחנים
שאלוהים עשה באמצעות הבשורה כדי לפשר בין האדם אליו .יכול להיות שיש
יותר ,אבל אלה הם שיש לי התגלות.

 5תוכנית הפיוס של אלוהים

אם תלמדו את שש הפעולות הללו ,רוח הקודש תעניק לכם הבנה בהן .כשאתה
לומד ,תבין מהר מאוד שאחת או יותר מהפעולות הללו אינן שלמות בחיים שלך
ושאתה לא מפויס לחלוטין עם אלוהים.
הדבר הראשון שאלוהים היה צריך לעשות כדי לפשר אותנו אליו היה לסלוח
לנו על חטאינו ולגאול אותנו ,או לשחרר אותנו .כדי להשיג זאת ,יש לשלם קנס
בגין חטא .העונש על חטא הוא מוות .מישהו היה צריך למות כעונש על חטא וזה
היה ישוע .הוא נשא את חטאינו בגופו ,והוא שילם העונש על חטא.
הדבר השני שאלוהים היה צריך לעשות הוא לבטל את החוק .הוא נאלץ להפוך
את החוק לבלתי פעיל .הוא נאלץ לסלק את החוק ולהוציא את חיינו מכל
פעילות החוק .אחרת היינו ממשיכים לחטוא.
הדבר השלישי שאלוהים עשה היה להרוג את האיבה ,או את האויב .הוא נאלץ
לצלוב את הזקן .הזקן הוא אותו גוף שאתה ואני חיים בו .הגוף שלנו הוא גוף
של חטא ,והדרך היחידה שנוכל להתמודד איתו היא על ידי אמונה  -על ידי
הטבלתו דרך מים למותו של האדון ישוע המשיח.
הדבר הרביעי שאלוהים עשה היה להיפטר מיהודי וגוי ולעשות גוף אחד  -גוף
של ישוע .אין גזעים של אנשים .מעולם לא היו עם יהודים וגויים בלבד
לאלוהים .אין גזע שחור ,אין גזע לבן ואין גזע צהוב ,ואין עוד יהודי או גוי .יש
גוף אחד ,וזה המשיח.
הדבר החמישי שעשה ישוע היה להטיף לנו שלום .הוא הביא שלום למין
האנושי ,ואנחנו יכולים להשלים עם אלוהים.
הדבר החמישי שעשה ישוע היה להטיף לנו שלום .הוא הביא שלום למין
האנושי ,ואנחנו יכולים להשלים עם אלוהים.
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פרק 2
יסוד העולם
פנה איתי .עכשיו לספר בראשית א :א-ב  .אני הולך להראות לכם כמה דברים
בכתובים שאלוהים ,ברוחו ,גילה לי .לשתף בגלוי .אני מזהה את הדברים האלה
במשך שנים בציור ,אך מעולם לא הוטלתי להפנות אותם עד כה.
בראשית א :א מתחיל:
אשית ,בָ ָרא אֱֹלהִ ים ,אֵּ ת הַ שָ מַ ִים ,וְ אֵּ ת הָ אָ ֶׁרץ""פסוק א"
"בְ ֵּר ִ
" וְ הָ אָ ֶׁרץ ,הָ יְתָ ה תֹ הּו וָבֹ הּו ,וְ חֹ שֶׁ ְך ,עַל-פְ נֵּי ְתהֹום; וְ רּוחַ אֱֹלהִ יםְ ,מ ַרחֶׁ פֶׁת עַל-פְ נֵּי
"פסוק ב".הַ מָ ִים
"
נהגתי לתהות ,מדוע אלוהים יברא את השמים ואת הארץ ,והארץ הייתה חסרת
צורה ובטלה? זה לא היה הגיוני  ..נראה היה שתחילת התנ"ך הייתה סותרת .זה
בגלל שלא הייתה לי הבנה.
" וְ הָ אָ ֶׁרץ ,הָ יְתָ ה תֹ הּו וָבֹ הּו ,וְ חֹ שֶׁ ְך ,עַל-פְ נֵּי ְתהֹום; וְ רּוחַ אֱֹלהִ יםְ ,מ ַרחֶׁ פֶׁת עַל-פְ נֵּי
"פסוק ב".הַ מָ ִים
"
"

"פסוק ג" ַ ".וי ֹאמֶׁ ר אֱֹלהִ ים ,יְהִ י אֹור; ַויְהִ י-אֹו

אלוהים הביט בארץ ,והיא היתה חסרת צורה ובטלה .החושך היה עליה ,ולא
היה אור.
הרס לאחר השמדה בוכה :
כעת ,פנו לספר ירמיהו ,ונראה מה אומר הנביא ירמיהו ברוח הקודש בפרק ד.
החל מפסוק י"ט  ,ירמיהו מתעד את אותו מצב שמתואר בספר בראשית א :ב.
ירמיהו קובע :
" מֵּ עַי מֵּ עַי אחולה (אֹ חִ ילָה) קִ ירֹות לִ בִ י ,הֹ מֶׁ ה-לִ י לִ בִ י--ל ֹא אַ ח ֲִרש :כִ י קֹול שֹופָר
.שמעתי (שָ מַ ע ְַת) נַפְ ִשיְ ,תרּועַת ִמלְ חָ מָ ה
"פסוק י"ט"
"
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לא היה אלא קול של מלחמה בארץ :
"פסוק כ"

" שֶׁ בֶׁ ר עַל-שֶׁ בֶׁ ר נִקְ ָרא "
הפחד היה בכל מקום :
" כִ י שֻ ְּדדָ ה כָל-הָ אָ ֶׁרץ; פִ ְתאֹ ם שֻ ְּדדּו אֹ הָ לַיֶׁ ,רגַע י ְִריעֹ תָ י"
"פסוק כ"
" עַד-מָ תַ י ,אֶׁ ְראֶׁ ה-נֵּס--אֶׁ ְש ְמעָה ,קֹול שֹופָר?"

"פסוק כ"א"

אֹותי ל ֹא יָדָ עּו--בָ נִים ְסכָלִ ים הֵּ מָ ה ,וְ ל ֹא נְבֹו ִנים הֵּ מָ ה; ֲחכ ִָמים הֵּ מָ ה
" כִ י אֱוִ יל ע ִַמיִ ,
"פסוק כ"ב".לְ הָ ַרעּ ,ולְ הֵּ יטִ יב ל ֹא יָדָ עּו
"
עיינו בפסוק כ"ג :
יתי ,אֶׁ ת-הָ אָ ֶׁרץ ,וְ הִ נֵּה-תֹ הּו ,וָבֹ הּו; וְ אֶׁ ל-הַ שָ מַ יִם ,וְ אֵּ ין
" ָר ִא ִ
.אֹורם
"פסוק כ"ג" ָ
"
זה היה המצב שתואר בספר בראשית א :ב .הארץ הייתה ללא צורה ,ובטלה,
ולא היה אור.
לא היה אף איש
הביטו היטב בפסוקים הבאים :
יתי ,הֶׁ הָ ִרים ,וְ הִ נֵּה ,רֹ ע ֲִשים; וְ כָל-הַ ּגְ בָ עֹות ,הִ ְתקַלְ קָלּו
"פסוק ָ ".ר ִא ִ
"
כ"ד"
"

יתי ,וְ הִ נֵּה אֵּ ין הָ אָ דָ ם..
"פסוק כ"ה"ָ " .ר ִא ִ

" וְ הִ נֵּה אֵּ ין הָ אָ דָ ם " היו אנשים  -לפני שהארץ הפכה ללא צורה ובטלה והשמים
לא היה בהם אור .ראינו בפסוק כ"ב שהאנשים האלה היו ,כל חכמים לעשות רע
"וכי" כדי לעשות טוב אין להם שום ידע " .עם זאת ,לא היה איש .
הארץ השלמה תהיה שוממה
לא רק שלא היה אדם ,אלא שאלוהים גם השמיד את האדמה.
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פסוק כ"ה מתחיל:
"

"פסוק כ"ה" ".וְ כָל-עֹוף הַ שָ מַ ִים ,נָדָ דּו

יתי ,וְ הִ נֵּה הַ כ ְַרמֶׁ ל הַ ִמ ְדבָ ר; וְ כָל-ע ָָריו ,נ ְִתצּו ִמפְ נֵּי יְהוָהִ --מפְ נֵּי ,חֲרֹון
" ָר ִא ִ
"פסוק כ"ו"
אַ פֹו.
" כִ י-כֹ ה אָ מַ ר יְהוָהְ ,שמָ מָ ה ִתהְ יֶׁה כָל-הָ אָ ֶׁרץ; וְ ָכלָה ,ל ֹא
"פסוק כ"ז".אֶׁ עֱשֶׁ ה
"
" עַל-ז ֹאת תֶׁ אֱבַ ל הָ אָ ֶׁרץ ,וְ קָ ְדרּו הַ שָ מַ יִם ִממָ עַל--עַל כִ יִ -דבַ ְר ִתי זַמֹ ִתי ,וְ ל ֹא נִחַ ְמ ִתי
" "פסוק כ"ח" .וְ ל ֹא-אָ שּוב ִממֶׁ נָה
מתוך קטעי הכתובים הללו ברור לי שהייתה ארץ ושמיים לפני אלה שיש לנו
עכשיו .אלוהים בכעסו השמיד את הארץ ,אך הוא לא עשה את זה סוף מלא.
בפסוק כ"ז ,ירמיהו מדווח כי האדון אמרְ " ,שמָ מָ ה ִתהְ יֶׁה כָל-הָ אָ ֶׁרץ; וְ ָכלָה ,ל ֹא
" זהו מצב האדמה כפי שנרשם בספר בראשית א :ב וירמיהו ד :כ"ג ..אֶׁ עֱשֶׁ ה
ברור לי שגברים היו קיימים לפני אדם .ברור לי כי זעמו של אלוהים נשפך על
השמים ועל הארץ  -היה" וחֹשֶׁ ְך ,עַל-פְ נֵּי ְתהֹום" ו" הָ אָ ֶׁרץ ,הָ יְתָ ה תֹ הּו וָבֹ הּו ".
הם חכמים לעשות רע
הביטו שוב בירמיהו ד:כ :
.שֶׁ בֶׁ ר עַל-שֶׁ בֶׁ ר נִקְ ָרא ,כִ י שֻ ְּדדָ ה כָל-הָ אָ ֶׁרץ..
ובפסוק כ"ב:
אֹותי ל ֹא יָדָ עּו--בָ נִים ְסכָלִ ים הֵּ מָ ה ,וְ ל ֹא נְבֹו ִנים הֵּ מָ ה; ֲחכ ִָמים הֵּ מָ ה
" כִ י אֱוִ יל ע ִַמיִ ,
.לְ הָ ַרעּ ,ולְ הֵּ יטִ יב ל ֹא יָדָ עּו
"
כנסיית ישוע המשיח כיום  -הכנסייה כביכול ,כלומר " -חכמה לעשות רע ,אך
כדי לעשות טוב אין להם שום ידע ".אם אתה יכול לקבל את זה ,אתה יכול
לקבל את הדו"ח של ירמיהו על מה שאלוהים עשה לפני שברא את אדם  -הוא
השמיד את האדם.
עיינו בפסוק כ"ה:
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יתי ,וְ הִ נֵּה אֵּ ין הָ אָ דָ ם; וְ כָל-עֹוף הַ שָ מַ יִם ,נָדָ דּו
" ָ ".ר ִא ִ
אלוהים שפך את כעסו על השמים ועל הארץ ,והוא שפך אותו על האדם.
אני משוכנע שלאלוהים הייתה תוכנית פיוס מיסוד העולם .התוכנית שלו הייתה
שאדם ייפול .הסיבה לכך ,כפי שאני מבין את הכתוב ,הייתה לאפשר לאלוהים
להתמודד עם בשר האדם ,כולל נשמתו.
אני מאמין בזה בהחלט .בנוסף ,אלוהים שם רוח חדשה ונפש חדשה באדם ,והוא
העמיד לרשותו את חייו של האדון ישוע המשיח ,שיגיעו לידי ביטוי בבשרנו .זו
הייתה תוכניתו מראשית העולם.
נבחר לפני יסוד העולם
אל האפסים א :ג-ד  :תראו מה כתב השליח פאולוס לכנסייה באפסוס  .ב
"בָ רּוְך הָ אֱֹלהִ ים אֲבִ י אֲדֹונֵּנּו יֵּשּו ַע הַ מָ ִשיחַ  ,אֲשֶׁ ר בֵּ ֵּרְך אֹותָ נּו בְ כָל בְ ָרכָה רּוחָ נִית
"פסוק ג"
בַ שָ מַ יִם ,בַ מָ ִשיחַ "
דֹושים ּובְ לִ י ּדֹ פִ י לְ ָפנָיו
" כְ שֵּ ם שֶׁ בָ חַ ר אֹותָ נּו בֹו בְ טֶׁ ֶׁרם הִ ּוָסֵּ ד תֵּ בֵּ ל ,לִ הְ יֹות קְ ִ
"פסוק ד".בְ אַ הֲבָ ה
"
אלוהים בחר בנו במשיח לפני יסוד העולם .למה?
דֹושים ּובְ לִ י ּדֹ פִ י לְ ָפנָיו בְ אַ הֲבָ ה
"פסוק ד"  ".לִ הְ יֹות קְ ִ
"
דֹושים
זה לא מדהים? "שעלינו להיות קדושים וללא אשמה לפניו באהבה " ".קְ ִ
ּובְ לִ י ּדֹ פִ י - "...במילים אחרות ,מושלם  -בדיוק כמו ישוע .ישוע אמר בבשורה
אֹותי י ְִשמֹ ר אֶׁ ת ְּדבָ ִרי ".אם אתה אוהב את
"מי שֶׁ אֹוהֵּ ב ִ
על-פי יוחנן י"ד  :כ"גִ :
ישוע ,תעשה את רצון האב.
אלוהים בחר בנו במשיח ישוע לפני היסוד של "העולם ,שאנחנו צריכים להיות
קדושים וללא אשמה לפניו .לפניו ,לא לפני האדם .לפני האל באהבה.
אל האפסים א :ה-ו :ממשיכים:
" הּוא ָיעַד אֹותָ נּו לִ הְ יֹות לֹו לְ בָ ִנים עַל־ ְידֵּ י יֵּשּו ַע הַ מָ ִשיחַ  ,כְ חֵּ פֶׁץ ְרצֹונֹו
"פסוק ה " "
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לִ ְתהִ לַת כָבֹוד עַל חַ ְסּדֹו אֲשֶׁ ר הֶׁ ֱע ִניק לָנּו בַ אֲהּובֹו

"פסוק ו "

אלוהים הקדים אותנו לאימוץ ילדים על ידי ישוע המשיח לעצמו ,לפי התענוג
הטוב של רצונו .אתה יכול לראות את זה? אתה ואני לא קשורים לזה .אנו פשוט
מקבלים את מה שאלוהים בחר לעשות איתנו באמצעות האדון ישוע המשיח.
נהרג מיסוד העולם
בהתגלות י"ג:ח ישוע מתואר כ:
שה הַ טָ בּוחַ מֵּ הִ ּוָסֵּ ד תֵּ בֵּ ל
 ....הַ ֶׁ ֹ
כוונתו ומטרתו של אלוהים מאז ומעולם הייתה שיש לאבד את ישוע מיסודו של
העולם.
תראו את איגרת פטרוס הראשונה א :י"ט  -כ .נאמר לנו בפסוק י"ח שלא נגאלנו
עם דברים מושחתים ,כגון כסף וזהב ,משיחתנו השווא ,או מהתנהגותנו,
" כִ י ִאם בְ דָ ם יָקָ ר שֶׁ ל שֶׁ ה תָ ִמים שֶׁ אֵּ ין בֹו מּום ,בְ דָ מֹו שֶׁ ל הַ מָ ִשיחַ "
"פסוק "י"ט "
" אֲשֶׁ ר נֹודַ ע ִמקֶׁ דֶׁ ם ,לִ פְ נֵּי הִ ּוָסֵּ ד תֵּ בֵּ ל ,וְ נִגְ לָה בְ אַ ֲח ִרית הַ י ִָמים לְ מַ ַע ְנכֶׁם "
"פסוק כ "
קדמו מראש ליסוד העולם שישוע צריך לבוא לארץ ,למות ,להיקבר ,לרדת
לגיהינום ולהתרומם מהמתים בשבילך
ובשבילי ,כדי שיוכל לגאול אותנו משיחתנו השווא,או התנהגות ריקה ,דרך דמו
היקר.
רוח הקודש תשכנע אתכם
כל אלה אמיתות תנ"כיות בסיסיות העומדות לרשות כל מי שיעז להאמין להם.
אני לא אומר לך שקל להאמין; אני אומר לך רק שאלוהים יכול לשכנע אותך
מהם.
ישוע אמר בבשורה על-פי יוחנן ט"ז :ח  -י"א כי רוח הקודש באה לשכנע אותך
ואותי בחטא ,בצדק ובשיפוט .זה המשרד שלו .רוח הקודש שכנע אותי בדברים
שאני מלמד אותך עכשיו.
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דעתי לא הבינה את כתבי הקודש האלה .למעשה ,הראשונה אל הקורינתים
ב:י"ד אומר לי שהדברים שאני מלמד כאן הם טיפשות לטעמי .תאמינו לי שכן.
זה לא יכול להיות ".הם היו טיפשות .הראשונה אל הקורינתים ב:י"ד אומר
שהאדם הטבעי אינו יכול לקבל את הדברים ברוח האל .עליהם להתגלות לרוחך
על ידי רוח הקודש.
עם זאת ,אם תאמינו לדברים האלה ,ותאפשר לאלוקים לגלות אותם בפניכם על
ידי הרוח ,תוכלו לקבל התגלות של אותם,
הם יהיו לך החיים ובריאות לבשרך.
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פרק 3
התפתחות ומדע
הבנת ירמיהו פרק ד וספר בראשית פרק א למעשה עוזרת לי להבין את האדם
הפרהיסטורי ואת כל שרידי חיי החיות הקדומים שהתגלו.
תמיד חשבתי שזה צר אופקים לחשוב שהאדם והשמיים והארץ היו קיימים רק
במשך חמשת אלפים שנים בערך .מעולם לא יכולתי להבין זאת .חשבתי ,אם
אלוהים היה מההתחלה  -אם הוא ההתחלה והסוף ,מדוע דבר לא קרה עד לפני
חמשת אלפים שנים ?
אם אתה לומד כתבי קודש בלב כנה ורצון להבין ולהכיר את אלוהים ,הוא יגלה
לך את האמיתות לגבי עצמו  -תעלומות מלכות האל .הוא אפילו יגלה את
תעלומות האל מהעבר.
המקור או האדם
ללא יוצא מן הכלל ,הקהילה המדעית התעלמה מהתנ"ך כדבר אלוהים .בנוסף,
הקהילה המדעית התעלמה ממה שרשום בתנ"ך הנוגע למקור ותפקידי החיים
של בעלי החיים ,כולל האדם.
פנה לספר בראשית ב:ז:
ַויִיצֶׁ ר יְהוָה אֱֹלהִ ים אֶׁ ת-הָ אָ דָ םָ ,עפָר ִמן-הָ אֲדָ מָ הַ ,ו ִיפַח בְ אַ פָיו ,נ ְִשמַ ת חַ ִיים; ַויְהִ י
.הָ אָ דָ ם ,לְ ֶׁנפֶׁש חַ יָה
הנה מקורו של האדםַ " .ויִיצֶׁ ר יְהוָה אֱֹלהִ ים אֶׁ ת-הָ אָ דָ םָ ,עפָר ִמן-הָ אֲדָ מָ ה".
הקהילה המדעית התעלמה מהצהרה זו.
ירמיהו א :ה אומר:
…… בְ טֶׁ ֶׁרם אצורך (אֶׁ צָ ְרָך) בַ בֶׁ טֶׁ ן ְידַ עְ ִתיָך
לידיעתך ,ההיווצרות אינה מתחילה בשבוע השניים עשר או ארבעה עשר או
שש-עשרה .גיבוש מתחיל מההתעברות.
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תפקודים או בעלי החיים
אני לא מתכוון להיכנס לוויכוח שמתנהל בקהילה הנוצרית על אבולוציה ויצירה,
משום שאף אחד לא מנצח ,כולם מפסידים ואף אחד לא יודע על מה הם
מדברים .כל מה שאני הולך לעשות זה להראות לכם כמה פסוקים על תפקודים
של בעלי חיים.
ראשית ,התבוננו בתהילים כ"ט :ט :
קֹול יְהוָה ,יְחֹולֵּל אַ יָלֹות--
מתי חיה הולכת ללדת? כאשר האדון מדבר
כעת ,פנו אל תהילים ק"ד  :כ"א איתי:
.הַ כְ פִ ִירים ,שֹ אֲגִ ים לַטָ ֶׁרף;

ּולְ בַ קֵּ ש מֵּ אֵּ ל ,אָ כְ לָם

האם שקלת אי פעם שאריה בר מחפש אוכל מאלוהים? אכילה היא תפקוד של
בעלי חיים.
איך גברים מתפקדים? במעשי השליחים י"ז :כ"ז-כ"ח נאמר:
לְ מַ עַן יְחַ פְ שּו אֶׁ ת הָ אֱֹלהִ ים; אּולַי ְיג ְַששּו אַ ח ֲָריו וְ ִי ְמצְ אּו אֹותֹו ,אַ ף שֶׁ אֵּ ינֹו ָרחֹוק "
.מכָל אֶׁ חָ ד מֵּ ִאתָ נּו
" פסוק כ"ז " ִ
"
שֹור ֵּריכֶׁם אָ ְמרּו "
ּומ ְתנֹועֲעִ ים וְ קַ י ִָמים ,כְ מֹו שֶׁ ּגַם אֲחָ ִדים ִמ ְמ ְ
הֵּ ן בֹו ֲאנַחְ נּו חַ יִים ִ
" פסוק כ" ח ".שֶׁ ּגַם ֲאנַחְ נּו צֶׁ אֱצָ אָ יו
"
ּומ ְתנֹועֲעִ ים וְ קַ י ִָמים " ,ממש יש קורס קצר בפיזיולוגיה" .
הֵּ ן בֹו ֲאנַחְ נּו חַ יִים ִ
שֹור ֵּריכֶׁם אָ ְמרּו שֶׁ ּגַם ֲאנַחְ נּו צֶׁ אֱצָ אָ יו
"  ".כְ מֹו שֶׁ ּגַם אֲחָ ִדים ִמ ְמ ְ
" פסוק כ" ח "
מקורו של האדם הוא שאנחנו צאצאים של אלוהים.
מעשי השליחים י"ז :כ"ט ממשיך:
" ָלכֵּן בִ הְ יֹותֵּ נּו צֶׁ אֱצָ אֵּ י אֱֹלהִ ים אֵּ ין אָ נּו צְ ִריכִ ים ַלחֲשֹ ב שֶׁ הָ אֱֹלהּות ּדֹומָ ה לְ זָהָ ב אֹו
לְ כֶׁסֶׁ ף אֹו לְ אֶׁ בֶׁ ן ,פְ ִסילֵּי אֳמָ נּות ּופְ ִרי מַ חֲשֶׁ בֶׁ ת אָ דָ ם "
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התנ"ך מכיל כל תשובה שאי פעם רציתי .התשובה לכל אחת מהשאלות שלי
כתוב בדפי המקרא .הבעיה שהייתה לי הייתה האמונה שהתנ"ך נכון.
כל יצור לפי סוגו
בספר בראשית א  :כ"ד אחרי היום החמישי:
" ַוי ֹאמֶׁ ר אֱֹלהִ ים ,תֹוצֵּ א הָ אָ ֶׁרץ ֶׁנפֶׁש חַ יָה לְ ִמינָּה ,בְ הֵּ מָ ה ו ֶָׁרמֶׁ ש וְ חַ יְתֹו-אֶׁ ֶׁרץ ,לְ ִמינָּה;
"ַ .ויְהִ י-כֵּן
" ַויְהִ י-כֵּן " ,וזה נשאר כך גם היום .מדענים מנסים לחצות זנים של בעלי חיים
מזה מאות שנים ,והם אינם יכולים לעשות זאת .אתה יכול לשים מינים שונים
באותה ערסלה ,והם לא ישתלבו.
בעלי החיים היחידים מסוגים שונים שיכולים להתרבות הם סוס ותחת,
וצאצאיהם ,הפרד ,הם סטריליים ,ומדענים מעולם לא רשמו כי פרדות הצליחו
להתרבות.
התנ"ך מדויק לחלוטין ,וזה היה מאז אדם שהיה לפני כחמשת אלפים שנים .
בראשית א  :כ"ה ממשיך :
" ַו ַיעַש אֱֹלהִ ים אֶׁ ת-חַ יַת הָ אָ ֶׁרץ לְ ִמינָּה ,וְ אֶׁ ת-הַ בְ הֵּ מָ ה לְ ִמינָּה ,וְ אֵּ ת כָלֶׁ -רמֶׁ ש
" .הָ אֲדָ מָ ה ,לְ ִמינֵּהּו; ַו ַי ְרא אֱֹלהִ ים ,כִ י-טֹוב
אלוהים ראה שזה כך  -שבעלי חיים מתרבים רק לאחר המין שלהם ,והוא ראה
שהחיות שהוא עשה היו טובות .הוא לא עשה כאלה שהוא אהב יותר מאחרים -
הוא קרא לכולם טוב.
שלדי סוסים קטנים
גדלתי במשפחה שנאמר לי שכוללת ארבעה דורות של פרשים ,סופרת את
עצמי .אז לא הייתי בקיא בסוסים כשנכנסתי לבית הספר לרפואה וטרינרית
באוניברסיטת מיזורי בשנת תשי"ח.
כשלמדתי בבית הספר ,התבוננתי בטיפול בשרידי שלד קטנים של מה שהיה
אמור להיות סוסים פרהיסטוריים .לסוסים כביכול אלה היו ארבע תחזיות טופר,
כמו בהונות ,על רגליהן הקדמיות .מדענים חשבו שהשלדים הם בני כמה אלפי
שנים ,ואולי עד כחמשים אלף שנים .
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הפרופסורים בבית הספר אמרו לי שארבעת "אצבעות הרגליים" הללו התפתחו
 ששתי "בהונות הרגליים" נשרו ונעלמו לגמרי ,ש"בוהן "אחרת עברה לחלקהאחורי של הקרסול והפכה להקרנה רודמנטרית .וכי "הבוהן" האמצעית הפכה
לספרה הנושאת משקל  -הפרסה ,המשתנה בקוטר של שניים עד שתים עשרה
סנטימטרים ,תלוי בגודל הסוס.
הסתכלתי על השלדים האלה ואמרתי לעצמי" ,הסוסים שאני מכיר היום לא היו
יכולים להיראות כמו הכלב הזה ".הטפרים שעל השלדים האלה נראו כמו טופר
של כלב .עם זאת ,לדברי הפרופסורים "הבוהן" האמצעית צמחה עם השנים -
אני מניח שהם חשבו שזה משנים של ריצה על סלעים או משטחים קשים
אחרים ,שתי "בהונות" נפלו ,וה"בוהן "הרביעית נעה והתכווצה אל ידית קטנה.
נדהמתי שגברים משכילים יכולים להאמין בזה .בהיותי רוכב דור רביעי ,לא
יכול היה לקבל את מה שאמרו ,וחשבתי שהם לא השפיעו עלי .עם זאת עברתי
על השלדים הקטנים האלה במשך ארבע שנים בבית הספר ,ובכל יום השטן היה
אומר לי "תסתכל עליהם".
הרוחות האלו קיבלו אותי ,והם היו כה חזקים ועדינים עד שלא הבנתי אפילו מה
קורה .עם זאת ,סוף סוף התחלתי להימסר מהם.
ראיתי את השלדים האלה בעצמי .הם האמינו שהם מבוגרים בהרבה מ-חמשת
אלפים שנים  .שנה .ידעתי מהתנ"ך שכדור הארץ היה בן חמשת אלפים שנים
בערך .אז הייתי צריך לקבל החלטה.
שקול את התנ"ך
כשהתחלתי לשרת את ישוע ,הייתי צריך לחסום את כל מה שלימדו אותי אי
פעם ,ולהגיד" ,ישוע ,אני לא מבין שום דבר מזה .אתה תצטרך לתת לי הבנה".
לא יכולתי להכחיש שראיתי את השלדים האלה .ידעתי שהם בעלי חיים .פשוט
לא האמנתי שהם סוסים כמו אלה שהכרתי.
אם הקהילה המדעית הייתה שוקלת את התנ"ך,המדענים היו יודעים מה אומר
בראשית א:א ו -א:ב ומה אומר ירמיהו פרק ד,
והם לא היו מנסים לומר שהסוס של ימינו התפתח מבעלי חיים עם שלדים כמו
אלה  .הם היו אומרים" ,אלוהים עשה את הסוס הקטן הזה ואלוהים השמיד את
הסוס הזה ,ובספר בראשית פרק א ,אלוהים כועס; סוס חדש ,לפני חמשת אלפים
שנים".
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סוסים לא התפתחו כמו שהמדענים חושבים שהם עשו .עם זאת ,מדענים
התעלמו מהתנ"ך לחלוטין ,והם עושים זאת גם כיום .ורבים מדענים מלאי רוח
מתעלמים מהתנ"ך בדיוק כפי שעושים מדענים שאינם מלאי רוח.
רדה בקרב איביך
בכל אופן ,בזמן שהתפללתי ,שאלתי" ,ישוע ,מה אני אמור לעשות? אל תשאיר
אותי רק תוהה" .אחרי הכל ,בבשורה על-פי יוחנן ט"ו  :ט ישוע אמר שאנחנו
בעולם ,אבל אנחנו לא בזה.
הקהילה הדתית פשוט מנסה לברוח מהעולם .אם הם לא אוהבים את בתי הספר
הציבוריים ,הם בונים בית ספר דתי ,והם הופכים אותך לקנאי דתי ומעמידים לך
בבשורה על-פי מתי ט"ו  :כ"ב הם הופכים עשרה עבדים ,וכפי שישוע אמר ב
אותך פעמיים לילד הגיהינום שהם עצמם .
רוח אלוהים ענתה לי ,מתוך תהילים ק"י  :א-ב :
ימינִי; עַד-אָ ִשית אֹ יְבֶׁ יָך ,הֲדֹ ם :לְ דָ וִ דִ ,מזְמֹור "
ְנאֻם יְהוָה ,לַאדֹ נִי--שֵּ ב לִ ִ
" פסוק א".לְ ַרגְ לֶׁיָך
"
.מַ טֵּ הֻ -עזְָך--י ְִשלַח יְהוָהִ ,מצִ יֹון; ְרדֵּ ה ,בְ קֶׁ ֶׁרב אֹ יְבֶׁ יָך "
"
" פסוק ב"
קֶׁרב "...התפתחותניםְ " .רדֵּ ה ,בְ קֶׁ ֶׁרב "...בתי
" ְרדֵּ ה ,בְ קֶׁ ֶׁרב אֹ יְבֶׁ יָךְ " ".רדֵּ ה ,בְ ֶׁ
ספר ציבוריים.
עד שתקבל הבשורה של ישוע המשיח ,אנו נצטרך להמשיך לצמוח רוחנית.
היום יבוא ,עם זאת ,כאשר ילדים בני שבע יתכוונו לומר למורה שלהם למדעים,
"ישוע מת ,הוא נקבר ,והוא קם שוב בשבילך" ,על ידי רוח הקודש ,והמורה הזה
יהיה חסר מילים . .זה ,ידידי ,פוסק בקרב אויביך.
הורים דתיים חוששים לשלוח את ילדיהם לבית הספר הציבורי מכיוון שהם
חוששים מ"הומניזם " .אז הם שולחים את ילדיהם ,לבית ספר דתי בו מורים
דתיים מלמדים את התנ"ך באמצעות המכתב ולא על ידי רוח הקודש .כל מה
שהם עושים זה לייצר מוות רוחני .כמו שאמר פאולוס בשנייה אל הקורינתים ג
" :.ו " שֶׁ כֵּן הָ אֹות ְמ ִמיתָ ה ,אֲבָ ל הָ רּוחַ ְמחַ יָה
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ישוע הוא כומר לנצח :
מזמור ק"י ממשיך:
בְ הַ ְד ֵּרי-קֹ דֶׁ ש ,מֵּ ֶׁרחֶׁ ם ִמ ְשחָ ר;
"

לְ ָך ,טַ ל  ":ע ְַמָך נְדָ בֹ ת ,בְ יֹום חֵּ ילֶָׁך
" פסוק ג".יַלְ דֻתֶׁ יָך

 .עַלִּ -דבְ ָר ִתי ,מַ לְ כִ י-צֶׁ דֶׁ ק;נ ְִשבַ ע יְהוָה ,וְ ל ֹא ִינָחֵּ ם --אַ תָ ה-כֹ הֵּ ן לְ עֹולָם
" פסוק ד"
"
האם אתה יודע מה ישוע הולך לעשות? הוא עומד לשלוט לנצח ,בקרב אויביו.
ואתה יודע מה הוא הולך לעשות איתך ואותי? הוא הולך לשלוט בנו .אנו נשלט
בכל בית ספר או בכל עיר שהוא ירצה .
לא במקרה אלוהים בחר להקים מים של משרדי חיים בפלאנו ,טקסס .פלאנו
רואה את עצמו כאחת הערים האינטלקטואליות
בטקסס .יהיה כיף לראות את שלטון הבשורה בקרב בתי הספר בפלאנו.
מעולם לא הובלתי לדבר עם מחוז בית הספר פלאנו על הוראת האבולוציה .אני
יודע שהאבולוציה אינה נכונה .ישוע יודע את זה ,אני יודע את זה ואתה צריך.
לא הגיוני לחשוב שהתפתחת מקוף.
הקופים ייעלבו אם יגידו להם את זה .הם מכירים את המורשת שלהם ,והם
מכירים את שלך .רק שדים יכלו אי פעם לבצע שקר כזה ולגרום לנו להאמין
בזה.
הניחו לצד השקרים
אני חושב שיש יותר תיעוד על האבולוציה כביכול של סוס מאשר כל חיה
אחרת .אני אגיד לך ,עם זאת ,סוסים לא התפתחו .מדענים אומרים כי סוסים
הופיעו ,אחר כך נעלמו ,ואז הופיעו שוב ,אך הם אינם יודעים מדוע הם נעלמו
או מדוע הם הופיעו שוב אחר כך.
מדענים לא יודעים כלום .הם חושבים שצורת שיני הסוסים השתנתה במהלך
חמשים אלף שנים  -החל מחדים ,חותכים כמו קרע שיניים למשטחים שטוחים
וטוחנים.
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זה עד כמה שאני הולך .אני משער שאלוהים מתכונן לשחרר אותי יותר
משקרים אלה .אם יש בי שקרים כלשהם ,אני רוצה אותם ,כי אני הולך לגלות
מה יעשה אלוהים עם בן אנוש אשר יניח בצד את כל השקרים האלה.
אם עלינו להיות תלויים בשקרים כדי להמשיך ,אנו עומדים בצרות איפשהו
בהמשך הדרך .אם אלוהים לא יכול לגבור על שקרים ,איך הוא אי פעם ייקח
אותנו לגן עדן?
האבולוציה היא שקר .אנשים המלמדים אבולוציה מלמדים שקרים ,והקהילה
המדעית מאמינה בשקרים .זה כל כך פשוט .חזק .
מדע שנקרא כך שקרית
תסתכל על הראשונה אל טימותיאוס ו  :כ
ּומטְ עָנֹות
בּורים ְתפֵּלִ ים וְ חַ ְס ֵּרי קְ דֻשָ הִ ,
טִ ימֹותֵּ יאֹוסְ ,שמֹ ר אֶׁ ת הַ פִ קָ דֹון! סּור ִמ ִּד ִ
"ּ.ופִ ְרכֹות שֶׁ ל מַ ה שֶׁ בְ ָכזָב ְמ ֻכנֶׁה "ּדַ עַת
ּומטְ עָנֹות ּופִ ְרכֹות שֶׁ ל מַ ה שֶׁ בְ ָכזָב ְמ ֻכנֶׁה "ּדַ עַת
המדע הוא ".אתה רואה את זה? " ִ
שקרי .רק הראיתי לכם דוגמא למדע שווא.
הקהילה המדעית אפילו לא יודעת מה מקור האדם .הם למעשה מאמינים שהאדם
התפתח מממלכת החיות ,והתפתח מעבר לבעלי חיים במידה שיש לו .אין פלא
שהשליח פאולוס אמר שהמדע הוא שקרי .
לא רק זה ,אלא שבראשונה אל טימותיאוס ו  :כ"א הוא אומר:
" ".יֵּש שֶׁ הִ ְתי ְַמרּו בָ ּה וְ סָ טּו ִמן הָ אֱמּונָה .הַ חֶׁ סֶׁ ד עִ מָ כֶׁם .אָ מֵּ ן
חברי ,אמונה ומדע לעולם לא יכולים ללכת יחד .הם אינם תואמים .אם אתה
מאמין במדע ,טעית מהאמונה.
פאולוס אמר שהמדע הוא "מלהיב לשווא" .הוא אומר שזה "גס" .והוא אומר
שזה שקרי .אני לא מבין כיצד השרים במדינה הזו יכולים להתעלם מהפסוקים
הללו  -נלחמים על הדיוק והאמת של הפסוקים התומכים בתורותיהם ומתעלמים
מהפסוקים הללו ,באומרו "ובכן ,זהו עידן אחר".
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תן לאלוהים להושיע אותך
אם היית נאבק במורשת שלך  -אם אתה מאמין כפי שהמדע לימד אותך שיש
קופים ברקע שלך ,למעשה ,אם אתה מאמין שהשיר הישן שיר ישן על ראש
הראשן תקוע בחול שהפך לאדם ,אתה צריך להיגמר מדע שווא.
אנשים דתיים מקבלים מעט אור בנושא ומנסים להציל את עצמם .הם מפסיקים
מיד את מקום עבודתם ,מסירים את עצמם ממה שהם רואים כחטא ,ומערבים
עצמם באיזו שעבוד חדש .זה מיותר.
ישוע מת עבור כולנו בבגידותינו ובחטאינו ,והוא היחיד שיכול להוביל אותך אל
מחוץ לשעבוד .אף על פי שהמדע הוא שקרי ,עליך להמשיך בו עד שישוע ברוח
הקודש ישכנע אותך בכזבונו וימסור אותך.
.
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פרק 4
הדומה להעברת אדם
לאחר שאלוהים השמיד את המשיכו עם הבשורה על-פי מרקוס א  :י"ד "
האדמה ואת האנשים שהיו בה ,הוא הכניס את תוכנית הפיוס שלו לפועל .בספר
בראשית פרק א הוא ברא את השמים ואת הארץ ,ובבראשית פרק ב 'הוא ברא
את אדם.
בראשית ב :ז מתחיל:
ַויִיצֶׁ ר יְהוָה אֱֹלהִ ים אֶׁ ת-הָ אָ דָ םָ ,עפָר ִמן-הָ אֲדָ מָ הַ ,ו ִיפַח בְ אַ פָיו ,נ ְִשמַ ת חַ ִיים; ַויְהִ י
.הָ אָ דָ ם ,לְ ֶׁנפֶׁש חַ יָה
אלוהים יצר את האדם מעפר האדמה .תשקול את זה .אלוהים יצר אדם עם
אבק ,ואז הוא נשם לתוך נחיריו את נשימת החיים.
אם אתה חושב שאין לאלוהים כוח יצירתי ,נסה ליצור לעצמך משהו שנראה
כמו אדם ,עשוי מאבק ,ולראות כמה חיים אתה יכול לנשום לתוכו .
אני זוכר פעם אחת לפני כמה שנים ,כאשר אלוהים החל לשפוך את רוחו לגופי
דרך רוחי .גופי לא דאג להתפכחות רוח האל .ישו לימד אותי לשנות את היין
היישן שלי לחדש ,ופחדתי מהכוח העל-טבעי של האל.
אלוהים אמר לי יום אחד" ,הרוח שבך לא תזיק לך .הרוח היא חיים ,לא מוות.
אל תפחד".
מאותו יום התחלתי להאמין בזה ולבטוח באלוהים .מאז אותה תקופה ,היה הרבה
יותר קל להתמלא ברוח ולהלך ברוח.
התבונן שוב בספר בראשית ב :ז-ח :
ַויִיצֶׁ ר יְהוָה אֱֹלהִ ים אֶׁ ת-הָ אָ דָ םָ ,עפָר ִמן-הָ אֲדָ מָ הַ ,ו ִיפַח בְ אַ פָיו ,נ ְִשמַ ת חַ ִיים; ַויְהִ י
" פסוק ז" .הָ אָ דָ ם ,לְ ֶׁנפֶׁש חַ יָה
ח ַויִטַ ע יְהוָה אֱֹלהִ יםּ ,גַן-בְ עֵּדֶׁ ןִ --מקֶׁ דֶׁ ם; ַויָשֶׁ ם שָ ם ,אֶׁ ת-הָ אָ דָ ם אֲשֶׁ ר
" פסוק ח" .יָצָ ר
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אלוהים הכניס את האדם לעדן .הוא לא גיבש את האדם ,נתן לו את האדמה
ואמר "המריא ותלך לאן שאתה רוצה ללכת ".כבר מלכתחילה ,החל מאדם,
הייתה לאלוהים תוכנית לאדם  -שאלוהים התכוון לשלוט על בני האדם
ולהנהיגם על ידי רוחו .והוא עדיין עושה זאת.
המשיכו עם פסוק ט :
" ַויַצְ מַ ח יְהוָה אֱֹלהִ יםִ ,מן-הָ אֲדָ מָ ה ,כָל-עֵּץ נֶׁחְ מָ ד לְ מַ ְראֶׁ ה ,וְ טֹוב לְ מַ ֲאכָל--וְ עֵּץ
".הַ חַ ִיים ,בְ תֹוְך הַ ּגָן ,וְ עֵּץ ,הַ ּדַ עַת טֹוב ו ָָרע
" פסוק ט"
אלוהים ברא את עץ החיים ואת עץ הדעת טוב ורע.
כעת ,התבוננו בספר בראשית ב :ט"ו -י"ז :
ַויִקַ ח יְהוָה אֱֹלהִ ים ,אֶׁ ת-הָ אָ דָ ם; ַו ַינִחֵּ הּו בְ גַן-עֵּדֶׁ ן ,לְ עָבְ דָ ּה
" פסוק ט"ו "ּ.ולְ שָ ְמ ָרּה
" ַויְצַ ו יְהוָה אֱֹלהִ ים ,עַל-הָ אָ דָ ם לֵּאמֹ רִ :מכֹ ל עֵּץ-הַ ּגָן ,אָ כֹ ל ת ֹאכֵּל
" פסוק ט"ז "
"
ּ ".ומֵּ עֵּץ ,הַ ּדַ עַת טֹוב ו ָָרע--ל ֹא ת ֹאכַלִ ,ממֶׁ נּו :כִ י ,בְ יֹום ֲאכָלְ ָך ִממֶׁ נּו--מֹות תָ מּות
" פסוק י"ז "
"
שקול מה שאלוהים אמר .בפסוק ט הוא יצר עץ חיים בתוך הגן .הוא לא אמר
לאדם לא לאכול מזה .למעשה ,הוא אמר שהוא יכול.
הוא אמר בפסוק ט"זִ ..." ,מכֹ ל עֵּץ-הַ ּגָן ,אָ כֹ ל ת ֹאכֵּל " זה כלל את עץ החיים.
בפסוק י"ז אמרּ " :ומֵּ עֵּץ ,הַ ּדַ עַת טֹוב ו ָָרע--ל ֹא ת ֹאכַלִ ,ממֶׁ נּו :כִ י ,בְ יֹום ֲאכָלְ ָך
" במילים אחרות ,זה היום בו הסתבך האדםִ ..ממֶׁ נּו--מֹות תָ מּות
אלוהים מעמיד את משרתו
קח בחשבון את מה שאמר פאולוס לטימותי בשנייה אל טימותיאוס ב :ז :
"ִ ".שים לִ בְ ָך לְ מַ ה שֶׁ ֲאנִי אֹומֵּ ר ,וְ הָ אָ דֹון יִתֵּ ן לְ ָך בִ ינָה בַ כֹ ל
אם אתה יכול לקבל את מה שאלוהים מראה לך ,תראה שלאלוהים הייתה
תוכנית כבר מההתחלה וכי תוכניתו כללה את נפילתו של אדם.
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התבונן בישעיהו מ"ב :א:
.הֵּ ן עַבְ ִּדי אֶׁ ְתמָ ְך -בֹו ,בְ חִ ִירי ָרצְ תָ ה נַפְ ִשי; נָתַ ִתי רּוחִ י ָעלָיוִ ,מ ְשפָט לַּגֹויִם יֹוצִ יא
בפסוק זה נאמר שאלוהים חיזק את ישוע .האם ידעת את זה? אלוהים של
אברהם ,יצחק ויעקב חיזק את ישוע.
פנו לאל הרומים י"ד :ד :
" ִמי אַ תָ ה כִ י ִת ְשפֹט אֶׁ ת עַבְ ּדֹו שֶׁ ל אַ חֵּ ר? ה ֲֵּרי בְ עֵּינֵּי אֲדֹונָיו הּוא עֹומֵּ ד אֹו נֹופֵּל .אַ ְך
".הּוא ַיעֲמֹ ד ,כִ י הָ אָ דֹון יָכֹול ַלעֲזֹ ר לֹו ַלעֲמֹ ד
אלוהים גרם לישוע לעמוד ,ואלוהים יכול לגרום לנו לעמוד .אם הוא היה רוצה
הוא יכול היה לגרום לאדם לעמוד .עם זאת ,תוכניתו של אלוהים הייתה שאדם
ייפול ,כך שכל האנשים יוכלו להתפייס אליו .
העץ או ידיעת הטוב והרע :
כעת ,פנו לספר בראשית ג :א-ב :
וְ הַ נָחָ ש ,הָ יָה עָרּוםִ ,מכֹ ל חַ יַת הַ שָ דֶׁ ה ,אֲשֶׁ ר עָשָ ה יְהוָה אֱֹלהִ ים; ַוי ֹאמֶׁ ר ,אֶׁ ל-
.הָ ִאשָ ה ,אַ ף כִ י-אָ מַ ר אֱֹלהִ ים ,ל ֹא ת ֹאכְ לּו ִמכֹ ל עֵּץ הַ ּגָן
" פסוק א "
"
" ַ " .ות ֹאמֶׁ ר הָ ִאשָ ה ,אֶׁ ל-הַ נָחָ שִ :מפְ ִרי עֵּץ-הַ ּגָן ,נ ֹאכֵּל
" פסוק ב "
" האם אתה .מה אמר השטן? " אַ ף כִ י-אָ מַ ר ֱאֹלהִ ים ,ל ֹא ת ֹאכְ לּו ִמכֹ ל עֵּץ הַ ּגָן
חושב שהשטן לא יודע מה אלוהים אומר? עם זאת ,אנשים יגידו שהשטן לא
יכול לדעת מה אתה עושה אלא אם אתה מדבר את זה בקול.
ובכן ,אולי אלוהים דיבר בקול רם עם אדם .בכל מקרה ,השטן ידע מה הוא
אמר.
הביטו בפסוקים ב-ג :
" ַ ".ות ֹאמֶׁ ר הָ ִאשָ ה ,אֶׁ ל-הַ נָחָ שִ :מפְ ִרי עֵּץ-הַ ּגָן ,נ ֹאכֵּל
" פסוק ב "
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ּומפְ ִרי הָ עֵּץ ,אֲשֶׁ ר בְ תֹוְך-הַ ּגָן--אָ מַ ר אֱֹלהִ ים ל ֹא ת ֹאכְ לּו ִממֶׁ נּו ,וְ ל ֹא ִתּגְ עּו בֹו :פֶׁן-
" ִ
" פסוק ג " ְ .תמֻתּון
"
מה אמר אלוהים לאדם בספר בראשית ב :י"ז ?
.....כִ י ,בְ יֹום ֲאכָלְ ָך ִממֶׁ נּו--מֹות תָ מּות
אדם אמר לחווה את מה שאמר לו האב.
השטן חזק להכיר את אלוהים
כעת ,התבוננו בספר בראשית ג :ד-ז :
" " פסוק ד "ַ ".וי ֹאמֶׁ ר הַ נָחָ ש ,אֶׁ ל-הָ ִאשָ ה :ל ֹא-מֹותְ ,תמֻתּון
מה עשה השטן? הוא סוטה את מה שאלוהים דיבר .הוא אמר לה" ,ל ֹא-מֹות,
.תמֻתּון
" .ואז הוא הניח לגלות בפניה את ידיעת האלְ :
" כִ י ,יֹ דֵּ ַע אֱֹלהִ ים ,כִ י בְ יֹום ֲאכָלְ כֶׁם ִממֶׁ נּו ,וְ נִפְ קְ חּו עֵּינֵּיכֶׁם; וִ הְ יִיתֶׁ ם ,כֵּאֹלהִ ים ,יֹ ְדעֵּי,
" " פסוק ה " .טֹוב ו ָָרע
אלוהים לא אמר לאדם את זה .אלוהים לא אמר לחווה את זה .אם הוא עשה
זאת ,זה לא מוקלט .עם זאת ,השטן אמר:
" כִ י ,יֹ דֵּ ַע אֱֹלהִ ים ,כִ י בְ יֹום ֲאכָלְ כֶׁם ִממֶׁ נּו ,וְ נִפְ קְ חּו עֵּינֵּיכֶׁם; וִ הְ יִיתֶׁ ם ,כֵּאֹלהִ ים ,יֹ ְדעֵּי,
" " פסוק ה " .טֹוב ו ָָרע
מה קרה? ההתגלות באה מהנחש לחווה:
" וַתֵּ ֶׁרא הָ ִאשָ ה כִ י טֹוב הָ עֵּץ לְ מַ ֲאכָל וְ כִ י תַ ֲאוָה-הּוא ָלעֵּי ַנ ִים,
וְ נֶׁחְ מָ ד הָ עֵּץ לְ הַ ְשכִ יל ,ו ִַתקַ ח ִמפִ ְריֹוַ ,ות ֹאכַל; ו ִַתתֵּ ן ּגַם-לְ ִאישָ ּה עִ מָ ּה,
" פסוק ו " ַ .וי ֹאכַל
"
אדם עשה את הדבר האחד שאלוהים אמר לו לא לעשות.
" ו ִַתפָקַחְ נָה ,עֵּינֵּי ְשנֵּיהֶׁ םַ ,וי ְֵּדעּו ,כִ י עֵּירֻ ִמם הֵּ ם; ַוי ְִתפְ רּו ֲעלֵּה ְתאֵּ נָהַ ,ו ַיעֲשּו לָהֶׁ ם
" פסוק ז " .חֲגֹ רֹ ת
"
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זה תיאור מדהים של מה שהתרחש .הם התביישו ועירומים .אלוהים ביקר בהם
בקור רוח היום ,אך אדם ואשתו הסתתרו ממנו .הם פחדו .הם הסתירו את עצמם
מאלוהים.
כאן נכנס הפחד לאדם .מרד ופחד תמיד הולכים יחד .מרד בדברי אלוהים הביא
פחד ,והם הסתירו את עצמם .
אדם בוודאי נפטר
אלוהים אמר לאדם כי ביום שאכל מעץ הידיעה על טוב ורע הוא בוודאי ימות.
זה בדיוק מה שקרה.
אתה יכול לשאול" ,למה אתה מתכוון? אדם לא נפטר .הוא עדיין היה חי אחרי
שאכל את הפירות .הנחש צדק ".אני אגיד לך ,אדם מת בצורה עמוקה יותר
ממוות גופני  -הוא מת מוות רוחני כשאכל מהעץ.
כאשר אלוהים ברא את האדם ,הוא יצר אותו כדי להיות חבר עם אלוהים .הוא
נתן לאדם שליטה על כל דבר חי .הוא נתן לאדם את גן עדן להתלבש ולשמור
עליו ,והלך עם אדם בגן .לאדם הייתה חברות מושלמת עם אלוהים .
כאשר אדם אכל את פרי העץ ,לעומת זאת ,כל זה נגמר .אדם נותק מאלוהים.
אלוהים הוציא אותו מהגן וקילל את האדמה למען אדם .כולנו נותקו מחטא אדם
.
הבשורה הוצגה
אלוהים אמר לאדם ,בספר בראשית ג :יא:
יתיָך לְ בִ לְ ִתי ֲאכָלִ -ממֶׁ נּו--
ַוי ֹאמֶׁ רִ --מי הִ ּגִ יד לְ ָך ,כִ י עֵּירֹ ם אָ תָ ה; ה ֲִמן-הָ עֵּץ ,אֲשֶׁ ר צִ ּוִ ִ
" פסוק י"א ".אָ כָלְ תָ
ַוי ֹאמֶׁ ר ,הָ אָ דָ ם :הָ ִאשָ ה אֲשֶׁ ר נָתַ תָ ה עִ מָ ִדי ,הִ וא נ ְָתנָה-לִ י ִמן-הָ עֵּץ וָאֹ כֵּל
" פסוק י"ב "".
ַוי ֹאמֶׁ ר יְהוָה אֱֹלהִ ים ל ִָאשָ ה ,מַ ה-ז ֹאת ע ִָשית; ַות ֹאמֶׁ ר ,הָ ִאשָ ה ,הַ נָחָ ש הִ ִשיאַ ִני,
וָאֹ כֵּל
" פסוק י"ג " " .
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ּומכֹ ל
ַוי ֹאמֶׁ ר יְהוָה אֱֹלהִ ים אֶׁ ל-הַ נָחָ ש ,כִ י ע ִָשיתָ ז ֹאת ,אָ רּור אַ תָ ה ִמכָל-הַ בְ הֵּ מָ הִ ,
חַ יַת הַ שָ דֶׁ ה; עַלּ-גְ חֹ ְנָך תֵּ לְֵּך ,וְ ָעפָר ת ֹאכַל כָלְ -ימֵּ י
" פסוק י"ד " .חַ יֶׁיָך
"
וְ אֵּ יבָ ה אָ ִשית ,בֵּ י ְנָך ּובֵּ ין הָ ִאשָ הּ ,ובֵּ ין ז ְַרעֲָךּ ,ובֵּ ין ז ְַרעָּה :הּוא יְשּופְ ָך ר ֹאש ,וְ אַ תָ ה
" פסוק ט"ו "" ְתשּופֶׁנּו עָקֵּ ב
כאן הוצגה הבשורה .אלוהים דיבר מה עומד לקרות " .הּוא יְשּופְ ָך ר ֹאש ,וְ אַ תָ ה
.תשּופֶׁנּו עָקֵּ ב
מותו ,קבורתו ותחייתו של ישוע  -תוכניתו של אלוהים לפיוס ְ " -
הוצגה בספר בראשית ג:ט"ו  .לאלוהים הייתה התוכנית שלו מיסוד העולם.
לקח לי שנים להאמין בזה .אני לא אומר שחיוני שתבינו או אפילו תקבלו זאת,
כדי להאמין בבשורה ,אבל לא הייתי אומר שזה לא .לא הייתי מוזיל את זה ,אם
הייתי אתה .הייתי שוקל את זה ומאפשר לאלוהים לתת לי הבנה.
חטא נכנס על ידי איש אחד
אדם מת מוות רוחני כשאכל מהעץ .כשהוא חטא כולנו מנותקים מאלוהים .אל
הרומים ה :י"ב-י"ד מסבירים זאת:
לְ פִ יכְָך ,כְ שֵּ ם שֶׁ עַל־יְדֵּ י אָ דָ ם אֶׁ חָ ד בָ א הַ חֵּ טְ א לָעֹולָם ,וְ עֵּקֶׁב הַ חֵּ טְ א בָ א הַ מָ וֶׁת ,כְָך "
עָבַ ר הַ מָ וֶׁת לְ כָל בְ נֵּי אָ דָ ם ִמשּום שֶׁ ֻכ ָלם
"פסוק י"ב " " .חָ טְ אּו
אצל אדם ,כל האנשים חטאו .
תֹורה "
תֹורה הָ יָה הַ חֵּ טְ א בָ עֹולָם ,אֶׁ לָא שֶׁ אֵּ ין הּוא נֶׁחְ שָ ב בְ אֵּ ין ָ
ה ֲֵּרי עֹוד לִ פְ נֵּי הַ ָ
"פסוק י"ג
" "
בְ כָל ז ֹאת שָ לַט הַ מָ וֶׁת מֵּ אָ דָ ם וְ עַד מֹשֶׁ ה ּגַם עַל אֵּ לֶׁה שֶׁ ל ֹא חָ טְ אּו בַ עֲבֵּ ָרה ּדֹומָ ה
ָלעֲבֵּ ָרה שֶׁ ל אָ דָ ם ,אֲשֶׁ ר הּוא ְּדמּות מַ קְ בִ ילָה לָאֶׁ חָ ד שֶׁ הָ יָה ע ִָתיד
"פסוק י"ד ".לָבֹוא
החטא נכנס לעולם ,והמוות בא על ידי חטא .המוות עבר על כל הגברים .כל אחד
מאיתנו קיבל את העבירה של אדם ,למרות שלא היה חוק .החטא היה בעולם,
אך הוא לא נזקף עד שהחוק נכנס לתוקף.
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בְ כָל ז ֹאת שָ לַט הַ מָ וֶׁת ".העונש על חטא הוא מוות .בפסוק י"ד ,פאולוס אומר" ,
ראינו למעלה שאדם ,וכל אחד מאיתנו ,נותק מאלוהים בגלל 'חטא אדם .המוות
הפיזי שלט גם לאחר שאדם חטא .חטאו של אדם הניב לא רק מוות רוחני ,אלא
גם מוות פיזי.
הביטו שוב באל הרומים ה :י"ד :
" בְ כָל ז ֹאת שָ לַט הַ מָ וֶׁת מֵּ אָ דָ ם וְ עַד מֹ שֶׁ ה ּגַם עַל אֵּ לֶׁה שֶׁ ל ֹא חָ טְ אּו"
זה כולל כל אחד מאיתנו :
" בַ עֲבֵּ ָרה ּדֹומָ ה ָלעֲבֵּ ָרה שֶׁ ל אָ דָ ם ,אֲשֶׁ ר הּוא ְּדמּות מַ קְ בִ ילָה לָאֶׁ חָ ד שֶׁ הָ יָה ע ִָתיד
"פסוק י"ד "
לָבֹוא "
אדם היה הדמות שלו שעתידה לבוא .ישוע היה זה שעתיד היה לבוא .הופעתו
של ישוע תוכננה מיסוד העולם .תוכנית הפיוס של אלוהים תוכננה מיסוד
העולם.
לאדם הייתה תקשורת מושלמת
לאדם הייתה תקשורת מושלמת עם האב לפני שהוא מרד .לאחר מכן ,אלוהים
תקשר עם האדם באמצעות הנביאים.
האיגרת אל העברים א  :א-ב אומרים:
" הָ אֱֹלהִ ים אֲשֶׁ ר ִּדבֵּ ר ִמקֶׁ דֶׁ ם פְ ע ִָמים ַרבֹות ּובִ ְד ָרכִ ים ַרבֹות אֶׁ ל הָ אָ בֹות בְ יַד
"פסוק א "
יאים "
הַ נְבִ ִ
יֹורש כֹ ל ּובְ יָדֹו ּגַם עָשָ ה
" ִּדבֵּ ר אֵּ לֵּינּו בְ אַ ח ֲִרית הַ י ִָמים הָ אֵּ לֶׁה בְ יַד הַ בֵּ ן אֲשֶׁ ר שָ ם לְ ֵּ
שָ מַ יִם וָאָ ֶׁרץ
"פסוק ב "
ישוע הגיע לארץ כדי ליישב אותנו עם אלוהים ,והפיוס כולל שחזור תקשורת
מושלמת עם האב.
יח ,אלוהים אמר למשה : :בספר דברים יח
נָבִ יא אָ קִ ים לָהֶׁ ם ִמקֶׁ ֶׁרב אֲחֵּ יהֶׁ ם ,כָמֹוָך; וְ נָתַ ִתי ְדבָ ַרי ,בְ פִ יו,
.וְ ִדבֶׁ ר ֲאלֵּיהֶׁ ם ,אֵּ ת כָל-אֲשֶׁ ר אֲצַ ּוֶׁנּו
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ישוע היה הנביא ההוא ,ומכיוון שהוא פישר אותנו עם אלוהים ,אנו יכולים
לקיים תקשורת מושלמת עם אלוהים ,כמו שהוא עשה וכפי שאדם עשה לפני
נפילתו.
בבשורה על-פי יוחנן י :כ"ז אמר ישוע:
שֹומעֹות אֶׁ ת קֹולִ י ַו ֲא ִני מַ כִ יר אֹותָ ן; הֵּ ן הֹולְ כֹות אַ ח ֲַרי "
" צ ֹאנִי ְ
אלוהים תכנן מראשית העולם ליישב אותנו אליו באמצעות מותו ,קבורתו
ותחייתו.
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פרק 5
תוכנית הפיוס
לאלוהים הייתה תוכנית לפשר בין האדם מיסוד העולם .תוכניתו כללה את נפילת אדם
ואת מותו' ,קבורתו ותחייתו של ישוע .כעת ,פנו לאל האפסים פרק ב 'כדי לראות את
תוכנית הפיוס של אלוהים כפי שנחשפה בפני השליח פאולוס.
אל האפסים ב :י מתחיל:
רּואים בַ מָ ִשיחַ יֵּשּו ַע לְ מַ ע ֲִשים טֹובִ ים אֲ שֶׁ ר אֱֹלהִ ים
" שֶׁ ה ֲֵּרי מַ עֲשֵּ ה יְדֵּ י אֱֹלהִ ים אֲ נַחְ נּו ,בְ ִ
"פסוק י " .הֵּ כִ ינָם ִמקֶׁ דֶׁ ם לְ מַ עַן ִנחְ יֶׁה בָ הֶׁ ם
"
" עַל כֵּן זִכְ רּו אַ תֶׁ ם מֶׁ ה הָ יָה בֶׁ עָבָ ר ,אַ תֶׁ ם ,הַ ּגֹויִם ִמבְ חִ ינָה ּגּופָ נִית ,הַ נִקְ ָר ִאים "ע ֲֵּרלִ ים" בְ פִ י
"פסוק י"א ".הַ נִקְ ָר ִאים "נִ מֹולִ ים"ֲ ,אשֶׁ ר ִמילָתָ ם בַ בָ שָ ר ּומַ עֲשֵּ ה יָדַ יִם הִ יא
"
" בְ אֹותָ ּה ֵּעת ֱהיִיתֶׁ ם בְ לִ י מָ ִשיחַ  ,ז ִָרים ַלעֲדַ ת ִי ְש ָראֵּ ל וְ נָכְ ִרים לִ בְ ִריתֹות הַ הַ בְ טָ חָ הְ ,מח ְֻס ֵּרי
" "פסוק י"ב "ִ .תקְ וָה ּולְ ל ֹא אֱֹלהִ ים בָ עֹולָם
אתה רואה את זה? כשהיינו גויים בבשר ,באותה תקופה ,היינו בלי המשיח ,היינו
חייזרים ממדינת חבר העמים של ישראל  -זרים מאמות הבטחה ,בלי תקווה ובלי
אלוהים בעולם.
ב לי המשיח אין לך שום תקווה .אנו זרים מאמות הבטחה .אבל תראו את אל האפסים ב
:י"ג :

 .אֲבָ ל ָכעֵּת ,בַ מָ ִשיחַ יֵּשּועַ ,אַ תֶׁ ם הָ ְרחֹוקִ ים בֶׁ עָבָ ר ,נִהְ יֵּיתֶׁ ם קְ רֹובִ ים עַל־יְדֵּ י ּדַ ם הַ מָ ִשיחַ "
"
אלוהים הביא אותנו ,במשיח ישוע ,קרוב לדם ישוע .אנו מובאים אליו קרוב לדם.
האפסיים אל האפסים ב :י"ד – י"ח  :ממשיך :
הֵּ ן הּוא ְשלֹומֵּ נּו; הּוא עָשָ ה אֶׁ ת הַ ְשנַיִ ם לְ אֶׁ חָ ד וְ הָ ַרס בִ בְ שָ רֹו אֶׁ ת ְמחִ צַ ת הָ אֵּ יבָ ה
תֹור ת הַ ִמצְ וֹות שֶׁ בַ חֻקִ ים ,כְ דֵּ י לִ בְ ר ֹא בֹו עַצְ מֹו אֶׁ ת הַ ְש ַניִם לְ אָ דָ ם חָ דָ ש אֶׁ חָ ד
הּוא בִ טֵּ ל אֶׁ ת ַ
ּובְ כְָך ַלעֲשֹות שָ לֹום " "פסוק ט"ו"

ּוכְ דֵּ י שֶׁ בְ גּוף אֶׁ חָ ד י ְַרצֶׁ ה אֶׁ ת ְשנֵּיהֶׁ ם לֵּאֹלהִ ים עַל־יְדֵּ י הַ צְ לָב ,בַ ה ֲִמיתֹו בֹו אֶׁ ת ,
"פסוק ט"ז".הָ אֵּ יבָ ה
"
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שר שָ לֹוםָ ,לכֶׁם הָ ְרחֹוקִ ים וְ גַם לַקְ רֹובִ ים"
"הּוא בָ א ּובִ ֵּ ֹ
"פסוק י"ז"
" "פסוק י"ח" ּ ".דַ ְרכֹו יֵּש ָלכֶׁם וְ לָנּו ּגִ ישָ ה בְ רּוחַ אַ חַ ת אֶׁ ל הָ אָ ב
בפסוק י"ח "שניהם" מתייחסים ליהודי ולגוי .לשנינו יש גישה לאב באמצעות ישוע
ורוח הקודש.
פסוקים אלו לוקחים אותנו מלהיות יהודים וגויים ,עד שהובאנו קרוב לאבא על ידי דמו
של ישוע .ישוע הפך את היהודי לגוי לגוף אחד ,שהוא ישוע .הוא ביטל את החוק ,צלב
את ה זקן והטיף לנו לשלום .בצעדים אלה התפייסנו עם אלוהים ,והפיוס נותן לנו גישה
לאב על ידי רוח אחת.

.
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פרק 6
סליחת החטאים
כעת ,אנו נבחן את כל ההיבטים של תוכנית הפיוס .הראשון הוא סליחה וגאולה.
כולנו חטאנו באדם .כל אחד מאיתנו קיבל את הטבע האדמי ,את החטא  -את
העבירה ,לאחר הדמיון של אדם .החטא שהגיע למין האנושי דרך אדם גורם
לכולנו לבצע מעשי חטא.
על מנת לקרב אותנו לאלוהים ,היה צריך לשפוך את דמו של האדון ישוע
המשיח ,ואלוהים היה צריך לסלוח לנו על חטאינו .ישוע הגיע לארץ כדי למות,
להיקבר ולהתחנך להצדקתנו ,גאולתנו ,קידושנו וצדקנו.
באל האפסים א :ז פאולוס אומר על ישוע :
" " .שֶׁ בְ דָ מֹו יֵּש לָנּו הַ פְ דּותְ ,סלִ יחַ ת הַ חֲטָ ִאים כְ פִ י עֹשֶׁ ר חֶׁ סֶׁ ד הָ אֱֹלהִ ים
פירוש המילה "הפדות " הוא להשתחרר ,והיא באה דרך דמו של ישוע .אם אין
לך דם ,אין לך כוח  -יש לך דת כוזבת .אי אפשר להשתחרר מהשטן בלי דמו
של ישוע .לא ניתן לממש אותך.
במשיח ,אנו משוחררים דרך דמו .ממה ש? מסמכות החושך .כוח החושך .אל
הקולוסים א:י"ג אומר לנו שאלוהים:
" הֵּ ן הָ אָ ב הִ צִ ילָנּו ִמ ִשלְ טֹון הַ חֹ שֶׁ ְך וְ הֶׁ עֱבִ ָירנּו אֶׁ ל מַ לְ כּות בְ נֹו אֲהּובֹו "
"פסוק י"ג"
דרך דמו של ישוע ,יש לנו גם את סליחת החטאים .הגאולה וסליחת החטאים הם
על פי עושר חסדו .אתה ואני לא יכולים להרוויח זאת  -אנחנו לא מספיק טובים.
זה לא מוזר .סליחה וגאולה ניתנים לנו באמצעות חסדו של האדון ישוע המשיח.
העונש על חטא הוא מוות
באיגרת פטרוס הראשונה ב:כ"ב השליח פטרוס אומר על האדון ישוע המשיח :
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" הּוא אֲשֶׁ ר אֶׁ ת חֲטָ אֵּ ינּו נָשָ א בְ גּופֹו עַל הָ עֵּץ ,כְ דֵּ י שֶׁ נָמּות לְ גַבֵּ י הַ חֵּ טְ א וְ נִחְ יֶׁה
בּורתֹו נ ְִרפָא ָלכֶׁם "
לַצְ דָ קָ ה; אֲשֶׁ ר בְ חַ ָ
" הּוא אֲשֶׁ ר אֶׁ ת חֲטָ אֵּ ינּו נָשָ א בְ גּופֹו " ישוע לקח את חטאינו על גופו.
העונש על חטא הוא מוות .זה מוות של גוף .ישוע היה צריך לבוא ולהגיש גופו
לקורבן חי ,קורבן לאלוהים ,על חטאי ועל חטאיך.
היה צריך להיות מוות של גוף כדי שישוע יסלח על חטאי ויפטר אותי מהסמכות
וכוחות השטן .הוא היה צריך לעשות את אותו הדבר בשבילך .תודה לאל שהוא
עשה את זה עבור כולנו.
גאולה דרך דמו :
באל הקולוסים א:י"ג מתאר פאולוס את אלוהים האב ואת ישוע ,בנו היקר:
" הֵּ ן הָ אָ ב הִ צִ ילָנּו ִמ ִשלְ טֹון הַ חֹ שֶׁ ְך וְ הֶׁ עֱבִ ָירנּו אֶׁ ל מַ לְ כּות בְ נֹו אֲהּובֹו "
"פסוק י"ג"
הועברנו מהכוח  -הפריבילגיה או הסמכות  -של החושך ותורגמנו לממלכת בנו
היקר.
אל הקולוסים א:י"ג אומר :
" אֲשֶׁ ר בֹו לָנּו הַ פְ דּותְ ,סלִ יחַ ת הַ ֲחטָ ִאים "
כדי להיגאל מסמכות החושך ולתרגם לממלכת בנו היקר של אלוהים ,עלינו
לקבל גאולה דרך דמו ,כמו גם סליחת החטא.
.
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פרק 7
הוא ביטל את החוק
אלוהים סלח על חטאינו ,אך החוק גורם לנו לזכור את החטא .הדבר
השני שישוע עשה כדי לפשר בין האדם לאלוהים היה ביטול החוק .
פירוש המילה "לבטל" להפוך לא פעיל באופן יסודי .כל עוד יש לחוק כל
פעילות בחול הלב שלכם ,הלב הוא המקום בו החוק פועל ,אתם כפופים לחטא.
במקום בו החוק פעיל ,החטא ישופע.
תֹורה ַרק ְמבִ יאָ ה לִ ידֵּ י הַ כ ַָרת חֵּ טְ א" אלוהים היה
אל הרומים ג :כ אומרים " ,כִ י הַ ָ
צריך לבטל את החוק  -להוציא אותו מלבנו ולהפוך אותו ללא פעיל ביסודיות .
הביטו באל האפסים ב:ט"ו :
תֹורת הַ ִמצְ וֹות שֶׁ בַ חֻקִ ים ,כְ דֵּ י לִ בְ ר ֹא בֹו עַצְ מֹו אֶׁ ת הַ ְש ַנ ִים לְ אָ דָ ם
" הּוא בִ טֵּ ל אֶׁ ת ַ
חָ דָ ש אֶׁ חָ ד ּובְ כְָך ַלעֲשֹות שָ לֹום"
ישוע ביטל בבשרו את האויב ,אפילו את חוק המצוות .למה? כך שיוכל להפוך
אדם חדש  -והאדם החדש הוא גוף המשיח.
אל הגלטים ד :ד -ה אומרים :
ַתֹורה "
" אֲבָ ל ַכאֲשֶׁ ר מָ לְ אָ ה הָ עֵּת שָ לַח אֱֹלהִ ים אֶׁ ת בְ נֹוְ ,ילּוד ִאשָ ה וְ כָפּוף ל ָ
"פסוק ד "
ַתֹורה כְ דֵּ י שֶׁ ְנקַ בֵּ ל אֶׁ ת מַ עֲמַ ד הַ בָ ִנים "
".לִ פְ דֹות אֶׁ ת הַ כְ פּופִ ים ל ָ
"פסוק ה "
אלוהים שלח את בנו בכדי לפדות את אלה שהיו תחת החוק על מנת שנקבל
אימוץ בנים .ישוע פדה אותנו  -שחרר אותנו  -מכוחות החושך דרך האמונה
בדמו.
חוק הדיברות
הביטו שוב באל האפסים ב:ט"ו  :פאולוס אומר לנו שישוע:
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תֹורת הַ ִמצְ וֹות שֶׁ בַ חֻקִ ים ,כְ דֵּ י לִ בְ ר ֹא בֹו עַצְ מֹו אֶׁ ת הַ ְש ַנ ִים לְ אָ דָ ם
" הּוא בִ טֵּ ל אֶׁ ת ַ
חָ דָ ש אֶׁ חָ ד ּובְ כְָך ַלעֲשֹות שָ לֹום"
תֹורת הַ ִמצְ וֹות "האיבה היא החוק .החוק הוא האויב שלך .זה גורם
"הּוא בִ טֵּ ל אֶׁ ת ַ
לך לחטוא.
תֹורת הַ ִמצְ וֹות שֶׁ בַ חֻקִ ים " אתה רואה את זה? החוק מסיג גבול (פסוק י"ג );
" ַ
המצוות הן עשרת הדיברות .אלוהים ביטל את החוק שכולל את עשרת הדיברות.
אנשים דתיים יגידו לכם שרק החוק הטקסי בוטל .המטיפים יגידו" ,הו ,רק החוק
הטקסי ,לא עשרת הדיברות".
אני הולך להראות לכם מהתנ"ך שעשרת הדיברות בוטלו .עד שאתה מאמין
בכך ,לעולם לא תלך באמונה .אתה תמיד תלך על פי החוק  -על ידי" ,אני לא
יכול לעשות את זה; אתה לא תעשה את זה; אם אני אעשה זאת ,אלוהים ידחה
אותי".
כתב היד או הפקודות
פנו לאל הקולוסים ב :י -י"ד .פאולוס כותב:
"וְ אַ תֶׁ ם ִנ ְמלֵּאתֶׁ ם בֹו אֲשֶׁ ר הּוא ר ֹאש כָל ָרשּות וְ ִשלְ טֹון"פסוק י"
בֹו ּגַם ִנמַ לְ תֶׁ ם ִמילָה שֶׁ אֵּ ינָּה מַ עֲשֵּ ה יָדַ ִים ,וְ ז ֹאת בְ הַ פְ שָ טַ ת הַ ּגּוף הַ בְ שָ ִרי ,בְ ִמילַת
"פסוק י" א"
הַ מָ ִשיחַ "
ברית המילה של ישוע היא הלידה החדשה .כשאתה מקבל את המשיח ,אתה
נימול עם המילה שנעשתה ללא ידיים.
"נִקְ בַ ְרתֶׁ ם ִאתֹו בַ טְ בִ ילָה ,וְ ִאתֹו ּגַם הּוקַ ְמתֶׁ ם לִ ְתחִ יָה עַל־יְדֵּ י אֱמּונ ְַתכֶׁם בְ כֹ חַ אֱֹלהִ ים
" "פסוק י" ב".אֲשֶׁ ר הֱקִ ימֹו ִמן הַ מֵּ ִתים
יֹותכֶׁם מֵּ ִתים בְ פִ ְשעֵּיכֶׁם ּובְ ע ְָרלַת בְ שַ ְרכֶׁם ,הֶׁ ֱחיָה אֶׁ ְתכֶׁם עִ מֹו .הּוא סָ לַח לָנּו
" ּובִ הְ ְ
"פסוק י"ג"
עַל כָל פְ שָ עֵּינּו "
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פירוש המילה " החיה " נעשה חי .כאשר אלוהים העלה את ישוע מהמתים ,הוא
גרם לנו לחיות עמו .הוא החיש אותנו.
" בִ טֵּ ל אֶׁ ת ְשטַ ר הַ חֹוב אֲשֶׁ ר הָ יָה נֶׁגְ ּדֵּ נּו עַד ֻתמֹו ֶׁוה ֱִסירֹו בְ תָ קְ עֹו אֹותֹו
"פסוק י"ד".בַ צְ לָב
"
"כתב התקנות" אינו יכול להיות אלא עשרת הדיברות .אלה התקנות היחידות
שאני יודע שנכתבו על ידי אלוהים .אתה יכול להתווכח כל היום ,אם תרצה,
אבל אלוהים כתב את עשרת הדיברות  -פעמיים .המקום היחיד הנוסף בתנ"ך בו
אני יכול לגלות שאלוהים כתב כל דבר הוא בספר דניאל ,שם הושיטה יד לפני
המלך בלשאצר והחלה לכתוב על הקיר.
פאולוס מדבר על עשרת הדיברות .ישוע מחק את כתב החוקים
 עשרת הדיברות  -שהיה מנוגד לנו ,והוציא אותו מהדרך .עשרת הקומנדמנטיםמנוגדים לנו .הם גורמים לנו לחטוא.
תֹורה ַרק ְמבִ יאָ ה לִ ידֵּ י הַ כ ַָרת חֵּ טְ א ".אל הרומים
ככל שתנסה ג :כ אומר " כִ י הַ ָ
לציית לחוק ,כך תחטא יותר .זה בדיוק מה שהתנ"ך מלמד אותנו .עם זאת,
הכנסיות שלנו מלמדות אותנו את החוק בכל יום ראשון.
אל תבין אותי לא נכון .אלוהים שם את עשרת הדיברות באדמה .אלה מצוות
קדושות .הם דבר האל .על פי אל הגלטים ג  :י"ט אלוהים הוסיף אותם  -הוא
הוסיף את כל החוק ,בגלל עבירות ,עד שבא ישוע.
החוק הוא מנהל בית הספר שלנו .זה המנהל שלנו .זה המורה שלנו .אבל אחרי
שאנחנו מגיעים למשיח ,אנחנו כבר לא נמצאים תחת מנהל בית ספר ,תחת
מנהל ,תחת מורה דרך  -תחת החוק .זה כולל את עשרת הדיברות.
לוחות העדות
לקח לי הרבה זמן ,הרבה לימודים ,הרבה תפילה ,הרבה חן והרבה רחמים
למצוא את הפסוקים האלה .אלוהים הוביל אותי בקפדנות והורה לי וחשף לי את
זה והעניק לי אמונה ותעוזה ללמד זאת .מה שאני מלמד כל כך ברור שאתה לא
יכול להבין את זה לא נכון.
שמות ל"א  :י"ח אומר:
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" ַויִתֵּ ן אֶׁ ל -מֹ שֶׁ ה ,כְ כַֹּלתֹו לְ דַ בֵּ ר ִאתֹו בְ הַ ר ִסינַיְ ,שנֵּי ,לֻחֹ ת הָ ֵּעדֻת--לֻחֹ ת אֶׁ בֶׁ ן,
".כְ תֻבִ ים בְ אֶׁ צְ בַ ע אֱֹלהִ ים
"כתבים " אתה רואה את זה? אלוהים נתן למשה שני לוחות עדות  -כלומר,
מילים או מצוות  -שנכתבו באצבעו של אלוהים.
עכשיו ,התבוננו בשמות ל"ד :א :
" ַוי ֹאמֶׁ ר יְהוָה אֶׁ ל-מֹ שֶׁ ה ,פְ סָ ל-לְ ָך ְשנֵּי-לֻחֹ ת אֲבָ נִים כ ִָראשֹ ִנים; וְ כָתַ בְ ִתי ,עַל-
".הַ לֻחֹ ת ,אֶׁ ת-הַ ְּדבָ ִרים ,אֲשֶׁ ר הָ יּו עַל-הַ לֻחֹ ת הָ ִראשֹ ִנים אֲשֶׁ ר ִשבַ ְרתָ
אלוהים כתב על לוחות האבן את המילים שהיו בלוחות הראשונים.
פנה לשמות ל"ד  :כ"ח :
" ַויְהִ י-שָ ם עִ ם-יְהוָה ,אַ ְרבָ עִ ים יֹום וְ אַ ְרבָ עִ ים ַל ְילָה--לֶׁחֶׁ ם ל ֹא אָ כַלּ ,ומַ ִים ל ֹא
" .שָ תָ ה; ַויִכְ תֹ ב עַל-הַ לֻחֹ ת ,אֵּ ת ִּדבְ ֵּרי הַ בְ ִרית--עֲשֶׁ ֶׁרת ,הַ ְּדבָ ִרים
זה שכנע אותי .הברית הישנה כוללת את עשרת הדיברות .זה אומר כך ממש
" .כאן " :אֵּ ת ִּדבְ ֵּרי הַ בְ ִרית--עֲשֶׁ ֶׁרת ,הַ ְּדבָ ִרים
אלוהים כתב על הלוחות את דברי הברית ,עשרת הדיברות .זה כתב היד שנמצא
נגדך ,זה מנוגד לך .אלוהים הוציא את זה מהדרך ,והוא מסמר אותו לצלב האדון
ישוע המשיח.
האם אין אלה חדשות טובות? ובכן ,זה אמור להיות ,אם זה עוד לא! כל דבר
שאלוהים יכול להוציא מהדרך שמנוגדת לי ,אני מעריך.
" וכרתי ברית חדשה "
אלוהים לקח את הברית הראשונה ,שתוכל לבסס את השנייה .פנה לאיגרת אל
העברים ח :ח-ט :
,הִ נֵּה י ִָמים בָ ִאיםְ ,נאֻם־יהוה" ֲ :הל ֹא בְ הֹוכִ יחֹו אֹותָ ם הּוא אֹומֵּ ר
וְ כ ַָר ִתי אֶׁ ת־בֵּ ית י ְִש ָראֵּ ל וְ אֶׁ ת־בֵּ ית יְהּודָ ה בְ ִרית חֲדָ שָ ה "פסוק ח"
 ",ל ֹא כַבְ ִרית אֲשֶׁ ר כ ַָר ִתי אֶׁ ת־אֲבֹותָ ם בְ יֹום הֶׁ ֱחזִיקִ י בְ יָדָ ם לְ הֹוצִ יאָ ם מֵּ אֶׁ ֶׁרץ ִמצְ ַר ִים
יתי וְ אָ נֹ כִ י בָ חַ לְ ִתי בָ םְ ,נאֻם־יהוה
.אֲשֶׁ ר־הֵּ מָ ה הֵּ פֵּרּו אֶׁ ת־בְ ִר ִ
"פסוק ט"
"
הברית שכרת האל עם האבות כללה את עשרת הדיברות .הוא הוציא את זה
מהדרך.

36

תוכנית הפיוס של אלוהים

אם יש לך מצפון על חטאים ,זה בגלל שאתה תחת החוק .אם חטאיכם מעידים
נגדכם כל הזמן ,הסיבה לכך היא שאתם תחת החוק .אתה חוקי .אתה מחויב
לאחת המצוות.
" וכרתי ברית חדשה " ראינו בשמות ל"ד  :כ"ח שעשרת הדיברות היו חלק
מהברית הראשונה .אלוהים אמר" ,אני אעשה חדש; אני אפטר את זה".
התורה לא יכול להפוך אותך למושלם
פנה לאיגרת אל העברים י :א-ב :
תֹורה ,אֲשֶׁ ר צֵּ ל הַ טֹובֹות הָ ע ֲִתידֹות בָ ּה וְ ל ֹא עֶׁצֶׁ ם צֶׁ לֶׁם הַ ְּדבָ ִרים ,אַ ף ַפעַם אֵּ ינָּה
"הַ ָ
יְכֹולָה לְ הָ בִ יא לִ ידֵּ י ְשלֵּמּות עַל־יְדֵּ י אֹותָ ם הַ קָ ְרבָ נֹות אֶׁ ת הַ בָ ִאים לְ הַ קְ ִריבָ ם בְ הַ ְתמָ דָ ה
" .שָ נָה בְ שָ נָה
החוק לא יכול להפוך אותך למושלם .מדוע תרצה להיות תחת החוק אם זה לא
יהפוך אותך למושלם?
" ִאלּו יָכְ לָה ַלעֲשֹות כֵּן ,הָ יְתָ ה מֻפְ סֶׁ קֶׁ ת הַ קְ ָרבָ תָ ם; כִ י לְ אַ חַ ר
.שֶׁ הַ ְמשָ ְר ִתים בַ קֹ דֶׁ ש הָ יּו נִטְ הָ ִרים ַפעַם אַ חַ ת ,ל ֹא הָ יְתָ ה בָ הֶׁ ם עֹוד הַ כ ַָרת חֵּ טְ א
"פסוק ב"
"
" לא היה להם יותר מצפון לחטא אם החוק  ".ל ֹא הָ יְתָ ה בָ הֶׁ ם עֹוד הַ כ ַָרת חֵּ טְ א
יכול היה להפוך אותם למושלמים .אבל זה לא יכול היה.
האיגרת אל העברים י:ט אומר:
אתי ַלעֲשֹות ְרצֹונְָך" ,מֵּ ִסיר הּוא אֶׁ ת הָ ִראשֹונָה כְ דֵּ י
" ּובְ אָ ְמרֹו אַ ח ֲֵּרי כֵּן" ,הִ נֵּה בָ ִ
".לְ הָ קִ ים אֶׁ ת הַ ְש ִניָה
עד שלא בוצעה הברית הראשונה בחייך ,הברית השנייה לעולם לא תוקם.
הבעיה עם הכנסייה כיום היא פשוט  -מטיפים משלבים את הברית הראשונה
בהוראת הברית השנייה .הברית השנייה יש בה את מחמצת הברית הראשונה,
וכי החמצון לא יאפשר את ברית הברית השנייה.
ישוע הוא תכלית התורה
באל הרומים י:ד פאולוס אומר:
תֹורה " .
" ה ֲֵּרי הַ מָ ִשיחַ הּוא תַ כְ לִ ית הַ ָ
סוף .אתה יודע מה הסוף? זה הסוף! זה פשוט מאוד .אם אינכם חושבים שהסוף
הוא הסוף ,אם אתם יושבים בכיסא ,החלקו מקצהו וגלו מה קורה .תגלו שזה
הסוף.
תֹורה ,כְ דֵּ י שֶׁ יֻצְ ּדַ ק כָל ִמי
" ה ֲֵּרי הַ מָ ִשיחַ הּוא תַ כְ לִ ית הַ ָ
"פסוק ד".שֶׁ מַ א ֲִמין
"
הסיבה שישוע אינו סוף החוק לצדקתו למטיפים באמריקה
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היא שהם אינם מאמינים  .ליבם מלא בספק וחוסר אמון .המילה "להאמין" -
ואנחנו מדברים על אמונה בבשורה ,האמונה בישוע  -פירושה לסמוך עליו,
לסמוך עליו או לדבוק בו.
אם אתה סומך על המשיח ,סמוך עליו ודבוק בו ,אינך זקוק לחוק .אתה פשוט
צריך את ישוע .
ישוע נעשה תחת החוק
כדי שאלוהים יבטל את החוק הוא היה צריך לעשות משהו מדהים .לקח לי שנים
להאמין ולהבין את זה .תראו אל הגלטים ד :ד -ה :
ַתֹורה "
" אֲבָ ל ַכאֲשֶׁ ר מָ לְ אָ ה הָ עֵּת שָ לַח אֱֹלהִ ים אֶׁ ת בְ נֹוְ ,ילּוד ִאשָ ה וְ כָפּוף ל ָ
"פסוק ד"
ַתֹורה כְ דֵּ י שֶׁ ְנקַ בֵּ ל אֶׁ ת מַ עֲמַ ד הַ בָ ִנים "
".לִ פְ דֹות אֶׁ ת הַ כְ פּופִ ים ל ָ
"פסוק ה"
אלוהים שלח את בנו ,עשוי מאישה ,שנעשה על פי החוק .אלוהים עשה את
ישוע תחת החוק .למה? מכיוון שהוא רצה לפדות את אלה שהיו תחת לחוק -
שנוכל לקבל אימוץ בנים.
אוזני שלי נפתחת
פנה לתהילים מ  :ז -ט .זוהי נבואה של אדון ישוע:
ּומנְחָ ה ,ל ֹא-חָ פַצְ תָ  --אָ ְז ַנ ִים ,כ ִָריתָ לִ י
"פסוק ז";זֶׁבַ ח ִ
אתה רואה את זה? אלוהים פתח את אוזניו של ישוע ,כך שיוכל לעשות את
רצונו .האם ידעת כי אלא אם כן אלוהים יפתח את אוזניך ,תמשיך ללכת בדיוק
כמו פעם.
עֹולָה ַוחֲטָ אָ ה,
"
"

ּומנְחָ ה ,ל ֹא-חָ פַצְ תָ  --אָ ְז ַניִם ,כ ִָריתָ לִ י
ל ֹא ;"זֶׁבַ ח ִ
"פסוק ז".שָ אָ לְ תָ

אתי :בִ ְמגִ לַת-סֵּ פֶׁר ,כָתּוב ָעלָי "
"פסוק ח".אָ ז אָ מַ ְר ִתי ,הִ נֵּה-בָ ִ

תֹור ְתָך ,בְ תֹוְך מֵּ עָי
" "פסוק ט"ַ ".לעֲשֹותְ -רצֹונְָך אֱֹלהַ י חָ פָצְ ִתי; וְ ָ
תֹור ְתָך ,בְ תֹוְך מֵּ עָי
" לישוע היה את החוק בליבו ,מכיוון שהוא נעשה תחת  ".וְ ָ
החוק .
ישוע פדה אותם שהיו תחת החוק
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ישוע היה עשוי מאישה ,שנעשה על פי החוק ,כדי לפדות את אלה שהיו תחת
החוק .הבשורה על-פי לוקס ב  :כ"א –כ"ז מראים לנו כיצד הוא נעשה תחת
החוק :
" כְ שֶׁ מָ לְ אּו ְשמֹונָה י ִָמים וְ הִ ּגִ י ַע הַ זְמַ ן לָמּול אֹותֹו קָ ְראּו אֶׁ ת ְשמֹו יֵּשּו ַע" ....
"פסוק כ"א "
הוא היה עשוי מאישה ,שנעשה על פי החוק ,והוא חי לפי החוק .כאן ,הוא נימול
על פי החוק.
הֹורה בַ בֶׁ טֶׁ ן" "פסוק כ"א "
"כַשֵּ ם שֶׁ קָ ָרא לֹו הַ מַ לְ אָ ְך לִ פְ נֵּי שֶׁ ָ
תֹורת מֹ שֶׁ ה ,הֶׁ עֱלּוהּו לִ ירּושָ ַליִם לְ הַ צִ יגֹו לִ פְ נֵּי
" ַכאֲשֶׁ ר מָ לְ אּו ְימֵּ י טָ ה ֳָרתָ ם לְ פִ י ַ
"פסוק כ"ב "
אֱֹלהִ ים "
תֹורת יהוה ,שֶׁ כָל בְ כֹור פֶׁטֶׁ ר ֶׁרחֶׁ ם קָ דֹוש לַיהוה יִקָ ֵּרא
" ַככָתּוב בְ ַ
"פסוק כ"ג "
"
הוריו של ישוע נהגו בחוק; הוא נעשה תחת זה.
תֹורת יהוהְ ,שתֵּ י־תֹ ִרים אֹו ְשנֵּי בְ נֵּי יֹונָה "
" ּולְ הַ קְ ִריב קָ ְרבָ ן כָאָ מּור בְ ַ
"פסוק כ"ד "
קרבן על פי החוק הוצע על גופו של ישוע.
לבסוף ,בפסוק כ"ז ,אנו רואים כי שמעון הגיע:
הֹורים אֶׁ ת הַ ֶׁילֶׁד יֵּשּועַ" ,
ּובְ הַ ְד ָרכַת הָ רּוחַ הּוא נִכְ נַס אֶׁ ל הַ ִמקְ ּדָ שַ .כאֲשֶׁ ר הֵּ בִ יאּו הַ ִ
תֹורה"
ַלעֲשֹות בֹו ַכנָהּוג עַל־פִ י הַ ָ
הוריו של ישוע הכניסו אותו לשם שיעשה עבורו מנהג החוק.
ישוע היה עשוי מאישה ,מזרע אברהם ,זרע דוד .הוא נוצר כמוך וכמוני  -גבר.
כמונו בדיוק .הוא נעשה על פי החוק במטרה לפדות אותך ואותי מהחוק .זו
הייתה מטרתו של אלוהים  -לגאול אותך ואותי מהחוק.
.
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פרק 8

הוא פגע את האדם הזקן
הדבר השלישי שעשה ישו כדי לפשר בין האדם לאלוהים היה להרוג את
אל האפסים ב:ט"ז האויב ,או לצלוב את הזקן .פנה ל
" ּוכְ דֵּ י שֶׁ בְ גּוף אֶׁ חָ ד י ְַרצֶׁ ה אֶׁ ת ְשנֵּיהֶׁ ם לֵּאֹלהִ ים עַל־יְדֵּ י הַ צְ לָב ,בַ ה ֲִמיתֹו בֹו אֶׁ ת
" .הָ אֵּ יבָ ה
האויב  -האויב  -הוא הזקן .עם עבירתו של אדם פלש חטא המרד לרוחו ,נפשו
וגופו של האדם .גופו הפך לגוף של חטא .ישוע הרג את הזקן על הצלב ,כדי
שיוכל ליישב את היהודי והגוי גם יחד עם אלוהים בגוף אחד.
אל הרומים ו:ו ,פאולוס אומר :ב
יֹודעִ ים :הָ אָ דָ ם הַ יָשָ ן אֲשֶׁ ר בָ נּו נִצְ לַב ִאתֹו כְ דֵּ י שֶׁ יֵּהָ ֵּרס ּגּוף הַ חֵּ טְ א וְ ל ֹא
" ז ֹאת אָ נּו ְ
נִהְ יֶׁה עֹוד עֲבָ ִדים לַחֵּ טְ א "
הזקן שלך נצלב עם ישו .פרק ו של אל הרומים עוסק כמובן בטבילת מים .אם
הוטבלת למשיח ,הזקן שלך נצלב.
התבוננו באל הרומים ז :י"ח .פאולוס קובע:
" שֶׁ ה ֲֵּרי ֲאנִי יֹודֵּ ַע כִ י בִ י ,כְ לֹומַ ר בִ בְ שָ ִרי ,ל ֹא שֹוכֵּן הַ טֹוב .אָ ְמנָם לִ ְרצֹות ֲא ִני יָכֹול,
אַ ְך ַלעֲשֹות אֶׁ ת הַ טֹוב אֵּ י ֶׁנ ִני יָכֹול "
באל הרומים ז :כ"ד הוא אומר:
מֹותיִ ,מי יַצִ י ֵּלנִי ִמּגּוף זֶׁה שֶׁ הַ מָ וֶׁת בֹו
" ?" אֹוי לִ י ,אָ דָ ם א ְֻמלָל שֶׁ כְ ִ
פול מכנה את הגוף שאתה ואני שוכנים בו" ,גוף המוות ".הוא אומר ששום דבר
טוב לא שוכן בבשרנו.
הזקן מושחת
אל האפסים ד :כ -כ"ב אומרים :
" אֲבָ ל אַ תֶׁ ם ל ֹא בְ דֶׁ ֶׁרְך ז ֹאת לְ מַ ְדתֶׁ ם אֶׁ ת הַ מָ ִשיחַ " "פסוק כ "
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" ִאם אָ ְמנָם ְשמַ עְ תֶׁ ם אֹותֹו וְ לֻמַ ְדתֶׁ ם בֹו אֶׁ ת הָ אֱמֶׁ ת כְ פִ י שֶׁ הִ יא
"פסוק כ"א " בְ יֵּשּו ַע"
ֲגּותכֶׁם הָ ִראשֹונָה כְ רּוכָה עִ מֹו וְ הּוא
" שֶׁ ֲעלֵּיכֶׁם לִ פְ שֹ ט אֶׁ ת הָ אָ דָ ם הַ יָשָ ן אֲשֶׁ ר הִ ְת ַנה ְ
"פסוק כ"ב "
נ ְִשחָ ת בְ תַ אֲוֹות מַ ְתעֹות "
הזקן מושחת על פי תאוות הונאה .ישוע צלב את הזקן ,כדי שאתה ואני נוכל
להתפייס עם אלוהים.
אל האפסים ד :כ"ג -כ"ד ממשיכים:
" "פסוק כ"ג " ּ " ,ולְ הִ ְתחַ ּדֵּ ש הִ ְתחַ ְּדשּות רּוחָ נִית בְ ִשכְ לְ כֶׁם
 ".וְ לִ לְ בֹ ש אֶׁ ת הָ אָ דָ ם הֶׁ חָ דָ ש הַ נִבְ ָרא כִ ְדמּות אֱֹלהִ ים בִ צְ דָ קָ ה ּוקְ ֻדשָ ה שֶׁ ל אֱמֶׁ ת
"פסוק כ"ד "
"
לבש את האדם החדש ,שנוצר בצדקות ובקדושה אמיתית .ישוע צלב את הזקן,
שנוכל ללבש את האיש החדש.
פנה לשנייה אל הקורינתים ד :י –י"א :
נֹוש ִאים אָ נּו בַ ּגּוף אֶׁ ת מֹות יֵּשּועַ ,כְ דֵּ י שֶׁ ַּגם חַ יֵּי יֵּשּו ַע י ְִתּגַלּו בְ גּופֵּנּו "
" וְ תָ ִמיד ְ
"פסוק י "
" כִ י ֲאנַחְ נּו הַ חַ יִים נ ְִמסָ ִרים תָ ִמיד לַמָ וֶׁת בַ עֲבּור יֵּשּועַ ,כְ דֵּ י שֶׁ ּגַם חַ יֵּי יֵּשּו ַע י ְִתּגַלּו
"פסוק י"א ".בִ בְ שָ ֵּרנּו בֶׁ ן־הַ ְתמּותָ ה
"
אתה ואני אמורים לשאת בגופנו את מותו של אדון ישוע ,כדי שחייו יתבטאו
בגופנו .הזקן שלנו  -גוף המוות שלנו = צריך להצלב ,ואנחנו צריכים ללבוש
את האדם החדש  -חייו של ישוע .כאשר ישוע צלב את הזקן ,הוא החליף את
חייו לתחייה עבור הזקן שלנו.
המשך באמונה
עכשיו ,התבוננו באל הקולוסים א :כ"א -כ"ב :
" אַ תֶׁ ם לְ ָפנִים ֱה ִייתֶׁ ם נָכְ ִרים וְ אֹויְבִ ים בְ מַ חְ ְשבֹותֵּ יכֶׁם ּובְ מַ עֲשֵּ יכֶׁם
"פסוק כ"א ".הָ ָרעִ ים
"
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ישוע פישר אותנו  -עשה שינוי יסודי .פסוק כ"ב מספר לנו כיצד:
דֹושים,
" אֲבָ ל ָכעֵּת עָשָ ה ִרצּוי בְ גּוף בְ שָ רֹו עַל־ ְידֵּ י מֹותֹו ,כְ דֵּ י לְ הַ צִ יגְ כֶׁם לְ ָפנָיו קְ ִ
"פסוק כ"ב "
בְ לִ י מּום ּובְ לִ י ּדֹ פִ י "
ישוע נאלץ למות כדי ליישב אותנו  -על מנת לשנות אותנו כך שיוכלו להיות
מוצגים בפנינו קדושים ובלתי ניתנים להאשמה ובלתי ניתנים להשגה.
אל הקולוסים א :כ"ג ממשיך:
עֹומ ִדים אַ תֶׁ ם ְמבֻסָ ִסים וְ יַצִ יבִ ים בָ אֱמּונָה
ִאם אָ ְמנָם ְ
האם אתה רואה את המילה הזו" ,אם '? תוצג בפניך קדושה ובלתי ניתנת
להאשמה ובלתי ניתנת להשגה בעיניו ,אם תמשיך באמונה .
התבונן שוב בפסוק כ"ג :
עֹומ ִדים אַ תֶׁ ם ְמבֻסָ ִסים וְ יַצִ יבִ ים בָ אֱמּונָה וְ אֵּ י ְנכֶׁם מַ ְרפִ ים מֵּ הַ ִתקְ וָה
ִאם אָ ְמנָם ְ
שֹורה ....
הַ כְ לּולָה בַ בְ ָ
עליכם להמשיך באמונה ובתקווה לבשורה אם אתם רוצים להיות מקורקעים
ולהתמקם באמונה.
ברית המילה שנעשתה ללא ידיים
באל הקולוסים ב :י – י"א פאולוס אומר לנו:
" "וְ אַ תֶׁ ם ִנ ְמלֵּאתֶׁ ם בֹו אֲשֶׁ ר הּוא ר ֹאש כָל ָרשּות וְ ִשלְ טֹון
"פסוק י "
" בֹו ּגַם נִמַ לְ תֶׁ ם ִמילָה שֶׁ אֵּ ינָּה מַ עֲשֵּ ה יָדַ ִים ,וְ ז ֹאת בְ הַ פְ שָ טַ ת הַ ּגּוף הַ בְ שָ ִרי ,בְ ִמילַת
"פסוק י"א "
הַ מָ ִשיחַ "
הגוף הזה שיש לך ולי הוא גוף של חטא ,ואין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות
כדי לשנות אותו .ישוע נאלץ למות שגוף חטאינו עלול להיהרס ושאנו נתפייס
עם האל .
.
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פרק 9
הוא עשה יהודי וגוי גוף אחד
הדבר הרביעי שאלוהים עשה היה להפוך את היהודי והגוי לגוף אחד  -גוף של
ישוע .ישוע קרע את המחיצה בין יהודי לגוי.
הוא לא קרע מחיצות בין שחורים ללבנים .אלוהים מעולם לא ראה את האדם
כשחור או לבן .הוא ראה את המין האנושי כיהודי וגוי.
ישוע עשה אדם חדש אחד
אל האפסים ב  :י"ד-ט"ז אומרים :
" הֵּ ן הּוא ְשלֹומֵּ נּו; הּוא עָשָ ה אֶׁ ת הַ ְש ַנ ִים לְ אֶׁ חָ ד וְ הָ ַרס בִ בְ שָ רֹו אֶׁ ת ְמחִ צַ ת הָ אֵּ יבָ ה "
"פסוק י" ד "
תֹורת הַ ִמצְ וֹות שֶׁ בַ חֻקִ ים ,כְ דֵּ י לִ בְ ר ֹא בֹו עַצְ מֹו אֶׁ ת הַ ְש ַנ ִים לְ אָ דָ ם "
הּוא בִ טֵּ ל אֶׁ ת ַ
חָ דָ ש אֶׁ חָ ד ּובְ כְָך ַלעֲשֹות שָ לֹום ""פסוק ט"ו"
ּוכְ דֵּ י שֶׁ בְ גּוף אֶׁ חָ ד י ְַרצֶׁ ה אֶׁ ת ְשנֵּיהֶׁ ם לֵּאֹלהִ ים עַל־יְדֵּ י הַ צְ לָב ,בַ ה ֲִמיתֹו בֹו אֶׁ ת "
"פסוק ט"ז".הָ אֵּ יבָ ה
"
אתה יכול לראות את זה? ישוע שבר את חומת המחיצה האמצעית " ,כְ דֵּ י לִ בְ ר ֹא
בֹו עַצְ מֹו אֶׁ ת הַ ְש ַנ ִים לְ אָ דָ ם חָ דָ ש אֶׁ חָ ד ּובְ כְָך ַלעֲשֹות שָ לֹום"; "ּוכְ דֵּ י שֶׁ בְ גּוף אֶׁ חָ ד
י ְַרצֶׁ ה אֶׁ ת ְשנֵּיהֶׁ ם [יהודי וגוי] לֵּאֹלהִ ים עַל־ ְידֵּ י הַ צְ לָב -".כלומר ,מוות ,קבורה
ותחייתו של ישוע האדון.
הוא יהודי ,שהוא אחד כלפי פנים.
אלוהים כבר לא רואה ביהודים בבשר יהודים .באל הרומים
ב :כ"ח-כ"ט פאולוס אומר:
רֹואים בַ ּגּוף הּוא ִמילָה "
ְהּודי ,וְ ל ֹא מַ ה שֶׁ ִ
ְהּודי הּוא י ִ
" הֵּ ן ל ֹא עַל־פִ י מַ ְר ִאית ַעיִן י ִ
"פסוק כ"ח "
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ּומילָה הִ יא זֹו שֶׁ בַ לֵּב ,לְ פִ י הָ רּוחַ וְ ל ֹא לְ פִ י
ְהּודי ִ
ְהּודי הּוא זֶׁה שֶׁ בְ תֹוְך תֹוכֹו הּוא י ִ
"י ִ
אֹות כְ תּובָ ה; ִשבְ חֹו אֵּ ינֹו בָ א ִמבְ נֵּי אָ דָ ם ,כִ י ִאם
"פסוק כ"ט ".מֵּ אֱֹלהִ ים
"
ישוע אינו רואה יהודים בבשר כיהודים .יהודי הוא מישהו שקיבל את ישוע
המשיח .הוא יהודי כלפי פנים.
מדוע אלוהים עשה זאת? כך הוא יכול היה ליצור גוף אחד  -גוף של ישוע.
אנחנו רק יהודים כלפי פנים ,אבל הגוף הוא המשיח .ראש אחד  -ישוע ,וגוף
אחד  -זהו ישוע .
ספר את בשרך אך גללים :
גוף המשיח אינו כולל יהודים בבשר או גויים בבשר.
באל הפיליפים ג:ח פאולוס אומר :
" וְ ל ֹא עֹוד אֶׁ לָא שֶׁ ֲאנִי חֹושֵּ ב אֶׁ ת הַ כֹ ל לְ הֶׁ פְ סֵּ ד בִ גְ לַל הַ י ְִתרֹון לָדַ עַת אֶׁ ת הַ מָ ִשיחַ
חֹושבָ ם לִ פְ סֹ לֶׁת בִ ְש ִאיפ ִָתי
יֵּשּו ַע אֲדֹונִי ,אֲשֶׁ ר לְ מַ עֲנֹו הִ פְ סַ ְד ִתי אֶׁ ת כָל הַ ְּדבָ ִרים; ַו ֲא ִני ְ
לְ הַ ְרוִ יחַ אֶׁ ת הַ מָ ִשיחַ "
פאולוס ספר את כל הדברים אך גלל שהוא עשוי לזכות במשיח .כל הדברים
כללו את המורשת היהודית שלו  -בשרו היהודי .באל הפיליפים ג:ד-ו הוא
אומר:
" אַ ף שֶׁ ֲאנִי עַצְ ִמי יָכֹול לִ בְ טֹ חַ ּגַם בַ בָ שָ רִ .אם ִמישֶׁ הּו סָ בּור שֶׁ יּוכַל לִ בְ טֹ חַ בַ בָ שָ ר,
"פסוק ד "
ֲאזַי ֲא ִני יֹותֵּ ר"
יֹותי בֶׁ ן ְשמֹונַת י ִָמים; ִממֹוצָ א י ְִש ָראֵּ ל אָ נֹכִ יִ ,משֵּ בֶׁ ט בִ ְני ִָמין ,עִ בְ ִרי ִמן
" ִנמַ לְ ִתי בִ הְ ִ
רּושים ֲאנִי"
ַתֹורהִ ,מכַת הַ פְ ִ
הָ עִ בְ ִרים; אֲשֶׁ ר ל ָ
"פסוק ה "
תֹורה ,אֵּ ין בִ י
"אֲשֶׁ ר לַקַ נָאּות ,רֹודֵּ ף הַ קְ הִ לָה ֲא ִני; ִמבְ חִ ינַת הַ צְ דָ קָ ה הַ מ ְֻשתֶׁ תֶׁ ת עַל הַ ָ
"פסוק ו "
ּדֹ פִ י"
לפאולוס הייתה זכות אמון יותר בבשרו מכל אדם אחר .אולם מה הוא אומר
בפסוק ז ?
" אֲבָ ל הַ ְּדבָ ִרים שֶׁ הָ יּו י ְִתרֹון בְ עֵּינַי ,אֹותָ ם חָ שַ בְ ִתי לְ הֶׁ פְ סֵּ ד בִ גְ לַל הַ מָ ִשיחַ "
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פאולוס ידע שאין עוד יהודי ,ואין עוד גויים .יש רק גוף אחד  -גוף של ישוע.
ללכת בחדשות החיים
הביטו באל הרומים ו:ד-ה :
" ִנקְ בַ ְרנּו ִאתֹו בַ טְ בִ ילָה לַמָ וֶׁת כְ דֵּ י שֶׁ נ ְִתהַ לְֵּך ּגַם ֲאנַחְ נּו בְ חַ יִים חֲדָ ִשים ,כְ שֵּ ם
שֶׁ הַ מָ ִשיחַ הּוקַ ם ִמן הַ מֵּ ִתים עַל־ ְידֵּ י כְ בֹודֹו שֶׁ ל הָ אָ ב "
"פסוק ד "
הזקן שלנו נקבר אצל ישוע על ידי הטבילה ,והוא מת ,בכדי שנוכל לצעוד
בחדשות החיים .אנו הולכים בחדשות החיים כגוף המשיח.
" שֶׁ ֵּכן ִאם הִ ְתאַ חַ ְדנּו ִאתֹו בְ מָ וֶׁת ּדֹומֶׁ ה לְ מֹותֹו ,כְָך ּגַם נ ְִתאַ חֵּ ד ִאתֹו
"פסוק ה ".בִ ְתחִ יָתֹו
"
" גופנו היהודי הישן או גופתנו הגויה הישנה אינם  ".כְָך ּגַם נ ְִתאַ חֵּ ד ִאתֹו בִ ְתחִ יָתֹו
יכולים להיות דומים לתחייתו .רק גוף המשיח יכול להיות בדומה לתחייתו.
מניפסט בגופנו
לבסוף ,פנו אל השנייה אל הקורינתים ד :י-י"א :
נֹוש ִאים אָ נּו בַ ּגּוף אֶׁ ת מֹות יֵּשּועַ ,כְ דֵּ י שֶׁ ּגַם חַ יֵּי יֵּשּו ַע י ְִתּגַלּו בְ גּופֵּנּו "
" וְ תָ ִמיד ְ
"פסוק י "
" כִ י ֲאנַחְ נּו הַ חַ יִים ִנ ְמסָ ִרים תָ ִמיד לַמָ וֶׁת בַ עֲבּור יֵּשּועַ ,כְ דֵּ י שֶׁ ּגַם חַ יֵּי יֵּשּו ַע י ְִתּגַלּו
" "פסוק י"א ".בִ בְ שָ ֵּרנּו בֶׁ ן־הַ ְתמּותָ ה
חייו של ישוע יתבטאו בגופנו  -בבשרנו התמותי .חייו של ישוע אינם יכולים
להתבטא בגופנו היהודי או בגופנו הגויי .חייו של ישוע יכולים להתבטא רק
כשהוא מפרק את חומת המחיצה האמצעית והפך אותנו לגוף אחד  -גוף ישוע .
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פרק 10
ישוע הטיף לשלום
השלב החמישי בתוכנית הפיוס של אלוהים הוא שישוע הטיף לשלום ליהודים
אל האפסים ב  :י"ז פאולוס אומר שאחרי שישוע גאל אותנו ,לאחר ולגויים .ב
שקרע את חומת החלוקה האמצעית בין יהודי לגוי ,לאחר שביטל את החוק,
לאחר שצלב את הזקן ,הוא:
שר שָ לֹוםָ ,לכֶׁם הָ ְרחֹוקִ ים וְ גַם לַקְ רֹובִ ים
"  ".הּוא בָ א ּובִ ֵּ ֹ
תמיד יש שלום עם הבשורה .השלום מטיף בבשורה של אדון ישוע המשיח.
שלום תמיד ישרת.
אל הקולוסים א :כ אומר פאולוס  :ב
" ּובְ אֶׁ ְמצָ עּותֹו לְ ַרצֹות אֶׁ ל עַצְ מֹו אֶׁ ת הַ כֹ ל .הֵּ ן מַ ה שֶׁ בַ שָ מַ יִם וְ הֵּ ן מַ ה שֶׁ בָ אָ ֶׁרץ,
".בְ אֶׁ ְמצָ עּותֹו ,בַ ע ֲִשיַת שָ לֹום בְ דָ מֹו עַל הַ צְ לָב
השלום הגיע באמונה בדמו של ישוע .השלום הגיע דרך הבשורה.
מנוכרת על ידי עבודות מרושעות
הקולוסים אל הקולוסים א :כ"א ממשיך:
" ".אַ תֶׁ ם לְ ָפנִים ֱה ִייתֶׁ ם נָכְ ִרים וְ אֹויְבִ ים בְ מַ חְ ְשבֹותֵּ יכֶׁם ּובְ מַ עֲשֵּ יכֶׁם הָ ָרעִ ים
היינו מנוכרים מאלוהים ומאויבים בתודעתנו על ידי יצירות רעות .
אל האפסים ה  :ג-ה מזהירים אותנו מאותן יצירות רעות:
דֹושים ,אַ ף ל ֹא תַ עֲלּו עַל ּדַ ל ִשפְ תֵּ יכֶׁם מַ עֲשֵּ י זְנּות וְ כָל ט ְֻמאָ ה אֹו
" וְ ַכיָאֶׁ ה לַקְ ִ
"פסוק ג "
תַ אַ וְ תָ נּות "
" ּגַם ל ֹא נִבּול פֶׁה וְ ִשיחַ ת ִסכְ לּות אֹו הִ ְתלֹוצְ צּותְּ ,דבָ ִרים שֶׁ אֵּ ינָם י ִָאים ,אֶׁ לָא קֹול
"פסוק ד "
תֹודָ ה" .
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" ז ֹאת ֲעלֵּיכֶׁם לָדַ עַת :כָל זֹונֶׁה אֹו טָ מֵּ א אֹו בַ עַל תַ אֲוֹות ,שֶׁ אֵּ ינֹו אֶׁ לָא עֹובֵּ ד
אֱלִ ילִ ים ,אֵּ ין לֹו ַנ ֲחלָה בְ מַ לְ כּות הַ מָ ִשיחַ וְ הָ אֱֹלהִ ים "
"פסוק ה "
אל האפסים ה  :ו מספר לנו על ההשלכות של עבודות רשע אלה:
בּורי הֶׁ בֶׁ ל .בִ גְ לַל הַ ְּדבָ ִרים הַ לָלּו בָ א ַזעַם אֱֹלהִ ים עַל בְ נֵּי
" אַ ל י ְַתעֶׁה אֶׁ ְת כֶׁם ִאיש בְ ִד ֵּ
" .הַ מֶׁ ִרי
זכרו את אל הקולוסים א :כ"א  .היינו אויבי אלוהים בגלל עבודותינו הרעות,
והיה צורך בישוע לעשות שלום עם המין האנושי .השלום הושג באמצעות
אמונה בדמו של ישוע.
יש לנו שלום עם אלוהים
אל הרומים ה :א אומר:
ַל־סמַ ְך אֱמּונָה יֵּש לָנּו שָ לֹום עִ ם אֱֹלהִ ים הֹודֹות
" עַל כֵּן לְ אַ חַ ר שֵּ הֻצְ ּדַ קְ נּו ע ְ
"ַ .לאֲדֹונֵּנּו יֵּשּו ַע הַ מָ ִשיחַ
השלום עם אלוהים מגיע דרך האדון ישוע המשיח ,והוא מגיע כאשר אנו
מוצדקים על ידי האמונה.
אמונה במה? הביטו באל הרומים ה :ט:
" וְ ָכעֵּת ,לְ אַ חַ ר שֶׁ כְ בָ ר הֻצְ ּדַ קְ נּו בְ דָ מֹו ,בְ וַּדַ אי ּובְ וַּדַ אי שֶׁ ִנּוָשַ ע עַל־יָדֹו ִמן הַ ַזעַם "
אנו מוצדקים על ידי דמו של ישוע .יש לנו שלום עם אלוהים באמצעות אמונה
בדמו של ישוע ,וננצל מחמתו של אלוהים שבאה בגלל עבודותינו הרעות על ידי
אותה אמונה.

.
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פרק 11
ישוע ניהל אותנו מחדש
לאחר השלמת השלבים הללו בחיינו ,נוכל להתפייס עם האל .אל הרומים ה :י
אומר:
" שֶׁ כֵּן ִאם בִ זְמַ ן שֶׁ הָ יִינּו אֹויְבִ ים נ ְִרצֵּ ינּו לֵּאֹלהִ ים בְ מֹות בְ נֹו ,עַל אַ חַ ת כַמָ ה וְ כַמָ ה
" ִ .נּוָשַ ע בְ חַ יֵּי בְ נֹו לְ אַ חַ ר שֶׁ כְ בָ ר נ ְִרצֵּ ינּו
בתוכנית הפיוס של אלוהים ,אלוהים סלח על חטאינו ,הוא ביטל את החוק ,הוא
שינה את גוף החטא שלנו ,והוא חיסל את היהודים והגויים והפך אותנו לגוף
אחד  -גוף המשיח ,יהודי פנימי  -אחד שנולד מחדש.
הביטו שוב אל הקולוסים א :כ:כ"ב:
" ּובְ אֶׁ ְמצָ עּותֹו לְ ַרצֹות אֶׁ ל עַצְ מֹו אֶׁ ת הַ כֹ ל .הֵּ ן מַ ה שֶׁ בַ שָ מַ יִם וְ הֵּ ן מַ ה שֶׁ בָ אָ ֶׁרץ,
.בְ אֶׁ ְמצָ עּותֹו ,בַ ע ֲִשיַת שָ לֹום בְ דָ מֹו עַל הַ צְ לָב
"
"פסוק כ "
" אַ תֶׁ ם לְ ָפנִים ֱה ִייתֶׁ ם נָכְ ִרים וְ אֹויְבִ ים בְ מַ חְ ְשבֹותֵּ יכֶׁם ּובְ מַ עֲשֵּ יכֶׁם
"פסוק כ"א ".הָ ָרעִ ים
"
דֹושים,
" אֲבָ ל ָכעֵּת עָשָ ה ִרצּוי בְ גּוף בְ שָ רֹו עַל־יְדֵּ י מֹותֹו ,כְ דֵּ י לְ הַ צִ יגְ כֶׁם לְ ָפנָיו קְ ִ
" "פסוק כ"ב " בְ לִ י מּום ּובְ לִ י ּדֹ פִ י
ישוע פישר אותנו עם אלוהים בגוף בשרו דרך המוות = דרך מותו ,קבורתו
ותחייתו .כל היבט של תוכנית הפיוס של אלוהים מתרחש באמצעות אמונה בדמו
של ישוע.
אנו מפויסים על ידי ישוע
בספר השנייה אל הקורינתים ה  :י"ד-י"ח פאולוס מספר לנו כיצד נחיה ברגע
שנפייס עם אלוהים :
" שֶׁ כֵּן אַ הֲבַ ת הַ מָ ִשיחַ ּדֹוחֶׁ קֶׁת בָ נּו ,בְ הַ כִ ֵּירנּו שֶׁ אֶׁ חָ ד מֵּ ת בְ עַד הַ כֹ לָ ,לכֵּן הַ כֹ ל
"פסוק י"ד " .מֵּ תּו
"
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"ּובְ עַד הַ כֹ ל הּוא מֵּ ת ,כְ דֵּ י שֶׁ אֵּ לֶׁה הַ חַ ִיים ל ֹא יִחְ יּו עֹוד לְ מַ ַען עַצְ מָ ם ,אֶׁ לָא לְ מַ עַן זֶׁה
" "פסוק ט"ו " .אֲשֶׁ ר מֵּ ת וְ קָ ם בַ עֲדָ ם
ברגע שנשלים עם אלוהים ,לא נחיה עוד לעצמנו  -כבר לא נחיה בבשר .במקום
זאת ,נחיה אליו שמת עבורנו וקם שוב.
השנייה אל הקורינתים ה  :ט"ז ממשיך:
ֱנֹושית; וְ גַם ִאם הִ כ ְַרנּו אֶׁ ת
" עַל כֵּן מֵּ עַתָ ה אֵּ ין אָ נּו מַ כִ ִירים ִאיש עַל־פִ י ְראּות א ִ
ֱנֹושית ,ה ֲֵּרי ָכעֵּת אֵּ ינֶׁנּו מַ כִ ִירים אֹותֹו עֹוד בְ אֹ פֶׁן ָכזֶׁה
" .הַ מָ ִשיחַ עַל־פִ י ְראּות א ִ
אנחנו לא צריכים להכיר אף אחד אחר הבשר ,אפילו לא את ישוע .עלינו להכיר
אותם ואותו על ידי הליכה בכוח התחייה של ישוע האדון.
הוא יצור חדש
קרא את הפסוקים י"ז -י"ח :
"עַל כֵּן ִמי שֶׁ ִנ ְמצָ א בַ מָ ִשיחַ " ......

"פסוק י"ז "

כלומר ,אם מישהו הולך בכוח התחייה של ישוע המשיח .אם אתה נמצא במשיח,
אתה צועד בכוח תחייתו.
אם אתה הולך בכוח תחייתו ,אתה תלך באמונה.
פסוק י"ז ממשיך:
"

".הּוא בְ ִריאָ ה חֲדָ שָ ה .הַ יְשָ נֹות עָבְ רּו; הִ נֵּה נִהְ יּו חֲדָ שֹות
"פסוק י"ז "

" וְ הַ כֹל מֵּ אֵּ ת הָ אֱֹלהִ ים שֶׁ ִרצָ ה אֹותָ נּו אֵּ לָיו עַל־ ְידֵּ י הַ מָ ִשיחַ ּ ,ומָ סַ ר לָנּו אֶׁ ת שֵּ רּות
"פסוק י"ח " הָ ִרצּוי"
אתה לא יצור חדש פשוט בגלל שקיבלת את ישוע .אתה לא יצור חדש פשוט
בגלל שהתוודת על חטאיך .אדם שהוא יצור חדש הוא אדם שמתפייס עם
אלוהים והולך בכוח התחייה של ישוע המשיח.
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כוח תחייתו
פאולוס מתאר את כוח תחייתו של ישוע באל הפיליפים פרק ג .בפסוק ג הוא
אומר :
ּומ ְתּג ִָאים בַ מָ ִשיחַ יֵּשּו ַע "
ה ֲֵּרי ֲאנַחְ נּו בְ נֵּי הַ ִמילָה  -הָ עֹובְ ִדים אֶׁ ת אֱֹלהִ ים בְ רּוחַ ִ
בְ לִ י לִ בְ טֹ חַ בַ בָ שָ ר "
פאולוס התפייס לאלוהים .לא היה לו שום ביטחון בבשר .זכור השנייה אל
ֱנֹושית "
הקורינתים ה:ט"ז  ":עַל כֵּן מֵּ עַתָ ה אֵּ ין אָ נּו מַ כִ ִירים ִאיש עַל־פִ י ְראּות א ִ
פאולוס ממשיך ,באל הפיליפים ג:ח  -י :
"וְ ל ֹא עֹוד אֶׁ לָא שֶׁ ֲאנִי חֹושֵּ ב אֶׁ ת הַ כֹ ל לְ הֶׁ פְ סֵּ ד בִ גְ לַל הַ י ְִתרֹון לָדַ עַת אֶׁ ת הַ מָ ִשיחַ יֵּשּו ַע
חֹושבָ ם לִ פְ סֹ לֶׁת בִ ְש ִאיפ ִָתי
אֲדֹונִי ,אֲשֶׁ ר לְ מַ עֲנֹו הִ פְ סַ ְד ִתי אֶׁ ת כָל הַ ְּדבָ ִרים; ַו ֲאנִי ְ
לְ הַ ְרוִ יחַ אֶׁ ת הַ מָ ִשיחַ "
"פסוק ח "
תֹורה ,אֶׁ לָא ִתהְ יֶׁה זֹו הַ צְ דָ קָ ה
" ּולְ הִ מָ צֵּ א בֹו  -בְ אֹ פֶׁן שֶׁ צִ ְדקָ ִתי ל ֹא ִתהְ יֶׁה לִ י ִמן הַ ָ
אֲשֶׁ ר עַל־ ְידֵּ י אֱמּונַת הַ מָ ִשיחַ  .צְ דָ קָה אֲשֶׁ ר מֵּ אֱֹלהִ ים הִ יא וִ יסֹודָ ּה בֶׁ אֱמּונָה "
"פסוק ט "
סּוריו ּולְ הִ ּדַ מֹות לֹו בְ מֹותֹו "
כְ דֵּ י לָדַ עַת אֹותֹו וְ אֶׁ ת כֹחַ ְתחִ יָתֹו וְ אֶׁ ת הַ שֻ תָ פּות בְ ִי ָ
"פסוק י "
"
אם יש לנו אמון בבשר ,אנחנו עדיין לא נמצאים בישוע ואנחנו לא מתפייסים עם
אלוהים .אנו לא מכירים אותו ואנחנו לא מכירים את כוח תחייתו .
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פרק 12
ישוע היה מוצדק
תוכנית הפיוס של אלוהים היתה צריכה פתוח לפני שניתן היה לפתח אותה בנו .ישוע
היה צריך לאמן כל היבט בתוכניתו של אלוהים .חבקוק ב :ד הוא פסוק ראוי לציון
מכיוון שהוא נוגע לישוע:
" ".הִ נֵּה עֻפְ לָה ,ל ֹא-י ְָש ָרה נַפְ שֹו בֹו; וְ צַ ִּדיק ,בֶׁ אֱמּונָתֹו ִיחְ יֶׁה
אני משוכנע שזה ישוע .אני זוכר כשאלוהים הביא אותי פנים אל פנים עם הפסוק הזה.
"  .אמונת האב.זה אומר " ל ֹא-י ְָש ָרה נַפְ שֹו בֹו; וְ צַ ִּדיק ,בֶׁ אֱמּונָתֹו ִיחְ יֶׁה
אמונת האל הפועלת בישוע אפשרה לישוע להבין את כל ההיבטים של תוכנית הפיוס.
פנה איתי לבשורה על-פי מתי פרק ג .זכרו ,ישוע צעד באמונה .הוא היה אדם כמוך
וכמוני .הייתה לו רוחו  -רוחו של ישוע היתה הבן משמיים .הייתה לו נשמה כמו שלך
ושלי וגוף כמו שלך ושלי ,אבל הייתה לו את רוחו.
ישוע שימח את האב
הבשורה על-פי מתי ג :י"ג מתחיל:
" אָ ז הִ ּגִ י ַע יֵּשּו ַע ִמן הַ ּגָלִ יל ַלי ְַרּדֵּ ן ּובָ א אֶׁ ל יֹוחָ נָן לְ הִ טָ בֵּ ל אֶׁ צְ לֹו "
"פסוק י"ג "
אֶׁ לָא שֶׁ יֹוחָ נָן נִסָ ה ַל ֲהנִיאֹו ִמכְָך בְ אָ ְמרֹוֲ " :אנִי צָ ִריְך לְ ִהטָ בֵּ ל אֶׁ צְ לְ ָך ,וְ אַ תָ ה בָ א
"פסוק י"ד ""?אֵּ לַי
" הֵּ ִשיב לֹו ֵּי שּו ַע וְ אָ מַ ר" :הַ נַח ָכ ֵּעת ,כִ י ִמן הָ ָראּוי שֶׁ ְנקַ יֵּם אֶׁ ת הַ צֶׁ דֶׁ ק כֻלֹו ".וְ יֹוחָ נָן הִ נִיחַ
"פסוק ט"ו " .לֹו
"
ישוע הוטבל במים.
פסוק ט"ז ממשיך:
יֵּשּו ַע ִנ ְטבַ ל וְ ָעלָה ִמיָד ִמן הַ מַ יִ ם .אֹותָ ּה ֵּעת ִנפְ ְתחּו הַ שָ מַ יִם וְ הּוא ָראָ ה אֶׁ ת רּוחַ אֱֹלהִ ים
יֹורדֶׁ ת כְ יֹונָה ּובָ אָ ה ָעלָיו
" ֶׁ .
.כאן הוטבל ישוע ברוח הקודש
ואז ,פסוק י"ז אומר:
" .וְ הִ נֵּה קֹול ִמן הַ שָ מַ יִ ם אֹומֵּ ר" :זֶׁה בְ ִני אֲהּובִ י ֲאשֶׁ ר בֹו חָ פַצְ ִתי "
"פסוק י"ז "
אלוהים היה מרוצה מבנו .
ישוע חזר בכוח הרוח
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הבשורה על-פי מתי ד:א מספר לנו שישוע הובל על ידי הרוח אל השממה להתפתות
השטן .פסוק ב אומר שישוע צם ארבעים יום וארבעים לילות.
הבשורה על-פי לוקס פרק ד הוא תיאור של אותו אירוע .הבשורה על-פי לוקס ד :א
אומר שישוע היה מלא רוח הרפאים .הוא הובל על ידי הרוח אל השממה ,ובארבעים
הימים ההם הוא צם .בבשורה על-פי לוקס ד :י"ד הוא חזר בכוח רוח הקודש.
הוא עבר מלכת כישוע בבשר לחזרה בכוח רוח האל .הוא לא הלך ביכולת שלו.
מזמור ל"ה :י"ג אומר לנו שישוע ,גם אני וגם אתה וכל אחד אחר ,היינו צריכים
להשפיל את נשמתנו בצום .
אני משוכנע שישוע השפיל את נשמתו בצום .במהלך ארבעים הימים האלה במדבר,
ישוע התגבר על השטן .הוא התגבר על העולם בצום ותפילה .בבשורה על-פי יוחנן ט"ז
 :ל"ג אומר ישוע:
עֹודדּוֲ :אנִי נִצַ חְ ִתי אֶׁ ת הָ עֹולָם
" ".בָ עֹולָם  -צָ ָרה ָלכֶׁם ,אַ ְך הִ ְת ְ
ישוע התגבר על העולם במדבר על ידי צום ותפילה .לאחר שהתגבר על העולם ,הוא
הגיע לצלב .כשהגיע לצלב ,החלה תוכניתו של אלוהים להתגשם.
ישוע היה צריך להיות מוצדק
הראיתי לך בספרים קודמים מה ישוע השיג על הצלב .הוא הציג את גופו לקורבן חי.
הוא הציע את עצמו ל כבש ,שנהרג מיסוד העולם .הוא הלך לצלב ואפשר לעצמו להצלב.
הוא התיר לעם לצלבו ,אחרת לא היו יכולים לעשות זאת .הוא נפטר ונקבר.
תסתכל על הראשונה אל טימותיאוס ג :ט"ז :
ֻהּגַד בַ ּגֹויִם ,הָ אֳמַ ן ,נִצְ ּדַ ק בָ רּוחַ  ,נ ְִראָ ה לַמַ לְ אָ כִ ים,הִ ְת ַּגלָה בַ בָ שָ ר ":אָ כֵּן ּגָדֹול סֹוד הַ ח ֲִסידּות
".הָ ֳעלָה לַמָ רֹום בְ כָבֹוד,בָ עֹולָם
"נִצְ ּדַ ק בָ רּוחַ  " .ישוע היה צריך להיות מוצדק .מדוע? מכיוון שהוא נשא את חטאינו
עליו .הוא נעשה חטא בשבילך ועבורי.
לישוע עדיין היה את החוק בליבו כשהלך לגיהינום .הוא היה צריך להתגבר על החוק.
הוא נאלץ להתמודד עם בשרו בצלב .הוא מת ,נקבר וירד לגיהינום .
לאחר שלושה ימים ,הוא גודל מהמתים .כעת הוא יושב לימינו של האב.
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ישוע היה צריך להיות מוצדק בגיהינום  -בקבר ,והוא היה מוצדק ,באמצעות אמונה,
בשבילך ובשבילי.
תוכנית הפיוס
ישוע היה צריך לעבוד בעצמו בתוכניתו של אלוהים לפשר בין האדם אליו.
ראשית ,אלוהים היה צריך לסלוח לנו על חטאינו ולגאול אותנו .שחרר אותנו .לשם כך
היה צריך להיות תחליף ועונש ששולם עבור החטא ההוא  -וזה היה ישוע .הוא נשא את
חטאינו בגופו; והוא שילם את העונש על חטא  -מוות.
שנית ,הוא היה צריך לבטל את החוק .הוא נאלץ להפוך את החוק ללא פעיל .הוא נאלץ
להסיר את כל פעילות החוק בחיינו .אחרת היינו ממשיכים לחטוא.
שלישית ,הוא היה צריך להרוג את האויבות ,או את האויב .הוא נאלץ לצלוב את הזקן.
הזקן הוא הגוף הזה שאתה ואני חיים בו .הגוף שלנו הוא גוף של חטא .הדרך היחידה
שנוכל להתמודד איתה היא על ידי אמונה  -על ידי טבילת מים אל תוך מותו של האדון
ישוע המשיח.
רביעית ,הוא הסגיר את היהודים והגויים ,והוא עשה גוף אחד  -גוף של ישוע .אין יותר
גזעים של אנשים .מעולם לא היו עם אלוהים  -רק יהודים וגויים .אין גזע שחור ,אין גזע
לבן ואין גזע צהוב ,ואין עוד יהודים וגויים .יש גוף אחד ,וזה המשיח.
הד בר החמישי שעשה ישוע היה להטיף לנו לשלום .הוא הביא שלום למין האנושי,
ואנחנו יכולים להשלים עם אלוהים.
מכיוון שישוע עשה את הדברים האלה ,אנו יכולים להתפייס עם האל .אנו יכולים ללכת
באמונה ,בכוחו של ישוע המשיח שקם לתחייה.
אנו יכולים ללכת אפילו בצורה מושלמת יותר מכפי שאדם הלך לפני הנפילה .אדם
נאלץ להתמודד עם השטן ,והוא נכשל .ישוע ,מכיוון שהוא נפטר ,נקבר ,וקם שוב,
התגבר על כל מה שאדם נכנע לו ,ואנחנו יכולים ללכת בכוחו של ישוע שקם לתחייה.

