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וס של אלוהיםתוכנית הפי     1 

 
 הקדמה

      

, קיבלתי מכומר מאפריקה בקשה לקבלת חלק מהקלטות  1988בחודש נובמבר  

אותי שאשלח עשר קלטות הדרכה, ואני שלחתי אליהם.  שלנו. אלוהים הינחה 

, ואז קיבלנו  1988בקשות נוספות לקלטות בחודש נובמבר ודצמבר  8קיבלנו  

. 1989 -בקשות  ב 6,000  

 

שעות של קלטות הוראה וסגידה  88,000 -שלחנו למעלה מ 1990עד חודש יוני 

מדינות זרות.  18-איש בארצות הברית של אמריקה ול 9,000 -ל  

 

, אלוהים הינחה אותי להנגיש בקלטות את הלימודים  1989בחודש אוגוסט 

"הדם של ישוע". מאז חודש    -שהעביר לי בנושא "הבשורה ויתרונותיה" וב

, שלחנו ללא תשלום על פי הבקשה, קלטת אחת פעם בחודש  1989אוגוסט 

"הוא קם לתחייה שוב".  –חודשים, החל מהקלטת הראשונה בסדרה  20במשך    

 

"הדם של    -"הבשורה ויתרונותיה" ו  -לוהים הינחה אותי לשים את הלימודים מא

שוב, ללא חיוב על פי בקשה.  –ישוע" בצורת ספר ולהפיץ את הספרים האלה   

 

, אמר השליח פאולוס: 18-9:9קורינתים א'  -ב  

 

תחסום שור בדישו."  –הרי בתורת משה כתוב: "לא             

(          9האם לשוורים דואג האלוהים? )פסוק             

 

או שבכלל למעננו זה נכתב, כדי שהחורש יחרוש            

( 10בתיקוה והדש ידוש בתיקוה להשתתף ביבול. )פסוק             

 

אם זרענו לכם דברים רוחניים, מה רבותא בכך אם             

( 11נקצור דברים חמריים מיכם? )פסוק             

 

ואם לאחרים יש  חלק בזכות עליכם, הלא כל שכן לנו?             

אבל לא ניצלנו את הזכות הזאת, אלא סובלים אנו הכל             

( 12המשיח. )פסוק למען לא נשים שום מכשול לבשורת             

 

         

האינכם יודעים כי העובדים בקודש פרנסתם מבית            

המקדש ומשרתי  המזבח נוטלים את חלקם מן המזבח?            

( 13)פסוק             
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כך גם תיקן האדון, שהמכריזים את הבשורה יחיו מן             

(      14הבשורה. )פסוק             

 

ברם אני לא ניצלתי דבר מן הדברים האלה, אף לא             

כתבתי זאת כדי שלי יהיה כך. מוטב לי למות ושלא             

( 15ישים איש את תהילתי זו לריק; )פסוק             

 

כי כאשר אני מבשר את הבשורה אין לי מה להתהלל,            

( 16שכן חובה מוטלת עלי ואוי לי אם לא אבשר. )פסוק            

 

אם מרצוני אני עושה זאת, מגיע לי שכר. אבל אם לא            

( 17מרצוני, הרי שתפקיד הופקד בידי; )פסוק            

 

בזה שאני מבשר את הבשורה   -  -מה אפוא שכרי?            

ומציע אותה בלא מחיר מבלי לנצל את הזכות שיש לי            

( 18בבשורה! )פסוק            

 

 

לבשר את בשורת המשיח ללא חיוב.  –זה מה שאלוהים הורה לי לעשות        

 

השנים האחרונות. אם יש לכם   20אלוהים גילה לי את התורות במהלך       

שלכם, המסורת הדתית שלכם,  אוזניים לשמוע, הניחו בצד את הגאווה הדתית 

המסורת שלכם על האדם, הדת שלכם, התיאולוגיה שלכם, ותורתכם בבית ספר  

אומר לנו שהידע מתפוצץ, אבל צדקה, או   8:1ללימודי התנ"ך. הקורינתים א' 

קובע: "זו אהבה שאנחנו הולכים אחרי המצוות שלו."    6אהבה, מחולקים. יוחנן 

והב אותי ישמור את דבריי". קובע: "מי שא 14:23יוחנן   -וב  

 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  

אתכם, זה יהיה מכיוון שאתם   הבשורה, אלוהים ישלח אתכם, ואם אלוהים ישלח

 מטיפים את הבשורה. 

  

אם אתם מטיפים את הבשורה, זה כוחו של האלוהים לישועה לכל אחד       

קובע: כי בה צדקת יחיה."   1:17ליהודים קודם וגם ליוונים. רומאים  –שמאמין    
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1פרק   

 

 ערוך שינוי יסודי 
 

כלומר, מותו, קבורתו   -  עישואני רוצה להמשיך לדבר על הבשורה של          

ותחייתו של אדון ישוע. בספר זה אנו הולכים לראות כי מותו, קבורתו ותחייתו,  

   היה תוכניתו של אלוהים ליישב את האדם עם עצמו.

 

אומר:   השליח פאולוס ה:י באל הרומים   

ינּו לֵּאֹלִהים ְבמֹות בְ "  ָהִיינּו אֹוְיִבים ִנְרצֵּ ן ִאם ִבְזַמן שֶׁ כֵּ נֹו, ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה  שֶׁ

ינּו ְכָבר ִנְרצֵּ "  ִנָּוַשע ְבַחיֵּי ְבנֹו ְלַאַחר שֶׁ  

 

" הוא לבצע שינוי יסודי. אלוהים תכנן מראשית העולם  נרצהפירוש המילה "  

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  

ה. שאני יכול להראות לכם את זה כשאנו קוראים את הכתובים האל  

 

 הבשר הוא הבעיה 

 

אני גם מאמין שבסופו של דבר בשר האדם תמיד היה זה שהפריד אותו  

   נאמר:ו -ו :ה מאלוהים. בראשית  

 

ץ, ְוָכל  ר ַמחְ -ַוַיְרא ְיהָוה, ִכי ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם ָבָארֶׁ       ַהיֹום                                         -ְשֹבת ִלבֹו, ַרק ַרע ָכליֵּצֶׁ

 " פסוק ה" 

 

ם ְיהָוה, ִכי ת-ַוִיָנחֶׁ ל -ָעָשה אֶׁ ב, אֶׁ ץ; ַוִיְתַעצֵּ ִלבֹו-ָהָאָדם ָבָארֶׁ .  

" פסוק ו"                                                                        

 

אז נראה שהבשר היה הבעיה עם האדם כבר מההתחלה. האדם מורכב מרוח,  

י של הלב הוא גם  נ  הרוח והנפש מהווים את הלב, והחלק הנשמותיגוף ונפש = 

 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

 

ב  ה בגלאטיה,  אנו מוצאים את פאולוס כותב לכנסי י"ח  –ה : ט"ז אל הגלטים  

 כנסיה שהחלה ברוח וחזרה תחת החוק. פול הצהיר את הדברים האלה: 

 

ת ַתֲאוֹות    ְך ָהרּוַח ְולֹא ְתַמְלאּו אֶׁ רֶׁ ם; ִהְתַהְלכּו ְבדֶׁ ר ֲאִני ָלכֶׁ אֹומֵּ

"                                                    " פסוק ט"ז " ַהָבָשר  

 

ם ִמְתַנְּגִדים  ִכי ַהָבָשר ִמְתַאּוֶׁ   ת ַלָבָשר; ְשנֵּיהֶׁ דֶׁ ְבִנּגּוד ָלרּוַח, ְוָהרּוַח ִמְתַנּגֶׁ ה ְלַמה שֶׁ

ת ַמה   ם ְיכֹוִלים ַלֲעשֹות אֶׁ יְנכֶׁ ן אֵּ זֶׁה ָלזֶׁה ְוָלכֵּ

ם ִבְרצֹוְנכֶׁ " פסוק י"ז " "                                                .שֶׁ  

ם ְכפּוִפים ַלתֹוָרהֲאָבל ִאם ָהרּוַח ַמְנִהיָגה אֶׁ   יְנכֶׁ ם, ֲאַזי אֵּ ְתכֶׁ .  

" פסוק י"ח"                                                                  

 

פאולוס אומר לנו שהדרך היחידה להימנע מלהיות תחת החוק, והדרך היחידה  

ות מובל על ידי  להימנע ממילוי תאוות הבשר או הרצונות של הבשר, היא להי

ח הקודש. הוא אומר לנו שבשרו של בן אנוש מנוגד לרוח הקודש, ושאינך  רו

 יכול לעשות את הדברים שהיית עושה בבשר. 

 

 

מספרים לנו שעבודות הבשר הן ניאוף, זנות, טומאה    כ"א –ה : י"ט אל הגלטים 

אמר ישוע: ט"ו : י"ט פי מתי  -וכדומה. בבשורה על   

 

ֻדיֹות  "   ַשע, ְרִציחֹות, ִנאּוִפים, ְזנּוִנים, ְּגנֵּבֹות, עֵּ ִכי ִמן ַהלֵּב נֹוְבעֹות ַמְחְשבֹות רֶׁ

ר ְוִגּדּוִפים קֶׁ  " .שֶׁ

 

ל הלב הוא חלק מהבשר. הבשר חלק מהנשמה נמצא בלב, והחלק הנשמותי ש

 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  

י, כדי שיוכל לפשר בין האדם אליו . לאלוהים הייתה תוכנית זו  בשביל בשבילך ו

ולם, והתכנית היא בבירור במקרא. לפני יסוד הע   

 

בחקר תוכנית הפיוס של אלוהים, רוח הקודש הראתה לי שש מעשים מובחנים  

ה כדי לפשר בין האדם אליו. יכול להיות שיש  שאלוהים עשה באמצעות הבשור 

   .יש לי התגלותשיותר, אבל אלה הם 
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שאתה אם תלמדו את שש הפעולות הללו, רוח הקודש תעניק לכם הבנה בהן. כ

שלך  בחיים מהר מאוד שאחת או יותר מהפעולות הללו אינן שלמות    ןלומד, תבי

 ושאתה לא מפויס לחלוטין עם אלוהים. 

 

הדבר הראשון שאלוהים היה צריך לעשות כדי לפשר אותנו אליו היה לסלוח  

ו, או לשחרר אותנו. כדי להשיג זאת, יש לשלם קנס  לנו על חטאינו ולגאול אותנ 

  זהונש על חטא הוא מוות. מישהו היה צריך למות כעונש על חטא ובגין חטא. הע

העונש על חטא.  היה ישוע. הוא נשא את חטאינו בגופו, והוא שילם  

 

הדבר השני שאלוהים היה צריך לעשות הוא לבטל את החוק. הוא נאלץ להפוך  

ציא את חיינו מכל  את החוק לבלתי פעיל. הוא נאלץ לסלק את החוק ולהו

וק. אחרת היינו ממשיכים לחטוא. פעילות הח  

 

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  

על ידי   -של חטא, והדרך היחידה שנוכל להתמודד איתו היא על ידי אמונה  

האדון ישוע המשיח.  הטבלתו דרך מים למותו של  

 

גוף    -הדבר הרביעי שאלוהים עשה היה להיפטר מיהודי וגוי ולעשות גוף אחד 

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. 

 

מישי שעשה ישוע היה להטיף לנו שלום. הוא הביא שלום למין  הדבר הח

 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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2פרק   

 

 יסוד העולם
 

. אני הולך להראות לכם כמה דברים  ב -א :אפנה איתי. עכשיו לספר בראשית  

בכתובים שאלוהים, ברוחו, גילה לי. לשתף בגלוי. אני מזהה את הדברים האלה 

 במשך שנים בציור, אך מעולם לא הוטלתי להפנות אותם עד כה. 

 

מתחיל:   א :אבראשית   

 

ת ַהָשַמיִ  אִשית, ָבָרא ֱאֹלִהים, אֵּ ץ""פסוק א" "ְברֵּ ת ָהָארֶׁ ם, ְואֵּ  

 

ְך, ַעל ץ, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחשֶׁ ת ַעל -" ְוָהָארֶׁ פֶׁ ְפנֵּי  -ְפנֵּי ְתהֹום; ְורּוַח ֱאֹלִהים, ְמַרחֶׁ

 "                           "פסוק ב" .ַהָמִים 

 

נהגתי לתהות, מדוע אלוהים יברא את השמים ואת הארץ, והארץ הייתה חסרת  

ובטלה? זה לא היה הגיוני .. נראה היה שתחילת התנ"ך הייתה סותרת. זה  צורה 

 בגלל שלא הייתה לי הבנה. 

 

ְך, ַעל ץ, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחשֶׁ ת ַעל -" ְוָהָארֶׁ פֶׁ ְפנֵּי  -ְפנֵּי ְתהֹום; ְורּוַח ֱאֹלִהים, ְמַרחֶׁ

 "                           "פסוק ב" .ַהָמִים 

 

ר ֱאֹלִהים, ְיִהי אֹור; ַוְיִהי "    אֹו-ַויֹאמֶׁ "                "פסוק ג"   .  

 

, ולא  הצורה ובטלה. החושך היה עלי תה חסרתא היי, וה רץאלוהים הביט בא

 היה אור. 

 

 הרס לאחר השמדה בוכה : 

 

 כעת, פנו לספר ירמיהו, ונראה מה אומר הנביא ירמיהו ברוח הקודש בפרק ד. 

 

. ב:  אירמיהו מתעד את אותו מצב שמתואר בספר בראשית ,  י"ט החל מפסוק    

 

:  ירמיהו קובע  

 

ה  ַעי אחולה )ֹאִחיָלה( ִקירֹות ִלִבי, ֹהמֶׁ ַעי מֵּ ִכי קֹול שֹוָפר     לֹא ַאֲחִרש:--ִלי ִלִבי-" מֵּ

   .שמעתי )ָשַמַעְת( ַנְפִשי, ְתרּוַעת ִמְלָחָמה
"פסוק י"ט"                   "                                         
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: לא היה אלא קול של מלחמה בארץ  

 

ר ַעל  בֶׁ ר ִנְקָרא "                                        "פסוק כ" -" שֶׁ בֶׁ שֶׁ  

 

:  הפחד היה בכל מקום  

ַגע ְיִריֹעָתי"        -" ִכי ֻשְּדָדה ָכל ץ; ִפְתֹאם ֻשְּדדּו ֹאָהַלי, רֶׁ ָהָארֶׁ  

"פסוק כ"                                             

 

ה -" ַעד ְראֶׁ ְשְמָעה, קֹול שֹוָפר?"     "פסוק כ"א" --נֵּס -ָמַתי, אֶׁ אֶׁ  

 

ָמה ָבִנים סְ --" ִכי ֱאִויל ַעִמי, אֹוִתי לֹא ָיָדעּו  ָמה; ֲחָכִמים הֵּ ָמה, ְולֹא ְנבֹוִנים הֵּ ָכִלים הֵּ

יִטיב לֹא ָיָדעּו  "                     "פסוק כ"ב" .ְלָהַרע, ּוְלהֵּ

 

: כ"ג עיינו בפסוק   

 

ת ץ, ְוִהנֵּה-" ָרִאיִתי, אֶׁ ל-ָהָארֶׁ ין  -ֹתהּו, ָוֹבהּו; ְואֶׁ ַהָשַמִים, ְואֵּ

.אֹוָרם "פסוק כ"ג"                                "                               

 

הייתה ללא צורה, ובטלה,  רץ. האב:  אזה היה המצב שתואר בספר בראשית 

 ולא היה אור. 

 

 לא היה אף איש

 

:   הביטו היטב בפסוקים הבאים  

ָהִרים, ְוִהנֵּה, ֹרֲעִשים; ְוָכל " ַהְּגָבעֹות, ִהְתַקְלָקלּו -ָרִאיִתי, הֶׁ "פסוק  "              .

 כ"ד" 

 

ין ָהָאָדם..    " ָרִאיִתי, ְוִהנֵּה אֵּ  "                           "פסוק כ"ה" .

  

ין ָהָאָדם " הפכה ללא צורה ובטלה והשמים   רץלפני שהא  -היו אנשים "   ְוִהנֵּה אֵּ

שהאנשים האלה היו, כל חכמים לעשות רע   כ"באור. ראינו בפסוק   ה בהםלא הי

.   ין להם שום ידע ". עם זאת, לא היה איש"וכי" כדי לעשות טוב א  

 
 

 הארץ השלמה תהיה שוממה 

 

 לא רק שלא היה אדם, אלא שאלוהים גם השמיד את האדמה. 
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מתחיל:  כ"הפסוק    

 

עֹוף ַהָשַמִים, ָנָדדּו-" ְוָכל . "                             "פסוק כ"ה"     

 

ל  " ִמְפנֵּי, ֲחרֹון --ָעָריו, ִנְתצּו ִמְפנֵּי ְיהָוה-ַהִמְדָבר; ְוָכלָרִאיִתי, ְוִהנֵּה ַהַכְרמֶׁ

"פסוק כ"ו"                                                ַאפֹו.  

 

ץ; ְוָכָלה, לֹא  -ֹכה ָאַמר ְיהָוה, ְשָמָמה ִתְהיֶׁה ָכל-ִכי " ָהָארֶׁ

ה ֱעשֶׁ .אֶׁ "פסוק כ"ז"                       "                                           

 

ץ, ְוָקְדרּו ַהָשַמִים ִמָמַעל -ַעל "  ֱאַבל ָהָארֶׁ ִדַבְרִתי ַזֹמִתי, ְולֹא ִנַחְמִתי  -ַעל ִכי --זֹאת תֶׁ

ָנה-ְולֹא ָאשּוב ִממֶׁ  "    "פסוק כ"ח"  .

 

ושמיים לפני אלה שיש לנו   רץמתוך קטעי הכתובים הללו ברור לי שהייתה א

, אך הוא לא עשה את זה סוף מלא. רץעכשיו. אלוהים בכעסו השמיד את הא  

 

ץ; ְוָכָלה, לֹא  -ְשָמָמה ִתְהיֶׁה ָכל  ", ירמיהו מדווח כי האדון אמר,  כ"זבפסוק   ָהָארֶׁ

ה ֱעשֶׁ .אֶׁ כ"ג .  :וירמיהו ד  ב: א זהו מצב האדמה כפי שנרשם בספר בראשית "    

 

ברים היו קיימים לפני אדם. ברור לי כי זעמו של אלוהים נשפך על  ברור לי שג 

ְך, ַעל היה" -השמים ועל הארץ  ץ, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו" וְפנֵּי ְתהֹום-וֹחשֶׁ ".   " ָהָארֶׁ  

 

 הם חכמים לעשות רע 

 

ד:כ :  הביטו שוב בירמיהו   

ר ַעל  בֶׁ ר ִנְקָרא, ִכי ֻשְּדָדה -שֶׁ בֶׁ ץ..-ָכל שֶׁ ָהָארֶׁ . 
: כ"ב ובפסוק   

 

ָמה --" ִכי ֱאִויל ַעִמי, אֹוִתי לֹא ָיָדעּו  ָמה; ֲחָכִמים הֵּ ָמה, ְולֹא ְנבֹוִנים הֵּ ָבִנים ְסָכִלים הֵּ

יִטיב לֹא ָיָדעּו  "                      .ְלָהַרע, ּוְלהֵּ

 

, אך  "חכמה לעשות רע  -הכנסייה כביכול, כלומר   -כנסיית ישוע המשיח כיום 

את זה, אתה יכול  כדי לעשות טוב אין להם שום ידע." אם אתה יכול לקבל 

הוא   -לקבל את הדו"ח של ירמיהו על מה שאלוהים עשה לפני שברא את אדם  

 השמיד את האדם. 

 

: כ"ה עיינו בפסוק   
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ין ָהָאָדם; ְוָכל  עֹוף ַהָשַמִים, ָנָדדּו-" ָרִאיִתי, ְוִהנֵּה אֵּ .   " 

 

, והוא שפך אותו על האדם. רץעסו על השמים ועל האאלוהים שפך את כ   

 

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  

 

וח חדשה ונפש חדשה באדם, והוא  אני מאמין בזה בהחלט. בנוסף, אלוהים שם ר 

העמיד לרשותו את חייו של האדון ישוע המשיח, שיגיעו לידי ביטוי בבשרנו. זו  

 הייתה תוכניתו מראשית העולם. 

 

 נבחר לפני  יסוד העולם

 

ב .  תראו מה כתב השליח פאולוס לכנסייה באפסוס ד : -ג:  אאל האפסים    

 

ְך אֹוָתנּו ְבָכל ְבָרָכה רּוָחִנית  ָברּוְך ָהֱאֹלִהים ֲאִבי " רֵּ ר בֵּ ֲאדֹונֵּנּו יֵּשּוַע ַהָמִשיַח, ֲאשֶׁ

"                   "פסוק ג" ַבָשַמִים, ַבָמִשיחַ   

 

ל, ִלְהיֹות ְקדֹוִשים ּוְבִלי ֹּדִפי ְלָפָניו  "  בֵּ ד תֵּ ם ִהָּוסֵּ רֶׁ ָבַחר אֹוָתנּו בֹו ְבטֶׁ ם שֶׁ ְכשֵּ

.ְבַאֲהָבה "פסוק ד"                                        "   

 

 אלוהים בחר בנו במשיח לפני יסוד העולם. למה? 

ִלְהיֹות ְקדֹוִשים ּוְבִלי ֹּדִפי ְלָפָניו ְבַאֲהָבה"   "           "פסוק ד"   .

 

זה לא מדהים? "שעלינו להיות קדושים וללא אשמה לפניו באהבה." " ְקדֹוִשים  

בשורה  בבדיוק כמו ישוע. ישוע אמר  -במילים אחרות, מושלם   -י..."  ּוְבִלי ֹּדפִ 

ת ְּדָבִרי." אם אתה אוהב את  י"ד : כ"ג פי יוחנן -על ב אֹוִתי ִיְשֹמר אֶׁ אֹוהֵּ : "ִמי שֶׁ

   ישוע, תעשה את רצון האב.

                            

 

ריכים להיות  אלוהים בחר בנו במשיח ישוע לפני היסוד של "העולם, שאנחנו צ

 קדושים וללא אשמה לפניו. לפניו, לא לפני האדם. לפני האל באהבה.

 

: כים ממשיו : -ה: א אל האפסים   

ץ ְרצֹונֹו "  פֶׁ י יֵּשּוַע ַהָמִשיַח, ְכחֵּ  הּוא ָיַעד אֹוָתנּו ִלְהיֹות לֹו ְלָבִנים ַעל־ְידֵּ

ק ה "   "פסו                                                          "  
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ֱעִניק ָלנּו ַבֲאהּובֹו ר הֶׁ "פסוק ו "          ִלְתִהַלת ָכבֹוד ַעל ַחְסּדֹו ֲאשֶׁ  

 

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  

   לעשות איתנו באמצעות האדון ישוע המשיח.מקבלים את מה שאלוהים בחר 

 

 נהרג מ יסוד העולם

 

ישוע מתואר כ:  י"ג:חבהתגלות   

ל ...  בֵּ ד תֵּ ִהָּוסֵּ ה ַהָטבּוַח מֵּ ַהֹשֶׁ . 
 

כוונתו ומטרתו של אלוהים מאז ומעולם הייתה שיש לאבד את ישוע מיסודו של  

 העולם. 

 

שלא נגאלנו   י"ח . נאמר לנו בפסוק  כ -א: י"ט   תראו את איגרת פטרוס הראשונה 

 עם דברים מושחתים, כגון כסף וזהב, משיחתנו השווא, או מהתנהגותנו, 

ין בֹו מּום, ְבָדמ "  אֵּ ה ָתִמים שֶׁ ל שֶׁ ל ַהָמִשיחַ ִכי ִאם ְבָדם ָיָקר שֶׁ "                                                    ֹו שֶׁ

"י"ט " פסוק "  

 

ר"  ל, ְוִנְגָלה ְבַאחֲ  ֲאשֶׁ בֵּ ד תֵּ ם, ִלְפנֵּי ִהָּוסֵּ דֶׁ םנֹוַדע ִמקֶׁ "                                                        ִרית ַהָיִמים ְלַמַעְנכֶׁ

כ " פסוק "  

 

קדמו מראש ליסוד העולם שישוע צריך לבוא לארץ, למות, להיקבר, לרדת  

   לגיהינום ולהתרומם מהמתים בשבילך

דרך דמו   התנהגות ריקה, כדי שיוכל לגאול אותנו משיחתנו השווא,או ובשבילי,

 היקר. 

 
 רוח הקודש תשכנע אתכם 

 

כל אלה אמיתות תנ"כיות בסיסיות העומדות לרשות כל מי שיעז להאמין להם.  

יכול לשכנע אותך    אני לא אומר לך שקל להאמין; אני אומר לך רק שאלוהים

 מהם. 
 

כי רוח הקודש באה לשכנע אותך   י"א -ח  : ט"זפי יוחנן -בשורה עלב שוע אמר י

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  

לטעמי. תאמינו לי שכן.   אומר לי שהדברים שאני מלמד כאן הם טיפשות ב:י"ד  

 

אומר    ב:י"דזה לא יכול להיות." הם היו טיפשות. הראשונה אל הקורינתים 

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  

כלו לקבל התגלות של אותם, ידי הרוח, תו  

 הם יהיו לך החיים ובריאות לבשרך. 
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3פרק   

 

 התפתחות ומדע
      

למעשה עוזרת לי להבין את האדם   אוספר בראשית פרק   דפרק   ורמיהיהבנת 

 הפרהיסטורי ואת כל שרידי חיי החיות הקדומים שהתגלו. 

 

תמיד חשבתי שזה צר אופקים לחשוב שהאדם והשמיים והארץ היו קיימים רק  

שנים בערך. מעולם לא יכולתי להבין זאת. חשבתי, אם  חמשת אלפים במשך  

דבר לא קרה עד לפני    אם הוא ההתחלה והסוף, מדוע -אלוהים היה מההתחלה 

?   שניםחמשת אלפים   

 

אם אתה לומד כתבי קודש בלב כנה ורצון להבין ולהכיר את אלוהים, הוא יגלה 

תעלומות מלכות האל. הוא אפילו יגלה את  -לך את האמיתות לגבי עצמו 

 תעלומות האל מהעבר. 

 

 המקור או האדם

 

מהתנ"ך כדבר אלוהים. בנוסף,  ללא יוצא מן הכלל, הקהילה המדעית התעלמה  

הקהילה המדעית התעלמה ממה שרשום בתנ"ך הנוגע למקור ותפקידי החיים  

 של בעלי החיים, כולל האדם. 

 

: ב:זפנה לספר בראשית   

 

ת  ר ְיהָוה ֱאֹלִהים אֶׁ ָהֲאָדָמה, ַוִיַפח ְבַאָפיו, ִנְשַמת ַחִיים; ַוְיִהי  -ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-ַוִייצֶׁ

ש ַחָיהָהָאָדם,  ְלנֶׁפֶׁ .  

 

ת  הנה מקורו של האדם. " ר ְיהָוה ֱאֹלִהים אֶׁ ."  ָהֲאָדָמה-ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-ַוִייצֶׁ

 הקהילה המדעית התעלמה מהצהרה זו.

 

 

אומר:  א: הירמיהו   

 

ן ְיַדְעִתיָך טֶׁ ָצְרָך( ַבבֶׁ ם אצורך )אֶׁ רֶׁ  …… ְבטֶׁ

 

ו ארבעה עשר או  לידיעתך, ההיווצרות אינה מתחילה בשבוע השניים עשר א

עשרה. גיבוש מתחיל מההתעברות. -שש  
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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 

ם על תפקודים  מדברים. כל מה שאני הולך לעשות זה להראות לכם כמה פסוקי 

 של בעלי חיים. 

  

כ"ט :ט : ראשית, התבוננו בתהילים   

 

ל ַאָילֹות       --קֹול ְיהָוה, ְיחֹולֵּ

 

 מתי חיה הולכת ללדת? כאשר האדון מדבר 

 

איתי:  ק"ד : כ"אכעת, פנו אל תהילים   

 

ף;  ל, ָאְכָלם   ַהְכִפיִרים, ֹשֲאִגים ַלָטרֶׁ אֵּ ש מֵּ ּוְלַבקֵּ . 

 

פעם שאריה בר מחפש אוכל מאלוהים? אכילה היא תפקוד של  האם שקלת אי  

 בעלי חיים. 

 

 איך גברים מתפקדים? במעשי השליחים  י "ז: כ"ז-כ"ח נאמר: 

 

ת ָהֱאֹלִהים; אּוַלי ְיַגְששּו ַאֲחָריו ְוִיְמְצאּו  "  ינֹו ָרחֹוק   ְלַמַען ְיַחְפשּו אֶׁ אֵּ אֹותֹו, ַאף שֶׁ

ִאָתנּו ָחד מֵּ "   כ"ז" פסוק                     " .ִמָכל אֶׁ  

 

ם ָאְמרּו   "  יכֶׁ ַּגם ֲאָחִדים ִמְמשֹוְררֵּ ן בֹו ֲאַנְחנּו ַחִיים ּוִמְתנֹוֲעִעים ְוַקָיִמים, ְכמֹו שֶׁ הֵּ

ֱאָצָאיו ַּגם ֲאַנְחנּו צֶׁ .שֶׁ "   כ" ח" פסוק "            

 

 

ן בֹו ֲאַנְחנּו ַחִיים ּוִמְתנֹוֲעִעים ְוַקָיִמים, "  ממש יש קורס קצר בפיזיולוגיה. "  הֵּ  

ֱאָצָאיו"  ַּגם ֲאַנְחנּו צֶׁ ם ָאְמרּו שֶׁ יכֶׁ ַּגם ֲאָחִדים ִמְמשֹוְררֵּ ְכמֹו שֶׁ .      "  

"  כ" ח  פסוק"                     

 

 מקורו של האדם הוא שאנחנו צאצאים של אלוהים. 

 מעשי השלי חים י "ז:  כ"ט מ משיך: 

 

ָהֱאֹלהּות ּדֹוָמה ְלָזָהב אֹו  "   ין ָאנּו ְצִריִכים ַלֲחֹשב שֶׁ י ֱאֹלִהים אֵּ ֱאָצאֵּ נּו צֶׁ ן ִבְהיֹותֵּ ָלכֵּ

ת  בֶׁ י ֳאָמנּות ּוְפִרי ַמֲחשֶׁ ן, ְפִסילֵּ בֶׁ ף אֹו ְלאֶׁ סֶׁ "  ָאָדם ְלכֶׁ  

http://www.kirjasilta.net/hadash/Maa.17.html
http://www.kirjasilta.net/hadash/Maa.17.html


 14    תוכנית הפיוס של אלוהים 

 

 

מהשאלות שלי   תהתנ"ך מכיל כל תשובה שאי פעם רציתי. התשובה לכל אח 

 כתוב בדפי המקרא. הבעיה שהייתה לי הייתה האמונה שהתנ"ך נכון.

 

 כל יצור לפי סוגו 

 

אחרי היום החמישי: א : כ"ד בספר בראשית   

ש ַחָיה  ץ נֶׁפֶׁ א ָהָארֶׁ ר ֱאֹלִהים, תֹוצֵּ ש ְוַחְיתֹו" ַויֹאמֶׁ מֶׁ ָמה ָורֶׁ ץ, ְלִמיָנּה;  -ְלִמיָנּה, ְבהֵּ רֶׁ אֶׁ

ן-ַוְיִהי  כֵּ . " 

 

ן-ַוְיִהי " ", וזה נשאר כך גם היום. מדענים מנסים לחצות זנים של בעלי חיים   כֵּ

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, 

ם מעולם לא רשמו כי פרדות הצליחו  וצאצאיהם, הפרד, הם סטריליים, ומדעני

 להתרבות. 

 

.  שניםחמשת אלפים התנ"ך מדויק לחלוטין, וזה היה מאז אדם שהיה לפני כ  

 

: יך מש מ א : כ"הבראשית   

ת   ת -" ַוַיַעש ֱאֹלִהים אֶׁ ץ ְלִמיָנּה, ְואֶׁ ת ָכל-ַחַית ָהָארֶׁ ָמה ְלִמיָנּה, ְואֵּ ש  -ַהְבהֵּ מֶׁ רֶׁ

טֹוב-ְרא ֱאֹלִהים, ִכי ָהֲאָדָמה, ְלִמינֵּהּו; ַויַ  .    "  

 

שבעלי חיים מתרבים רק לאחר המין שלהם, והוא ראה   -אלוהים ראה שזה כך  

  -בות. הוא לא עשה כאלה שהוא אהב יותר מאחרים שהחיות שהוא עשה היו טו

 הוא קרא לכולם טוב. 

 

 שלדי סוסים קטנים 

 

ת את גדלתי במשפחה שנאמר לי שכוללת ארבעה דורות של פרשים, סופר

עצמי. אז לא הייתי בקיא בסוסים כשנכנסתי לבית הספר לרפואה וטרינרית  

.תשי"חבאוניברסיטת מיזורי בשנת   

 

כשלמדתי בבית הספר, התבוננתי בטיפול בשרידי שלד קטנים של מה שהיה 

סוסים פרהיסטוריים. לסוסים כביכול אלה היו ארבע תחזיות טופר,  אמור להיות  

הקדמיות. מדענים חשבו שהשלדים הם בני כמה אלפי   כמו בהונות, על רגליהן

.  שניםחמשים אלף שנים, ואולי עד כ  
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הפרופסורים בבית הספר אמרו לי שארבעת "אצבעות הרגליים" הללו התפתחו   

ששתי "בהונות הרגליים" נשרו ונעלמו לגמרי, ש"בוהן "אחרת עברה לחלק   -

"הבוהן" האמצעית הפכה  האחורי של הקרסול והפכה להקרנה רודמנטרית. וכי  

הפרסה, המשתנה בקוטר של שניים עד שתים עשרה   -לספרה הנושאת משקל 

 סנטימטרים, תלוי בגודל הסוס. 

 

הסתכלתי על השלדים האלה ואמרתי לעצמי, "הסוסים שאני מכיר היום לא היו   

האלה נראו כמו טופר  יכולים להיראות כמו הכלב הזה." הטפרים שעל השלדים 

  -כלב. עם זאת, לדברי הפרופסורים "הבוהן" האמצעית צמחה עם השנים של 

משטחים קשים   שהם חשבו שזה משנים של ריצה על סלעים או  אני מניח

תכווצה אל ידית קטנה. אחרים, שתי "בהונות" נפלו, וה"בוהן "הרביעית נעה וה  

 

  לאנדהמתי שגברים משכילים יכולים להאמין בזה. בהיותי רוכב דור רביעי, 

לא השפיעו עלי. עם זאת עברתי  יכול היה לקבל את מה שאמרו, וחשבתי שהם 

על השלדים הקטנים האלה במשך ארבע שנים בבית הספר, ובכל יום השטן היה  

 אומר לי "תסתכל עליהם". 

 

ה חזקים ועדינים עד שלא הבנתי אפילו מה  הרוחות האלו קיבלו אותי, והם היו כ

 קורה. עם זאת, סוף סוף התחלתי להימסר מהם. 

  

חמשת  -ראיתי את השלדים האלה בעצמי. הם האמינו שהם מבוגרים בהרבה מ

  שניםחמשת אלפים שנה. ידעתי מהתנ"ך שכדור הארץ היה בן  .   שניםאלפים 

 בערך. אז הייתי צריך לקבל החלטה.

 

 שקול את התנ"ך 

 

כשהתחלתי לשרת את ישוע, הייתי צריך לחסום את כל מה שלימדו אותי אי  

, אני לא מבין שום דבר מזה. אתה תצטרך לתת לי הבנה." עפעם, ולהגיד, "ישו  

 

לא יכולתי להכחיש שראיתי את השלדים האלה. ידעתי שהם בעלי חיים. פשוט  

 לא האמנתי שהם סוסים כמו אלה שהכרתי. 

הייתה שוקלת את התנ"ך,המדענים היו יודעים מה אומר  אם הקהילה המדעית  

, דומה אומר ירמיהו פרק   א:ב -ו  א:אבראשית   

 

לומר שהסוס של ימינו התפתח מבעלי חיים עם שלדים כמו    והם לא היו מנסים

אלה . הם היו אומרים, "אלוהים עשה את הסוס הקטן הזה ואלוהים השמיד את  

חמשת אלפים  , אלוהים כועס; סוס חדש, לפני  אבראשית פרק   ספרהסוס הזה, וב 

 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  

  

אמור לעשות? אל תשאיר   , מה אניעפן, בזמן שהתפללתי, שאלתי, "ישובכל או 

ישוע אמר שאנחנו   ט"ו : טפי יוחנן  -בשורה על באותי רק תוהה. "אחרי הכל,  

 בעולם, אבל אנחנו לא בזה. 

  

הקהילה הדתית פשוט מנסה לברוח מהעולם. אם הם לא אוהבים את בתי הספר  

ם הופכים אותך לקנאי דתי ומעמידים לך  הציבוריים, הם בונים בית ספר דתי, וה 

עבדים, וכפי שישוע אמר ב  עשרה הם הופכים  ט"ו : כ"ב  פי מתי-בשורה עלב 

 אותך פעמיים לילד הגיהינום שהם עצמם . 

 

ב : -ק"י : ארוח אלוהים ענתה לי, מתוך תהילים    

 

 " :ְלָדִוד, ִמְזמֹור   ב ִליִמיִני; --ְנֻאם ְיהָוה, ַלאֹדִני   יָך, ֲהֹדם  -ַעד   שֵּ ָאִשית ֹאְיבֶׁ

יָך .ְלַרְגלֶׁ "                                       " פסוק א"     

 

 " ה  יָך--ֻעְזָך-ַמטֵּ ב ֹאְיבֶׁ רֶׁ ה, ְבקֶׁ ִיְשַלח ְיהָוה, ִמִציֹון; ְרדֵּ .  

                                            "                                                                                                                                     

 " פסוק ב" 

יָך " ב ֹאְיבֶׁ רֶׁ ה, ְבקֶׁ ב ." "ְרדֵּ רֶׁ ה, ְבקֶׁ ב ם. "התפתחותני..." ְרדֵּ רֶׁ ה, ְבקֶׁ ..." בתי  ְרדֵּ

 ספר ציבוריים. 

 

 

שתקבל הבשורה של ישוע המשיח, אנו נצטרך להמשיך לצמוח רוחנית.  עד 

ם,  היום יבוא, עם זאת, כאשר ילדים בני שבע יתכוונו לומר למורה שלהם למדעי

"ישוע מת, הוא נקבר, והוא קם שוב בשבילך", על ידי רוח הקודש, והמורה הזה  

 יהיה חסר מילים. . זה, ידידי, פוסק בקרב אויביך. 

ם חוששים לשלוח את ילדיהם לבית הספר הציבורי מכיוון שהם  הורים דתיי 

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 

  ג  שנייה אל הקורינתיםבשהם עושים זה לייצר מוות רוחני. כמו שאמר פאולוס  

ן ָהאֹות ְמִמיָתה, ֲאָבל ָהרּוַח ְמַחָיה : כֵּ ו " שֶׁ . " 
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 ישוע הוא כומר לנצח : 

 

ממשיך:   ק"ימזמור    

ָך    " ַעְמָך ְנָדֹבת,   ילֶׁ ְביֹום חֵּ : י  ם ִמְשָחר; -ְבַהְדרֵּ חֶׁ רֶׁ ש, מֵּ ְלָך, ַטל     ֹקדֶׁ

יָך  "                                               " פסוק ג" .ַיְלֻדתֶׁ

 

ם  ן ְלעֹוָלם -ַאָתה     --ִנְשַבע ְיהָוה, ְולֹא ִיָנחֵּ ֹכהֵּ ; ק-ַמְלִכי    ִּדְבָרִתי, -ַעל  דֶׁ צֶׁ .  

 "                                                   " פסוק ד" 

 

לנצח, בקרב אויביו.   האם אתה יודע מה ישוע הולך לעשות? הוא עומד לשלוט

ואותי? הוא הולך לשלוט בנו. אנו נשלט    תךואתה יודע מה הוא הולך לעשות אי

. 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.

 

לדבר עם מחוז בית הספר פלאנו על הוראת האבולוציה. אני    מעולם לא הובלתי

יודע שהאבולוציה אינה נכונה. ישוע יודע את זה, אני יודע את זה ואתה צריך.  

 לא הגיוני לחשוב שהתפתחת מקוף.

  

את זה. הם מכירים את המורשת שלהם, והם   הםיגידו לאם קופים ייעלבו ה

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  

ם  סיאחרת. אני אגיד לך, עם זאת, סוסים לא התפתחו. מדענים אומרים כי סו

יעו שוב, אך הם אינם יודעים מדוע הם נעלמו  הופיעו, אחר כך נעלמו, ואז הופ

 או מדוע הם הופיעו שוב אחר כך. 

 

מדענים לא יודעים כלום. הם חושבים שצורת שיני הסוסים השתנתה במהלך  

החל מחדים, חותכים כמו קרע שיניים למשטחים שטוחים   - חמשים אלף שנים

 וטוחנים. 
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שאני הולך. אני משער שאלוהים מתכונן לשחרר אותי יותר זה עד כמה 

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  

אלוהים לא יכול לגבור על שקרים, איך הוא אי פעם ייקח   בהמשך הדרך. אם

 אותנו לגן עדן? 

האבולוציה היא שקר. אנשים המלמדים אבולוציה מלמדים שקרים, והקהילה  

.  המדעית מאמינה בשקרים. זה כל כך פשוט. חזק  

  

  

 מדע שנקרא כך שקרית 

 

ו : כ   תסתכל על הראשונה אל טימותיאוס  

י ְקֻדָשה, ּוִמְטָענֹות   ִלים ְוַחְסרֵּ ת ַהִפָקדֹון! סּור ִמִּדבּוִרים ְתפֵּ יאֹוס, ְשֹמר אֶׁ ִטימֹותֵּ

ְבָכָזב ְמֻכנֶׁה "ַּדַעת ל ַמה שֶׁ  ".ּוִפְרכֹות שֶׁ

 

ְבָכָזב ְמֻכנֶׁה "ַּדַעת ל ַמה שֶׁ ".אתה רואה את זה? " ּוִמְטָענֹות ּוִפְרכֹות שֶׁ המדע הוא   

. רק הראיתי לכם דוגמא למדע שוואשקרי.   

 

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  

 

הוא אומר:  ו : כ"א לא רק זה, אלא שבראשונה אל טימותיאוס   

 

ן "  ם. ָאמֵּ ד ִעָמכֶׁ סֶׁ ִהְתַיְמרּו ָבּה ְוָסטּו ִמן ָהֱאמּוָנה. ַהחֶׁ יֵּש שֶׁ . " 

 

, אמונה ומדע לעולם לא יכולים ללכת יחד. הם אינם תואמים. אם אתה יחבר

 מאמין במדע, טעית מהאמונה. 

 

אמר שהמדע הוא "מלהיב לשווא". הוא אומר שזה "גס". והוא אומר   וסול אפ

ין כיצד השרים במדינה הזו יכולים להתעלם מהפסוקים  שזה שקרי. אני לא מב

נלחמים על הדיוק והאמת של הפסוקים התומכים בתורותיהם ומתעלמים   -הללו  

 מהפסוקים הללו, באומרו "ובכן, זהו עידן אחר." 
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 תן לאלוהים להושיע אותך 

 

אם אתה מאמין כפי שהמדע לימד אותך שיש   -אם היית נאבק במורשת שלך  

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  

ומערבים    מיד את מקום עבודתם, מסירים את עצמם ממה שהם רואים כחטא,

באיזו שעבוד חדש. זה מיותר.עצמם    

 

בגידותינו ובחטאינו, והוא היחיד שיכול להוביל אותך אל  בישוע מת עבור כולנו  

מחוץ לשעבוד. אף על פי שהמדע הוא שקרי, עליך להמשיך בו עד שישוע ברוח  

 הקודש ישכנע אותך בכזבונו וימסור אותך. 

.
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4פרק   

 

 הדומה להעברת אדם  
 

" י"ד :  א פי מרקוס -המשיכו עם הבשורה על לאחר שאלוהים השמיד את    

  ספרהאדמה ואת האנשים שהיו בה, הוא הכניס את תוכנית הפיוס שלו לפועל. ב 

הוא ברא את השמים ואת הארץ, ובבראשית פרק ב 'הוא ברא   אבראשית פרק 

 את אדם. 

 

מתחיל:  ז: ב בראשית   

 

ת  ר ְיהָוה ֱאֹלִהים אֶׁ ָהֲאָדָמה, ַוִיַפח ְבַאָפיו, ִנְשַמת ַחִיים; ַוְיִהי  -ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-ַוִייצֶׁ

ש ַחָיה   .ָהָאָדם, ְלנֶׁפֶׁ

 

תשקול את זה. אלוהים יצר אדם עם  אלוהים יצר את האדם מעפר האדמה.  

 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  

 

ת רוחו לגופי  אני זוכר פעם אחת לפני כמה שנים, כאשר אלוהים החל לשפוך א 

דרך רוחי. גופי לא דאג להתפכחות רוח האל. ישו לימד אותי לשנות את היין  

טבעי של האל. -ופחדתי מהכוח העל היישן שלי לחדש,   

 

אלוהים אמר לי יום אחד, "הרוח שבך לא תזיק לך. הרוח היא חיים, לא מוות.  

 אל תפחד." 

 

אותה תקופה, היה הרבה מאותו יום התחלתי להאמין בזה ולבטוח באלוהים. מאז 

 יותר קל להתמלא ברוח ולהלך ברוח. 

 

ח : -ב :זהתבונן שוב בספר בראשית   

ת  ר ְיהָוה ֱאֹלִהים אֶׁ ָהֲאָדָמה, ַוִיַפח ְבַאָפיו, ִנְשַמת ַחִיים; ַוְיִהי  -ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-ַוִייצֶׁ

ש ַחָיה " פסוק ז"         .ָהָאָדם, ְלנֶׁפֶׁ  

 

ן-ֱאֹלִהים, ַּגן ַוִיַטע ְיהָוה ח  דֶׁ ת--ְבעֵּ ם ָשם, אֶׁ ם; ַוָישֶׁ דֶׁ ר  -ִמקֶׁ ָהָאָדם ֲאשֶׁ

" פסוק ח"                                                 .ָיָצר  
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אלוהים הכניס את האדם לעדן. הוא לא גיבש את האדם, נתן לו את האדמה  

מאדם,  ואמר "המריא ותלך לאן שאתה רוצה ללכת." כבר מלכתחילה, החל 

ים התכוון לשלוט על בני האדם  שאלוה -הייתה לאלוהים תוכנית לאדם  

 ולהנהיגם על ידי רוחו. והוא עדיין עושה זאת. 

 

ט : המשיכו עם פסוק   

ה, ְוטֹוב ְלַמֲאָכל-ָהֲאָדָמה, ָכל-" ַוַיְצַמח ְיהָוה ֱאֹלִהים, ִמן ץ נְֶׁחָמד ְלַמְראֶׁ ץ  --עֵּ ְועֵּ

ץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרעַהַחִיים, ְבתֹוְך ַהָּגן, וְ  עֵּ . " 

" פסוק ט"                                                                             

 

 אלוהים ברא את עץ החיים ואת עץ הדעת טוב ורע. 

 

י"ז :   -ב :ט"ו כעת, התבוננו בספר בראשית   

ת הּו ְבַגןָהָאָדם; -ַוִיַקח ְיהָוה ֱאֹלִהים, אֶׁ ן, ְלָעְבָדּה  -ַוַיִנחֵּ דֶׁ עֵּ

.ּוְלָשְמָרּה " פסוק ט"ו "                                                             

 

ץ   ָהָאָדם לֵּאֹמר:-ַוְיַצו ְיהָוה ֱאֹלִהים, ַעל "   ל  -ִמֹכל עֵּ ַהָּגן, ָאֹכל תֹאכֵּ

" פסוק ט"ז "             "                                                  

 

ץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע עֵּ נּו:--" ּומֵּ נּו  לֹא תֹאַכל, ִממֶׁ מֹות ָתמּות--ִכי, ְביֹום ֲאָכְלָך ִממֶׁ .  

 "                                        " פסוק י"ז " 

 

הוא יצר עץ חיים בתוך הגן. הוא לא אמר   טשקול מה שאלוהים אמר. בפסוק  

א לאכול מזה. למעשה, הוא אמר שהוא יכול. לאדם ל  

 

ץ, "... ט"זהוא אמר בפסוק   ל  -ִמֹכל עֵּ " זה כלל את עץ החיים. ַהָּגן, ָאֹכל תֹאכֵּ  

 

ץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרעאמר:   י"זבפסוק   עֵּ נּו:--" ּומֵּ ִכי, ְביֹום ֲאָכְלָך    לֹא תֹאַכל, ִממֶׁ

נּו מֹות ָתמּות--ִממֶׁ . ה היום בו הסתבך האדם. במילים אחרות, ז"     

 

 אלוהים מעמיד את משרתו  

 

ב: ז :    שנייה אל טימותיאוסבלטימותי   וס ולאקח בחשבון את מה שאמר פ  

ן ְלָך ִביָנה ַבֹכל"  ר, ְוָהָאדֹון ִיתֵּ ֲאִני אֹומֵּ ִשים ִלְבָך ְלַמה שֶׁ . " 

 

הייתה  אם אתה יכול לקבל את מה שאלוהים מראה לך, תראה שלאלוהים  

 תוכנית כבר מההתחלה וכי תוכניתו כללה את נפילתו של אדם. 
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: א: מ"ב התבונן בישעיהו   

 

ְתָמְך ן ַעְבִּדי אֶׁ בֹו, ְבִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִשי; ָנַתִתי רּוִחי ָעָליו, ִמְשָפט ַלּגֹוִים יֹוִציא-הֵּ . 

 

? אלוהים של  את זהבפסוק זה נאמר שאלוהים חיזק את ישוע. האם ידעת 

 אברהם, יצחק ויעקב חיזק את ישוע.

 

 

י"ד :ד : פנו לאל הרומים   

ל. ַאְך  " ד אֹו נֹופֵּ ינֵּי ֲאדֹוָניו הּוא עֹומֵּ י ְבעֵּ ר? ֲהרֵּ ל ַאחֵּ ת ַעְבּדֹו שֶׁ ִמי ַאָתה ִכי ִתְשֹפט אֶׁ

ָיכֹול ַלֲעֹזר לֹו ַלֲעֹמדהּוא ַיֲעֹמד, ִכי ָהָאדֹון   . " 

 

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 : 

 

: ב  -ג :אכעת, פנו לספר בראשית   

ל  ר, אֶׁ ר ָעָשה ְיהָוה ֱאֹלִהים; ַויֹאמֶׁ ה, ֲאשֶׁ -ְוַהָנָחש, ָהָיה ָערּום, ִמֹכל ַחַית ַהָשדֶׁ

ץ ַהָּגן-ִאָשה, ַאף ִכיהָ  ָאַמר ֱאֹלִהים, לֹא תֹאְכלּו ִמֹכל עֵּ .  

 "                                                  " פסוק א " 

 

ל    ר ָהִאָשה, אֶׁ ץ   ַהָנָחש:-"ַותֹאמֶׁ ל-ִמְפִרי עֵּ ַהָּגן, נֹאכֵּ .   " 

" פסוק ב "                                                                              

 

ץ ַהָּגןָאַמר אֱ -ַאף ִכי  מה אמר השטן? " ֹלִהים, לֹא תֹאְכלּו ִמֹכל עֵּ . " האם אתה   

מה אלוהים אומר? עם זאת, אנשים יגידו שהשטן לא  חושב שהשטן לא יודע 

 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.

 

: ג  -ב הביטו בפסוקים   

 

ל ר ָהִאָשה, אֶׁ ץ   ַהָנָחש:-"ַותֹאמֶׁ ל -ִמְפִרי עֵּ ַהָּגן, נֹאכֵּ .   " 

" פסוק ב "                                                                              
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ר ְבתֹוְך  ץ, ֲאשֶׁ נּו, ְולֹא ִתְּגעּו ב --ַהָּגן-" ּוִמְפִרי ָהעֵּ ן  ֹו:ָאַמר ֱאֹלִהים לֹא תֹאְכלּו ִממֶׁ -פֶׁ

ֻמתּוןתְ  "                   " פסוק ג "    .  

 

? ב: י"ז מה אמר אלוהים לאדם בספר בראשית   

 

נּו  מֹות ָתמּות--....ִכי, ְביֹום ֲאָכְלָך ִממֶׁ .  

 

 אדם אמר לחווה את מה שאמר לו האב.

 

 השטן חזק להכיר את אלוהים 

 

ז : -ג :ד כעת, התבוננו בספר בראשית   

 

ל  " ר ַהָנָחש, אֶׁ מֹות, ְתֻמתּון-לֹא   ָהִאָשה:-ַויֹאמֶׁ  " " פסוק ד " .

 

מֹות,  -"לֹאמה עשה השטן? הוא סוטה את מה שאלוהים דיבר. הוא אמר לה, 

.ְתֻמתּון . ואז הוא הניח לגלות בפניה את ידיעת האל: "  

 

ַע ֱאֹלִהים, ִכי  י,  " ִכי, ֹידֵּ אֹלִהים, ֹיְדעֵּ ם, כֵּ ם; ִוְהִייתֶׁ ינֵּיכֶׁ נּו, ְוִנְפְקחּו עֵּ ם ִממֶׁ ְביֹום ֲאָכְלכֶׁ

 " " פסוק ה "  .טֹוב ָוָרע

 

אלוהים לא אמר לאדם את זה. אלוהים לא אמר לחווה את זה. אם הוא עשה  

 זאת, זה לא מוקלט. עם זאת, השטן אמר: 

 

ַע ֱאֹלִהים, ִכי ְביֹום ֲאָכלְ  י,  " ִכי, ֹידֵּ אֹלִהים, ֹיְדעֵּ ם, כֵּ ם; ִוְהִייתֶׁ ינֵּיכֶׁ נּו, ְוִנְפְקחּו עֵּ ם ִממֶׁ כֶׁ

 " " פסוק ה "  .טֹוב ָוָרע

 

 מה קרה? ההתגלות באה מהנחש לחווה: 

 

ץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה  א ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהעֵּ רֶׁ יַנִים,  -" ַותֵּ הּוא ָלעֵּ  

 

ץ ְלַהְשִכיל, ַוִתַקח ִמפִ  ן ַּגם ְונְֶׁחָמד ָהעֵּ ְלִאיָשּה ִעָמּה,  -ְריֹו, ַותֹאַכל; ַוִתתֵּ

 "                                       " פסוק ו "  .ַויֹאַכל

 

 אדם עשה את הדבר האחד שאלוהים אמר לו לא לעשות. 

 

ה ְתאֵּ  ם; ַוִיְתְפרּו ֲעלֵּ יֻרִמם הֵּ ם, ַויְֵּדעּו, ִכי עֵּ ינֵּי ְשנֵּיהֶׁ ם  " ַוִתָפַקְחָנה, עֵּ ָנה, ַוַיֲעשּו ָלהֶׁ

 "                                 " פסוק ז "  .ֲחֹגֹרת
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זה תיאור מדהים של מה שהתרחש. הם התביישו ועירומים. אלוהים ביקר בהם  

ו. הם פחדו. הם הסתירו את עצמם  בקור רוח היום, אך אדם ואשתו הסתתרו ממנ 

 מאלוהים. 

 

תמיד הולכים יחד. מרד בדברי אלוהים הביא  כאן נכנס הפחד לאדם. מרד ופחד  

.   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  

הפירות. הנחש צדק." אני אגיד לך, אדם מת בצורה עמוקה יותר  שאכל את 

הוא מת מוות רוחני כשאכל מהעץ.  -ממוות גופני    

 

כאשר אלוהים ברא את האדם, הוא יצר אותו כדי להיות חבר עם אלוהים. הוא  

ה על כל דבר חי. הוא נתן לאדם את גן עדן להתלבש ולשמור  נתן לאדם שליט

.  לאדם הייתה חברות מושלמת עם אלוהים עליו, והלך עם אדם בגן.  

  

כאשר אדם אכל את פרי העץ, לעומת זאת, כל זה נגמר. אדם נותק מאלוהים.  

  נותקו מחטא אדםאלוהים הוציא אותו מהגן וקילל את האדמה למען אדם. כולנו 

. 

 

 הבשורה הוצגה

 

יא:   :אלוהים אמר לאדם, בספר בראשית ג  

 

ר   יֹרם ָאָתה; ֲהִמןִמי ִהִּגיד ְלָך--ַויֹאמֶׁ ר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִתי ֲאָכל-, ִכי עֵּ ץ, ֲאשֶׁ נּו-ָהעֵּ --ִממֶׁ

ָכְלתָ אָ  . " פסוק י"א "           

 

ר, ָהָאָדם:    ר ָנַתָתה ִעָמִדי, ִהוא ָנְתָנה  ַויֹאמֶׁ ל-ִלי ִמן-ָהִאָשה ֲאשֶׁ ץ ָוֹאכֵּ ָהעֵּ                                

". " פסוק י"ב "    

 

ר ְיהָוה ֱאֹלִהים ָלִאָשה, ַמה     ר, ָהִאָשה, ַהָנָחש ִהִשיַאִני,  -ַויֹאמֶׁ זֹאת ָעִשית; ַותֹאמֶׁ

ל " פסוק י"ג "   . "           ָוֹאכֵּ  
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ל   ר ְיהָוה ֱאֹלִהים אֶׁ ָמה, ּוִמֹכל  -ַהָנָחש, ִכי ָעִשיָת זֹאת, ָארּור ַאָתה ִמָכל -ַויֹאמֶׁ ַהְבהֵּ

ה; ַעלַחַית  ְך, ְוָעָפר תֹאַכל ָכל-ַהָשדֶׁ לֵּ י  -ְּגֹחְנָך תֵּ ְימֵּ

 "                                        " פסוק י"ד "  .ַחיֶׁיָך

 

ין ַזְרָעּה: ין ַזְרֲעָך, ּובֵּ ין ָהִאָשה, ּובֵּ יְנָך ּובֵּ יָבה ָאִשית, בֵּ הּוא ְישּוְפָך רֹאש, ְוַאָתה   ְואֵּ

ב נּו ָעקֵּ "   ְתשּופֶׁ " פסוק ט"ו "      

 

הּוא ְישּוְפָך רֹאש, ְוַאָתה  הבשורה. אלוהים דיבר מה עומד לקרות. " הכאן הוצג

ב נּו ָעקֵּ " .ְתשּופֶׁ   -תוכניתו של אלוהים לפיוס  -  עמותו, קבורתו ותחייתו של ישו 

. לאלוהים הייתה התוכנית שלו מיסוד העולם. ג:ט"ו הוצגה בספר בראשית   

 

שנים להאמין בזה. אני לא אומר שחיוני שתבינו או אפילו תקבלו זאת,  לקח לי  

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  

מסבירים זאת:   י"ד-י"ב:  ההרומים   

 

ְטא ָבא ַהָמוֶׁת, ָכְך   " ב ַהחֵּ קֶׁ ְטא ָלעֹוָלם, ְועֵּ ָחד ָבא ַהחֵּ י ָאָדם אֶׁ ַעל־ְידֵּ ם שֶׁ ְלִפיָכְך, ְכשֵּ

כֻ  ם  לָ ָעַבר ַהָמוֶׁת ְלָכל ְבנֵּי ָאָדם ִמשּום שֶׁ

"פסוק י"ב "                                                  " .ָחְטאּו  

 

.  אצל אדם, כל האנשים חטאו  

 

ין תֹוָרה " ין הּוא נְֶׁחָשב ְבאֵּ אֵּ ָלא שֶׁ ְטא ָבעֹוָלם, אֶׁ י עֹוד ִלְפנֵּי ַהתֹוָרה ָהָיה ַהחֵּ   ֲהרֵּ

 "   "                                     "פסוק י"ג 

 

ָרה ּדֹוָמה  בְ   לֹא ָחְטאּו ַבֲעבֵּ לֶׁה שֶׁ ה ַּגם ַעל אֵּ ָאָדם ְוַעד ֹמשֶׁ ָכל זֹאת ָשַלט ַהָמוֶׁת מֵּ

ָהָיה ָעִתיד   ָחד שֶׁ ר הּוא ְּדמּות ַמְקִביָלה ָלאֶׁ ל ָאָדם, ֲאשֶׁ ָרה שֶׁ ָלֲעבֵּ

.ָלבֹוא "פסוק י"ד "                                             

 

והמוות בא על ידי חטא. המוות עבר על כל הגברים. כל אחד  החטא נכנס לעולם, 

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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אומר, " וסולא, פי"דבפסוק   ְבָכל זֹאת ָשַלט ַהָמוֶׁת." העונש על חטא הוא מוות.   

אחד מאיתנו, נותק מאלוהים בגלל 'חטא אדם. המוות  ראינו למעלה שאדם, וכל 

הפיזי שלט גם לאחר שאדם חטא. חטאו של אדם הניב לא רק מוות רוחני, אלא  

 גם מוות פיזי. 

 

י"ד : :  האל הרומים בהביטו שוב    

 

לֹא ָחְטאּו"  לֶׁה שֶׁ ה ַּגם ַעל אֵּ ָאָדם ְוַעד ֹמשֶׁ "  ְבָכל זֹאת ָשַלט ַהָמוֶׁת מֵּ  

 

:  אחד מאיתנוזה כולל כל   

ָהָיה ָעִתיד  "  ָחד שֶׁ ר הּוא ְּדמּות ַמְקִביָלה ָלאֶׁ ל ָאָדם, ֲאשֶׁ ָרה שֶׁ ָרה ּדֹוָמה ָלֲעבֵּ ַבֲעבֵּ

"                          "פסוק י"ד "   ָלבֹוא  

 

אדם היה הדמות שלו שעתידה לבוא. ישוע היה זה שעתיד היה לבוא. הופעתו  

העולם. תוכנית הפיוס של אלוהים תוכננה מיסוד  של ישוע תוכננה מיסוד 

 העולם. 

 

 לאדם הייתה תקשורת מושלמת 

 

לאדם הייתה תקשורת מושלמת עם האב לפני שהוא מרד. לאחר מכן, אלוהים  

 תקשר עם האדם באמצעות הנביאים.  

 

אומרים:  ב-א : א האיגרת אל העברים   

 

ל ָהָאבֹות ְבַיד  "   ם ְפָעִמים ַרבֹות ּוִבְדָרִכים ַרבֹות אֶׁ דֶׁ ר ִמקֶׁ ר ִּדבֵּ ָהֱאֹלִהים ֲאשֶׁ

"פסוק  א "                     "                ַהְנִביִאים  

 

ש ֹכל ּוְבָידֹו ַּגם ָעָשה  "  ר ָשם ְליֹורֵּ ן ֲאשֶׁ לֶׁה ְבַיד ַהבֵּ ינּו ְבַאֲחִרית ַהָיִמים ָהאֵּ לֵּ ר אֵּ ִּדבֵּ

ץ  "פסוק ב "                          ָשַמִים ָוָארֶׁ

 

תקשורת   ישוע הגיע לארץ כדי ליישב אותנו עם אלוהים, והפיוס כולל שחזור 

 מושלמת עם האב. 

 

 יח, אלוהים אמר למשה:  : בספר דברים יח

ם, ָכמֹוָך; ְוָנַתִתי ְדָבַרי, ְבִפיו,   יהֶׁ ב ֲאחֵּ רֶׁ ם ִמקֶׁ  ָנִביא ָאִקים ָלהֶׁ

 

ת ָכל ם, אֵּ יהֶׁ ר ֲאלֵּ נּו-ְוִדבֶׁ ר ֲאַצּוֶׁ ֲאשֶׁ .  
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ם  ישוע היה הנביא ההוא, ומכיוון שהוא פישר אותנו עם אלוהים, אנו יכולי 

לקיים תקשורת מושלמת עם אלוהים, כמו שהוא עשה וכפי שאדם עשה לפני  

 נפילתו. 

 

אמר ישוע:  י: כ"זפי יוחנן -בבשורה על  

 

ן הֹוְלכֹות ַאֲחַרי"   ת קֹוִלי ַוֲאִני ַמִכיר אֹוָתן; הֵּ "  צֹאִני שֹוְמעֹות אֶׁ  

 

קבורתו  אלוהים תכנן מראשית העולם ליישב אותנו אליו באמצעות מותו,  

 ותחייתו. 



וס של אלוהיםתוכנית הפי     28 

 

5פרק   

 

 תוכנית הפיוס 
 

 

לאלוהים הייתה תוכנית לפשר בין האדם מיסוד העולם. תוכניתו כללה את נפילת אדם 

לראות את פסים פרק ב 'כדי ואת מותו, 'קבורתו ותחייתו של ישוע. כעת, פנו לאל הא

 תוכנית הפיוס של אלוהים כפי שנחשפה בפני השליח פאולוס.

 

מתחיל: :יאל האפסים ב   

ר ֱאֹלִהים "   י ֱאֹלִהים ֲאַנְחנּו, ְברּוִאים ַבָמִשיַח יֵּשּוַע ְלַמֲעִשים טֹוִבים ֲאשֶׁ ה ְידֵּ י ַמֲעשֵּ ֲהרֵּ שֶׁ

ם ם ְלַמַען ִנְחיֶׁה ָבהֶׁ דֶׁ ִכיָנם ִמקֶׁ "פסוק י "    "             .הֵּ  

 

ִלים" ְבִפי "   ם, ַהּגֹוִים ִמְבִחיָנה ּגּוָפִנית, ַהִנְקָרִאים "ֲערֵּ ָעָבר, ַאתֶׁ ה ָהָיה בֶׁ ם מֶׁ ן ִזְכרּו ַאתֶׁ ַעל כֵּ

ה ָיַדִים ִהיא ר ִמיָלָתם ַבָבָשר ּוַמֲעשֵּ .ַהִנְקָרִאים "ִנמֹוִלים", ֲאשֶׁ "                 "פסוק י"א "   

 

י ְבאֹותָ "  ל ְוָנְכִרים ִלְבִריתֹות ַהַהְבָטָחה, ְמֻחְסרֵּ ם ְבִלי ָמִשיַח, ָזִרים ַלֲעַדת ִיְשָראֵּ ת ֱהִייתֶׁ ּה עֵּ

 " "פסוק י"ב ".ִתְקָוה ּוְללֹא ֱאֹלִהים ָבעֹוָלם

 

אתה רואה את זה? כשהיינו גויים בבשר, באותה תקופה, היינו בלי המשיח, היינו 

זרים מאמות הבטחה, בלי תקווה ובלי  -ל ישראל חייזרים ממדינת חבר העמים ש

 אלוהים בעולם.

 

לי המשיח אין לך שום תקווה. אנו זרים מאמות הבטחה. אבל תראו את אל האפסים ב ב

::י"ג   

 

י ַּדם  "  ם ְקרֹוִבים ַעל־ְידֵּ ָעָבר, ִנְהיֵּיתֶׁ ם ָהְרחֹוִקים בֶׁ ת, ַבָמִשיַח יֵּשּוַע, ַאתֶׁ ַהָמִשיחַ ֲאָבל ָכעֵּ .  
" 

 

  אלוהים הביא אותנו, במשיח ישוע, קרוב לדם ישוע. אנו מובאים אליו קרוב לדם.

 

: : ממשיךי"ח  –:י"ד האפסיים אל האפסים ב   

יָבה  ת ְמִחַצת ָהאֵּ ָחד ְוָהַרס ִבְבָשרֹו אֶׁ ת ַהְשַנִים ְלאֶׁ נּו; הּוא ָעָשה אֶׁ ן הּוא ְשלֹומֵּ  הֵּ

 

ת תֹוַר  ל אֶׁ ָחד  הּוא ִבטֵּ ת ַהְשַנִים ְלָאָדם ָחָדש אֶׁ י ִלְברֹא בֹו ַעְצמֹו אֶׁ ַבֻחִקים, ְכדֵּ ת ַהִמְצוֹות שֶׁ

"     "פסוק ט"ו" ּוְבָכְך ַלֲעשֹות ָשלֹום  

 

ת   , י ַהְצָלב, ַבֲהִמיתֹו בֹו אֶׁ אֹלִהים ַעל־ְידֵּ ם לֵּ ת ְשנֵּיהֶׁ ה אֶׁ ָחד ְיַרצֶׁ ְבגּוף אֶׁ י שֶׁ ּוְכדֵּ

יָבה .ָהאֵּ "פסוק ט"ז"                              "     
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ם ָהְרחֹוִקים ְוַגם ַלְקרֹוִבים"  ר ָשלֹום, ָלכֶׁ " הּוא ָבא ּוִבֹשֵּ  

"פסוק י"ז"                                                                   
ל ָהָאב"  ם ְוָלנּו ִּגיָשה ְברּוַח ַאַחת אֶׁ ַּדְרכֹו יֵּש ָלכֶׁ פסוק י"ח"" " .  

 

"שניהם" מתייחסים ליהודי ולגוי. לשנינו יש גישה לאב באמצעות ישוע  י"חבפסוק  

 ורוח הקודש.

 

קרוב לאבא על ידי דמו  נופסוקים אלו לוקחים אותנו מלהיות יהודים וגויים, עד שהובא

. הוא ביטל את החוק, צלב עשל ישוע. ישוע הפך את היהודי לגוי לגוף אחד, שהוא ישו

זקן והטיף לנו לשלום. בצעדים אלה התפייסנו עם אלוהים, והפיוס נותן לנו גישה את ה

 לאב על ידי רוח אחת. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30     תוכנית הפיוס של אלוהים 

 

 

6פרק   

 

 סליחת החטאים
 

 

 כעת, אנו נבחן את כל ההיבטים של תוכנית הפיוס. הראשון הוא סליחה וגאולה. 

 

את   -הטבע האדמי, את החטא כולנו חטאנו באדם. כל אחד מאיתנו קיבל 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  

נו על חטאינו. ישוע הגיע לארץ כדי למות,  המשיח, ואלוהים היה צריך לסלוח ל

חנך להצדקתנו, גאולתנו, קידושנו וצדקנו. להיקבר ולהת  

 

:   אומר על ישוע וסול א פ :ז אאל האפסים ב  

 

ד"   סֶׁ ר חֶׁ ְבָדמֹו יֵּש ָלנּו ַהְפדּות, ְסִליַחת ַהֲחָטִאים ְכִפי ֹעשֶׁ ָהֱאֹלִהים שֶׁ .    "  

 

הוא להשתחרר, והיא באה דרך דמו של ישוע. אם אין   "  הפדות"פירוש המילה  

יש לך דת כוזבת. אי אפשר להשתחרר מהשטן בלי דמו    -לך דם, אין לך כוח 

 של ישוע. לא ניתן לממש אותך. 

 

במשיח, אנו משוחררים דרך דמו. ממה ש? מסמכות החושך. כוח החושך. אל  

אומר לנו שאלוהים:  א:י"גהקולוסים   

 

ל מַ "  ֱעִביָרנּו אֶׁ ְך ְוהֶׁ ן ָהָאב ִהִציָלנּו ִמִשְלטֹון ַהֹחשֶׁ "                                                  ֲאהּובֹו ְלכּות ְבנֹוהֵּ

 "פסוק י"ג" 

 

 

דרך דמו של ישוע, יש לנו גם את סליחת החטאים. הגאולה וסליחת החטאים הם  

אנחנו לא מספיק טובים.   -על פי עושר חסדו. אתה ואני לא יכולים להרוויח זאת  

חסדו של האדון ישוע המשיח.  ם לנו באמצעותזה לא מוזר. סליחה וגאולה ניתני   

 

 העונש על חטא הוא מוות

 

:   השליח פטרוס אומר על האדון ישוע המשיחב:כ"ב    באיגרת פטרוס הראשונה  
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ְטא ְוִנְחיֶׁה  "   י ַהחֵּ ָנמּות ְלַגבֵּ י שֶׁ ץ, ְכדֵּ ינּו ָנָשא ְבגּופֹו ַעל ָהעֵּ ת ֲחָטאֵּ ר אֶׁ הּוא ֲאשֶׁ

ר  ם ַלְצָדָקה; ֲאשֶׁ "  ְבַחבּוָרתֹו ִנְרָפא ָלכֶׁ  

 

ינּו ָנָשא ְבגּופֹו "  ת ֲחָטאֵּ ר אֶׁ ישוע לקח את חטאינו על גופו. " הּוא ֲאשֶׁ  

 

העונש על חטא הוא מוות. זה מוות של גוף. ישוע היה צריך לבוא ולהגיש גופו  

 לקורבן חי, קורבן לאלוהים, על חטאי ועל חטאיך. 

 

כדי שישוע יסלח על חטאי ויפטר אותי מהסמכות  היה צריך להיות מוות של גוף 

וכוחות השטן. הוא היה צריך לעשות את אותו הדבר בשבילך. תודה לאל שהוא  

 עשה את זה עבור כולנו. 

 

 גאולה דרך דמו : 

 

מתאר פאולוס את אלוהים האב ואת ישוע, בנו היקר:  א:י"גבאל הקולוסים   

 

ן ָהָאב ִהִציָלנּו ִמִשְלטֹון ַהחֹ "  ל מַ הֵּ ֱעִביָרנּו אֶׁ ְך ְוהֶׁ "                                                 ְלכּות ְבנֹו ֲאהּובֹושֶׁ

 "פסוק י"ג" 

 

 

של החושך ותורגמנו לממלכת בנו   -הפריבילגיה או הסמכות  -הועברנו מהכוח 

 היקר. 

 

א:י"ג אומר : אל הקולוסים   

 

ר בֹו ָלנּו ַהְפדּות, ְסִליַחת ַהחֲ "  "   ָטִאיםֲאשֶׁ  

 

כדי להיגאל מסמכות החושך ולתרגם לממלכת בנו היקר של אלוהים, עלינו  

 לקבל גאולה דרך דמו, כמו גם סליחת החטא. 

. 
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7פרק   
 

 הוא ביטל את החוק 
 

 

אלוהים סלח על חטאינו, אך החוק גורם לנו לזכור את החטא. הדבר           

.  לאלוהים היה ביטול החוקהשני שישוע עשה כדי לפשר בין האדם   

 

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  

 

י ַהָכַר  ג: כ אל הרומים   ְטא אומרים, " ִכי ַהתֹוָרה ַרק ְמִביָאה ִלידֵּ אלוהים היה   "  ת חֵּ

.   להוציא אותו מלבנו ולהפוך אותו ללא פעיל ביסודיות  -צריך לבטל את החוק   

 

ב:ט"ו : הביטו באל האפסים   

 

ת ַהְשַנִים ְלָאָדם  "  י ִלְברֹא בֹו ַעְצמֹו אֶׁ ַבֻחִקים, ְכדֵּ ת תֹוַרת ַהִמְצוֹות שֶׁ ל אֶׁ הּוא ִבטֵּ

ָחד ּוְבָכְך ַלֲעשֹו " ת ָשלֹוםָחָדש אֶׁ  

 

ישוע ביטל בבשרו את האויב, אפילו את חוק המצוות. למה? כך שיוכל להפוך  

. והאדם החדש הוא גוף המשיח -אדם חדש    

 

: ים אומר  ה-ד: ד  אל הגלטים    

ת ְבנֹו, ְילּוד "  ת ָשַלח ֱאֹלִהים אֶׁ ר ָמְלָאה ָהעֵּ "                                        ָשה ְוָכפּוף ַלתֹוָרהאִ ֲאָבל ַכֲאשֶׁ

 "פסוק ד " 

 

ת ַמֲעַמד ַהָבִנים "  ל אֶׁ ְנַקבֵּ י שֶׁ ת ַהְכפּוִפים ַלתֹוָרה ְכדֵּ  " .ִלְפדֹות אֶׁ

"פסוק ה "                                                              

 

מנת שנקבל    אלוהים שלח את בנו בכדי לפדות את אלה שהיו תחת החוק על

מכוחות החושך דרך האמונה    -שחרר אותנו  -אימוץ בנים. ישוע פדה אותנו  

 בדמו. 

 

 חוק הדיברות 

 

אומר לנו שישוע:  וסול אפ  ב:ט"ו :הביטו שוב באל האפסים   
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ת ַהְשַנִים ְלָאָדם  "  י ִלְברֹא בֹו ַעְצמֹו אֶׁ ַבֻחִקים, ְכדֵּ ת תֹוַרת ַהִמְצוֹות שֶׁ ל אֶׁ הּוא ִבטֵּ

ָחד ּוְבָכְך ַלֲעשֹות ָשלֹום " ָחָדש אֶׁ  

 

ת תֹוַרת ַהִמְצוֹות "האיבה ה" ל אֶׁ א החוק. החוק הוא האויב שלך. זה גורם  יהּוא ִבטֵּ

 לך לחטוא. 

 

ַבֻחִקים"  (;  וק י"ג אתה רואה את זה? החוק מסיג גבול )פס"   תֹוַרת ַהִמְצוֹות שֶׁ

החוק שכולל את עשרת הדיברות.  עשרת הדיברות. אלוהים ביטל את הןמצוות ה  

 

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  

  "אני לאעל ידי,  -בכך, לעולם לא תלך באמונה. אתה תמיד תלך על פי החוק  

לוהים ידחה  יכול לעשות את זה; אתה לא תעשה את זה; אם אני אעשה זאת, א 

 אותי." 

 

 כתב היד או הפקודות 

 

כותב:   וסולא. פי"ד  -ב: יפנו לאל הקולוסים    

 

ר הּוא רֹאש ָכל ָרשּות ְוִשְלטֹון " ם בֹו ֲאשֶׁ ם ִנְמלֵּאתֶׁ "פסוק י" ְוַאתֶׁ  

 

  
ם ִמיָלה  ה ָיַדִים, ְוזֹאת ְבַהְפָשַטת ַהּגּוף ַהְבָשִרי, ְבִמיַלת  בֹו ַּגם ִנַמְלתֶׁ יָנּה ַמֲעשֵּ אֵּ שֶׁ

"                              "פסוק י" א"   ַהָמִשיחַ   

 

היא הלידה החדשה. כשאתה מקבל את המשיח, אתה  עברית המילה של ישו

 נימול עם המילה שנעשתה ללא ידיים. 

 

ם ִאתֹו בַ "  ם ְבֹכַח ֱאֹלִהים  ִנְקַבְרתֶׁ י ֱאמּוַנְתכֶׁ ם ִלְתִחָיה ַעל־ְידֵּ ְטִביָלה, ְוִאתֹו ַּגם הּוַקְמתֶׁ

ִתים ר ֱהִקימֹו ִמן ַהמֵּ  " "פסוק י" ב" .ֲאשֶׁ

 

ם ִעמֹו. הּוא ָסַלח ָלנּו  "   ְתכֶׁ ֱחָיה אֶׁ ם, הֶׁ ם ּוְבָעְרַלת ְבַשְרכֶׁ יכֶׁ ִתים ְבִפְשעֵּ ם מֵּ ּוִבְהיֹוְתכֶׁ

ינּוַעל ָכל ְפשָ  "                "פסוק י"ג"   עֵּ  
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פירוש המילה " החיה " נעשה חי. כאשר אלוהים העלה את ישוע מהמתים, הוא  

 גרם לנו לחיות עמו. הוא החיש אותנו. 

 

ֱהִסירֹו ְבָתְקעֹו אֹותֹו "     נּו ַעד ֻתמֹו וֶׁ ְגּדֵּ ר ָהָיה נֶׁ ת ְשַטר ַהחֹוב ֲאשֶׁ ל אֶׁ ִבטֵּ

.ַבְצָלב "פסוק י"ד"                                  "            

 

"כתב התקנות" אינו יכול להיות אלא עשרת הדיברות. אלה התקנות היחידות  

שאני יודע שנכתבו על ידי אלוהים. אתה יכול להתווכח כל היום, אם תרצה,  

פעמיים. המקום היחיד הנוסף בתנ"ך בו    -אבל אלוהים כתב את עשרת הדיברות 

גלות שאלוהים כתב כל דבר הוא בספר דניאל, שם הושיטה יד לפני  אני יכול ל

 המלך בלשאצר והחלה לכתוב על הקיר. 

 

מדבר על עשרת הדיברות. ישוע מחק את כתב החוקים    וס ול אפ  

 

שהיה מנוגד לנו, והוציא אותו מהדרך. עשרת הקומנדמנטים   -עשרת הדיברות   -

 מנוגדים לנו. הם גורמים לנו לחטוא.

 
ומים אל הר ְטא." ג: כ    י ַהָכַרת חֵּ אומר " ִכי ַהתֹוָרה ַרק ְמִביָאה ִלידֵּ ככל שתנסה  

יותר. זה בדיוק מה שהתנ"ך מלמד אותנו. עם זאת,  לציית לחוק, כך תחטא  

 הכנסיות שלנו מלמדות אותנו את החוק בכל יום ראשון. 

 

צוות  אל תבין אותי לא נכון. אלוהים שם את עשרת הדיברות באדמה. אלה מ

הוא  -אלוהים הוסיף אותם  ג : י"ט קדושות. הם דבר האל. על פי אל הגלטים 

 הוסיף את כל החוק, בגלל עבירות, עד שבא ישוע. 

 

החוק הוא מנהל בית הספר שלנו. זה המנהל שלנו. זה המורה שלנו. אבל אחרי  

ל בית ספר, תחת  שאנחנו מגיעים למשיח, אנחנו כבר לא נמצאים תחת מנה

תחת החוק. זה כולל את עשרת הדיברות.   -חת מורה דרך מנהל, ת  

 

 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  

אתה לא זה והעניק לי אמונה ותעוזה ללמד זאת. מה שאני מלמד כל כך ברור ש

 יכול להבין את זה לא נכון. 

 

אומר:  ל"א : י"חשמות    
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ל  ן אֶׁ ֻדת-" ַוִיתֵּ ר ִאתֹו ְבַהר ִסיַני, ְשנֵּי, ֻלֹחת ָהעֵּ ה, ְכַכֹּלתֹו ְלַדבֵּ ן, --ֹמשֶׁ בֶׁ ֻלֹחת אֶׁ

ְצַבע ֱאֹלִהים .ְכֻתִבים ְבאֶׁ    "  

כלומר,   -  עדות לוחות" אתה רואה את זה? אלוהים נתן למשה שני כתבים  "

שנכתבו באצבעו של אלוהים.  -מילים או מצוות    

 

ל"ד :א : עכשיו, התבוננו בשמות   

 

ל   ר ְיהָוה אֶׁ ה, ְפָסל-" ַויֹאמֶׁ -ֻלֹחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים; ְוָכַתְבִתי, ַעל-ְלָך ְשנֵּי-ֹמשֶׁ

תהַ  ר ָהיּו ַעל-ֻלֹחת, אֶׁ ר ִשַבְרתָ -ַהְּדָבִרים, ֲאשֶׁ ַהֻלֹחת ָהִראֹשִנים ֲאשֶׁ . " 

 

. יםת הראשונחות האבן את המילים שהיו בלוחואלוהים כתב על לו   

 

"ד : כ"ח : לפנה לשמות    

 
ם לֹא ָאַכל, ּוַמִים לֹא  --ְיהָוה, ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ַלְיָלה-ָשם ִעם -" ַוְיִהי   חֶׁ לֶׁ

י ַהְבִרית-ָתה; ַוִיְכֹתב ַעל שָ  ת ִּדְברֵּ ת, ַהְּדָבִרים --ַהֻלֹחת, אֵּ רֶׁ ֲעשֶׁ .    "  

 

ש  ה שכנע אותי. הברית הישנה כוללת את עשרת הדיברות. זה אומר כך ממז

י ַהְבִרית כאן: " ת ִּדְברֵּ ת, ַהְּדָבִרים--אֵּ רֶׁ ֲעשֶׁ .     "  

 

חות את דברי הברית, עשרת הדיברות. זה כתב היד שנמצא  ואלוהים כתב על הל

נגדך, זה מנוגד לך. אלוהים הוציא את זה מהדרך, והוא מסמר אותו לצלב האדון  

 ישוע המשיח. 

 

אם זה עוד לא! כל דבר   האם אין אלה חדשות טובות? ובכן, זה אמור להיות,

 שאלוהים יכול להוציא מהדרך שמנוגדת לי, אני מעריך. 

 

 " וכרתי ברית חדשה "    

 

איגרת אל  ל אלוהים לקח את הברית הראשונה, שתוכל לבסס את השנייה. פנה 

ט : -ח :חהעברים   

ר "  :ֲהלֹא ְבהֹוִכיחֹו אֹוָתם הּוא אֹומֵּ ְנֻאם־יהוהִהנֵּה ָיִמים ָבִאים,  , 
ית ְיהּוָדה ְבִרית ֲחָדָשה ת־בֵּ ל ְואֶׁ ית ִיְשָראֵּ ת־בֵּ "פסוק ח"  ְוָכַרִתי אֶׁ  

ת־ֲאבֹוָתם"  ר ָכַרִתי אֶׁ ץ ִמְצַרִים  לֹא ַכְבִרית ֲאשֶׁ רֶׁ אֶׁ ֱחִזיִקי ְבָיָדם ְלהֹוִציָאם מֵּ ְביֹום הֶׁ ,  
ת־ְבִריִתי  רּו אֶׁ פֵּ ָמה הֵּ ר־הֵּ , ְנֻאם־יהוה ְוָאֹנִכי ָבַחְלִתי ָבם ֲאשֶׁ .  

 "                                  "פסוק ט" 

הברית שכרת האל עם האבות כללה את עשרת הדיברות. הוא הוציא את זה 

 מהדרך. 
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אם יש לך מצפון על חטאים, זה בגלל שאתה תחת החוק. אם חטאיכם מעידים  

מחויב  נגדכם כל הזמן, הסיבה לכך היא שאתם תחת החוק. אתה חוקי. אתה 

 לאחת המצוות. 

שעשרת הדיברות היו חלק  ל"ד : כ"ח ראינו בשמות  "   וכרתי ברית חדשה" 

 מהברית הראשונה. אלוהים אמר, "אני אעשה חדש; אני אפטר את זה."

 

 התורה לא יכול להפוך אותך למושלם

 

ב : -י: אאיגרת אל העברים  לפנה   

ל ַהטֹובֹות " ר צֵּ לֶׁםַהתֹוָרה, ֲאשֶׁ ם צֶׁ צֶׁ יָנּה   ָהֲעִתידֹות ָבּה ְולֹא עֶׁ ַהְּדָבִרים, ַאף ַפַעם אֵּ

ת ַהָבִאים ְלַהְקִריָבם ְבַהְתָמָדה   י אֹוָתם ַהָקְרָבנֹות אֶׁ י ְשלֵּמּות ַעל־ְידֵּ ְיכֹוָלה ְלָהִביא ִלידֵּ

 "  .ָשָנה ְבָשָנה

ה לא  החוק לא יכול להפוך אותך למושלם. מדוע תרצה להיות תחת החוק אם ז

 יהפוך אותך למושלם? 

ת ַהְקָרָבָתם; ִכי ְלַאַחר "   קֶׁ ן, ָהְיָתה ֻמְפסֶׁ ִאלּו ָיְכָלה ַלֲעשֹות כֵּ  

ְטא ם עֹוד ַהָכַרת חֵּ ש ָהיּו ִנְטָהִרים ַפַעם ַאַחת, לֹא ָהְיָתה ָבהֶׁ ַהְמָשְרִתים ַבֹקדֶׁ   .שֶׁ
" "                                               "פסוק ב   

ְטא"  ם עֹוד ַהָכַרת חֵּ לֹא ָהְיָתה ָבהֶׁ . לא היה להם יותר מצפון לחטא אם החוק  "   

 יכול היה להפוך אותם למושלמים. אבל זה לא יכול היה. 

אומר:  י:טהאיגרת אל העברים   

ת ָהִראשֹוָנה ְכדֵּ "  ִסיר הּוא אֶׁ ן, "ִהנֵּה ָבאִתי ַלֲעשֹות ְרצֹוְנָך", מֵּ י כֵּ י  ּוְבָאְמרֹו ַאֲחרֵּ

ת ַהְשִנָיה .ְלָהִקים אֶׁ    "  

עד שלא בוצעה הברית הראשונה בחייך, הברית השנייה לעולם לא תוקם.  

מטיפים משלבים את הברית הראשונה   -א פשוט הבעיה עם הכנסייה כיום הי

ברית השנייה יש בה את מחמצת הברית הראשונה, הבהוראת הברית השנייה. 

שנייה. וכי החמצון לא יאפשר את ברית הברית ה  

 

 ישוע הוא תכלית התורה  

 

אומר:  וסולאפי:ד  באל הרומים   

י"  " .   ַהָמִשיַח הּוא ַתְכִלית ַהתֹוָרה ֲהרֵּ  

סוף. אתה יודע מה הסוף? זה הסוף! זה פשוט מאוד. אם אינכם חושבים שהסוף  

ו מה קורה. תגלו שזה  הוא הסוף, אם אתם יושבים בכיסא, החלקו מקצהו וגל

 הסוף. 

יְֻצַּדק ָכל ִמי  "  י שֶׁ י ַהָמִשיַח הּוא ַתְכִלית ַהתֹוָרה, ְכדֵּ ֲהרֵּ

ַמֲאִמין   "                                                       "פסוק ד" .שֶׁ

 הסיבה שישוע אינו סוף החוק לצדקתו למטיפים באמריקה  
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  -"להאמין"  ליבם מלא בספק וחוסר אמון. המילה  .   היא שהם אינם מאמינים

פירושה לסמוך עליו,   -ואנחנו מדברים על אמונה בבשורה, האמונה בישוע  

 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

 

. לקח לי שנים  מדהיםו כדי שאלוהים יבטל את החוק הוא היה צריך לעשות משה 

ה :  -ד :ד  להאמין ולהבין את זה. תראו אל הגלטים  

ת ְבנֹו, ְילּוד "   ת ָשַלח ֱאֹלִהים אֶׁ ר ָמְלָאה ָהעֵּ "                                              ָשה ְוָכפּוף ַלתֹוָרהאִ ֲאָבל ַכֲאשֶׁ

 "פסוק ד" 

ת ַהְכפּוִפים ַלתֹוָרה  " ת ַמֲעַמד ַהָבִניםִלְפדֹות אֶׁ ל אֶׁ ְנַקבֵּ י שֶׁ ְכדֵּ . " 
"פסוק ה"                                                                    

אלוהים שלח את בנו, עשוי מאישה, שנעשה על פי החוק. אלוהים עשה את 

  -  לחוקישוע תחת החוק. למה? מכיוון שהוא רצה לפדות את אלה שהיו תחת 

. שנוכל לקבל אימוץ בנים  

 

 אוזני שלי נפתחת 

 

. זוהי נבואה של אדון ישוע: ט -מ : ז פנה לתהילים    

ַנִים, ָכִריָת ִלי ָאזְ      --ָחַפְצתָ -זֶַׁבח ּוִמְנָחה, לֹא  ; "פסוק ז"    

 

, כך שיוכל לעשות את  עאתה רואה את זה? אלוהים פתח את אוזניו של ישו

רצונו. האם ידעת כי אלא אם כן אלוהים יפתח את אוזניך, תמשיך ללכת בדיוק  

 כמו פעם. 

 

ָאְזַנִים, ָכִריָת ִלי    --ָחַפְצתָ -זֶַׁבח ּוִמְנָחה, לֹא " ; לֹא     עֹוָלה ַוֲחָטָאה,   

 "                                                   "פסוק ז" .ָשָאְלתָ 

 
ר, ָכתּוב ָעָלי-ִבְמִגַלת   ָבאִתי: -ָאז ָאַמְרִתי, ִהנֵּה " פֶׁ סֵּ  "            "פסוק ח" .

 

ָעי    ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ָחָפְצִתי;  -" ַלֲעשֹות  ְותֹוָרְתָך, ְבתֹוְך מֵּ . " "פסוק ט"     

 

ָעי ." ְותֹוָרְתָך, ְבתֹוְך מֵּ היה את החוק בליבו, מכיוון שהוא נעשה תחת   עלישו "   

.  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  

לנו כיצד הוא נעשה תחת   יםמראכ"ז –ב : כ"א פי לוקס  -החוק. הבשורה על

:   החוק  

 

ָמְלאּו ְשמֹוָנה ָיִמים ְוִהִּגיַע ַהְזַמן ָלמּול אֹותֹו "  ת ְשמֹו יֵּשּועַ קָ ְכשֶׁ                                "                  ....ְראּו אֶׁ

 "פסוק כ"א " 

 

הוא היה עשוי מאישה, שנעשה על פי החוק, והוא חי לפי החוק. כאן, הוא נימול  

 על פי החוק. 

 

ן" טֶׁ הֹוָרה ַבבֶׁ ָקָרא לֹו ַהַמְלָאְך ִלְפנֵּי שֶׁ ם שֶׁ "    "פסוק כ"א " ַכשֵּ  

 

י ָטֳהָרָתם ְלִפי  "     ר ָמְלאּו ְימֵּ ֱעלּוהּו ִלירּוָשַלִים ְלַהִציגֹו ִלְפנֵּי  ַכֲאשֶׁ ה, הֶׁ תֹוַרת ֹמשֶׁ

  "                  "פסוק כ"ב "  ֱאֹלִהים

 

א"  ם ָקדֹוש ַליהוה ִיָקרֵּ חֶׁ ר רֶׁ טֶׁ ָכל ְבכֹור פֶׁ   ַכָכתּוב ְבתֹוַרת יהוה, שֶׁ

  "                                                   "פסוק כ"ג "

 

 

   יו של ישוע נהגו בחוק; הוא נעשה תחת זה.הור

 

י־ֹתִרים אֹו"  "                                                        ְשנֵּי ְבנֵּי יֹוָנהּוְלַהְקִריב ָקְרָבן ָכָאמּור ְבתֹוַרת יהוה, ְשתֵּ

  "פסוק כ"ד "

 

 קרבן על פי החוק הוצע על גופו של ישוע. 

 

, אנו רואים כי שמעון הגיע: כ"זלבסוף, בפסוק   

 

ד יֵּשּוַע,   " ת ַהיֶׁלֶׁ ִביאּו ַההֹוִרים אֶׁ ר הֵּ ל ַהִמְקָּדש. ַכֲאשֶׁ ּוְבַהְדָרַכת ָהרּוַח הּוא ִנְכַנס אֶׁ

" ַלֲעשֹות בֹו ַכָנהּוג ַעל־ִפי ַהתֹוָרה   

 

 הוריו של ישוע הכניסו אותו לשם שיעשה עבורו מנהג החוק. 

 

גבר.   -היה עשוי מאישה, מזרע אברהם, זרע דוד. הוא נוצר כמוך וכמוני  ישוע

כמונו בדיוק. הוא נעשה על פי החוק במטרה לפדות אותך ואותי מהחוק. זו  

לגאול אותך ואותי מהחוק.   -הייתה מטרתו של אלוהים   

. 
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8פרק   

 

 הוא פגע את האדם הזקן
 

 

לאלוהים היה להרוג את  הדבר השלישי שעשה ישו כדי לפשר בין האדם   

ב:ט"זאל האפסים  האויב, או לצלוב את הזקן. פנה ל   

 

ת  "     י ַהְצָלב, ַבֲהִמיתֹו בֹו אֶׁ ם לֵּאֹלִהים ַעל־ְידֵּ ת ְשנֵּיהֶׁ ה אֶׁ ָחד ְיַרצֶׁ ְבגּוף אֶׁ י שֶׁ ּוְכדֵּ

יָבה  "  .ָהאֵּ

 

הוא הזקן. עם עבירתו של אדם פלש חטא המרד לרוחו, נפשו   -האויב  -האויב  

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. 

 

אומר:  וסולא , פו:ואל הרומים   ב  

ְטא"  ס ּגּוף ַהחֵּ יֵָּהרֵּ י שֶׁ ר ָבנּו ִנְצַלב ִאתֹו ְכדֵּ ְולֹא   זֹאת ָאנּו יֹוְדִעים: ָהָאָדם ַהָיָשן ֲאשֶׁ

ְטא "   ִנְהיֶׁה עֹוד ֲעָבִדים ַלחֵּ  

 

של אל הרומים עוסק כמובן בטבילת מים. אם   והזקן שלך נצלב עם ישו. פרק  

למשיח, הזקן שלך נצלב.  תהוטבל   

 

קובע:   וסולא. פז: י"חהתבוננו באל הרומים   

 

ן ַהטֹוב"  ַע ִכי ִבי, ְכלֹוַמר ִבְבָשִרי, לֹא שֹוכֵּ י ֲאִני יֹודֵּ ֲהרֵּ . ָאְמָנם ִלְרצֹות ֲאִני ָיכֹול,  שֶׁ

ִני ָיכֹול ינֶׁ ת ַהטֹוב אֵּ "   ַאְך ַלֲעשֹות אֶׁ  

 

הוא אומר:  ז: כ"ד באל הרומים   

ַהָמוֶׁת בֹו"  ִני ִמּגּוף זֶׁה שֶׁ ְכמֹוִתי, ִמי ַיִצילֵּ אֹוי ִלי, ָאָדם ֻאְמָלל שֶׁ ?  " 

 

 

ר ששום דבר  פול מכנה את הגוף שאתה ואני שוכנים בו, "גוף המוות." הוא אומ

 טוב לא שוכן בבשרנו. 

 

 הזקן מושחת

 

: ים אומר כ"ב  -ד: כ   אל האפסים  

 

ת ַהָמִשיחַ "  ם אֶׁ ְך זֹאת ְלַמְדתֶׁ רֶׁ ם לֹא ְבדֶׁ   " "פסוק כ "  ֲאָבל ַאתֶׁ
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ִהיא  "  ת ְכִפי שֶׁ ת ָהֱאמֶׁ ם בֹו אֶׁ ם אֹותֹו ְוֻלַמְדתֶׁ ִאם ָאְמָנם ְשַמְעתֶׁ

"                                                   ְביֵּשּועַ   "פסוק כ"א "  

 

ם ָהִראשֹוָנה ְכרּוָכה ִעמֹו ְוהּוא  "  ר ִהְתַנֲהגּוְתכֶׁ ת ָהָאָדם ַהָיָשן ֲאשֶׁ ם ִלְפֹשט אֶׁ יכֶׁ ֲעלֵּ שֶׁ

"        "פסוק כ"ב "  ִנְשָחת ְבַתֲאוֹות ַמְתעֹות  

 

הונאה. ישוע צלב את הזקן, כדי שאתה ואני נוכל  הזקן מושחת על פי תאוות 

 להתפייס עם אלוהים. 

 

: כיםממשי  כ"ד  -ד: כ"ג   אל האפסים  

ם"   ש ִהְתַחְּדשּות רּוָחִנית ְבִשְכְלכֶׁ ּוְלִהְתַחּדֵּ  "     "פסוק כ"ג "  ,

 

ָחָדש ַהִנְבָרא ִכְדמּות ֱאֹלִהים ִבְצָדָקה ּוְקדֻ "    ת ָהָאָדם הֶׁ תְוִלְלֹבש אֶׁ ל ֱאמֶׁ ָשה שֶׁ .  
 "                                    "פסוק כ"ד " 

 

לבש את האדם החדש, שנוצר בצדקות ובקדושה אמיתית. ישוע צלב את הזקן,  

 שנוכל ללבש את האיש החדש. 

 

י"א : – ד :י שנייה אל הקורינתים  לפנה   

 

ת מֹות יֵּשּוַע, כְ "   ּגַ ְוָתִמיד נֹוְשִאים ָאנּו ַבּגּוף אֶׁ י שֶׁ נּודֵּ "                                                 ם ַחיֵּי יֵּשּוַע ִיְתַּגלּו ְבגּופֵּ

 "פסוק י " 

 

ַּגם ַחיֵּי יֵּשּוַע ִיְתַּגלּו  "   י שֶׁ ִכי ֲאַנְחנּו ַהַחִיים ִנְמָסִרים ָתִמיד ַלָמוֶׁת ַבֲעבּור יֵּשּוַע, ְכדֵּ

נּו   ן־ַהְתמּוָתהִבְבָשרֵּ בֶׁ . "         "פסוק י"א "     

 

אתה ואני אמורים לשאת בגופנו את מותו של אדון ישוע, כדי שחייו יתבטאו  

גוף המוות שלנו = צריך להצלב, ואנחנו צריכים ללבוש   -בגופנו. הזקן שלנו  

חייו של ישוע. כאשר ישוע צלב את הזקן, הוא החליף את    -את האדם החדש 

ור הזקן שלנו. חייו לתחייה עב  
 

 המשך באמונה

 
כ"ב :  -א: כ"אעכשיו, התבוננו באל הקולוסים   

 

ם  "  יכֶׁ ם ּוְבַמֲעשֵּ יכֶׁ ם ָנְכִרים ְואֹוְיִבים ְבַמְחְשבֹותֵּ ם ְלָפִנים ֱהִייתֶׁ ַאתֶׁ

 "                                                 "פסוק כ"א " .ָהָרִעים 
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מספר לנו כיצד:   כ"בסודי. פסוק עשה שינוי י   -ישוע פישר אותנו   

ם ְלָפָניו ְקדֹוִשים,  "  י ְלַהִציְגכֶׁ י מֹותֹו, ְכדֵּ ת ָעָשה ִרצּוי ְבגּוף ְבָשרֹו ַעל־ְידֵּ ֲאָבל ָכעֵּ

"             "פסוק כ"ב "  ְבִלי מּום ּוְבִלי ֹּדִפי   

 

שיוכלו להיות  על מנת לשנות אותנו כך  -ישוע נאלץ למות כדי ליישב אותנו 

 מוצגים בפנינו קדושים ובלתי ניתנים להאשמה ובלתי ניתנים להשגה.

 

ממשיך: א: כ"ג  אל הקולוסים   

 

ם ְמֻבָסִסים ְוַיִציִבים ָבֱאמּוָנה    ִאם ָאְמָנם עֹוְמִדים ַאתֶׁ

 

האם אתה רואה את המילה הזו, "אם '? תוצג בפניך קדושה ובלתי ניתנת  

.  ה בעיניו, אם תמשיך באמונהלהאשמה ובלתי ניתנת להשג  

 

: כ"ג  התבונן שוב בפסוק   

 

ַהִתְקָוה   ם ַמְרִפים מֵּ יְנכֶׁ ם ְמֻבָסִסים ְוַיִציִבים ָבֱאמּוָנה ְואֵּ ִאם ָאְמָנם עֹוְמִדים ַאתֶׁ

.... ַהְכלּוָלה ַבְבשֹוָרה   

 

עליכם להמשיך באמונה ובתקווה לבשורה אם אתם רוצים להיות מקורקעים  

באמונה. ולהתמקם    

 

 ברית המילה שנעשתה ללא ידיים

 

אומר לנו:  וסול א פי"א  –ב :י  באל הקולוסים   

 

ם בֹו" ם ִנְמלֵּאתֶׁ ר הּוא רֹאש ָכל ָרשּות ְוִשְלטֹון  ְוַאתֶׁ ֲאשֶׁ   " 

"פסוק י "                                                                     

 

ה ָיַדִים, ְוזֹאת ְבַהְפָשַטת ַהּגּוף ַהְבָשִרי, ְבִמיַלת  "  יָנּה ַמֲעשֵּ אֵּ ם ִמיָלה שֶׁ בֹו ַּגם ִנַמְלתֶׁ

"                       "פסוק י"א " ַהָמִשיחַ   

 

הוא גוף של חטא, ואין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות   הגוף הזה שיש לך ולי

כדי לשנות אותו. ישוע נאלץ למות שגוף חטאינו עלול להיהרס ושאנו נתפייס  

.  עם האל  

. 
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9פרק   
 

 הוא עשה יהודי וגוי גוף אחד
 

גוף של   -הדבר הרביעי שאלוהים עשה היה להפוך את היהודי והגוי לגוף אחד 

המחיצה בין יהודי לגוי. . ישוע קרע את עישו  

 

לבנים. אלוהים מעולם לא ראה את האדם  להוא לא קרע מחיצות בין שחורים  

 כשחור או לבן. הוא ראה את המין האנושי כיהודי וגוי. 

 

 ישוע עשה אדם חדש אחד 

 

: ים  אומר  ט"ז-: י"דאל האפסים ב   

ָחד וְ "   ת ַהְשַנִים ְלאֶׁ נּו; הּוא ָעָשה אֶׁ ן הּוא ְשלֹומֵּ יָבהבִ ָהַרס הֵּ ת ְמִחַצת ָהאֵּ "                                       ְבָשרֹו אֶׁ

 "פסוק י" ד " 

 

ת ַהְשַנִים ְלָאָדם   "  י ִלְברֹא בֹו ַעְצמֹו אֶׁ ַבֻחִקים, ְכדֵּ ת תֹוַרת ַהִמְצוֹות שֶׁ ל אֶׁ הּוא ִבטֵּ

ָחד ּוְבָכְך ַלֲעשֹות ָשלֹום ""פסוק ט"ו"   ָחָדש אֶׁ  

 

ת   " י ַהְצָלב, ַבֲהִמיתֹו בֹו אֶׁ אֹלִהים ַעל־ְידֵּ ם לֵּ ת ְשנֵּיהֶׁ ה אֶׁ ָחד ְיַרצֶׁ ְבגּוף אֶׁ י שֶׁ ּוְכדֵּ

יָבה  "                              "פסוק ט"ז" .ָהאֵּ

 

י ִלְברֹא   אתה יכול לראות את זה? ישוע שבר את חומת המחיצה האמצעית, " ְכדֵּ

ת ָחד ּוְבָכְך ַלֲעשֹות ָשלֹום בֹו ַעְצמֹו אֶׁ ָחד  " ; " ַהְשַנִים ְלָאָדם ָחָדש אֶׁ ְבגּוף אֶׁ י שֶׁ ּוְכדֵּ

י ַהְצָלב אֹלִהים ַעל־ְידֵּ ם ]יהודי וגוי[ לֵּ ת ְשנֵּיהֶׁ ה אֶׁ כלומר, מוות, קבורה    -."ְיַרצֶׁ

 ותחייתו של ישוע האדון. 

 

 

.הוא יהודי, שהוא אחד כלפי פנים    

 

ודים בבשר יהודים. באל הרומים  אלוהים כבר לא רואה ביה  

אומר:  וסול אפ  כ"ט -ב: כ"ח   

ן לֹא ַעל־ִפי ַמְרִאית ַעִין ְיהּוִדי הּוא ְיהּוִדי, ְולֹא ַמה "  "                                        רֹוִאים ַבּגּוף הּוא ִמיָלהשֶׁ הֵּ

 "פסוק כ"ח " 
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ב, ְלִפי ָהרּוַח ְולֹא ְלִפי  "  ַבלֵּ ְבתֹוְך תֹוכֹו הּוא ְיהּוִדי ּוִמיָלה ִהיא זֹו שֶׁ ְיהּוִדי הּוא זֶׁה שֶׁ

ינֹו ָבא ִמְבנֵּי ָאָדם, ִכי ִאם   אֹות ְכתּוָבה; ִשְבחֹו אֵּ

ֱאֹלִהים .מֵּ "פסוק כ"ט "                      "                     

 

ישוע אינו רואה יהודים בבשר כיהודים. יהודי הוא מישהו שקיבל את ישוע  

 המשיח. הוא יהודי כלפי פנים. 

 

.  ע גוף של ישו -מדוע אלוהים עשה זאת? כך הוא יכול היה ליצור גוף אחד  

, וגוף  ישוע  -אנחנו רק יהודים כלפי פנים, אבל הגוף הוא המשיח. ראש אחד  

ע . זהו ישו -אחד   

 

 ספר את בשרך אך גללים : 

 

 גוף המשיח אינו כולל יהודים בבשר או גויים בבשר.  

:   אומר וסולאפ ג:ח באל הפיליפים    

ת ַהָמִשיַח  "   ד ִבְגַלל ַהִיְתרֹון ָלַדַעת אֶׁ ְפסֵּ ת ַהֹכל ְלהֶׁ ב אֶׁ ֲאִני חֹושֵּ ָלא שֶׁ ְולֹא עֹוד אֶׁ

ת ִבְשִאיָפִתי  יֵּשּוַע  ת ָכל ַהְּדָבִרים; ַוֲאִני חֹוְשָבם ִלְפֹסלֶׁ ר ְלַמֲענֹו ִהְפַסְדִתי אֶׁ ֲאדֹוִני, ֲאשֶׁ

ת ַהָמִשיחַ  "   ְלַהְרִויַח אֶׁ  

 

ספר את כל הדברים אך גלל שהוא עשוי לזכות במשיח. כל הדברים    וסול אפ

הוא   ו-:ד גבשרו היהודי. באל הפיליפים   -כללו את המורשת היהודית שלו 

 אומר: 

 

יּוַכל ִלְבֹטַח ַבָבָשר,  "  הּו ָסבּור שֶׁ ֲאִני ַעְצִמי ָיכֹול ִלְבֹטַח ַּגם ַבָבָשר. ִאם ִמישֶׁ ַאף שֶׁ

ר  "              "פסוק ד " ֲאַזי ֲאִני יֹותֵּ  

 

בֶׁ "   ל ָאֹנִכי, ִמשֵּ ן ְשמֹוַנת ָיִמים; ִממֹוָצא ִיְשָראֵּ ט ִבְנָיִמין, ִעְבִרי ִמן  ִנַמְלִתי ִבְהיֹוִתי בֶׁ

ר ַלתֹוָרה, ִמַכת ַהְפרּוִשים ֲאִני " ָהִעְבִרים; ֲאשֶׁ  

"פסוק ה "                                                                               

 

ף ַהְקִהָלה ֲאִני; ִמְבִחיַנת ַהְצָדָקה ַהֻמְשתֶׁ "  ר ַלַקָנאּות, רֹודֵּ ין ִבי  ֲאשֶׁ ת ַעל ַהתֹוָרה, אֵּ תֶׁ

"                                 "פסוק ו " ֹּדִפי  

 

הייתה זכות אמון יותר בבשרו מכל אדם אחר. אולם מה הוא אומר   וסולאלפ

? ז  בפסוק   

 

ד ִבְגַלל "  ְפסֵּ יַני, אֹוָתם ָחַשְבִתי ְלהֶׁ ָהיּו ִיְתרֹון ְבעֵּ "  ַהָמִשיחַ ֲאָבל ַהְּדָבִרים שֶׁ  
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. עגוף של ישו -ידע שאין עוד יהודי, ואין עוד גויים. יש רק גוף אחד    וסול אפ  

 

 ללכת בחדשות החיים 

 

ה : -ו:דהביטו באל הרומים    

 

ם  "  ְך ַּגם ֲאַנְחנּו ְבַחִיים ֲחָדִשים, ְכשֵּ ִנְתַהלֵּ י שֶׁ ִנְקַבְרנּו ִאתֹו ַבְטִביָלה ַלָמוֶׁת ְכדֵּ

ל ָהָאב י ְכבֹודֹו שֶׁ ִתים ַעל־ְידֵּ ַהָמִשיַח הּוַקם ִמן ַהמֵּ "                                                          שֶׁ

 "פסוק ד " 

 

הזקן שלנו נקבר אצל ישוע על ידי הטבילה, והוא מת, בכדי שנוכל לצעוד  

 בחדשות החיים. אנו הולכים בחדשות החיים כגוף המשיח. 

כֵּ "  ד ִאתֹו  שֶׁ ה ְלמֹותֹו, ָכְך ַּגם ִנְתַאחֵּ ן ִאם ִהְתַאַחְדנּו ִאתֹו ְבָמוֶׁת ּדֹומֶׁ

 "                                          "פסוק ה " .ִבְתִחָיתֹו

 

ד ִאתֹו ִבְתִחָיתֹו"  ָכְך ַּגם ִנְתַאחֵּ . גופנו היהודי הישן או גופתנו הגויה הישנה אינם  " 

דומים לתחייתו. רק גוף המשיח יכול להיות בדומה לתחייתו. יכולים להיות    

 

 מניפסט בגופנו

 

: י"א -י לבסוף, פנו אל השנייה אל הקורינתים ד:   

 

י שֶׁ "   ת מֹות יֵּשּוַע, ְכדֵּ נּוְוָתִמיד נֹוְשִאים ָאנּו ַבּגּוף אֶׁ                   "                             ַּגם ַחיֵּי יֵּשּוַע ִיְתַּגלּו ְבגּופֵּ

 "פסוק  י " 

 

ַּגם ַחיֵּי יֵּשּוַע ִיְתַּגלּו  "    י שֶׁ ִכי ֲאַנְחנּו ַהַחִיים ִנְמָסִרים ָתִמיד ַלָמוֶׁת ַבֲעבּור יֵּשּוַע, ְכדֵּ

ן־ַהְתמּוָתה נּו בֶׁ .ִבְבָשרֵּ "   "פסוק  י"א "    

 

ישוע אינם יכולים  בבשרנו התמותי. חייו של   -חייו של ישוע יתבטאו בגופנו 

יכולים להתבטא רק   עלהתבטא בגופנו היהודי או בגופנו הגויי. חייו של ישו 

. ע גוף ישו  -כשהוא מפרק את חומת המחיצה האמצעית והפך אותנו לגוף אחד    
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10פרק   

 

 ישוע הטיף לשלום 
 

השלב החמישי בתוכנית הפיוס של אלוהים הוא שישוע הטיף לשלום ליהודים  

אומר שאחרי שישוע גאל אותנו, לאחר   וסולאפב : י"ז  אל האפסים  ולגויים. ב

שקרע את חומת החלוקה האמצעית בין יהודי לגוי, לאחר שביטל את החוק,  

 לאחר שצלב את הזקן, הוא: 

 

ם ָהְרחֹוִקים ְוַגם ַלְקרֹוִבים"  ר ָשלֹום, ָלכֶׁ הּוא ָבא ּוִבֹשֵּ .  " 

 

ום מטיף בבשורה של אדון ישוע המשיח.  תמיד יש שלום עם הבשורה. השל 

 שלום תמיד ישרת. 

 

: וס ול א אומר פ א: כאל הקולוסים  ב  

 

ץ, "  ָבָארֶׁ ן ַמה שֶׁ ַבָשַמִים ְוהֵּ ן ַמה שֶׁ ת ַהֹכל. הֵּ ל ַעְצמֹו אֶׁ ְמָצעּותֹו ְלַרצֹות אֶׁ ּוְבאֶׁ

ְמָצעּותֹו, ַבֲעִשַית ָשלֹום ְבָדמֹו ַעל ַהְצָלב  " .ְבאֶׁ

 

הבשורה.  הגיע באמונה בדמו של ישוע. השלום הגיע דרך השלום  

 

 מנוכרת על ידי עבודות מרושעות 

 

ממשיך:   א: כ"אהקולוסים אל הקולוסים   

 

ם ָהָרִעים"  יכֶׁ ם ּוְבַמֲעשֵּ יכֶׁ ם ָנְכִרים ְואֹוְיִבים ְבַמְחְשבֹותֵּ ם ְלָפִנים ֱהִייתֶׁ ַאתֶׁ . " 

 

.  בתודעתנו על ידי יצירות רעותהיינו מנוכרים מאלוהים ומאויבים   

 

אותנו מאותן יצירות רעות:  יםמזהיר ה  -ה : גאל האפסים   

 

י ְזנּות ְוָכל ֻטְמָאה אֹו  "   ם ַמֲעשֵּ יכֶׁ ה ַלְקדֹוִשים, ַאף לֹא ַתֲעלּו ַעל ַּדל ִשְפתֵּ ְוַכָיאֶׁ

"                                "פסוק  ג "   ַתַאְוָתנּות  

 

ָלא קֹול  "   יָנם ָיִאים, אֶׁ אֵּ ה ְוִשיַחת ִסְכלּות אֹו ִהְתלֹוְצצּות, ְּדָבִרים שֶׁ ַּגם לֹא ִנבּול פֶׁ

. "                                  "פסוק  ד " תֹוָדה  
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א אֹו"   ם ָלַדַעת: ָכל זֹונֶׁה אֹו ָטמֵּ יכֶׁ ד    זֹאת ֲעלֵּ ָלא עֹובֵּ ינֹו אֶׁ אֵּ ַבַעל ַתֲאוֹות, שֶׁ

ין לֹו ַנֲחָלה ְבַמְלכּות ַהָמִשיַח ְוָהֱאֹלִהים "     ֱאִליִלים, אֵּ  

"פסוק  ה "                                                                

 

מספר לנו על ההשלכות של עבודות רשע אלה:   ה : ואל האפסים   

תְ "  ה אֶׁ ל. ִבְגַלל ַהְּדָבִרים ַהָללּו ָבא ַזַעם ֱאֹלִהים ַעל ְבנֵּי  ַאל ַיְתעֶׁ בֶׁ י הֶׁ ם ִאיש ְבִדבּורֵּ כֶׁ

ִרי  "  .ַהמֶׁ

 

היינו אויבי אלוהים בגלל עבודותינו הרעות,   א: כ"א .זכרו את אל הקולוסים 

והיה צורך בישוע לעשות שלום עם המין האנושי. השלום הושג באמצעות  

 אמונה בדמו של ישוע. 

 

 יש לנו שלום עם אלוהים 

 

אומר:  ה :אאל הרומים   

 

ֻהְצַּדְקנּו ַעל־ְסַמְך ֱאמּוָנה יֵּש ָלנּו ָשלֹום ִעם ֱאֹלִהי"   ן ְלַאַחר שֵּ ם הֹודֹות  ַעל כֵּ

.ַלֲאדֹונֵּנּו יֵּשּוַע ַהָמִשיחַ    "  

 

השלום עם אלוהים מגיע דרך האדון ישוע המשיח, והוא מגיע כאשר אנו  

 מוצדקים על ידי האמונה. 

 

: ה :טאמונה במה? הביטו באל הרומים    

 

ִנָּושַ "  ְכָבר ֻהְצַּדְקנּו ְבָדמֹו, ְבַוַּדאי ּוְבַוַּדאי שֶׁ ת, ְלַאַחר שֶׁ "  ע ַעל־ָידֹו ִמן ַהַזַעםְוָכעֵּ  

 

אנו מוצדקים על ידי דמו של ישוע. יש לנו שלום עם אלוהים באמצעות אמונה  

אלוהים שבאה בגלל עבודותינו הרעות על ידי    בדמו של ישוע, וננצל מחמתו של 

 אותה אמונה. 

. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 47     תוכנית הפיוס של אלוהים 

 

 

11פרק   

 

 ישוע ניהל אותנו מחדש 

 

 
  ה :ילאחר השלמת השלבים הללו בחיינו, נוכל להתפייס עם האל. אל הרומים 

 אומר: 

 

ינּו לֵּאֹלִהים ְבמֹות ְבנֹו, ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה  "  ָהִיינּו אֹוְיִבים ִנְרצֵּ ן ִאם ִבְזַמן שֶׁ כֵּ שֶׁ

ינּו ְכָבר ִנְרצֵּ  "  .ִנָּוַשע ְבַחיֵּי ְבנֹו ְלַאַחר שֶׁ

 

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 שנולד מחדש.   -י  גוף המשיח, יהודי פנימ  -אחד   

 

: א: כ:כ"בהביטו שוב אל הקולוסים   

 

ל ַעְצמ "  ְמָצעּותֹו ְלַרצֹות אֶׁ ץ, ּוְבאֶׁ ָבָארֶׁ ן ַמה שֶׁ ַבָשַמִים ְוהֵּ ן ַמה שֶׁ ת ַהֹכל. הֵּ ֹו אֶׁ

ְמָצעּותֹו, ַבֲעִשַית ָשלֹום ְבָדמֹו ַעל ַהְצָלב  "          .ְבאֶׁ

"פסוק  כ "                                                                   

 

ם ָנְכִרים "  ם ְלָפִנים ֱהִייתֶׁ ם  ַאתֶׁ יכֶׁ ם ּוְבַמֲעשֵּ יכֶׁ ְואֹוְיִבים ְבַמְחְשבֹותֵּ

 "                                                 "פסוק  כ"א " .ָהָרִעים 

 

ם ְלָפָניו ְקדֹוִשים,  "   י ְלַהִציְגכֶׁ י מֹותֹו, ְכדֵּ ת ָעָשה ִרצּוי ְבגּוף ְבָשרֹו ַעל־ְידֵּ ֲאָבל ָכעֵּ

  " "פסוק  כ"ב " ְבִלי מּום ּוְבִלי ֹּדִפי 
 

ישוע פישר אותנו עם אלוהים בגוף בשרו דרך המוות = דרך מותו, קבורתו  

פיוס של אלוהים מתרחש באמצעות אמונה בדמו  ה ותחייתו. כל היבט של תוכנית 

 של ישוע. 

 

 אנו מפויסים על ידי ישוע 

 

מספר לנו כיצד נחיה ברגע    וסול א פ י"ח-: י"דה  בספר השנייה אל הקורינתים 

 שנפייס עם אלוהים  : 

 

ן ַהֹכל  "   ת ְבַעד ַהֹכל, ָלכֵּ ָחד מֵּ אֶׁ נּו שֶׁ ת ָבנּו, ְבַהִכירֵּ קֶׁ ן ַאֲהַבת ַהָמִשיַח ּדֹוחֶׁ כֵּ שֶׁ

תּו    "                                  "פסוק  י"ד " .מֵּ
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ה ַהַחִיים לֹא ִיְחיּו עֹוד ְלַמעַ "   לֶׁ אֵּ י שֶׁ ת, ְכדֵּ ָלא ְלַמַען זֶׁה ּוְבַעד ַהֹכל הּוא מֵּ ן ַעְצָמם, אֶׁ

ת ְוָקם ַבֲעָדם  ר מֵּ   "    "פסוק  ט"ו "  .ֲאשֶׁ
 

כבר לא נחיה בבשר. במקום    -ברגע שנשלים עם אלוהים, לא נחיה עוד לעצמנו 

 זאת, נחיה אליו שמת עבורנו וקם שוב. 

 

ממשיך:  : ט"זה  השנייה אל הקורינתים  

 

ין ָאנּו "  ַעָתה אֵּ ן מֵּ ת  ַעל כֵּ ַמִכיִרים ִאיש ַעל־ִפי ְראּות ֱאנֹוִשית; ְוַגם ִאם ִהַכְרנּו אֶׁ

ן ָכזֶׁה ינֶׁנּו ַמִכיִרים אֹותֹו עֹוד ְבֹאפֶׁ ת אֵּ י ָכעֵּ "    .ַהָמִשיַח ַעל־ִפי ְראּות ֱאנֹוִשית, ֲהרֵּ  

 

אנחנו לא צריכים להכיר אף אחד אחר הבשר, אפילו לא את ישוע. עלינו להכיר  

על ידי הליכה בכוח התחייה של ישוע האדון.   תוואותם וא   

 

 הוא יצור חדש

 

: י"ח   -י"זקרא את הפסוקים   

ִנְמָצא ַבָמִשיַח "  ן ִמי שֶׁ ...... "                "פסוק  י"ז "ַעל כֵּ   
 

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. 

 
ממשיך:   י"זפסוק    

 

הּוא ְבִריָאה ֲחָדָשה. ַהְיָשנֹות ָעְברּו; ִהנֵּה ִנְהיּו ֲחָדשֹות "  .            " 

"פסוק  י"ז "                                                                 
 

ת "  אֵּ רּות  ְוַהֹכל מֵּ ת שֵּ י ַהָמִשיַח, ּוָמַסר ָלנּו אֶׁ ָליו ַעל־ְידֵּ ִרָצה אֹוָתנּו אֵּ ָהֱאֹלִהים שֶׁ

"   ָהִרצּוי "פסוק  י"ח "                                   
 

אתה לא יצור חדש פשוט בגלל שקיבלת את ישוע. אתה לא יצור חדש פשוט  

מתפייס עם  בגלל שהתוודת על חטאיך. אדם שהוא יצור חדש הוא אדם ש 

 אלוהים והולך בכוח התחייה של ישוע המשיח. 
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 כוח תחייתו 

 

הוא   ג. בפסוק ג  פרק  פאולוס מתאר את כוח תחייתו של ישוע באל הפיליפים

:  אומר  

י ֲאַנְחנּו ְבנֵּי ַהִמיָלה  "  ת ֱאֹלִהים ְברּוַח ּוִמְתָּגִאים ַבָמִשיַח יֵּשּוַע   -ֲהרֵּ ָהעֹוְבִדים אֶׁ

"  ַח ַבָבָשר ְבִלי ִלְבטֹ   

 

פאולוס התפייס לאלוהים. לא היה לו שום ביטחון בבשר. זכור השנייה אל  

ין ָאנּו ַמִכיִרים ִאיש ַעל־ִפי ְראּות ֱאנֹוִשיתה:ט"ז :"   הקורינתים ַעָתה אֵּ ן מֵּ "   ַעל כֵּ  

 

י :   -ג:ח  פאולוס ממשיך, באל הפיליפים  

ת הַ " ב אֶׁ ֲאִני חֹושֵּ ָלא שֶׁ ת ַהָמִשיַח יֵּשּוַע  ְולֹא עֹוד אֶׁ ד ִבְגַלל ַהִיְתרֹון ָלַדַעת אֶׁ ְפסֵּ ֹכל ְלהֶׁ

ת ָכל ַהְּדָבִרים; ַוֲאִני חֹוְשָבם ִלְפֹסלֶׁת ִבְשִאיָפִתי   ר ְלַמֲענֹו ִהְפַסְדִתי אֶׁ ֲאדֹוִני, ֲאשֶׁ

ת ַהָמִשיחַ                 "ְלַהְרִויַח אֶׁ

"פסוק  ח "                                                                  
 

א בֹו "    ָלא ִתְהיֶׁה זֹו ַהְצָדָקה   -ּוְלִהָמצֵּ ִצְדָקִתי לֹא ִתְהיֶׁה ִלי ִמן ַהתֹוָרה, אֶׁ ן שֶׁ ְבֹאפֶׁ

ֱאֹלִהים הִ  ר מֵּ י ֱאמּוַנת ַהָמִשיַח. ְצָדָקה ֲאשֶׁ ר ַעל־ְידֵּ ֱאמּוָנה יא ִויֲאשֶׁ                         "סֹוָדּה בֶׁ

  "פסוק  ט "
 

 " ת ַהֻשָתפּות ְבִיסּוָריו ּוְלִהַּדמֹות לֹו ְבמֹותֹו  ת ֹכַח ְתִחָיתֹו ְואֶׁ י ָלַדַעת אֹותֹו ְואֶׁ   ְכדֵּ

  "                                  "פסוק  י " 
 

נמצאים בישוע ואנחנו לא מתפייסים עם  אם יש לנו אמון בבשר, אנחנו עדיין לא 

.  אלוהים. אנו לא מכירים אותו ואנחנו לא מכירים את כוח תחייתו  
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21פרק   
 

 ישוע היה מוצדק 

 

בנו. ישוע   הלפני שניתן היה לפתח אות פתוח היתה צריכהתוכנית הפיוס של אלוהים 

הוא פסוק ראוי לציון  ד: בהיה צריך לאמן כל היבט בתוכניתו של אלוהים. חבקוק 

 מכיוון שהוא נוגע לישוע:

 

ֱאמּוָנתֹו ִיְחיֶׁה  "." ִהנֵּה ֻעְפָלה, לֹא-ָיְשָרה ַנְפשֹו בֹו; ְוַצִּדיק, בֶׁ

 

פנים עם הפסוק הזה. אני משוכנע שזה ישוע. אני זוכר כשאלוהים הביא אותי פנים אל 

ֱאמּוָנתֹו ִיְחיֶׁה-" לֹא זה אומר ָיְשָרה ַנְפשֹו בֹו; ְוַצִּדיק, בֶׁ . . אמונת האב "  

 

להבין את כל ההיבטים של תוכנית הפיוס. עאמונת האל הפועלת בישוע אפשרה לישו  

 

. זכרו, ישוע צעד באמונה. הוא היה אדם כמוך גפי מתי פרק -בשורה עלל פנה איתי

ה הבן משמיים. הייתה לו נשמה כמו שלך תרוחו של ישוע הי -י. הייתה לו רוחו נכמוו

 ושלי וגוף כמו שלך ושלי, אבל הייתה לו את רוחו.

 

 ישוע שימח את האב

 

מתחיל: ג: י"גפי מתי -בשורה עלה  

ל "  ל יֹוָחָנן ְלִהָטבֵּ ן ּוָבא אֶׁ ְצלֹוָאז ִהִּגיַע יֵּשּוַע ִמן ַהָּגִליל ַלַיְרּדֵּ " אֶׁ  

"פסוק י"ג "                                                                 

ְצְלָך, ְוַאָתה ָבא   ל אֶׁ יֹוָחָנן ִנָסה ַלֲהִניאֹו ִמָכְך ְבָאְמרֹו: "ֲאִני ָצִריְך ְלִהָטבֵּ ָלא שֶׁ אֶׁ

ַלי "?אֵּ "פסוק י"ד "                             

 
ִשיב לֹו יֵּ "  ק ֻכלֹו." ְויֹוָחָנן ִהִניַח הֵּ דֶׁ ת ַהצֶׁ ְנַקיֵּם אֶׁ ת, ִכי ִמן ָהָראּוי שֶׁ שּוַע ְוָאַמר: "ַהַנח ָכעֵּ

 "                      "פסוק ט"ו " .לֹו

 ישוע הוטבל במים.

ממשיך: ט"זפסוק   

ת ִנְפְתחּו ַהשָ   ת רּוַח ֱאֹלִהים יֵּשּוַע ִנְטַבל ְוָעָלה ִמָיד ִמן ַהַמִים. אֹוָתּה עֵּ ַמִים ְוהּוא ָרָאה אֶׁ

ת ְכיֹוָנה ּוָבָאה ָעָליו דֶׁ  " .יֹורֶׁ

 .כאן הוטבל ישוע ברוח הקודש
אומר: י"זואז, פסוק   

ר בֹו ָחַפְצִתי " ר: "זֶׁה ְבִני ֲאהּוִבי ֲאשֶׁ                ".ְוִהנֵּה קֹול ִמן ַהָשַמִים אֹומֵּ

"פסוק י"ז "                                                                 
. אלוהים היה מרוצה מבנו  

 

 ישוע חזר בכוח הרוח
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מספר לנו שישוע הובל על ידי הרוח אל השממה להתפתות   ד:אפי מתי -הבשורה על

אומר שישוע צם ארבעים יום וארבעים לילות. בהשטן. פסוק   

 

ד: א  פי לוקס-הוא תיאור של אותו אירוע. הבשורה על דפי לוקס פרק -הבשורה על

אומר שישוע היה מלא רוח הרפאים. הוא הובל על ידי הרוח אל השממה, ובארבעים 

הוא חזר בכוח רוח הקודש.ד: י"ד   פי לוקס-בשורה עלבהימים ההם הוא צם.   

 

הוא לא הלך ביכולת שלו.כישוע בבשר לחזרה בכוח רוח האל.  כתהוא עבר מל  

 

וכל אחד אחר, היינו צריכים  אתהאומר לנו שישוע, גם אני וגם  ל"ה :י"גמזמור 

. ו בצוםנלהשפיל את נשמת  

 

אני משוכנע שישוע השפיל את נשמתו בצום. במהלך ארבעים הימים האלה במדבר, 

ט"ז  פי יוחנן-עלבשורה ב התגבר על השטן. הוא התגבר על העולם בצום ותפילה. עישו

אומר ישוע:: ל"ג   

 

ת ָהעֹוָלם -ָבעֹוָלם "  ם, ַאְך ִהְתעֹוְדדּו: ֲאִני ִנַצְחִתי אֶׁ ָצָרה ָלכֶׁ ." 

 

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

 

גופו לקורבן חי. את הראיתי לך בספרים קודמים מה ישוע השיג על הצלב. הוא הציג 

כבש, שנהרג מיסוד העולם. הוא הלך לצלב ואפשר לעצמו להצלב. לעצמו את הוא הציע 

 הוא התיר לעם לצלבו, אחרת לא היו יכולים לעשות זאת. הוא נפטר ונקבר.

 

ג: ט"ז : תסתכל על הראשונה אל טימותיאוס  

 

ן ָּגדֹול סֹוד ַהֲחִסידּות"  ָאכֵּ ֻהַּגד ַבּגֹוִים, ָהֳאַמן ,ִנְצַּדק ָברּוַח, ִנְרָאה ַלַמְלָאִכים,ִהְתַּגָלה ַבָבָשר:

 ".ָהֳעָלה ַלָמרֹום ְבָכבֹוד,ָבעֹוָלם

 

את חטאינו  נשאישוע היה צריך להיות מוצדק. מדוע? מכיוון שהוא  " . ִנְצַּדק ָברּוחַ "

 עליו. הוא נעשה חטא בשבילך ועבורי.

 

 

עדיין היה את החוק בליבו כשהלך לגיהינום. הוא היה צריך להתגבר על החוק.  עלישו

. הוא נאלץ להתמודד עם בשרו בצלב. הוא מת, נקבר וירד לגיהינום  

 

מהמתים. כעת הוא יושב לימינו של האב. גודללאחר שלושה ימים, הוא   

 



 52     תוכנית הפיוס של אלוהים 

 

 
בקבר, והוא היה מוצדק, באמצעות אמונה,  -ישוע היה צריך להיות מוצדק בגיהינום 

 בשבילך ובשבילי.

 

 תוכנית הפיוס

 

 ישוע היה צריך לעבוד בעצמו בתוכניתו של אלוהים לפשר בין האדם אליו.

 

חטאינו ולגאול אותנו. שחרר אותנו. לשם כך  ראשית, אלוהים היה צריך לסלוח לנו על 

וזה היה ישוע. הוא נשא את  -היה צריך להיות תחליף ועונש ששולם עבור החטא ההוא 

מוות. -חטאינו בגופו; והוא שילם את העונש על חטא   

 

שנית, הוא היה צריך לבטל את החוק. הוא נאלץ להפוך את החוק ללא פעיל. הוא נאלץ 

ת החוק בחיינו. אחרת היינו ממשיכים לחטוא.להסיר את כל פעילו  

 

, או את האויב. הוא נאלץ לצלוב את הזקן. ותשלישית, הוא היה צריך להרוג את האויב

הזקן הוא הגוף הזה שאתה ואני חיים בו. הגוף שלנו הוא גוף של חטא. הדרך היחידה 

ותו של האדון על ידי טבילת מים אל תוך מ -שנוכל להתמודד איתה היא על ידי אמונה 

 ישוע המשיח.

 

. אין יותר עגוף של ישו -רביעית, הוא הסגיר את היהודים והגויים, והוא עשה גוף אחד 

יהודים וגויים. אין גזע שחור, אין גזע   רק -גזעים של אנשים. מעולם לא היו עם אלוהים 

 לבן ואין גזע צהוב, ואין עוד יהודים וגויים. יש גוף אחד, וזה המשיח.

 

 

בר החמישי שעשה ישוע היה להטיף לנו לשלום. הוא הביא שלום למין האנושי, הד

 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.

 

ר מכפי שאדם הלך לפני הנפילה. אדם אנו יכולים ללכת אפילו בצורה מושלמת יות

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.

 


