"האם אתה באמת רוצה להיוולד מלמעלה ?"
"אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה" יוחנן ג' 7
קורא יקר ,אתה בטח שמעת כבר כמה פעמים על הביטוי "להיוולד מחדש" .אנשים שעברו תאונה קשה וניצלו בנס נוהגים
לומר לפעמים " אני ממש נולדתי מחדש ומעתה ואלאה אשתדל לשמור מצוות" וכו' .המושג הזה מאד נפוץ בין מאמינים
משיחיים .כל כך נפוץ שלפעמים קשה לדעת מה אותו אדם שאומר שהוא "נולד מחדש" באמת מאמין .הסיבה היא שכל
אחד על פי השקפתו הוא מתאר את הלידה באופן שונה .ישנם מאמינים משיחים שטוענים שאדם שנולד מחדש הוא מישהו
שעבר טקס טיהור דתי כל שהוא מלווה באיזה שהוא חוויה או הרגשה .בשעה שאחרים מבינים שהמשמעות האמיתית של
המושג להיוולד מחדש נכון להיום ,הוא לקבל את ישוע בתור האדון והמושיע שמת עבור חטאינו וקם לתחייה בעבור
צדקתנו .אני רוצה להזכיר לקורא שבתרגום העברי של הברית החדשה כתוב "להיוולד מלמעלה".
לכן אני מרשה לעצמי לשאול אותך פעם נוספת ,במידה ואתה עדין לא מאמין ,אם אתה באמת רוצה להיוולד מלמעלה ?
מכוון שמה שאני עומד לספר לך לא קשור לאיזה נס או חוויה מיסטית אלא ללידה רוחנית למשפחת אלוהים.
"ובפרושים איש נקדימון שמו קצין היהודים :ויבוא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלוהים
באת כי לא יוכל איש לעשות האותות אשר אתה עושה בלתי אם האלוהים עמו" א' 2,1
הבשורה על פי יוחנן מספרת לנו על משהו בשם נקדימון שנקרא בתלמוד נקדימון בן גוריון ,פרוש וגם אחד מהמנהיגים.
יוחנן מספר לנו (ב' )" 32ויהי בהיותו בירושלים בחג הפסח ויאמינו רבים בשמו כי ראו האותות אשר עשה" כלומר אפשר
להבין מהיכן באה ההתעניינות שגילו הפרושים ונקדימון בניהם בדבריו של האדון .אותו נקדימון אנחנו קוראים בהמשך
ניסה להגן על אדונינו (יוחנן ז'  )05-05ויותר מאוחר עזר לקבור אותו( .יוחנן יט'  24,95אם הוא בסופו של דבר האמין שישוע
הוא המשיח בן האלוהים? הכתוב אינו מדבר על זה .נקדימון היה אולי אחד מאלו שהאמינו בו רק בגלל הנסים שהוא עשה
או שראו אותו בתור מורה מאלוהים .אבל זה עדין אינו מספיק כפי שאנחנו לומדים מהנאמר על ידי יוחנן בפרק ח' .25-94
גם היום זה לא מספיק להאמין שישוע הוא המשיח ובן האלוהים אנחנו צריכים להמשיך אלאה אחרי מותו ותקומתו
ולהאמין שהוא גם האדון והמושיע שלנו.
"ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אומר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות את מלכות האלוהים" ג'.2
כלומר צריך יותר מידיעת העובדות על מנת לראות את מלכות האלוהים .בתור פרוש הוא היה אמור להכיר את הנבואות
שמדברות על מלכות האלוהים על הארץ כפי שגם יוחנן המטביל והשליחים בישרו "שובו כי מלכתות השמים קרבה"...
מתי ג'" 3ובלכתכם קראו לאמור מלכות השמים קרבה לבוא" מתי י' .7
"ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן היוכל לשוב אל בטן אמו ויולד" ג'4
קורא יקר .נקדימון בא לישוע בראש ובראשונה על מנת לדעת עם זהו מושיע ישראל ולכן זה נשמע לו קצת מוזר שמשהו
מדבר אתו על לידה מלמעלה .אני מדגיש את זה מכוון שהרבה מאמינים מקרב אומות העולם שכחו שעם ישראל תמיד
חיכה לבוא המשיח אשר יגאל אותם וישחרר אותם מעול אויביהם ולו
דווקא משהו שימות עבור חטאיהם ויעזור להם להכיר את אלוהים .הרי הם אמרו את זה בפרוש שהם בני אברהם (יוחנן ח'
 )25-95כלומר כל מה שעם ישראל רוצה בעצם זה קצת שקט ביטחוני וכלכלי ובטח לא מישהו שיושיע אותם מחטאיהם.
הרבה מאמינים מאומות העולם מלמדים בין השאר שנקדימון הוא דוגמא ליהודי דתי שלא מבין או רוצה "להיוולד
מלמעלה" .לדעתנו ההסבר הזה לא כל כך מדויק ולכן אני מזמין אותך להמשיך ולקורא את המאמר הזה על מנת לקבל
יותר אור על הנושא.
הדברים שישוע המשיח אמר לנקדימון אחד ממנהגי כת "הפרושים" בתקופת ימי הבית השני גרמו לו לתמהה .או במילים
אחרות משכו את תשומת ליבו ..זה כמובן לא מוזר שבן כת הפרושים יתעניין בדברים רוחניים .אולי רק להזכיר לקורא
ההבדל בין הפרושים והצדוקים של אותם ימים אפשר להשוות אותו פחות או יותר להבדלים בין היהדות האורתודוקסית
והרפורמית של ימינו אנו בכל הקשור לאמונה "בתקות המתים ותחיתם או בקיומם של מלאכים או רוח" (מעשי השליחים
כג'.)4-8
"ויען ישוע אמן אמן אני אומר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים" ג' 0
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אנו מגדירים את דברי ישוע לנקדימון בתור איזו גהרה קטנה .מכוון שהנה עומד לפניך רב בישראל משהו שאמור לדעת את
ההבדל בין דברים רוחניים לגשמיים ,ואותו אחד למרות השכלתו אינו יודע מה פרוש המושג להיוולד מלמעלה .זה כמובן
מזכיר שיחות לאין ספור עם אחדים מבני עמנו אשר מזמן אמורים היו לדעת מה פרוש המושג להיוולד מלמעלה.
"הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא" ג' 4כלומר מה שקבלנו עקב הלידה הטבעית שלנו ,השתייכות ,מוצא,
דת השכלה לא בהכרח עובר אתנו ללידה הרוחנית .אלו שני דברים נפרדים.
"ןיען ישוע ויאמר אליו רב בישראל אתה וזאת לא ידעת :אמן אמן אני אומר לך כי את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו
נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו :אם הגדתי לכם עניני הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו בהגידי לכם עניני השמים" יוחנן
ג' 55-53
לפני שאנחנו מתחילים להוריד בערכו של נקדימון בתור אחד שלא הבין את כוונת המושג "להיוולד מלמעלה" בוא לא
נשכח לרגע את עצמנו ואת מה שנקרא המשיחיות באופן כללי .המושג להיוולד מחדש או מלמעלה עבר כל כך הרבה תלאות
שגם היום הרבה אנשים חושבים שהמושג "לידה מלמעלה" קשור לאיזה חוויה רוחנית שצריכים לעבור ולו דווקא לעובדה
שהאמונה במותו ותקומתו של ישוע המשיח מהמתים עבור חטאינו ,היא בעצם הסימן והכוונה מאחורי המושג להיוולד
מלמעלה.
קורא יקר .המרכיב הכי חשוב במושג "להיוולד מלמעלה" אינו קשור לחזרה בתשובה או
לחוויה דתית כל שהיא אלא ללידה רוחנית גרידא .ועל זה אנחנו קוראים חד וחלק מפי האדון" .ויען ישוע אמן אמן אני
אומר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים :הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח
רוח הוא" יוחנן ג' 0,4
האדון ישוע המשיח ,באופן מאד מדויק ,ציין בפני נקדימון את המהות האמיתית של המושג "להיוולד מלמעלה" .פה לא
מדובר בהתחדשות רוחנית של הבשר או הגוף  ,הנפש והרוח .גם לא מדובר פה באיזו תורה מעניינת שאמורה לספק את
סקרנותנו ולמלאות את הריקנות בחיינו .וכמובן גם לא מדובר פה באיזה טקס דתי שאמור לרחוץ את בשרינו מהחטאים
מכוון "שהנולד מהבשר בשר הוא" .קורא יקר ישנו גורם אחד בכל העולם אשר יכול לתת לנו חיים חדשים וזה רוח
אלוהים .רק רוח אלוהים יכולה לתת לנו טבע אלוהי:
לידה רוחנית
שאנחנו קוראים את הנאמר בבשורה על פי יוחנן פרק ג' פסוק  7חשוב מאד שנשים לב למעבר מגוף יחיד "אל תתמה" לגוף
רבים "כי עליכם" "אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה" יוחנן ג'  .7לאור הפסוק הזה ואחרים ,אנחנו לומדים
שישוע הפנה את דבריו לנקדימון אך בעצם דיבר באופן כללי על הלידה הרוחנית של עם ישראל ולו דווקא על איזו לידה
אינדיווידואלית שזה בעצם נושא בפני עצמו .פה זה המקום לשאול איך זה שמורה בישראל לא יודע שעם ישראל ,דבר
ראשון צריך לעבור לידה רוחנית לפני שהם יוכלו לראות את מלכות האלוהים .את אותה מלכות עלי אדמות שאודותיה
דברו הנביאים .הסיבה כנראה היא אותה סיבה שכבר אז הם לא הצליחו להבין את משמעות הנבואות שדיברו על בואו של
ישוע כמו היום .הם דרשו יותר בדברי החכמים או מה שקרוי גם מסורת או התורה שבעל פה וכו' ולא התפנו להקשיב לדבר
אלוהים דרך נביאיו.
"ואמרת אל פרעה כה אמר יהוה בני בכורי ישראל :ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנוכי הורג את
בנך בכורך" שמות ד' 33,32
"בתועבות יכעיסוהו :יזבחו לשדים לא אלוה :אלוהים לא ידעום חדשים מקרוב באו :לא שערום אבותיכם" צור ילדך
תשי ותשכח אל מחללך" שמות לב' 57-35
יציאת מצרים ,לאלו מבננו שעדין אינם יודעים ,מהווה בעצם את הלידה של עם ישראל .המאורע הזה אינו איזה אגדה או
אחד מסיפורי אלף לילה ולילה אלא חלק מאד חשוב בתוכנית אלוהים עבור עם ישראל העם הנבחר .גם השליח שאול
הטרסי בזמנו הוא מוסיף" :ולא אכחד מכם אחי שאבותינו היו כולם תחת הענן וכולם עברו בתוך הים :וכולם נטבלו למשה
בענן ובים" הראשונה אל הקורנתיים י' 5,3
הם נטבלו למשה ונולדו כאומה חדשה .זה קצת מוזר לקרוא במקום אחר איך משה נכנס לוויכוח עם אלוהים על אותו עם
קשה עורף זה.
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"ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי :האנוכי הריתי את
כל העם הזה אם אנוכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת
לאבותיו" במדבר יא'55,53
הנקודה החשובה פה היא שמשה מכיר בעובדה שזה אלוהים אשר הוליד את האומה הזאת .עם ישראל שייך לאלוהים ולא
אלוהים לעם ישראל ולכן עליהם להתאים את עצמם לתכניתו ולא הוא לאופיים המרדני.
"ומשה עלה אל האלוהים וירא אליו יהוה מן ההר לאמור כה תאמר לבית יעקוב ותגיד לבני ישראל :אתם ראיתם אשר
עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי :ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם
לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ :ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל"
שמות יט' 2-4
קורא יקר אלוהים ילד את עם ישראל על מנת שהם ישמשו לו בתור "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" .הם אלו שאמורים
לשמש בתור עדיו ולהביא את הבשורה לכל קצוות תבל .זהו בכל אופן מה שאלוהים הבטיח לאברהם אבינו "ואעשך לגוי
גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה :ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחות האדמה"
בראשית יב'  3.2ואלו גם הדברים שכל נביאים דאגו להבהיר לעם "ואתם כוהני יהוה תקראו משרתי אלוהינו יאמר לכם
חיל גוים תאכלו ובכבודם תתימרו" ישעיה סא' 4
אין לנו צורך לתת פה שיעור בהיסטוריה על מנת לדעת שעם ישראל נכשל בצורה מאד ברורה מללכת על פי רצון אלוהים
ובעקבות מטרתו ולשמור על הברית עם אלוהים כפי שמשה מסר להם .מכוון שעם ישראל לא מילא אחר מצוות התורה
וכתוצאה באו גם הקללות ,היה צורך לכרות אתם ברית חדשה דרך מישהו יותר גדול ממשה.
"הנה ימים באים נאום יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה :לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום
החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום יהוה :כי זאת הברית אשר אכרות
את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום יהוה נתתי את תורתי בקירבם ועל ליבם אכתבנה והייתי להם לאלוהים והמה
יהיו לי לעם :ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם
נאום יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד" ירמיהו לא'25-24
הכוונה לברית חדשה שתוליד את העם מחדש ותספק לו סליחת חטאים לאומית .רק כאשר עם ישראל יקבל את הברית
הזאת יהיה אפשר לדבר על התחדשות רוחנית של האומה ועל שיבת ציון כפי שהכתוב מלמד .חשוב לציין פה שתהליך
הלידה הזאת ייקח לכל היותר יום אחד" :מי שמע כזאת מי ראה כאלה היוחל ארץ ביום אחד אם יולד גוי פעם אחת כי
חלה גם ילדה ציון את בניה :האני אשביר ולא אוליד יאמר יהוה אם אני המוליד ועצרתי אמר אלוהיך" ישעיה סו' .8
זה עצוב להגיד ,אבל חכמיו ומנהיגיו של העם הנבחר  ,עם ישראל לא הבינו את המצב הרוחני שאליו נקלע העם ואת הצורך
שלהם ללידה מלמעלה .עם ישראל חיי קרוב ל  5055שנה תחת הברית שנכרתה במעמד הר סיני ולא הצליח לעמוד
בדרישותיה של הברית הזאת .מרדנותם העקבית ללכת על פי רצון אלוהים הביאה לכך שבסופו של דבר הם הוגלו
לבבל".ויגל השארית מן החרב אל בבל ויהיו לו לבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס :למלאות דבר יהוה בפי ירמיהו עד
רצתה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה" דברי הימים ב' לו'35-35
שים לב ,שזה היה בזמן גלות בבל שהנביא יחזקאל כתב את הנבואה אודות הלידה הרוחנית של עם ישראל ויחד אתם
העולם כולו .אנחנו מאמינים שכאשר האדון ישוע המשיח אמר לנקדימון (יוחנן ה'..." 2אם לא יולד איש מן המים והרוח
לא יוכל לבוא אל מלכות אלוהים" הוא התכוון בין השאר לנאמר כבר קודם לכן על ידי הנביא יחזקאל.
"ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם :וזרקתי עליכם מים טהורים
וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם :ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרותי את לב
האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר :ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם:
וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוהים :והושעתי אתכם מכל טמאותיכם"...
יחזקאל לו' 39-34
האדון ישוע פנה אל נקדימון ודיבר אתו על הלידה מהמים והרוח .הוא דיבר אל יהודי שידע מה זה טהרות אבל לא הכיר
או אולי שכח את הנבואה שמדברת על טהרה לאומית ,לב חדש ורוח חדשה.
אבל עדין לא אבדה תקווה .יום יבוא ,והוא לא רחוק ,שדבריו של השליח פטרוס יהפכו למציאות" :ברוך האלוהים אבי
אדונינו ישוע המשיח אשר כרוב רחמיו חזר וילד אותנו לתקוה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים" "כנולדים שנית
לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת המאמר של אלוהים החי והקים לעולם" הראשונה לפטרוס א' 2,32
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באותו יום עם ישראל ישוב ויעמוד במרכז תוכנית אלוהים אותה תוכנית אשר נאמר לנו בין השאר "שהתורה תצא מציון
ודבר אלוהים מירושלים"
"ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כוהנים וגוי קדוש ועם סגולה למען תספרו תהילות הקורא אתכם מחושך אל אורו הנפלא:
אשר לפנים לא עם הייתם ועתה עם אלוהים ואשר לפנים לא רוחמו ועתה מרוחמים" הראשונה לפטרוס ב' 4-55
קורא יקר ,כפי שראינו ,האדון ישוע המשיח דבר עם נקדימון בראש ובראשונה על הלידה הרוחנית של עם ישראל אחרי
שהם יטהרו ויקבלו רוח חדשה ולב חדש .ישנם אלו שישאלו כמובן אז מה אם הלידה הרוחנית של כל אחד מאתנו בנפרד.
כמו שבאנו לעולם על ידי הורינו דרך לידה טבעית .חשוב מאד לדעת שקיימת גם לידה רוחנית לא רק של יהודים ועם
ישראל אלה של כל אחד מבני אדם למשפחת האלוהים או יותר נכון הקהילה שהיא "גוף המשיח" כמו שלא היינו רוצים
שבני עמנו יחשבו שהלידה הרוחנית קשורה לאיזה טקס דתי או מנהג זה או אחר ,ככה גם הלידה רוחנית בזמן הנוכחי אינה
קשורה לטקסים וחשוב מאד לא לערבב בין חברות בקהילה או כנסיה לבין חברות בגוף המשיח.
אין לנו כל ספק שבאותו רגע שמשהו מאמין שישוע הוא האדון ושעל ידי מותו המכפר ותקומתו מהמתים הוא הושיע
אותו .,שאלוהים דרך רוח הקודש נותן לו חיים חדשים(אל האפסיים א' ) 52,59האדון ישוע המשיח הוא עבורנו הדרך
היחידה לקבל את מתנת חסד האלוהים ולא את שכר החטא שהוא המוות( .אל הרומיים ו' 32).
ברגע שמשהו ממוצא יהודי או מוסלמי ,נוצרי וכו' מקבל את העובדה שהוא חוטא מבטן ולידה ושרק אלוהי אברהם יצחק
ויעקוב דרך האדון ישוע המשיח יכול להושיע אותו והוא מאמין לבשורת המשיח .כתבי הקודש מלמדים אותנו שבאותו רגע
הוא " נברא במשיח ישוע" "כי פועל אלוהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלוהים מקדם למען
נתהלך בהם" אל האפסיים ב' 55
חשוב מאד לדעת ולהבין מה אלוהים בורא היום .הרי אנחנו לא מצפים מכל אלו שאתם אנחנו מדברים על האמונה ,שישר
ירשמו את עצמם בתור חברים באותו ארגון או קהילה היכן שאנחנו מתחברים אלא שבראש ובראשונה יקבלו את ישוע
המשיח בתור האדון והמושיע ושיהיו חברים בקהילת "גוף המשיח" כן קורא יקר אם אפשר להצביע על משהו שאלוהים
עושה בברור היום אז זה יהיה על בנית קהילת "גוף המשיח" .אולי זה לפעמים קצת מאכזב שרואים שאחוז המבקרים
באולם האסיפות שלנו אינו גדל על פי הציפיות ולמרות מאמצי הבישור שנעשו .אבל שוב אלוהים עוסק בראש ובראשונה
בבניית הקהילה שהיא גופו לתהילתו הוא ולא בהרחבת או טיפוחו של הארגון שלנו.
"בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצוות והחוקות לברוא בנפשו את השנים לאדם אחד ויעש שלום :וירצה את שניהם
בגוף אחד לאלוהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה" אל האפסיים ב' 50:54
"האדם האחד" הזה כפי שגם ידוע בשם קהילת "גוף המשיח" הוא בעצם הגוף היחידי שאלוהים בונה במשך כל זמן החסד
אשר בו אנחנו חיים .כלומר הוא לא עוסק בבניית בנינים או דתות אלא בבנייתם של אנשים ,מאמינים.
הרי כל מאמצי הבישור שאנחנו עושים והאהבה שיש לנו עבור הלא מאמין באים מכוון שאנחנו מבשרים על האפשרות
להתרצות עם אלוהים ולא על איזה דת חדשה .אנחנו בעצם "אחוזי אהבת המשיח" לא כדי שמשהו יצטרף לאירגון שלנו
אלא כדי שדרך האמונה הוא ייקח חלק "בבריה החדשה" "לכן מי שהוא במשיח בריה חדשה הוא הראשונות עברו הנה
הכל נעשו חדשות" השנית אל הקורנתיים ה' . 57
קורא יקר ,אני מאד מקווה שהאמת אודות "גוף המשיח" אותו גוף מאמינים שאלוהים בונה ,תעזור לך להבין שלמרות
מוצאנו היהודי והרצון לשמר את חלק מהמורשת שלנו ,אנחנו בתור מאמינים כמו רבים אחרים מאומות העולם "במשיח
בריה חדשה" .כלומר לא בהכרח חברים באיזה אירגון כנסייתי אבל כן בהכרח חברים "בגוף המשיח" "ואתם גוף המשיח
אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו" הראשונה אל הקורנתיים יב' .37
כשם שהאדם הראשון לא נולד אלא נברא ככה גם אנחנו אלו שמאמינים שישוע המשיח הוא האדון והמושיע ,עוברים
מהבריאה הישנה למשהו חדש .אנחנו יכולים להמשיך ולקרוא לזה לידה מחדש .אבל למה שלא נדייק יותר וניתן לכתוב
לדבר .ולכן אנחנו שוב פעם חוזרים ואומרים "לכן מי שהוא במשיח בריה חדשה הוא הראשונות עברו הנה הכל נעשו
חדשות" השנית אל הקורנתיים ה' . 57
הייתי רוצה לסכם פה בכמה מילים .לידה רוחנית היא פעולה אלוהית מאד חשובה הן עבור עם ישראל בעתיד והן בהקשר
לאנשים מאמינים תחת זמן החסד וקהילת "גוף המשיח" .לידה מחדש עבור היהודי תחת בשורת המלכות תהפוך אותו
להיות חלק מהאומה שנולדה מחדש ,עם ישראל .לידה רוחנית היום כלומר  3553הופכת אותנו בראש ובראשונה להיות
חלק מקהילת גוף המשיח "הבריה החדשה"
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קורא יקר ,אני רוצה לשאול אותך בהזדמנות הזאת שאלה מאד חשובה .אני כמובן לא יודע מאיזה רקע אתה בא או מה
היא השקפת עולמך או לאיזה זרם אתה שייך בתוך מה שנקרא יהדות משיחית .אבל בעצם זה גם בכלל לא חשוב .מכוון
שכל מי שקורא את הכתבה הזאת על פי הכתוב הוא נופל תחת אותה קטגוריה" :וגם אנחנו כולנו בתוכם הלכנו לפנים
בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי בני רוגז בטבענו כשאר בני אדם" אל האפסיים ב'  2השאלה שלי היא
האם עברת לידה רוחנית האם רוח אלוהים שוכנת בקרבך ? האם עברת ממצב של מוות רוחני לחיים חדשים דרך האמונה
שישוע האדון והאחד ויחיד שדרך מותו המכפר ותקומתו מהמתים אנחנו יכולים לקבל את סליחת החטאים.
נשמע קצת מסובך? אחרים יגידו אולי שזה נשמע יותר נוצרי מאשר יהודי ? מישהו אפילו אמר לי פעם שכל מה שאנחנו
צריכים זה רק להאמין שישוע הוא המשיח בן אלוהים! אז שאלתי אתו ,ומה בנוגע למות המשיח על הצלב ותקומתו
מהמתים? האם את זה כבר שכחת? איך שלא יהיה ,מדובר פה במה שהכתוב מלמד ולכן קורא יקר במידה ועדין לא עברת
לידה רוחנית דרך האמונה .אני מזמין אותך לעשות את זה עכשיו .כלומר לקבל את ישוע בתור המשיח האדון והמושיע
שלך.
"ובזאת הודיע האלוהים את אהבתו אלינו אשר משיח מת בעדנו ואנחנו עוד חטאים" אל רומיים ה' 8
"ויוציאם ויאמר אדוני מה אעשה ואושע :ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך" מעשי השליחים טז'25,25
"כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלוהים היא :לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש"
אל האפסייםב' 8,4
אני מאחל לכולנו שבוע טוב ולהתראות עד הפעם הבאה.
באהבת המשיח
דב אבנון
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