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הדברים שדוברי הלשונות לא מדברים עליהם
מאת :דב אבנון
יותר ויותר מאמינים משיחים ששיכים למגוון של קהילות טוענים שמתנת הלשונות כפי שהיא היתה חלק מבשורת המלכות
עדין תקפה היום .
17ו ְאֵ לֶּה הָ א ֹתֹות אֲ שֶּ ר יִלָוּו אֶּ ל־הַ מַ אֲ מִ ינִים יְג ֲָרשּו שֵ דִ ים בִשְ מִ י ּו ִבלְש ֹנֹות חֲ דָ שֹות י ְדַ בֵרּו׃
כלומר אם באותו מעמד חג השבועות המפורסם היו אנשים שהבינו את השליחים כל אחד בשפתו הוא .ככה לטענת אותם
קבוצת מאמינים יכול להתרחש גם היום .אחרים המשיכו ופתחו את המושג שנקרא "לשון מלאכים "
ההשפעה של אותה תנועת מאמינים ,שטוענת שלדבר בלשונות ההיא מתנה מאלוהים ,היא כל כך גדולה .שכבר באמת
מדובר במשהו שהפך לחלק בלתי נפרד מהצהרת האמונה של הרבה קהילות משיחיות .הדברים השתרשו עד כדי כך בלימוד
של הרבה קהילות שעבור רבים מדובר פה "בעיקרי האמונה" כלומר מי שטוען שמתנת הלשונות היא כבר לא חלק מעבודת
רוח הקודש תחת הנהגת חסד האלוהים עלול להיחשב לכופר או למשהו "חסר אמונה ".
מתנת הלשונות הפכה להיות אצל רבים מאין הוכחה שאותם מאמינים מנהלים חיים שהם מלאים בהתמלאות רוחנית .מדובר
פה בעצם בדבר שהפך להיות סטנדרט או תקן להתנסות משיחית רוחנית .
כמובן שאותם מאמינים משיחים מבססים את הטענה שלהם על הנאמר בדבר האלוהים "תנך וברית חדשה ".
אם נעבור על הנאמר בדבר אלוהים עצמו ונקרא את הנאמר בהקשר על פי "הוראות ההפעלה" של דבר אלוהים עצמו .נגלה
שישנם כמה נקודות שעליהם "דוברי הלשונות" אינם מדברים .
באופן כללי "דוברי הלשונות" אינם נכנעים או נוטים לקבל שדבר האלוהים הוא הפוסק האחרון בשאלה הזאת .נהפוך הוא הם
משתמשים בכתוב על מנת להצדיק ולהוכיח עד כמה אותה התנסות רוחנית כביכול שהם עברו אכן היא חלק מעבודת רוח
הקודש .
באיגרת הראשונה אל הקורנתים פרק יד אנחנו נמצאה שורה של הוראת בהקשר לדיבור בלשונות במסגרת הקהילה .מכוון
שפולוס הקים את אותה קהילה ,לימד אותם ובנה אותם על סמך הנאמר בדבר האלוהים .ואחת מהבעיות שהטרידו את אותה
קהילה היה השימוש הלא נכון במתנת הלשונות .
השליח פולוס כותב בראשונה לקורנתיים פרקים יב עד יד על הבעיה הזאת .הוא שוטח בפרק יד בפני המאמינים כמה הוראות
מאד ברורות בכל הנוגע לדיבור בלשונות .
מי שיעבור על הנאמר עם לב פתוח יבין שמדובר פה בעבודת רוח הקודש בקהילה .
מי שיעבור על הנאמר יבין שיש שמה כמה וכמה הוראות שדוברי הלשונות בהווה מעדיפים לא להתייחס להם .
הראשונה אל הקורנתיים יד 02
ַאחַ י ַאל־תִ הְ יּו כִקְ טַ נִים ַבבִינָה אֶּ לָא הֱ יּו תִ ינֹוקֹות ל ָָרעָ ה ּושְ לֵמִ ים ַבבִינָה׃
אלו שבכל זאת לא מבינים או לא הולכים בעקבות ההוראות של השליח פולוס בפסוקים הנ"ל מראים שהם עדין בגדר של
תינוקות במחשבה בכל מה שקשור להבנת תוכנית האלוהים נכון להיום תחת הנהגת חסדו .
קורא יקר האם לא הגיע הזמן לגדול רוחנית ולא להתנהג כמו ילדים ?
הראשונה אל הקורנתיים יג 11
כַאֲ שֶּ ר הָ י ִיתִ י עֹולֵל כְעֹולֵל דִ ב ְַרתִ י כְעֹולֵל הָ גִיתִ י כְעֹולֵל חָ שָ בְתִ י וְכַאֲ שֶּ ר הָ י ִיתִ י לְאִ יש הֲ סִ יר ֹתִ י דִ ב ְֵרי הָ עֹולֵל׃
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הדברים שדוברי הלשונות לא מדברים עליהם
אני כולי תקווה שהנקודות הבאות יעזרו לכולנו להבין ולדעת איך להשוות בין מה שכל "דוברי הלשונות" אומרים לבין מה
שהכתוב מלמד באותו הקשר .
חוק מספר 1
א " -מתנת הלשונות" היתה בראש ובראשונה עבור עם ישראל
הראשונה לקורנתיים יד 01
ַתֹורה כִי־ ְבלַעֲ גֵי שָ פָ ה ּו ְבלָשֹון ַאחֶּ ֶּרת אֲ דַ בֵר אֶּ ל־הָ עָ ם הַ זֶּה וְגַם בְז ֹאת ֹלא־ָאבּו שְ מ ֹעַ ־לִי ָאמַ ר י ְהֹו ָה׃
21הֵ ן כָתּוב ב ָ
על איזה עם מדובר ? אל מי אלוהים ידבר בלשון אחר ?
ישעיה כח 11
כִי ְבלַעֲ גֵי שָ פָ הּ ,ו ְבלָשֹון ַאחֶּ ֶּרת; י ְדַ בֵר אֶּ ל־הָ עָ ם הַ זֶּה׃  10אֲ שֶּ ר ָאמַ ר אֲ לֵיהֶּ ם ,ז ֹאת הַ מְ נּוחָ ה הָ נִיחּו לֶּעָ י ֵף ,ו ְז ֹאת הַ מַ ְרגֵעָ ה; ו ְֹלא ָאבּוא
שְ מֹועַ ׃  11ו ְהָ י ָה לָהֶּ ם דְ בַר־י ְהו ָה ,צַו ָלצָו צַו ָלצָו קַ ו לָקָ ו קַ ו לָקָ ו ,זְעֵ יר שָ ם זְעֵ יר שָ ם; לְמַ עַ ן יֵלְכּו וְכָשְ לּו ָאחֹור וְנִשְ בָרּו ,ו ְנֹוקְ שּו וְנִ ְלכָדּו׃
הראשונה אל הקורנתיים יד 00
ָלכֵן הַ לְש ֹנֹות ֹלא לַמַ אֲ מִ ינִים הֵ נָה אֹות כִי אִ ם־לִמְ חֻ סְ ֵרי אֱ מּונָה אֲ בָל הַ נְבּוָאה אֵ ינֶּנָה לִמְ חֻ סְ ֵרי אֱ מּונָה כִי אִ ם־לַמַ אֲ מִ ינִים׃
על פי הנאמר פה ברור לנו שמדובר פה בעם ישראל .
עבור מי נועדו בראשונה כל הנסים והנפלאות ?
הראשונה אל הקורנתיים א 00
22כִי הַ יְהּודִ ים ש ֹאֲ לִים לָהֶּ ם אֹות ו ְהַ יְוָנִים מְ בַקְ שִ ים חָ כְמָ ה׃
מה שהרבה "דוברי לשונות" לא מבינים או מתקשים לראות .זה שמתנת הלשונות היא חלק מתוכנית האלוהים לכינון מלכותו
על הארץ או בשורת מלכות השמים .לא מדובר פה בסתם התנסות רוחנית כל שהיא אלא בתוכנית ומטרה מאד ברורה .מרקוס
טז 11-11
ְשֹורה ְלכָל־הַ ב ְִריָאה׃  11הַ מַ אֲ מִ ין וְנִטְ בָל הּוא יִּוָשֵ עַ ו ַאֲ שֶּ ר ֹלא־י ַאֲ מִ ין י ֶּאְ שָ ם׃ 11
ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ לֵיהֶּ ם לְכּו אֶּ ל־כָל־הָ עֹולָם ו ְקִ ְראּו אֶּ ת־הַ ב ָ
ו ְאֵ לֶּה הָ א ֹתֹות אֲ שֶּ ר יִלָוּו אֶּ ל־הַ מַ אֲ מִ ינִים יְג ֲָרשּו שֵ דִ ים בִשְ מִ י ּו ִבלְש ֹנֹות חֲ דָ שֹות י ְדַ בֵרּו׃  11נְחָ שִ ים י ִשְ אּו בִידֵ יהֶּ ם וְי ִשְ תּו סַ ם־הַ מָ ו ֶּת ו ְֹלא
יַזִיקֵ ם עַ ל־חֹולִים י ָשִ ימּו אֶּ ת־י ְדֵ יהֶּ ם וְי ִיטַ ב לָהֶּ ם׃  11וַי ְהִ י ַאחֲ ֵרי אֲ שֶּ ר־דִ בֶּר אִ תָ ם הָ ָאדֹון וַיִנָשֵ א הַ שָ מָ י ְמָ ה וַיֵשֶּ ב לִימִ ין הָ אֱ ֹלהִ ים׃ 02
ו ְהֵ מָ ה יָצְאּו וַיִקְ ְראּו ְבכָל־הַ מְ ק ֹמֹות וְי ַד הָ ָאדֹון הָ י ָה עִ מָ הֶּ ם וַי ְחַ זֵק אֶּ ת־הַ דָ בָר בָא ֹתֹות הַ בָאֹות ַאחֲ ָריו ָאמֵ ן׃
לכן שוב חשוב מאד להדגיש שמתנת "הלשונות" אינה עומדת סתם ככה בפני עצמה אלא היא חלק בלתי נפרד מבשורת
המלכות ותוכנית האלוהים עבור עם ישראל בהקשר לכינונה של מלכות השמים על הארץ .מרקוס טז  02מעשי השליחים ב 4
לאותם אותות יש היסטוריה רבת ימים עוד מהימים שאלוהים הוציא את עם ישראל מעבדות לחירות .כאשר אלוהים קרא למשה
ושלח אותו לעמו הוא נתן למשה שני אותות שקשורים לנחשים ולריפוי .שמות ד  1 1ו ְהָ י ָה אִ ם־ֹלא י ַאֲ מִ ינּו לְָך ,ו ְֹלא י ִשְ מְ עּו ,לְק ֹל
הָ א ֹת הָ ִראשֹון; ו ְהֶּ אֱ מִ ינּו ,לְק ֹל הָ א ֹת הָ ַאחֲ רֹון׃

לכן כאשר האדון ישוע מזכיר נחשים וריפוי כחלק מבשורת המלכות ,הוא מזכיר להם בעצם היכן הכל התחיל .כלומר ההולדת
של עם ישראל .לכן אותות וניסים תמיד היו חלק מבשורת האלוהים עבור עם ישראל .תהילים עד 14: 1
" לשונות" הם כלי שאלוהים נתן לעם ישראל על מנת שהם יוכלו למלא את המטרה שלמה הם נקראו .להיות אור לגווים .לבשר
לעולם אודות מלכות השמים שקרבה לבוא ובואו של האדון המשיח והמלך ישוע שעתיד למלוך מירושלים .
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זכריה ח 01
23כ ֹה ָאמַ ר י ְהו ָה ְצבָאֹותַ ,ביָמִ ים הָ הֵ מָ ה ,אֲ שֶּ ר י ַחֲ זִיקּו עֲ שָ ָרה אֲ נָשִ ים ,מִ כ ֹל לְש ֹנֹות הַ גֹוי ִם; ו ְהֶּ חֱ זִיקּו ִב ְכנַף אִ יש י ְהּודִ י לֵאמ ֹר ,נ ֵ ְלכָה
עִ מָ כֶּם ,כִי שָ מַ עְ נּו אֱ ֹלהִ ים עִ מָ כֶּם׃ ס
ישעיה ב 0-1
ב הַ דָ בָר אֲ שֶּ ר חָ זָה ,י ְשַ עְ י ָהּו בֶּן־ָאמֹוץ; עַ ל־י ְהּודָ ה ו ִירּושָ ָלִם׃  0ו ְהָ י ָה בְַאחֲ ִרית הַ יָמִ ים ,נָכֹון י ִהְ י ֶּה הַ ר בֵית־י ְהו ָה בְר ֹאש הֶּ הָ ִרים ,וְנִשָ א
מִ ְגבָעֹות; וְנָהֲ רּו אֵ לָיו כָל־הַ גֹוי ִם׃  1ו ְהָ לְכּו עַ מִ ים ַרבִים ,ו ְָאמְ רּו לְכּו וְנַעֲ לֶּה אֶּ ל־הַ ר־י ְהו ָה ,אֶּ ל־בֵית אֱ ֹלהֵ י י ַעֲ ק ֹב ,ו ְי ֵֹרנּו מִ דְ ָרכָיו ,וְנֵ ְלכָה
תֹורהּ ,ודְ בַר־י ְהו ָה מִ ירּושָ ָלִם׃  4ו ְשָ פַט בֵין הַ גֹוי ִם ,ו ְהֹוכִיחַ לְעַ מִ ים ַרבִים; וְכִתְ תּו חַ ְרבֹותָ ם לְאִ תִ ים,
בְא ְֹרח ֹתָ יו; כִי מִ צִיֹון תֵ צֵא ָ
ו ַחֲ נִיתֹותֵ יהֶּ ם לְמַ זְמֵ רֹותֹ ,לא־י ִשָ א גֹוי אֶּ ל־גֹוי חֶּ ֶּרב ,ו ְֹלא־יִלְמְ דּו עֹוד מִ לְחָ מָ ה׃ פ
המטרה היא לבשר לכול אומות העולם את בשורת המלכות .מכוון שאלוהים בלבל את השפות בראשית יא הכוונה היא לבטל
את הבלבול הזה על ידי מתנת "הלשונות" .לכן אני מזכיר שוב שמתנת "הלשונות" היא חלק בלתי נפרד מתוכנית האלוהים
עבור עם ישראל והמשימה שהוא נתן להם להיות אור לגווים .
חוק מספר 0
מתנת "הלשונות" היא על מנת לשכנע את הלא מאמין ובטח לא את המאמינים או את המאמינים מקרב הגווים .
הראשונה אל הקורנתיים יד 00
ָלכֵן הַ לְש ֹנֹות ֹלא לַמַ אֲ מִ ינִים הֵ נָה אֹות כִי אִ ם־לִמְ חֻ סְ ֵרי אֱ מּונָה אֲ בָל הַ נְבּוָאה אֵ ינֶּנָה לִמְ חֻ סְ ֵרי אֱ מּונָה כִי אִ ם־לַמַ אֲ מִ ינִים׃
מתנת "הלשונות" היתה עדות עבור היהודים הלא מאמינים .היהודים תמיד רוצים אות (הראשונה אל הקורנתים א ) 00יהודים
פשוט לא מאמינים אם לא מראים להם משהו ועל זה יש עדות שלמה לאורך כל כתבי התנ"ך וגם האדון ישוע הדגיש את זה.
יוחנן ד 41
גם במקרה של הקהילה בקורנתי .המטרה העיקרית של "הלשונות" היתה אות עבור היהודים הלא מאמינים .כאשר אלוהים
בחר בפולוס ,הפקיד בידו את בשורת חסדו ושלח אותו לבשר ליהודים וגווים כאחד במסגרת הקהילה שהיא גופו "גוף המשיח" .
חל שינוי בתוכנית האלוהים .עם ישראל איבד לזמן מה את הייחודיות שהיתה לו על פני שאר העמים .עם ישראל נבחר להביא
לגווים את אור המלכות והנה עכשיו אחרי שהם עצמם דחו אותה .אלוהים הפקיד בידי השליח פולוס בשורה נפרדת .
אל הרומיים יא 11
11ו ְעַ תָ ה אֲ נִי א ֹמֵ ר הֲ נִכְשְ לּו לְמַ עַ ן י ִפ ֹלּו חָ לִילָה כִי ְבפִשְ עָ ם בָָאה הַ י ְשּועָ ה לַגֹוי ִם לְמַ עַ ן הַ קְ נִיָאם׃
אחרי שעם ישראל נפל מדובר בזמן קצר שבו מתנת "הלשונות" עדין היתה בתוקפה בתור עדות ליהודים הלא מאמינים ומתוך
מטרה להראות להם על השינוי שחל בתוכנית האלוהים .
העדות היתה שאלוהי אברהם יצחק ויעקב דחה לזמן מה את עם ישראל ועכשיו הוא מקים לעצמו עם מקרב אותם אלוהים
שמאמינים ,יהודים וגווים בגוף אחד .
לכן חשוב מאד שנזכור שמתנת "הלשונות" היתה עדין בתוקפה רק בחלק הראשון של הנהגת חסד האלוהים ונועדה בראש
ובראשונה עבור אותם חסרי האמונה מקרב עם ישראל שגרו בתפוצות .
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הדברים שדוברי הלשונות לא מדברים עליהם
חוק מספר 1

הראשונה אל הקורנתיים יד 01
כִי־י ְדַ בֵר אִ יש ְבלָשֹון י ִהְ יּו הַ מְ דַ ב ְִרים שְ נַי ִם שְ נַי ִם אֹו שְ ֹלשָ ה ו ְֹלא יֹותֵ ר וְזֶּה ַאחַ ר זֶּה ו ְאֶּ חָ ד י ֵ
ְפָרש׃
מהפסוק הזה אפשר ללמוד שמתנת "הלשונות" נועדה לשימוש בקהילה כאשר מאמינים מתאספים ביחד .לא מודבר פה על
משהו שיושב לבד בחדר ומנסה לעבור חוויה רוחנית כל
שהיא אלא במתנה שרוח הקודש נתן בזמנו אך ורק לשימוש בקהילה .בנוסף לכך גם אם משהו כבר מדבר בקהילה בשפה על
פי הנאמר הם לא יהיו יותר משלושה אנשים .לכן אם הגעת במקרה לקהילה ונוכחת לדעת שמדובר ביותר משלושה אנשים
שמדברים "בלשונות" אז מה שבטוח עכשיו אתה יודע שזה לא אלוהים שפועל דרכם .
חוק מספר 4
בהמשך לחוק מספר  1השימוש במתנת "הלשונות" הוא אך ורק במסגרת הקהילה ועל פי הסדר הבא .
הראשונה אל הקורנתיים יד 01
כִי־י ְדַ בֵר אִ יש ְבלָשֹון י ִהְ יּו הַ מְ דַ ב ְִרים שְ נַי ִם שְ נַי ִם אֹו שְ ֹלשָ ה ו ְֹלא יֹותֵ ר וְזֶּה ַאחַ ר זֶּה ו ְאֶּ חָ ד י ֵ
ְפָרש׃  01ו ְאִ ם־אֵ ין מְ פָ ֵרש ָאז י ִד ֹם בַקָ הָ ל
ן־הַ
מִ
ְַאחֵ
ִ
י ֹשְ בִים שָ ם י ִד ֹם
ו ִידַ בֵר ְלנַפְ שֹו וְלֵאֹלהִ ים׃  01ו ְהַ נְבִיאִ ים הֵ ם י ְדַ בְרּו שְ נַי ִם אֹו שְ ֹלשָ ה ו ְהָ אֲ חֵ ִרים יִבְחָ נּו׃  12וְכִי נ ְגלָה חָ זֹון ל ר
הָ ִראשֹון׃  11כִי תּוכְלּו לְהִ תְ נַבֵא ֻכ ְלכֶּם זֶּה ַאחַ ר זֶּה לְמַ עַ ן יִלְמְ דּו ֻכלָם ו ְ ֻכלָם יֻזְהָ רּו׃  10ו ְרּוחֹות הַ נְבִיאִ ים ב ְִרשּות הַ נְבִיאִ ים הֵ מָ ה׃ 11
כִי ֹלא אֱ ֹלהֵ י מְ בּוכָה הָ אֱ ֹלהִ ים כִי אִ ם־אֱ ֹלהֵ י הַ שָ לֹום כַאֲ שֶּ ר ְבכָל־קְ הִ לֹות הַ קְ דשִ ים׃
כאשר רוח האלוהים משתמש במתנת "הלשונות" חשוב מאד שלא כולם ידברו באותו זמן .כל אחד בתורו .
כמובן משהו יכול לומר " אבל יש לי משהו חשוב לומר בלשון" אז התשובה היא לא .אם מדובר במתנת אלוהים אז האדם צריך
לדעת לשלוט בעצמו .
שים לב! לא מדובר פה במשהו שזורק החוצה את כל מה שפתאום עולה לו במחשבה אלא במתנה שנעשתה בתאום מלא עם
עבודת רוח הקודש כלומר אם הנאמר על ידי אלוהים .לכן הכל חייב להתבצע בסדר (פסוק  )42מכוון שאלוהים הוא אלוהי סדר
(פסוק ). 11
חוק מספר 5
תמיד צריך להיות אדם אחד שמפרש :הראשונה אל הקורנתים יד 01-01
כִי־י ְדַ בֵר אִ יש ְבלָשֹון י ִהְ יּו הַ מְ דַ ב ְִרים שְ נַי ִם שְ נַי ִם אֹו שְ ֹלשָ ה ו ְֹלא יֹותֵ ר וְזֶּה ַאחַ ר זֶּה ו ְאֶּ חָ ד י ֵ
ְפָרש׃
לכן אם אין מי שיפרש אז גם אין "לשונות" אם רוח הקודש נותן לשון אז הוא גם יתן מפרש .
חוק מספר 1
רק לגברים מותר לדבר בלשון :
הראשונה לקורנתים יד 14
תֹורה
נְשֵ יכֶּם ַב ְכנֵסִ יֹות תִ שְ ת ֹקְ נָה כִי ֹלא־נִתְ נָה לָהֶּ ן ְרשּות לְדַ בֵר כִי אִ ם־לְהִ ָכנֵעַ כַאֲ שֶּ ר ָאמְ ָרה הַ ָ
השליח פולוס לא מרשה לנשים לדבר בקהילה .כלומר בהקשר לנושא הכוונה שאסור להן לדבר בקהילה בלשון .רק הפסוק
הזה יראה לאלו שמחפשים את האמת שלא כל מה "שדוברי הלשונות המודרנים" אומרים או עושים מבוסס ונעשה על פי
הנאמר בדבר האלוהים .
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הדברים שדוברי הלשונות לא מדברים עליהם
דוברי הלשונות המודרניים טוענים שמדובר פה בעבודת רוח הקודש אבל באותו זמן הם מתכחשים למה שהשליח פולוס אומר
לנו בהקשר לסדר בקהילה .
שנים או שלושה גברים יעמדו בקהילה וכל אחד בתורו ידבר כאשר יש גם משהו שמפרש .כלומר לנשים בכלל אסור וגם
הגברים לא ידברו ביחד וחייב להיות מפרש .וכל זה אך ורק עדות עבור הלא המאמין היהודי .
אף אחד מאלו שטוענים שהם מדברים "בלשונות" ממש מודע לכל הדברים הבסיסים האלו וזה רק מראה עד כמה התופעה
הזאת שנקראת "לדבר בלשונות" בכלל לא מאלוהים ואינה מבוססת על הנאמר בדבר האלוהים .
האמת היא שאלוהי אברהם יצחק ויעקב בכלל לא משתמש היום באותות וניסים כפי שהוא נהג לעשות במסגרת בשורת
המלכות .
סביר להניח שתשאל אז למה הוא הפסיק? למה אין היום מקום "ללשונות" בקהילה .
א קורנתיים יג 1
8הָ ַאהֲ בָה ֹלא־תִ ב ֹל לְעֹולָם אֲ בָל הַ נְבּואֹות תִ בָטַ ְלנָה ו ְהַ לְש ֹנֹות תִ ְכלֶּינָה ו ְהַ דַ עַ ת תִ בָטֵ ל׃
אנחנו למדים מהפסוק שמתנות הרוח היו דבר זמני ושיבוא זמן והם יפסיקו לפעול .כלומר כבר לא יהיה להם חלק בתוכנית
האלוהים .
מתי זה יהיה אנחנו יכולים ללמוד מהפסוקים הבאים :
א קורנתיים יג 1-12
9כִי־קְ צָת הּוא שֶּ יָדָ עְ נּו ּוקְ צָת הּוא שֶּ נִבֵאנּו׃ ּ 12וכְבֹוא הַ תָ מִ ים ָאז עָ בֹור תַ עֲ ב ֹר הַ קְ צָת
כאשר השלם או התמים יבוא אז יפסקו המתנות .ישנם אלו שטוענים שמדובר פה על הזמן שהאדון ישוב למלוך על הארץ .אבל
מדובר פה על שלמות ובגרות שתבוא עוד לפני שהאדון ישוב .מדובר פה בהקשר למשהו ולא על מישהו .
אל הקולסים א 01-01
28ו ְאֹותֹו מַ שְ מִ יעִ ים אֲ נַחְ נּו בְהֹוכִיחֵ נּו כָל־אִ יש ּו ְבלַמְ דֵ נּו כָל־אִ יש ְבכָל־חָ כְמָ ה לְמַ עַ ן הַ עֲ מִ יד כָל־אִ יש שָ לֵם בַמָ שִ יחַ י ֵשּועַ ׃ ּ 01ובָז ֹאת
ְבּורה׃
ַאף־אֲ נִי עָ מֵ ל ּומִ תְ גֹושֵ ש כְפִ י־פְ עֻ לַת כ ֹחֹו הַ פ ֹעֵ ל בִי ִבג ָ
ו ְאֹותֹו מַ שְ מִ יעִ ים אֲ נַחְ נּו בְהֹוכִיחֵ נּו כָל־אִ יש ּו ְבלַמְ דֵ נּו כָל־אִ יש ְבכָל־חָ כְמָ ה לְמַ עַ ן הַ עֲ מִ יד כָל־אִ יש שָ לֵם בַמָ שִ יחַ י ֵשּועַ ׃ ּ 01ובָז ֹאת
ְבּורה׃
ַאף־אֲ נִי עָ מֵ ל ּומִ תְ גֹושֵ ש כְפִ י־פְ עֻ לַת כ ֹחֹו הַ פ ֹעֵ ל בִי ִבג ָ
המטרה של לימוד הבשורה היא להעמיד כל מאמין כבר היום שלם או תמים במשיח ולא לחכות עד שהאדון ישוב .
א קורנתים יג 1-10
הָ ַאהֲ בָה ֹלא־תִ ב ֹל לְעֹולָם אֲ בָל הַ נְבּואֹות תִ בָטַ ְלנָה ו ְהַ לְש ֹנֹות תִ ְכלֶּינָה ו ְהַ דַ עַ ת תִ בָטֵ ל׃  1כִי־קְ צָת הּוא שֶּ יָדָ עְ נּו ּוקְ צָת הּוא שֶּ נִבֵאנּו׃ 12
ּוכְבֹוא הַ תָ מִ ים ָאז עָ בֹור תַ עֲ ב ֹר הַ קְ צָת  11כַאֲ שֶּ ר הָ י ִיתִ י עֹולֵל כְעֹולֵל דִ ב ְַרתִ י כְעֹולֵל הָ גִיתִ י כְעֹולֵל חָ שָ בְתִ י וְכַאֲ שֶּ ר הָ י ִיתִ י לְאִ יש הֲ סִ יר ֹתִ י
דִ ב ְֵרי הָ עֹולֵל׃  10כִי כָעֵ ת מַ בִיטִ ים אֲ נַחְ נּו בְמַ ְרָאה ּובְחִ ידֹות ו ְָאז פָ נִים אֶּ ל־פָ נִים׃  11כָעֵ ת יֹודֵ עַ אֲ נִי קְ צָתֹו ו ְָאז כַאֲ שֶּ ר נֹודַ עְ תִ י אֵ דַ ע
ַאף־ָאנִי׃  14ו ְעַ תָ ה שְ לָש־אֵ לֶּה תַ עֲ מ ֹדְ נָה הָ אֱ מּונָה ו ְהַ תִ קְ ו ָה ו ְהָ ַאהֲ בָה ו ְהַ גְדֹולָה שֶּ בָהֶּ ן הִ יא הָ ַאהֲ בָה׃
מה זה אותו התמים שעליו השליח מדבר? את זה אפשר ללמוד מהנאמר בכתוב .הוא מדבר על ידיעה חלקית ועל זמן שהקצת
יעבור .מדובר פה על דעת על השלמת הבשורה שהופקדה בידי השליח פולוס .הכוונה היא להתגלות הסוד בנוגע לקהילה "גוף
המשיח" שהופקד בידי השליח פולוס .שים לב שהפסוק לא אומר שהם ישר לא יוכלו לדבר יותר בלשונות אלא הוא מדבר על
זמן שהדברים יפסקו .
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הדברים שדוברי הלשונות לא מדברים עליהם
על התהליך הזה אפשר ללמוד מהנאמר באל האפסים ד1-11
ָארץ׃ 12
 8עַ ל־כֵן הּוא אֹומֵ ר עָ לָה לַמָ רֹום שָ בָה שֶּ בִי וַיִתֵ ן מַ תָ נֹות לָָאדָ ם׃  1ו ְעָ לָה שֶּ ָאמַ ר מַ ה־הּוא אִ ם־ֹלא שֶּ י ַָרד מִ ק ֹדֶּ ם לְתַ חְ תִ יֹות ֶּ
הּוא הַ י ֵֹרד ו ְהּוא הָ עֹלֶּה לְמַ עְ לָה מִ כָל־הַ שָ מָ י ִם לְמַ עַ ן י ְמַ לֵא אֶּ ת־הַ כ ֹל׃  11ו ְהּוא נָתַ ן אֶּ ת־אֵ לֶּה שְ לִיחִ ים ו ְאֶּ ת־אֵ לֶּה נְבִיאִ ים ו ְאֶּ ת־אֵ לֶּה
מְ בַשְ ִרים ו ְאֶּ ת־אֵ לֶּה ר ֹעִ ים ּומְ לַמְ דִ ים׃ ְ 10להַ שְ לִים אֶּ ת־הַ קְ דשִ ים לְמַ עֲ שֵ ה הָ עֲ בֹודָ ה ְל ִבנְי ַן גּוף הַ מָ שִ יחַ ׃  11עַ ד כִי־נַגִיעַ ֻכלָנּו לְַאחֲ דּות
הָ אֱ מּונָה ו ְדַ עַ ת בֶּן־הָ אֱ ֹלהִ ים כְאִ יש אֶּ חָ ד שָ לֵם לְשִ עּור קֹומַ ת מְ לֹוא הַ מָ שִ יחַ ׃
המתנות היו נחוצות עד לזמן שדבר אלוהים הושלם :
אל הקולסים א 05-01
אֲ שֶּ ר הָ י ִיתִ י לָּה לִמְ שָ ֵרת כְפִ י־ ְפקֻ דַ ת אֱ ֹלהִ ים אֲ שֶּ ר נִתְ נָה־לִי עֲ לֵיכֶּם לְמַ לאת אֶּ ת־דְ בַר הָ אֱ ֹלהִ ים׃  01אֶּ ת־הַ סֹוד אֲ שֶּ ר הָ י ָה נֶּעְ לָם
מֵ עֹולָמִ ים ּומִ דֹור ו ָדֹור ו ְעַ תָ ה נִ ְגלָה לִקְ דֹושָ יו׃  01אֲ שֶּ ר־ ָרצָה הָ אֱ ֹלהִ ים לְהֹודִ יעָ ם אֵ י־זֶּה הּוא עשֶּ ר כְבֹוד הַ סֹוד הַ הּוא בַגֹוי ִם ו ְהּוא
הַ מָ שִ יחַ אֲ שֶּ ר ָבכֶּם אֲ שֶּ ר הּוא תִ קְ ו ַת הַ כָבֹוד׃
קורא יקר התגלות הסוד בנוגע לבשורת חסד האלוהים שהופקדה בידי השליח פולוס היא זאת שהשלימה את דבר האלוהים.
ברגע שדבר אלוהים הושלם כבר לא היה צורך בהתגלות נוספת דרך מתנת "הלשונות "
פה אנחנו צריכים להבין עד כמה חמורה הטענה של אלו שנקראים "דוברי הלשונות" המודרניים .כאשר אנשים טוענים שהם
מדברים "בלשונות" הם אומרים במילים אחרות "תקשיב אלוהים מדבר דרכי" .מעשי השליחים ב 4
זה במילים אחרות התכחשות לנאמר בדבר האלוהים הכתוב בעצמו ולעובדה שהכל כבר הושלם .אנחנו היום לא מחכים
להתגלות נוספת או להרחבת דברים אלוהים הכתוב .בנושא הזה זאת גם התשובה לכל המוסלמים שטוענים שאלוהים נתן
למוחמד יותר מאוחר התגלות חדשה או לאותם מורמונים שגם הם טוענים שמנהיגם "יוסף סמית" קבל מאלוהים התגלות
שים לב אתה לא יכול להאמין שדבר אלוהים הושלם ובאותו זמן גם לטעון שאלוהים נותן בקהילה שלך התגלות נוספת דרך
מתנת "הלשונות" .זה היה אך ורק בזמן שמתנת "הלשונות" היתה עדין תקפה .אלוהים השתמש במתנה הזאת על מנת לגלות
לאנשים עוד פרטים בנוגע לרצונו .
אז איך אפשר לדעת את רצון אלוהים היום? דרך דברו !
אותה תנועה של מאמינים שטוענת ש "המתנות והאותות" עדין תקפים מלמדת בין השאר הרבה דברים שאינם מבוססים על
הנאמר בדבר האלוהים הכתוב עבורנו היום ובייחוד בכל מה שנוגע "לדיבור בלשונות ".
הטענה והלימוד ש "לדבר בלשונות" הוא חלק מעבודת רוח הקודש הופכת את זה ללימוד מאד מטעה מכוון שמדובר פה
בפגיעה ישירה ברשות ובכוח הבלעדי שיש לדבר אלוהים הכתוב מעל הרגשות שלנו והמחשבות .
קורא יקר לנו היום יש כבר את דבר האלוהים המושלם .יש לנו עותק של כתבי הקודש (ברית החדשה בעברית תרגום דליטש)
שעליו אנחנו יכולים לסמוך .
אלוהים מדבר היום אך ורק דרך דבר האמת שכתוב וכל מי ילמד את הנאמר בכתוב ויחלק אותו נכון יגדל גם רוחנית בהתאם .
אל האפסים ד  15השניה לטימותיוס ב 15
הֱ י ֵה שָ קּוד לְהִ תְ יַצֵב נֶּאֱ מָ ן לִפְ נֵי אֱ ֹלהִ ים ּוכְפ ֹעֵ ל אֲ שֶּ ר ֹלא־י ֵבֹוש הַ מְ חַ לֵק עַ ל־נָכֹון דְ בַר הָ אֱ מֶּ ת׃
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