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הָּ ָאדֹון י ֵׁשּועַ לְהָּ עִ יד עַ ל־ב ַ
ְשֹורת חֶ סֶ ד אֱ ֹלהִ ים׃מעשי השליחים כ 42
טבילה וכתבי הקודש
מאת דב אבנון
"כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם לבשר לא בחכמת דברים למען אשר לא יהיה צלוב המשיח לריק" א קורנתיים א
" .71כי כולכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח" אל הגלטים ג 41
לדבר על הנושא סביב המילה "טבילה" ובייחוד על אותו טקס שקשור למים זה לא הדבר הכי קל שיש ובייחוד כאשר
מתחילים לדבר על בשורת חסד האלוהים ועל העובדה שהאדון ישוע המשיל לא שלח את השליח פולוס לטבול
להבדיל מ 74השליחים שכן נשלחו לטבול.
בתור מאמין משיחי מקרב העם היהודי .גם אני לא ידעתי הרבה על הנושא .ידעתי באופן כללי שאנחנו היהודים יש
לנו את ברית המילה ולנוצרים יש את הטבילה .בתור אחד שלא בא מרקע דתי שמעתי שגם ליהדות הנוכחית יש חוקי
טהרה ושאנשים נוהגים ללכת למקווה.
זה לא סוד שהמשיחיות מפולגת בכל מה שקשור למושג טבילה ובייחוד טבילה במים .אנשים מנסים כמובן להציג
את הדברים אחרת דרך לא לדבר הרבה על הנושא אבל מי שבאמת יעבור ויבדוק מה כל קבוצת מאמינים במשיחיות
מלמדת על הנושא ,ימצא שורה שלמה של תיאוריות שונות ומשונות.
הכנסייה הקתולית והפרוטסטנטית הרחיקה לכת בכל מה שקשור לנושא ברגע שהם התחילו לאמץ את התיאוריה
שהילדים שנטבלים במים נכנסים ישר לברית עם אברהם וכמובן נושעים על סמך טקס דתי זה .תיאוריה שנבנתה על
פסוקים שבמקור מדברים על עם ישראל .כפי שאנחנו יודעים התיאוריה הזאת הלכה והתפתחה וברבות הימים
הביאה הרבה נזק לעם ישראל.
ישנם כמובן קבוצות משיחיות שטוענות שמדובר פה אך ורק רק בעדות או באות לצייתנות אבל מצד שני ישנם
מיליונים שרואים בטבילה במים את כרטיס הכניסה לקהילה או לכנסיה שלהם .אחרים כמובן מלמדים שמי שלא
נטבל במים לא יכול להיוושע.
בכל אופן המשותף לכולם הוא שכולם מחזיקים עותק של דבר האלוהים בידם ומצוטטים פסוקים.
הגדולה של בשורת חסד האלוהים היא בעובדה שנכון להיום תחת הנהגת חסד האלוהים רוח הקודש כלומר אלוהים
עצמו הוא המטביל .הוא ולא מנהיג רוחני זה או אחר שעל סמך אמונה טובל אותנו לגוף המשיח.
קיימים הרבה מקרים שאנשים שעברו מקהילה אחת לשנייה התבקשו להראות צייתנות ולהיטבל מחדש במים באופן
זה או אחר .מתברר שלא כולם מקבלים את אופן הטבלה של כולם .לכן מה שחשוב זה לא אם עברנו וכמה פעמים
עברנו טקס דתי זה או אחר אלא האם נטבלנו על ידי רוח הקודש לגוף המשיח .רק הטבילה הזאת יש בכוחה לאחד
אותנו עם המשיח במותו ותקומתו מהמתים ולהצמיד אותנו אליו ככה שלעולם לא נוכל יותר לאבד את הישועה או את
הקשר עם אלוהי אברהם יצחק ויעקוב.
לסיום חשוב לציין שאחדות או להיות ביחד אלו שני דברים שונים ולכן השליח פולוס כותב לקהילה באותו הקשר:
אל האפסים ד  6-7נכון להיום יש רק טבילה אחת .אותה טבילת הזדהות לא במים אלא דרך רוח הקודש לגוף אחד.
אני כולי תיקווה שסידרת השיעורים האלו רק תעזור לנו באשר אנחנו להבין מה האדון ישוע המשיח השלים עבורנו
על הצלב ואת גדולת חסדו של האלוהים שדרך רוחו הטביל אותנו למותו ותקומתו של ישוע המשיח מהמתים.
באהבת המשיח
דב אבנון
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טבילה וכתבי הקודש
מאת  :דב אבנון
פרק א
הטבילה בתנ"ך
אנשים נוהגים בהרבה מקרים לקשר את המושג טבילה לנצרות בשעה שישנם נוצרים רבים שמעולם לא שמעו
שמקורה של הטבילה הוא דווקא בתנ"ך.
הבילבול מתחיל ברגע שאנחנו חושבים שטבילה פרושה להכנס לעומק המים ומערבבים את נושא הטהרה עם נושא
ההזדהות עם האדון ישוע המשיח במותו ותקומתו כפי שהשליח פולוס מלמד באיגרות שלו.
כִּי אִּ ם־חֻ ּקֹות הַ בָּשָּ ר הֵ נָּה עִּ ם־הַ מַ אֲ כָּלֹות וְהַ מַ שְ קִּ ים וְהַ טְ בִּילֹות הַ ש ֹּׁנֹות אֲ שֶׁ ר נִּתְ נּו עַ ד־עֵ ת הַ תִּ ּקּון׃
מהנאמר בספר אל העברים פרק ט  71אנחנו למדים שעד זמן התיקון ,כלומר הרגע שישוע הכוהן הגדול במותו על
הצלב השלים את התורה ,דובר על חוקי טבילות שונים .מדובר פה בעצם על עול התורה שכלל בתוכו הרבה חוקי
טהרה .בתורה הטבילות קשורות בראש ובראשונה לטהרה.
אם כבר הזכרנו את עול התורה אז חשוב להוסיף שגם ועידת המאמינים (ראה מעשי השליחים טו ) 71דיברה על
עול התורה .כן כל חוקי התורה היו בגדר עול כולל חוקי הטבילות .אלוהים הפקיד את התורה רק בידי עם ישראל ורק
עליהם חלה המצווה לשמור את חוקי התורה ולהתקדש ויקרא כ 1
 7וְהִּ תְ קַ ִּדשְ תֶׁ ם ,וִּהְ י ִּיתֶׁ ם קְ ד ֹּׁשִּ ים; כִּי אֲ נִּי י ְהוָּה אֱ ֹלהֵ יכֶׁם׃ ּ 8ושְ מַ ְרתֶׁ ם אֶׁ ת־חֻ ּק ֹּׁתַ י ,וַעֲ שִּ יתֶׁ ם א ֹּׁתָּ ם; אֲ נִּי י ְהוָּה מְ קַ ִּדשְ כֶׁם׃
חוקי הטבילות נועדו לטהר את הבשר של בני ישראל .אל העברים ט 4,71,70,72:שים לב שאחרי שהמשיח מת על
הצלב כל אותם חוקים נהיו לתיקוני עולם אל הקולסים ב 76-74.כלומר שיעבוד לתורה לא הופך אותנו לאנשים
טובים יותר וכמובן כבר אינו כלול בבשורת חסד האלוהים .כל אותם מנהגי טהרה היו זמניים ולא היה בכוחם לשנות
את הבשר .אנשים תמיד אוהבים להיות דתיים ולשמור מסורת זאת או אחרת אבל כתבי הקודש עבור הזמן
הנוכחי ,זמן החסד ,מלמדים אותנו שזה לא יכול לשנות את הבשר.
 61עַ ל־כֵן ֹלא־י ָּדִ ין אִ יׁש אֶ תְ כֶם עַ ל־דְ בַר מַ אֲ כָּל ּומַ ׁשְ קֶ ה אֹו־עַ ל מֹועֲ דִ ים ו ְָּראׁשֵ י חֳ דָּ ׁשִ ים ו ְׁשַ בָּתֹות׃  67אֲ ׁשֶ ר הֵ ם צֵל הַ דְ ב ִָּרים
הָּ עֲ תִ ידִ ים לָּב ֹא ו ְגּופָּ ם הּוא בַמָּ ׁשִ יחַ ׃ ַ 68אל־תִ תְ נּו לְאִ יׁש לְהַ אֲ בִיד שְ כ ְַרכֶם עַ ל־י ְדֵ י ׁשִ פְ לּות רּוחַ ו ַעֲ בֹודַ ת מַ לְָאכִים ו ְהּוא
מְ הַ ּלְֵך בִדְ ב ִָּרים אֲ ׁשֶ ר ֹלא ָּראּו עֵ ינָּיו ּומָּ לֵא רּוחַ גַאֲ ו ָּה עַ ל־ֹלא־דָּ בָּר מִ שֵ כֶל בְשָּ רֹו׃  61ו ְאֵ ינֶנּו א ֹחֵ ז בָּר ֹאׁש אֲ ׁשֶ ר מִ מֶ נּו
ִיריו ּודְ בָּקָּ יו יִגְדַ ל גִדּול אֱ ֹלהִ ים׃ ָּ 02לכֵן אִ ם־מַ ֶתם עִ ם־הַ מָּ ׁשִ יחַ לְתִ ּקּונֵי הָּ עֹולָּם לָּמָּ ה
כָּל־הַ גּוף הַ מְ חֻ בָּר ו ְהַ מָּ אֳ חָּ ז ְבצ ָּ
תִ ׁשְ תַ עְ בְדּו לְחֻ ּקִ ים כְאִ ּלּו ע ֹדְ כֶם חַ יִים בָּעֹולָּם׃ ַ 06אל־ת ֹאחֵ ז ַאל־תִ טְ עַ ם ַאל־תִ גָּע׃  00ו ְהֵ ם ע ֹמְ דִ ים ִלכְלֹות בְתַ ׁשְ מִ יׁשָּ ם לְפִי
מִ צְֹות אֲ נָּׁשִ ים וְלִמּודֵ יהֶ ם׃  02הַ נ ְִראִ ים כְעֵ ין חָּ כְמָּ ה בַעֲ בֹודָּ ה בְדּוי ָּה מִ ּלֵב ּובְׁשִ פְלּות רּוחַ ּובְעִ נּוי הַ גּוף ׁשֶ אֵ ין בֹו מֹועִ יל
ַרק־לְהַ שְ בִיעַ הַ בָּשָּ ר׃
לכן שוב כל אותם חוקי טהרות אינם חלק מבשורת חסד האלוהים שהופקדה בידי השליח פולוס עבור קהילת גוף
המשיח.חוקי הטהרה היו צל והגוף הוא המשיח .אל האפסים ב  71קולסיים ב 72
בתקופה שהאדון ישוע היה על הארץ עם ישראל הכיר את כל חוקי הטבילה .האדון ישוע היה יהודי לכל דבר שחיי
תחת הברית הראשונה .מהנאמר בבשורה על פי מרקוס אנחנו רואים בברור איך מנהג נטילת הידיים היה חלק מחוקי
הטבילות .ז 7-2
בי ַָּדי ִּם
ידיו אֹּׁכְלִּ ים לֶׁ חֶׁ ם ְ
ז וַיִּּקָּ הֲ לּו אֵ לָּ יו הַ פְ רּושִּ ים וַאֲ נָּשִּ ים מִּ ן־הַ ּסֹופְ ִּרים אֲ שֶׁ ר בָּאּו מִּ ירּושָּ לָּ י ִּם׃  0וַי ְהִּ י כ ְִּראֹותָּ ם מִּ תַ לְ מִּ ָּ
טְ מֵ אֹות כְלֹומַ ר בְֹלא נְטִּ ילָּ ה וַיֹוכִּיחּו א ֹּׁתָּ ם׃  2כִּי הַ פְ רּושִּ ים וְכָּל־הַ י ִּ
ְהּודים ֹלא י ֹּׁאכְלּו עַ ד־אֲ שֶׁ ר נָּטְ לּו אֶׁ ת־י ְֵדיהֶׁ ם
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עַ ד־הַ פֶׁ ֶׁרק בְָאחֳ זָּם בְמָּ ה־שֶׁ מָּ סְ רּו הַ ז ְֵקנִּים׃  4וְאֶׁ ת אֲ שֶׁ ר מִּ ן־הַ שּוק אֵ ינָּם אֹּׁכְלִּ ים בְֹלא טְ בִּילָּ ה וְעֹוד ְדב ִָּּרים ַרבִּים אֲ שֶׁ ר
ידיָך אֵ ינָּם
קִּ בְלּו לִּ שְ מ ֹּׁר כְמֹו טְ בִּילַ ת כ ֹּׁסֹות וְכ ִַּדים ו ְיֹורֹות (ּומִּ טֹות)׃  5וַיִּשְ אֲ לּו אֹותֹו הַ פְ רּושִּ ים וְהַ ּסֹופְ ִּרים מַ דּועַ תַ לְ מִּ ֶׁ
נ ֹּׁהֲ גִּים כְפִּ י מַ ּס ֶֹּׁׁרת הַ ז ְֵקנִּים כִּי־אֹּׁכְלִּ ים לֶׁ חֶׁ ם בְֹלא נְטִּ ילַ ת י ָָּּדי ִּם׃
עּודה׃  21וַי ֹּׁאמֶׁ ר אֵ לָּ יו הָּ ָאדֹון הֵ ן עַ תָּ ה הַ פְ רּושִּ ים מְ טַ הֲ ִּרים
וַי ְַרא הַ פָּ רּוש וַיִּתְ מַ ּה אֲ שֶׁ ר ֹלא־נָּטַ ל י ָָּּדיו ִּראשֹונָּה לִּ פְ נֵי הַ ּסְ ָּ
אַ תֶׁ ם אֶׁ ת־הַ כֹוס וְהַ ּקְ עָּ ָּרה מִּ חּוץ וְקִּ ְר ְבכֶׁם מָּ לֵ א ָּגזֵל ו ָָּּרשַ ע׃ לוקס יא 03
הטבילה פה היא תמיד בהקשר לטיהור .אם התזת דם הפרים טהרה זמנית את בני ישראל על אחת כמה וכמה דם
המשיח יטהר את לבינו ממעשי מוות .אל העברים ט .70-72
טבילה = טיהור
מאמינים נחלקים בניהם לא רק בהקשר לטבילה אלא גם על האופן שבו משהו צריך להיטבל .פרוש המילה טבילה
בתנ"ך קשור תמיד לטהרה .לזרוק דם  .לכבס בגדים ולרחוץ במים .צריך להוסיף שכל הבילבול סביב המילה טבילה
בא מכוון שאנשים מערבבים בין המושג טבילה באיגרות של השליח פולוס היכן שהכוונה היא הזדהות .לבין הטבילה
בתור טהרה על ידי התזת מים או דם בברית הראשונה.
משה זרק דם
וַיִּּקַ ח מ ֹּׁשֶׁ ה חֲ צִּי הַ ָּדם ,וַיָּשֶׁ ם בָּאַ גָּנ ֹּׁת; וַחֲ צִּי הַ ָּדם ,ז ַָּרק עַ ל־הַ מִּ ְזבֵחַ ׃  7וַיִּּקַ ח סֵ פֶׁ ר הַ ב ְִּרית ,וַיִּקְ ָּרא בְָא ְזנֵי הָּ עָּ ם; וַי ֹּׁאמְ רּו,
כ ֹּׁל אֲ שֶׁ ִּ
ר־דבֶׁר י ְהוָּה נַעֲ שֶׁ ה וְנִּשְ מָּ ע׃  8וַיִּּקַ ח מ ֹּׁשֶׁ ה אֶׁ ת־הַ ָּדם ,וַ ִּיזְר ֹּׁק עַ ל־הָּ עָּ ם; וַי ֹּׁאמֶׁ ר ,הִּ נֵה ַדם־הַ ב ְִּרית אֲ שֶׁ ר כ ַָּרת י ְהוָּה
עִּ מָּ כֶׁם ,עַ ל כָּל־הַ ְדב ִָּּרים הָּ אֵ לֶׁ ה׃ שמות כד  - 3 6כט  41 76ויקרא א  77 ,1ג  70 3 4ז  72 4ח  42 74ט 74
 73יז  6שמות יח 71
לכבס בגדים
 71וַי ֹּׁאמֶׁ ר י ְהוָּה אֶׁ ל־מ ֹּׁשֶׁ ה לֵ ְך אֶׁ ל־הָּ עָּ ם ,ו ְִּק ַדשְ תָּ ם הַ יֹום ּומָּ חָּ ר; וְ ִּכבְסּו שִּ מְ ֹלתָּ ם׃  66וְהָּ יּו נְכֹּׁנִּים לַ יֹום הַ שְ לִּ ישִּ י; כִּי בַיֹום
הַ שְ לִּ ישִּ י ,י ֵֵרד י ְהוָּה לְ עֵ ינֵי כָּל־הָּ עָּ ם עַ ל־הַ ר סִּ ינָּי׃ במדבר לא  42שמות יט 71
לרחוץ במים
וְעָּ שִּ יתָּ כִּיֹור נְח ֹּׁשֶׁ ת וְכַנֹו נְח ֹּׁשֶׁ ת לְ ָּרחְ צָּה; וְנָּתַ תָּ א ֹּׁתֹו ,בֵין־א ֹּׁהֶׁ ל מֹועֵ ד ּובֵין הַ מִּ ְזבֵחַ  18 ,וַי ְַדבֵר י ְהוָּה אֶׁ ל־מ ֹּׁשֶׁ ה לֵ אמ ֹּׁר׃
ַ
ת־רגְלֵ יהֶׁ ם׃ 19וְנָּתַ תָּ שָּ מָּ ה מָּ י ִּם׃
בְב ָֹּׁאם אֶׁ ל־א ֹּׁהֶׁ ל מֹועֵ ד י ְִּרחֲ צּו־מַ י ִּם וְֹלא  20ו ְָּרחֲ צּו ַאהֲ ר ֹּׁן ּו ָּבנָּיו מִּ מֶׁ נּו; אֶׁ ת־י ְֵדיהֶׁ ם וְאֶׁ
ו ְָּרחֲ צּו י ְֵדיהֶׁ ם ו ְַרגְלֵ יהֶׁ ם וְֹלא י ָּמֻ תּו; וְהָּ י ְתָּ ה לָּ הֶׁ ם  21י ָּמֻ תּו; אֹו ְבגִּשְ תָּ ם אֶׁ ל־הַ מִּ ְזבֵחַ לְ שָּ ֵרת ,לְ הַ קְ טִּ יר אִּ שֶׁ ה לַ יהוָּה׃
שמות  18שמות ל וְאַ תָּ ה קַ ח־לְ ָך בְשָּ מִּ ים  23וַי ְַדבֵר י ְהוָּה אֶׁ ל־מ ֹּׁשֶׁ ה לֵ אמ ֹּׁר׃ 22פ חָּ ק־עֹולָּ ם לֹו ּולְ ז ְַרעֹו לְ ד ֹּׁר ֹּׁתָּ ם׃
 6דברי הימים ב ד  4כט
הזיה או התזה בתנ"ך מים או רוח:
 1וְטָּ בַל הַ כ ֹּׁהֵ ן אֶׁ ת־אֶׁ ְצבָּעֹו ב ַָּדם; וְהִּ זָּה מִּ ן־הַ ָּדם שֶׁ בַע פְ עָּ מִּ ים לִּ פְ נֵי י ְהוָּה ,אֶׁ ת־פְ נֵי פָּ רֹּׁכֶׁת הַ ּק ֶֹּׁׁדש׃ לטבול את האצבע
בדם ויקרא ד 6
אנחנו מוצאים בכתבי התנ"ך כמה מקומות היכן שהמילה מים מוזכרת בהקשר לטהרה ויקרא יא 04
וְכ ֹּׁל אֲ שֶׁ ר־י ִּפ ֹּׁל־עָּ לָּ יו מֵ הֶׁ ם בְמ ֹּׁתָּ ם י ִּטְ מָּ א ,מִּ כָּל־כְלִּ י־עֵ ץ אֹו ֶׁבגֶׁד אֹו־עֹור אֹו שָּ ק ,כָּל־כְלִּ י אֲ שֶׁ ר־י ֵעָּ שֶׁ ה מְ לָּ אכָּה בָּהֶׁ ם;
בַמַ י ִּם יּובָּא וְטָּ מֵ א עַ ד־הָּ עֶׁ ֶׁרב וְטָּ הֵ ר׃
במקומות אחרים אנחנו לומדים שהזיה יכולה להיות בהקשר לדם או מים על מנת לטהר וגם בהקשר לרוח הקודש
במיסגרת תוכנית האלוהים עבור עם ישראל.
ישעיהו נב  71-מהנאמר אנחנו למדים שבעתיד המשיח יטהר את כל הגווים.
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ו ְָאנֹכִי ֹלא ָאחּוׁש לְַאחַ ת מֵ הֵ נָּה וְגַם־נַפְ ׁשִ י ֹלא י ָּקְ ָּרה בְעֵ ינָּי מִ כַּלֹות בְשִ מְ חָּ ה אֶ ת־מְ רּוצָּתִ י ו ְאֶ ת־הַ שֵ רּות אֲ ׁשֶ ר קִ ַבלְתִ י מֵ אֵ ת
הָּ ָאדֹון י ֵׁשּועַ לְהָּ עִ יד עַ ל־ב ַ
ְשֹורת חֶ סֶ ד אֱ ֹלהִ ים׃מעשי השליחים כ 42
טהור עם ישראל
25

וְנָּתַ תִּ י לָּ כֶׁם לֵ ב חָּ ָּדש 26 ,וְז ַָּרקְ תִּ י עֲ לֵ יכֶׁם מַ י ִּם טְ ִּ
הֹורים ּוטְ הַ ְרתֶׁ ם; מִּ כ ֹּׁל טֻ מְ אֹותֵ יכֶׁם ּומִּ כָּל־גִּלּולֵ יכֶׁם אֲ טַ הֵ ר אֶׁ תְ כֶׁם׃
וְאֶׁ ת־רּוחִּ י אֶׁ תֵ ן בְקִּ ְר ְבכֶׁם;  27וְרּוחַ חֲ ָּדשָּ ה אֶׁ תֵ ן בְקִּ ְר ְבכֶׁם; וַהֲ סִּ ר ֹּׁתִּ י אֶׁ ת־לֵ ב הָּ אֶׁ בֶׁן מִּ בְשַ ְרכֶׁם ,וְנָּתַ תִּ י לָּ כֶׁם לֵ ב בָּשָּ ר׃
 24-27יחזקאל לו וְעָּ שִּ יתִּ י ,אֵ ת אֲ שֶׁ ר־בְחֻ ּקַ י תֵ לֵ כּוּ ,ומִּ שְ פָּ טַ י תִּ שְ מְ רּו וַעֲ שִּ יתֶׁ ם׃

ג וְהָּ י ָּה ַאחֲ ֵרי־כֵן ,אֶׁ שְ פֹוְך אֶׁ ת־רּוחִּ י עַ ל־כָּל־בָּשָּ ר ,וְ ִּנבְאּו ְבנֵיכֶׁם ּובְנֹותֵ יכֶׁם; זִּקְ נֵיכֶׁם חֲ ֹלמֹות י ַחֲ ֹלמּון ,ב ֵ
ַחּוריכֶׁם ,חֶׁ זְי ֹּׁנֹות
ָָּארץ; ָּדם
י ְִּראּו׃  0וְגַם עַ ל־הָּ עֲ ב ִָּּדים ו ְעַ ל־הַ שְ פָּ חֹות; ַביָּמִּ ים הָּ הֵ מָּ ה ,אֶׁ שְ פֹוְך אֶׁ ת־רּוחִּ י׃  2וְנָּתַ תִּ י מֹופְ תִּ ים ,בַשָּ מַ י ִּם ּוב ֶׁ
נֹורא׃  5וְהָּ י ָּה ,כ ֹּׁל
וָּאֵ ש ,וְתִּ ימֲ רֹות עָּ שָּ ן׃  4הַ שֶׁ מֶׁ ש י ֵהָּ פֵ ְך לְ ח ֹּׁשֶׁ ְך ,וְהַ י ֵָּרחַ לְ ָּדם; לִּ פְ נֵי ,בֹוא יֹום י ְהוָּה ,הַ גָּדֹול וְהַ ָּ
אֲ שֶׁ ר־י ִּקְ ָּרא בְשֵ ם י ְהוָּה י ִּמָּ לֵ ט; כִּי בְהַ ר־צִּיֹון ּובִּירּושָּ ַל ִּם תִּ הְ י ֶׁה פְ לֵ יטָּ ה ,כַאֲ שֶׁ ר ָאמַ ר י ְהוָּהּ ,ובַשְ ִּר ִּ
ידים ,אֲ שֶׁ ר י ְהוָּה
ק ֵֹּׁרא׃ יואל ג א
פה כבר מדובר על הישום האמיתי בעתיד של השליחות שהאדון ישוע נתן לשליחים כאשר כל אומות העולם יטבלו
ויטהרו על ידי רוח האלוהים.
עם ישראל -עם של כוהנים קדושים
אלו מביננו שבאמת רוצים להבין את נושא הטבילה .חשוב גם שיבינו שעם ישראל הם אלו שאלוהים אומר עליהם
שהם ממלכת של כוהנים קדושים והיכן שיש כוהנים שמה יש גם טהרה .אחד הפסוקים שאנשים אוהבים לדבר עליו
הוא בהקשר לנעמן .מלאכים ב ה 4-77
 1וַיָּב ֹּׁא נַעֲ מָּ ן בְסּוסֹו (בְסּוסָּ יו) ּוב ְִּרכְבֹו; וַיַעֲ מ ֹּׁד פֶׁ תַ ח־הַ ַבי ִּת לֶׁ אֱ לִּ ישָּ ע׃  62וַיִּשְ לַ ח אֵ לָּ יו אֱ לִּ ישָּ ע מַ לְ אָּ ְך לֵ אמ ֹּׁר; הָּ לֹוְך,
ו ְָּרחַ צְתָּ שֶׁ בַע־פְ עָּ מִּ ים ַבי ְַר ֵדן ,וְי ָּש ֹּׁב בְשָּ ְרָך לְ ָך ּוטְ הָּ ר׃ מדובר פה ברחיצה בירדן לשם טיהור .ולא כפי התאוריות
השונות שמנסות להראות לנו שבטבילה משהו יורד אל מתחת למים .זהו שוב פעם בילבול בין הטבילה בתנ"ך
לבין טבילה באיגרות של השליח פולוס שהיא הזדהות עם מותו ותקומתו של ישוע מהמתים.
באותו הקשר של טהרה אנחנו מוצאים את הכוהן הגדול טובל את האצבע שלו בדם .ויקרא ד  1-6וגם פסוק  71.או
פרק ט 4יד 76
גם הנאמר בספר יהושע ג  71מלמד אותנו שמדובר פה בטהרה.
ּוכְבֹוא נ ֹּׁשְ אֵ י הָּ ָארֹון עַ ד־הַ י ְַר ֵדן ,ו ְַרגְלֵ י הַ כ ֹּׁהֲ נִּים נ ֹּׁשְ אֵ י הָּ ָארֹון ,נִּטְ בְלּו בִּקְ ֵצה הַ מָּ י ִּם; וְהַ י ְַר ֵדן ,מָּ לֵ א עַ ל־כָּל־גְדֹותָּ יו ,כ ֹּׁל
י ְמֵ י ָּקצִּיר׃
ראה גם ספר רות ב  ,72שמואל א יד  .41מלאכים ב ח71
טבילה = הזדהות
המילה טבילה מופיעה פעמים רבות בכתבי הברית הראשונה ותמיד בהקשר לטהור או רחיצה .כאשר אנחנו מגיעים
לכתבי השליח פולוס אנחנו מוצאים שימוש שונה לגמרי לאותה מילה .הזדהות .הזדהות עם מותו ותקומתו של ישוע
מהמתים.
אֹו הַ אֵ י ְנכֶׁם י ְֹּׁדעִּ ים כִּי כֻלָּ נּו הַ נִּטְ בָּלִּ ים לַ מָּ שִּ יחַ י ֵשּועַ לְ מֹותֹו נִּטְ בָּלְ נּו׃  4לָּ כֵן נִּקְ ב ְַרנּו עִּ מֹו בַטְ בִּילָּ ה לַ מָּ וֶׁת לְ מַ עַ ן נִּתְ הַ לֵ ְך
בְחַ יִּים מְ חֻ ָּדשִּ ים כַאֲ שֶׁ ר הַ מָּ שִּ יחַ נֵעֹור מִּ ן־הַ מֵ תִּ ים עַ ל־י ְֵדי כְבֹוד הָּ ָאב׃ אל הרומים ו 4 2
וְֹלא אֲ כַחֵ ד מִּ כֶׁם אֶׁ חָּ י שֶׁ אֲ בֹותֵ ינּו הָּ יּו כֻלָּ ם תַ חַ ת הֶׁ עָּ נָּן וְכֻלָּ ם עָּ בְרּו בְתֹוְך הַ יָּם׃  0וְכֻלָּ ם נִּטְ בְלּו לְ משֶׁ ה בֶׁעָּ נָּן ּו ַביָּם׃ אל
הקורנתיים א י 0
בנֵי אֱ ֹלהִּ ים עַ ל־י ְֵדי הָּ אֱ מּונָּה בַמָּ שִּ יחַ י ֵשּועַ ׃  07כִּי כֻלְ כֶׁם אֲ שֶׁ ר לַ מָּ שִּ יחַ נִּטְ בַלְ תֶׁ ם לְ בַשְ תֶׁ ם
 01כִּי־אַ תֶׁ ם כֻלְ כֶׁם ְ
ֶׁן־חֹורין אֵ ין ָּזכָּר וְֹלא נ ְֵקבָּה כִּי כֻלְ כֶׁם אֶׁ חָּ ד אַ תֶׁ ם בַמָּ שִּ יחַ
ִּ
אֶׁ ת־הַ מָּ שִּ יחַ ׃ 08וְאֵ ין עֹוד י ִּ
ְהּודי וְֹלא יְוָּנִּי אֵ ין עֶׁ בֶׁד ו ְֹלא ב
ְיֹורשִּ ים כְפִּ י הַ הַ בְטָּ חָּ ה׃ אל הגלטים ג 07
י ֵשּועַ ׃  01וְאִּ ם־לַ מָּ שִּ יחַ אַ תֶׁ ם הִּ ְנכֶׁם ז ֶַׁרע ַאב ְָּרהָּ ם ו ְ
4
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ָאדֹון אֶׁ חָּ ד אֱ מּונָּה ַאחַ ת טְ בִּילָּ ה אֶׁ חָּ ת׃ אל האפסים ד 5
 60כִּי נִּקְ ב ְַרתֶׁ ם אִּ תֹו בַטְ בִּילָּ ה ַאף־קַ מְ תֶׁ ם אִּ תֹו בַתְ חִּ יָּה עַ ל־י ְֵדי הָּ אֱ מּונָּה ִּבג ַ
ְבּורת אֱ ֹלהִּ ים אֲ שֶׁ ר הֱ עִּ ירֹו מִּ ן־הַ מֵ תִּ ים׃ אל
הקולסיים ב 60
לאור מותו ותקומתו של ישוע מהמתים אנחנו מתבקשים לעזוב את ראשית דבר המשיח כלומר את תורת הטבילות
ולעבור לשלמות .
עַ ל־כֵן בַעֲ ז ֹּׁב כָּעֵ ת ֵראשִּ ית ְדבַר הַ מָּ שִּ יחַ נַעֲ ב ֹּׁר אֶׁ ל־הַ שְ לֵ מּות וְֹלא נָּשּוב לָּ שִּ ית י ֵ
ְסֹודי הַ תְ שּובָּה מִּ מַ עֲ שֵ י מָּ וֶׁת וְהָּ אֱ מּונָּה
בֵאֹלהִּ ים׃ 0ו ַ
ְתֹורת הַ טְ בִּילֹות ּוסְ מִּ יכַת י ַָּדי ִּם ּותְ חִּ יַת הַ מֵ תִּ ים ּומִּ שְ פַ ט עֹולָּ ם׃ אל העברים פרק ו  - 7,4אל האפסים
פרק ד 1
הקהילה המשיחית באופן כללי כבר מזמן לא עושה הפרדה בין טבילות הטהרה במים של התנ"ך לבין הטבילה בתור
ההזדהות שלנו עם מותו ותקומתו של ישוע מהמתים דרך רוח הקודש .התוצאה שהרבה מאמינים מלאי ספקות בכל
מה שקשור לנושא "האם מאמין יכול או לא יכול לאבד את הישועה" .הסיבה היא מאד פשוטה .הם לא למדו או למדו
חלקית את מה שהאדון ישוע השלים עבורינו על הצלב במותו ותקומתו מהמתים.
אם רק נקח זמן ונקשיב לדברי השליח פולוס בכל מה שנוגע לחסדו של אלוהים וישועת המאמין אז סביר להניח שכל
הדיונים בנושא יפסקו מכוון שכל מי שמאמין נטבל למשיח אינו יכול להיפרד מאהבת האלוהים גם אם הוא רוצה.
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טבילה וכתבי הקודש
מאת  :דב אבנון
טבילה ב 4הבשורות.
ארבע הבשורות הם בעצם בשורה אחת ש  2אנשים כותבים עליה .מתי לוקס מרקוס ויוחנן
כתבו על השרות הארצי של ישוע המשיח .על אלוהים הבן שהתגלה בבשר וחי על הארץ2 .
הבשורות עוסקות בבשורת המלכות .ישוע בתור אלוהים הבן היה יהודי וחיי תחת עול
התורה .ארבע הבשורות הם חלק בלתי נפרד מהברית הראשונה ולכן אנחנו נמצא שמה הרבה
פסוקים שעוסקים בטבילה.
תורת הטבילות שניתנה לעם ישראל עסקה בהרבה סוגי טהרות .ובכלל אנחנו מוצאים בתורה
הרבה מצוות וחוקים שעוסקים בטהרה וטומאה כמו בספר ויקרא פרקים יג  -טז ועוד או כמו
שהשליח פולוס התבקש לעשות על מנת להוכיח שהוא הלך בחוקות התורה .מעשי השליחים
כא .42
יותר מאוחר לאור העובדה שהאדון ישוע מת על הצלב .אלוהים הודיע דרך השליח פולוס
שהיום טהרת הלב היא רק על ידי אמונה )מעשי השליחים טו  4א פטרוס א (44
אחד מחוקי הטבילות על פי הנאמר באיגרת אל העברים ו  4ט  71-70עוסק בנטילת ידיים
מרקוס ז  .7-2או טבילת כוסות וכדים על פי מצוות הזקנים .טקס נטילת ידיים היה חיקוי למה
שנאמר במקור עבור הכוהן הגדול והזכיר יותר צדקה עצמית תהילים כו  .6כלומר אנשים
שביצעו פשע מסוים נוטלים ידיים על מנת להראות שהם נקיים מכל אשמה.
מראה מקום אחר שעוסק באותה סוגיה הוא בבשורה על פי לוקס יא  03כאשר אחד הפרושים
ראה שהאדון אכל ללא נטילת ידיים .אבל מכוון שהטקס הזה בכלל לא קשור לתורה שבכתב
האדון ישוע הזכיר לפרוש עד כמה מדובר פה אך ורק בצביעות דתית .אותו פרוש לא ידע שמי
שישב מולו הוא אותו אחד שנתן את התורה לעם ישראל.
זה יפתיע רבים לדעת שטקס נטילת ידיים קשור יותר למסורת האבות ולא לדבר אלוהים
חיים .זאת המשנה שמתארת איך יכולות הידיים להיטמא מדובר שמה גם בטומאה ראשונית או
משנית וגם דנים שמה בכמות המים הדרושה כדי לטהר אותן .וכבר אמר משהו שעדיף למות
מצמא מאשר לעבור על אחת ממצוות הזקנים .כלומר אם יש מעט מים עדיף קודם כל לשטוף
ידיים.
אין צורך כמובן להזכיר לקורא שמה שנקרא התורה שבעל פה אינו חלק מדבר האלוהים ולא
נכתב או ניתן תחת השראת רוח הקודש.
פסוקים אלו ואחרים רק מראים לנו באיזה מצב רוחני היה העם כאשר אלוהים ברוב אהבתו
נתן לנו את בנו יחידו .גם היום אנחנו רואים יהדות שמלאה במצוות עשה ועל תעשה שבאים
יותר לפתח את הצדקה העצמית מאשר לבנות משהו רוחנית או לקרב אתו לאלוהי אברהם
יצחק ויעקב אבי אדונינו ישוע המשיח.
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טבילה וכתבי הקודש
מאת  :דב אבנון
אחדות המאמין עם האדון ישוע המשיח בטבילה.
הרוב הגדול של מה שנקרא "משיחיות" מלמד באופן זה או אחר שכל מי שמאמין חייב להיטבל במים .חלקם טוענים
שהם עברו את טקס הטבילה מכוון שהאדון ישוע נטבל אחרים טוענים שהם כאילו משחזרים את מותו וקבורתו של
ישוע המשיח .אנשים אומרים את זה מבלי לשים לב לעובדה שהאדון ישוע נטבל פעמים ושגם למותו על הצלב הוא
קרא טבילה
לוקס יב 11
וְי ֵׁש לִי לְהִ טָּ בֵל טְ בִילָּה אֶ חָּ ת ּומַ ה־יֵצַר לִי עַ ד כִי־תְ ֻכּלֶה׃
לכן הנושא של המאמר הזה הוא "האם המשמעות של הטבילה במים זה להיקבר עם המשיח?  .אל הרומיים ו  2ואל
הקולסיים ב ..74
 4לָּ כֵן נִּקְ ב ְַרנּו עִּ מֹו בַטְ בִּילָּ ה לַ מָּ וֶׁת לְ מַ עַ ן נִּתְ הַ לֵ ְך בְחַ יִּים מְ חֻ ָּדשִּ ים כַאֲ שֶׁ ר הַ מָּ שִּ יחַ נֵעֹור מִּ ן־הַ מֵ תִּ ים עַ ל־י ְֵדי כְבֹוד
הָּ ָאב׃
 60כִּי נִּקְ ב ְַרתֶׁ ם אִּ תֹו בַטְ בִּילָּ ה ַאף־קַ מְ תֶׁ ם אִּ תֹו בַתְ חִּ יָּה עַ ל־י ְֵדי הָּ אֱ מּונָּה ִּבג ַ
ְבּורת אֱ ֹלהִּ ים אֲ שֶׁ ר הֱ עִּ ירֹו מִּ ן־הַ מֵ תִּ ים׃
האם משהו לא בסדר בפסוקים האלו? או אולי מטרתנו היא רק להתכחש לאחד מעקרי האמונה? חס
וחלילה! המטרה היא להראות לקורא עד כמה חשוב להבין שהאדון ישוע המשיח הפקיד בידי השליח פולוס בשורה
חדשה ונפרדת .פולוס הוא הרי "נבדל" לבשורת האלוהים ומה שהוא מלמד באיגרת אל הרומיים אודות "הטבילה
למות המשיח" קשור לשליחות הזאת ולהנהגת חסד האלוהים שתחתיה אני ואתה חיים.
הבעיה היא לא עם הפסוקים אלא אם הטענה שמדובר פה בטקס סמלי של טבילה במים .מי שיקרא שוב את הנאמר
יגלה להפתעתו שבאף אחד מהפסוקים האלו ,המילה מים אינה מוזכרת .כמובן שרוב הפרשנים מדברים על מים
והרוב הגדול של המשיחיות מבסס את תורת הטבילה במים על אותם פסוקים .אבל שוב פעם המילה מים אינה
מוזכרת בפסוקים הנ"ל .חשוב כמובן לציין שוב ושוב שהאדון ישוע המשיח לא נקבר בתוך מים אלא בקבר כמו כל
הקברים באדמה .עוד דבר ,הפסוק אינו אומר טבילה במים אלא "טבילה למות" "למותו נטבלנו" .
המושג "נטבלתם למשיח" מופיע באיגרת אל הרומיים ו  0ובאיגרת אל הגלטיים ג  41.ואנחנו חייבים לציין עוד פעם
שלא מדובר פה באיזה טקס סמלי או במים שאמורים לטהר את המאמין אלא כמו שהכתוב אומר חד וחלק "טבילה
למות המשיח"
 07כִּי כֻלְ כֶׁם אֲ שֶׁ ר לַ מָּ שִּ יחַ נִּטְ בַלְ תֶׁ ם לְ בַשְ תֶׁ ם אֶׁ ת־הַ מָּ שִּ יחַ ׃
מהנאמר באיגרת אל הרומיים פרק ו פסוקים  7-71אנחנו למדים על עומק עושר חסדו של אלוהים .המאמין מזדהה
פה עם האדון ישוע המשיח במותו ותקומתו מהמתים ללא כל עזרת בני אדם או על ידי טקס זה או אחר.
כאשר משהו מאמין כלומר מקבל את מתנת חיי העולם דרך אדונינו ישוע המשיח .רוח הקודש הוא זה שטובל את
המאמין לגוף המשיח.הראשונה אל הקורנתיים יב 70.
אלו שרוח הקודש טבל אותם לגוף המשיח ,הם אחד עם המשיח .כלומר מדובר פה באחדות המאמין עם המשיח
דרך רוח הקודש ולא על ידי טקס דתי זה או אחר .אלוהים רואה אותנו היום תודות לעבודת רוח הקודש ,אחד עם
המשיח.
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קורא יקר השליח פולוס מלמד אותנו באיגרת אל הרומיים פרק ו את תורת האחדות .אנחנו אחד עם המשיח באותו
גוף מכוון שרוח הקודש טבל אותנו ולא בן אדם זה או אחר.
אִּ ם־ ֵכן מַ ה־נ ֹּׁאמַ ר הֲ נַעֲ מ ֹּׁד בַחֵ טְ א לְ מַ עַ ן י ְִּרבֶׁה הֶׁ חָּ סֶׁ ד׃
פסוק א  -בהקשר לנאמר על ידי השליח בפרק ה פסוק  41אנחנו מבינים שכל פעם כאשר
החטא הלך וגדל חסדו של אלוהים היה יותר גדול .אז נשאלת השאלה אם עשיית חטא תביא יותר חסד .גם היום
ישנם מאמינים שמשתמשים בתירוץ הזה בטענה שמכל החטאים שלהם הם מבינים ומתנסים יותר ויותר בחסדו של
אלוהים
 2חָּ לִּ ילָּ ה לָּ נּו כִּי מַ תְ נּו לַ חֵ טְ א וְאֵ יְך נֹוסִּ יף לִּ חְ יֹות בֹו׃
פסוק ב  -חס וחלילה זאת נקודת מוצא לא נכונה וזה לא מה שנאמר בפרק ה פסוקים  41-47.הסיבה היא מאד
פשוטה .אלוהים רואה את המאמין בתור אחד שמת לחטא .אלו דברים בסיסים שעל כל מאמין לדעת והשליח פולוס
הסביר להם את זה בפרקים ג ו ד של אותה איגרת.מדובר בעצם בצדקת האלוהים שניתנה למאמין רק דרך
האמונה .אז אם אלוהים רואה אותך בתור מת לחטא איך זה שאתה נותן לחטא למשול בך.
חשוב לציין שהוא לא מדבר פה על הטבע החוטא אלא על האפשרות שהחטא ימלוך שוב בחיינו.
אֹו הַ אֵ י ְנכֶׁם י ְֹּׁדעִּ ים כִּי כֻלָּ נּו הַ נִּטְ בָּלִּ ים לַ מָּ שִּ יחַ י ֵשּועַ לְ מֹותֹו נִּטְ בָּלְ נּו׃
פסוק ג -ואז השליח שואל את המאמין "אינך יודע" שאלה מאד טובה ובמקום .מה שאנחנו עומדים לקרוא בהמשך
קשור לדעת לדרך מחשבה.לא ידיעת נתונים .אלא ידיעה של רצון אלוהים ותוכניתו .לא מדובר פה בהתנסות רגשית
אלא "האם אתה יודע"?.
אז השאלה שנשאלת פה היא האם אתה יודע "שכולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו" .אז מי
זה "כולנו"? האם אלו רק אותם מאמינים שעברו את טקס טבילת המים? כמובן שלא .דבר ראשון המילה מים כלל
וכלל אינה מוזכרת פה .אם נשים לב טוב לנאמר נראה שמדובר בטבילה למותו של המשיח.
אז מי אלו אותם "כולנו" פה נמצא שוב עד כמה חשוב לקרוא את הכתוב בהקשרו .על פי הנאמר כבר באותה איגרת
פרק ה פסוק  7אנחנו למדים שמדובר פה באלו שנצדקו על ידי האמונה.
כן השליח מדגיש שכולנו "הנטבלים למשיח"!..........נטבלנו למות המשיח .כאשר אנשים שואלים אותי באופן אישי
האם נטבלתי? אני תמיד אומר כן למות המשיח .הטובל שלי הוא רוח הקודש ולא מנהיג דתי זה או אחר.
לָּ כֵן נִּקְ ב ְַרנּו עִּ מֹו בַטְ בִּילָּ ה לַ מָּ וֶׁת לְ מַ עַ ן נִּתְ הַ לֵ ְך בְחַ יִּים מְ חֻ ָּדשִּ ים כַאֲ שֶׁ ר הַ מָּ שִּ יחַ נֵעֹור מִּ ן־הַ מֵ תִּ ים עַ ל־י ְֵדי ְכבֹוד הָּ ָאב׃
פסוק ד
השליח פולוס ממשיך ומסביר למאמינים מה שאותה טבילה עשתה .הטבילה הזאת קברה אותנו .איפה באגם מים
או בריכת טבילה של איזו כנסיה? כמובן שלא .נקברנו אתו בטבילה למוות .אנחנו נקברנו למותו .עכשיו כמובן
נשאלת השאלה למה נקברנו אתו? למען שנוכל להתהלך בחיים מחודשים ! כן התקומה של האדון ישוע המשיח
מהמתים מאפשרת למאמין ללכת בחיים חדשים .מדובר פה בחסדו של אלוהים ועבודת רוח הקודש שמאחדת אותנו
עם האדון ישוע במותו קבורתו ותחיתו מהמתים .כמובן שאין צורך להזכיר שמים לא יכולים לעשות שום דבר מלבד
לנקות את החלק החיצוני של גופנו.
 5כִּי אִּ ם־נ ְִּדבַקְ נּו ב ְִּדמְ יֹון מֹותֹו ָאכֵן ְד ִּ
בּוקים נִּהְ י ֶׁה גַם־לִּ תְ חִּ יָּתֹו׃
פסוק ה
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הפסוק הזה מדבר על דמיון מותו .כאשר הגדרת המילה דמיון היא" קרבה או שוויון במראה או בתוכן" .עכשיו
השאלה היא מה משתווה למה.האם טקס טבילה במים משתווה בתוכנו או אפילו במראה לטבילתנו למות
המשיח? כמובן שלא.
 )7המילה מים אפילו אינה מוזכרת בפרק
 4האם האדון ישוע נקבר בתוך בריכת מים .אגם ,בכינרת או בירדן .כמובן שלא .הוא נקבר בתוך קבר ועל זה הכתוב
מעיד.
אז על איזה דמיון מדובר פה? למה לנו ללכת רחוק בשעה שהכתוב מסביר את עצמו .טבילת המאמין למות המשיח
על ידי רוח הקודש שווה בתוכן למותו ,קבורתו ותקומתו מהמתים של האדון ישוע המשיח.
הפסוק מוסיף ומלמד אותנו שאם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחייתו .מאמין שאכן קיבל את האדון
ישוע בתור המושיע זה אותו רוח הקודש שמאחדת אותו אם מותו המשיח ותקומתו.
לכן השאלה העיקרית עבור משהו שטוען שהוא הוא קיבל את האדון ישוע בתור המושיע שלו ,היא לא מתי הוא רוצה
לעבור את טקס טבילת המים אלא בראש ובראשונה אם הוא יודע שרוח הקודש כבר טבל אותו לאחדות עם המשיח
באותו רגע שהוא קיבל את האדון יושע המשיח בתור המושיע האישי שלו.
ָאדם הַ ָּישָּ ן אֲ שֶׁ ר בָּנּו לְ מַ עַ ן י ֹּׁאבַד גּוף הַ חֵ טְ א וְֹלא נִּהְ י ֶׁה עֹוד עֲ ב ִָּּדים לַ חֵ טְ א׃
 1בַאֲ שֶׁ ר י ְֹּׁדעִּ ים אֲ נַחְ נּו כִּי־ ִּנצְלַ ב עִּ מֹו הָּ ָּ
פסוק ו
גם הפסוק הזה מתחיל עם המילה "באשר יודעים אנחנו" כי השאלה העיקרית פה לא אם אתה מרגיש ככה או חושב
ככה או מסכים אלא האם אתה יודע .האם אתה יודע שבאותה טבילה נצלב האדם הישן .אבל מה זה האדם
הישן? .חשוב מאד שנבין את הנקודה הזאת מכוון שישנם כאלו שחושבים שמדובר באישיות שלנו או בעבר
שלנו .ראה גם אל האפסים ד  44או אל הקולסיים ג 4.
ָאדם הַ יָּשָּ ן הַ נִּשְ חָּ ת בְתַ אֲ ֹות ְרמִּ יָּה׃  02לְ הִּ תְ חַ ֵדש בְרּוחַ שִּ כְלְ כֶׁם׃
 00לָּ סּור מִּ ַד ְרכֵיכֶׁם הָּ ִּראשֹּׁנִּים וְלִּ פְ ש ֹּׁט אֶׁ ת־הָּ ָּ
האדם הישן זה הטבע החוטא שעבר אלינו בירושה מהאדם הראשון (אל הרומים ה74).
ָאדם מִּ פְ נֵי אֲ שֶׁ ר
ָאדם אֶׁ חָּ ד בָּא הַ חֵ טְ א לָּ עֹולָּ ם וְהַ מָּ וֶׁת בְעֵ קֶׁ ב הַ חֵ טְ א וְכֵן עָּ בַר הַ מָּ וֶׁת עַ ל־כָּל־ ְבנֵי ָּ
לָּ כֵן כַאֲ שֶׁ ר עַ ל־י ְֵדי ָּ
כֻלָּ ם חָּ טָּ אּו׃
השליח פולוס מסביר באותו הקשר שמחשבת הבשר כלומר האדם הישן היא רק שנאת אלוהים היא באשר לא
תשתעבד לתורת האלוהים ואף אינה יכולה .אל הרומיים ז1.
כמה שלא נשתדל וננסה לא נצליח שפר את הטבע של האדם הישן ,מכוון שהאדם הישן אינו רוצה הוא אינו יכול
להשתעבד לתורת אלוהים.השליח פולוס מצהיר פה שאותו אדם ישן נצלב עם המשיח .שוב פעם חשוב להזכיר שלא
מדובר פה באישיות שלנו אלא באדם הישן .מדובר פה באמת מאד חשובה ולא באיזה טקס דתי .כמה שלא תרחץ
את גופך במים ,יותר מ מה שהאדון ישוע המשיח עשה עבורך לא תקבל .האחדות שלנו עם מותו קבורתו ותחיתו היא
אך ורק תודות לעבודת רוח הקודש.
חשוב להדגיש שלמרות האחדות שלנו עם המשיח זה עדין לא אומר שהאדם הישן כבר לא יטריד אותנו או יפסיק
למשול בחיינו .מדובר פה באמת רוחנית שאלוהים השלים עבורנו בחסדו אבל כל עוד אנחנו עדין חיים בגוף הזה
האדם הישן ירצה כל הזמן למשול בנו .זאת הסיבה שהשליח אומר למאמינים "אשר תסורו מדרכיכם הראשונים
ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאוות התרמית" אל האפסים ד 44.
למרות שאנחנו מאמינים ויודעים שרוח הקודש שוכן בנו והאדם הישן נצלב אתו אנחנו נקראים ללכת ברוח ולא לתת
לאדם הישן למשול בנו (אל הרומיים ז )72-40
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מדובר פה באמת מאד חשובה .המאמין יודע שהאדם הישן נצלב עם המשיח על מנת שגויית החטא תבוטל .על מנת
שלא נהיה יותר עבדים לחטא .יש הבדל גדול בן לחטוא לבין להיות עבד לחטא או לתת לחטא למשול בחיינו .מות
המשיח עבורנו וכל מה שמשתמע מכך צריך
להיות חלק בלתי נפרד מדרך המחשבה שלנו ודרך החיים שלנו.
כל הנושא של פרק ו קשור לאחדות שלנו עם האדון ישוע המשיח ורק על סמך האחדות הזאת ומה שהאלוהים אומר
עלינו אנחנו יכולים להגיד בפה מלא "כי אשר מת הוא ניקה מהחטא .פסוק 1
ההמשך יבוא
באהבת המשיח
דב אבנון

10

