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ככה נושעתי
פרק א'  -המסע לדרום
מאת :דב אבנון
" הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה :ושאבתם מים בששון ממעיני
הישועה" ישעיה יב' 3,2
" ויען ישוע ויאמר אליה כל השותה מן המים האלה ישוב ויצמא :ואשר ישתה מן המים אשר אנוכי נותן לו לא
יצמא לעולם כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למקור מים נובעים לחיי העולם" יוחנן ד' 31,31
" יודע לכולכם ולכל עם ישראל כי בשם ישוע המשיח הנצרי אשר צלבתם ואשר האלוהים הקימו מן המתים
בשמו עומד האיש הזה בריא לפניכם :והוא האבן אשר מאסתם אתם הבונים ותהי לראש פנה :ואין הישועה
באחר כי לא נתן תחת השמים שם אחר לבני אדם אשר נושע" מעשי השליחים ד' 01-03
"על כן הגביהו האלוהים מאוד ויתן לו שם נעלה על כל שם :אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים
ובארץ ומתחת לארץ :וכל לשון תודה כי אדון ישוע המשיח לכבוד אלוהים האב" אל הפילפיים ב' 9-00
קורא יקר ,מה שאני עומד לספר לך אינו עדות מכוון שלא ראיתי שום דבר .גם לא משהו מיוחד שיכול להבדיל את
הסיפור האישי שלי "ככה נושעתי" מסיפורם של מיליוני אנשים אחרים בעולם ועוד רבים אחרים שחיו מאז שישוע
המשיח השלים עבורנו ,במותו ותקומתו ,את ישועת העולמיים דרך האמונה בדמו המכפר.
מה שאני רוצה לספר לך הוא בעצם המשך לעדותם של אלו שכן ראו שישוע המשיח קם מהמתים וברבות הימים
רשמו את העדות באופן כזה שאני ואתה נוכל היום ,דרך קריאת כתבי הקודש שהם התנ"ך וברית חדשה להאמין באותו
אופן שהם האמינו .להאמין שישוע המשיח באמת חיי וקיים ושכל הנביאים מעידים שכל המאמינים בשמו יקבלו חיי
עולם.
מה שאולי כן מיוחד בסיפור "ככה נושעתי" שהפעם הכותב הוא מאמין מקרב העם היהודי .ישנם כמובן אנשים
שתמיד מתפלאים כאשר יהודי אומר שהוא מאמין בישוע ,בשעה שאלו שנקראים "גדולי התורה" כביכול ,כמו אבות
אבותיהם עדין דוחים את אלוהותו ומשיחיותו .מבחינתי ,אני יכול להגיד לך שזה בכלל לא מוזר שיהודי מבטן ומלידה
מאמין בישוע על מנת להיוושע .נאמר לנו שישוע בא לעולם להושיע חוטאים ושרק הוא הדרך היחידה שדרכה אנשים
יכולים להיוושע .מכוון שגם יהודים נחשבים  ,כמו כולם ,לחוטאים ובעלי טבע רוגז מבטן ומלידה ,הם זקוקים כמו
כולם למושיע ,סליחת חטאים ,לידה חדשה וחיים חדשים.
אם אני מנסה בכמה מילים לסכם את מה שקרה לי ב 0999בזמן שהותי במרחבי מדבר סיני ובמקום שנקרא נויאבה,
אז היום אני יכול לומר בפה מלה "אני נושעתי" .אני בכוונה משתמש במושג הזה על מנת שזה יהיה לך ברור
שהאמונה בישוע משיח עוסקת בישועה או גאולה אישית ולא בהמרת או החלפת דת .אני תמיד אוהב להדגיש את
העובדה הזאת .,מכוון שבמרכזו של הוויכוח ,מה עולה בגורלו של יהודי שמקבל את ישוע בתור המשיח והאחד והיחיד
שהושיע אותו מחטאיו תמיד תעמוד השאלה הגורלית "האם נושעתי או לא" .כמובן שכל אחד מאלו שמאמינים הגיע
להחלטה להאמין בישוע המשיח בדרכים שונות אבל סופו של דבר נושענו על ידי אותו שם דרך האדון ישוע המשיח
שמת עבור חטאינו וקם לתחייה עבור צדקתנו.
נולדתי בבית ציוני לא דתי מלבד העובדה שבחגים הלכנו לבית הכנסת .זה היה בעצם שילוב של קצת מסורת אך מצד
שני דחייה עקרונית של כל מה שהיה קשור לממסד הדתי ואלו שייצגו אותו .עד לאותו יום או רגע שבו קבלתי את
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ישוע בתור האדון לא ידעתי איך אנשים יכולים מבחינה טכנית להאמין במשהו שהם מעולם לא ראו .אני זוכר רגעים
בתור ילד שחשבתי שלאלוהים יש מוזנים גדולות ושהוא ישפוט את מעשי אחרי שאמות ותמיד תהיתי לאיזה צד יטו
המוזנים שתורי יגיע .אני זוכר רגעים מעטים שבהם חשבתי על אלוהים .באופן כללי לא היה לי שום דבר נגד אמונה
באלוהים פשוט לא ידעתי איך עושים את זה ,כלומר איך מאמינים .יותר מאוחר ,בתקופת גיל ההתבגרות ,יצא לי
לשאול פעם אדם דתי איך הוא יכול להאמין? התשובה שקבלתי היית " אני לא יכול להסביר לך" או " הייתה לי
איזו שהיא הארה" וכו'  .באתי לאמונה בגיל פחות או יותר צעיר  33ככה שעל פי המסלול הישראלי של אותם ימים
לא היו לי הרבה הזדמנויות ,עד לרגע שירדתי לאילת ,לפגוש אנשים או יותר נכון מאמינים משיחיים שיוכלו לספר לי
את בשורת ישועתי.
המסע שלי אחרי האמת התחיל עוד שהיתי בן  09והתחלתי למצוא עניין בספרות שקשורה לצד הרוחני של חיינו.
שמה נפגשתי לראשונה אם שאלות כגון "מה זה אמת"? "מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים"? .אני זוכר שבפנימייה
החקלאית היכן שלמדתי היתה ספריה גדולה ושבאחד הערבים מצאתי עותק של התנ"ך והברית החדשה והתחלתי
לקרוא בו .אבל מהר מאד סגרתי אותו מכוון שבמוחי רצה כל הזמן המחשבה שזה הספר של הנוצרים ועדיף ליהודים
לא לקרוא בו .החיפוש אחר האמת ,הקריאה ורגש הריקנות נעלמו לזמן מה עקב השרות הצבאי מלא הפעילות
שעברתי .אחרי שהשתחררתי המציאות שוב טפחה על פני עם שאלות כמו " מה עושים עכשיו ואיך מתחילים את
החיים" וכו' .
אני אף פעם לא תיארתי לעצמי  ,בתור חייל שזה עתה השתחרר ,שבמקום לחזור משהות באילת שזוף ,מלא חוויות
ונחוש בדעתו להתחיל את חייו כמו כולם מבני מחזורי .לימודים ,נשואים אולי צבא קבע וכו' שאני אחזור אם עותק של
הברית החדשה ,אמונה חדשה וחיים חדשים .לאילת ירדתי אם ספר עבה על חייו של המלחין פרנץ ליסט .עובי
הספרים נתן לי תמיד מאין הרגשת ביטחון שתמיד יהיה לי מה לעשות ומשום מה לקחתי אתי בתיק גם את התנ"ך
שקבלתי בצבא.
אילת של אותם ימים  0999היתה מאין התחנה הראשונה לחוץ לארץ .היום שהנסיעה לחו"ל היא כבר בהישג ידיים
של הרבה אנשים והאינטרנט מביא את כל העולם הביתה קשה יהיה לך בתור גולש צעיר להבין את ההרגשה של אותם
ימים .אבל עבורי בתור אחד שחוץ לארץ היתה תמיד בגדר חלום מלבד השהות בת חצי שנה בלבנון (מבצע ליטני),
אילת היתה באמת התחנה הראשונה.
מאילת הגעתי מהר מאד לנואיבה או נביעות באותם ימים .לנווה מדבר מקסים שבו היה אפשר לתפוס שלווה וגם
לפגוש כמה מבנות תבל היפות .אני זוכר שישבתי לי בסביבות הדיונה הראשונה שאותה עוד זכרתי מביקורי הראשון
במקום לפני גיוסי וקראתי .פתאום נגש אלי עם מבטא אמריקאי שיותר מאוחר למדתי ששמו דוד לזרוס והתחיל לספר
לי כל מיני דברים ואפילו הזמין אותי לבקר באוהל שלו היכן שהוא נתן שיעורים על האמונה המשיחית .הרבה אני לא
זוכר מאותה שיחה רק את המחשבות שעלו בראשי שהנה מסתובב פה עוד איזה זרוק אחד שאומר שהוא מצא את
האמת .השלב הבא היה למצוא מקום עבודה בכפר הנופש הסמוך וזאת הייתה בעצם המטרה שלשמה ירדתי לאילת.
במשך עבודתי במסעדה של כפר הנופש ,הגיע למקום מידי פעם בחור בלונדיני עם זקן שלימים למדתי ששמו ג'ון פקס
ונתן לי לקרוא איזה ספר ששמו "המשיח בשני הבריתות" עברתי על הספר מאד ברפרוף מכוון שכושר הריכוז שלי
באותם ימים לא היה מהמעולים ביותר אבל המשכנו לשמור קשר מעל גבי הדלפק ובערבים התחלתי לאט לאט לבקר
את השיעורים שאותו בחור דוד לזרוס  .נתן באוהל שלו..
הדבר הבא שאני זוכר הוא שאחרי שהבנתי ,על הסמך הכתוב ,שישוע הוא המשיח המובטח והאחד ויחיד שיכול לפדות
אותי מחטאי .מצאתי את עצמי ערב אחד באוהל מתפלל לאלוהים ומודה לו בשם האדון ישוע המשיח על כל מה שהוא
עשה עבורי על מנת שאקבל סליחת חטאים וחיי עולם .אז ככה נושעתי .האמנתי שישוע הוא המשיח המובטח שמת
עבור החטאים שעשיתי שאני עושה ועוד כנראה עשה בחיי ושאלוהים הקים אותו מהמתים על מנת שאני אוכל לעמוד
בפני אלוהים בתור אדם צודק .נשמע אולי קצת טיפשי? אתה צודק! נאמר לנו שאחרי שהעולם סירב לקבל את חכמת
אלוהים כלומר את התורה .אלוהים רצה להושיע את העולם דרך סכלות הקריאה .עבור הלא מאמין הדברים נראים
כאילו משהו התחלק פה על הראש אבל למי שכן מאמין זה גבורת אלוהים .ככה יצא שבגיל  33תודות לחסדו של
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אלוהים ואו תם אלו שפגשתי באילת החלפתי את חכמת העולם בטיפשות הבשורה אבל איך שלא יהיה "אני נושעתי
ויש לי שלום עם אלוהים" ועל זה אני מברך ומודה לאלוהים כל יום .אז למה שאתה לא תיוושע ?
בחזרה הביתה
הזמן שביליתי בנאות המדבר נואיבה בחברת המאמינים היה זמן מאד מיוחד .בשלב יותר מאוחר נאלצתי לעזוב את
עבודתי במזנון מכוון שההנהלה לא ראתה בעין יפה את השילוב בין עבודה לבין לימוד כתבי הקודש אצל משהו על
החוף .ואז הגיע הרגע לספר להורי ,מבחינתי בכל אופן ,את החדשות הטובות שעבורם היו כמובן חדשות מאד רעות.
הרי זה לא נשמע עד אז במשפחתנו שמשהו האמין בישוע מה גם שסבי וסבתי ודוד ודודה שלי מצד אימי נרצחו
ברומניה (מולדביה של היום) בדם קר על ידי הפועל הרומני הנוצרי שעבד אצלם .לך תגיד למשהו באותה תקופה שיש
הבדל בין נוצרי שנולד מחדש לבין נוצרי על פי דתו.
"כי האלוהים הוא הפועל בכם גם לחפוץ גם לפעול כפי רצונו" אל הפילפיים ב' 02.
אני מזכיר את הפסוק הנ"ל מכוון שבדרך כלל התקופה הראשונה אחרי שבאים לאמונה היא תקופה מאד יפה ומלאת
התלהבות ובייחוד בחברה הישראלית .מבחינתי זאת היתה תקופה מאד יפה ולפעמים אמרתי לעצמי מה זה משנה אפילו
אם בסופו של דבר הכל לא נכון ,עדין זה שווה את הכל .האנשים הם נחמדים ,האווירה טובה ,יש לי שקט בלב והם לא
ממבקשים ממני כסף ,כלומר זאת לא איזה כת מסוכנת .אבל היום אני יודע שזה אלוהים אשר פעל בי דרך רוח הקודש
מהרגע שקבלתי את ישוע בתור המושיע שלי ולא רק ההתלהבות שלי.
אז יחד עם ההתלהבות של משהו שרק נולד מחדש עליתי לצפון לבקר את הורי .כמובן שבשיחה הראשונה היה לי
קשה לספר להם מה בדיוק עבר עלי מה גם שאני עצמי לא הבנתי את הכל .העדות הפכה לוויכוח וכמובן לא הוסיפה
הרבה לאווירה הטובה .הורי
חשבו כמובן שגם זה פשוט יעבור לי והפסיקו לדבר על זה .אני שמח שיצא לי במשך השנים שבאו לאחר מכן לספר
להם יותר על האמונה המשיחית .וכאשר כבר אין מילים אז תמיד יש מקום להעיד דרך השקט והשלווה שרק האמונה
בישוע המשיח יכולה לתת לנו .לצערי הרב אימי נפטרה כמו רבים אחרים עם ההצהרה שהיא אינה זקוקה למתווך
ובמיוחד לא לישוע המשיח.
אני בכל אופן בחרתי להמשיך אלאה ולגדול האמונה המשיחית למרות הלחצים שבאו מצד החברה .האמונה במשיח
היא עבורי כמו להיכנס לים .בהתחלה הגלים מנסים להחזיר אותנו לחוף אך ככול שאנחנו ממשיכים קדימה ככה אנחנו
מגיעים למרגוע ולשקט ונהנים ממה שהמשיח עשה עבורנו במותו ותקומתו.
במשך השנים שבאו אחרי התקופה הראשונה באילת למדתי מהנאמר בכתוב ומהרבה שיחות עם אנשים לא מאמינים,
שאלו אשר כל הזמן אומרים שהם אינם רואים את אמת רוצים בעצם לומר שהם לא רוצים לדעת את האמת .העובדה
המשיחית הכי חשובה שעליה בנויה כל האמונה שלנו היא שישוע המשיח מת עבור החטאים שלנו .הוא לא מת על מנת
לתת לנו דוגמא לאיזה רעיון .הוא גם לא מת כמו שכולנו עתידים למות ,מזקנה .ישוע המשיח גם לא מת על מנת
שדרך האמונה בו נהיה יהודים יותר טובים .הוא מת עבור חטאינו.
בתור ישראלי למדתי במשך השנים שהדברים אינם כל כך פשוטים כפי שהם נראים ושרבים מאזרחי מדינת ישראל
אפילו אינם יודעים מיהו ישוע ועל אחת כמה וכמה את מה שהוא השלים עבורם במותו ותקומתו מהמתים .השתדלתי
ואני עדין משתדל לספר לאנשים היכן שהם כולל משפחתי הקרובה עד כמה אלוהים אוהב אותם במשיח ישוע .למדתי
שא לוהים קורא לנו להמשיך באמונה ולגדול בא למרות העובדה שרבים מחברינו וקרובינו עדין דוחים את ישוע
כמושיעם וכתוצאה מכך הולכים לעולמם ללא סליחת חטאים.
תמיד רציתי לדעת את האמת ובעצם מי לא .אבל כאשר אתה אומר למשהו שמצאת את האמת הוא ישר יגיד לך שאין
דבר כזה שנקרא אמת מוחלטת .אבל אני לא מתכוון שאני הוא האמת או שמה שאנחנו כותבים הוא האמת אלא שישוע
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המשיח הוא האמת .דרכו הבנתי את האמת על החיים ואת סיבת קיומנו דרך כתבי הקודש למדתי את האמת על המצב
במזרח התיכון ועתיד עם ישראל ועוד ועוד אבל יותר מכל למדתי להכיר את אלוהי
קורא יקר ,יכול להיות שעבורך זה נראה דברי התנשאות אבל אני מודה לאלוהים כל יום על חסדו ואהבתו אלי דרך
ישוע המשיח שהוא האמת הדרך והחיים.
החטא והאמת
כתבי הקודש כוללים בתוכם  66ספרים ואיגרות .אחת האיגרות שלדעתי מאד חשובה והייתי מציע לכל מאמין משיחי
לקרוא כמה פעמים ,עוסקת במשהו שכולנו מכירים .באיגרת של השליח שאול הטרסי אל הרומיים אנחנו מוצאים
הסבר לשורש הבעיה שבעצם ,לשם שינוי ,מאחדת את כולנו כלומר :יהודים ,נוצרים ,מוסלמים ,בודהיסטים,
הינדוסטנים .בקיצור את כל המין האנושי.
בפרק הראשון של אותה איגרת ,השליח מסביר שלכל האנשים יש את דעת אלוהים וממשיך לספר איך אנשים לאורך
כל ההיסטוריה האנושית דחו ועדין מסרבים לסור למשמעתו של אלוהים .בקיצור אלוהים נתן לבני האדם את חופש
הבחירה .את היכולת לבחור בין ללכת בדרכיו לבין ללכת על פי רצונם הם ".אשרי האיש אשר לא הלך בעצת
רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב :כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה"
תהילים א' 3,1
כתוצאה מזה שאלוהים נתן לבני אדם את חופש הבחירה ,אנשים לקחו את האמת והפכו אותה לשקר .זאת בעצם
הסיבה לכך שאומות העולם או תקרא להם הגויים או הנצרות הדתית וכו' ,פיתחו לעצמם תורות משלהם שונות
ומשונות שאינן בנויות על הנאמר בכתבי הקודש אלא מבוססות יותר על סמך הנאמר כביכול מפיהם של אנשי דת וכל
מיני חכמים למיניהם .אנשים אוהבים לתת לעצמם כל מיני שמות .אחד אומר שהוא הומניסט ,השני קורא לעצמו
ליברלי או אטיאסט וכו' .המש ותף לכולם הוא שמדובר פה על רעיונות או מחשבות שהם פרי המצאה עצמית ושבאופן
עקרוני מתנגדות לכל הנאמר על ידי אלוהי אברהם יצחק ויעקוב כפי שזה נאמר בדברו.
אנחנו מאמינים שקיים קו היסטורי שתחילתו בזמן "מגדל בבל" שעל פיו אנחנו לומדים שבמשך כל התקופה הזאת עד
לרגע שאלוהים ,דרך שאול הטרסי ,בישר את חסדו לגויים .שלאומות העולם לא היתה גישה ישירה לאמת מכוון
שהאמת על אלוהי אברהם יצחק ויעקוב ניתנה בראש ובראשונה לעם ישראל.
חשוב אולי שננסה דבר ראשון להבין איך אמת עובדת .אמת היא דבר מוחלט ולמרות שאנחנו חיים בעידן שאנשים
מסרבים לקבל שקימת אמת מוסרית אחת לכולם ,כתבי הקודש מספרים לנו שקיימת אמת .הכתובים מציגים לפנינו כל
מיני אמיתות אחת מהן ואולי החשובה ביותר היא " או התבוז לרוב טובו ולחמלתו ולאורך רוחו ולא תדע כי טובת
האלוהים מביאה אותך לידי תשובה :ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבור לך עברה ליום עברת האלוהים והגלות
משפט צדקו :אשר ישלם לאיש כמעשהו :חיי עולם לשוקדים לעשות הטוב ושוחרי כבוד והדר אשר איננו
עובר :ועל בני המרי ואשר לא שמעו לאמת כי אם שמעו לעולה חרון אף וחמה" האיגרת אל הרומיים ב' 4-9.
כלומר במידה ואתה אינך צדיק גמור אז מחכה לך רק סבל ומשפט .שים לב ,לא מדובר פה אם אתה יודע אודות האמת
הזאת וגם לא נעשית פה שום הפרדה בין יהודי לגויי .קימת פה עובדה מאד פשוטה "או שאתה צדיק גמור או שלא"
" הן אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על התורה ותתהלל באלוהים :וידעת את רצונו ותבין בין טוב לרע
בהשכילך בתורה :ובטחת בנפשך להיות מוליך העיוורים ואור לאשר בחושך :אומן לחסרי לב ומורה הפתאים ויש
לך צורת המדע והאמת בתורה" אל הרומיים ב' 31-12
עם ישראל בתור העם הנבחר קיבל את דבר אלוהים ,את דבר האמת ,את התגלות אלוהים ואת דת אלוהים .אין עם
אחר על פני כדור הארץ שאלוהים נתן לו את מה שהוא נתן בזמנו לעם ישראל .לאורך כל ההיסטוריה תמיד היתה
בעצם דת אחת ,התורה ,והיא ניתנה אך ורק לעם ישראל .אלוהים נתן לעם ישראל את האמת אודותיו שהגויים לא רצו
ולכן הוא גם הבדיל אותם משאר העמים על מנת שהאמת לא תתערבב עם השקר.
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היום נכון ל 3113המצב שונה לגמרי .מה שנקרא היום דת ישראל היא כבר מזמן לא אותה דת שאלוהים נתן להם
במדבר אלא אוסף שלם של חכמת אנשים .היום אנשים אוהבים יותר את עצמם ורוצים להיראות חכמים אבל נשארה
בעיה אחת והיא התורה.
" ואתה התורה אחרים ונפשך לא תורה התאומר לא תגנוב והנך גונב :התאומר לא תנאף ואתה נואף תשקץ את
האלילים ואתה גוזל את הקדשים :תתהלל בתורה ותנבל את האלוהים בעברך את התורה :כי בגללכם שם
האלוהים מחולל בגויים ככתוב"(אל הרומיים ב' )13-11
פתאום מאלו שצריכים לספר לעולם אודות אלוהי אברהם יצחק ויעקוב ,בגלל התורה ,כלומר בגלל שהם בעצם לא
עושים את מה שהם אומרים .שם אלוהים מחולל .כלומר במקום שהיהודי הוא זה שילמד את הגויים על אמת האלוהים,
אלוהים מקבל דרכו שם רע .אני מתאר לעצמי שהבעיה הזאת מוכרת לך :הממסד הדתי שאומר דבר אחד ועושה דבר
שני ומצד שני אותם אילו שנקראים חילוניים שפיתח ו בקרבם רגש שינאה עבור אלו אשר אמורים לייצג את אלוהים
ולא לשקר אודותיו.
אבל גם מה שניקרא המשיחיות הדתית או הממסד נוצרי אינם פתורים מהאשמה שדרכם שם אלוהים מחולל.
ההיסטוריה הנוצרית מלאה בדם ,מאבקי כוחות ובצע כסף וגם בין אלו אשר אמורים להיות משיחים שנולדו מחדש
ישנם רבים שנתפסו בשל זנות או חטא אחר .הבעיה היא פה לא החטא בפני עצמו אלא העובדה שאנשים מצהירים על
שלמות מסוימת ואינם עומדים בציפיות .כלומר זה שמלמד שאסור לנאוף ,מאחורי הקלעים עושה אותו דבר ואולי
יותר .התוצאה היא ששם אלוהים מחולל .התורה שאמורה היתה להביא ברכה לעם ישראל ,הפכה להיות למקור קללה.
מכוון שכל אלו שקוראים לעצמם גדולי תורה אינם מסוגלים לקיים את מה שהם אומרים.
" הן המילה תועיל אם תשמור את התורה אבל אם עובר אתה את התורה מילתך היתה לך לערלה" אל הרומיים
ב' 32
בוא נעבור לרגע לדבר על אחד הטקסים החשובים ביהדות ,על טקס ברית המילה .טקס שאפילו רבים מאלו שקוראים
לעצמם חילוניים גמורים נוהגים עדין למול את בניהם .אם זה לא עבורם אז עבור המשפחה החברים וכו' .הרי איך
אפשר להיות יהודי מבלי לעבור את טקס המילה .אבל אנחנו קוראים בפסוק הנ"ל שטקס המילה יכול להועיל ליחסך
אל אלוהים רק במידה ואתה גם שומר על הנאמר בתורה .כלומר גם בהקשר לטקס המילה ,שם אלוהים מחולל מכוון
שאתה אומר ומבטיח משהו אבל בעצם לא מקיים אותו.
בספר התורה לעשות אותם :וגלוי וידוע שבתורה לא יצדק האדם לפני האלוהים כי צדיק באמונתו יחיה:
והתורה לא מן האמונה היא כי אם אשר יעה אותם האדם וחי בהם" אל הגלטים ג' 01-03
מהנאמר בפסוקים הנ"ל אנחנו לומדים יותר על שורש הבעיה .ברגע שאנחנו מנסים לבנות מערכת יחסים רוחניים עם
אלוהי אברהם ,יצחק ויעקוב על בסיס קיום מצוות התורה .אנחנו נגיע מהר מאד למסקנה שאנחנו תחת הקללה ולא
תחת הברכה .התשובה לתופעה הזאת היא מאד פשוטה" .ארור אשר לא יקים את כל הדברים הכתובים "...לא נאמר
פה שמספיק גם עם רק משתדלים או שיש לנו כוונות טובות אלא מדובר פה על קיום מוחלט והסיבה היא מאד פשוטה.
הרוח רוצה אבל הגוף חלש.
"ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת לאלה שעול התורה עליהם כדי שיסכר כל פה ויהי כל העולם
חיב לפני אלוהים" כי הגוים אשר אין להם תורה בעשותם כדברי התורה מאליהם גם באין תורה הם תורה
לנפשם" (אל הרומיים ג'  09ב' )04
התורה שאלוהים נתן לעם ישראל במעמד הר סיני ,ניתנה אך ורק לעם ישראל ולא לגויים .תפקידה של התורה הוא
ללמד אותנו מה זה חטא .בלי תורה אין בעצם דעת החטא .כלומר אין אפשרות לדעת את ההבדל בין טוב לרע .לכן
חשוב מאד שנדע שעם ישראל הוא העם היחיד שאלוהים נתן לו את דתו כלומר את חוקיו.
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פה מתחיל בעצם הסיפור שלנו אודות חסדו של אלוהים .המילה חסד ,בפני עצמה ,לא מופיע הרבה בלקסיקון היום
יומי שלנו .אנחנו מכירים כמובן את המושג "חסיד" משהו ששיך לאיזה קבוצה דתית ושעל פי המראה החיצוני שלו
הוא עוסק הרבה בגמילות חסדים ,כלומר במעשים טובים .החסד שעליו אנחנו מדברים משמעותו "יחס מלפנים
משורת הדין" הדין פה הוא עונש החטא שהוא המוות והיחס מלפנים משמעותו שאלוהים נתן לנו את בנו את ישוע
המשיח שדרך האמונה בו נוכל להיוושע מעונש המוות ולקבל סליחה על חטאינו.
כמו שאלוהים נתן לבני האדם את התורה שנחשבת לחכמת אלוהים " כי התורה ניתנה ביד משה והחסד והאמת באו
על ידי ישוע המשיח" יוחנן א' .09ככה נגלה חסדו של אלוהים שהיא תוכנית ישועה עבור בני האדם שמבוססת על
טוב ליבו של אלוהים ועל יחס לפנים משורת הדין כלומר "על ידי חסדו"
נכון להיום  3113תוכנית האלוהים להושיע אותי ואותך אינה מבוססת על הנאמר בתורה אלא על פי חסדו ועל
העובדה שהוא קורא לאנשים באשר הם לחזור ולהאמין בו.
פסוק  " 13 -ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים יצאה לאור אשר העידו עליה התורה והנביאים .אל הרומיים ג' .30
כבר בזמן התורה ובדברי הנביאים אנחנו מוצאים עדות לכך שאלוהים מצדיק אנשים על פי האמונה שלהם ולא על פי
המעשים " "והאמן ביהוה ויחשבה לו לצדקה" " הנה עפולה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה"(בראשית
טו'  6חבקוק ב'  ,)4המושג "תורה" בכתבי הברית החדשה מדבר על הנאמר בכתבי התנ"ך (תורה נביאים והכתובים)
"אשרי נשוי פשע כסוי חטאה :אשרי אדם לא יחשוב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה" תהילים לב' 0,3
פסוק " 11 -והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל" אל
הרומיים ג' .33
כל מי שמאמין בישוע המשיח נהיה צדיק הודות למה שישוע השלים עבורנו במותו ותקומתו מהמתים .זאת אמונתו של
ישוע כל פי אלוהים האב שמושיע אותנו ולא אמונתנו .האם יוצא מכך שאנחנו הופכים להיות אנשים יותר טובים מאלו
שלא מאמינים? .בטח שלא .ישנם אפילו מקרים ומצבים שבהם הלא מאמין מתנהג יותר טוב מהמאמין .אבל זאת שוב
פעם לא הנקודה מכוון שאלוהים קבע בחסדו שזאת רק האמונה בישוע המשיח שיש בכוחה לתת לנו את התואר של
"נצדקים" .האם היהודי מבחינה זאת יכול להיות יותר צדיק מהגוי ? לא ! אין פה בכלל כל הבדל.
פסוק  " 11 -כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה" .אני יודע שביהדות אנשים נוהגים לדבר יותר על יצר הרע
ויצר הטוב ולא מאמינים שאנחנו כולנו חוטאים מבטן ומלידה .אבל זה לא כל כך חשוב מה שדת זאת או אחרת אומרת
על טבעו של בן האדם אלא מה שאלוהים אומר בדברו .כולנו חוטאים כולל תינוק בן יום או אדם זקן שאחרים אומרים
עליו שהוא כביכול צדיק גמור .כולם חוטאים מבטן ומלידה ובעלי טבע רוגז ולכן אין לנו את אותו כבוד שאלוהים נותן
לצדיקיו.
פסוק  " 11-וניצדקו חינם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע" אל הרומיים ג' " 34
"בחינם" אחת מהמילים המהממות בכתבי הברית החדשה .כל חיינו למדנו שעל-מנת להגיע למשהו בחיים עלינו
לעבוד .כל הדתות ללא יוצא מהכלל מלמדות שעל-מנת שנזכה בחיי עולם עלינו לעבור טקס דתי זה או אחר או שעלינו
לעשות מספיק מעשים טובים .והנה אלוהים מבשר לנו דרך שאול הטרסי שבזמן הזה הוא מצדיק אותנו חינם על סמך
העובדה שישוע המשיח פדה אותנו מהעונש של החטא דרך מותו על הצלב ותקומתו מהמתים.
פסוק " 12 -אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי ה אמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את
החטאים הראשונים בעת חמלתו"
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האם אתה מאמין במושג כפרה על החטאים? .כלומר במשהו שיכסה על החטאים שאתה עושה בפני אלוהים? המושג
הזה היה ברור לכל יהודי כאשר בית המקדש עוד היה קיים ואילו היום כולנו מכירים את יום כיפור .על סמך מותו
ותקומתו של ישוע המשיח על הצלב ,אלוהים כיפר על חטאי בני האדם וכל מה שאנחנו צריכים היום לעשות ,זה פשוט
להאמין במה שאלוהים עשה עבורנו דרך ישוע המשיח .אלוהים הוא זה שמראה לנו היום מה זה צדק ולא המעשים או
החוקים של איזו דת .חשוב להזכיר פה שישוע המשיח במותו ותקומתו כיפר גם על כל החטאים שנעשו בזמן התורה,
כלומר לפני שאלוהים התגלה בבשר.
חסד אלוהים
כבר הרבה דובר על חסדו של אלוהים .המלך דוד אמר  " :ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשת חוה אל היכל קדשך
ביראתך" תהילים ה'  8או "חנני אלוהים כחסדך כרוב רחמיך מחה פשעי" תהילים נא' 2
אנשים בכל הזמנים הכירו בעובדה שזה רק תודות לטוב ליבו של אלוהים שהם יכולים לזכות ברחמיו .אבל הפעם אני
רוצה לספר לך על חסד מיוחד של אלוהים במהלך ההיסטוריה האנושית.
שאלוהים נתן את בנו יחידו שימות עבור חטאינו על הצלב ,הוא לקח את האשמה שלך ושלי על עצמו ולזה אנחנו
קוראים חסדו של אלוהים .כמובן שאולי לא בקשת את זה ממנו ואתה אולי לא מאמין בזה אבל זאת היתה וזאת עדין
עובדה מקראית מאד חשוב .מכוון שגם אם אתה לא מאמין עדין הכתוב מלמד אותנו שאתה אשם בפני אלוהים.
כאשר אלוהים הקים את ישוע המשיח מהמתים הוא עשה את זה על מנת שנהיה צדיקים .הוא לקח אותו חלק שבנו
שירשנו מאדם ושמתמרד באלוהים ולא רוצה לשמוע בקולו וללכת בדרכיו וקבר אותו במותו .כל חרון אפו של
אלוהים שבעצם היה מגיע לי ולך הלך לישוע המשיח .כשישוע המשיח היה על הצלב הוא קרא "אלי אלי למה
שבקתני והוא אלי אלי למה עזבתני" מתי כז'  46.ישוע המשיח לקח על עצמו את העונש והסבל שהיה מגיע לנו על
מנת לשחרר אותנו מקללת החטא והיא המוות" .כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולמים
במשיח ישוע אדונינו" אל הרומיים ו' 32.
הרבה אנשים בזמן הנוכחי מעדיפים להאמין יותר במה שנקרא "טוב ליבו של אלוהים" מאשר במושגים "משפט
אלוהים" או "ללכת לאיבוד לנצח" ישנם גם אלו אשר הרחיקו לכת ומאמינים שכל עם ישראל בזמן הנוכחי ייוושע
מכוון שהם יהודים " .וכן כל ישראל
יושע ככתוב ובא לציון גואל וישיב פשע מיעקוב" אל הרומיים יא'  36.אבל הפסוק הזה אינו מדבר על אזרחי
מדינת ישראל או על העם היהודי בהווה אלא על צאצאיו של יעקוב שיהפכו להיות ישראל אחרי שהם יאמינו באלוהים
ויקבלו את ישוע בתור משיחם.
אחד ממראי המקומות החשובים ביותר בכתבי הברית החדשה שמתאר בפנינו באופן מאד ברור מאיזה עונש ועתיד
האדון ישוע המשיח הושיע אותנו .נמצא בבשורה על פי לוקס פרק טז' פסוקים 09-20
" איש עשיר היה והוא לבוש ארגמן ושש ויתענג וישמח יום יום :ואיש אביון ושמו לעזר משכב פתח שער
ביתו והוא מלא אבעבועות :ויתאו לשבוע מן הפרורים הנופלים מעל שולחן העשיר וגם הכלבים באו וילקו
אבעבעותיו :ויהי כאשר מת האביון וישאוהו המלאכים אל חיק אברהם וגם העשיר מת ויקבר :ויהי בשאול
וכאבו גדול מאוד וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו :ויצעק ויאמר אבי אברהם חנני
ושלח נא את לעזר ויטבול את ראש אצבעו במים לקרר את לשוני כי נעצבתי במוקד הזה :ויאמר אברהם בני
זכור כי אתה לקחת טובך בחייך ולעזר לקח את הרעות ועתה הוא ינוחם ואתה במעצבה :ולא עוד אלא שגיא
גדול מפסיק בינינו ובינכם אשר לא יוכלו לעבור החפצים ללכת מפה אליכם וגם לא יעברו משם אלינו :ויאמר
אם כן אבי שואל אני מאתך לשלוח אותו אל בית אבי :כי חמשה אחים לי ויעד בהם פן יבואו גם הם אל מקום
המעצבה הזה :ויאמר אברהם יש להם משה והנביאים אליהם ישמעון :ויאמר לא כן אברהם אבי כי יבוא אליהם
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אחד מהמתים אז ישובו :ויאמר אליו אם לא ישמעו אל משה ואל הנביאים גם כי יקום אחד מן המתים לא
יאמינו"
קורא יקר ,אני יודע שישנם הרבה אנשים ובתוכם אולי גם כאלה שקוראים לעצמם מאמינים משיחיים שטוענים שאלו
דברי טיפשות וסתם קשקושים שבנויים יותר על יסודות הנצרות ולא יהדות .אבל זאת סתם ביקורת לא לעניין מכוון
שבאמת נאמר לנו שדבר הצלב הוא סכלות והשאלה היא למה ?
"כי דבר הצלו ב סכלות הוא לאובדים אבל לנו הנושעים גבורת אלוהים :כי כן כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת
נבונים אסתיר :איה חכם איה סופר איה דורש העולם הזה הלא סיכל האלוהים את חכמת העולם הזה" "כי כן
כתוב אאבד חכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר :איה חכם איה סופר איה דורש העולם הזה הלא סיכל האלוהים
את חכמת העולם הזה :כי אחרי אשר בחכמת האלוהים לא ידע העולם את האלוהים בחכמה היה רצון מלפניו
להושיע בסכלות הקריאה את המאמינים" "כי היהודים שואלים להם אות והיונים מבקשים חכמה :ואנחנו
משמיעים את המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסיכלות ליונים :אבל למקוראים בין מיהודים בין מיונים את
המשיח אשר הוא גבורת אלוהים וחכמת אלוהים" "יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחולשת האל חזקה
היא מאדם :כי ראו נא אחי את קריאתכם שלא רבים החכמים מן הבשר לא רבים השליטים לא רבים החורים :כי
בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק :ובדלת העולם
בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו :כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר :וממנו אתם במשיח
ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלוהים ולצדקה ולקדושה ולפדיום :ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה"
הראשונה אל הקורנתיים א'08-30
לאור הכתוב אנחנו לומדים שהאמונה במותו ותקומתו של ישוע המשיח מהמתים מהווה עבורנו את סוף הדרך
למאמצינו האישים להשיג בכוחות עצמיים את הישועה .אנחנו קמים בבוקר אחד ומגלים שלא המעשים שלנו הם
הקובעים ולא המוסר העצמי שלנו הוא שיקרב אותנו לאלוהים וגם לא מידת הדתיות שבנו או היחס לדת היהודית הם
שיוכלו לספק לנו סליחת חטאים וחיי עולם .רק מה שאלוהים עשה עברנו דרך בנו ישוע המשיח יכול להושיע אותנו
לנצח.
אני רוצה כמו תמיד לאחל לך שבוע טוב והרבה אושר ובריאות בימים אלו ולהתראות עד הפעם הבאה.
דב אבנון

ככה נושעתי  -פרק ב'
פדיון  -פדות
ישעיהו פרק יב
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ּותנַחֲ מֵ נִּ י׃ ִּ 2הנֵה אֵ ל יְ שּועָּ ִּתי אֶ בְ טַ ח וְ ֹלא אֶ פְ חָּ ד; כִּ י־עָּ זִּ י
יב וְ ָאמַ ְר ָּת בַ ּיוֹם הַ הּוא ,או ְֹדָך יְ הוָּ ה ,כִּ י ָאנַפְ ָּת בִּ י; ָּישֹב אַ פְ ָך ְ
ּושַאבְ ֶתם־מַ יִּ ם ְב ָּששוֹן; ִּממַ עַ יְ נֵי הַ יְ שּועָּ ה׃
וְ זִּ ְמ ָּרת יָּּה יְ הוָּ ה ,וַ יְ ִּהי־לִּ י לִּ ישּועָּ ה׃ ְ 3
 13וַ ּיַעַ ן יֵשּועַ וַ ּיֹאמֶ ר אֵ לֶיהָּ כָּ ל־הַ שֹתֶ ה ִּמן־הַ מַ יִּ ם הָּ אֵ לֶה יָּשּוב וְ יִּ ְצמָּ א׃ 14וַ אֲ ֶשר יִּ ְש ֶתה ִּמן־הַ מַ יִּ ם אֲ ֶשר ָאנֹכִּ י נֹתֵ ן ל ֹו
ֹלא יִּ ְצמָּ א לְ ע ֹולָּם כִּ י הַ מַ יִּ ם אֲ ֶשר אֶ ֶתן־ל ֹו יִּ ְהיּו בְ ִּק ְרב ֹו לִּ ְמקוֹר מַ יִּ ם נֹבְ עִּ ים לְ חַ ּיֵי הָּ ע ֹולָּם׃ יוחנן ד ' 13,14
ֹלהים הֱ ִּקימ ֹו ִּמן־הַ מֵ ִּתים
 01יִּ ּוָּ ַדע לְ כֻלְ כֶ ם ּולְ כָּ ל־עַ ם יִּ ְש ָּראֵ ל כִּ י־בְ ֵשם יֵשּועַ הַ מָּ ִּשיחַ הַ נ ְָּצ ִּרי אֲ ֶשר ְצלַבְ ֶתם וַ אֲ ֶשר הָּ אֱ ִּ
ַאס ֶתם אַ ֶתם הַ בוֹנִּ ים וַ ְת ִּהי לְ רֹאש פִּ נָּה׃  01וְ אֵ ין
בִּ ְשמ ֹו עֹמֵ ד הָּ ִּאיש הַ זֶ ה בָּ ִּריא לִּ פְ נֵיכֶ ם׃  00וְ הּוא הָּ אֶ בֶ ן אֲ ֶשר ְמ ְ
ָאדם אֲ ֶשר־ב ֹו נִּ ּוָּ ֵשעַ ׃ מעשי השליחים ד' 01-01
הַ יְ שּועָּ ה בְ ַאחֵ ר כִּ י ֹלא נִּ ַתן ַתחַ ת הַ ָּשמַ יִּ ם ֵשם ַאחֵ ר לִּ ְבנֵי ָּ
ֹלהים ֹלא־חָּ ַשב ל ֹו לְ ָּשלָּל הֱ יוֹת ֹו ָּשוֶ ה
 5כִּ י יְ ִּהי לְ בַ בְ כֶ ם כִּ לְ בַ ב הַ מָּ ִּשיחַ יֵשּועַ ׃  6אֲ ֶשר ַאף כִּ י־הָּ יָּה ִּב ְדמּות הָּ אֱ ִּ
ָאדם׃  8וַ ּי ְַשפֵ ל
ָאדם וַ ּיִּ מָּ צֵ א בִּ ְתכּונָּת ֹו כְ בֶ ן ָּ
ם־הפְ ִּשיט אֶ ת־עַ ְצמ ֹו וַ ּיִּ לְ בַ ש ְדמּות עֶ בֶ ד וַ יְ ִּהי דוֹמֶ ה לִּ בְ נֵי ָּ
ֵאֹלהים׃  7כִּ י ִּא ִּ
ל ִּ
ל־שם׃  01אֲ ֶשר
ֹלהים ְמאֹד וַ ּיִּ ֵתן־ל ֹו ֵשם ַנ ֲעלֶה עַ ל־כָּ ֵ
ד־מיתַ ת הַ ְצלִּ יבָּ ה׃  9עַ ל־כֵ ן ִּהגְ בִּ יה ֹו הָּ אֱ ִּ
אֶ ת־נַפְ ש ֹו וַ ּיִּכָּ נַע עַ ד־מָּ וֶ ת עַ ִּ
ָָּארץ׃  00וְ כָּ ל־לָּשוֹן תו ֶֹדה כִּ י ָאדוֹן יֵשּועַ הַ מָּ ִּשיחַ לִּ כְ בוֹד
ּומ ַתחַ ת ל ֶ
ָארץ ִּ
בְ ֵשם יֵשּועַ ִּתכְ ַרע כָּ ל־בֶ ֶרְך אֲ ֶשר בַ ָּשמַ יִּ ם ּובָּ ֶ
ֹלהים הָּ ָאב׃ אל הפילפיים ב' 9-00
אֱ ִּ
קורא יקר ,בזמן שאני כותב על הדרך שדרכה נושעתי .אני יודע מראש ,שהרבה ממה שאני מספר לך ,עדין לא ידוע לך
ובמיוחד אם אתה עדין לא מאמין משיחי .אני יודע גם שהרבה מהמונחים שבהם אני משתמש ,אולי נשמעים לך קצת
מוזרים .כנראה זה בגלל שתחנות השידור בארץ או הטלוויזיה הישראלית אינם נוהגים לשדר תוכניות שקשורות לנושא.
מצד שני ,סביר להניח שבמידה והנושא היה מוכר לך ,לא הייתי צריך לכתוב לך וגם מאמינים אחרים לא היו צריכים לספר
לך אודות ישוע המשיח .אבל ההפך הוא הנכון .אני יודע טוב מאוד ,שכל מה שקשור לאמונה בישוע המשיח ,כולל כל
המונחים וצורת הביטוי חדשים עבורך ,מכוון שהבשורה אודות ישוע המשיח היא חדשה לרבים מעם ישראל ,למרות
שהבשורה עצמה היא בת  1111 -+שנה.
בשורת המשיח והדרך שדרכה תוכל להיוושע .כלומר ,להבין ולקבל את דרך הגאולה מעונש החטא שהוא המוות ,כפי
שהאדון ישוע המשיח השלים עבורי ועבורך .היא מאד פשוטה .כדי להבין את בשורת המשיח אתה לא זקוק להשכלה
תיכונית או לסיים לימודים באוניברסיטה .כמו כן לא צריך לחפש תירוצים כמו " אני לא בא מרקע דתי או אין לי
כסף"וכו' .בשורת המשיח אודות חסדו של אלוהים דורשת רק לב פתוח וצמא שרוצה להכיר את אלוהי אברהם יצחק
ויעקוב ולחיות אתו בשלום ,על בסיס סליחת החטאים דרך דמו של ישוע המשיח.

ֹלהי ם אֶ ת־ַאהֲ בָּ ת ֹו אֵ לֵינּו אֲ ֶשר מָּ ִּשיחַ מֵ ת בַ ע ֲֵדנּו וַ אֲ נ ְַחנּו עוֹד חַ טָּ ִּאים׃  9וְ עַ ָּתה אֲ ֶשר נִּ ְצ ַד ְקנּו
ּ 8ובָּ זֹ את הו ִֹּדיעַ הָּ אֱ ִּ
ֵאֹלהים בְ מוֹת בְ נ ֹו בִּ ְהיוֹתֵ נּו אֹיְבִּ ים ַאף כִּ י־נִּ ּוָּ ַשע
בְ ָּדמ ֹו עַ ל ַאחַ ת כַ מָּ ה וְ כַ מָּ ה ֶשנִּ ּוָּ ַשע ב ֹו ִּמן־הַ ָּקצֶ ף׃  01כִּ י ִּהנֵה הֻ ְר ִּצינּו ל ִּ
עַ ָּתה בְ חַ ּיָּיו ַאחֲ ֵרי אֲ ֶשר הֻ ְר ִּצינּו׃ אל הרומיים ה' 9
במילים מאוד פשוטות ,ישר ולעניין ,אלוהים לקח את החטאים שלנו ונתן לבנו יחידו להיות הקורבן עבורם .תחשוב לרגע
על העובדה הבאה .כל מה שאנחנו מייחלים להשיג מידי שנה בשנה ביום כיפור מחדש ,ישוע המשיח השלים עבורך פעם
אחת ולתמיד.
לכן השאלה שאתה תמיד צריך לשאול את עצמך היא לא " לאיזה דת אתם בעצם שיכים"? אלא "מה אתם מאמינים או
מהי האמונה שלכם?" את התשובה הבאה תשמע ממני עוד כמה וכמה פעמים במשך המאמר הזה ,מכוון שתשובה אחרת
אין לי!
אנחנו מאמינים שאלוהים שלח את בנו ישוע המשיח למות עבור החטאים שלי ושלך .כן אותו ישוע שיום אחד יהיה מלך
ישראל וימלוך מירושלים ,הוא היום קודם כל המושיע שלנו .לא מהאויבים שלנו אלא מהאויב הכי גדול שלנו ,מעונש החטא
שהוא המוות .כל מה שאנחנו צריכים לעשות על מנת שגם אתה וגם אני נוכל להגיד בפה מלה שנושענו משכר החטא שהוא
המוות ,זה רק להאמין באלוהים ובעובדה שדרך בנו ישוע המשיח ,דרך מותו על הצלב והעובדה שהוא קם ביום השלישי
מהמתים ,יש לנו את סליחת החטאים.
רק דרך ישוע המשיח יש לנו את הצדקה המושלמת .אם היום אלוהים מסתכל עליך ,כפי שאתה ,הוא לא רואה אדם צודק
לפניו .כמובן שאתה יכול להתלבש באופן מסוים או להשתייך לקבוצת אנשים מסוימת שחבריה יגידו עליך או יצביעו עליך
כאדם צדיק שעוסק הרבה בגמילות חסדים .אבל עבור אלוהים ,ללא ישוע המשיח ,אתה נשאר עדין אותו אחד ,ערום וללא
צדקת אלוהים.
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ּ 12ו ְבכֵן ְמלִיצֵי ַהמָּשִ י ַח אֲ נַחְנּו ְוהָּאֱֹלהִים ַמזְהִיר אֶ תְ כֶם עַל־יָּדֵ נּו נְ ַבקֵש ִמכֶם ְבעַד ַהמָּשִ י ַח הִתְ ַכ ְפרּו־נָּא לֵאֹלהִים 13
כִי אֶ ת־אֲ שֶ ר ֹלא־יָּדַ ע חֲטָּ ָאה א ֹתֹו עָּשָּ ה ַלחֲטָּ ָאה ַבעֲדֵ נּו ְל ַמעַן נִ ְהיֶה־בֹו אֲ נַחְנּו ְל ִצדְ קַת אֱֹלהִים " השנית אל
הקורנתיים ה' 10
ישנם תמיד אלו שחושבים שבגלל שהמאמין המשיחי מתהלל בצדקת אלוהים ,דרך ישוע ,הוא בן אדם יותר טוב מאחרים.
הצהרה כזאת תהפוך אותנו להיות שקרנים .מכוון שגם עם ישראל ,שנבחר על ידי אלוהים לשמש אור לגויים וגם אני ואתה
בתור מאמינים משיחים לא נבחרנו על מנת שאנשים יצביעו עלינו בתור עושי הנפלאות .אנחנו נבחרנו מתוך מטרה אחת.
שחסדו של אלוהים יתגלה בנו .אם משהו שואל אותי מאיפה יש לך את השקט והשלווה או הביטחון הזה .אני אף פעם לא
עונה "ככה נולדתי" או "זה חלק מהאופי שלי" אני מפנה את השואל לאלוהי אברהם יצחק ויעקוב ולאהבתו דרך ישוע
המשיח.
צדקת אלוהים אומרת ,שרק במידה ואתה צדיק מושלם ,אלוהים ייתן לך חיי עולם .גמילות חסדים אינה יכולה להפוך
אותך לצדיק מושלם .אלוהים באהבתו וחסדו פתר עבורך את הבעיה דרך ישוע המשיח .אלוהים רוצה לתת לך ,דרך
האמונה בישוע ,חיי עולם ושלמות רוחנית ,לא על סמך המעשים שלך אלא על סמך העבודה שישוע המשיח הוא האדון,
שמת עבור חטאיך וקם לתחייה ,כדי שתהיה צדיק בעיני אלוהים.
במילים אחרות ,אלוהים מסתכל עלינו מלמעלה מהשמים ,ממקום מושבו הנצחי ומחפש אנשים שדורשים אחריו" .יהוה
משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש אלוהים" תהילים יד'  1,2.הוא רואה כמובן הרבה אנשים ,הרבה
דתות והרבה היכלים שכביכול נבנו לכבודו .הוא רואה גם הרבה אנשים שמצפים ממנו לתמורה על נאמנותם הדתית כביכול
והתמדתם בגמילות חסדים .אך מכוון שאלוהים ,הוא זה ,שלאורך כל ההיסטוריה קבע את הדרך .קיימת תשובה אחת
ויחידה לכולם " אני מוכן לתת את צדקתי ולפרוש את ידי עליכם רק דרך בני ישוע המשיח ועל סמך מה שהוא השלים
במותו על הצלב ותקומתו מהמתים" זאת היא ההגדרה האחת ויחידה לאהבת אלוהים וזאת היא גם תכלית הבשורה שלנו.
מהנאמ ר באיגרת של שאול הטרסי אל הרומיים אנחנו לומדים הרבה על הישועה שלנו .אנחנו לומדים שם שוב ושוב שרק
על סמך האמונה בישוע המשיח אנחנו יכולים להיות בטוחים שאלוהים נתן לנו את צדקתו וכתוצאה מכך את חיי העולם.
כאשר אתה מקבל את ישוע בתור המשיח והאחד ויחיד שהשלים עבורך את ישועת העולמיים .אני לא מתכוון פה לאורך
חיים דתי ,או שמירת חלק ממצוות התורה או תלית מזוזה על משקוף דלת הכניסה לביתך .אני גם לא מדבר על הצורות
השונות או ההגדרות
השונות לחזרה בתשובה וגם לא על כל סוגי הטהרות למיניהם וגם לא על שאיפתך האישית להיות אדם יותר מוסרי או בעל
משפחה יותר טוב .אנחנו מדברים על הלב .על אמונה שנשענת (או נחה) על מה שישוע המשיח עשה עבורנו במותו ותקומתו
מהמתים על מנת להושיע אותנו.
בדרשה הזאת אני רוצה לדבר אתך על הנושא " פדיון או פדות".

 11כִּי־ ֻכלָּם ָּחטָּאּו ְו ַחס ְֵרי־כְבֹוד אֱֹלהִּים ֵהמָּה׃ ְ 11ונִּצְדְ קּו ִּחנָּם ְב ַחסְדֹו עַל־י ְדֵ י ַהפְדּות ֲאשֶׁ ר ָּהיְתָּה ַב ָּמשִּי ַח י ֵשּועַ׃ ֲ 12אשֶׁר
שָּמֹו ָּה ֱאֹלהִּים ְל ָּפנֵינּו ְלכַפ ֶֹּׁרת עַל־יְדֵ י הָּאֱ מּונָּה בְדָּ מֹו ְלה ְַראֹות אֶׁת־צִּדְ קָּתֹו ַאח ֲֵרי ֲאשֶׁר ֶׁה ֱעבִּיר אֶׁת־ ַה ֲח ָּטאִּים ה ִָּּראשֹּנִּים ְבעֵת
ֶׁח ְמלָּתֹו׃ ְ 12לה ְַראֹות אֶׁת־צִּדְ קָּתֹו ָּבעֵת הַז ֹּאת כִּי צַדִּ יק הּוא ּו ַמצְדִּ יק אֶׁת־בֶׁן־אֱמּונַת י ֵשּועַ׃ אל הרומיים ג' 12
משמעות המילה "צדקה" על פי הנאמר בכתבי הקודש ( תנ"ך וברית חדשה) היא :שאלוהים יצהיר עליך ,על סמך האמונה,
שכל מעשיך ישרים.
משמעות המילה "פדיון" היא לשחרר משהו מעבדות לחרות ,על ידי תשלום המחיר .ישוע המשיח שילם בנפשו את המחיר
שהיה תלוי עלינו .הוא זה ,האחד ויחיד ,שהשלים עבורך את כל המכירה ,בזה שהוא שיחרר אותך מעבדות החטא .הוא זה
שלקח על עצמו את כל האשמה שלי ושלך .הדרך שבה הוא עשה את זה ,נקראת "פדיון" .כלומר :לשלם את מלוא המחיר
על מנת שתוכל לצאת לחופש.
פדיון מעונש החטא ,נחשב לאחת מתורות היסוד של כתבי הקודש .אלוהים פדה את עם ישראל מעבדות לחרות ,בזה שהוא
הוציא אותם ממצרים .כמובן שתורת הפדיון היא לא נושא כל כך פופולרי שאנשים אוהבים לדבר עליו .פדיון קשור גם
לאשמה ,וזה לא מטבעם של אנשים להכיר בעובדה שעקב היותם חוטאים מבטן ומלידה ,הם עומדים אשמים ועם ידיים
ריקות מול גדולת האלוהים.

10

www.AmenAmen.nl

תֹורה צִּדְ קַת אֱ ֹלהִּים
ַּתֹורה דַ עַת ַה ֵחטְא׃ ְ 13ועַּתָּה ִּב ְבלִּי ָּ
ַּתֹורה ֹלא־יִּצְדַ ק ְל ָּפנָּיו כָּל־ ָּבשָּר כִּי עַל־י ְדֵ י ה ָּ
ש ִּמ ַמ ֲעשֵי ה ָּ
ִּ 12מ ְפנֵי ֶׁ
ַּתֹורה ְו ַהנְבִּיאִּים׃ ְ 11והִּיא צִּדְ קַת אֱֹלהִּים בֶׁאֱ מּונַת י ֵשּו ַע הַמָּ שִּי ַח אֶׁל־כ ֹּל ְועַל־כ ֹּל אֲ שֶׁר
יָּצְָאה לָּאֹור ֲאשֶׁ ר ֵהעִּידּו ָּעלֶׁי ָּה ה ָּ
ֶׁה ֱאמִּינּו בֹו כִּי אֵין ְל ַהבְדִּ יל׃ אל הרומים ג' 10.
כולנו שמענו על המושג "תורה מסיני" ואין כוונתי פה לתורה שבעל-פה ,אלא לתורה האחת ויחידה שניתנה לעם ישראל,
על ידי משה .אותה תורה ,מלבד כל המצוות והחוקים שמהם היא היתה בנויה ,העידה גם על העובדה הבאה :שיום יבוא
ואלוהים יצדיק את בני האדם ,לא על בסיס המעשים שלהם אלא על בסיס האמונה.
על סמך הנאמר בספר ויקרא פרק כו' אנחנו לומדים שהתורה ניתנה לעם ישראל על מנת ללמד אותנו מזה חטא .אנחנו
מוצאים באותה תורה ,שנחשבה לחכמת אלוהים ,גם את היסודות לתורת הפדיון.
" כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו" ויקרא כה' 12
איך פודים משהו:
 )0אתה צריך להיות קרוב שלו ,כלומר לא כל אחד אלא הקרוב ביותר.
) 1יכול לפדות אותו ,כלומר יש באפשרותו לשלם את מלוא המחיר.
 )2אתה חייב לרצות לעשות את זה ולא מתוך הכרח.
קורא יקר ,האדון ישוע המשיח הוא האחד ויחיד שעונה על כל הדרישות האלו .כל מה שהמשיח השלים עבורנו במותו
ותקומתו ,עונה על דרישות התורה בהקשר לגאולה ולפדיון.
אל העברים א' " 6:ובהביאו את הבכור שנית לעולם"...
ישוע המשיח הוא הקרוב שלנו -הוא אלוהים הבן שישב לימין הגבורה ופדה אותנו מקללת החטא.

אל העברים ב' ְ 31ויַעַן כִּי ַהיְלָּדִּ ים ֻכלָּם יַחְדָּ ו ָּבשָּר וָּדָּ ם ַאף־הּוא ָּלבַש בָּשָּ ר וָּדָּם כְמֹוהֶׁם לְמַ עַן ֲאשֶׁר יְ ַבטֵל עַל־י ְדֵ י ַה ָּמוֶׁת
שטָּן׃ ּ 32ו ְלהַּתִּ יר כָּל־ ֵאלֶׁה ֲאשֶׁר ֵמאֵימַ ת ַה ָּמוֶׁת הָּיּו נְתֻ נִּים ְל ַעבְדּות כָּל־יְמֵי ַחי ֵיהֶׁם׃
שלֶׁת ַה ָּמוֶׁת הּוא ַה ָּ
אֵת ֲאשֶׁר־לֹו מֶׁ ְמ ֶׁ
אתה אולי תתפלא לשמוע ,אבל ישוע המשיח מעולם לא נוצר או נברא .בתור אלוהים ,הוא התגלה לזמן מה בבשר .אני
אומר את זה מכוון שזה יכול לעזור לך להבין שקיים הבדל גדול בין כל אותם מנהיגים רוחניים ,שמתו אי פעם עבור רעיון
רוחני זה או אחר ,לבין ישוע המשיח .אותם מנהיגים רוחניים ,כולם ללא הבדל ,היה להם אבא ואימא ואילו ישוע המשיח
תמיד היה קיים אלא שהוא לזמן מה לבש בשר ונהיה לבן אדם כמוני וכמוך ,רק ללא חטא .נשמע קצת מוזר ? כן ! אבל זאת
האמת המשיחית שבנויה אך ורק על הנאמר בדבר אלוהים.
אם אנחנו כבר מדברים על הלידה של ישוע המשיח לאמו מרים .אני רוצה להדגיש בפניך ,שמה שהכנסייה הקתולית
מלמדת אודותיה  -שהיא כביכול אמו של אלוהים -הוא רעיון מטעה ולא נכון מראשיתו ועד סופו .אלוהים תמיד היה קיים
ואין לו אבא ואימא או התחלה וסוף .כל מה שמרים עשתה זה היה להוליד את ההתגלות בבשר של אלוהים .היא היתה כלי
בידי אלוהים ולא יותר.
אני לא מבקש ממך לנסות להבין את הכל .פה תגלה לראשונה אולי ,את ההבדל בין אמונה חיה שנשענת על הנאמר בכתוב
לבין אורך מחשבה ,שכל ישר או הגיון שמנסה ורוצה להבין איך הכל נוצר .אני כולי תיקווה שבמידה ואתה עדין אינך
מאמין ,שיום יבוא ותקבל את עצם העובדה שאלוהים עזב רק פעם אחת את נצח הנצחים .על מנת לקחת דמות של בן אדם
ולהיות הגואל שלי ושלך.
" ויען כי הילדים כולם יחדיו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת
המות הוא השטן"אל העברים ב' 02.
" כי אמנם לא במלאכים החזיק כי אם בזרע אברהם החזיק" אל העברים ב' 06.
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שים לב שישוע המשיח בזמן התגלותו בבשר ,לא לקח טבע של מלאכים אלא השתווה לזרע אברהם .המלאכים לא יכולים
להלל את אלוהים שהוא הושיע אותם ואילו זרע אברהם כן יכול .לכן שוב ושוב אנחנו מדגישים שישוע המשיח בא לעולם
לא בכדי להושיע מלאכים אלא אותי ואותך .הוא לא לקח על עצמו את הטבע של המלאכים אלא של בני אדם ,שלי ושלך
ולכן הוא הגואל שלנו .הוא זה שהפך להיות האדם ישוע המשיח " .כי אחד האלוהים ואחד הסרסור בין אלוהים ובין בני
האדם הוא בן אדם המשיח ישוע" הראשונה אל טימותיוס ב'  2.אני רוצה להזכיר לך בהזדמנות זאת .שישוע המשיח,
בבואו בפעם הראשונה ,בא רק עבור עם ישראל.
אני רוצה לחזור כעת לפסוק המפתח שלנו " :ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים יצאה לאור אשר העידו עליה התורה
והנביאים" אל הרומים ג' 10.
כן ועתה או עכשיו ,נגלה הפדיון בדרך חדשה .עכשיו ישוע המשיח הוא הגואל של כל האנושות ולא רק של עם ישראל .תחת
זמן החסד שבו אנחנו חיים .הגאולה היא לא מעבדות לחירות במובן הכלכלי והביטחוני ורק לעם ישראל אלא שחרור
מהחטא .ישוע המשיח הוא גואל העולם ,מכוון שכולם חטאו ללא כל הבדל.
חשוב מאד להזכיר לקורא הישראלי או למאמין מקרב היהודים ,שזה לא נכון לערבב בין היום או החג הנוצרי "חג המולד":
לבין הנאמר בדבר אלוהים בכל הנוגע ללידתו של ישוע המשיח לעלמה מרים .הלידה של ישוע המשיח היתה לידה ככל
הלידות אלא שמאחורי מעשה רגיל זה עומד אלוהים שלבש דמות אדם על מנת להושיע אותי ואותך.
הרבה אנשים שואלים את עצמם " :במידה ואלוהים אוהב אותי למה הוא לא עושה משהו עבורי"" .למה הוא לא עושה
משהו על מנת לשנות את המצב הכלכלי והביטחוני שלנו" האם שאלת את עצמך פעם ,למה אלוהים אינו עוזב לרגע את
הארמון השמימי שלו ויורד למטה ומתחיל להתערב בנעשה על הארץ?
ובכן אני רוצה לספר לך ,שאלוהים כבר מזמן התחיל להתערב במהלך ההיסטוריה האנושית ,בצורה כזאת שבאותו רגע
שאתה מקבל ומאמין במה שהוא עשה דרך ישוע המשיח .אתה רק תהלל את אלוהים על חסדו עבורך.
" ועתה אשר נצדקנו בדמו על אחת כמה וכמה שנושע בו מן הקצף" אל הרומיים ה' .9
אחת מהטעויות שאנשים בדרך כלל עושים .זה שהם ,דבר ראשון ,קושרים את אהבת אלוהים למצבם האישי ,שעבור רבים
הוא באמת גרוע .אני רוצה להגיד לך שאהבת אלוהים לא פתרה לי את כל הבעיות שלי וגם לך היא לא תפתור את כל
הבעיות .אלוהים ,באהבתו דרך ישוע המשיח ,טיפל דבר ראשון ,אחת ולתמיד ,בשורש כל הבעיות "בחטא" .במותו על
הצלב ,אלוהים לקח על עצמו את קללת החטא או את אותו טבע רוגז שבנו שגורם לכל המלחמות ותאוות הבצע ושיחרר
אותנו מהעונש שהגיע לנו "המוות" .נשמע אולי קצת מוזר ורחוק מהמציאות היום יומית אשר בה אנחנו חיים? יכול להיות!
אבל זאת היא האמת .מכוון שאנשים דוחים כל הזמן את האמת ,הגענו למצב שבו הרבה אנשים בעולמנו רעבים ללחם
ונלחמים אחד בשני ללא הפסק.

שנֶׁ ֱחלַש כֹּחָּּה עַל־י ְדֵ י ַה ָּבשָּר א ֹּתֹו ָּעשָּה ָּהאֱֹלהִּים
ַּתֹורה ַלעֲשֹות ִּמ ְפ נֵי ֶׁ
 1כִּי מַה־שֶׁלא י ָּ ְכלָּה ה ָּ
שלְחֹו ֶׁאת־בְנֹו בְדִּ מְיֹון ְבשָּר ַה ֵחטְא ּו ְבעַד ַה ֵחטְא ַוי ְַרשִּי ַע אֶׁת־ ַה ֵחטְא ַב ָּבשָּר׃ אל הרומיים
ְב ָּ
ח'2
ישנם הרבה מאמינים ובניהם גם אלו ,מקרב היהודים ,שנוהגים עדין להלל את התורה שאלוהים נתן לעם ישראל .השאלה
שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו פה ,היא למה ? האם זה מכוון שזה קשור לרצון אלוהים או האם זה מכוון שהרצון
להשתייך למסורת עם ישראל יותר חזק מהרצון לשרת את אלוהים כפי שהוא פועל תחת זמן החסד?.
קורא יקר ,אנחנו אף פעם לא נוכל לעמוד בדרישות הדת והתורה .הכוונה פה כמובן לכל אחת מהדתות ,ללא יוצא מהכלל.
הרבה אנשים ,כל אחד בדרכו הוא ,ינסו להגיד לך מה לעשות ואיך לחיות ,על מנת שתוכל להתגבר ולשלוט בחטא .בשעה
שדבר אלוהים אומר לנו ,חד וחלק" ,שהמשיח מת עבור חטאינו" .שרק המשיח מסוגל לפדות אותנו מקללת החטא ולא
דת ,תהיה אשר תהיה .רק ישוע המשיח יכול היה לפדות אותנו מקללת החטא ,מכוון שהוא עצמו היה ללא חטא .אבל
החשוב מכל שהוא רצה לעשות את זה .על אף עובדה שהוא היה שווא לאלוהים הוא הפשיט את עצמו ,לבש דמות של עבד
ונהיה דומה לבני אדם( .אל הפלפיים ב' 2).
ישוע המשיח תמיד היה בעל תכונות אלוהיות .הוא לא היה כמו שאר בני האדם שכל הזמן בוכים ,רבים ומקללים את
אלוהים ומאשימים אותו בכל ..לכן שוב פעם אני רוצה לחזור על העובדה הבסיסית הבאה :ישוע המשיח לקח על עצמו
דמות עבד .כלומר הוא נהיה לאחד מאיתנו אך ללא חטא .הוא הלך עד הסוף על מנת להשלים עבורנו ישועת עולמים ולפדות
אותנו מקללת החטא.
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"להראות את צדקתו בעת הזאת כי צדיק הוא ומצדיק את בן אמונת ישוע" אל הרומיים ג' 16
למה אלוהים בעצם כל כך צודק ? מכוון שהוא שילם עבור כל החטאים שלנו על הצלב! בן האלוהים ,ישוע המשיח ,לקח על
עצמו את כל האשמות שהיו נגדנו .בוא לא נשכח את העובדה ,שישוע מת עבורנו על הצלב .אלוהים שם עליו את כל חטאינו
והאשמה שהיתה נגדנו .אמונה אמיתית משמעותה שאנחנו מקבלים בעצם את כל מה שאלוהים עשה עבורנו ,דרך ישוע
המשיח ,על מנת לשחרר אותנו מקללת החטא.
ש ים לב שכל הדברים שעליהם אני כותב אינם מצויים בספרי הלימוד וגם קשה יהיה למצוא אותם בספרי ההיסטוריה .אני
מסכים אתך שדברים אלו נשמעים מוזרים לאוזן היהודית .אבל למרות הכל אני חייב לציין בפניך ,שלא מדובר פה ביהדות
או נצרות או איך שתרצה לקרוא לזה .מדובר פה בדבר אלוהים חיים והאמת האחת ויחידה שניתנה לנו ,אשר דרכה נוכל
להיוושע ולהכיר את אלוהים חיים.
אני יכול להגיד לך בפה מלא ,שנכון ל 1111אין שום סיבה בעולם שתרגיש את עצמך אשם בפני אלוהים .אין גם שום סיבה
שהחטא ישלוט בחייך .מכוון שקיימת אפשרות ,לכל אחד ,לקבל את הפדיון על סמך מה שישוע עשה עבורנו על הצלב.

ִּ 31מ ְפנֵי שֶׁי ֹּדְ עִּים אַּתֶׁם כִּי ֹלא־בְדָּ בָּר נִּ ְפסָּד ֹלא ְב ֶׁכסֶׁף וְֹלא ְבזָּהָּב נִּפְדֵ יתֶׁ ם מִּדֶׁ ֶׁרְך ַה ְב ְלכֶׁם ֲאשֶׁ ר ָּהנְ ַחלְּתֶׁם ֵמאֵת אֲבֹותֵ יכֶׁם׃ 31
שיחַ׃  12הַנֹודָּע מֵר ֹּאש ִּל ְפנֵי מֹוסְדֹות ּתֵ בֵל ְונִּגְלָּה בְַאח ֲִּרית ַהיָּמִּים
שאֵין־בֹו מּום בְדַ ם ַה ָּמ ִּ
כִּי אִּם־בְדַ ם יָּקָּר שֶׁל־שֶׁה תָּ מִּים ֶׁ
ְל ַמ ַענְכֶׁם׃ ַ 13ה ַמ ֲאמִּינִּים עַל־פִּיו בֵאֹלהִּים אֲ שֶׁר ֵהקִּים א ֹּתֹו ֵמעִּם ַהמֵתִּ ים ַוי ִּּתֶׁ ן־לֹו כָּבֹוד ְל ַמעַן הֱיֹות אֱ מּונַתְ כֶׁם ּתִּ ְקוָּה
ֶׁת־רעֵהּו
ש ֵאין בָּּה ֲחנֻפָּה ַו ֲא ַהבְּתֶׁ ם אִּיש א ֵ
שמְ ֲעכֶׁם בְקֹול ָּה ֱאמֶׁת לְַא ֲחוָּה ֶׁ
לֵאֹלהִּים׃  11ז ַכּו אֶׁת־נַפְש ֹּתֵ יכֶׁם עַל־יְדֵ י הָּרּו ַח ְב ָּ
שחֵת בַמַ ֲאמָּר שֶׁל־ ֱאֹלהִּים ַהחַי ְו ַה ַקי ָּם
שחָּת כִּי אִּם־מִּ ז ֶַׁרע ֹלא יִּ ָּ
שנִּית ֹלא ִּמז ֶַׁרע נִּ ְ
ַא ֲהבָּה ַעז ָּה ְבלֵב טָּהֹור׃  11כַנֹולָּדִּ ים ֵ
לְעֹולָּם׃  11כִּי כָּל־בָּשָּ ר ָּחצִּיר ְוכָּל־כְבֹוד ִּאיש ְכצִּיץ הַשָּ דֶׁ ה׃  12יָּבֵש ָּחצִּיר נָּבֵל צִּיץ ּודְ בַר י ְהֹוָּה י ָּקּום לְעֹולָּם וְהּוא הַדָּ בָּר
ֲאשֶׁר ֻבשַר ָּלכֶׁם׃ הראשונה לפטרוס א' 01-10
קורא יקר ,המין האנושי כלומר אני ואתה ,הוא פרי בריאת אלוהים .עד לרגע שבא החטא ולקח את מה שנברא טוב .השחית
אותו ועיוות את המטרה שלשמה נבראנו .במקום שנגיד בפה מלא שאלוהי אברהם יצחק ויעקוב ברא אותנו ,נהפכנו להיות
עבדים לחטא .רק הודות לאהבת אלוהים דרך ישוע המשיח אנחנו יכולים להגיד היום בפה מלא "שאלוהים ברא אותנו וגם
קנה אותנו"
גולש יקר כמו תמיד  ,גם הפעם אני רוצה לאחל לך כל טוב .במידה ואתה עדין אינך מאמין משיחי אני רוצה להזמין אותך
לקבל את ישוע בתור המושיע שלך ולהוושע על ידי חסדו .על תדחה את ההצעה הזאת מכוון שהימים קצרים.
להתראות עד הפעם הבאה
דב אבנון  -הולנד
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