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סליחת חטאים
חלק א'
שלום קורא יקר,
תקופת החגים כולל יום כיפור קרבה לבוא  .הזמן כמובן רץ לו והנה עוד מעט תקופת החגים כבר תהיה מאחורינו
אבל כל מה שקשור לסליחה ,סליחות ,חטא או חטאים נשאר כמובן אקטואלי במשך כל ימות השנה.
מה אנחנו בתור מאמינים משיחיים יודעים על הנושא? ואיך סליחת חטאים עובדת בחיי היום יום שלנו? .עבור הלא
מאמין ,יהודי או לא יהודי כאחד ,קימות הרבה דר כים שונות ומשונות שדרכן אנשים אמורים לקבל את ההרגשה
שהנה כל חטאיהם ,מהראשון ועד האחרון שבהם ,אכן נסלחו .הנה אחד נוהג לבקר פעם בשנה בבית הכנסת ואילו
ידידו הלא יהודי מקווה שהכומר או התפילה יתנו לא את הביטחון שחטאיו אכן נסלחו.
לנו בתור חלק מעם ישראל הבעיה י דועה באופן יותר אישי ובייחוד אלו שסבלו באופן ישיר או בעקיפין ממעשי
ידיהם של הגרמנים בזמן מלחמת העולם או היו קרבן למעשה טרור זה או אחר .אנשים נוהגים לומר לעתים קרובות
"לא לשכוח ולא לסלוח" .כתבי הקודש מזכירים כמה וכמה אנשים שאמרו " אני חטאתי" ובעצם לא התכוונו באמת
למה שהם אמרו .איך שלא יהיה זאת הרגשה מאד מיוחדת לחיות נכון לשנת  3002מתוך הידיעה שהנה אלוהים
סלח לך פעם אחת ולתמיד אם אתה יהודי או לא.
קורא יקר ,אני לא יודע באיזה צורה אתה נוהג לחגוג את יום כיפור ואם בכלל .מבחינתי העיקר הוא שאתה מבין
ומאמין לבשורה או החדשות הטובות אודות ישוע המשיח שמת עבור חטאינו וקם לתחייה בעבור צדקתנו .הראשונה
אל הקורנתיים טו' 1-5

" כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קבלתי כי המשיח מת בעד חטאינו כפי הכתובים :וכי
נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים"
בחיי היום יום שלנו אנחנו נתקלים הרבה פעמים במילה "סליחה" .משהו דחף אותך בטעות ומבקש סליחה .משהו
עוצר אותך ברחוב ואומר "סלח לי אולי אתה יודע מה השעה" רבים אולי מכירים את הביטוי "עמך הסליחה(על
יסוד תהילים קל ) 4אבל השאלה העיקרית היא האם אנחנו באמת מבינים את משמעות המושג?
בתור מאמינים מ שיחיים חשוב מאד שנדע שיש לנו כבר סליחה על החטאים שלנו .שהסליחה הזאת היא נצחית
ואינה תלויה במעשינו אלא ניתנה לנו על פי עושר חסדו של אלוהים .אני מדגיש את זה מכוון שיש מאמינים
שנותנים לרגשי האשמה להוביל אותם .הם אינם יכולים לקבל את העובדה שאלוהים אכן כבר סלח להם למרות
גודלו של החטא .ישנם אלו שמרחיקים לכת וטוענים שגם בתור מאמינים אנחנו יכולים לבצע את " החטא למות"
(הראשונה ליוחנן ה'  .11-11מבלי אפילו לשאול את עצמם עבור מי הכתוב נכתב ובהקשר לאלו נסיבות.
אני רוצה להגיד לך קורא יקר "שסליחת החטאים" היא המפתח ליציבות רגשית .לכן במידה ואתה באמת רוצה
להנות מיציבות רגשית אני מזמין אותך ללמוד מה הכתוב מלמד על "סליחת חטאים".
על מנת שנוכל להבין איך "סליחת חטאים" פועלת נכון לשנת  3002כלומר תחת הנהגת חסד אלוהים .אני אצטרך
להתייחס הרבה לנאמר על ידי השליח שאול הטרסי שהוא השליח של קהילת "גוף המשיח" .על מנת להבין ולהנות
ממילוא עושרו של המשיח בכל הקשור לנושא "סליחת חטאים" יהיה עלינו לשקוד ולהתייצב נאמנים לפני האלוהים
ולחלק נכון את דבר האמת ( השנית אל טימותיוס ב' 15).

"היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלוהים וכפועל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת"
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חשוב מאד לציין שאת הנושא "סליחת חטאים" ניתן למצוא מספר בראשית עד לאחרון הספרים חזון יוחנן .נכון
להיום ,לאור העובדה שהאדון ישוע המשיח כבר קם מהמתים .אנחנו יכולים להבין את מלוא המשמעות של נושא
חשוב זה.
האיגרת של השליח שאול הטרסי אל המאמינים בקולסא מדברת יותר מכל איגרת אחרת על "סליחת חטאים".
מתוך ניסיוני האישי בתור אחד שכבר קרוב ל 30שנה מלמד את הנאמר בדבר אלוהים אם זה בתור רועה עדה או
בתור מבשר .למדתי שישנן שתי עובדות בסיסיות מאד חשובות שלא כל אלו אשר נקראים מאמינים באמת יודעים.
 1דר ך האמונה יש לנו כבר את סליחת החטאים ,חינם ,תודות לעושר חסדו של אלוהים מכוון שהאדון ישוע המשיח
מת עבור חטאינו.
 3איך לסלוח לאחרים כמו שהאדון ישוע כבר סלח לנו.

אז איך אפשר לדעת שכל חטאינו אכן נסלחו ?
סביר להניח שאותו אחד שבאופן קבוע נוהג לקחת חלק בתפילות יום הכיפור מידי שנה בשנה ,אינו יודע שלאלוהי
אברהם יצחק ויעקב יש תוכנית לסליחת חטאים דרך ישוע המשיח אחת ולתמיד .יכול להיות קורא יקר שאתה יהודי
שמאמין שישוע הוא המשיח אבל כמו מאמינים רבים אחרים מקרב הגווים עדין מבקש מאלוהים שיסלח לך על
חטאיך כמו שדוד המל ך ביקש או אולי מכוון שהאדון ישוע לימד ככה את תלמידיו( .הבשורה על פי מתי ו' )13-11
אני רוצה להזכיר לך שוב שסליחת חטאים לאור מותו ותקומתו של האדון ישוע המשיח היא מעשה שכבר הושלם
כפי שבריאת העולם כבר הושלמה .לכן כל מה שנותר לנו לעשות זה להודות לאלוהים שוב ושוב על עושר חסדו
הנפלא ולדעת איך להשתמש באמת זאת בחיי היום יום שלנו.
במידה ואתה מאמין משיחי ,כלומר קבלת את האדון ישוע בתור המושיע שלך? אתה חייב לדעת בביטחון מלא
שכאשר אלוהים לקח אותך ברוב חסדו להיות בנו זה היה מכוון שהאדון ישוע מת עבור חטאיך ושיחרר אותך
מעונש החטא שהוא המוות .השחרור הזה לא היה על תנאי .אתה לא בחזקת אסיר שיצא לחופשה על תנאי .אלוהים,
להבדיל מרשות בתי הסוהר ,הושיע אותך ללא תנאים.
שים לב שישועה מהחטא שונה בתכליתה משחרור ממאסר על תנאי .אלוהים לא סולח לך בהמשכים .הוא גם לא
אמר לך שהנה עכשיו סלחתי רק ל 10%מחטאיך ואם תהיה טוב ותתמיד אסלח לך על שאר החטאים .ההפך הוא
נכון ,אלוהים סלח לנו פעם אחת ולתמיד.
אני יודע ,שהחכמים בנינו יקומו ויגידו "אז עכשיו אני יכול לעשות כל מה שעולה ברוחי"? השאלה הזאת נובעת
לרוב מאי הבנה של משמעות המילה והמעשה "סליחת חטאים" שקבלנו
תודות למותו של האדון ישוע המשיח על הצלב .אל הקולסים א' 14.
" אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים" פרוש המילה סליחה זה לסלק משהו ,להפטר ,להוציא
מחוץ לתחום.

אל הרומיים ד'  " - 4הנה הפועל לא יחשב לו שכרו על פי החסד כי אם על פי החוב"
קורא יקר ,חשוב מאד שנבין שהמושג ישועה על ידי חסד הוא לא המצאה נוצרית .מדובר פה בנאמר בדבר
אלוהים עצמו .אלוהים סלח לנו ברוב חסדו .כלומר קבלנו את סליחת החטאים בתור מתנה חסד ולא עקב התמדה
דתית זאת או אחרת .אלוהים נתן לנו סליחה כמתנה למרות שבעצם זה לא הגיע לנו.
אנשים מקבלים שכר על עבודתם מכוון שזה מגיע להם .אבל מכוון שקבלנו (המאמינים) סליחת חטאים בתור
מתנה .אנחנו מוזמנים לנוח ולהנות מפרי חסדו של אלוהי אברהם ,יצחק ויעקב.
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כאשר משהו נתן לך משהו במתנה ,האם משתמע מכך שמה שקבלת הוא זול וחסר כל ערך? ולכן אתה יכול
להתייחס למתנה בזלזול? אנשים קוראים לזה "חסד זול" .לכן שוב פעם ,למרות שקבלנו את סליחת החטאים
כמתנה מאלוהים כרוב חסדו .החסד הזה בכלל לא היה זול .נהפוך הוא .אלוהים נתן את בנו את יחידו .הראשונה
לפטרוס א' 11-31

" מדעתכם כי לא בדבר נפסד בכסף או בזהב נפדיתם מדרך הבלכם אשר הנחלתם מאת
אבותיכם :כי אם בדם יקר של שה תמים ומום אין בו בדם המשיח"
כאשר אתה נותן למשהו מתנה אתה הרי לא מצפה לשמוע כתגובה "כמה אני צריך לשלם לך על המתנה הזאת"
האם מכוון שאתה נותן משהו במתנה ,אומר שלמתנה עצמה אין כל ערך? כמובן שלא! זה שקיבל נהנה מהמתנה
אבל עבור זה שנתן היא עלתה ביוקר.
קורא יקר .אני מקווה שאת מה שאני משתדל להסביר לך תוכל גם למצוא בחזרה בדבר אלוהים .אלוהים בחסדו
נתן לנו דרך בנו ישוע המשיח סליחת חטאים בחינם אבל זה בטח שלא היה זול .זה היה הודות למותו של האדון
ישוע המשיח על הצלב( .אל העברים יב' )3,2

" ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב
ויבז החרפה וישב לימין כסא האלוהים"

האם אפשר להגדיר מהו חסדו של אלוהים?
אל הרומיים ה' " - 9ועתה אשר נצדקנו בדמו מה מאד נושע מן הקצף"
את המושג חסד אלוהים אפשר להגדיר .ישנם אלו שמאמינים בגדולתו של אלוהים ורואים את כל המתרחש
מסביבנו כתוצאה ישירה לגדולת חסדו של אלוהים .אבל חסדו של אלוהים בהקשר לישועתנו וסליחת חטאים
כמתנה ניתנו כתוצאה ישירה למה שהאדון ישוע השלים עבורנו במותו ותקומתו מהמתים .זה דרך דם המשיח
שחסדו של אלוהים הפך להיות עבורנו משהו ממשי ,לסליחת חטאים ,ישועה וכו'

הראשונה אל הקורנתיים א'  " 20וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלוהים
ולצדקה ולקדוש ולפדיום :ויהי ככתוב המתהלל יתהלל ביהוה"
אז בוא נחזור שוב לנאמר באיגרת אל הרומיים ד' " 4.הנה הפועל לא יחשב לו שכרו על פי החסד כי
אם על פי החוב"
מצד אחד יש אנשים שעובדים כביכול את אלוהי אברהם יצחק ויעקב ומנסים להרויח את שכרם דרך "גמילות
חסדים" ומצד שני יש את אלו שמבינים שאין באפשרותנו להרויח משהו אצל אלוהים וכל מה שעלינו לעשות זה
לנוח בצל חסדו ולקבל בזרו עות פתוחות את כל מה שהוא כבר עשה והשלים עבורנו דרך בנו ישוע המשיח .אל
הרומים ד'  " 5אבל לאשר איננו פועל כי אם מאמין במצדיק את הרשע אמונתו תחשב לו

לצדקה"
שים לב שאת חסדו של אלוהים אפשר לקבל רק דרך האמונה .לצערנו הרב יש היום הרבה מבשרים בימינו
שמבלבלים את היוצרות .הם מלמדים שאמונה לבד אין בכוחה להושיע .הם מאמינים שהמשיח הוא סוף התורה אבל
מוסיפים לתוכנית הישועה את החוקים והטקסים שלהם .קורא יקר אמונה אמיתית נחה בצל חסדו של אלוהים
ומוצאת מרגוע במה שאלוהים כבר השלים עבורנו על הצלב .קורא יקר ,אני מקווה שגם אתה יהודי או לא יהודי
ללא כל הבדל תגיע להכרה שדרך האמונה כל חטאיך מהראשון ועד האחרון כבר נסלחו ,פעם אחת ולתמיד.
דב אבנון
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סליחת חטאים
חלק ב'
שלום קורא יקר,
אני רוצה לדבר אתך בדרשה הזאת על סליחת חטאים .סליחה היא אחת מהתכונות האלוהיות כפי שנאמר בספר
שמות לד' 1,6.

ַ 1ויַעֲב ֹר יְהוָה עַל־ ָפנָיו ַויִּק ְָרא ,יְהוָה יְהוָה ,אֵל ַרחּום ְוחַּנּון; אֶ ֶרְך אַ ַפיִּם ו ְַרב־ ֶחסֶד וֶאֱ מֶת׃  7נֹצֵר ֶחסֶד
לָאֲ ָלפִּים ,נ ֹשֵ א עָֹון ָופֶשַ ע ְוחַטָ ָאה; ְונַקֵה ֹלא יְנַקֶה ,פֹקֵד עֲֹון ָאבֹות ,עַל־ ָבנִּים ְועַל־ ְבנֵי ָבנִּים,
ַל־ר ֵּבעִׁים׃
ש ֵּלשִׁים ְוע ִׁ
עַל־ ִׁ
המקרא מעיד על מידת הרחמים של אלוהי אברהם יצחק ויעקב ועל נכונותו לסלוח לעמו החוטא שוב ושוב  .שמות
לב' 11-14.

ַ 11ויְחַל מֹשֶׁה ,אֶׁת־ ְפנֵּי י ְהוָה אֱ ֹלהָיו; וַי ֹאמֶׁרָ ,למָה יְהוָה יֶׁח ֱֶׁרה ַאפְָך ְב ַעמֶָׁך ,אֲ שֶׁר הֹוצֵּאתָ ֵּמא ֶֶׁׁרץ ִׁמצ ְַרי ִׁם,
בְכ ֹ ַח גָדֹול ּו ְבי ָד ֲחזָקָה׃ ָ 13למָה י ֹאמְרּו ִׁמצ ְַרי ִׁם לֵּאמ ֹר ,ב ְָרעָה הֹוצִׁיָאם ַלהֲר ֹג א ֹתָ ם ֶׁבה ִָׁריםּ ,ו ְלכַֹּלתָ ם ,מֵּ עַל
ְפנֵּי ָהאֲדָ מָה; שּוב ֵּמחֲרֹון ַאפֶָׁךְ ,ו ִׁהנָחֵּם עַל־ה ָָרעָה ְל ַעמֶָׁך׃  12ז ְכ ֹר לְַאב ְָרהָם ְלי ִׁ ְצחָק ּו ְליִׁש ְָראֵּ ל ֲעבָדֶׁ יָךֲ ,אשֶׁ ר
ָָארץ הַז ֹאת ֲאשֶׁר ָאמ ְַרתִׁ י ,אֶׁ תֵּן
ַארבֶׁה אֶׁת־ז ְַר ֲעכֶׁם ,כְכֹו ְכבֵּי הַשָ ָמי ִׁם; ְוכָל־ה ֶׁ
ש ַבעְתָ ָלהֶׁם בְָך ,וַתְ דַ בֵּר ֲא ֵּלהֶׁםְ ,
נִׁ ְ
14
ְלז ְַר ֲעכֶׁםְ ,ונָחֲלּו לְעֹלָם׃ ַויִׁנָחֶׁם י ְהוָה; עַל־ה ָָרעָה ,אֲ שֶׁר דִׁ בֶׁר ַלעֲשֹות ְלעַמֹו׃ פ
שים לב שהנושא המרכזי בכתבי הנביאים הוא קריאה לחזרה בתשובה ושיבה לדרכי האלוהים .החזרה בתשובה
אפשרית הודות ליכולתו של אלוהים לסלוח.
קיים כמובן הבדל בין מה שהמסורת מלמדת על איך אפשר להשיג את סליחת האל לבין מה שכתבי הקודש
מלמדים אותנו לאור מותו ותקומתו של האדון ישוע המשיח מהמתים.
המסורת מלמדת כי כדי להשיג את סליחת האל חייב האדם להתוודות שחטא ,אחר כך להתחרט על מעשהו ולבסוף
לגמור בנפשו שלא לחטוא שוב .תהליך החטא ,התשובה והסליחה הוא הנושא המרכזי בתפילות יום הכיפורים
ובתקופת הסליחות כדברי משה .במדבר יד' 19-30.

ְ 19סלַח־נָאַ ,לעֲֹון ָהעָם ַהזֶׁה כְג ֹדֶׁ ל ַחסְדֶׁ ָך; ְו ַכ ֲאשֶׁר נָשָאתָ ה ָלעָם ַהזֶׁה ,מִׁ ִׁמצ ְַרי ִׁם ְועַד־ ֵּהנָה׃  30וַי ֹאמֶׁר י ְהוָה,
ָס ַלחְתִׁ י כִׁדְ ב ֶָׁרָך׃
כתבי הקודש נכון להיום מלמדים אותנו שלאור העובדה שבית המקדש כבר מזמן חרב ואתו גם כל מסכת
הקרבנות .יכולתו של אלוהים לסלוח תחת זמן החסד נגלתה דרך האדון ישוע המשיח ומותו המכפר על הצלב.
(האיגרת הראשונה ליוחנן ב' 1,3).

הָאִּ ג ֶֶרת ה ִָּראשֹונָה ְליֹו ָחנָן הַשָ לִּי ַח פ ֶֶרק ב
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ָבנַי ִׁהנְנִׁי כ ֹתֵּ ב ֲאלֵּיכֶׁם אֶׁת־הַדְ ב ִָׁרים ָה ֵּאלֶׁה ְל ִׁבלְתִׁ י תֶׁ ֱחטָאּו ְואִׁם־י ֶׁ ֱחטָא אִׁיש י ֶׁש־לָנּו ִׁל ְפנֵּי ָאבִׁינּו ֵּמלִׁיץ
וְהּוא ַכפ ָָרה עַל־חַט ֹאתֵּ ינּו וְֹלא עַל־חַט ֹאתֵּ ינּו ִׁב ְלבַד כִׁי גַם־עַל־חַט ֹאת כָל־הָעֹולָם׃ 2י ֵּשּו ַע הַמָ שִׁי ַח ַהצַדִׁ יק׃
ב

על מנת לקבל את סליחת החטאים ,נכון להיום ,כל מה שנדרש מאתנו זה להכיר בעובדה שאנחנו בעלי טבע חוטא
ולקבל את מתנת חיי העולם דרך האמונה במה שהאדון ישוע המשיח השלים עבורנו במותו ותקומתו מהמתים.
התהליך הזה אינו קשור לימים או עד כמה אנחנו מתחננים בפני האלוהים .התהליך הזה אינו קשור לעד כמה אנחנו
מרגישים שאנחנו חטאים .על מנת לקבל את סליחת החטאים כל מה שעלינו לעשות זה להאמין במה שאלוהים נותן
לנו בחסדו.
" כאשר גם דוד מאשר את האדם אשר האלוהים יחשב לו צדקה בלא מעשים באמרו:אשרי נשוי פשע כסוי
חטאה :אשרי אדם לא יחשב ה' לו עון" אל הרומים ד' 6-8.
אשרי האיש שאלוהים כיסה את חטאיו ואינו מחשב לו אותם עוד כעוון .השליח פולוס מבשר לנו שדרך האמונה
באדון ישוע המשיח אנחנו יכולים לדעת בביטחון מלא שכל חטאינו כוסו ואלוהים אינו מחשב לנו אותם כעוון .שכר
החטא הוא המוות .גם בתור מאמינים אנחנו ממשיכים לחטוא אבל עברנו ממות לחיים הודות לחסדו של אלוהים.
הרי אנחנו יודעים שהדם לא רק מטהר מחטא אלא גם מסלק את החטא .הרי כל הנאמר בספר ויקרא פרק טז' בה
ללמד אותנו את העובדה הבסיסית הזאת .היום אנחנו כבר לא מדברים על פרים או על כהן גדול אלא על האדון
ישוע המשיח שהודות למותו ותקומתו מהמתים ,לא רק שאלוהים סלח לנו אלא הוא סילק את החטא ואינו מחשב
לנו אותו כעוון .אל העברים ט' 1-15

ִּירשּו ַה ְמק ָֹראִּים אֶ ת־ ַהבְטָ חַת נַ ֲחלַת עֹולָם
ּ 51ו ַבעֲבּור ז ֹאת הּוא מְתַ ַַ וְֵך ִּלב ְִּרית חֲדָ שָ ה לְמַ עַן אֲ שֶ ר־י ְ
ַאח ֲֵרי אֲ שֶ ר־מֵת ִּלפְדֹות ִּמן־ ַהפְשָ עִּים אֲ שֶ ר נַעֲשּו בִּימֵי ַהב ְִּרית ה ִָּראשֹונָה׃  56כִּי ִּבמְקֹום שֶ יֵש ב ְִּרית
הִּיא ַצּוָָאה צ ִָּריְך שֶ תִּ ּוָדַ ע מִּיתַ ת הַּנ ֹתֵ ן׃  57כִּי ַרק־בְמֹות ַהמֵת תִּ כֹון ַה ַצּוָָאה וְאֵין לָּה תֹקֶף ְב ַחיֵי הַּנ ֹתֵ ן׃
ָ 58לכֵן גַם־ה ִָּראשֹונָה ֹלא ֻחּנְכָה בְֹלא־דָ ם׃
קורא יקר חשוב מאד להזכיר את האמת הזאת שוב ושוב .דם משיח לא רק מכסה על החטא אלא גם מסלק אותו.
החטא מעתה ואלאה כבר אינו נושא לוויכוח .הרי השליח פולוס אומר למאמין לאור העובדה שנטבלנו למותו "כי
המת נקה מן החטא" (אל הרומים ו'  6).האם חשבת שאי פעם ימצא פתרון לכל החסרונות שלך והחטאים שלך שעד
כה הפרידו בינך לבין אלוהים? .הרי אנחנו כל הזמן מחפשים פתרונות לבעיות שיש לנו עם חברנו או בעיות בתוך
המשפחה והנה בא משהו ומציע לך את הפתרון לבעיה הכי חשובה בחיינו .הקשר בנינו לבין אלוהים .חשוב להוסיף
פה שישנם הרבה אנשים כמו פרעה שהכירו בעובדה שהם חטאו אבל לא היו מוכנים לקבל את הפתרון שאלוהי
אברהם יצחק ויעקב הציע לפתרון בעית החטא .תשובה אמיתית היא לא רק להכיר בבעיה אלא גם לקבל את
הפתרון.
אז איך באמת מגיעים למצב שבו אנחנו יודעים שחטאינו נסלחו? התשובה היא דרך הנאמר בדבר אלוהים נכון
להיום "אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים" אל הקולסים א'  14.אל האפסים א' .6
"סליחת חטאים" היא חלק בלתי נפרד ממה שהאדון ישוע המשיח השלים עבורנו במותו ותקומתו מהמתים .חשוב
מאד שנבין שכאשר האדון ישוע המשיח מת על הצלב ,הוא לא מת עבור המעשים הטובים שאנחנו עושים כביכול.
גם לא על מנת להראות לנו איך שנוכל להיות אנשים יותר טובים או יהודים יותר טובים .חסדו של אלוהים נגלה
מכוון שכבר מלהתחילה היינו בעלי טבע חוטא ,חלשים ואובדים כמו שאר בני האדם( .אל הרומיים ה' 1-9).

 6כִּי ַהמָשִּ י ַח בְעֹודֵ נּו ַחלָשִּ ים מֵת ְבעִּתֹו ְבעַד ה ְָרשָ עִּים׃ ֹ 7לא ִּב ְמה ֵָרה יָמּות אִּיש ְבעַד ַהצַדִּ יק אֲ בָל
אֶ פְשַ ר שֶ יִּשָ אֵהּו לִּבֹו לָמּות ְבעַד הַטֹוב׃ ּ 8ובָז ֹאת הֹודִּ י ַע הָאֱֹלהִּים אֶ ת־ַא ֲהבָתֹו אֵ לֵינּו אֲ שֶ ר מָשִּ י ַח מֵת
ַבעֲדֵ נּו וַאֲ נַחְנּו עֹוד חַטָ אִּים׃ ְ 9ועַתָ ה אֲ שֶ ר נִּצְדַ קְנּו בְדָ מֹו עַל ַאחַת ַכמָה ְו ַכמָה שֶ ּנִּּוָשַ ע בֹו מִּן־ ַה ָקצֶף׃
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קורא יקר ,חשוב מאד שנזכור "שאם זה על ידי חסד אז זה רק על ידי חסד והתהילה היא לאלוהים ואם זה
דרך מעשים טובים ,הליכה או גמילות חסדים אז זה רק דרך מעשים ואז לנו מגיע את הכבוד" אל הרומים
יא'  .6אל האפסים ב' 8,9
זה לא סוד גדול שהתנועה המשיחית ,יהודית ולא יהודית כאחת ,מתחלקת להרבה זרמים .ישנם אלו שמתהללים
באדון ישוע המשיח אבל מצד שני דוחים חד וחלק את עקרון הישועה על ידי חסד כפי שהשליח שאול הטרסי מלמד
בכל אגרותיו( .אל טיטוס ג' 4-1

ָ 4א ְמנָם כַאֲ שֶ ר נִּ ְגלָה נֹעַם אֱֹלהִּים מֹושִּ יעֵנּו וְַא ֲהבָתֹו אֶת־הָָאדָ ם׃ ֹ 1לא ִּב ְגלַל ַמעֲשֵ י ַהצְדָ קָה אֲ שֶ ר
עָשִּ ינּו הֹושִּ י ַע א ֹתָ נּו כִּי אִּ ם־ ְב ַחסְדֹו עַל־יְדֵ י טְ בִּילַת ַהלִּידָ ה ַהחֲדָ שָ ה ְוחִּדּוש רּו ַח הַק ֹדֶ ש׃  6אֲ שֶ ר שָ פְַך
ִּירש ְלפִּי הַתִּ ְק ָוה אֶ ת־ ַחיֵי
ָעלֵינּו ְל ַמ ְכבִּיר עַל־יְדֵ י יֵשּו ַע ַהמָשִּ י ַח מֹושִּ יעֵנּו׃  7לְמַ עַן נִּצְדַ ק ְב ַחסְדֹו ְונ ַ
הָעֹו ָלמִּים׃  8אֱ מֶת הַדָ בָר וְרֹצֶה אֲ נִּי שֶ תְ ַקיֵם אֶ ת־אֵ לֶה ְל ַמעַן אֲ שֶ ר יִּשְ קְדּו ַהמַאֲ מִּינִּים בֵאֹלהִּים ַלעֲס ֹק
ְב ַמעֲשִּ ים טֹובִּים כִּי טֹוב ַלעֲשֹות כָאֵ לֶה ּומֹועִּיל לָָאדָ ם׃
לכן שוב פעם .במידה ואתה אחד מאלו שמתייחסים אך ורק לנאמר בדבר אלוהים .חשוב מאד שתדע שישועה
יכולה לבוא או על ידי חסדו של אלוהים או בזכות מעשינו .כלומר או זה או זה ולא שניהם ביחד .חסדו של אלוהים
אינו מתגלה אחרי שאתה בכוחות עצמך עשית את כל המאמצים לעשות את רצון אלוהים .בשורת חסד האלוהים
מלמדת את מה שאל והים עשה עבורך בזמן שעוד היית חלש ובלי כל יכולת למצוא חן בעיני אלוהי אברהם יצחק
ויעקוב.
במידה ואתה רוצה להנות מהעובדה שאלוהים כבר סלח לנו על חטאינו .אתה חייב דבר ראשון לקבל את הדרך
שבה אלוהים פתר עבורנו את בעית החטא .כלומר דרך מותו ותקומתו של האדון ישוע המשיח מהמתים .זהו האדון
ישוע שרחץ אותך מחטאיך מבלי להציב כל תנאי שהוא( .הראשונה אל הקורנתיים א' )20

ּ 03ו ִּממֶּנּו אַ תֶ ם ַבמָשִּ י ַח יֵשּו ַע אֲ שֶ ר ָהיָה לָנּו ְל ָח ְכמָה מֵ אֵ ת הָאֱֹלהִּים ְו ִּלצְדָ קָה ְו ִּלקְדֻ שָ ה ּו ְלפִּדְ יֹום׃ 05
וִּיהִּי ַככָתּוב ַה ִּמתְ ַהלֵל יִּתְ ַהלֵל ַביְהֹוָה׃
בוא נתייחס רגע למשיחיות או לדת הנוצרית או איך שאתה רוצה לקרוא לזה .את השם ישוע המשיח אפשר למצוא
בהרבה מקומות .ישנם מיליוני אנשים שטוענים שהם מאמינים בישוע מנצרת ובאותה נשימה הם חסרי אמונה ודעת
בכל מה שקשור למה שאלוהים השלים עבורנו דרך מותו ותקומתו של ישוע המשיח דרך המתים .לכן עבור אנשים
אלו הבניין ,הטקסים ,הטבילות וכו ,מהווים את עיקר הדת.
אז שוב פעם הכתוב מלמד אותנו חד וחלק שרק אמונה שלמה במה שהאדון ישוע השלים עבורנו ,יש בכוחה
להושיע אותנו ולתת לך ולי חיי עולם .המשמעות של חצי עבודה זה אבדון עולמים.
ישנם מספיק אנשים שיעמדו ביום ההוא בפני בורא עולם עם ידיים ריקות והרבה גאווה עצמית .דבר אלוהים מלמד
אותנו בפרוש " שכולם חטאו" אנחנו יכולים כמובן לערוך השוואה בנינו לבין חברינו אבל זה לא ישנה במאומה את
מה שאלוהים אומר עלינו בדברו .מעשי השליחים יג' 21-41
לסיום אני רוצה שוב לספר לך שאלוהים הוא זה שלקח את חטאינו ,שם אותם על הצלב וסלח לנו עליהם ללא יוצא
מהכלל .על סמך הפעולה הזאת הוא מציע לנו "סליחת חטאים" כמתנה .במידה והייתה קיימת אפשרות להרויח את
חיי העולם דרך "גמילות חסדים" מותו של האדון ישוע עבור חטאינו היה לשווא( .אל הגלטים ב' )30-31

 03עִּם־ ַהמָשִּ י ַח נִּ ְצ ַלבְתִּ י וְָאנֹכִּי ֹלא אֶ ְחיֶה עֹוד כִּי אִּ ם־ ַהמָשִּ י ַח הּוא חַי ְבק ְִּרבִּי וַאֲ שֶ ר אֲ נִּי חַי עַתָ ה
ַבבָשָ ר חַי אֲ נִּי בֶאֱ מּונַת בֶן־אֱֹלהִּים אֲ שֶ ר אֲ ָה ַבנִּי ַויִּתֵ ן אֶ ת־נַפְשֹו ַבעֲדִּ י׃ ֹ 05לא אֲ בַטֵ ל אֶ ת־ ֶחסֶד
ַתֹורה אַ ְך לַשָ וְא מֵת ַהמָשִּ יחַ׃
הָאֱֹלהִּים כִּי אִּלּו יֵש צְדָ קָה עַל־יְדֵ י ה ָ
האנושות כבר מזמן פשטה את הרגל מבחינה רוחנית והנה בא אלוהים וברוב אהבתו וחסדו רוצה להקים אותנו דרך
בנו ולתת לנו "סליחת חטאים" אם היום ,ביום כיפור או לאחר מכן.
Dov Avnon skype: dovavnon e-mail: avnon@planet.nl
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קורא יקר ,במידה ואתה עדין לא נושע אז יש לי חדשות טובות עבורך .אלוהים רוצה להושיע אותך על סמך חסדו
דרך האמונה ולא על סמך המעלות שלך כביכול ,מידת הדתיות שבך או היחס שיש לך לדת.
אני מאחל לך כל טוב ולהתראות בפעם הבאה.
דב אבנון
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