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מתנות הרוח
אלו שמחפשים את דעת הרוב ימצאו שהרוב מבלבל את היוצרות בכל מה שקשור לעבודת רוח הקודש במאמין.
מקור הבלבול הוא מכוון שהרבה מאמינים מלמדים שהולדת הקהילה "גוף המשיח" היא במעמד חג השבועות (מעשי
השליחים פרק ב) אותו חג שבועות שבו נבואת הנביא יואל התמלאה.
בדיקת נושא הדיבור בשפות בקורנתי
מאת דב אבנון
המשיחיות מתפלגת לתנועות כלומר אנשים נעים בכוון מסוים ומלמדים דברים שלרוב הם על פי הנאמר בכתוב אבל
עדין לא כולם מסכימים עם כולם .הידועה שבהם היא התנועה "הכריזמטית" שהפכה למאוד פופולרית בעשרות
השנים האחרונות ככה שאפילו יש היום קתולים שנקראים קתולים כריזמטיים.
המאפיינים של התנועה הזאת זה הדגש שהם שמים על מתנות הרוח .כפי שזה ניתן לקהילה "גוף המשיח" אל
הקורנתים יב 8-01
 8כִּי הָ אֶ חָ ד נ ִַּּתן־לֹו עַּ ל־י ְדֵ י הָ רּוחַּ דִּ ּבּור הַּ חָ כְמָ ה ּולְַאחַּ ר דִּ ּבּור הַּ דַּ עַּ ת כְפִּי הָ רּוחַּ הַּ הּוא׃  9לְַאחֵ ר הָ אֱ מּונָה ּבָרּוחַּ הַּ הּוא
ּולְַאחֵ ר מַּ תְ נֹות הָ ְרפֻ אֹות ּבָרּוחַּ הַּ הּוא׃ ּ 11ולְַאחֵ ר ִּל ְפע ֹל גְבּורֹות ּולְַאחֵ ר נְבּוָאה ּולְַאחֵ ר לְהַּ בְחִּ ין ּבֵין הָ רּוחֹות ּולְַאחֵ ר מִּ ינֵי
לְש ֹנֹות ּולְַאחֵ ר ּבִּאּור לְש ֹנֹות׃  11וְכָל־אֵ לֶה י ִּ ְפעַּ ל הָ רּוחַּ הָ אֶ חָ ד הַּ הּוא הַּ חֹלֵק לְאִּ יש כ ְִּרצֹונֹו
המטרה שלשמה רוח הקודש נתן את המתנות האלו היה עבור השרות בקהילה ולא על מנת להפוך מאמינים
לרוחניים יותר כפי שנהוג ללמד.
בשיעור הזה אני אתייחס יותר למתנת הדיבור בלשונות .המנה הזאת ביחד עם מתנת הפרוש והריפוי מהוות את
המתנות העיקריות.
בחרתי לעבור יותר על הנאמר באיגרת הראשונה אל הקורנתים פרק יד מכוון ששמה אנחנו מוצאים את מלוא המידע
על הנושא .בכל אופן זה לא שיעור שאני מתכונן לעבור ולפרש פסוק אחרי פסוק.

רקע
 -0המקום הראשון שבו אנחנו קוראים על לדבר בשפות נמצא בבשורה על פי מרקוס טז 01
 11ו ְאֵ לֶה הָ א ֹתֹות אֲ שֶ ר י ִּלָוּו אֶ ל־הַּ מַּ אֲ מִּ ינִּים יְג ֲָרשּו שֵ דִּ ים ּבִּשְ מִּ י ּו ִּבלְש ֹנֹות חֲ דָ שֹות י ְדַּ ּבֵרּו׃  18נְחָ שִּ ים י ִּשְ אּו ּבִּידֵ יהֶ ם וְי ִּשְ תּו
סַּ ם־הַּ מָ ו ֶת ו ְֹלא יַּזִּיקֵ ם עַּ ל־חֹולִּים יָשִּ ימּו אֶ ת־י ְדֵ יהֶ ם וְי ִּיטַּ ב לָהֶ ם׃
על פי "בשורת המלכות" הבשורה היחידה באותו זמן .לשונות ליוו את המאמינים וכמובן מי שדיבר בלשון היה משהו
שגם היה נושע .המילה לשון מדברת על שפת תקשורת בין אנשים.
את התמלאות ההבטחה בנוגע לדיבור בשפות מרקוס טז פסוק  01אנחנו מוצאים בספר מעשי השליחים פרק ב 4
עלפי הנאמר בפסוקים  6-8ו  00אלו ששמעו אותם הבינו בברור את מה שנאמר.
וַּיִּמָ לְאּו ֻכלָם רּוחַּ הַּ ק ֹדֶ ש וַּיָחֵ לּו לְדַּ ּבֵר ִּּבלְש ֹנֹות אֲ חֵ רֹות כַּאֲ שֶ ר נ ְָתנָם הָ רּוחַּ לְסַּ ֵפר׃
1
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ַארצֹו׃  1וַּיִּשְ תֹומֲ מּו
ם־רב וַּיִּהְ יּו נְ ֻבכִּים כִּי כָל־אִּ יש ש ֹמֵ עַּ א ָֹתם מְ דַּ ּב ְִּרים ִּכשְ פַּ ת ְ
וַּי ְהִּ י ּבִּהְ יֹות קֹול הָ ַּרעַּ ש הַּ הּוא וַּיִּקָ בְצּו עַּ ָ
וַּיִּתְ מְ הּו ו ַּי ֹאמְ רּו אִּ יש אֶ ֵ
ל־רעֵ הּו הִּ נֵה הַּ מְ דַּ ּב ְִּרים הָ אֵ לֶה הֲ ֹלא ֻכלָם ְּבנֵי הַּ ָגלִּיל הֵ מָ ה׃  8ו ְאֵ יְך ש ֹמְ עִּ ים אֲ נַּחְ נּו א ָֹתם אִּ יש
כִּשְ פַּ ת־אֶ ֶרץ מֹולַּדְ תֵ נּו׃  9פַּ ְרתִּ יִּים ּומָ דִּ ים ו ְעֵ ילָמִּ ים ו ְישְ בֵי אֲ ַּרם נַּהֲ ָרי ִּם י ְהּודָ ה ו ְקַּ פֹודְ קִּ יָה פָ נְטֹוס ו ְַאסְ י ָא׃  11פְ רּו ְגי ָא
ּופַּ מְ פּו ְלי ָא מִּ צ ְַּרי ִּם ו ְחֶ בֶל לּוב אֲ שֶ ר עַּ ל־י ַּד ִּ
קּורינִּי ו ְהַּ ּבָאִּ ים מֵ רֹומִּ י י ְהּודִּ ים וְג ִֵּרים׃  11כ ְֵרתִּ ים ו ְעַּ ְרבִּים הִּ נֵה אֲ נַּחְ נּו ש ֹמְ עִּ ים
א ֹתָ ם מְ סַּ פְ ִּרים ִּּבלְש ֹנֹותֵ ינּו גְדֻ לֹות הָ אֱ ֹלהִּ ים׃
בשורת המלכות בושרה בכמה שפות זרות .לכול אותם יהודים שהגיעו לירושלים על מנת לחגוג את חג השבועות.
אנחנו מוצאים את המושג לדבר בשפות במקומות הבאים:
מרקוס טז  01מעשי השליחים ב 4100י  46יט 6
 44כִּי שָ מְ עּו א ָֹתם מְ מַּ ֲללִּים ִּּבלְש ֹנֹות ּומְ גַּדְ לִּים אֶ ת־הָ אֱ ֹלהִּ ים׃  4וַּיִּסְ מְֹך פֹולֹוס י ָדָ יו עֲ לֵיהֶ ם ו ַָּתב ֹא עֲ לֵיהֶ ם רּוחַּ הַּ ק ֹדֶ ש וַּי ְמַּ לֲלּו
ִּבלְש ֹנֹות וַּיִּתְ נַּּבָאּו׃
א אל הקורנתיים יב  01.08ופרק יד
ּולְַאחֵ ר ִּל ְפע ֹל גְבּורֹות ּולְַאחֵ ר נְבּוָאה ּולְַאחֵ ר לְהַּ בְחִּ ין ּבֵין הָ רּוחֹות ּולְַאחֵ ר מִּ ינֵי לְש ֹנֹות ּולְַאחֵ ר ִּּבאּור לְש ֹנֹות׃
ּ 88ומֵ הֶ ם שָ ם הָ אֱ ֹלהִּ ים ּבַּקָ הָ ל ִּראשֹונָה לִּשְ לִּיחִּ ים ו ְשֵ נִּית ִּלנְבִּיאִּ ים ּושְ לִּישִּ ית לִּמְ לַּמְ דִּ ים וַּיִּתֵ ן גְבּורֹות ַאף־מַּ תְ נֹות הָ ְרפֻ אֹות
ּותְ מִּ יכֹות ו ְהַּ נְהָ גֹות ּומִּ ינֵי לְש ֹנֹות׃
הסיבה שמדובר פה במתנה היא מכוון שאותו אחד שדיבר היה יכול לדבר ישר בפה אחרת מבלי הצורך ללכת לבית
ספר וללמוד.
 0כאשר אנחנו מדברים על נושא מתנת השפות חשוב מאד שנתייחס גם למצבם הרוחני של אנשי הקהילה בקורנתי.
הראשונה אל הקורנתיים פרק ג 0-3
ג ו ַּאֲ נִּי ֹלא י ָכֹלְתִּ י לְדַּ ּבֵר עִּ מָ כֶם ַאחַּ י כְדַּ ּבֵר עִּ ם ַאנְשֵ י רּוחַּ כִּי אִּ ם כְדַּ ּבֵר עִּ ם ַאנְשֵ י בָשָ ר כְדַּ ּבֵר עִּ ם עֹו ֲללִּים ּבַּמָ שִּ יחַּ ׃  8חָ לָב
הִּ שְ קֵ יתִּ י אֶ תְ כֶם ו ְֹלא־מַּ אֲ כָל כִּי עֲ דַּ י ִּן ֹלא הֱ י ִּיתֶ ם י ְכֹולִּים וְגַּם־עַּ תָ ה אֵ ינְכֶם י ְכֹולִּים כִּי עֹודְ כֶם שֶ ל־הַּ ּבָשָ ר׃  3כִּי ּבַּאֲ שֶ ר קִּ נְָאה
ּבֵינֵיכֶם ּומְ ִּריבָה ּומַּ חֲ ֹלקֹות הֲ ֹלא שֶ ל־הַּ ּבָשָ ר אַּ תֶ ם ו ְנ ֹהֲ גִּים מִּ נְהַּ ג ְּבנֵי ָאדָ ם׃
 -0פולוס קורא להם פעמים "אנשי בשר" ועוללים במשיח .הוא גם אומר שהוא לא יכול לדבר איתם כאנשי ברוח
ושהוא לא היה יכול לתת להם אוכל אלא רק להשקות אותם בחלב ..כלומר הם לא היו מסוגלים לעכל דברים רוחניים
כבדים.
עכשיו שים לב שלמרות חוסר הרוחניות של הקורנתיים פולוס מדגיש פרק א פסוק  " 1עד אשר לא חסרתם כל מתן
החסד "....כלומר המתנות הרוחניות התגלו אצלם במלואן.
אפשר כמובן ללמוד פה משהו מאד חשוב .השליח פולוס מדבר על מתן חסד .כלומר הרוח נתנה לקהילה משהו
שלא קשור למצבם הרוחני .נהפוך במקרה של הקורנתיים המתנות פעלו בהם במלואן כאשר הם היו על פי הבשר.
לכן שוב המתנות ניתנו לשרות הקהילה ולא על מנת לחזק את המאמין רוחנית.
אז קורא יקר בוא נזכור הקורנתים קבלו מתן חסד הם היו אנשי בשר ועדין המתנה פעלה בהם במלואה .הם לא היו
תחת שליטה מוחלטת של רוח הקודש כפי שאחדים נוהגים ללמד.
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 -3נקודה נוספת ולא פחות חשובה היא שמתנת הלשונות כפי שהיא התגלתה אצל הקורנתיים פרקים  00ו  04היא
אותה מתנה כפי שמוזכר בספר מעשי השליחים.
אין שום פסוק או מראה מקום אחר שמלמד אותנו שבשלב מסוים מתנת הרוח לדבר בלשונות הפכה למשהו אחר.
אני מזכיר את זה מכוון "שהתנועה הכריזמטית" מלמדת בין השאר שמתנת השפות שהקורנתיים קבלו היא אינה
אותה מתנה שניתנה לקהילה בספר מעשי השליחים פרק ב במעמד חג השבועות.
פולוס יחד עם לוקס משתמשים באותן מילים כאשר הם מדברים על נושא השפות .לכן אנחנו מאמינים שמדובר פה
באותה מתנה שאלוהים נתן גם לגווים אבל רק למשך תקופה קצרה .תקופת המעבר כפי שהיא מופיע בספר מעשי
השליחים.
 -4מתנת הלשונות ניתנה במקור בראש ובראשונה לעם ישראל הבשורה על פי מרקוס טז  01מעשי השליחים פרק
ב  4על פי הנאמר באיגרת אל הרומיים טו  02-01אפשר ללמוד שלגוים היה חלק בדברי הרוח של ישראל .אלו אותם
דברי רוח שפולוס מדבר עליהם באיגרת אל הקורנתיים.
ָאמְ נָם עַּ תָ ה אֵ ְלכָה י ְרּושָ ָלי ְמָ ה לַּעֲ זֹור לַּקְ דֹושִּ ים׃  84כִּי מַּ קְ דֹונְי ָא ו ַּאֲ ַּכיָא הֹואִּ ילּו לִּתְ ר ֹם תְ רּומָ ה לְאֶ בְיֹונֵי הַּ קְ דֹושִּ ים אֲ שֶ ר
ְתמְ כָם ַּגם
ּבִּירּושָ לָ י ִּם׃  81כִּי הֹואִּ ילּו ו ְַאף־מְ חֻ יָבִּים הֵ ם לָהֶ ם הִּ נֵה ַּלגֹוי ִּם הָ י ָה חֵ לֶק ּבְדִּ ב ְֵרי הָ רּוחַּ אֲ שֶ ר לָהֶ ם ו ַּהֲ ֹלא עֲ לֵיהֶ ם ל ָ
ּבְדִּ ב ְֵרי הַּ גּוף׃
מדובר פה שלמאמינים במקדוניא ואכיא היה חלק בדברי הרוח שנתנו במקור לעם ישראל" .דברי הרוח" פה הם
אותם דברי הרוח שפולוס אומר ב א קורנתים פרק יב פסוק " 0ובעניין מתנות הרוח" "מתנות הרוח" פרק יד פסוק .0
באופן כללי מדובר פה על מתנות מכוון שפולוס מדבר על זה בפרק יב פסוק  "4והמתנות שונות אבל אחד הוא הרוח"
וכפי שאנחנו יודעים מתנה ביונית זאת  charismataומשמה באה המילה כריזמטי
לכן דברי הרוח הם דברים רוחניים ששיכים לעם ישראל ..אבל אלוהים בחסדו אפשר לזמן מוגבל לקורנתים וסביר
להניח גם לקהילות אחרות להשתמש במתנה הזאת על מנת לבשר לזרים בקורנתי או במקומות אחרים .חשוב
להוסיף שקורנתי היתה עיר מפתח שאליה הגיעו הרבה אנשים.
 -2אין דבר כזה שפה לא ידועה .מכוון שמתנת השפות שניתנה לקורנתיים היא אותה מתנה שניתנה לעם ישראל
בחג השבועות 1מדובר בשפה ברורה.
פסוקים כמו א קורנתים יד  01410310410,101הם אלו שהובילו מורים משיחיים בתקופות שונות למסקנה שמדובר
פה בשפה של מלאכים או שפה שמימית אחרת.
אז שוב פעם כל השפות שנשמעו בספר מעשה השליחים פרק ב היו שפות ברורות וידועות
ההמשך יבוא
בפעם הבאה השימוש הרע שהקורנתיים עשו במתנה הזאת
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להתמלאות ברוח הקודש
אלו שמחפשים את דעת הרוב ימצאו שהרוב מבלבל את היוצרות בכל מה שקשור לעבודת רוח הקודש במאמין.
מקור הבלבול הוא מכוון שהרבה מאמינים מלמדים שהולדת הקהילה "גוף המשיח" היא במעמד חג השבועות (מעשי
השליחים פרק ב) אותו חג שבועות שבו נבואת הנביא יואל התמלאה.
קורא יקר 1כולי תקווה שאלו שמאמינים שהולדת הקהילה "גוף המשיח" היתה במעמד חג השבועות .יקחו את הזמן
ויעברו על כל אותם פסוקים שמדברים על עבודת רוח הקודש .מאד חשוב להבדיל בין עבודת רוח הקודש במעמד
אותו "חג השבועות" לבין עבודת רוח הקודש נכון להיום תחת הנהגת חסד האלוהים כפי שאנחנו קוראים באיגרות של
השליח פולוס.
מי שיעבור על אותם מראי מקומות ילמד שקיים הבדל בין "הטבילה עם או ברוח הקודש" במעמד חג השבועות לבין
הטבילה ברוח הקודש כפי שהשליח פולוס מלמד באיגרות שלו .טבילה שבה המאמין נטבל על ידי רוח הקודש
לאחדות עם המשיח בגופו .טבילה שעדין לא היתה קיימת המעמד חג השבועות.
מאמין יקר 1ככל שנבין את ההבדל שקיים בעבודת רוח הקודש ככה נדע גם לענות ולעזור לכל אותם מאמינים
שהולכים שולל אחרי התיאולוגיה "הכריזמטית" .תנועה שאולי היא הרוב אבל לא בהכרח מלמדת ומסבירה את
עבודת רוח הקודש באור הנכון.

עבודת רוח הקודש במעמד חג השבועות
בהקשר לאותם  001מאמינים שהתכנסו בעליית הגג אנחנו קוראים  :מעשי השליחים ב 4

הָ רּוחַּ נְתָ נָם כַּאֲ שֶ ר אֲ חֵ רֹות ִּּבלְש ֹנֹות לְדַּ ּבֵר וַּיָחֵ לּו הַּ ק ֹדֶ ש רּוחַּ ֻכלָם וַַּ יִּמָ לְאּו
לְסַּ פֵר׃
מי שלמד את הנושא שקשור למושג "טבילה" יודע שמדובר פה בהתמלאות רוחנית כתוצאה של הבטחה ולא באיזה
התנסות שבו הרוח שולט במאמין.
מעשי השליחים א 2
 5כִּי יֹוחָּ נָּן הִּ טְ בִּיל בַמָּ י ִּם ו ְאַ תֶ ם תִּ טָּ בְלּו בְרּוחַ הַ ק ֶֹּדש בְקָּ רֹוב ַאחֲ ֵרי הַ ּיָּמִּ ים הָּ אֵ לֶ ה׃
אז נכון הם התמלאו ברוח הקודש מכוון שהאדון הבטיח להם ולא רק זה הם גם התחילו לדבר בלשונות אחרות
והתחילו לנהל דרך חיים שונה.
שים לב מדובר פה בקבוצה של אנשים שלא בהכרח היה שווים מבחינה רוחנית או בעלי חוזק אמונה שווה .אנשים
כמו כל האנשים .העבודה שהם התמלאו ברוח הקודש היתה מכוון שהאדון הבטיח להם.
הרי שמעון פטרוס התכחש לאדון ותומס היה חסר אמונה כלומר השליחים היו חטאים כמו כולם .לכן חשוב להדגיש
שמדובר פה בהתמלאות של הבטחה ולא בסתם התנסות רוחנית .האדון אמר להם ללכת לירושלים ולחכות להבטחת
האב.
מעשי השליחים א 4-2
4
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ּ 4ובְָאכְלֹו עִּ מָּ הֶ ם ִּצּוָּה א ֹּתָּ ם לְ בִּלְ תִּ י סּור מִּ ירּושָּ לָּ י ִּם ּולְ הֹוחִּ יל לְ הַ בְטָּ חַ ת הָּ ָאב אֲ שֶ ר שְ מַ עְ תֶ ם מִּ מֶ נִּי׃  5כִּי יֹוחָּ נָּן הִּ טְ בִּיל
בַמָּ י ִּם וְאַ תֶ ם תִּ טָּ בְלּו בְרּוחַ הַ ק ֶֹּדש בְקָּ רֹוב ַאחֲ ֵרי הַ ּיָּמִּ ים הָּ אֵ לֶ ה׃
פה אנחנו מוצאים את התשובה .אותם  001מאמינים 1במעמד חג השבועות 1התמלאו ברוח הקודש .לא בגלל שהם
כל הזמן התפללו 1או בגלל שהיתה להם הרבה אמונה .אלא בגלל שזאת היתה התמלאות של הבטחה .אלוהים
הבטיח והם נטבלו ברוח הקודש.

עבודת רוח הקודש היום תחת הנהגת חסד האלוהים
שאנחנו מגיעים לאיגרות של השליח פולוס אנחנו לא מוצאים שהשליח אומר שכל "גוף המשיח" ללא יוצא מהכלל
"התמלא" ברוח הקודש .מספיק שנעבור על האיגרת אל הקורנתיים או אל הגלטים ואז נראה שהם היו רחוקים
מלהתמלאות ברוח הקודש .גם עם נסתכל על עצמנו נראה שאנחנו רחוקים מלהיות כל הזמן מלאים ברוח הקודש.
לכן תחת הנהגת חסד האלוהים לא מדובר על הבטחה שכל המאמינים יתמלאו ברוח הקודש.
היום רוח הקודש נמצא בכל מי שמאמין אל האפסים א 00-03
 13ו ַּאֲ שֶ ר גַּם־אַּ תֶ ם שְ תּולִּים ּבֹו ַאחֲ ֵרי שָ מְ עֲ כֶם דְ בַּר הָ אֱ מֶ ת אֶ ת־ּב ַּ
ְשֹורת י ְשּועַּ תְ כֶם וַּאֲ שֶ ר ּבֹו כְשֶ הֶ אֱ מַּ נ ְֶתם גַּם־נֶחְ ַּתמְ תֶ ם
ּבְרּוחַּ הַּ הַּ בְטָ חָ ה רּוחַּ הַּ ק ֹדֶ ש׃  14כִּי זֶה עֶ ְרבֹון נַּחֲ לָתֵ נּו לִּפְ דֹות־לֹו עַּ ם סְ ֻגלָה לִּתְ הִּ לַּת כְבֹודֹו׃
אנחנו מוצאים גם מושגים כמו:
רוח הקודש טובל
נחתמנו ברוח הקודש
לחיות ברוח
ללכת ברוח
להתמלאות ברוח
להעציב את הרוח
לכבות את הרוח
בתור מאמינים אנחנו צריכים כל יום לדעת ללכת ברוח ולהתמלאות ברוח דרך חסדו של אלוהים .כלומר שום דבר לא
קורה היום באופן אוטומטי.
אל האפסים ה 08
ֵ
וְַאל־תִּ שְ תַ כְרּו מִּ ַּיי ִּן הַ מֵ בִּיא לִּ ֵ
ת־רעֵ הּו תְ הִּ לֹות וְתִּ שְ בָּחֹות
ידי פְ ִּריצּות כִּי אִּ ם־הִּ מָּ לְ אּו רּוחַ ׃ ּ 19ותְ הִּ י שִּ יחַ תְ כֶם אִּ יש אֶ
וְשִּ ירֹות רּוחָּ נִּּיֹות שִּ ירּו וְזַמְ רּו לַ אדֹּנָּי בִּלְ ַב ְבכֶם׃
אז מה זה להתמלאות ברוח .האם זה גל של רגשות שאופף אותנו .לא ! להתמלאות ברוח פירושו שדבר האלוהים
ישכון בתוכינו בכל אושר.
5
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הרי כל האנשים בעולם רוצים למלא את החלל הריק שבהם במשהו .לכן אותו מאמין שכבר קיבל את האדון ישוע
ורוח הקודש שוכן בקרבו צריך לדאוג שדבר האלוהים ישכון בתוכו בשפע רב .זה משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו
שומעים מסביבנו .מאמין משיחי שרוצה להתבגר ולגדול רוחנית ולא להישאר עולל במשיח יצטרך ללמוד את הנאמר
בדבר האלוהים.
נכון להיום אנחנו רואים הרבה מאמינים שחושבים שההתנסות הרגשית שלהם היא חלק מרוחניות .אבל אם שואלים
אותם איפה זה כתוב או אם הם יכולים להראות פסוק מסוים שמסביר את מה שהם אומרים 1אז הם לא תמיד
מרגישים בנוח .לכן קיים הבדל גדול בין אמונה ששואבת את כוחה מהנאמר בכתוב לבין דעות 1מחשבות 1הזיות1
חלומות או דמיון פורה.
גם המבוגרים שבנינו לא מלאים היום כל הזמן ברוח הקודש .להתמלאות ברוח הקודש הוא היום המטרה .קבלת את
האדון ישוע? רוח הקודש טבל אותך? אז עכשיו בתור אדם שנושע על ידי חסדו של אלוהים המטרה היא שתגדל.
שתתמלא ברוח הקודש .שדבר האלוהים ישכון בקרבך בשפע רב.
חשוב לציין שלהתמלאות ברוח הולך יד ביד עם שאר ההתמלאויות:

 11מְ לֵ אִּ ים פְ ִּרי הַ צ ְָּד ָּקה עַ ל־י ְֵדי י ֵשּועַ הַ מָּ שִּ יחַ לִּ כְבֹוד אֱ ֹלהִּ ים וְלִּ תְ הִּ לָּ תֹו׃
אל הפיליפים א 11

בַעֲ בּור ז ֹּאת גַם־אֲ נַחְ נּו לְ מִּ ן־הַ ּיֹום אֲ שֶ ר שְ מַ עֲ נּוהָּ ֹלא חָּ ַדלְ נּו לְ הִּ תְ פַ לֵ ל בַעַ ְדכֶם ּולְ בַקֵ ש שֶ תִּ מָּ לְ אּו ַדעַ ת
ְרצֹון הָּ אֱ ֹלהִּ ים ְבכָּל־חָּ כְמָּ ה ּותְ בּונָּה רּוחָּ נִּית׃
אל הקולסים א 9

ו ַ
ָּל־דעַ ת וְנִּמְ לֵ אתֶ ם אֶ ת־כָּל־מְ לֹוא הָּ אֱ ֹלהִּ ים׃ 19
ִּידעְ תֶ ם אֶ ת־ַאהֲ בַת הַ מָּ שִּ יחַ הַ נַעֲ לָּ ה עַ ל־כ ָּ
אל האפסים ג
להתמלאות ברוח הקודש או שדבר המשיח ישכון בנו בכל שפע אומר שאנחנו באותה מידה צריכים גם להתמלאות
בפרי של צדקה .כלומר עלינו גם לעשות את מה שאנחנו קוראים .אנחנו גם צריכים לדעת את רצון האלוהים .עלינו
לדעת מה ואיך אלוהים עובד היום 1להכיר את רצונו תחת הנהגת חסד האלוהים ולסיום להתמלאות בכל מלוא
האלוהים .לדעת מה אלוהים כבר השלים עבורנו באהבתו ובחסדו.
אל הקולסים ב ,-02
ְתם מִּ ילָה
 9כִּי בֹו ּבְגּופֹו שֹכֵן כָל־מְ ֹלא הָ אֱ לָהּות ּובֹו אַּ תֶ ם נִּמְ לָאִּ ים׃  11אֲ שֶ ר הּוא ר ֹאש כָל־שְ ָר ָרה ו ְשָ לְטָ ן׃ ּ 11ובֹו גַּם־נִּמַּ ל ֶ
שֶ לא ְבי ָדָ י ִּם ּבְהַּ פְשָ טַּ ת גּוף הַּ ּבָשָ ר (הַּ חֹוטֵ א) הִּ יא מִּ ילַּת הַּ מָ שִּ יחַּ ׃  18כִּי נִּקְ ּב ְַּר ֶתם אִּ תֹו ּבַּטְ בִּילָה ַאף־קַּ מְ ֶתם אִּ תֹו ּבַּתְ חִּ יָה
עַּ ל־י ְדֵ י הָ אֱ מּונָה ִּּבג ַּ
ְבּורת אֱ ֹלהִּ ים אֲ שֶ ר הֱ עִּ ירֹו מִּ ן־הַּ מֵ תִּ ים׃  13גַּם־אֶ תְ כֶם הַּ מֵ ִּתים ַּּבפְשָ עִּ ים ּובְעָ ְרלַּת ּבְשַּ ְרכֶם הֶ חֱ יָה אִּ תֹו
ּבִּסְ ֹלחַּ ָלכֶם אֶ ת־כָל־פִּשְ עֵ יכֶם׃  14וַּיִּמְ חַּ ק אֶ ת־הַּ שְ טָ ר הַּ מֵ עִּ יד ּבָנּו ּבְחֻ ק ָֹתיו וַּיִּשָ אֵ הּו מִּ תֹוכֵנּו וַּיִּתְ קָ עֵ הּו ַּּבצְלּוב׃  15וַּיַּפְשֵ ט
אֶ ת־הַּ שָ ִּרים ו ְהַּ שַּ לִּיטִּ ים וַּיִּתְ נֵם ל ְַּראֲ ו ָה ּבָם ַּרּבִּים ו ַּיֹולִּיכֵם ּבֹו שֶ בִּי׃

טבילה  -לא במים אלא רוח הקודש הוא הטובל
מילה  -לא הסרת הבשר אלא בלב
6
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ָּל־דבָּר מָּ סַ ְרתִּ י לָּ כֶם מַ ה־שֶ קִּ בַלְ תִּ י כִּי־הַ מָּ שִּ יחַ מֵ ת לְ כַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹּאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃
כִּי ֵראשִּ ית כ ָּ
ַ
ישִּ
לִּ
הַ
ְהּוקַ
י ככָּתּוב׃ א קורנתיים טו 1-4
 4וְנִּקְ בַר ו ם בַּיֹום שְ
סליחת חטאים  -הכל כבר נסלח ולא צריך לבקש אלא להודות
שיחרור מקללת התורה - .המאמין שוחרר מקללת התורה
!כמו שקרה למאמינים שחיו באותו חג השבועות המפורסם ?אז למה אנחנו לא מלאים ברוח הקודש באופן אוטומטי
לפני שאנחנו ממשיכים לדבר על הנושא חשוב מאד שנבין שנכון להיום 1תחת הנהגת חסד האלוהים .רוח הקודש
טובל את המאמינים באופן שווה לאותו גוף השניה לקורנתים יב  03אבל לא ממלא אותם באופן שווא .אנחנו נקראים
להתמלאות ברוח
 18כִּי כַאֲ שֶ ר הַ גּוף אֶ חָּ ד ּובֹו אֵ ב ִָּּרים הַ ְרבֵה וְכָּל־אֵ ב ֵָּרי הַ גּוף ַאף כ ַ
ִּי־רבִּים הֵ ם כֻּלָּ ם גּוף אֶ חָּ ד כֵן גַם הַ מָּ שִּ יחַ ׃  13כִּי
ְהּודים וְאִּ ם־יְוָּנִּים אִּ ם־עֲ ב ִָּּדים וְאִּ ם־ ְבנֵי ִּ
בְרּוחַ אֶ חָּ ד נִּטְ בַלְ נּו כֻּלָּ נּו לְ גּוף אֶ חָּ ד אִּ ם־י ִּ
חֹורין וְכֻּלָּ נּו לְ רּוחַ אֶ חָּ ד הָּ שְ ִּקינּו׃
רוח הקודש וחיי המאמינים בחג השבועות
הרבה אנשים מדברים על לחזור "לחג השבועות" .הם מתכוונים שהקהילה צריכה לשאוף לדבר בלשונות אחרות
ולעשות שימוש בנבואות וחזיונות .השאלה היא האם אלו הדברים היחידים שאפינו את אותה קהילה?
המאמינים שחיו באותו חג שבועות .חיו בהתאם למה שאלוהים עשה באותו זמן ועל פי תכניתו כפי שכל הנביאים
דברו בהקשר לכינונה של מלכות השמים על הארץ .הם לא היו שיכים לתנועה או זרם מסוים שמאמין בדברים אלא
אלוהים הוא זה שפעל בהם על פי הבטחתו.
הנביא יואל פרק ג דבר על ימים מסוימים שבהם אלוהים ישפוך את רוחו .באותו הקשר אנחנו קוראים גם את דבריו
של הנביא יחזקאל שמדבר על עבודת אלוהים במאמין .לו 06-01
81

 06וְנָּתַ תִּ י לָּ כֶם לֵ ב חָּ ָּדש ,וְרּוחַ חֲ ָּדשָּ ה אֶ תֵ ן ב ְִּק ְר ְבכֶם; וַהֲ סִּ ר ֹּתִּ י אֶ ת־לֵ ב הָּ אֶ בֶן מִּ בְשַ ְרכֶם ,וְנָּתַ תִּ י לָּ כֶם לֵ ב בָּשָּ ר׃
ָָּארץ ,אֲ שֶ ר נָּתַ תִּ י
וְאֶ ת־רּוחִּ י אֶ תֵ ן בְקִּ ְר ְבכֶם; ו ְעָּ שִּ יתִּ י ,אֵ ת אֲ שֶ ר־בְחֻּ קַ י תֵ לֵ כּוּ ,ומִּ שְ פָּ טַ י תִּ שְ מְ רּו וַעֲ שִּ יתֶ ם׃  88וִּישַ בְתֶ ם ב ֶ
לַ אֲ ב ֹּתֵ יכֶם; וִּהְ י ִּיתֶ ם לִּ י לְ עָּ ם ,וְָאנֹּכִּי ,אֶ הְ י ֶה לָּ כֶם לֵ אֹלהִּ ים׃
במעמד אותו חג השבועות אלוהים רצה להראות לעם שרק דרך רוחו הם יכולים לציית לדבריו ולשמור על מצוותיו.
חַּ  ַָeם רֻ lכ ַָeלְאi ִַּnמדובר פה על ציות מוחלט לרצון האלוהים עקב שליטת רוח הקודש או כמו שהכתוב אומר "וַּ
ֹדֶ ש"w .הַּ
היום תחת הנהגת חסד האלוהים שהופקדה בידי השליח פולוס רוח הקודש שוכן במאמין לאחר שקבלנו את האדון
ישוע בתור המושיע שלנו .נכון להיום .להבדיל מאותו חג השבועות 1אלוהים שוכן במאמין אבל רוח הקודש לא שולט
בנו מכוון "שאנחנו לא נטבלנו ברוח הקודש" .בתור מאמינים אחרי שנושענו אנחנו גם מתבקשים ללכת ברוח ולא
למלאות אחר תאוות הבשר.
ּו ְבכֵן לְכּו ּבְדַּ ְרכֵי הָ אֱ ֹלהִּ ים ְכ ָבנִּים חֲ בִּיבִּים
תְ הַּ לְכּו ּבְַאהֲ בָה כַּאֲ שֶ ר גַּם־הַּ מָ שִּ יחַּ ָאהַּ ב א ֹתָ נּו ו ְהִּ קְ ִּריב אֶ ת־נַּ ְפשֹו
אל האפסים ה0
חשוב מאד לשים לב לשינוי שחל באותה קבוצת מאמינים כתוצאה משליטת רוח הקודש על החיים שלהם .הם לא
רק דברו בלשונות חדשות ונבאו או עשו ניסים .הם גם חיו אחד עבור השני.
מעשי השליחים ב 44-42
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ָּל־דבָּר מָּ סַ ְרתִּ י לָּ כֶם מַ ה־שֶ קִּ בַלְ תִּ י כִּי־הַ מָּ שִּ יחַ מֵ ת לְ כַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹּאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃
כִּי ֵראשִּ ית כ ָּ
ַ
ישִּ
לִּ
הַ
ְהּוקַ
י ככָּתּוב׃ א קורנתיים טו 1-4
 4וְנִּקְ בַר ו ם בַּיֹום שְ
ת־רכּושָ ם וַּי ְחַּ לְקּו ְל ֻכלָם
 44וְכָל־הַּ מַּ אֲ מִּ ינִּים הִּ ְתַאחֲ דּו י ָחַּ ד וְכָל־אֲ שֶ ר לָהֶ ם הָ י ָה ְלנַּחֲ לַּת ֻכלָם׃  45וַּיִּמְ כְרּו אֶ ת־ַאחֻ ז ָָתם ו ְאֶ ְ
לְאִּ יש אִּ יש דֵ י מַּ חְ סֹורֹו׃  44ו ְיֹום יֹום הָ יּו ש ֹקְ דִּ ים לִּהְ יֹות ּבַּמִּ קְ דָ ש לֵב אֶ חָ ד וַּיִּ ְבצְעּו אֶ ת־הַּ לֶחֶ ם ַּּב ַּּבי ִּת ַּּב ָּבי ִּת׃  41ו ַּי ֹאכְלּו מְ זֹונָם
ְּבגִּילָה ּובְת ֹם ֵל ָבב וַּי ְשַּ ּבְחּו אֶ ת־הָ אֱ ֹלהִּ ים וַּיִּמְ צְאּו חֵ ן ּבְעֵ ינֵי כָל־הָ עָ ם ו ְהָ ָאדֹון הֹוסִּ יף יֹום יֹום עַּ ל־הָ עֵ דָ ה אֶ ת־הַּ נֹושָ עִּ ים׃
מעשי השליחים ד 30-32
ּ 38וקְ הַּ ל הַּ מַּ אֲ מִּ ינִּים הָ י ָה לָהֶ ם לֵב אֶ חָ ד וְנֶפֶ ש ַאחַּ ת ו ְאֵ ין אִּ יש מֵ הֶ ם אֹומֵ ר עַּ ל־אֲ שֶ ר ְּבי ָדֹו לִּי הּוא כִּי הַּ כ ֹל הָ י ָה לָהֶ ם ְלנַּחֲ לַּת
ֻכלָם׃
זאת הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים שהשליחים חיו באחדות רוחנית כל כך גדולה אחד עם השני .הרי הם ידעו
את הנאמר בתורת משה או בדרשת ההר .הם גם שמעו מה שהאדון אמר בנוגע לחלוקת הרכוש ועדין הם היו
אנוכיים כמו כולם .מה שקרה במעמד אותו חג השבועות היה יותר מסתם מאמצים של בני אדם ללכת בעקבות רצון
אלוהים .מדובר פה בעבודת רוח הקודש במאמין כתוצאה של התמלאות הבטחה.
מרקוס י 40 - 31
ְבֹודָך׃  38וַּי ֹּאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם י ֵשּועַ ֹלא י ְַדעְ תֶ ם אֵ ת אֲ שֶ ר
 31וַּי ֹּאמְ רּו אֵ לָּ יו תְ נָּה־לָּ נּו לָּ שֶ בֶת אֶ חָּ ד לִּ ימִּ ינְָך וְאֶ חָּ ד לִּ שְ מ ֹּאלְ ָך ִּבכ ֶ
שְ ַאלְ תֶ ם הֲ תּוכְלּו לִּ שְ תֹות אֶ ת־הַ כֹוס אֲ שֶ ר אֲ נִּי ש ֹּתֶ ה ּולְ הִּ טָּ בֵל הַ טְ ִּבילָּ ה אֲ שֶ ר אֲ נִּי נִּטְ בָּל׃  39וַּי ֹּאמְ רּו אֵ לָּ יו נּוכָּל וַּי ֹּאמֶ ר
אֲ לֵ יהֶ ם י ֵשּועַ אֶ ת־הַ כֹוס אֲ שֶ ר־אֲ נִּי ש ֹּתֶ ה תִּ שְ תּו וְהַ טְ בִּילָּ ה אֲ שֶ ר אֲ נִּי נִּטְ בָּל תִּ טָּ בֵלּו׃  41אַ ְך שֶ בֶת לִּ ימִּ ינִּי וְלִּ שְ מ ֹּאלִּ י אֵ ין
ְבי ִָּּדי לָּ תֵ ת בִּלְ תִּ י לְ אֲ שֶ ר הּוכַן לָּ הֶ ם׃  41וַי ְהִּ י כִּשְ מ ֹּעַ ז ֹּאת הָּ עֲ שָּ ָּרה וַּיָּחֵ לּו לִּ כְעֹוס אֶ ל־י ַעֲ ק ֹּב ו ְיֹוחָּ נָּן׃  48וַּיִּקְ ָּרא לָּ הֶ ם י ֵשּועַ
וַּי ֹּאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם אַ תֶ ם י ְַדעְ תֶ ם כִּי הַ נֶחֱ שָּ בִּים לְ הִּ שְ תָּ ֵרר עַ ל־הַ גֹוי ִּם הֵ ם ר ִֹּּדים בָּהֶ ם ּוגְדֹולֵ יהֶ ם שֹולְ טִּ ים עֲ לֵ יהֶ ם׃  43וְֹלא
ַַ ּיִּקְ ְרבּו אֵ לָּ יו י ַעֲ ק ֹּב ו ְיֹוחָּ נָּן ְבנֵי ַזב ְַדי וַּי ֹּאמְ רּו י ִּהְ י ֶה כֵן בְקִּ ְר ְבכֶם כִּי אִּ ם־הֶ חָּ פֵ ץ לִּ הְ יֹות גָּדֹול ָּבכֶם י ִּהְ י ֶה לָּ כֶם לִּ מְ שָּ ֵרת׃
וַַ י ְהִּ י כִּשְ מ ֹּעַ ז ֹּאת  ְַE מ ֹּאלְ  Nוְאֶ חָּ ד לִּ  ֶַEבֶת אֶ חָּ ד לִּ ימִּ ינְ Lלָּ  ַָּeנlתנָּה־ ַרבִּי חֲ פֵ צִּים אֲ נַחְ נּו שֶ תַ עֲ שֶ ה לָּ נּו אֶ ת־אֲ שֶ ר
הָּ עֲ שָּ ָּרה וַּיָּחֵ לּו לִּ כְעֹוס אֶ ל־י ַעֲ ק ֹּב וְיֹוחָּ נָּן׃
מרקוס ט 34
 34וַּיַּחֲ ִּרישּו כִּי הִּ תְ עַּ שְ קּו בַּדֶ ֶרְך מִּ י הַּ גָדֹול ּבָהֶ ם׃
שים לב מדובר פה ב 2111אנשים מעשי השליחים ד  . 4מדובר פה בקהל גדול שהיה לב אחד וחיי במשותף.
בוא נחשוב לרגע שכל אותם מנהיגים "פנטקוסטלים" שקוראים לקהל שלהם לשאוף לדבר בלשונות .שמקבלים חלום
כהתגלות מאלוהים ומלמדים שאלוהים נתן להם את הכוח לרפא .יגידו לאנשים בנוסף למכור את כל הרכוש שלהם
ולהביא אותו לרגלי השליחים .אולי ישנן קבוצות קטנות שבכל זאת מנסות ליישם את הדברים .חלקם פועלים גם
במסגרת של כת מסוימת.
אז אני שוב מדגיש שלא מדבר פה על כמה מאמינים שמנסים ליישם את הדברים ומנסים לבנות קיבוץ משיחי.
מדובר פה בבשורה שלמה .מדובר פה בקהל המאמינים באופן כללי שהלך בעקבות הנאמר על ידי האדון.
וַַּ י ְשִּ ימֻ הּו ל ְַּר ְגלֵי הַּ שְ לִּיחִּ ים וַּיֻתַּ ן ְלכָל־אִּ יש ו ָאִּ יש דֵ י מַּ חְ ס ֹרו מעשי השליחים ד 32
חשוב לחזור שוב ולקרוא את רוח הכתוב
קְ הַּ ל הַּ מַּ אֲ מִּ ינִּים הָ י ָה לָהֶ ם לֵב אֶ חָ ד וְנֶפֶ ש ַאחַּ ת ו ְאֵ ין אִּ יש מֵ הֶ ם אֹומֵ ר עַּ ל־אֲ שֶ ר ְּבי ָדֹו
מעשי השליחים ד 30
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ָּל־דבָּר מָּ סַ ְרתִּ י לָּ כֶם מַ ה־שֶ קִּ בַלְ תִּ י כִּי־הַ מָּ שִּ יחַ מֵ ת לְ כַפֵ ר עַ ל־חַ ט ֹּאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃
כִּי ֵראשִּ ית כ ָּ
ַ
ישִּ
לִּ
הַ
ְהּוקַ
י ככָּתּוב׃ א קורנתיים טו 1-4
 4וְנִּקְ בַר ו ם בַּיֹום שְ
כפי שאנחנו רואים מדובר באנשים אמידים .באנשים שהיה להם רכוש  .אנשים שלא סתם עשו דברים מכוון שהלב
אמר להם אלא הלכו בעקבות רצון ותוכנית אלוהים.
זאת הסיבה שיותר מאוחר 1אחרי שחל תפנית בתוכנית האלוהים 1השליח פולוס היה צריך לאסוף תרומות לעניים
בירושלים .אל הרומים טו 02-06
לסיום חשוב תמיד לקרוא וללמוד את הנאמר באור הנאמר עבור קהילת "גוף המשיח" תחת הנהגת חסד האלוהים.
היום אלוהים לא מבקש מאתנו למכור את כל הרכוש שלנו ולשים אותו לרגלי זקני הקהילה
הראשונה לטימותיוס ה 8
ַַּ אֲ שֶ ר ֹלא י ְ ַּכ ְלכֵל אֶ ת־קְ רֹובָיו ו ְעַּ ל־ ֻכלָם אֶ ת־ ְּבנֵי בֵיתֹו כָפַּ ר ּבָאֱ מּונָה ו ְַּרע הּוא מֵ אֲ שֶ ר אֵ ינֶנּו מַּ אֲ מִּ ין׃
 11אֶ ת־עֲ שִּ ֵ
ירי הָ עֹולָם הַּ זֶה תְ ַּצּוֶה שֶ לא י ָרּום ְל ָבבָם ו ְֹלא־יִּבְטְ חּו ּבָע ֹשֶ ר הַּ ּבֹוגֵד כִּי אִּ ם־ּבֵאֹלהִּ ים חַּ יִּים הַּ מַּ סְ פִּ יק לָנּו דַּ י
ַּ
מֵ
ָתֵ
שִּ
ְמַּ
שִּ
ִּ
ֹעַּ
ָתם׃  19וְי ַַּאצְרּו לָהֶ ם אֹוצָר לִּיסֹוד טֹוב
ו ְהֹותֵ ר לִּשְ ּב ׃  18וְיגְמְ לּו טֹוב וְי ַּעְ ירּו ּב עֲ ים טֹובִּים ל ת הֹונָם וְלעֲ ז ֹר לְזּול ָ
לֶעָ תִּ יד לָב ֹא לְמַּ עַּ ן י ַּשִּ יגּו אֶ ת־חַּ יֵי הָ אֱ מֶ ת׃
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