ָּ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 ָּ
 4וְנִּקְ בַר וְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִּ ישִּ י ַככָּתּוב׃ א קורנתיים טו 1-4

החדשות הטובות
מאת דב אבנון
 4הבשורות
בתור מאמינים משיחים אנחנו מכירים את המושג  4הבשורות .מתי מרקוס לוקס ויוחנן .בעצם מדובר בבשורה אחת
שארבעה סופרים מתארים אותה מכוונים שונים .מתי מדבר על המלך .מרקוס על עבד האלוהים לוקס על בן האדם ויוחנן
על אלוהים .יש כאלו שיגידו אז למה לא תיאור אחד? סביר להניח שהיה צורך לתאר את האדון ישוע מכמה כוונים מכוון
שמדובר בהתגלות האלוהים בבשר בתור בן אדם המשיח שעתיד לשבת על כסא דוד.

האם יש בכתובים רק בשורה אחת?
כמו שזה לא נכון לומר שמתי מרקוס לוקס ויוחנן מדברים על  4בשורות ככה זה גם לא נכון לומר שיש בכתובים רק
בשורה אחת .משמעות המילה בשורה היא "חדשות טובות" .אנחנו רואים שלאורך כל הכתובים אלוהים נגלה לאנשים
באופנים שונים והחדשה הטובה היתה שונה  .מתי ט  - 53מעשי השליחים כ 44
ְּׂשֹורת ַה ַמלְּכּות ַוי ְַּרפֵא כָּל־ ַמ ֲחלָּה ְּוכָּל־מַדְּ וֶה ָּבעָּם׃
ַויָּסָּב י ֵׁשּו ַע ְּבכָּל־ ֶהע ִָּרים ְּו ַה ְּכפ ִָּרים ַוי ְּ ַלמֵד ִב ְּכנֵסִיֹותֵ יהֶם ַוי ְּ ַבשֵר ב ַ
שרּות ֲאׁשֶר קִ ַבלְּתִ י מֵאֵת הָָּאדֹון
ׂש ְּמחָּה אֶת־ ְּמרּו ָּצ ִתי ְּואֶת־ ַה ֵ
ׁשי ֹלא יָּק ְָּּרה ְּבעֵינָּי ִמכַּלֹות ְּב ִ
 42וְָּאנֹכִי ֹלא ָאחּוׁש לְַּאחַת ֵמ ֵהנָּה ְּוגַם־נַ ְּפ ִ
ְּׂשֹורת ֶחסֶד אֱֹלהִים׃
י ֵׁשּו ַע ְּל ָּהעִיד עַל־ב ַ
ְּׂשֹורת ָּהע ֲֵרלִים
בשורת הערלים אל הגלטים ב  7בשורת המולים אל הגלטים ב  7 7וַתְּ הִי ְּל ֶהפְֶך ב ְִּראֹותָּ ם כִי־ ָּה ְּפקַדְּ תִ י ֲאנִי עַל־ב ַ
ְּׂשֹורת הַמּולִים׃
כַאֲׁשֶר ָּה ְּפקַד כֵיפָּא עַל ב ַ
לכן אם אלוהים בעצמו מבדיל בין הבשורות איך זה שיש כאלו שטוענים שמדובר בבשורה אחת .חשוב לדעת שאלוהים
גילה בדברו את החדשות הטובות בהדרגה .לאדם וחווה הוא אמר בראשית ג  53על האיבה שתהיה בן השטן וזרע האישה
ועל ניצחון זרע האישה .לאברהם אבינו אלוהים בישר שדרך זרעו כל העמים יבורכו אל הגלטים ג 8
ׁשית ,בֵינְָּך ּובֵין ָּה ִאשָּהּ ,ובֵין ז ְַּרעֲָך ּובֵין ז ְַּרעָּּה; הּוא י ְּׁשּופְָּך ר ֹאׁשְּ ,ואַתָּ ה תְּ ׁשּופֶנּו ָּע ֵקב׃
וְּאֵ יבָּה ָּא ִ
ׁשעָּתִ יד ָּהאֱֹלהִים ְּל ַהצְּדִ יק אֶת־הַּגֹוי ִם מִתֹוְך ָּה ֱאמּונָּה ְּוקִדֵ ם ְּל ַבׂשֵר אֶת־ַאב ְָּּרהָּם לֵאמ ֹר ְּונִב ְְּּרכּו בְָּך
ס ְּ 8ו ַהכָּתּוב ָּצפָּה ֶ
כָּל־הַּגֹוי ִם׃
בעצם לאורך כל תקופת התנ"ך אנחנו רואים איך אלוהים צעד אחר צעד בישר לאנשים את החדשות הטובות .לבסוף אנחנו
קוראים בכתוב שהאדון ישוע שלח את שליחיו לבשר את בשורת המלכות לוקס ט 5-6
ׁש ָּלחֵם ִלקְּר ֹא אֶת־ ַמלְּכּות הָּאֱֹלהִים
ׁש ְּלטָּן עַל כָּל־ ַהשֵדִ ים ְּול ְִּרפ ֹא ֳח ָּלי ִים׃ ַ 4וי ִ ְּ
ְּבּורה ְּו ָּ
ׂשר ַוי ִתֵ ן ָּלהֶם ּג ָּ
ׁשנֵים ֶה ָּע ָּ
ט ַויִק ְָּּרא אֶל־ ְּ
ְּול ְִּרפ ֹא אֶת־הָּחֹלִים׃  3וַי ֹאמֶר ָּלהֶם ַאל־תִ ְּקחּו מְּאּומָּה לַדָּ ֶרְך ֹלא מַּטֹות וְֹּלא תַ ְּר ִמיל וְֹּלא־ ֶלחֶם וְֹּלא־ ָּכסֶף וְַּאל־י ִ ְּהי ֶה לְּאִ יׁש מִ כֶם ׁשְּתֵ י
שם צֵאּו׃  5וְּכ ֹל ֲאׁשֶר ֹלא־י ְּ ַקבְּלּו אֶתְּ כֶם צְּאּו מִן־ ָּהעִיר ַההִיא ְּונַעֲרּו אֶת־ ֶה ָּעפָּר
ׁשבּו־ ָּלכֶם ּו ִמ ָּ
ׁשם ְּ
כֻתֳ נֹות׃ ְּ 2ו ַה ַבי ִת ֲאׁשֶר תָּ ב ֹאּו בֹו ָּ
ְּׂשֹורה ּומ ְַּר ְּפאִים ְּבכָּל־מָּקֹום׃
מֵ עַל ַרגְּלֵי ֶכם ְּלעֵדּות ָּבהֶם׃ ַ 6ויֵצְּאּו ַוי ַ ַעבְּרּו ַב ְּכפ ִָּרים ְּמ ַבש ְִּרים אֶת־ ַהב ָּ
שים לב שבאותו שלב הם עדין לא הבינו שהמשיח היה צריך דבר ראשון למות על הצלב .לוקס י"ח 55
ׁש ָּליְּמָּה ְּוכָּל־ ַהכָּתּוב בִידֵ י ַהנְּבִיאִים עַל בֶן־הָָּאדָּ ם י ִמָּ לֵא׃  34כִי י ִמָּ סֵר
ׂשר וַי ֹא ֶמ ר ָּלהֶם ִהנְּנּו עֹלִים י ְּרּו ָּ
ׁשנֵים ֶה ָּע ָּ
ַ 33וי ִקַ ח ֵאלָּיו אֶת־ ְּ
ׁשי קֹום י ָּקּום׃ ְּ 32והֵם ֹלא ֵהבִינּו דָּ בָּר
שלִי ִ
לַּגֹוי ִם ְּוהֵתֵ ּלּו בֹו ְּוהִתְּ ַעּלְּלּו ְּוי ְָּּרקּו ְּב ָּפנָּיו׃ ְּ 33והִכּוהּו בַשֹוטִים ֶו ֱהמִיתּוהּו ּובַיֹום ַה ְּ
ׁשר דִ בֶר ֲאלֵיהֶם׃
מִ כָּל־אֵ ּלֶה ַויְּהִי הַדָּ בָּר ַהזֶה נֶ ְּעלָּם ֵמהֶם וְֹּלא י ָּדְּ עּו אֶת־ ֲא ֶ
1
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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 ָּ
 4וְנִּקְ בַר וְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִּ ישִּ י ַככָּתּוב׃ א קורנתיים טו 1-4
עברו אולי כבר שנתיים מאז שהם התחילו לבשר את בשורת המלכות והם עדין לא הבינו כאשר האדון ישוע דיבר על מותו.
לוקס כד .43
ׁשים וְּאֹותֹו ֹלא ָּראּו׃  45וַי ֹאמֶר ֲאלֵיהֶם הֹוי ַחס ְֵּרי דַ עַת ְּו ִכבְּדֵ י לֵב
שּלָּנּו אֶל־ ַה ָּקבֶר ַוי ִ ְּמצְּאּו ַכ ֲאׁשֶר ָאמְּרּו ַהנָּ ִ
ׁשים ִמ ֶ
ַ 42ויֵלְּכ ּו ֲאנָּ ִ
מֵ הַאֲ מִ ין בְּכ ֹל ֲאׁשֶר־ ִדבְּרּו ַהנְּבִיאִים׃  46הֲֹלא עַל־ ַה ָּמׁשִי ַח ָּהי ָּה ִלסְּב ֹל אֶת־כָּל־ז ֹאת ּו ְּל ִה ָּכנֵס ִבכְּבֹודֹו׃ ַ 47ויָּחֶל ִממׁשֶה
ּומִ כָּל־ ַהנְּבִי ִאים ַוי ְּ ַבאֵר ָּלהֶם אֶת־כָּל־ ַהכְּתּובִים ַהנֶ ֱאמ ִָּרים ָּעלָּיו׃
במבט לאחור ,היום ,אנחנו יודעים למה הם לא הבינו הרבה בכל מה שהיה קשור למותו של המשיח וזה למרות שהנביאים
דברו על זה .הרבה מאמינים נוהגים לקרוא דברים לתוך הכתוב אבל שהאדון דיבר עם השליחים על בשורת המלכות .הם לא
ידעו הרבה על מה יותר מאוחר נגלה בראשונה לשליח פולוס .השליחים ,באותו זמן ,עדין לא בישרו את הבשורה שפולוס
בישר יותר מאוחר.
ֹורה ֲאׁשֶר ִבש ְַּרתִ י אֶתְּ כֶם ְּואַתֶ ם ִק ַבלְּתֶ ם ַו ֲעמַדְּ תֶ ם בָּּה׃ ְּ 4וגַם תִ ּוָּׁשְּעּו בָּּה
ִירכֶם ַא ַח י אֶת־ ַהבְּׁש ֹ ָּ
א קורנתיים טו  5-4טו ַו ֲאנִי ַמזְּכ ְּ
ׁשית כָּל־דָּ בָּר ָּמס ְַּרתִי ָּלכֶם מַה־שֶקִ ַבלְּתִ י כִי־הַמָּׁשִי ַח
שוְּא׃  3כִי ֵרא ִ
אִ ם־תַ ֲחז ִיקּו בַדָּ בָּר ֲאׁשֶר ִבש ְַּרתִ י אֶתְּ כֶם ַרק אִם ֹלא־ ֶה ֱא ַמנְּתֶ ם ַל ָּ
שלִיׁשִי ַככָּתּוב׃
מֵת ְּל ַכפֵר עַל־חַּט ֹאתֵ ינּו ַככָּתּוב׃ ְּ 2ונִ ְּקבַר וְּהּו ַקם בַיֹום ַה ְּ
הבשורה ש 54השליחים בישרו נקראת בשורת המלכות ולא בשורת חסד האלוהים .מתי ט  53לוקס ט .4
ְּׂשֹורת ַה ַמלְּכּות ַוי ְַּרפֵא כָּל־ ַמ ֲחלָּה ְּוכָּל־מַדְּ וֶה ָּבעָּם׃
ַויָּסָּב י ֵׁשּו ַע ְּבכָּל־ ֶהע ִָּרים ְּו ַה ְּכפ ִָּרים ַוי ְּ ַלמֵד ִב ְּכנֵסִיֹותֵ יהֶם ַוי ְּ ַבשֵר ב ַ
ׁש ָּלחֵם ִלקְּר ֹא אֶת־ ַמלְּכּות הָּאֱֹלהִים
ׁש ְּלטָּן עַל כָּל־ ַהשֵדִ ים ְּול ְִּרפ ֹא ֳח ָּלי ִים׃ ַ 4וי ִ ְּ
ְּבּורה ְּו ָּ
ׂשר ַויִתֵן ָּלהֶם ּג ָּ
ׁשנֵים ֶה ָּע ָּ
ט ַוי ִקְּ ָּרא אֶל־ ְּ
ְּול ְִּרפ ֹא אֶת־הָּחֹלִים׃
הם כמובן באותו זמן לא בישרו את בשורת הצלב או דבר הצלב א הקורנתיים א  .58כִי־דְּ בַר ַהצְּלּוב ִסכְּלּות הּוא לָּאֹבְּדִ ים
ְּבּורת אֱֹלהִים׃
ׁשעִים ּג ַ
אֲ בָּל לָּנּו הַנֹו ָּ
בואו נראה את הפסוק הבא :לוקס ט ..." 6מבשרים את הבשורה "...יש כאלו שיגידו שהם יצאו וסיפרו לאנשים על מות
המשיח עבור החטאים שלהם .כפי שאנחנו היום מבשרים .על פי הנאמר בלוקס יח  55-54ברור שהם עדין לא הבינו את כל
מה שהיה קשור למותו ותקומתו של האדון ישוע מהמתים .אם נבדוק את התוכן נראה שבלוקס ט  4הוא שלח אותם לבשר
את מלכות האלוהים .ולא את דבר מותו ותקומתו מהמתים.
ׂשר וַי ֹאמֶר ָּלהֶם ִהנְּנּו עֹלִים
ׁשנֵים ֶה ָּע ָּ
ְּׂשֹורה ּומ ְַּר ְּפ ִאים ְּבכָּל־מָּקֹום׃ ַוי ִ ַקח ֵאלָּיו אֶת־ ְּ
ַויֵצְּאּו ַוי ַ ַעבְּרּו ַב ְּכפ ִָּרים ְּמ ַבש ְִּרים אֶת־ ַהב ָּ
י ְּרּוׁשָּ ָּליְּמָּה ְּוכָּל־ ַהכָּתּוב בִי ֵדי ַהנְּבִי ִאים עַל בֶן־הָָּאדָּ ם י ִ ָּמלֵא׃  34כִי י ִ ָּמסֵר לַּגֹוי ִם ְּוהֵתֵ ּלּו בֹו ְּוהִתְּ ַעּלְּלּו ְּוי ְָּּרקּו ְּב ָּפנָּיו׃ ְּ 33והִכּוהּו
ׁשי קֹום י ָּקּום׃ ְּ 32והֵם ֹלא ֵהבִינּו דָּ בָּר ִמכָּל־ ֵאּלֶה ַויְּהִי ַה ָּדבָּר ַהזֶה נֶ ְּעלָּם ֵמהֶם וְֹּלא י ָּדְּ עּו אֶת־אֲׁשֶ ר
שלִי ִ
בַשֹוטִים ֶו ֱה ִמיתּוהּו ּובַיֹום ַה ְּ
דִ בֶר אֲ לֵיהֶם׃
ממה שראינו עד כה אפשר להבין שישנן בכתובים כמה וכמה בשורות .בשיעור הזה אנחנו נתרכז יותר בחמש בשורות כפי
שמצוין ברשימה הבאה:
 בשורת המלכות  -מדברת על מה שאלוהים הבטיח לדוד המלך בנוגע ולכינונה של מלכות השמים על הארץ בשורת המולים  -מדברת על מה שאלוהים הבטיח לאברהם אבינו שאיתו הוא חתם את ברית המילה בשורת הערלים  -מדברת על לאברם שנצדק על ידי האמונה עוד לפני שהוא נימול.בשורת הריצוי -מדברת על אדם שדרכו נכנס החטא לעולם.גילוי הסוד  -מדברת על סוד רצון האלוהים שבמרכזו עומדת קהילת "גוף המשיח"2
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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 ָּ
 4וְנִּקְ בַר וְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִּ ישִּ י ַככָּתּוב׃ א קורנתיים טו 1-4

החדשות הטובות
בשורת המלכות
בשורת המלכות עוסקת בהבטחת האלוהים לדוד המלך
שמואל ב ז  4-57 :56דברי הימים א יז 4-53
ׁש ַכבְּתָּ אֶת־ ֲאב ֹתֶ יָךַ ,ו ֲה ִקימ ֹתִ י אֶת־ז ְַּרעֲָך ַאח ֲֶריָךֲ ,אׁשֶר יֵצֵא ִמ ֵמעֶיָך; ַו ֲהכִינ ֹתִ י אֶת־ ַמ ְּמ ַלכְּתֹו׃  55הּוא י ִ ְּבנֶה־ ַבי ִת
 54כִי י ִ ְּמלְּאּו יָּמֶיָךְּ ,ו ָּ
לִׁשְּ מִ י; וְּכֹנַנְּתִ י אֶת־ ִכסֵא ַמ ְּמ ַלכְּתֹו עַד־עֹולָּם׃ ֲ 54אנִי ֶא ְּהי ֶה־ּלֹו לְָּאב ,וְּהּוא י ִ ְּהי ֶה־ּלִי ְּלבֵן; ֲאׁשֶר ְּב ַה ֲעֹותֹו ,וְּה ֹ ַכחְּתִ יו בְּׁשֵ בֶט אֲ נָּׁשִ ים,
ּו ְּבנִגְּעֵי ְּבנֵי ָאדָּ ם׃ ְּ 53ו ַחסְּדִ י ֹלא־י ָּסּור ִממֶנּו; ַכ ֲאׁשֶר ֲהסִר ֹתִ י ֵמעִם ׁשָּאּולֲ ,אׁשֶר ֲהסִר ֹתִ י ִמ ְּּל ָּפנֶיָך׃ ְּ 56ונֶ ְּאמַן בֵיתְּ ָך ּומַ מְּ ַלכְּתְּ ָך
עַד־עֹולָּם ְּל ָּפנֶיָך; ִכ ְּסאֲָך ,י ִ ְּהי ֶה נָּכֹון עַד־עֹולָּם׃  57כְּכ ֹל הַדְּ ב ִָּרים ָּה ֵאּלֶהּ ,וכְּכ ֹל ַה ִחזָּיֹון ַהזֶה; כֵן דִ בֶר נָּתָּ ן אֶל־דָּ וִד׃
ׁש ְּב ִתי ְּב ַבי ִת ,מִן־הַיֹום ,אֲ ׁשֶר ֶה ֱעלֵיתִ י
ׁשבֶת׃  3כִי ֹלא י ָּ ַ
 4לְֵך וְָּאמ ְַּרתָּ אֶל־דָּ וִיד ַעבְּדִ י ,כ ֹה ָאמַר י ְּהוָּה; ֹלא אַתָּ ה תִ ְּבנֶה־ּלִי ַה ַבי ִת ָּל ָּ
ׁשכָּן׃  6בְּכ ֹל ֲאׁשֶר־הִתְּ ַה ַּלכְּתִ י ְּבכָּל־יִׂש ְָּּראֵל ,הֲדָּ בָּר דִ ב ְַּרתִ י ,אֶת־ַאחַד ׁש ֹ ְּפטֵי
אֶת־י ִׂשְּ ָּראֵל ,עַד הַיֹום ַהזֶה; ָּו ֶא ְּהי ֶה מֵאֹהֶל אֶל־אֹהֶל ּו ִמ ִמ ְּ
7
י ִׂשְּ ָּראֵלֲ ,אׁשֶר ִצּוִיתִ י ל ְִּרעֹות אֶת־ ַעמִי לֵאמ ֹר; ָּלמָּה ֹלא־ ְּבנִיתֶ ם לִי בֵית א ֲָּרז ִים׃ ְּועַתָּ ה כ ֹה־ת ֹאמַר ְּל ַעבְּדִ י לְּדָּ וִיד ,ס כ ֹה ָאמַ ר
י ְּהוָּה ְּצבָּאֹותֲ ,אנִי ְּל ַקחְּתִ יָך מִן־ ַהנָּוֶה ,מִן־ַאח ֲֵרי הַצ ֹאן; ִלהְּיֹות נָּגִיד ,עַל ַע ִמי יִׂש ְָּּראֵל׃ ָּ 8ו ֶא ְּהי ֶה ִעמְָּך ,בְּכ ֹל ֲאׁשֶר ָּה ַלכְּתָּ  ,וַָּאכ ְִּרית
ׂשמְּתִ י מָּקֹום ְּל ַע ִמי יִׂש ְָּּראֵל ּונְּ ַטעְּתִ יהּו וְּׁשָּ כַן תַ חְּתָּ יו ,וְֹּלא
ָָּארץ׃ ְּ 9ו ַ
ׁשם ַהּגְּדֹולִים ֲאׁשֶר ב ֶ
ׁשםְּ ,כ ֵ
ׂשיתִ י לְָּך ֵ
אֶת־כָּל־אֹויְּבֶיָך ִמ ָּפנֶיָך; ְּו ָּע ִ
י ְִּרּגַז עֹוד; וְֹּלא־יֹוסִיפּו ְּבנֵי־ ַע ְּולָּה ְּלבַֹּלתֹוַ ,כ ֲאׁשֶר ב ִָּראׁשֹונָּה׃ ּ 51ו ְּל ִמיָּמִיםֲ ,אׁשֶר ִצּוִיתִ י ׁש ֹ ְּפטִים עַל־ ַע ִמי יִׂש ְָּּראֵלְּ ,ו ִה ְּכנַעְּתִ י
אֶת־כָּל־אֹויְּבֶיָך; ָּו ַאּגִד לְָּךּ ,ו ַבי ִת י ִ ְּבנֶה־ּלְָּך י ְּהוָּה׃ ְּ 55ו ָּהי ָּה ,כִי־ ָּמלְּאּו י ָּ ֶמיָך ָּל ֶלכֶת עִם־ ֲאב ֹתֶ יָךַ ,ו ֲהקִימֹותִ י אֶת־ז ְַּרעֲָך ַאח ֲֶריָך ,אֲׁשֶ ר
י ִ ְּהי ֶה מִ ָּבנֶיָך; ַו ֲהכִינֹותִ י אֶת־ ַמלְּכּותֹו׃  54הּוא י ִ ְּבנֶה־ּלִי ָּבי ִת; וְּכֹנַנְּתִ י אֶת־ ִכסְּאֹו עַד־עֹולָּם׃ ֲ 55אנִי ֶא ְּהי ֶה־ּלֹו לְָּאב ,וְּהּוא י ִ ְּהי ֶה־ּלִי ְּלבֵן;
ְּו ַחסְּדִ י ֹלא־ָאסִיר ֵמעִמֹוַ ,כ ֲאׁשֶר ֲהסִירֹותִ יֵ ,מ ֲאׁשֶר ָּהי ָּה ְּל ָּפנֶיָך׃ ְּ 54ו ַה ֲעמַדְּ תִ יהּו ְּבבֵיתִ י ּו ְּב ַמלְּכּותִ י עַד־הָּעֹולָּם; ְּו ִכסְּאֹו י ִ ְּהי ֶה נָּכֹון
עַד־עֹולָּם׃  53כְּכ ֹל הַדְּ ב ִָּרים ָּה ֵאּלֶהּ ,וכְּכ ֹל ֶהחָּזֹון ַהזֶה; כֵן דִ בֶר נָּתָּ ן אֶל־דָּ וִיד׃
מלכות דוד תעמוד לנצח מכוון שהאדון ישוע ימלוך על על הארץ  .הוא עתיד להיות הכוהן הגדול המלך והמשיח .דניאל ב
44
ׁש ַמי ָּא ַמלְּכּו דִ י ְּל ָּע ְּל ִמין לָּא תִ תְּ ַחבַלּ ,ו ַמלְּכּותָּ הְּ ,לעַם ָאח ֳָּרן לָּא תִ ׁשְּתְּ בִק; תַ דִ ק וְּתָּ סֵיף
ּ 44ובְּיֹו ֵמיהֹון דִ י ַמ ְּל ַכי ָּא אִנּון ,י ְּקִ ים ֱאלָּּה ְּ
כָּל־אִ ּלֵין ַמ ְּל ְּכוָּתָּ אְּ ,והִיא תְּ קּום ְּל ָּע ְּל ַמי ָּא׃
המלכות הזאת ,שאלוהים עתיד לכונן על הארץ ,היא הנושא המרכזי שעליו כל הנביאים מדברים "ימות המשיח" אנחנו
קוראים לזה גם "תוכנית האלוהים על פי דבר הנבואה" .ראה גם ירמיהו כג 3-6
ָָּארץ׃ ְּ 6בי ָּמָּ יו תִ ּוָּׁשַע
ׁשפָּט ּוצְּדָּ קָּה ב ֶ
ׂשכִילְּ ,ו ָּעׂשָּה ִמ ְּ
ִ 3הנֵה י ָּ ִמים ָּב ִאים נְּ ֻאם־י ְּהוָּהַ ,ו ֲה ִקמ ֹתִ י לְּדָּ וִד ֶצ ַמח ַצ ִדיק; ּו ָּמלְַך ֶמלְֶך ְּו ִה ְּ
שמֹו ֲאׁשֶר־יִק ְְּּראֹו י ְּהוָּה צִדְּ קֵנּו׃
י ְּהּודָּ הְּ ,ויִׂש ְָּּראֵל יִׁשְּכֹן ָּל ֶבטַח; ְּוז ֶה־ ְּ
זאת גם הסיבה שכאשר האדון היה על הארץ הוא בישר את בשורת המלכות מתי ד  45ט  53ועוד.
ְּׂשֹורת ַה ַמלְּכּות ַוי ְַּרפֵא כָּל־ ַמ ֲחלָּה ְּוכָּל־מַדְּ וֶה ָּבעָּם׃
ַויָּסָּב י ֵׁשּו ַע ְּבכָּל־ ַה ָּּגלִיל ַוי ְּ ַלמֵד ִב ְּכנֵסִיֹותֵ יהֶם ַוי ְּ ַבשֵר ב ַ
ׁשים ָא ְּמרּו עַל־י ְּדֵ י ׂשַר ַהׁשֵדִ ים ְּמג ֵָּרׁש הּוא אֵת ַהׁשֵדִ ים׃ ַ 35ויָּסָּב י ֵׁשּו ַע ְּבכָּל־ ֶהע ִָּרים ְּו ַה ְּכפ ִָּרים ַוי ְּ ַלמֵד ִב ְּכנֵסִיֹותֵ יהֶם ַויְּבַשֵ ר
ְּו ַהפְּרּו ִ
ְּׂשֹורת ַה ַמלְּכּות ַוי ְַּרפֵא כָּל־ ַמ ֲחלָּה ְּוכָּל־מַדְּ וֶה ָּבעָּם׃
ב ַ
המלכות קרובה לבוא.
ההבדל בין הנבואות על המלכות לבין "בשורת המלכות" היה שהנה עכשיו השליחים בישרו שמה שכבר נובא קרוב לבוא.
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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 ָּ
 4וְנִּקְ בַר וְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִּ ישִּ י ַככָּתּוב׃ א קורנתיים טו 1-4
יוחנן המטביל ,האדון ישוע ושתי עשר השליחים דיברו על הרבה דברים אבל הנושא המרכזי שלהם בזמן שהאדון היה על
הארץ הוא "מלכות השמים קרבה לבוא" מתי ג 5-5
ׁש ַמי ִם ק ְָּּרבָּה לָּבֹוא׃  3כִי זֶה הּוא אֲׁשֶ ר
ג ַבי ָּמִים ָּההֵם ָּקם יֹו ָּחנָּן ַה ַמ ְּטבִיל ַויְּהִי ק ֵֹרא ְּב ִמ ְּדבַר י ְּהּודָּ ה לֵאמ ֹר׃ ׁ 4שּובּו כִי ַמלְּכּות ַה ָּ
ׁשרּו ְּמסִּלֹו ָּתיו׃
קֹורא ַבמִדְּ בָּר פַנּו דֶ ֶרְך י ְּהֹוָּה י ַ ְּ
ׁש ְּעי ָּהּו ַהנָּבִיא לֵאמ ֹר קֹול ֵ
נִבָּא ָּעלָּיו י ְּ ַ
כמובן שהאדון דיבר על הרבה דברים לוקס ג  58אבל הנושא העקרי של הבשורה שלו היה:
ְּ 38וכֵן בִדְּ ב ִָּרים ֲאח ִֵרים ה ְַּרבֵה הֹוכִי ַח ַוי ְּ ַבׂשֵר אֶת־ ָּהעָּם׃ מתי ד  37 57מִן־ ָּהעֵת ַההִיא ֵהחֵל י ֵׁשּו ַע ִלקְּר ֹא ָּקרֹוא וְָּאמֹור ׁשּובּו כִי
ׁש ַמי ִם ק ְָּּרבָּה לָּבֹוא׃ י 3-7
מַ לְּכּות ַה ָּ
ׁשלַח י ֵׁשּו ַע ַויְּצַו א ֹתָּ ם לֵאמ ֹר אֶל־דֶ ֶרְך הַּגֹוי ִם ַאל־תֵ לֵכּו ְּואֶל־עִיר הַׁשֹמְּרֹונִים ַאל־תָּ ב ֹאּו׃  6לְּכּו
ׁשנֵים ֶה ָּעׁשָּר ָּה ֵאּלֶה ָּ
 5אֶת־ ְּ
ׁש ַמי ִם ק ְָּּרבָּה לָּבֹוא׃ ִ 8רפְּאּו אֵת הַחֹולִים ַטהֲרּו אֵת
אֶל־הַצ ֹאן הָּאֹבְּדֹות ֲאׁשֶר ְּלבֵית־יִׂש ְָּּראֵל׃ ּ 7ו ְּב ֶלכְּתְּ כֶם ק ְִּראּו לֵאמ ֹר ַמלְּכּות ַה ָּ
הַמְּצ ָֹּרעִים ָּה ִקימּו אֵת ַה ֵמ ִתים ְּואֵת ַהׁשֵדִ ים ּג ֵָּרׁשּו ִחנָּם ְּל ַקחְּתֶ ם ִחנָּם תִ תֵ נּו׃
לכן אנחנו אומרים שוב  .יוחנן המטביל  54השליחים והאדון ישוע לא בישרו את בשורת הצלב לפני שהאדון מת וקם
לתחייה מהמתים .אלא בשרו שמלכות השמים קרבה לבוא.
אֵ ת הַתְּ ׁשּועָּה ֲאׁשֶר ָּעלֶי ָּה ָּח ְּקרּו וְּדָּ ְּרׁשּו ַהנְּבִי ִאים ַהנִ ְּב ִאים עַל־ ַה ֶחסֶד ַהצָּפּון ָּלכֶם׃ ַ 33לחְּק ֹר לָּדַ עַת מַה־זּו ְּואֵי־זּו ָּהעֵת אֲׁשֶ ר
ׁשי ַח ְּואֶת־ ַהּגְּדֻ ּלֹות ֲאׁשֶר ַאח ֲֵריהֶם׃ א פטרוס א 55
ׁשי ַח ֲאׁשֶר ְּבק ְִּרבָּם ְּב ַהּגִידֹו מֵר ֹאׁש אֵת עִנּוי ֵי ַה ָּמ ִ
הֹודִ יעָּּה רּו ַח ַה ָּמ ִ
חשוב לציין שרק אחרי שהאדון קם מהמתים השליחים בישרו לעם ישראל על בואם של ימי הרווחה בתנאי כמובן שהעם
קודם כל ישוב .מעשי השליחים ג 59-41
ׁשלַח אֶת־ ֲאׁשֶר יְּעָּדֹו ָּלכֶם מִקֶ דֶ ם אֶת־י ֵׁשּו ַע
ָּ 31לכֵן ִהנָּחֲמּו וְּׁשּובּו ְּוי ִ ָּמחּו ֲח ָּט ֵאיכֶם׃ ְּ 42ל ַמעַן ֲאׁשֶר־י ָּב ֹאּו יְּמֵי ְּר ָּוחָּה ִמ ִּל ְּפנֵי י ְּהֹוָּה ְּוי ִ ְּ
ׁשר דִ בֶר ָּהאֱֹלהִים ְּבפִי־נְּבִיָאיו הַקְּ דֹוׁשִ ים
ש ַמי ִם עַד־י ְּ ֵמי ׁשּוב כָּל־הַדְּ ב ִָּרים לְּתִ קּונָּם ַכ ֲא ֶ
ׁשי ְּ ַקבְּלּו א ֹתֹו ַה ָּ
הַמָּׁשִ יחַ׃ ֲ 43אׁשֶר צ ִָּריְך ֶ
מִ ימֵי עֹולָּם׃
4

ַחּוריכֶםֶ ,חזְּי ֹנֹות י ְִּראּו׃
ג ְּו ָּהי ָּה ַאח ֲֵרי־כֵןֶ ,אׁשְּפֹוְך אֶת־רּוחִי עַל־כָּל־ ָּבׂשָּרְּ ,ונִבְּאּו ְּבנֵיכֶם ּובְּנֹותֵ יכֶם; זִ ְּקנֵיכֶם חֲֹלמֹות יַחֲֹלמּון ,ב ֵ
ָָּארץ; דָּ ם ָּואֵׁש ,וְּתִ ימֲרֹות עָּׁשָּן׃
ש ַמי ִם ּוב ֶ
שפָּחֹות; ַביָּמִים ָּה ֵהמָּהֶ ,אׁשְּפֹוְך אֶת־רּוחִי׃ ְּ 5ונָּתַ תִ י מֹו ְּפ ִתיםַ ,ב ָּ
ְּוגַם עַל־ ָּה ֲעבָּדִ ים ְּועַל־ ַה ְּ
ׁשם י ְּהוָּה י ִ ָּמלֵט; כִי ְּבהַר־צִיֹון
ַנֹורא׃ ְּ 3ו ָּהי ָּה ,כ ֹל ֲאׁשֶר־יִק ְָּּרא ְּב ֵ
הַשֶ מֶׁש י ֵ ָּהפְֵך לְּחֹׁשְֶךְּ ,ו ַהי ֵָּר ַח ְּל ָּדם; ִל ְּפנֵי ,בֹוא יֹום י ְּהוָּהַ ,הּגָּדֹול ְּוה ָּ
ּובִירּוׁשָּלַ ִם תִ ְּהי ֶה ְּפלֵיטָּהַ ,כ ֲאׁשֶר ָאמַר י ְּהוָּהּ ,ו ַבש ְִּרידִ יםֲ ,אׁשֶר י ְּהוָּה ק ֵֹרא׃ יואל ג
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מהנאמר על ידי הנביא יואל אנחנו מבינים.שלפני שהשליח פטרוס היה יכול לבשר לעם ישראל את ימי הרווחה .המשיח
צריך היה למות ולקום לתחייה .גם רוח הקודש היה צריך לבוא לפני שימי הרווחה היו יכולים להתחיל .אנחנו קוראים לזה
התמלאותן של הנבואות .בנוסף על מנת שהברית החדשה תכנס לתוקפה ,האדון ישוע היה צריך קודם לכן להיצלב ולקום
לתחייה.
מתי כו 48
ׁשפְָּך ְּבעַד ַרבִים ִל ְּסלִיחַת ֲח ָּט ִאים׃
 8כִי זֶה הּוא דָּ ִמי דַ ם־ ַהב ְִּרית ַהחֲדָּ ׁשָּה ַהנִ ְּ
מהנאמר בבשורה על פי יוחנן אנחנו למדים שבזמן שהאדון היה על הארץ הבשורה היה שהמלכות קרבה לבוא אבל
המלכות עדין לא ניתנה .המלך לא היה מוכן עדין למלוך .זאת גם הסיבה שהרבה אנשים לא מבינים איך זה יכול היות
שישוע הוא המשיח ועדין אין שלום ,אין מלוכה ואנחנו עדין לא חיים באחרית הימים.
ַוי ֵדַ ע י ֵׁשּו ַע כִי־י ָּב ֹאּו ְּוי ִתְּ פְּׂשּוֹ בֹו ְּל ַה ְּמלִיכֹו ַוי ִ ָּמלֵט עֹוד ַה ַפעַם אֶל־ ָּההָּר הּוא ְּלבַדֹו׃ יוחנן ו 53
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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 ָּ
 4וְנִּקְ בַר וְהּוקַ ם בַּיֹום הַ שְ לִּ ישִּ י ַככָּתּוב׃ א קורנתיים טו 1-4
ׁשם י ְּהֹוָּה ֶמלְֶך יִׂש ְָּּראֵל׃ ַ 32וי ִמְּ צָּא י ֵׁשּו ַע ַעי ִר
ַ 33וי ִקְּ חּו ְּבי ָּדָּ ם כַפֹות ְּתמ ִָּרים ַויֵצְּאּו ִלק ְָּּראתֹו ַוי ִָּריעּו לֵאמ ֹר הֹוׂשַע־נָּא בָּרּוְך ַהבָּא ְּב ֵ
אֶ חָּד ַוי ְִּרכַב ָּעלָּיו ַככָּתּוב׃ ַ 35אל־תִ ְּר ִאי בַת־צִיֹון ִהנֵה ַמ ְּלכְֵך י ָּבֹוא לְָּך רֹכֵב עַל־ ַעי ִר בֶן־אֲת ֹנֹות׃  36וְּתַ ְּל ִמידָּ יו ֹלא־ ֵהבִינּו ב ִָּראׁשֹונָּה
כָּל־ז ֹאת אְַך ַאח ֲֵרי ֲאׁשֶר נִתְּ פַָּאר י ֵׁשּו ַע זָּכְּרּו כִי־כֵן כָּתּוב ָּעלָּיו ְּוכֵן ּגַם־עָּׂשּו לֹו׃יוחנן יב 55-54
ׁשע הּוא; ָּענִי וְּרֹכֵב עַל־חֲמֹורְּ ,ועַל־ ַעי ִר בֶן־אֲת ֹנֹות׃ זכריה
ּגִילִי מְּא ֹד בַת־צִיֹון ,ה ִָּריעִי בַת י ְּרּוׁשָּלַ ִםִ ,הנֵה ַמ ְּלכְֵך י ָּבֹוא לְָּך ,צַדִ יק וְּנֹו ָּ
ט9
לכן חשוב להזכיר עוד פעם את הנקודה ,שלמרות שלאורך  4הבשורות דובר היה שהמלכות קרבה לבוא .זה רק בחלק
הראשון של ספר מעשי השליחים שאנחנו קוראים על כך ששמעון פטרוס מדבר לעם אודות ימי הרווחה .כלומר שהמלכות
כבר הגיעה רק שהם צריכים לחזור ולהיטבל על מנת לקבל את סליחת החטאים.
חשוב לציין שגם בתקופה שישוע היה על הארץ זה היה ברור שמנהיגי העם לא יקבלו את המשיח ולא את המלכות יוחנן
המטביל קרא להם " עשו פרי ראוי לתשובה" וכן גם האדון ישוע והשליחים קראו לעם לעשות פרי שראוי לתשובה .אלא
שבמקום ,מנהיגי העם כבר תכננו איך להרוג אותו .מתי כא 55-59
ׁ 33שִ מְּעּו ָּמׁשָּל ַאחֵר אִיׁש ַבעַל־ ַבי ִת ָּהי ָּה ֲאׁשֶר נָּטַע כ ֶֶרם ַויַעַׂש ּגָּדֵ ר ָּסבִיב לֹו ַויַחְּצ ֹב י ֶ ֶקב ַויִבֶן ִמגְּדָּ ל בְּתֹוכֹו ַוי ִתְּ נֵהּו אֶל־כ ֹ ְּרמִ ים
ׁשלַח ֲעבָּדָּ יו אֶל־הַכ ְֹּר ִמים ָּל ַקחַת אֶת־פ ְִּריֹו׃ ַ 35וי ַ ֲחזִיקּו הַכ ְֹּרמִים ַב ֲעבָּדָּ יו אֶת־זֶה
ַויֵלְֶך בְּדֶ ֶרְך מ ֵָּרחֹוק׃ ַ 32ויְּהִי ְּב ַהּגִי ַע עֵת ַה ָּבצִיר ַוי ִ ְּ
הִכּו וְּאֶת־זֶה ה ְָּּרגּו ְּואֶת־זֶה ָּסקָּלּו׃  36וַיֹוסֶף ׁשְֹּל ַח ֲעבָּדִ ים ֲאח ִֵרים ַרבִים מִן־ה ִָּראׁשֹונִים ְּוגַם־ ָּלהֶם עֲׂשּוֹ כֵן׃ ּ 37ובַָּאחֲרֹונָּה ׁשָּ לַח
ַיֹורׁש לְּכּו ְּונַה ְַּרגֵהּו
אֲ לֵיהֶם אֶת־בְּנֹו כִי ָאמַר ִמ ְּפנֵי ְּבנִי י ָּגּורּו׃ ַ 38ויְּהִי כ ְִּראֹות הַכ ְֹּרמִים אֶת־ ַהבֵן וַי ֹא ְּמרּו אִיׁש אֶל־ָאחִיו זֶה הּוא ה ֵ
וְּנ ֹא ֲחזָּה ְּבנַ ֲחלָּתֹו׃ ַ 31וי ַ ֲחז ִיקּו בֹו ַוי ִדְּ חָּפּוהּו אֶל־ ִמחּוץ ַלכ ֶָּרם ַויַה ְַּרגּו א ֹתֹו׃ ְּ 22ועַתָּ ה כִי־י ָּבֹוא ַבעַל ַהכ ֶָּרם מַה־יַעֲׂשֶה לַכ ְֹּרמִ ים ָּההֵם׃
ׁשיבּו לֹו אֶת־פ ְִּריֹו ְּבעִתֹו׃ 24
 23וַי ֹאמְּרּו ֵאלָּיו י ַָּרע ל ָָּּרעִים וִי ַאבְּדֵ ם ְּואֶת־ ַהכ ֶֶרם יִתֵּ ן לְכ ְֹרמִים אֲ ח ִֵּרים אֲ שֶׁ ר י ִ
זאת גם הסיבה שהאדון ישוע אמר מתי כא 45
עַל־כֵן אֲ נִי א ֹ ֵמר לכֶׁם כִי־תֻ קַּח ִמכֶׁם ַּמלְכּות ה ֱאֹלהִים וְתִ ס ֹב לְּגֹוי ֲאׁשֶר י ַ ֲעׂשֶה אֶת־פ ְִּרי ָּּה׃ ְּ ( 22והַנֹפֵל ַאל־ ָּה ֶאבֶן ַההִיא י ִׁשָּ בֵר וַאֲׁשֶר
ׁשלָּיו ַויָּבִינּו כִי ֲעלֵיהֶם דִ בֵר׃ ַ 26וי ְּ ַבקְּׁשּו לְּתָּ פְּׂשֹו ַוי ְִּיראּו
ׁשים אֶת־ ְּמ ָּ
ׁשי הַכ ֹ ֲהנִים ְּו ַהפְּרּו ִ
ׁשמ ֹ ַע ָּרא ֵ
ׁש ָּח ֵקהּו׃) ַ 25ויְּהִי ִכ ְּ
תִ פ ֹל ָּעלָּיו תִ ְּ
ׁשבֻהּו׃
מִ ְּפנֵי ָּרב־ ָּהעָּם כִי ְּלנָּבִיא ֲח ָּ
אז מי זה אותו "עדר קטן" שלו האדון יתן את המלכות? לוקס יב 54
ירא ָּהעֵדֶ ר ַה ָּקטָּן כִי ָּרצָּה ֲאבִיכֶם לָּתֶ ת ָּלכֶם אֵת הַמַ לְּכּות׃
אְַך דִ ְּרׁשּו אֶת־ ַמלְּכּות ָּהאֱֹלהִים וְּנֹוסַף ָּלכֶם כָּל־ ֵאּלֶה׃ ַ 34אל־תִ ָּ
מדובר פה ב 54השליחים יחד עם מתיה השליח החדש שבה במקום יהודה איש קריות (מעשי השליחים א השליחים יחד עם
"העדר הקטן" הם אלו שתפסו את מקומם של הנהגת העם כלומר הכוהנים והזקנים.
לסיום חשוב לציין שוב ושוב .במידה ומשהו רוצה להבין את כל מה שנוגע לבשורת חסד האלוהים והנהגת חסד האלוהים
שהופקדה יותר מאוחר בידי השליח פולוס .עליו דבר ראשון להבין את בשורת המלכות.
בפרק הבא  -בשורת המולים
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החדשות הטובות
בשורת המולים.
אל הגלטים ב 7
ְּׂשֹורת הַמּולִים׃
ְּׂשֹורת ָּהע ֲֵרלִים ַכ ֲאׁשֶר ָּה ְּפקַד כֵיפָּא עַל ב ַ
וַתְּ הִי ְּל ֶהפְֶך ב ְִּראֹותָּ ם כִי־ ָּה ְּפקַדְּ ִתי ֲאנִי עַל־ב ַ
מושגים כמו "בשורת המלכות" או בשורת חסד האלוהים אלו מושגים שפחות או יותר מוכרים לחלק מקהל המאמינים .אבל
לא הרבה אנשים יודעים ממש למה הכוונה כאשר פולוס מדבר על בשורת המולים.
הבשורה הזאת מחזירה אותנו חזרה לברית שאלוהים כרת עם אברהם למילה בתור האות של הברית הזאת .אות שניתן
לאברהם לא רק על מנת להפריד בין הזרע שלו לשאר הגווים אלא אות שהוא קבל כסימן לצדקה .אל הרומיים ד 55
בראשית יז 55
ׁשר י ַ ֲא ִמינּו ְּוהֵם ע ֲֵרלִים ְּלמַ עַן תֵ ָּחׁשֵב
 33וְּאֹות ַהמִילָּה נִתַ ן לֹו לְּחֹותַ ם צִדְּ קַת ָּה ֱאמּונָּה ֲאׁשֶר ָּהי ְּתָּ ה־ּלֹו וְּהּוא ע ֵָּרל ִלהְּיֹות לְָּאב ְּלכָּל־ ֲא ֶ
ַהצְּדָּ קָּה ַאף־ ָּלהֶם׃
ּ 55ונְּמַ ְּל ֶתם אֵת ְּבׂשַר ע ְָּּרלַתְּ כֶם; ְּו ָּהי ָּה לְּאֹות ב ְִּרית ,בֵינִי ּובֵינֵיכֶם׃
על פי הברית הזאת כלומר ברית המילה .הזרע שיבוא מאברהם יביא יותר מאוחר את הברכות לכל העולם .בראשית כב
57-58
ׁשעַר אֹיְּבָּיו׃
ׂשפַת ַהי ָּם; ְּוי ִַרׁש ז ְַּרעֲָך ,אֵת ַ
ש ַמי ִםְּ ,וכַחֹול ֲאׁשֶר עַל־ ְּ
ַארבֶה אֶת־ז ְַּרעֲָך כְּכֹו ְּכבֵי ַה ָּ
 57כִי־ב ֵָּרְך ֲאב ֶָּרכְָּךְּ ,וה ְַּרבָּה ְּ
ׁש ַמעְּתָּ בְּקֹלִי׃
ָָּארץ; ֵע ֶקב ֲאׁשֶר ָּ
ְּוהִתְּ ב ֲָּרכּו ְּבז ְַּרעֲָך ,כ ֹל ּגֹוי ֵי ה ֶ

58

בשורת המולים היתה באותו זמן החדשות הטובות והם הופקדו בידי שמעון פטרוס .מעשי השליחים ג .43-46
שמּואֵל ַו ֲאׁשֶר נִבְּאּו ַאח ֲָּריו ֻכּלָּם ִהּגִידּו מֵר ֹאׁש אֶת־ ַהי ָּ ִמים ָּה ֵאּלֶה׃ ַ 45א ֶתם ְּבנֵי ַהנְּבִי ִאים ּו ְּבנֵי ַהב ְִּרית אֲׁשֶר
ְּ 42וגַם כָּל־ ַהנְּבִי ִאים ִמ ְּ
ׁשפְּחֹות ָּהאֲדָּ מָּה׃ ָּ 46לכֶם ב ִָּראׁשֹונָּה ֶה ֱע ִמיד הָּאֱֹלהִים
כ ַָּרת ָּהאֱֹלהִים עִם־ ֲאבֹותֵ ינּו בְָּאמְּרֹו אֶל־ַאב ְָּּרהָּם ְּונִב ְְּּרכּו ְּבז ְַּרעֲָך כ ֹל ִמ ְּ
ׁש ָּלחֵהּו ְּלב ֵָּרך אֶתְּ כֶם בְּׁשּו ְּבכֶם ִאיׁש מֵר ֹ ַע ַמ ַע ְּללֵיכֶם׃
אֶת־ ַעבְּדֹו י ֵׁשּו ַע ַוי ִ ְּ
זאת בעצם בשורת המולים בקיצור .ואלו שהקשיבו לשמעון פטרוס קבלו את זה בתור חדשה טובה .אלו באמת היו החדשות
טובות עבור עם ישראל שהם עתידים להביא את הברכות לעולם .בשורת המלכות ובשורת המולים הולכים ביחד מכוון
שמדובר על הבטחת אלוהים לאברהם יצחק ויעקב בהקשר לעם ישראל וכינונה של מלכות השמים על הארץ עם האדון ישוע
בתור המלך והכוהן הגדול מתי 5:5
אם לפני חג השבועות (מעשי השליחים ב ) הדגש היה על בשורת המלכות אז אחרי חג השבועות הדגש הוא על בשורת
המולים שהופקדה בידי שמעון פטרוס להבדיל מבשורת הערלים שהופקדה בידי השליח פולוס.
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החדשות הטובות
בשורת הערלים.
בשורת הערלים
הכתוב מלמד אותנו שהאדון ישוע המשיח והשליחים בשרו את בשורת המלכות ואת בשורת המולים ואילו בשורת הערלים
הופקדה בידי השליח פולוס .אל הגלטים ב 7
ְּׂשֹורת הַמּולִים׃
ְּׂשֹורת ָּהע ֲֵרלִים ַכ ֲאׁשֶר ָּה ְּפקַד כֵיפָּא עַל ב ַ
וַתְּ הִי ְּל ֶהפְֶך ב ְִּראֹותָּ ם כִי־ ָּה ְּפ ַקדְּתִ י ֲאנִי עַל־ב ַ
במרכז בשורת הערלים אנחנו מוצאים שצדקה היא אך ורק דרך אמונה ולא על בסיס של בריתות .תחת הנהגת חסד
האלוהים ,הברכות שאלוהים הבטיח לאברהם ,מגיעות לגווים ישירות דרך המשיח .אנחנו לא מתכוונים לברכות בהקשר
לארץ ישראל אלא בהקשר להבטחה שהוא יהיה אב המון גווים .אל הגלטים ג .54-56
 32לְּמַ עַן ֲאׁשֶר תָּ ב ֹא ב ְִּרכַת ַאב ְָּּרהָּם ַב ָּמׁשִי ַח י ֵׁשּו ַע עַל־הַּגֹוי ִם ְּל ַמעַן ֲאׁשֶר נִ ַקח אֶת־ ַה ְּב ָּטחַת הָּרּו ַח עַל־י ְּדֵ י ָּה ֱאמּונָּה׃ ַ 35אחַי
כְּדֶ ֶרְך־ָאדָּ ם ֲאנִי מְּדַ בֵר ֲאפִּלּו ַצּוָָּאה ׁשֶל־בֶן־ָאדָּ ם ִאם־ ְּמ ֻקיֶמֶת הִיא ֹלא יְּפ ֵֶרנָּה ִאיׁש וְֹּלא־יֹוסִיף ָּעלֶיהָּ׃ ְּ 36ו ִהנֵה לְַּאב ְָּּרהָּם נֶאֶ מְּ רּו
ׁשיחַ׃
ַה ַה ְּבטָּחֹות ּו ְּלז ְַּרעֹו וְֹּלא־ָא ַמר ְּו ִלז ְָּּרעֶיָך ְּכאִּלּו ל ַָּרבִים ֶאּלָּא ְּכאִּלּו ְּליָּחִיד ְּו ְּלז ְַּרעֲָך וְּהּוא ַה ָּמ ִ
כאשר מדובר על בשוררת הערלים .השליח פולוס לוקח אותנו חזרה לאברם הגוי שנצדק אך ורק דרך האמונה ,הרבה לפני
שהוא נימול .דרך בשורת הערלים אנחנו למדים שאלוהים יכול להצדיק את הגויים ישירות ולא רק דרך ישראל .כמו
שאלוהי אברהם יצחק ויעקב הצדיק בזמנו את אברם לפני שהוא נימול ולפני שהוא נתן לעם ישראל את התורה .ככה הוא
מצדיק היום את הגווים אך ורק על סמך האמונה.
אל הרומיים ד 9-55
ׁשבָּה ֱאמּונָּתֹו ִלצְּדָּ קָּה׃ ְּ 32ואֵ ימָּתַ י
ּ 1ו ְּבכֵן ָּהאִשּור ַהזֶה ַהעַל־ ַהמִילָּה הּוא אֹו־גַם עַל־ ָּהע ְָּּרלָּה הֲֹלא ָאמ ְַּרנּו כִי לְַּאב ְָּּרהָּם נֶ ְּח ְּ
נֶחְּׁשְּ בָּה־ּלֹו ִבהְּיֹותֹו נִמֹול אֹו בְּעֹודֶ נּו ע ֵָּרל הֵן ֹלא ִבהְּיֹותֹו נִמֹול כִי ִאם בְּעֹודֶ נּו ע ֵָּרל׃  33וְּאֹות ַה ִמילָּה נִתַ ן לֹו לְּחֹותַ ם צִדְּ קַת הָּאֱ מּונָּה
ׁשב ַהצְּדָּ קָּה ַאף־ ָּלהֶם׃
אֲׁשֶר ָּהי ְּתָּ ה־ּלֹו וְּהּוא ע ֵָּרל ִלהְּיֹות לְָּאב ְּלכָּל־ ֲאׁשֶר י ַ ֲא ִמינּו ְּוהֵם ע ֲֵרלִים ְּל ַמעַן תֵ ָּח ֵ
עם ישראל נבחר על מנת להביא לעולם את מה שאלוהים הבטיח לאברהם ולכן הנבואה אומרת לנו שיום יבוא והתורה תצא
מציון ודבר אלוהים מירושלים .מאחר ועם ישראל דחה את עדות האדון והשליחים ,השליח מסביר לנו :
אל הרומים יא .43-46
ׁשיִׂש ְָּּראֵל בָּא לִידֵ י ִטמְּטּום ַה ֵּלב ְּל ִמ ְּקצָּתֹו עַד כִי־י ִ ָּכנֵס מְֹּלא
 45כִי ֹלא־ ֲא ַכחֵד ִמכֶם ַאחַי אֶת־הַסֹוד ַהזֶה פֶן־תִ הְּיּו ֲח ָּכמִים ְּבעֵינֵיכֶם ֶ
ׁש ַע ַככָּתּוב ּובָּא ְּלצִיֹון ּגֹואֵל ְּויָּׁשִיב ֶפׁשַע ִמיַעֲק ֹב׃
הַּגֹוי ִם׃ ְּ 46וכֵן כָּל־יִׂש ְָּּראֵל י ִ ָּּו ֵ
לכן אנחנו מדגישים שוב שבשורת הערלים מראה לנו שאלוהים יכול להביא את הברכות לגווים גם בלי עם ישראל .בואו לא
נחשוב שבלי עם ישראל העולם אבוד ושאלוהי אברהם יצחק ויעקב התכוון להושיע אך ורק את עם ישראל .אם אלוהים
הושיע את אברהם עוד לפני שהוא נימול למה שהוא לא יוכל להושיע היום את הגווים אך ורק על סמך האמונה?
מי שעבר על הנאמר על ידי מתי מרקוס לוקס ויוחנן יודע שהבשורה אודות המלכות שקרבה לבוא היתה מיועדת בראש
ובראשונה בראשונה לעם ישראל מתי י  3-8וגם שמעון פטרוס יותר מאוחר דיבר על ההבטחות ששייכות לעם ישראל.
בשורת הערלים היא עבור כולם .עבור יהודים וגווים כאחד .הנקודה המרכזית באיגרת אל הרומים פרק ד היא שאברהם
קיבל את הצדקה לפני שהוא נימול .אחרי שעם ישראל דחה את בשורת המלכות וטמטום חלקי אחז בהם .היום אלוהים
מודיע לנו דרך השליח פולוס את שפע חסדו ואהבתו עבור כולם ללא הבדל.
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במסגרת בשורת המלכות האדון ציווה את השליחים לא ללכת לגווים או לשומרונים מתי י  3-6אלא קודם כל לעם ישראל
לוקס כד  47מעשי השליחים א .8
ׁשלַח י ֵׁשּו ַע ַויְּצַו א ֹתָּ ם לֵאמ ֹר אֶל־דֶ ֶרְך הַּגֹוי ִם ַאל־תֵ לֵכּו ְּואֶל־עִיר הַׁשֹמְּרֹונִים ַאל־תָּ ב ֹאּו׃  6לְּכּו
ׁשנֵים ֶה ָּעׁשָּר ָּה ֵאּלֶה ָּ
 5אֶת־ ְּ
ׁש ַמי ִם ק ְָּּרבָּה לָּבֹוא׃
אֶל־הַצ ֹאן הָּאֹבְּדֹות ֲאׁשֶר ְּלבֵית־יִׂש ְָּּראֵל׃ ּ 7ו ְּב ֶלכְּתְּ כֶם ק ְִּראּו לֵאמ ֹר ַמלְּכּות ַה ָּ
בכל אותם מקרים מדובר על תוכנית האלוהים כפי שכל הנביאים מקדם דברו .שעם ישראל יביא את הברכות לעולם.
אבל עכשיו אחרי שעם ישראל דחה שוב ושוב את הקריאה שלשמה הם נבחרו .אלוהים קרא לשליח חדש והפקיד בידו את
בשורת הערלים.
אל הרומיים י 54-55
ׁשם י ְּהֹוָּה י ִמָּ לֵט׃
ׁשיר ְּלכָּל־ק ְֹּרָאיו׃  33כִי־כ ֹל ֲאׁשֶר־יִק ְָּּרא ְּב ֵ
וְּאֵ ין ַהפ ְֵּרׁש בֵין ַהי ְּהּודִ י ַלי ְּ ָּונִי כִי ָאדֹון ֶאחָּד ְּל ֻכּלָּם וְּהּוא ָּע ִ
חשוב להבין שהשליחות שהשליח פולוס קיבל מהאדון עבור הגווים באה במקום בשורת המלכות .אותה בשורה שהאדון
ושתיים עשר השליחים בשרו לראשונה ושתבושר שוב אחרי הלקחות הקהילה .אז זה אפשר ללמוד גם מהנאמר באיגרת אל
הרומיים פרק טו 8-9
ׁשי ַח נֹולַד ִלהְּיֹות ְּמׁש ֵָּרת ַהנִמֹולִים ְּל ַמעַן ֲאמִתֹו ׁשֶל ָּהאֱֹלהִים ְּל ַקי ֵם אֶת־ ַה ַה ְּבטָּחֹות ֲאׁשֶר לָָּאבֹות׃ ְּ 1והַּגֹוי ִם
וַאֲ נִי אֹמֵר כִי י ֵׁשּו ַע ַה ָּמ ִ
ׁשמְָּך ֲאזַמ ֵָּרה׃
הֵמָּה י ְּ ַכבְּדּו אֶת־ ָּהאֱֹלהִים ְּל ַמעַן ַר ֲח ָּמיו ַככָּתּוב עַל־כֵן אֹודְּ ָך בַּגֹוי ִם ּו ְּל ִ
זה גם בהסכמה מלאה עם דבר הנבואה .האדון ישוע הוא התמלאות ההבטחות שניתנו לאבות .במידה ועם ישראל ,במעמד חג
השבועות ,היה מקבל את עדות השליחים אז ההבטחות האלו היו מתמלאות והגווים גם הם היו מהללים את אלוהים על
הרחמנות שלו .אבל כמו שאנחנו יודעים  ,עם ישראל דחה את עדות השליחים לכן יותר מאוחר אנחנו קוראים את מה
שהשליח פולוס אומר.
אל הרומים טו 53-56
ַאף־עַל־פִי כֵן ֵה ַעזְּתִ י ְּמעַט ִלכְּת ֹב ֲאלֵיכֶם ֵהנָּה ָּו ֵהנָּה ְּכ ַמזְּכִיר אֶתְּ כֶם עַל־פִי ַה ֶחסֶד ַהנָּתּון לִי ֵמאֵת ָּהאֱֹלהִים׃ ִ 36להְּיֹות מְּׁשָּ ֵרת י ֵׁשּו ַע
ְּׂשֹורת ָּהאֱֹלהִים ְּל ַמעַן י ִ ְּהי ֶה ק ְָּּרבַן הַּגֹוי ִם ָּרצּוי ּו ְּמקֻדָּ ׁש בְּרּו ַח הַק ֹדֶ ׁש׃
הַמָּׁשִ י ַח לַּגֹוי ִם ּו ְּל ַכהֵן ִבב ַ
גם על פי הנאמר באיגרת אל הגלטים אנחנו למדים שהשרות שהאדון הפקיד בידי פולוס בא במקום השרות שהאדון הפקיד
בידי השליחים בהקשר לבשורת המלכות.
ְּׂשֹורת
ְּׂשֹורת ָּהע ֲֵרלִים ַכ ֲאׁשֶר ָּה ְּפקַד כֵיפָּא עַל ב ַ
אל הגלטים ב  4-7-9כָּל־דָּ בָּר׃  7וַתְּ הִי ְּל ֶהפְֶך ב ְִּראֹותָּ ם כִי־ ָּה ְּפקַדְּ תִ י ֲאנִי עַל־ב ַ
ׁש ְּל ֵחנִי אֶל־הַּגֹוי ִם׃ ְּ 1ו ַכ ֲאׁשֶר ִהכִירּו יַעֲק ֹב ְּוכֵיפָּא וְּיֹו ָּחנָּן
ִירנִי גַם־א ֹתִ י ְּל ָּ
ׁשלְּחֹו אֶל־הַמּולִים הּוא־ ֱהע ַ
הַמּולִים׃ ִ 8כ י־ ַה ֵמעִיר כֵיפָּא ְּל ָּ
ַהנֶחֱׁשָּ בִים ְּכעַמּודִ ים אֶת־ ַה ֶחסֶד ַהנִתָּ ן לִי נָּתְּ נּו לִי ּו ְּלבַר־נַבָּא אֶת־י ַד יְּמִינָּם ַונֵאֹות כִי־נֵלְֵך ֲאנַחְּנּו אֶ ל־הַּגֹוי ִם ְּו ֵהמָּה אֶל־הַמּולִים׃
קורא יקר ,חשוב לציין שאותם שנים עשר שליחים שהאדון שלח לבשר את בשורת המלכות כאשר ההתחלה תהיה
בירושלים .הכירו שחלה תפנית בתוכנית האלוהים עקב חוסר האמונה מצד עם ישראל .הם הכירו בעובדה שהאדון עצמו
הפקיד בידי פולוס בשורה חדשה ולכן הם גם נתנו לו את יד ימין.
אל הרומים יא 55
ׁשלִי ַח לַּגֹוי ִם אֶת־ׁשֵרּותִ י ֲא ַכבֵד׃
וַאֲ לֵיכֶם הַּגֹוי ִם ֲאנִי ְּמ ַדבֵר ּו ְּכפִי הֱיֹותִ י ָּ
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