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כריסטה בֶּר נולדה בגרמניה וחיה בירושלים מזה שמונה עשרה שנים. מרבית 

פעילותה בשירות האדון ישוע המשיח מתרכזת בנסיעות הסברה בחו"ל בהן היא 
מעוררת מודעות, תמיכה ותפילה בקרב הכנסייה והעמים עבור ישראל. כמו כן היא 
מארגנת קבוצות מגרמניה, אוסטריה ומדינות אחרות ולוקחת אותם לאתרי הזיכרון 
של מחנות הריכוז וההשמדה באירופה, במטרה לעורר בהם חזרה בתשובה לפני 

אלוהים ולפני ישראל, על הזוועות שנעשו נגד עם ישראל, עמו של אלוהים, ונגד 
אלוהים בעצמו.

במהלך שנות מגוריה בירושלים חוותה בֶּר באופן אישי חלק מהמאבק הגלוי 
והסמוי בכל הקשור ליחסים שבין ישראל והכנסייה. את המחשבות והתובנות 

שקבלה כתוצאה מכך תוכלו לקרוא בדפי ספר זה. למערכת היחסים שקיימת בין 
ישראל לכנסיה יש מימד רוחני, מימד נסתר, סוד או רז, שמצביע על מערכת יחסים 

פדויה בין היהודי והגוי ועל החשיבות שאחדות זו תקבל ביטוי מעשי דווקא 
בירושלים.

בשעה שכריסטה בר מחלקת את מחשבותיה מעל דפים אלה, אנא הצטרפו אליה 
בתפילה עבור גאולת ישראל וגאולת הכנסייה באמצעות בשורת החסד.
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1. מגילת אסתר ורוח עמלק

שאלה קשה שמטרידה את העם היהודי וגם אותנו הנוצרים היא, כיצד יתכן שהשואה התרחשה 
בארצות מתורבתות כמו גרמניה ואוסטריה. ארצות אלה נחשבו לארצות נוצריות אשר 90% של 

האוכלוסייה נטבלו בכנסייה והתרבות שפרחה בהם הניבה משוררים רבים, מוסיקאים 
ופילוסופים. ובכל זאת, מעשי הרצח המזעזעים ביותר ששמעה האנושות התרחשו ותוכננו על 

ידי שתי אומות אלה ובוצעו על ידן. אלה הן שאלות קשות ביותר, אבל אנו חייבים לשאול אותן, 
כי אם לא נחפש את התשובות להן סכנת ההתרחשות החוזרת של טרגדיות אלה היא בלתי 

נמנעת. אני מאמינה שבמגילת אסתר נוכל למצוא חלק מהתשובה. לפני שנפנה למגילת אסתר 
"א 26-23:  הייתי רוצה לצטט דברים שישוע אמר בלוקס י

"מִי ׁשֶאֵינֶּנּו אִּתִי, נֶגְּדִי הּוא, ּומִי ׁשֶאֵינֶּנּו אֹוסֵף אִּתִי, מְפַּזֵר. הָרּוחַ הַּטְמֵאָה הַּיֹוצֵאת מִן 
הָאָָדם מְׁשֹוטֶטֶת ּבִמְקֹומֹות צִּיָה ּומְבַּקֶׁשֶת לָּה מָנֹוחַ, ּוכְׁשֶאֵינָּה מֹוצֵאת הִיא אֹומֶֶרת, 
'אָׁשּובָה אֶל ּבֵיתִי ׁשֶּיָצָאתִי מִּמֶּנּו'. הִיא ּבָאָה ּומֹוצֵאת אֹותֹו מְטֻאטָא ּומְהֻּדָר. אָז הִיא 

הֹולֶכֶת וְלֹוַקחַת אִּתָּה ׁשֶבַע רּוחֹות אֲחֵרֹות ָרעֹות מִּמֶּנָה וְכֻּלָן נִכְנָסֹות לִׁשְּכֹן ׁשָם. אָכֵן 
ּגְרּועָה אַחֲִריתֹו ׁשֶל הָאִיׁש הַהּוא מֵֵראׁשִיתֹו." 

הגישה הפאסיבית היא גישה מאד מסוכנת לחיות בה. אם אנחנו מכירים את דבר אלוהים אך 
איננו מנהלים את חיינו לאורו, אנחנו פותחים בחיינו דלתות לכל מיני רוחות רעות. עקרון זה נכון 

לא רק לגבי האדם הפרטי אלא לגבי אומה שלמה. אין זה מספיק שעם שלם יודע מהו דבר 
אלוהים. ישוע מזהיר אותנו שאם לא נמלא את ביתנו ברוח הקודש יבואו רוחות רעות אחרות 

וינצלו את המקום הפנוי, ורעה תהיה אחריתנו מראשיתה. השליח שאול כותב באיגרתו אל 
התסלוניקים כך, תסל"ב ב' 12-10: 

"ּובְכָל ּתְַרמִית ֶרׁשַע הַמְיֻעִָדים לִבְנֵי הָאֲבַּדֹון, וְזֹאת מִּפְנֵי ׁשֶֹּלא ִקּבְלּו אֶת אַהֲבַת הָאֱמֶת 
אֲׁשֶר יָכְלּו לְהִּוָׁשַע ּבָּה; עַל ּכֵן אֱֹלהִים ׁשֹולֵחַ לָהֶם מַּדּוחִים לְהַטְעֹותָם לְהַאֲמִין 

לַּׁשֶֶקר,Àלְמַעַן יִּדֹונּו ּכָל אֲׁשֶר ֹלא הֶאֱמִינּו לָאֱמֶת אֶּלָא חָפְצּו בָעַוְלָה." לעיתים קרובות אני 
שואלת את עצמי איך אפשר להניב פרי אמיתי של חזרה בתשובה? וזו הסיבה שברצוני לחלק 

איתכם מספר מחשבות שיש לי ממגילת אסתר.
מגילת אסתר עוזרת לנו להבין מה קרה בתקופת מלחמת העולם השנייה וגם מה קורה בימנו. 

המילה אסתר נגזרת מהמילה 'נסתר' כמו חבוי ובלתי נראה. אלוהים נסתר בתוך מגילת אסתר 
ואפילו אי אפשר למצוא את המילה 'אלוהים' ואף לא תפילה אחת אליו בספר כולו. קיימת 
היסטוריה נסתרת של אלוהים עם עמו ואני מאמינה שלמגילת אסתר יש משמעות נבואית 

מיוחדת לימנו אנו. 
אנו קוראים במגילת אסתר ג' 1: 

"אַחַר הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה ּגִּדַל הַּמֶלְֶ אֲחַׁשְוֵרֹוׁש אֶת-הָמָן ּבֶן-הַּמְָדתָא הָאֲגָגִי וַיְנַּׂשְאֵהּו וַּיָׂשֶם 
אֶת-ּכִסְאֹו מֵעַל ּכָל-הַּׂשִָרים אֲׁשֶר אִּתֹו." לפני כן, מרדכי היהודי הציל את חיי המלך על ידי כך 
שחשף בפני המלך מזימת רצח נגדו. אבל המלך רומם בדיוק את האדם הלא נכון להיות ראש 

מעל לכל השרים.



המן היה נצר לבית המלכות של אגג, מלך עמלק. אלוהים אמר לשאול המלך להרוג את כל בני 
"א ט"ו 3-2:  עמלק אבל שאול השאיר את אגג בחיים. שמו

"ּכֹה אָמַר יְהוָה צְבָאֹות ּפַָקְדּתִי אֵת אֲׁשֶר-עָׂשָה עֲמָלֵק לְיִׂשְָראֵל אֲׁשֶר-ׂשָם לֹו ּבַּדֶֶרְ ּבַעֲֹלתֹו 
מִּמִצְָריִם. עַּתָה לְֵ וְהִּכִיתָה אֶת-עֲמָלֵק וְהַחֲַרמְּתֶם אֶת-ּכָל-אֲׁשֶר-לֹו וְֹלא תַחְמֹל עָלָיו 

וְהֵמַּתָה מֵאִיׁש עַד-אִּׁשָה מֵעֹלֵל וְעַד-יֹונֵק מִּׁשֹור וְעַד-ׂשֶה מִּגָמָל וְעַד-חֲמֹור."
חוסר הצייתנות של שאול עלתה לו ביוקר. הוא איבד את כתרו ואת מלכותו על ישראל. הנביא 
שמואל היה צריך לומר לו שאלוהים מעדיף צייתנות על קורבנות, ושאלוהים בחר לו מלך אחר 
במקומו שימלוך על ישראל. ואחר כך הלך שמואל ומשח למלך את דוד בן ישי. המן היה צאצא 

של אגג והוא לא היה נולד אילו שאול היה ממלא במלואה את מצוותו של אלוהים. 
בשעה שיהושע נלחם נגד עמלק במדבר כמה מאות שנים קודם לכן, משה התעייף במהלך 

תפילתו לאלוהים והפגעתו עבור עם ישראל. אהרון וחור היו צריכים לתמוך בשתי ידיו מזה ומזה 
ולסייע לו בתפילתו. וכך ישראל ניצח בקרב על עמלק. אלוהים היה נחוש להתגבר ולנצח את 

הרוח שעמדה בעם העמלקי. בכל הכתובים לא מוזכר עוד עם שאלוהים היה נחוש כל כך בדעתו 
"ז 16-14: להשמיד לחלוטין כמו עמלק. שמות י

 "וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל-מֹׁשֶה ּכְתֹב זֹאת זִּכָרֹון ּבַּסֵפֶר וְׂשִים ּבְאָזְנֵי יְהֹוׁשֻעַ ּכִי-מָחֹה אֶמְחֶה אֶת-
זֵכֶר עֲמָלֵק מִּתַחַת הַּׁשָמָיִם. וַּיִבֶן מֹׁשֶה מִזְּבֵחַ וַּיְִקָרא ׁשְמֹו יְהוָה נִּסִי. וַּיֹאמֶר ּכִי-יָד עַל-ּכֵס 

יָּה מִלְחָמָה לַיהוָה ּבַעֲמָלֵק מִּדֹר ּדֹר." 
בשנת 2000 הייתי באתר הזיכרון במחנה ההשמדה טרבלינקה עם קבוצה קטנה שהתפללה 
וצמה. חשנו שאלוהים דיבר אלינו באותו מעמד ואמר שכאשר אנו ניצבים בתפילה נגד תנועת 

הנאציזם והרוח שמאחוריה, אנו ניצבים מול אותה הרוח של עמלק. כעבור מספר ימים עמדה לנו 
הזכות להשתתף ב'מצעד החיים', המתקיים בכל שנה, ממחנה אשוויץ לבירקנאו. הרב הראשי 

"ז 16:  של ישראל דאז היה הרב לאו והוא ציטט בדבריו את אותם הפסוקים בדיוק משמות י
"ּכִי-יָד עַל-ּכֵס יָּה מִלְחָמָה לַיהוָה ּבַעֲמָלֵק מִּדֹר ּדֹר." דבריו אישרו את ההתרשמות שהיתה 
לנו בנוגע לעמלק ולכן התחלנו לחפש בכתבי הקודש את כל מה שנאמר בהם על עמלק. מדוע 

זעם אלוהים היה כה נחרץ נגד העמלקים? את התשובה לכך מצאנו בדברים כ"ה 19-17: 
"זָכֹור אֵת אֲׁשֶר-עָׂשָה לְָ עֲמָלֵק ּבַּדֶֶרְ ּבְצֵאתְכֶם מִּמִצְָריִם. אֲׁשֶר ָקְרָ ּבַּדֶֶרְ וַיְזַּנֵב ּבְָ ּכָל-
הַּנֶחֱׁשָלִים אַחֲֶריָ וְאַּתָה עָיֵף וְיָגֵעַ וְֹלא יֵָרא אֱֹלהִים. וְהָיָה ּבְהָנִיחַ יְהוָה אֱֹלהֶיָ לְָ מִּכָל-

אֹיְבֶיָ מִּסָבִיב ּבָאֶָרץ אֲׁשֶר יְהוָה-אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ נַחֲלָה לְִרׁשְּתָּה ּתִמְחֶה אֶת-זֵכֶר עֲמָלֵק 
מִּתַחַת הַּׁשָמָיִם ֹלא ּתִׁשְּכָח."

העמלקים לא נלחמו כפי שחיילים בדרך כלל נלחמו במלחמה באותם ימים. על פי רוב הלוחמים 
הנועזים הלכו לפני המחנה, ונלחמו בחזית כנגד צבא האויב, שגם הוא היה ערוך באותו האופן, 

עם לוחמיו הנועזים בראש המחנה. אבל העמלקים התקיפו את מחנה ישראל מאחור, כלומר את 
הנשים, הזקנים, הטף ואת כל החלשים. היום קוראים לזה התקפה על אוכלוסיה אזרחית. 

אלוהים אמר שאסטרטגית לחימה שכזו נובעת מחוסר יראה אותו. מחנות ההשמדה הוקמו 
באותה הרוח, כי החלשים ביותר – נשים, ילדים, זקנים וחולים – הם אלה שהובלו ראשונים 
למה שנראה כמקלחות אך כידוע היה תאי גזים. לשם דוגמא אנסה לתאר את מחנה המוות 

הזוועתי מכולם, טרבלינקה. ראשית, לא היה זה כלל מחנה לחיות בו וכל היהודים שהובאו לשם 
היו צריכים לחכות בתוך הרכבות עד שתורם הגיע ללכת אל מותם בתאי הגזים. מעל מיליון 

יהודים נרצחו שם במשך שלושה עשר חודשים בלבד. כל דבר בתחנת הרכבת הזו היה תרמית 
ומלכודת. רבים מתו עוד בדרך אל מחנה המוות טרבלינקה לאחר נסיעה ארוכה בקרונות 

קפואים, ללא מים ואוכל. פסי הרכבת יצאו מהכפר הקטן טרבלינקה והובילו אל תוך היער, שם 
ניצבה מעין תחנת רכבת עם שלטים שמצביעים לכיוון ברלין וורשה. על קיר התחנה נצבע שעון 

שתמיד הראה את השעה שתים עשרה. לצד התחנה היה מבנה עם ציור של 'צלב אדום'. 
הקשישים ואלה שלא יכלו ללכת הובאו לשם ומיד נורו למוות בעורפם. האחרים שכן יכלו ללכת 



הובלו אל שביל שנקרא 'שלאוך' שמשמעו 'הצינור'. כעבור מספר דקות היה עליהם להתפשט 
ואז הם הובלו לתאי הגזים. שלוש עשרה הדלתות של תאי הגזים קושטו ב'מגן דוד' כדי שיאמינו 

שאלו הן דלתות שמובילות אל בתי כנסת. לפני תאי הגזים היה פרוש וילון או מסך של ארון 
"ח 20:  קודש מבית כנסת, כמו פרוכת, שרקום עליו הפסוק מתהילים קי

"זֶה-הַּׁשַעַר לַיהוָה צַּדִיִקים יָבֹאּו בֹו."  
לעיתים קרובות אני חושבת על הדרך בה לעגנו לאלוהים עצמו בצורה נוראית כל כך, ומה יקרה 

לעמים שלנו שעשו דברים שכאלה, אם לא תהיה חזרה בתשובה אמיתית, עם פרי ראוי של 
תשובה בעקבותיה? שאול השליח כתב בגלט' ו' 7:

 "אַל ּתִטְעּו, ּבֵאֹלהִים אֵין לְהָתֵל; ּכִי מַה ּׁשֶאָָדם זֹוֵרעַ, אֶת זֹאת ּגַם יְִקצֹר." אמת זו מדברת 
לא רק אל האדם הפרטי אלא גם אל אומה שלמה. החטא לא יחלוף אם אנחנו פשוט נחכה וניתן 

לזמן לעבור. אנחנו נקראים להתוודות על חטאינו ועל חטאי עמנו לפני אלוהים ולפני הקורבנות 
של עוונותינו. 

בימנו, אותה הרוח של עמלק פועלת באמריקה, בישראל, בעיראק ובארצות רבות באמצעות 
פעולות של טרור. מטוסים עם נוסעים תמימים התנגשו אל תוך מגדלי התאומים בניו יורק, 

מתאבדים צעירים נכנסים לדיסקוטקים, מסעדות, אוטובוסים עמוסי נוסעים ושווקים הומי אדם, 
ומפוצצים את עצמם. זוהי אותה רוח שעמדה מאחורי הנאצים, רוח עמלק, חסרת כל יראת 

אלוהים.
המן האשים את היהודים לפני המלך, עם האשמה שממשיכה להדהד כבר אלפי שנים. אסתר ג' 

 :9-8
"וַּיֹאמֶר הָמָן לַּמֶלְֶ אֲחַׁשְוֵרֹוׁש יֶׁשְנֹו עַם-אֶחָד מְפֻּזָר ּומְפָֹרד ּבֵין הָעַּמִים ּבְכֹל מְִדינֹות 

מַלְכּותֶָ וְָדתֵיהֶם ׁשֹנֹות מִּכָל-עָם וְאֶת-ּדָתֵי הַּמֶלְֶ אֵינָם עֹׂשִים וְלַּמֶלְֶ אֵין-ׁשֹוֶה 
לְהַּנִיחָם. אִם-עַל-הַּמֶלְֶ טֹוב יִּכָתֵב לְאַּבְָדם וַעֲׂשֶֶרת אֲלָפִים ּכִּכַר-ּכֶסֶף אֶׁשְקֹול עַל-יְֵדי עֹׂשֵי 

הַּמְלָאכָה לְהָבִיא אֶל-ּגִנְזֵי הַּמֶלְֶ."   
היהודים תמיד היוו בעיה כי הם היו שונים וחיו על פי חוקים משלהם הקשורים לאמונתם באלוהי 
ישראל. עצם היותם שונים היתה עילה מספקת לרדיפות. האישום נגדם היה שהם לא מצייתים 
לחוקי המלך. אך זה היה נכון רק במקרים בהם המלך או כל אחד אחר דרש מהם לעבוד אותו 
ולכבדו כישות אלוהית. את זה כמובן היהודים לא יכלו לקבל כי הם הכירו את הדיבר הראשון 

שציווה אותם והוא, לא לעבוד אלוהים אחרים. שמות כ' 2: 
"אָנֹכִי יְהוָה אֱֹלהֶיָ... ֹלא-יִהְיֶה לְָ אֱֹלהִים אֲחִֵרים עַל-ּפָנָי." מצווה זו תקפה גם עבורנו, 

המאמינים מהגויים, וזו גם הסיבה מדוע כה הרבה מהנוצרים הראשונים, גויים שהאמינו במשיח 
ישוע, מתו בשל אמונתם במאות הראשונות, בעת הרדיפה הגדולה שהתרחשה בהוראת 

הקיסרות הרומית. 
לכסף תמיד היה תפקיד חשוב ביותר גם בימי הביניים וגם בתקופת המשטר הנאצי. בימי 

הביניים, אם מישהו הלווה כסף מיהודי ואז לא רצה לשלם לו בחזרה, הוא דאג לכך שיהודי זה 
יואשם באשמת כזב כלשהי ויומת. בכך הוא שוחרר מהחובות שהיה עליו לשלם לאותו יהודי. 

הנאצים החרימו את כל רכושם של היהודים ועשו בו שימוש עוד לפני שיהודים אלה נשלחו לתאי 
הגזים. הם גם תלשו את שיני הזהב מפיותיהם של הנרצחים. בימנו אנו, הנפט שמגיע ממדינות 

ערב והמצב הכלכלי, משפיעים על היחס השלילי לישראל בעולם המערבי הרבה יותר ממה 
שרבים היו מוכנים להודות. 

המן תכנן להרוג את כל היהודים בממלכתו של אחשורוש. )ממלכתו הגדולה השתרעה מהודו 
ועד כוש, כלומר אתיופיה, ומרכז הממלכה היה בתחומי עיראק של היום.( המניע של המן להרוג 
את כל היהודים היה קשור לאמונתם באלוהי ישראל. היטלר לא רק דרש שיקבלו אותו עם כבוד 

שמגיע לראשי מדינות, אלא עם כבוד שמגיע ל'אלוהים'. הם היו צריכים להכריז את המילים 'הייל 
היטלר', שמשמעם 'ממנו תבוא הישועה'. בממלכת פרס אנשים היו צריכים להשתחוות אפים 



ארצה לפני המן כמו שמשתחווים לאל. המן כבר רצה את 'הפתרון הסופי' שלו. דבר זה נמנע אז 
בגלל הצום והתענית של אסתר ונערותיה ומרדכי היהודי וכל היהודים שנמצאו בשושן הבירה, 

אבל לצערנו כן הוסכם על הפיתרון הסופי תחת שלטונו של היטלר בועידת וונסי בברלין 
בפברואר 1942. 

מכיוון שלהמן ניתנה סמכות כה רבה מאת המלך, הוא יצא עם הכרזה. אסתר ג' 13: 
"וְנִׁשְלֹוחַ סְפִָרים ּבְיַד הָָרצִים אֶל-ּכָל-מְִדינֹות הַּמֶלְֶ לְהַׁשְמִיד לַהֲֹרג ּולְאַּבֵד אֶת-ּכָל-

הַּיְהּוִדים מִּנַעַר וְעַד-זֵָקן טַף וְנָׁשִים ּבְיֹום אֶחָד ּבִׁשְלֹוׁשָה עָׂשָר לְחֶֹדׁש ׁשְנֵים-עָׂשָר הּוא-חֶֹדׁש 
אֲָדר ּוׁשְלָלָם לָבֹוז." הרוח שעומדת מאחורי הנאציזם עומדת גם כן מאחורי האיסלאם 

הפונדמנטליסטי. הכרזתם המוצהרת היא השמדה טוטאלית של מדינת ישראל ותושביה 
היהודים. 

אינני מאמינה שאלוהים התכוון לכך שהשואה תתרחש, ואם זה יקרה שוב זה יהיה קשור 
למצבה הטרגי של הכנסייה, שנמצאת שוב במצב של תרדמה מרבית מהזמן. מכיוון שישנן 
הוכחות רבות וברורות לאנטישמיות חדשה ולגזענות שהולכות וגדלות ברחבי העולם, עלינו 

להתעורר ולהתעשת. כנוצרים מאמינים אנחנו נקראים לעמוד לצידו של עמו של אלוהים 
מהברית הראשונה. יש לנו, המאמינים, גישה מוזרה ביותר בכל הנוגע למלחמה נגד משהו. 

מלמדים אותנו לאהוב את אויבינו ואת כל בני האדם, אבל לא את הכוחות הרוחניים שעומדים 
מאחורי אנשים אלה. השאלה היא, כיצד עלינו להילחם ברוחות הרעות שעומדות מאחורי אנשים 

אלה ומאחורי האידיאולוגיות שלהם. לעיתים קרובות הצבא לא יכול לתפוס את הטרוריסטים 
האלה כי הם פועלים בשיתוף פעולה עם כוחות רוחניים. זה גם מסביר מדוע חלק מהמנהיגים 
של ארגוני הטרור הגדולים בעולם מצליחים להסתתר זמן רב כל כך. זה נראה כאילו אי אפשר 
לתפוס חלק מהמנהיגים המפורסמים של ארגוני הטרור. והסיבה לכך היא שבראש ובראשונה 

זוהי מלחמה רוחנית שיש לעשותה בתפילה ובהפגעה, והקריאה האמיתית והדחופה להשתתף 
בה באה מאת אלוהים אל כל גוף המשיח. אסתר ד' 3:

 "ּובְכָל-מְִדינָה ּומְִדינָה מְקֹום אֲׁשֶר ּדְבַר-הַּמֶלְֶ וְָדתֹו מַּגִיעַ אֵבֶל ּגָדֹול לַּיְהּוִדים וְצֹום ּובְכִי 
ּומִסְּפֵד ׂשַק וָאֵפֶר יֻּצַע לַָרּבִים." היהודים הגיבו על הודעת השמד כפי שהגיבו אנשי נינווה. 

כשאסתר אמרה למרדכי שיש מעט מאד שהיא יכולה לעשות בנדון, הוא נתן לה תשובה שיש לה 
גם חשיבות עצומה לנו היום, לנו – גוף המשיח בכל האומות. אסתר ד' 14-13:

 "וַּיֹאמֶר מְָרּדֳכַי לְהָׁשִיב אֶל-אֶסְּתֵר אַל-ּתְַדּמִי בְנַפְׁשְֵ לְהִּמָלֵט ּבֵית-הַּמֶלְֶ מִּכָל-
הַּיְהּוִדים. ּכִי אִם-הַחֲֵרׁש ּתַחֲִריׁשִי ּבָעֵת הַּזֹאת ֶרוַח וְהַּצָלָה יַעֲמֹוד לַּיְהּוִדים מִּמָקֹום אַחֵר 

וְאַּתְ ּובֵית-אָבִיְ ּתֹאבֵדּו ּומִי יֹוֵדעַ אִם-לְעֵת ּכָזֹאת הִּגַעַּתְ לַּמַלְכּות." 
המילים האלה של מרדכי היהודי הן מילות נבואה מפי אלוהים גם עבור כל הנוצרים היום. אם 
אנחנו נמשיך ונשתוק באופן מוחלט, אז אלוהים יביא לישראל עזרה ממקום אחר, אבל אתם 

כקהילה תאבדו. במילים אחרות, אתם תאבדו את תפקידכם כמלח בעולם הזה. אם הכנסייה 
מכריזה רק את הדברים שכל העולם מסכים שהם נכונים, אז אנחנו מחמיצים את הקריאה של 

אלוהים עבורנו ומאבדים את הייעוד שלנו בעולם. ישוע הסביר עיקרון זה במתי ה' 13:
 "אַּתֶם מֶלַח הָאֶָרץ, וְאִם ּתֹאבַד לַּמֶלַח מְלִיחּותֹו, ּכֵיצַד ּתֻחְזַר לֹו? הֵן ֹלא יִצְלַח עֹוד לְׁשּום 

ּדָבָר ּכִי אִם לְהַׁשְלִיכֹו הַחּוצָה לִהְיֹות מְִרמָס לְַרגְלֵי הַּבְִרּיֹות." במשך השנים האחרונות 
נפגשתי עם עוד מאמינים לשבועות של תפילה וצום. אני מאמינה שאלוהים מכין אותנו לעת 

שכזאת. עלינו גם לקרוא אחרים לאסיפות של תפילה וצום, גם אם אלו קבוצות קטנות. אחרי 
שאסתר אמרה שהיא מוכנה לשלם את המחיר, אנו קוראים את הדברים הבאים באסתר ד' 16: 

"לְֵ ּכְנֹוס אֶת-ּכָל-הַּיְהּוִדים הַּנִמְצְאִים ּבְׁשּוׁשָן וְצּומּו עָלַי וְאַל-ּתֹאכְלּו וְאַל-ּתִׁשְּתּו ׁשְֹלׁשֶת 
יָמִים לַיְלָה וָיֹום ּגַם-אֲנִי וְנַעֲֹרתַי אָצּום ּכֵן ּובְכֵן אָבֹוא אֶל-הַּמֶלְֶ אֲׁשֶר ֹלא-כַּדָת וְכַאֲׁשֶר 
אָבְַדּתִי אָבְָדּתִי." נערותיה של אסתר בארמון המלך לא היו יהודיות, ואנו יכולים להסיק זאת 

מהכתוב שאומר שאסתר לא גילתה את דבר היותה יהודיה עד לאותו היום ממש. בכך יש לנו 



דוגמה עבור הגויים שמוכנים להשתתף בצום ובתפילה, לעמוד לצידו של עם ישראל, ולעזור לו 
להינצל מהשמדה וסכנת חיים.

כשאסתר ומרדכי החלו לצום לא היה להם שמץ של מושג באיזה אופן אלוהים יענה על 
תפילותיהם אבל היתה להם האמונה שהוא אכן יענה. הם ידעו שזה עלול לעלות להם בחייהם. 
אחרי שניתן לאסתר החסד כשהיא באה לפני המלך, והוא נענה לבקשתה לבוא למשתה שהיא 

תערוך לכבודו בארמונה, היא הרגישה שעליה לחכות עוד יום לפני שתציג לפניו את בקשתה 
האמיתית. היא חשה שהרעיון נכון אך העיתוי מוקדם מידי. כשהמלך שאל אותה לשם מה הוא 

מוזמן, היא השיבה בפרק ה' 8:
 "אִם-מָצָאתִי חֵן ּבְעֵינֵי הַּמֶלְֶ וְאִם-עַל-הַּמֶלְֶ טֹוב לָתֵת אֶת-ׁשְאֵלָתִי וְלַעֲׂשֹות אֶת-ּבַּקָׁשָתִי 

יָבֹוא הַּמֶלְֶ וְהָמָן אֶל-הַּמִׁשְּתֶה אֲׁשֶר אֶעֱׂשֶה לָהֶם ּומָחָר אֶעֱׂשֶה ּכְִדבַר הַּמֶלְֶ." 
עוד באותו הלילה הוכנה הבמה סופית והנסיבות החלו להשתנות לטובת היהודים. שנתו של 
המלך נדדה באותו הלילה והוא ביקש שיקראו לו מספר דברי המלך. שם היה כתוב על דבר 

הצלתו של המלך בידי מרדכי היהודי. הוא שם לב שלא ניתן שום אות הוקרה וכבוד למרדכי על 
שירות ההצלה שלו. וגם, עוד באותו הלילה גם רשעתו של המן הגיעה לשיאה. הוא לא יכול היה 
לסבול יותר את העובדה שמרדכי לא משתחווה לו ולא מגלה יראה מפניו. יראתו של מרדכי את 

אלוהים היתה גדולה בהרבה מכל יראת אדם באשר הוא. כשראה המן שאסתר מזמינה אותו 
שנית אל המשתה בארמונה ביחד עם המלך, הוא הרגיש מלא ביטחון, ובעצה אחת עם אשתו 

הקים עמוד תליה בחצרו כדי לתלות בו את מרדכי היהודי. עצת ליבו הרשעה נחשפה ויצאה 
לאור. אפילו בארמון המלך ידעו לספר על כוונותיו הזדוניות של המן ועל עמוד התליה שהקים 

לתלות בו את מרדכי. אסתר ז' 9: 
"וַּיֹאמֶר חְַרבֹונָה אֶחָד מִן-הַּסִָריסִים לִפְנֵי הַּמֶלְֶ ּגַם הִּנֵה-הָעֵץ אֲׁשֶר-עָׂשָה הָמָן לְמְָרּדֳכַי 

אֲׁשֶר ּדִּבֶר-טֹוב עַל-הַּמֶלְֶ עֹמֵד ּבְבֵית הָמָן ּגָבֹּהַ חֲמִּׁשִים אַּמָה וַּיֹאמֶר הַּמֶלְֶ ּתְלֻהּו עָלָיו." 
רשעותו של המן נתגלתה למלך וזה ציווה מיד לתלות את המן על העץ שבחצרו. אז לקח המלך 
את טבעתו ונתן אותה למרדכי היהודי ביחד עם כל הסמכות שהתלוותה אליה. באמצעות הצום, 

התענית והתפילה השתנה המצב מן הקצה אל הקצה, כפי שגם קרה כשדניאל התפלל. 
תפילותיו וצומו שחררו מאבק שהתנהל בשמים והביאו לעידן של שיקום מחודש לעם ישראל 

ושיבתו לציון. אלוהים גילה את תוכניתו, כיצד להכניע את כוחות הרשע שרצו להשמיד את העם 
היהודי כולו, ולנצחם, אך הוא עשה זאת רק באמצעות ובמהלך ימי הצום והתענית של אסתר, 

מרדכי ושאר היהודים בשושן. בשעה שהם בחרו להיות תלויים בו לחלוטין, הוא שינה את גלגלי 
הגורל לטובה עבור עם ישראל כולו. אסתר ביקשה מהמלך שיעביר את רוע הגזרה ויבטל את 

גזירות השמד של המן. אסתר ח' 5:
 "וַּתֹאמֶר אִם-עַל-הַּמֶלְֶ טֹוב וְאִם-מָצָאתִי חֵן לְפָנָיו וְכָׁשֵר הַּדָבָר לִפְנֵי הַּמֶלְֶ וְטֹובָה אֲנִי 

ּבְעֵינָיו יִּכָתֵב לְהָׁשִיב אֶת-הַּסְפִָרים מַחֲׁשֶבֶת הָמָן ּבֶן-הַּמְָדתָא הָאֲגָגִי אֲׁשֶר ּכָתַב לְאַּבֵד אֶת-
הַּיְהּוִדים אֲׁשֶר ּבְכָל-מְִדינֹות הַּמֶלְֶ." בקשתה זו של אסתר מעולם לא נענתה במלואה. 

והסיבה לכך ניתנת באסתר ח' 8:
 "וְאַּתֶם ּכִתְבּו עַל-הַּיְהּוִדים ּכַּטֹוב ּבְעֵינֵיכֶם ּבְׁשֵם הַּמֶלְֶ וְחִתְמּו ּבְטַּבַעַת הַּמֶלְֶ  ּכִי-כְתָב 

אֲׁשֶר-נִכְּתָב ּבְׁשֵם-הַּמֶלְֶ וְנַחְּתֹום ּבְטַּבַעַת הַּמֶלְֶ אֵין לְהָׁשִיב." 
חוקי המוות של המן מעולם לא בוטלו, אך המלך נתן לאסתר את הזכות לחוקק חוק חדש, 

בשמו, שייתן ליהודים את הזכות להגן על עצמם מפני אויביהם. ואילו היום, יש מדינות רבות 
שמתנגדות לכך שלישראל יש את הזכות המלאה להגן על עצמה מפני אויביה. כשמדינת ישראל 

מבצעת חיסול ממוקד בטרוריסטים ידועים עוד לפני שהם מבצעים את זממם, מדינות רבות 
מתקוממות על כך ומבקרות את מדיניות החיסולים שלה. אנחנו המאמינים שיודעים על כך, 

יכולים לבוא בתפילה לפני אלוהים בשמו הגדול מכל שם של ישוע, השם שניתנה לו כל הסמכות 
בשמים ובארץ, השם שסמכותו נחתמה בייסורים בעינויים ובמוות.



נקודת המפנה שהתחוללה הביאה לידי יראת ה' בכל העמים בממלכה. אסתר ח' 17:
 "ּובְכָל-מְִדינָה ּומְִדינָה ּובְכָל-עִיר וָעִיר מְקֹום אֲׁשֶר ּדְבַר-הַּמֶלְֶ וְָדתֹו מַּגִיעַ ׂשִמְחָה וְׂשָׂשֹון 

לַּיְהּוִדים מִׁשְּתֶה וְיֹום טֹוב וְַרּבִים מֵעַּמֵי הָאֶָרץ מִתְיַהֲִדים ּכִי-נָפַל ּפַחַד-הַּיְהּוִדים עֲלֵיהֶם." 
זאת אומרת שאנשים מקרב הגויים פנו לעבוד את האלוהים האמיתי, אלוהי ישראל, כי לא היה 

אז עוד עם שהיתה לו התגלות כל כך גדולה של האלוהים האמיתי.
מעניין לראות שמרדכי ואסתר הם משבט בנימין וצאצאים לבית קיש שזו גם היתה משפחתו  של 
המלך שאול בן קיש. לאסתר ניתנה ההזדמנות מאת אלוהים, בשלב מאוחר יותר בהיסטוריה של 
עמה, להשיב את הדברים אל מקומם הנכון ולהביא את משפט אלוהים על עמלק. כיום מלחמתנו 
איננה נגד בשר ודם או נגד אומה זו או עם אחר, אלא נגד כוחות רשעים שמנסים לשלוט בעמים 
שלמים. בחסד האדון, אלוהים נותן לנו הנוצרים את ההזדמנות לעמוד היום עם עמו הנבחר של 

אלוהים, וזאת מתוך ידיעה שאנחנו ואבותינו נכשלנו בכך בעבר ובכך הבאנו אשמת דם על עמנו. 
אסתר הבינה שמשפט אלוהים על בית המן צריכה להיות שלמה. אסתר ט' 14-13:

 "וַּתֹאמֶר אֶסְּתֵר אִם-עַל-הַּמֶלְֶ טֹוב יִּנָתֵן ּגַם-מָחָר לַּיְהּוִדים אֲׁשֶר ּבְׁשּוׁשָן לַעֲׂשֹות ּכְָדת 
הַּיֹום וְאֵת עֲׂשֶֶרת ּבְנֵי-הָמָן יִתְלּו עַל-הָעֵץ. וַּיֹאמֶר הַּמֶלְֶ לְהֵעָׂשֹות ּכֵן וַּתִּנָתֵן ּדָת ּבְׁשּוׁשָן 

וְאֵת עֲׂשֶֶרת ּבְנֵי-הָמָן ּתָלּו." שאול המלך חטא בכך שלא החרים לחלוטין את העם העמלקי ולא 
הרג את מלכו, אגג. אם אנחנו, המאמינים הגויים בקרב העמים, נשאיר את ישראל שוב לבד 

בשעתה הקשה ונאמר שלא ידענו, לא יהיה לנו שום תירוץ, כי עכשיו אנחנו כן יודעים 
מההיסטוריה ולמדנו את הלקח. אלוהים קורא לנו להיות לברכה, לעזרה ולנחמה עבור עם 

ישראל שהוא בחר בו. ישעיה מ' 1:
 "נַחֲמּו נַחֲמּו עַּמִי יֹאמַר אֱֹלהֵיכֶם."

2. שאול השליח ויחסו לירושלים

מחשבות על היחס שבין שאול וירושלים עלו במחשבותיי במשך זמן רב. מכיוון שאני כבר גרה 
בירושלים מספר שנים, התלבטתי רבות בשאלה מדוע כל כך קשה ליהודים המאמינים לחיות 

באחדות רוחנית אמיתית ועמוקה עם המאמינים הגויים. שיעור זה בכתבי הקודש על שאול 
והקשר שלו לירושלים, איננו מתיימר לענות במלואה על שאלת הזהות של המאמינים היהודים 
והגויים, אבל הוא כן מצביע על יכולתו של שאול, בחסד אלוהים, לחבוק את שני חלקיו של גוף 

המשיח, את היהודי וגם את הגוי שבו. לחלק מהמאמינים קל יותר להתייחס אל דמותו של 
פטרוס כאל יותר משליח, בגלל שלו ניתנו המפתחות של מלכות השמים, והכנסייה הקתולית 
פיתחה דוקטרינה שלמה על הבסיס הזה. הוא זה שפתח את הדלת לבשורה בירושלים ולכל 

העמים. פטרוס גם נקרא שליח
 "הַּבְׂשֹוָרה אֲׁשֶר לְּנִּמֹולִים" (גלט' ב' 7).

שאול ידוע בתור "השליח אל העמים" אבל אנו קוראים במה"ש ט' 15 שהוא הי
ה " ּכְלִי נִבְחָר לִי [לאלוהים] לָׂשֵאת אֶת ׁשְמִי לִפְנֵי ּגֹויִים ּומְלָכִים וְלִפְנֵי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל". 

קריאתו של שאול היתה גם לבני ישראל, רק שחנניה, כשמסר את דברי אלוהים אל שאול, ציין 
"לִפְנֵי ּגֹויִים ּומְלָכִים וְלִפְנֵי ּבְנֵי יִׂשְָראֵל". צריך לשים לב שאלוהים שם בפי חנניה את הגויים 

קודם ואת בני ישראל אחר כך, ואמנם בתחילת עבודתו בהפצת הבשורה שאול נשלח קודם אל 
העמים ורק אחר כך אל עם ישראל. שאול אומר ברומ' ט"ו 25-23 שכעת אין לו עוד מקום 

לפעולה באזורים אלה והוא רוצה לראות את המאמינים ברומא, זאת לאחר שיבקר את 
הקדושים בירושלים. מיד לאחר שהאמין באדון ישוע הגיע שאול אל ירושלים כדי לבשר את 

הבשורה, אולם האדון והקהילה בעיר שלחו אותו הרחק משם, אל הגויים.



במה"ש כ"ב 21 כתוב: 
"אְַ הּוא [האדון] אָמַר אֵלַי, 'לְֵ, ּכִי אֲנִי אֶׁשְלַח אֹותְָ הְַרחֵק - אֶל הַּגֹויִים'." עדותו של 

שאול נועדה להישמע באוזני כל בני האדם. מה"ש כ"ב 15: 
"ּכִי ּתִהְיֶה לֹו לְעֵד אֶל ּכָל ּבְנֵי אָָדם עַל הַּדְבִָרים אֲׁשֶר ָראִיתָ וְׁשָמַעְּתָ". לפני שהאמין בישוע 

שאול רדף בעיקר את המאמינים בירושלים, ככתוב במה"ש ט' 13:
 ָ  "הֵׁשִיב חֲנָנְיָה: "אֲדֹונִי, ׁשָמַעְּתִי מִּפִי ַרּבִים עַל הָאִיׁש הַּזֶה, ּכַּמָה ָרעֹות עָׂשָה לְקדֹוׁשֶי

ּבִירּוׁשָלַיִם." שאול גם מדווח על כך במה"ש כ"ו 10. אני חושבת ששאול התפלל רבות עבור 
המאמינים בירושלים וקיווה שיום אחד הוא יוכל להיות מקור לברכה גדולה עבור גוף המשיח 

בירושלים, בחסדו של אלוהים היכול לשנות את פני כל הדברים. הוא אסף תרומה בקרב קהילות 
הגויים בכדי להביאה במו ידיו לירושלים ואף ביקש מהמאמינים ברומא לתמוך בו בתפילותיהם, 

ככתוב ברומ' ט"ו 25,
 "אּולָם ּכָעֵת אֲנִי עֹולֶה לִירּוׁשָלַיִם לְעֶזְַרת הַּקְדֹוׁשִים". פס' 31-30 " וַאֲנִי מְבַּקֵׁש מִּכֶם, 

אַחַי, לְמַעַן אֲדֹונֵנּו יֵׁשּועַ הַּמָׁשִיחַ ּולְמַעַן אַהֲבַת הָרּוחַ, לְהֵאָבֵק יַחַד אִּתִי ּבִתְפִּלֹות 
לֵאֹלהִים ּבַעֲִדי,... וְׁשֵרּותִי לְמַעַן יְרּוׁשָלַיִם יִהְיֶה לְָרצֹון ּבְעֵינֵי הַּקְדֹוׁשִים". 

שאול רצה להביא תרומה כספית כמתנה לעניים היושבים בקרב הקדושים בירושלים. גלט' ב' 
10: "ּובִלְבַד ׁשֶּנִזְּכֹר אֶת הָעֲנִּיִים. וְאָכֵן אֶת זֹאת ׁשַָקְדּתִי לַעֲׂשֹות." המשימה נראתה די 

פשוטה אבל שאול ידע שלא יוכל למסור את הכסף בידי מישהו אחר אלא שמשימה זו הופקדה 
בידו ושעליו יהיה למסור את מתנת האהבה הזו במו ידיו. למרות שרצונו היה להיות מקור 

לברכה גדולה לגוף המשיח בירושלים, אנחנו יודעים שהתוצאה לא היתה נעימה כלל. הוא נאסר 
וכבלים הושמו על ידיו ויותר לא הוסרו ממנו. אני מאמינה שיום יבוא בו תפילותיו של שאול ייענו 

כאשר הכנסייה תקבל התגלות נוספת לגבי הקשר שלו לירושלים והביקור הנבואי שלו שם.
חייו של שאול וייעודו היו קשורים באופן עמוק למסתורין של המשיח וכלתו, ובשורת החסד. הוא 

אהב את עמו, את בני ישראל, מאד מאד ולכן הוא כתב ברומ' ט' 4-2:
 "ּגָדֹול צַעֲִרי וְלִּבִי ּדֹואֵב ּתָמִיד, עַד ּכִי הָיִיתִי מּוכָן לִהְיֹות מְנֻּדֶה מִן הַּמָׁשִיחַ לְמַעַן אַחַי, 

ׁשֶהֵם ּבְנֵי עַּמִי, עַצְמִי ּובְׂשִָרי,ּבְנֵי יִׂשְָראֵל." 
שאול היה מוכן לוותר על מערכת היחסים היקרה ביותר שהיתה לו, זו עם המשיח ישוע, למען 
אחיו, בני עמו בבשר, אם זה היה אפשרי. למרות שייסוריו הפודים של המשיח הושלמו על ידי 

ישוע על הצלב, שאול אומר בקול' א' 24:
 "ּכָעֵת אֲנִי ׂשָמֵחַ ּבַּסֵבֶל ׁשֶאֲנִי סֹובֵל לְמַעַנְכֶם וַאֲנִי מְמַּלֵא ּבִבְׂשִָרי אֶת סִבְלֹות הַּמָׁשִיחַ ׁשֶּיֵׁש 

עֹוד לִסְּבֹל ּבְעַד ּגּופֹו, הַּקְהִּלָה." 
האדון קרא לשאול, במסגרת הכהונה שלו, להיות שותף בייסורים שמכינים את הקהילה 

לתפקידה ככלה בקץ הימים. שאול אמר לאלה שמתגאים במילתם, פיל' ג' 5:
 "נִּמַלְּתִי ּבִהְיֹותִי ּבֶן ׁשְמֹונַת יָמִים; מִּמֹוצָא יִׂשְָראֵל אָנֹכִי, מִּׁשֵבֶט ּבִנְיָמִין, עִבְִרי מִן 

הָעִבְִרים." זהותו היתה מושרשת לחלוטין במורשתו היהודית ובעם ישראל. אפילו ישוע בעצמו 
הכריז כאדון שקם מן המתים ושיושב במרומים, שלזהות שלו עדיין יש זיקה לעם ישראל ולארץ 
ישראל. כששאול היה בדרכו לדמשק האדון דיבר אליו מן השמים וענה על שאלתו במה"ש כ"ב 

8: "ׁשָאַלְּתִי, 'מִי אַּתָה, אֲדֹונִי?' הֵׁשִיב וְאָמַר אֵלַי, 'אֲנִי יֵׁשּועַ מִּנָצְַרת אֲׁשֶר אַּתָה רֹוֵדף." מדוע 
ישוע בתשובתו לא אמר 'אני ישוע מן השמים'? בהזדהות שלו הוא עדיין מתייחס לעיר נצרת שם 

גדל. בפעם האחרונה בה ישוע מזדהה בספר התגלות, הוא גם מייחס את זהותו לעם ישראל, 
בהתג' כ"ב 16: "אֲנִי יֵׁשּועַ... אָנֹכִי ׁשֶֹרׁש ּדָוִד וְצֶאֱצָאֹו, אַּיֶלֶת הַּׁשַחַר." מיד לאחר ששאול 

החל להאמין בישוע ולאחר שברח מרודפיו בדמשק, הוא הגיע לירושלים וניסה להצטרף 
לתלמידים שם, אך הם פחדו מפניו. מה"ש ט' 27-26:



 ּכַאֲׁשֶר ּבָא ׁשָאּול לִירּוׁשָלַיִם וְנִּסָה לְהִּלָוֹות אֶל הַּתַלְמִיִדים ּפָחֲדּו מִּמֶּנּו ּכֻּלָם, ּכִי ֹלא 
הֶאֱמִינּו ׁשֶהּוא ּתַלְמִיד. לַָקח אֹותֹו ּבַר-נַּבָא וֶהֱבִיאֹו אֶל הַּׁשְלִיחִים." לאחר שבר-נבא הציג 

אותו לפניהם הם הסכימו לקבל אותו. פסוק 28: 
"אַחֲֵרי כֵן הָיָה ׁשָאּול אִּתָם, יֹוצֵא ּובָא ּבִירּוׁשָלַיִם ּומְַדּבֵר ּבְבִּטָחֹון ּבְׁשֵם הָאָדֹון. הּוא ּדִּבֵר 

וְגַם הִתְוַּכֵחַ עִם הַּיְהּוִדים הַּיְוָנִים וְהֵם נִּסּו לַהֲמִיתֹו." היהודים שהתנגדו לשאול היו מאסיה, 
ולעיתים קרובות אנשים שחיים בגולה מגלים קנאות גדולה יותר מהמקומיים. הם היו גם אלה 

שהחלו את המהומות בבית המקדש בעת ביקורו האחרון של שאול בירושלים )מה"ש כ"ד 19(.
הודות לרקע הדתי של שאול הוא יכול היה להתעמת ולהתווכח עם המנהיגים היהודים בירושלים 
כי הוא הכיר את אופן מחשבתם ולא פחד להציג בפניהם את בשורת ישוע. מהמנהיגים הדתיים 
האלה יצאה גם הדחייה את ישוע המשיח. ביוחנן ה' אנו רואים כיצד האדון ישוע מוכיח נמרצות 

את הפרושים והסופרים ללא פשרות. הבעיה בירושלים באותו הזמן היתה המוכנות של רבים 
לקבל את הבשורה, לחזור בתשובה, ולשנות את אורח חייהם. לכן המנהיגים רצו להיפטר מהר 

ככל האפשר מאי הנוחות הזו שבאה בעקבות העדות והאתגר שהציג ישוע.
פטרוס, הודות לרקע שלו כדייג, היה מסוגל להוות אתגר מסוג אחר עבור אנשי ירושלים. האדון 

והקהילה בירושלים שלחו את שאול לדרכו. מה"ש ט' 31-30: 
"ּכְׁשֶּנֹוַדע הַּדָבָר לָאַחִים הֹוִרידּוהּו לְֵקיסְַריָה וְׁשָלְחּו אֹותֹו אֶל טְַרסֹוס. ּבְאֹותָּה עֵת הָיָה 

ׁשָלֹום לַּקְהִּלָה ּבְכָל יְהּוָדה וְהַּגָלִיל ּובְׁשֹומְרֹון; הִיא נִבְנְתָה וְהִתְהַּלְכָה ּבְיְִראַת יהוה, 
וְגְָדלָה ּבְמִסְּפָר ּבְעִּדּוד רּוחַ הַּקֶֹדׁש." דברים רבים וטובים התחוללו בקהילה ביהודה, בגליל 
ובשומרון אחרי ששאול עזב. נמנעה רדיפה של הקהילה בכל רחבי ארץ ישראל וגם חייו של 

שאול ניצלו. אנחנו יכולים לשאול את השאלה, מדוע היה בכוחו של שאול לגרום לרדיפה של כל 
הקהילה בישראל? האם זה קשור לאישיותו? האם הוא עשה משגה כמאמין חדש וכתלמיד?

שנים רבות לאחר מכן שאול סיפר על אודות הביקור הראשון שלו בירושלים מיד לאחר שנושע. 
מה"ש כ"ב 21-17:

 "ּכַאֲׁשֶר חָזְַרּתִי לִירּוׁשָלַיִם וְהִתְּפַּלַלְּתִי ּבַּמְִקּדָׁש הָיְתָה עָלַי יַד-יהוה וְָראִיתִי אֹותֹו אֹומֵר 
אֵלַי, 'הִזְּדֵָרז וְצֵא מַהֵר מִירּוׁשָלַיִם, ּכִי ֹלא יְַקּבְלּו אֶת עֵדּותְָ עָלַי.' וַאֲנִי אָמְַרּתִי, 'אֲדֹונִי, הֲֵרי 

הֵם יֹוְדעִים ׁשֶאֲנִי הִׁשְלַכְּתִי אֶת הַּמַאֲמִינִים ּבְָ לַּכֶלֶא וְהִלְֵקיתִים ּבְבָּתֵי הַּכְנֶסֶת; וְכַאֲׁשֶר 
נִׁשְּפְַ ּדַם סְטֵפָנֹוס עְֵדָ - אַף אֲנִי עָמְַדּתִי ׁשָם ּבְהַסְּכָמָה לְּמַעֲׂשֶה וְׁשָמְַרּתִי אֶת הַּבְגִָדים ׁשֶל 

הֹוְרגָיו.' אְַ הּוא אָמַר אֵלַי, 'לְֵ, ּכִי אֲנִי אֶׁשְלַח אֹותְָ הְַרחֵק - אֶל הַּגֹויִים'." לפי הדברים 
שישוע אמר אליו נראה ששאול לא עשה שום משגה. האדון פשוט אמר לו שבירושלים, בעת 

ההיא, עדיין לא היו מוכנים לקבל את עדותו על המשיח. הבעיה לא היתה קשורה לאישיות של 
שאול. הוא ניצב מול אותו כוח דתי בירושלים שגם התנגד לישוע קודם לכן. ירושלים לא יכלה 

לקבל את האתגר שישוע הציב בפניה. ישוע אמר לנו שקיימת התנגדות עצומה לעדות הנבואית 
"ג 33: "ּכִי ֹלא יִּתָכֵן ׁשֶּיִּסָפֶה נָבִיא מִחּוץ לִירּוׁשָלַיִם." ישוע גם דיבר על  בירושלים. לוקס י

"ט 32-31:  העיוורון שיש לאנשי ירושלים כלפיו. לוקס י
"ּכַאֲׁשֶר הִתְָקֵרב וְָראָה אֶת הָעִיר, ּבָכָה עָלֶיהָ וְאָמַר: "לּו יַָדעַּתְ הַּיֹום ּגַם אַּתְ אֶת אֲׁשֶר אֱלֵי 

ׁשָלֹום! אֶּלָא ׁשֶעַּתָה נִסְּתָר הּוא מֵעֵינַיְִ." נשאלת השאלה, מה יכול היה להביא בעבר, ואכן 
יביא בעתיד, ישועה אמיתית וגאולה לעם ישראל ושלום לעיר ירושלים? ישוע בכה כי הוא ידע 

שההכרה בו כמשיח ישראל היא המפתח לגאולה. התואר 'משיח' קשור לישועה, לגאולה 
ולפתרון שיבוא מאת אלוהים. לעיתים קרובות מידי דיקטאטורים, במועל ליבם, לקחו את התואר 

הזה לעצמם, גם בתקופת האימפריה הרומית וגם בגרמניה ובאוסטריה לפני שבעים שנה. 
סמכות שבאה מאת אלוהים מביאה עימה חיים ושלום. ישוע ידע שהוא המלך שנבחר למלוך על 

ירושלים ולכן הוא אמר במתי ה' 35-34: 



"וַאֲנִי אֹומֵר לָכֶם ׁשֶֹּלא לְהִּׁשָבַע ּבִכְלָל: ֹלא ּבַּׁשָמַיִם, ּכִי ּכִּסֵא אֱֹלהִים הֵם; אַף ֹלא ּבָאֶָרץ, ּכִי 
הֲדֹום ַרגְלָיו הִיא; וְֹלא ּבִירּוׁשָלַיִם, ׁשֶהֲֵרי 'ִקְריַת מֶלְֶ ָרב' הִיא." 

קבלת ישוע כמשיח על ידי עם ישראל וכל העמים היא המפתח לשלום ירושלים. ישנה שעה, 
עבור כל עם ואומה, שבה ידיעת אלוהים מצויה בידה, אבל ידע זה יכול אחר כך להיסתר 

לתקופת מה. בבשורת יוחנן אנו שומעים ממה פחדו המנהיגים הרוחניים אם ישוע היה מתקבל 
"א 48:  כמשיח על ידי עם ישראל. יוחנן י

"אִם נַּנִיחַ לֹו ּכְָ, הַּכֹל יַאֲמִינּו ּבֹו וְהָרֹומָאִים יָבֹואּו וְיַחֲִריבּו אֶת מְקֹומֵנּו וְאֶת אֻּמָתֵנּו." 
הדבר שהם פחדו ממנו התקיים כשסירבו להכיר בישוע כמשיח ישראל. שאול הואשם כמעט 

באותו הדבר גם כן. מה"ש כ"א 28:
 "זֶהּו הַאִיׁש הַמְלַּמֵד אֶת ּכָל הָאֲנָׁשִים ּבְכָל מָקֹום נֶגֶד הָעָם הַּזֶה וְנֶגֶד הַּתֹוָרה וְהַּמָקֹום 
הַּזֶה." ההכרה במשיח עדיין מהווה מפתח עבור עם ישראל וארצו במסגרת הזהות שנתן לו 

אלוהים. העדות הנבואית מתייחסת לחייו של שאול ולביקורו בירושלים. הוא היה מוכן לתת את 
חייו למען שם ישוע בעת הזאת, אבל האדון אמר לו שעדיין יש לו משימה למלא - להביא את 
הבשורה אל הגויים. אני מאמינה שרצונו של שאול וייעודו, להיות עדות לישוע בירושלים, רק 

נדחו לזמן מה, ושעדיין היה לו חזון נבואי עבור ירושלים, העיר בה הוא גדל והתחנך. שאול הוא 
השליח היחיד שהיה לו קשר עם העיר ירושלים לפני שהחל להאמין בישוע. מה"ש כ"ו 4 

ומה"ש כ"ב 3: 
"ּובְכֵן, ּכָל הַּיְהּוִדים יֹוְדעִים אֶת ּדְַרכֵי חַּיַי מִּתְקּופַת נְעּוַרי, מֵֵראׁשִית יְמֵי מְגּוַרי ּבְֶקֶרב עַּמִי 

ּבִירּוׁשָלַיִם." 
שנים לאחר מכן, אחרי פריצת דרך רוחנית בעיר אפסוס, שאול הודרך פתאום, על ידי הרוח, 

"ט 21-20:  לבקר בירושלים ולאחר מכן ברומא. מה"ש י
"ּבִגְבּוָרה ּכָזֹאת ׂשִגְׂשֵג וְגָבַר ּדְבַר הָאָדֹון. ּכַאֲׁשֶר ּכָל זֶה נִגְמַר, עָלָה ּבְַדעְּתֹו ׁשֶל ׁשָאּול לַעֲבֹר 

ּדֶֶרְ מֵָקדֹונְיָה וְאָכָיָה ּולְהַמְׁשִיְ ּבְַדְרּכֹו אֶל יְרּוׁשָלַיִם. אָמַר: "אַחֲֵרי ׁשֶאֶהְיֶה ׁשָם עָלַי לְִראֹות 
ּגַם אֶת רֹומָא." שימו לב לסדר הדברים, קודם עליו לעלות לירושלים ולאחר מכן לרומא. פעמיים 

קיבל שאול דבר נבואה שהכין אותו לייסורים שיעבור בירושלים ולמאסרו שם. לכן ביקשו ממנו 
שלא ילך לירושלים. מה"ש כ"א 4, 12-10: 

"ּכְׁשֶהָיִינּו ׁשָם יָמִים ַרּבִים יַָרד נָבִיא אֶחָד מִיהּוָדה, אֲגָבֹוס ׁשְמֹו. הּוא נִכְנַס אֵלֵינּו, לַָקח 
אֶת חֲגֹוָרתֹו ׁשֶל ׁשָאּול ּולְאַחַר ׁשֶּקָׁשַר אֶת ַרגְלָו וְיָָדיו ׁשֶּלֹו אָמַר: "ּכֹה אֹומֶֶרת רּוחַ הַּקֶֹדׁש: 

הָאִיׁש אֲׁשֶר לֹו הַחֲגֹוָרה הַּזֹאת, ּכָכָה יְִקׁשְרּו אֹותֹו הַּיְהּוִדים ּבִירּוׁשָלַיִם וְיַסְּגִירּוהּו ּבִיֵדי 
הַּגֹויִים." ּכַאֲׁשֶר ׁשָמַעְנּו זֹאת הִפְצְַרנּו ּבֹו, אֲנַחְנּו וְגַם אַנְׁשֵי הַּמָקֹום, ׁשֶֹּלא יַעֲלֶה 

לִירּוׁשָלַיִם." מה אמר שאול בעצמו אודות נסיעה זו? אנחנו קוראים במה"ש כ' 24-22:
 "וְעַכְׁשָו הִנְנִי הֹולְֵ לִירּוׁשָלַיִם ּכָבּול ּבָרּוחַ וְאֵינִי יֹוֵדעַ מַה ּיְִקֶרה לִי ׁשָם, לְבַד מִּזֶה ׁשֶרּוחַ 
הַּקֶֹדׁש מַצְהִיָרה לִי ּבְכָל עִיר וָעִיר וְאֹומֶֶרת ׁשֶּכְבָלִים וְצָרֹות מְצַּפִים לִי. אּולָם חַּיַי אֵינָם 
יְָקִרים לִי ּכָל עִּקָר ּובִלְבַד ׁשֶאַׁשְלִים אֶת מְרּוצָתִי וְאֶת הַּׁשֵרּות אֲׁשֶר ִקּבַלְּתִי מֵאֵת הָאָדֹון 

יֵׁשּועַ - לְהָעִיד עַל ּבְׂשֹוַרת חֶסֶד אֱֹלהִים." 
יש מאמינים שחושבים שלאחר כל כך הרבה אזהרות שאול היה צריך להימנע מלבקר 

בירושלים. אבל אני הייתי רוצה לשאול אותם, מה אם ההחלטה לנסוע לירושלים היתה מעשה 
נבואי וקריאה מאת אלוהים, מעשה שלא הובן כראוי בזמנו וגם היום לא. אני משוכנעת ששאול 

עמד במרכז רצונו השלם של אלוהים ושכן היה עליו לעלות לירושלים. מדוע? 
ראשית, הוא היה כבול ברוח, וזאת כמובן רוח הקודש, כלומר, שאול היה מסוגל לעשות הבחנה 

בין הרוחות.
שנית, הוא היה מסוגל לשמוע את קול האדון כי הוא שקל את המחיר ולא היה כבול על ידי 

הפחד מהמוות. שאול ענה להם בחסד רב. מה"ש כ"א 13:



 "אְַ ׁשָאּול הֵׁשִיב: "מָה אַּתֶם עֹוׂשִים? לָּמָה אַּתֶם ּבֹוכִים ּומְמִּסִים אֶת לִּבִי? הֲֵרינִי מּוכָן 
ֹלא ַרק לְהֵאָסֵר אֶּלָא ּגַם לָמּות ּבִירּוׁשָלַיִם עַל ׁשֵם הָאָדֹון יֵׁשּועַ." נראה לי ששאול ניצב בפני 
פיתוי דומה לזה שהיה לפני ישוע עצמו, כשדיבר על כך שעליו לעלות לירושלים בכדי להתענות 
שמה. אפילו פטרוס, השליח הקרוב לליבו, לא הבין את ישוע והשטן השתמש בו כפיתוי בחייו 

של ישוע, כי הוא התייחס לעובדה שישוע החליט לעלות לירושלים ולסבול מידי בני אדם. מה"ש 
כ"א 14: "הֹואִיל וְֹלא ׁשָמַע לָנּו חַָדלְנּו לְהַפְצִיר ּבֹו וְאָמְַרנּו "ְרצֹון אֲֹדנָי יֵעָׂשֶה." עלייתו של 

שאול לירושלים נראית כאות נבואי למען בשורת חסד אלוהים. הדבר החשוב ביותר עבורו היה 
להשלים כראוי את המרוץ שלו, שעבור שאול זה היה להשלים כל משימה שהאדון קרא לו 

לעשות. הוא בוודאי תפס את הנסיעה הזו לירושלים כחלק מהמרוץ שעליו להשלים. כמו כן, 
נראה כי מימד הזמן היה חשוב לו מאד. מה"ש כ' 16:

 "ׁשָאּול הֶחְלִיט לַעֲבֹר ּבַּיָם עַל-ּפְנֵי אֶפֶסֹוס ּכְֵדי ׁשֶֹּלא יִצְטֵָרְ לִׁשְהֹות ּבְאַסְיָה; זֹאת מִּפְנֵי 
ׁשֶּמִהֵר ּבְַדְרּכֹו - אּולַי יּוכַל לִהְיֹות ּבִירּוׁשָלַיִם ּבְחַג הַּׁשָבּועֹות." יתכן ששאול הבין שפריצת 

דרך עם בשורת החסד בירושלים קשורה לשפיכה חדשה של רוח הקודש. שאול לא נקרא למות 
בירושלים אבל שם היה המקום בו הוא נאסר בשתי שרשראות. מה"ש כ"א 33:

 "ׂשַר הָאֶלֶף וְהֶחֱזִיק ּבֹו. הּוא צִּוָה לִכְּבֹל אֹותֹו ּבִׁשְּתֵי ׁשְַרׁשְרֹות וְׁשָאַל מִיהּו ּומֶה עָׂשָה." 
שרשרות אלה לא הוסרו מגופו עד סוף ימיו כאשר הוצא להורג ברומא כקדוש מעונה. כמו ישוע, 

הוא נעצר על ידי היהודים והוצא להורג על ידי הרומאים, וכך יהודים וגויים גם יחד אשמים 
בייסוריו ובמותו. מה"ש כ"ח 17: "בְכָל זֹאת נִמְסְַרּתִי ּכְאָסִיר מִירּוׁשָלַיִם לִיֵדי הָרֹומָאִים." 

היתה מהומה בכל העיר בגלל ששאול הגיע לירושלים. מה"ש כ"א 31-30: 
"ּכָל הָעִיר ָרגְׁשָה. הָאֲנָׁשִים ָרצּו יַחַד, אָחֲזּו אֶת ׁשָאּול וְסָחֲבּו אֹותֹו אֶל מִחּוץ לַּמְִקּדָׁש ּומִּיָד 

נִסְּגְרּו הַּדְלָתֹות. הֵם נִּסּו לַהֲֹרג אֹותֹו, וְהִּנֵה הִּגִיעָה יְִדיעָה אֶל מְפַּקֵד הַּגְדּוד ׁשֶּכָל יְרּוׁשָלַיִם 
אֲחּוזַת מְהּומָה." הנביאים דיברו אמת כשאמרו לו שהוא ייקשר בשרשראות ויסבול בירושלים, 

כי אלוהים גם הראה לו מדוע יהיה עליו לסבול. 
הוא יסבול בגלל בשורת חסד אלוהים. מה"ש כ' 24:

 "לְהָעִיד עַל ּבְׂשֹוַרת חֶסֶד אֱֹלהִים." הוא כבר סבל עבור בשורת החסד בזמנים אחרים 
ובנסיבות אחרות. לכן הוא כותב בגלט' ה' 11:

 "וַאֲנִי, אַחַי, אִם אֲנִי עֲַדיִן מַּטִיף ּבְעַד הַּמִילָה, מַּדּועַ זֶה מֹוסִיפִים לְִרֹדף אֹותִי? אִּלּו 
הִּטַפְּתִי ּכְָ, הָיָה מִתְּבַּטֵל מִכְׁשֹול הַּצְלָב." גם בנקודה הזו לא הבינו את שאול כראוי. הוא לא 
אמר כאן שהיהודים צריכים להפסיק למול את בניהם. הוא גם לא הטיף שצריך את המילה עבור 
ישועה או הצדקה לפני אלוהים. באיגרת אל הגלטים שאול מדבר בין השאר על אחי שקר. גלט' 

ב' 5-4: 
"ּבִגְלַל אֹותָם אֲחֵי ׁשֶֶקר ׁשֶהִסְּתַּנְנּו ּבַחֲׁשַאי ּכְֵדי לִבְֹלׁש אַחַר הַחֵרּות ׁשֶּיֵׁש לָנּו ּבַּמָׁשִיחַ יֵׁשּועַ; 

ּכָל ּכַּוָנָתָם הָיְתָה לְׁשַעְּבֵד אֹותָנּו, אְַ ֹלא נִכְנַעְנּו לָהֶם אַף לְֶרגַע, וְזֹאת לְמַעַן ּתַעֲמֹד 
ּבְִקְרּבְכֶם אֱמֶת הַּבְׂשֹוָרה." גם היום  מתקיים מאבק אדיר בקרב הכנסייה הכלל עולמית למען 

המשכיותה של אמת הבשורה. אני משוכנעת ששאול הבין נכונה את ישוע וסיבה נוספת לכך 
היא שישוע בעצמו ניצב לצידו של שאול בלילה שבו נעצר במקדש. האדון אמר במה"ש כ"ג 11: 

"הִתְחְּזֵק! ּכְמֹו ׁשֶהֲעִידֹותָ עָלַי ּבִירּוׁשָלַיִם ּכְָ עָלֶיָ לְהָעִיד ּגַם ּבְרֹומָא." הפעם, האדון עצמו 
מצביע על סדר הדברים. קודם על שאול להיות עד בירושלים ואחר כך ברומא. במקדש שאול 

דיבר כדי להגן על עצמו, ואנו יכולים לשאול, על איזו עדות ישוע מדבר כאן? אני בטוחה שהעדות 
שלו גדולה יותר מהנאום שנשא ושהיא קשורה לאישיותו ולמה שהוא מייצג. שאול ידע שמתקיים 

מאבק רציני בנוגע לנסיעתו לירושלים ולכן הוא הצטרך ליותר מכמה תפילות נחמדות בסיומה 
של האסיפה. הוא ביקש מהמאמינים ברומא להיאבק עימו בתפילה למרות שאישית הוא הכיר 

רק מספר קטן מהם. רומ' ט"ו 32-30: 



"וַאֲנִי מְבַּקֵׁש מִּכֶם, אַחַי, לְמַעַן אֲדֹונֵנּו יֵׁשּועַ הַּמָׁשִיחַ ּולְמַעַן אַהֲבַת הָרּוחַ, לְהֵאָבֵק יַחַד 
אִּתִי ּבִתְפִּלֹות לֵאֹלהִים ּבַעֲִדי, ּכְֵדי ׁשֶאֶּנָצֵל מִיֵדי הַּסֹוְרִרים ּבְאֶֶרץ יְהּוָדה וְׁשֵרּותִי לְמַעַן 
יְרּוׁשָלַיִם יִהְיֶה לְָרצֹון ּבְעֵינֵי הַּקְדֹוׁשִים. ּוכְֵדי ׁשֶאָבֹוא אֲלֵיכֶם ּבְׂשִמְחָה, ּכְִרצֹון אֱֹלהִים, 

וְאָנּוחַ ּבְחֶבְַרתְכֶם." 
זו היתה קריאה דחופה מפי שאול עבור תפילה אישית לתמיכה והוא ממש מבקש מהם להיאבק 
עימו. זה מזכיר את בקשתו של ישוע מתלמידיו בגת שמנים, לעמוד איתו בתפילה לשעה אחת, 

בטרם יעונה ויסבול בירושלים. שאול מפנה את בקשתו למאמינים ברומא ולא למאמינים 
בירושלים. שם הם התפללו בהצלחה עבור הצלתו של פטרוס מהכלא, פטרוס שנקרא באיגרת 

אל הגלטים השליח אל הנימולים. שאול יודע שכשליח אל הגויים עליו לבקש מהמאמינים 
שבקרב הגויים תמיכה אישית בתפילה עבורו. הוא גם ביקש מהקהילות באפסוס, אפס' ו' 18; 

קול' ד' 3, להתפלל עבורו אישית. באפס' ג' 1 שאול כותב: 
"מִּׁשּום ּכְָ אֲנִי, ׁשָאּול, אֲסִיר הַּמָׁשִיחַ יֵׁשּועַ ּבַעֲבּוְרכֶם הַּגֹויִים." במילים אחרות הוא אומר: 

עובדת היותי בבית הסוהר קשורה לגאולה המיועדת לכם הגויים. לשאול לא היה קשר אישי 
ועמוק עם הקהילה בירושלים. גלט' א' 24-22: 

"אֲבָל ֹלא הָיִיתִי מֻּכָר ּבְאֹפֶן אִיׁשִי ּבְִקהִּלֹות הַּמָׁשִיחַ אֲׁשֶר ּבִיְהּוָדה. הֵם ַרק ׁשָמְעּו "ּכִי 
הָאִיׁש אֲׁשֶר ָרַדף אֹותָנּו ּבֶעָבָר, מַּטִיף עַכְׁשָו אֶת הָאֱמּונָה אֲׁשֶר ּבֶעָבָר עָׂשָה ּבָּה 

ׁשַּמֹות," וְהִּלְלּו אֶת אֱֹלהִים ּבַעֲבּוִרי."
לקהילה בירושלים היתה זהות ייחודית משלה ועבודת אלוהים בה היתה יהודית בעיקרה בגלל 
שמרבית המאמינים בירושלים היו יהודים או גרים. חבריה קיימו את מצוות התורה בקנאות גם 

לאחר אמונתם בישוע. מה"ש כ"א 20:
 "...אַּתָה רֹואֶה, אָחִינּו, ּכַּמָה ִרבְבֹות יְהּוִדים נִהְיּו מַאֲמִינִים וְכֻּלָם ַקּנָאִים לַּתֹוָרה!" שאול 

שמח על כי כל כך הרבה יהודים באו לאמונה בישוע המשיח. וגם יעקב התעודד מהדיווח ששאול 
מסר להם על פעולת אלוהים בקרב הגויים. מה"ש כ"א 20-19:

 "הּוא ׁשָאַל לִׁשְלֹומָם וְסִּפֵר ּבְפֵרּוט מַה ּׁשֶעָׂשָה אֱֹלהִים ּבְֶקֶרב הַּגֹויִים ּדְַרּכֹו. הֵם ׁשָמְעּו 
וְׁשִּבְחּו אֶת אֱֹלהִים." אבל אני מאמינה ששאול התעצב בגלל העובדה שהקהילה בירושלים 

והמאמינים מהגויים היו שתי ישויות נפרדות. הוא ידע שבאמצעות מות ישוע, יהודים וגויים נעשו 
לאחד. אפס' ב' 16-14: 

"הֵן הּוא ׁשְלֹומֵנּו; הּוא עָׂשָה אֶת הַּׁשְנַיִם לְאֶחָד וְהַָרס ּבִבְׂשָרֹו אֶת מְחִּצַת הָאֵיבָה. הּוא 
 ְ ּבִּטֵל אֶת ּתֹוַרת הַּמִצְוֹות ׁשֶּבַחֻּקִים, ּכְֵדי לִבְֹרא ּבֹו עַצְמֹו אֶת הַּׁשְנַיִם לְאָָדם חָָדׁש אֶחָד ּובְכָ
לַעֲׂשֹות ׁשָלֹום." כעת הם כבר לא שתי ישויות נפרדות אלא גוף אחד של המשיח, כלת המשיח 

שבנויה מהיהודי ומהגוי. אבל שירות הבשורה של שאול בין הגויים היה למעשה נפרד באופן 
מסוים מהקהילה בירושלים. אנו קוראים בגלט' ב' 9:

 "וְכַאֲׁשֶר יַעֲֹקב, ּכֵיפָא וְיֹוחָנָן, הַּנֶחְׁשָבִים לְעַּמּוֵדי ּתָוְֶ, הִּכִירּו ּבַחֶסֶד ׁשֶּנִּתָן לִי, הֵם הֹוׁשִיטּו 
לִי ּולְבַר-נַּבָא אֶת יַד יְמִינָם לְאֹות ׁשִּתּוף - ׁשֶאָנּו נֵלְֵ לַּגֹויִים וְהֵם לַּנִּמֹולִים." היתה מידה של 

אחדות ואחווה, למשל בשאלה מי יפעל בקרב הגויים ומי בקרב היהודים. אבל בירושלים לא 
באה לידי ביטוי כלל העובדה של האחדות בקהילה שכללה את היהודי ואת הגוי. היה מתח 

מסוים בין קהילת המאמינים בירושלים לבין הגויים המאמינים. לאור עובדה זו אנו מבינים מדוע 
לא היתה לפטרוס כל בעיה לאכול עם הגויים המאמינים באנטיוכיה עד שבאו יעקב והאחים 

מירושלים. גלט' ב' 13-12:
 "ּבְטֶֶרם ּבָאּו ּכַּמָה אֲנָׁשִים מֵאֵת יַעֲֹקב הּוא סָעַד יַחַד עִם הָאַחִים מִן הַּגֹויִים, אֲבָל ּכַאֲׁשֶר 

ּבָאּו הַּלָלּו נָסֹוג מֵהֶם ּבִגְלַל ּפַחְּדֹו מִן הָאַחִים הַּנִּמֹולִים. וְיֶתֶר הָאַחִים הַּיְהּוִדים ּכִחֲׁשּו 
ּכָמֹוהּו, עַד ׁשֶאֲפִּלּו ּבַר-נַּבָא נִגְַרר אַחֲֵריהֶם ּבְכַחֲׁשָם. ּבְִראֹותִי ּכִי הֵם סֹוטִים מֵאֱמֶת 

הַּבְׂשֹוָרה, אָמְַרּתִי לְכֵיפָא לְעֵינֵי ּכָל הַּנֹוכְחִים: "אִם אַּתָה הַּיְהּוִדי מִתְנַהֵג ּכְגֹוי וְֹלא ּכִיהּוִדי, 



מַּדּועַ ּתְאַּלֵץ אֶת הַּגֹויִים לִחְיֹות ּכִיהּוִדים?" בעקבות זאת שאול מסביר באריכות את ההצדקה 
באמונה ליהודי ולגוי כאחד. עבור שאול אמת הבשורה היא הדבר החשוב ביותר ולכן הוא נוזף 

בפטרוס לעיני כל הנוכחים. מעניין לציין שפטרוס לא התלונן על כך ששאול נזף בו, כי בליבו 
פנימה הוא ידע ששאול צדק ושהוא פעל מתוך פחד. פטרוס היה הראשון שקיבל את החזון, לפי 
ספר מעשי השליחים, של אלוהים המטהר את בעלי החיים הטמאים. באמצעות התגלות שאול 

הבין את המסתורין של אחדות גופו של המשיח ובאישיותו הוא איחד את שני החלקים ששייכים 
לכלה של ישוע. יעקב והקהילה בירושלים לא ממש הבינו את שאול בעת ההיא, מכיוון שהוא 

אמר במה"ש כ"א 21:
 "וְהֵם ׁשָמְעּו עָלֶיָ ׁשֶאַּתָה מְלַּמֵד אֶת ּכָל הַּיְהּוִדים אֲׁשֶר ּבְֶקֶרב הַּגֹויִים לַעֲזֹב אֶת מֹׁשֶה, 

ּבְאָמְְרָ לָהֶם ׁשֶֹּלא לָמּול אֶת הַיְלִָדים וְֹלא לִנְהֹג עַל-ּפִי הַּמִנְהָגִים."  
הקהילה בירושלים והמאמינים בין הגויים לא היו רק נפרדים במיקום אלא גם בזהות ובביטוי. 

ההתגלות של הסוד של הקהילה והאחדות בישוע חיה ביתר שאת בליבו של שאול אבל היא לא 
היתה גלויה לעין בשום צורה בקהילה בירושלים. אתגר ייחודי זה עמד אז ועדיין עומד מול 

הקהילה בירושלים כיום. בכל מקום בו נגלית מלכות אלוהים, הרוח המתנגדת לה נגלית גם כן. 
כאשר ישוע הופיע, השדים לא יכלו להישאר בשקט. אם יש לנו סמכות בתחום מסוים, הכוחות 

הרוחניים שמתנגדים לה יתגלו. לשאול היתה סמכות לעמוד מול רוחות של דת שאחזו את 
ירושלים אז ועדיין אוחזות בה כיום. ירושלים של ימנו היא המרכז של שלוש הדתות הגדולות 

בעולם. שאול כאילו נולד לפני הזמן בכל הנוגע לקהילה בירושלים ולזו שבקרב הגויים. הוא אומר 
על עצמו שהוא כמו מי שנולד שלא בזמנו. קור"א ט"ו 8: 

"אַחֲֵרי ּכֻּלָם נְִראָה ּגַם אֵלַי, אֲנִי, הָאַחֲרֹון, אֲׁשֶר ּכְנֵפֶל אֲנִי." מצד אחד הוא הגיע מאוחר כי 
הוא לא היה אחד מהשנים עשר שהתהלכו עם ישוע. מצד שני הוא הקדים את האחרים כי הוא 

קיבל מאת האדון התגלויות נבואיות עמוקות ביותר שבשלב הזה מרבית הקהילה עדיין לא יכלה 
לעכל. כבר בעת ההיא הוא קיבל את ההתגלות אודות בשורת החסד שהביאה את היהודי ואת 
הגוי ביחד באהבת אלוהים. יבוא היום בו לא יהיו כנסיות שונות וזרמים שונים, אלא גוף מאוחד 
אחד של המשיח שנראה לעין כל ושמורכב מיהודים וגויים. אבל גם המאמינים הגויים לא הבינו 

את ההתגלות של שאול. במשך מאות בשנים לא השכילה הכנסייה להבין את הנאמנות והאהבה 
של אלוהים אל ישראל, עם בריתו. במשיח הגויים נהיים יורשים ביחד עם ישראל אבל הם אינם 

מחליפים את ישראל. אפס' ג' 6: 
"ׁשֶּיִהְיּו הַּגֹויִים ׁשֻּתָפֵי נַחֲלָה, ׁשֻּתָפֵי ּגּוף וְׁשֻּתָפֵי הַהַבְטָחָה ּבַּמָׁשִיחַ יֵׁשּועַ עַל-יְֵדי הַּבְׂשֹוָרה." 

המאמינים הגויים אינם היורשים או הבעלים הבלעדיים, אלא ביחד עם העַם היהודי הם 
מורכבים לתוך עץ הזית האחד, ישראל. שאול הזהיר את המאמינים הגויים שלא יתגאו. רומ' 

"א 18:  י
"אֲזַי אַל ּתִתְנַּׂשֵא עַל הָעֲנָפִים. אִם ּתִתְנַּׂשֵא, ּדַע לְָ ׁשֶֹּלא אַּתָה נֹוׂשֵא אֶת הַּׁשֶֹרׁש, אֶּלָא 

הַּׁשֶֹרׁש נֹוׂשֵא אֹותְָ." מיד לאחר חורבן בית המקדש והעיר ירושלים, בשנת 70 לספ', דבר זה 
אכן קרה. חלק מהמאמינים הגויים ראו במשפט אלוהים הזה את האישור וההוכחה לכך 

שאלוהים כן דחה את עמו לנצח ושמעתה קהילת הגויים מחליפה את ישראל. באותה תקופה 
גדל מאד מספר המאמינים הגויים וההתנשאות השתלטה עליהם. המאמינים בקרב העמים לא 

הבינו מדוע זה היה כל כך חשוב עבור שאול ללכת קודם לירושלים ולהיות עדות לבשורת החסד. 
הוא יכול היה לשלוח את התרומה הכספית עבור עניי הקדושים בעיר באמצעות אחרים. אבל 

שאול ידע שהוא אישית חייב ללכת לירושלים, ולכן הוא ניצל את הדלת שנפתחה לפניו דרך 
הבאת התרומה לירושלים. גלט' ב' 10: 

"ּובִלְבַד ׁשֶּנִזְּכֹר אֶת הָעֲנִּיִים. וְאָכֵן אֶת זֹאת ׁשַָקְדּתִי לַעֲׂשֹות." מכיוון ששאול כבר היה באסיה 
הקטנה, הגיוני היה שיסע קודם לרומא ואחר כך לירושלים. ומדוע הוא רצה לנסוע לירושלים אם 

הוא ידע שיירדף שם, ייאסר וייעונה. אם המאמינים הגויים היו מבינים את האחריות האדירה 



שמוטלת עליהם במאבק עבור הצלתו של שאול באמצעות תפילה, אני מאמינה שהתוצאה יכולה 
היתה להיות אחרת. אני לא יודעת אם הם ארגנו משמרות תפילה סביב השעון בנוסף לתוכניות 

השגרתיות שלהם, בכדי להתפלל עבור שאול והצלתו. שאול האמין שהם יכלו להציל אותו 
מידיהם של הסוררים שביהודה כפי שתפילות המאמינים בירושלים הצילו את פטרוס מבית 

הכלא. דבר אחד אנו יודעים והוא זה, ששאול לא הגיע לרומא בשמחה אלא בכבלים. הוא ידע 
שעליו להגיע לרומא כך או אחרת, כי ישוע אמר לו זאת. אם הוא יגיע לרומא חופשי או אסור, 

לפי דעתו של שאול, זה כבר היה תלוי בתפילות המאמינים עבורו ועבור בשורת החסד. כששאול 
דיבר להגנתו בבית המקדש וההמון הקשיב לו, הם הקשיבו עד שאמר משפט אחד. הם הקשיבו 
לדבר עדותו ועל ההתגלות שהיתה לו מן השמים, הם הקשיבו לדבר טבילתו ועל המחילה שקבל 

מאלוהים על חטאיו. אבל הם לא יכלו להקשיב למשפט הבא. מה"ש כ"ב 21: 
"אְַ הּוא אָמַר אֵלַי, 'לְֵ, ּכִי אֲנִי אֶׁשְלַח אֹותְָ הְַרחֵק, אֶל הַּגֹויִים'. עַד לַּדָבָר הַּזֶה הְִקׁשִיבּו 

אֵלָיו וְאָז הִֵרימּו קֹולָם וְָקְראּו: "הָסֵר מֵעַל הָאֲָדמָה אֶחָד ׁשֶּכָזֶה! הּוא ֹלא ָראּוי 
לִחְיֹות!"בעולם הרוחני היתה התנגדות עצומה בשעה ששאול אמר שהוא נשלח על ידי אלוהים 
להטיף את הבשורה גם לגויים. המסר שאומר שהבשורה ניתנה ליהודי ולגוי, נדחה. אם נתבונן 

במילה 'סוד' או 'רז' נראה שהיא מופיעה בעיקר במכתביו של שאול השליח. בספר דניאל אנו 
רואים את המילה הזו קשורה במלכות אלוהים. המילה סוד מופיעה בקשר לסוד האלוהים, לסוד 
המשיח, לסוד הקהילה, לסוד הבשורה ולסוד גוף המשיח. שאול מתאר את הקשר והאחדות של 

המאמינים הגויים עם המאמינים היהודים גם כן כסוד. המציאות של האמת הזו תהיה עדות 
חשובה עבור העולם הנראה לעין וגם לעולם הנסתר מעין. שאול משתמש במילה 'סוד' או 'רז' 
מספר פעמים באיגרת אל האפסים כשהוא מדבר על האחדות בין היהודים והגויים שבעבורה 

ישוע מת. אפס' ג' 10-4: 
"ּכְׁשֶּתְִקְראּו ּתּוכְלּו לְִראֹות אֶת הֲבָנָתִי ּבְַרז הַּמָׁשִיחַ, הָָרז אֲׁשֶר ּבַּדֹורֹות הַּקֹוְדמִים ֹלא נֹוַדע 

לִבְנֵי אָָדם, ּכְמֹו ׁשֶּנִגְלָה ּכָעֵת לִׁשְלִיחָיו וְלִנְבִיאָיו הַּקְדֹוׁשִים, ּבְֶדֶרְ הָרּוחַ, ׁשֶּיִהְיּו הַּגֹויִים 
ׁשֻּתָפֵי נַחֲלָה, ׁשֻּתָפֵי ּגּוף וְׁשֻּתָפֵי הַהַבְטָחָה ּבַּמָׁשִיחַ יֵׁשּועַ עַל-יְֵדי הַּבְׂשֹוָרה; וְלִבְׂשֹוָרה זֹאת 

הָיִיתִי לִמְׁשֵָרת מִּתֶֹקף מַּתְנַת הַחֶסֶד ׁשֶאֱֹלהִים נָתַן לִי ּכְפִי ּפְעֻּלַת ּכֹחֹו. לִי, הַּקָטָן מִּכָל 
הַּקְדֹוׁשִים, נָתַן הַחֶסֶד הַּזֶה לְבַּׂשֵר לַּגֹויִים אֶת עֹׁשֶר הַּמָׁשִיחַ, הֶעָצּום לְאֵין חֵֶקר, ּולְהָאִיר 

 ְ עֵינֵי ּכֹל לַָדעַת מַהִי ּתָכְנִית הָָרז אֲׁשֶר הָיָה צָפּון מֵעֹולָמִים ּבֵאֹלהִים ּבֹוֵרא הַּכֹל. וְכָ
ּבְאֶמְצָעּות הַּקְהִּלָה ּתִּוַָדע עַּתָה לָָרׁשֻּיֹות וְלַּמֶמְׁשָלֹות ׁשֶּבַּׁשָמַיִם חָכְמַת אֱֹלהִים הָעֲתִיָרה." 
בפסוקים אלה אנו רואים ששאול מיחס את הסוד הזה, של אחדות בין יהודי לבין גוי, לבשורה.

בהמשך שאול מדבר על הרז שבאחדות בין הבעל לאישה בנישואין והוא משנה את הנושא 
באופן ספונטני. אפס' ה' 32: "גָדֹול הָָרז הַּזֶה, וַאֲנִי מִתְּכַּוֵן לַּמָׁשִיחַ וְלַּקְהִּלָה." הוא רואה 

בנישואין תמונה סמלית שמקדימה ומתארת את האחדות שתהיה בין המשיח לבין כלתו, 
הקהילה. לשאול היה לא רק את לב הכלה, אלא גם את לב החתן, ישוע, עבור כלל גוף המשיח. 

בסופו של דבר זו תהיה ישות גלויה ונראית לעין, של קהילה אחת ומאוחדת המוכנה כמו כלה. 
אינני חושבת שהיו עוד כמו שאול שהבינו כל כך לעומק את הרז הזה, כפי ששאול הבין ונשא 

אותו בליבו. זה כמו ששאול הוא התגלמות בבשר של הרז הזה של בשורת החסד. הוא מגשים 
את האחדות הזו בגופו כך שהיא כל חייו, ועבורה הוא מוכן לחיות וגם למות. הוא משתמש 

"א 26-25: במילה רז או סוד גם באיגרתו אל הרומים. רומ' י
 "הֵן, אַחַי, אֵינֶּנִי רֹוצֶה ׁשֶּיֵעָלֵם מִּכֶם הָָרז הַּזֶה, ּפֶן ּתִהְיּו חֲכָמִים ּבְעֵינֵיכֶם: ֵקהּות לֵב 

אָחֲזָה ּבְמִּדַת מָה אֶת יִׂשְָראֵל, עַד אֲׁשֶר יִּכָנֵס מְלֹוא הַּגֹויִים. וְכְָ ּכָל יִׂשְָראֵל יִּוָׁשַע, ּכְמֹו 
ׁשֶּכָתּוב." תוכנית אלוהים עבור ישראל בקץ הימים נסתרת גם מעין, ואנו נראה אותה מתגשמת 

כאשר זמנם של הגויים יתמלא ויבוא לקיצו. מרכז השירות הזה הוא המשיח עצמו, ולכן הוא 
כותב בקול' ב' 2: 



"לְמַעַן יְנֻחַם לְבָבָם וְיִתְַקּׁשְרּו יַחְּדָיו ּבְאַהֲבָה וְיַּגִיעּו אֶל ּכָל הָעֹׁשֶר אֲׁשֶר ּבַהֲבָנָה הַּׁשְלֵמָה, 
אֶל יְִדיעַת ַרז הָאֱֹלהִים, הַּמָׁשִיחַ." או בקול' א' 27: 

"אָכֵן לָכֶם ָרצָה אֱֹלהִים לְהֹוִדיעַ מַהּו עֹׁשֶר ּתִפְאֶֶרת הָָרז הַּזֶה ּבְֶקֶרב הַּגֹויִים, וְהּוא: 
הַּמָׁשִיחַ ּבְִקְרּבְכֶם, הַּתְִקוָה אֶל הַּכָבֹוד." האחדות הזו בין יהודי לגוי אפשרית רק במשיח 

ישוע, ורק בו אנו נכנסים לאחדות ששאול מדבר עליה באיגרותיו. אפשר לתאר זאת בתמונה בה 
ישוע מחכה לנו על פסגתו של הר וקורא למאמינים היהודים ולמאמינים הגויים לבוא אליו. 

בנוכחותו אנו נכנסים אל אחדות אמיתית שאפשרית רק בו. הוא קרא לירושלים לבוא אליו עם 
"ג 34:  המילים בלוקס י

"...ּכַּמָה ּפְעָמִים חָפַצְּתִי לְַקּבֵץ אֶת ּבָנַיְִ ּכְתְַרנְגֹלֶת הַמְַקּבֶצֶת אֶת אֶפְרֹוחֶיהָ ּתַחַת ּכְנָפֶיהָ 
וְֹלא ְרצִיתֶם." כל סוג אחר של אחדות שנצליח להשיג בכוחות עצמנו או דרך רוח ההומניזם, בין 
יהודים משיחיים לבין נוצרים מעמים וזרמים שונים, תהיה כמו מפגש באמצע הדרך מבלי להגיע 

ממש לפסגה. כי אז אנו מפסידים את העומק של אלוהים ואת המטרה שהוא הציב, ועל כולנו 
להישמר מעשייה שהיא מחוץ לרוח המשיח. פעולה שמתבססת על כוחותינו שלנו תגרום לכך 

שנחטיא את המטרה שאלוהים נתן ואת קריאתו. כיום ישנה הכרה נוצרית במסורות יהודיות ואף 
קבלה של היהדות שנשארת לפעמים במישור ההומניסטי. 

גם בספר התגלות אנו פוגשים במילה רז או סוד. התג' י' 7: 
"אּולָם ּבִימֵי קֹול הַּמַלְאְָ הַּׁשְבִיעִי, ּבְעָמְדֹו לִתְֹקעַ ּבַּׁשֹופָר, ּגַם יֻׁשְלַם ָרז הָאֱֹלהִים, ּכְמֹו 

ׁשֶּבִּׂשֵר לַעֲבָָדיו הַּנְבִיאִים." שאלתי היא, האם אלוהים מדבר כאן בספר התגלות, על אותו הרז 
ששאול דיבר עליו וכבר הבין אותו קודם? האם זה קשור לרז של המשיח והאחדות של היהודים 
והגויים בקהילת קץ הימים המוכנה לו ככלה? בספר התגלות אנו קוראים על תמונה אחרת של 

כלת המשיח, ירושלים היורדת מן השמים. התג' כ"א 2:
 "ָראִיתִי אֶת עִיר הַּקֶֹדׁש, יְרּוׁשָלַיִם הַחֲָדׁשָה, יֹוֶרֶדת מִן הַּׁשָמַיִם מֵאֵת הָאֱֹלהִים, מּוכָנָה 
ּכְכַּלָה מְֻקּׁשֶטֶת לְבַעֲלָּה." האחדות מגיעה לכלל שלמות בירושלים היורדת מן השמים. יש 
המחפשים בימנו  אחר התגלויות מיוחדות ונבואות. כמה נפלא יהיה אם הרז הגדול ביותר 

והתגשמות הנבואה יהיו האחדות בין היהודי לבין הגוי בכלה המוכנה למשיח. אני מאמינה, בגלל 
ההיסטוריה האיומה שקיימת, שזה ידרוש התערבות יצירתית של אלוהים בכדי להביא את שני 

החלקים האלה ביחד. אם מישהו נפגע באופן קשה ממחלה עלינו להתפלל עבור נס יצירתי מאת 
אלוהים, כפי שקרה עם האיש שנולד עיוור. אחרי שנפקחו עיניו הוא יכול היה לראות בפעם 

הראשונה בחייו. בברית החדשה אנו רואים באיגרת אל האפסים שהמילה 'לברוא' מתייחסת 
לישוע. אפס' ב' 15: 

"ּכְֵדי לִבְֹרא ּבֹו עַצְמֹו אֶת הַּׁשְנַיִם לְאָָדם חָָדׁש אֶחָד ּובְכְָ לַעֲׂשֹות ׁשָלֹום." כיחידים יש לנו את 
היכולת וההזדמנות לחיות בבריאה החדשה הזו, גם אם שאר גוף המשיח שמורכב ממאמינים 

יהודים וגויים לא חי כך ביחד בימנו. אבל שאול קורא לכולם לחיות כבר עכשיו במציאות הרוחנית 
הזו. גלט' ו' 16-15: 

"ּכִי ֹלא הַּמִילָה חֲׁשּובָה אַף ֹלא הָעְָרלָה, אֶּלָא ּבְִריאָה חֲָדׁשָה. ּכָל הַּנֹוהֲגִים לְפִי ּכְלָל זֶה, 
ׁשָלֹום וְַרחֲמִים עֲלֵיהֶם וְעַל יִׂשְָראֵל הַּׁשַּיָכִים לֵאֹלהִים." הרז הזה וקריאתו של שאול הוזנחו 

לאחר מותו. כמאמינים שבאו מן היהודים ומן הגויים, עלינו לחזור ולהתפלל עבור התגשמות 
הסוד הזה כיום, וזה מתקשר לעדות של שאול. אני מאמינה שביחד עם כבליו של שאול נכבלה 

גם בשורתו במידה מסוימת ולא שוחררה אף פעם במלואה. במשך 2000 השנים האחרונות 
העולם עוד לא ראה את האחדות הזו בין יהודי לגוי בקהילה, אך זו היתה אז ועדיין היום, מטרתו 

של אלוהים. לכן שאול כותב באפס' ג' 10: 
"וְכְָ ּבְאֶמְצָעּות הַּקְהִּלָה ּתִּוַָדע עַּתָה לָָרׁשֻּיֹות וְלַּמֶמְׁשָלֹות ׁשֶּבַּׁשָמַיִם חָכְמַת אֱֹלהִים 

הָעֲתִיָרה." לא רק שהעולם לא ראה את האחדות הזו במשיח, אלא לצערנו הרב, העולם ראה 
את ההיפך הגמור בכנסיות ובאופן התנהגותן כלפי היהודים. 



במקום לעזור לעם היהודי להסיר את המסווה ששאול דיבר עליו, כנסיית הגויים הוסיפה מסווה 
על מסווה והקשתה עליהם עוד יותר להכיר  את המשיח בדמותו של ישוע. שאול ידע שהוא 

נקרא להיות כרוז לבשורה, שליח ומורה שלה. טימ"ב א' 11:
 "ּבְׂשֹוָרה זֹאת, אֲנִי נִתְמַּנֵיתִי לָּה לְכָרֹוז וְׁשָלִיחַ ּומֹוֶרה." הוא מדבר על הבשורה שלו אותה 

הוא קיבל באמצעות התגלות. גלט' א' 12-11: 
"הֲֵרינִי מֹוִדיעַ לָכֶם, אַחַי, ּכִי הַּבְׂשֹוָרה ׁשֶּבִּׂשְַרּתִי אֵינָּה לְפִי מַחֲׁשֶבֶת אָָדם, ׁשֶּכֵן ֹלא 

ִקּבַלְּתִיהָ מֵאָָדם אַף ֹלא לִּמְדּונִי אֹותָּה, אֶּלָא ִקּבַלְּתִיהָ ּבְהִתְּגַּלּות ׁשֶל יֵׁשּועַ הַּמָׁשִיחַ." למה 
הוא מתכוון כשהוא אומר שהוא קיבל את הבשורה בהתגלות? בדרך כלל אנו מקשרים את 

המילה בשורה רק עם המסר של המבשר שמסביר את הצעדים הראשונים של האמונה. אבל 
למעשה, שאול לא למד את הצעדים הראשונים באמונה דרך התגלות אלא מפיו של חנניה. 

מה"ש כ"ב 13, 16: 
ּבָא אֵלַי [חנניה] וְעָמַד לְיִָדי. אָמַר אֵלַי, 'ׁשָאּול אָחִי, ְראֵה ׁשּוב!' ּבְאֹותָּה ׁשָעָה ָראִיתִי 

אֹותֹו... וְעַכְׁשָו לָּמָה אַּתָה מִתְמַהְמֵּהַ? קּום, הִּטָבֵל וְהִתְַרחֵץ מֵחֲטָאֶיָ ּבְָקְראֲָ ּבִׁשְמֹו." 
אם כן, אל איזה חלק מהבשורה מתייחס שאול? לחלק בטימ"ב ב' 9-8: 

"זְכֹר אֶת יֵׁשּועַ הַּמָׁשִיחַ ׁשֶּנֵעֹור מִן הַּמֵתִים, אֲׁשֶר הּוא מִּזֶַרע ּדָוִד ּכְִדבַר ּבְׂשֹוָרתִי, הִיא 
הַּבְׂשֹוָרה ׁשֶּבַעֲבּוָרּה אֲנִי סֹובֵל ָרעֹות עַד ּכְֵדי ׁשִבְּתִי ּבִכְבָלִים ּכְעֹוׂשֵה עָוֶל. אּולָם ּדְבַר 

הָאֱֹלהִים אֵינֶּנּו ּבִכְבָלִים." או לחלק בטימ"ב א' 8:
 "לָכֵן אַל ּתֵבֹוׁש ֹלא ּבְעֵדּות אֲדֹונֵנּו וְֹלא ּבִי, אֲסִירֹו, אֶּלָא סְבֹל אִּתִי אֶת חֶבְלֵי הַּבְׁשֹוָרה ּכְפִי 

ּכֹחַ הָאֱֹלהִים." האחדות בין המאמינים שבאו מהיהודים ומהגויים היא חלק מאד חשוב בבשורה 
"א 52-51: עבור שאול. לכן כתוב בבשורת יוחנן י

 "ֹלא מִּלִּבֹו אָמַר זֹאת, אֶּלָא ׁשֶּבִהְיֹותֹו ּכֹהֵן ּגָדֹול ּבְאֹותָּה ׁשָנָה הִתְנַּבֵא ּכִי יֵׁשּועַ עָתִיד לָמּות 
ּבְעַד הָאֻּמָה, וְֹלא ַרק ּבְעַד הָאֻּמָה, אֶּלָא ּגַם ּכְֵדי ׁשֶּיְַקּבֵץ לָאֶחָד אֶת נְפּוצֹות ּבְנֵי-הָאֱֹלהִים." 

ישוע מת על הצלב גם עבור האחדות שבין מאמינים יהודים וגויים והיא בעלת חשיבות עבור 
הישועה. ישועת האדון איננה רק עבור חטאינו, אבל גם כדי שהאחדות תתגשם באופן אמיתי. 

אם הכנסייה היתה מבינה את מידת החשיבות של אמת זו ועד כמה היא יקרה למשיח ישוע 
ולאבינו שבשמים, היינו רואים שינויים גדולים מתרחשים בכנסייה הכלל עולמית. לכן גם כתוב 

ביוח' י' 16: 
"ּגַם צֹאן אֲחֵרֹות יֵׁש לִי, אֲׁשֶר אֵינָן מִן הַּמִכְלָא הַּזֶה. עָלַי לְהַנְהִיג ּגַם אֹותָן. הֵן אֶת קֹולִי 

ּתִׁשְמַעְנָה וְיִהְיֶה עֵֶדר אֶחָד וְרֹועֶה אֶחָד." העת מאוחרת והגיע כבר הזמן שהכנסיה תשנה את 
סדרי העדיפויות שלה ותתחיל לחיות במציאות של אחדות זו, מכיוון שהאדון מת עבורה לפני זמן 

רב. כפי ששאול נקשר בכבלים, במידה מסוימת, נכבלו גם בשורתו ומשימתו. הוא לא הגיע 
חופשי ושמח לרומא אלא אסור בכבלים, וככל שאנו יודעים הוא גם לא הגיע לספרד כפי שתכנן. 
ואני שואלת, מאחר ששאול נאסר והוצא להורג, האם יתכן שביחד איתו גם הקריאה להביא את 

בשורת החסד לירושלים לעולם לא הגיעה לידי מיצוי מלא? האם הסוד הזה של אחדות בין יהודי 
וגוי היה אי פעם בעל חשיבות עבור הקהילה בירושלים וקהילות הגויים? האם היו מאמינים 

שלקחו את המשא הזה אל ליבם כפי ששאול עשה, בכדי שבשורת החסד תגיע לירושלים? האם 
אנחנו לקחנו על עצמנו את בקשתו של שאול ברומים ט"ו להתפלל עבור פריצת דרך בירושלים? 

לאיזה כיוון יכלה הכנסייה ללכת לו היתה מטפלת כראוי ומן תחילת קיומה, בשורש הגזענות 
והאנטישמיות? אם חלק זה בבשורה היה מובן ובא לידי התממשות אז, אולי זה היה מונע 

פילוגים רבים שיצרו את כל הזרמים השונים? האם באמת נזכה לראות התעוררות רוחנית אם 
לא נשכיל לחיות את האחדות הזו כהוויתה, במיוחד בירושלים? לדעתי זוהי אחת הסיבות לכך 

שהמאבק בירושלים הוא כה עז.
"א 17(. שאול היה  בית המקדש בירושלים היה אמור להיות בית תפילה לכל העמים )מרקוס י
נציג של בשורת החסד ולכן לביאתו לירושלים היתה משמעות נבואית. שאול בגופו היווה מעין 



גשר כי עמוק בנפשו הוא נשא את האהבה עבור שני חלקי האנושות, היהודי והגוי. הוא ידע את 
רז האלוהים במשיח, את כלת המשיח, הקהילה האחת. הסוד של אחרית הימים גם כן לא נסתר 

מעיניו. שאול הבין שמאמינים מקרב היהודים ומבין הגויים יש להם מבוא אל אותו החסד, והוא 
מימש זאת בחייו, אבל הוא היה אסור בכבלים. אפס' ו' 20-18:

 "ּבְכָל ּתְפִּלָה ּותְחִּנָה הִתְּפַּלְלּו ּתָמִיד ּבְרּוחַ. ׁשְִקדּו ּבִתְפִּלַתְכֶם וְהַתְמִידּו ּבִתְחִּנָה ּבְעַד ּכָל 
הַּקְדֹוׁשִים וְגַם ּבַעֲִדי, ׁשֶּתִּנָתַּנָה לִי מִּלִים ּובְאֹמֶץ לֵב אֶפְּתַח ּפִי לְהֹוִדיעַ אֶת סֹוד 

הַּבְׂשֹוָרה,Àאֲׁשֶר ּבִגְלָלָּה אֲנִי ׁשַגְִריר אָסּור ּבִכְבָלִים." הכבלים הושמו על ידיו בירושלים למרות 
שביקש מהמאמינים ברומא להתפלל בעדו כדי שזה לא יקרה. האם קהילת המאמינים בגויים 

עדיין קרואה להתפלל עבור שחרורה של בשורת החסד במיוחד בירושלים? ישוע כבר מת עבור 
אחדות זו, ואנחנו מתפללים עבור ההתגשמות שלה, כפי ששאול כבר הבין זאת מזמן. עם 

מחשבות אלה אודות שאול אני רוצה לעודד אתכם להתפלל ביתר שאת עבור שלום ירושלים, 
שלום שאיננו יכול לבוא עד ששר השלום יבוא. מי ייתן והוא יאיר לנו עוד וייתן לנו התגלות כדי 

שנדע כיצד לעמוד עם ירושלים וישראל ביחד עם העמים כולם.
ברצוני להוסיף ממחשבותיו של כריסטוף בלומהרט, שהיה רועה קהילה לותרני בגרמניה במאה 

שעברה, ודיבר על שיקום האהבה והאמת בכנסיה. אנו קוראים במרק' א' 18-16:
 "ּכַאֲׁשֶר הָלְַ עַל ׂשְפַת יַם הַּגָלִיל ָראָה אֶת ׁשִמְעֹון וְאֶת אַנְּדְֵרי אֲחִי ׁשִמְעֹון ּפֹוְרׂשִים ְרׁשָתֹות 
ּבַּיָם, ּכִי ּדַּיָגִים הָיּו. אָמַר לָהֶם יֵׁשּועַ: "לְכּו אַחֲַרי וְאֶעֱׂשֶה אֶתְכֶם לְַדּיָגֵי אֲנָׁשִים." מִּיָד עָזְבּו 
אֶת הְָרׁשָתֹות וְהָלְכּו אַחֲָריו." ישוע מקשר בין מקצועו של פטרוס כדייג אל קריאתו העתידית 

כדייג של אנשים. מעניין לראות שבפסוקים הבאים 20-19 כתוב: 
"הּוא הָלְַ ְקצָת הָלְאָה וְָראָה אֶת יַעֲֹקב ּבֶן-זַבְּדַי וְאֶת יֹוחָנָן אָחִיו וְהֵם ּבַּסִיָרה מְתַּקְנִים 
אֶת הְָרׁשָתֹות. מִּיָד ָקָרא לָהֶם. הֵם עָזְבּו אֶת זַבְּדַי אֲבִיהֶם ּבַּסִיָרה עִם הַּׂשְכִיִרים וְהָלְכּו 

אַחֲָריו." כפי שישוע קישר בין עיסוקם של פטרוס ואנדרי לעתידם, באותו האופן קיים קשר בין 
עיסוקם של יעקב ויוחנן עם עתידם. האדון לא קרא להם בתחילה להיות מבשרים אלא לתקן 

רשתות. מהי הפעולה של מתקני רשתות? במאות הראשונות רשתות האהבה והאמת נקרעו 
בתוך הקהילה כפי שכתוב בלוקס ה' 6: 

"הֵם עָׂשּו ּכֵן וְלָכְדּו ּדָגִים ַרּבִים מְאֹד, עַד ׁשֶּכִמְעַט נְִקְרעּו הְָרׁשָתֹות." משמעות הדבר היא 
שאנשים שכן השתייכו לישוע יכולים היו למצוא עצמם מחוץ לקהילה ואילו אנשים שלא היו 

שייכים לו מצאו את עצמם בתוך הקהילה. האהבה איננה יכולה לבוא על חשבון האמת והאמת 
לא על חשבון האהבה. לומר למישהו את האמת ללא אהבה יוביל לכך שהאמת לא תתקבל כי 

היא ניתנה ללא אהבה. אבל לא לומר את האמת בגלל האהבה כביכול גם זה איננו אהבה לאור 
הכתוב בדבר אלוהים. הרשת השזורה באהבה ובאמת של אלוהים, נקרעה, וכעת אלוהים קורא 

למתקני הרשתות לשירותו בכדי שיתקנו אותה ויחזירו אותה למצבה המקורי והשלם. אם הרשת 
מלאה בקרעים אזי אי אפשר לתפוס בה דגים כי הם יצאו ממנה ויאבדו בקלות רבה. אפשר 
להשוות את כמות הדגים הגדולה שהם לכדו אז עם בישור הבשורה בכל העולם, ואת זה אי 
אפשר לעשות עם רשת מלאה בקרעים. לפני שזה יקרה צריך לתקן אותה, גם ביחס לאחים 
היהודים-משיחיים ולישראל. מנקודת מבט נבואית דיג הדגים הגדול עדיין עתיד לקרות והוא 

מתואר ביוח' כ"א 11: 
"עָלָה ׁשִמְעֹון ּכֵיפָא ּומָׁשְַ אֶת הֶָרׁשֶת אֶל הַחֹוף וְהִיא מְלֵאָה ּדָגִים ּגְדֹולִים, מֵאָה וַחֲמִּׁשִים 

ּוׁשְלֹוׁשָה, וְאַף ׁשֶהָיּו ַרּבִים ּכָל ּכְָ ֹלא נְִקְרעָה הֶָרׁשֶת." במכתביו לקהילות מזהיר יוחנן מפני 
תורות שקר כמו של הגנוסטיים והניקולסים. הוא מזכיר להם שוב ושוב להתמיד באמת ובאהבה. 

אני בהחלט מאמינה שלא נראה התעוררות רוחנית או הפצה כלל עולמית של הבשורה אם לא 
נטפל בתחלואיה של הכנסייה. היחס שלנו לשורשי אמונתנו, שבישוע הם נעוצים בישראל 

"א, מנותק. דרק פרינס פעם אמר שמי שמכפתר לא  ובירושלים כפי ששאול כותב זאת ברומים י
נכון את הכפתור הראשון גם שאר הכפתורים לא יהיו במקומם הנכון.



3. תשובה אצל הנביא דניאל והשליח שאול

מאמינים רבים אינם אוהבים לשמוע דברי הטפה על חזרה בתשובה, לרוב בגלל שאינם יודעים 
כיצד להתייחס לנושא, ומכיוון שהם לא ידועים מה לעשות עם הרגשת חוסר הנוחות שהנושא 

מעורר בהם. לעיתים רחוקות אנחנו שומעים דברי הטפה כה חזקים כמו זו שפטרוס נתן במה"ש 
ב' 37: 

"ּכְׁשָמְעָם הִתְעַּצְבּו מְאֹד ּבְלִּבָם וְאָמְרּו לְכֵיפָא וְלִׁשְאָר הַּׁשְלִיחִים: אֲנָׁשִים אַחִים, מֶה עָלֵינּו 
לַעֲׂשֹות?" התוצאה באותו מעמד היתה שהדברים שאמר חדרו אל ליבם והם בתגובה רצו לדעת 

מה עליהם לעשות? כאשר צריך להתמודד עם אשמה רחבה יותר שחורגת מגבולות החטא 
האישי של כל אחד מאיתנו, במקרים כאלה נתקלים בבלבול רב במיוחד. יש אנשים שכל מה 

שהם רואים בתגובה לכך זו מנהרה חשוכה וארוכה שנפרשת לפניהם, ולכן הם מעדיפים שלא 
להיכנס בה כלל. אבל איך נוכל לתאר להם שיש אור בקצה המנהרה הזאת? לעיתים קרובות 

עולה השאלה האם אנחנו יכולים להיות מאמינים באמת ולא להזדהות עם חטאי עמנו? אני 
חושבת שכן, אנחנו יכולים להיות מאמינים אמיתיים אבל אז, איך נוכל לדעת באמת את אשר 
מכביד על ליבו של ישוע, אם הדברים שמעציבים אותו לא מעציבים אותנו ואינם חשובים לנו? 

כמו ששאול כתב אל הפיליפים מה הוא באמת רוצה. פיל' ג' 10:
 "ּכְֵדי לַָדעַת אֹותֹו וְאֶת ּכֹחַ ּתְחִּיָתֹו וְאֶת הַּׁשֻּתָפּות ּבְיִּסּוָריו ּולְהִּדַּמֹות לֹו ּבְמֹותֹו." ישוע הוא 

עדיין הכוהן הגדול העליון שלנו והוא עדיין מתפלל ומפגיע בעד כולנו. עבר' ז' 25:
 "לָכֵן הּוא ּגַם יָכֹול לְהֹוׁשִיעַ לָנֶצַח אֶת הַּבָאִים לֵאֹלהִים ּדְַרּכֹו, ּכִי חַי הּוא ּתָמִיד ּכְֵדי 

לְהַפְּגִיעַ ּבַעֲָדם." 
כגרמנים וכאוסטרים אנחנו שומעים לעיתים קרובות את השאלה, מתי יגיע הזמן שבו החזרה 

שלנו בתשובה על השואה תינתן במלואה ותהיה מספיקה? הרי מדובר בחטא לאומי מכיוון 
שמעל 90% מהאוכלוסייה קיבלו את פניו של היטלר עם הכרזת 'הייל היטלר', שאומרת שממנו 

באה הישועה. על חטא שנעשה באופן לאומי צריכה להיות גם חזרה בתשובה בקנה מידה לאומי. 
אינני חושבת שיהיה זה מציאותי לצפות מכלל האוכלוסייה לחזור בתשובה אבל כן יש לצפות 

שלפחות כל המאמינים הנוצרים מכל הזרמים בכנסייה יגיבו לדרישתו של אלוהים לחזור 
בתשובה. עלינו גם להתפלל עבור רחמיו של אלוהים עלינו ושהוא ייתן לנו אות וסימן לכך שכוחם 

של האנטישמיות והגזענות הולך ונחלש בחברה שלנו היום, כי אלוהים מחפש את הפרי שנובע 
ממעשה של חזרה בתשובה. דוגמא נפלאה לכך אנו רואים בחייו של הנביא דניאל. 

דניאל היה צעיר כשהובא לבבל עם שאר גולי ציון והוא לא היה אחראי לחטאים שעשו אבותיו. 
הוא גם לא פעל מתוך נאמנות למסורת גרידא כי הוא לא היה ממשפחת הכוהנים אלא ממשפחת 
המלוכה. הוא הבין שהזדהות עם חטאי האבות תוך כדי תפילה איננה רק דבר שהכוהנים עושים 
במסגרת כהונתם אלא דבר שאלוהים בעצמו חיפש אנשים שיתנדבו לעשות אותו. דניאל שם לב 
לכתוב בספר ירמיה, על כך שאחרי 70 שנה אלוהים ישחרר את בני יהודה משביים בגולה. אבל 
הוא לא רק קיבל את הנבואה הזו באופן פאסיבי וישב וחיכה ששבעים השנים יחלפו להם, מתוך 
המחשבה שהזמן ירפא את הפצעים ויעביר את חטאי העם מעליהם. לא, הוא ידע שצריך להיות 

מישהו או קבוצה של אנשים מאמינים שיעמדו בפרץ עבור חטאי העם ויחזרו בתשובה בעבור 
עמם. דניאל אמנם היה צעיר אך הוא לא חשב שבני דורו טובים יותר מהדור של אבותיו. גם ישוע 

הזהיר אותנו שלא נחשוב שאנחנו טובים יותר מאבותינו. מתי כ"ג 32-30:
 "אֹומְִרים אַּתֶם: 'אִּלּו חָיִינּו ּבִימֵי אֲבֹותֵינּו ֹלא הָיִינּו ׁשֻּתָפִים עִּמָהֶם לִׁשְּפְֹ אֶת ּדַם 

הַּנְבִיאִים.' ּכְָ אַּתֶם מְעִיִדים עַל עַצְמְכֶם ׁשֶּבָנִים אַּתֶם לְרֹוצְחֵי הַּנְבִיאִים. אַף אַּתֶם מַּלְאּו 
אֶת סְאַת אֲבֹותֵיכֶם!" אנחנו שואלים את עצמנו, איך ננהג אנחנו תחת שלטון דיקטטורי כשסכנת 



מוות מרחפת על ראשינו? את התשובה על כך נצטרך לגלות בבוא הזמן. בספר דניאל רואים עד 
כמה אלוהים ציפה וחיכה לאיש כמו דניאל שיקום ויפגיע בעד עמו, ועד כמה האדון העריך את 

התפילות ואת התשובה של דניאל. אלוהים שלח אליו את שר המלאכים גבריאל שאמר לדניאל 
שהוא איש חמודות, כלומר שהוא אהוב מאד על אלוהים, ושבשמים תפילותיו נענו מיד. דניאל ט' 

23: "ּבִתְחִּלַת ּתַחֲנּונֶיָ יָצָא ָדבָר וַאֲנִי ּבָאתִי לְהַּגִיד ּכִי חֲמּודֹות אָּתָה ּובִין ּבַּדָבָר וְהָבֵן 
ּבַּמְַראֶה." 

בשמים חיכו למישהו שיזדהה עם חטאי עמו. תפילותיו שחררו מאבק רוחני שהתרחש במקומות 
העליונים. בכתבי הקודש מוזכרים רק שלושה מקרים בהם נשלח המלאך גבריאל והתגלה אל 
אנשים מעם ישראל - דניאל, זכריה ומרים. דניאל ומרים זכו לקבל ממנו שבחים. לוקס א' 28: 

"אָמַר הַּמַלְאְָ, 'ׂשִמְחִי, ּבְרּוכַת הַחֶסֶד. יהוה עִּמְָ". למרים הוא אמר ברוכה את בנשים! 
לדניאל הוא קרא איש חמודות. אבל את זכריה הוא שאל "מדוע לא האמנת?" לוקס א' 
19: "אֲנִי ּגַבְִריאֵל הַּנִּצָב לִפְנֵי אֱֹלהִים. נִׁשְלַחְּתִי לְַדּבֵר אֵלֶיָ ּולְבַּׂשֵר לְָ זֹאת. וְהִּנֵה ּתֵאָלֵם 

וְֹלא ּתּוכַל לְַדּבֵר עַד אֲׁשֶר יְִקרּו הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, עַל ׁשֶֹּלא הֶאֱמַנְּתָ לְִדבַָרי אֲׁשֶר יִתְַקּיְמּו 
ּבְעִּתָם." מדוע קרא אלוהים לדניאל 'איש חמודות'? כי דניאל היה צריך לשמוע שאלוהים אוהב 

אותו. אם אלוהים אומר למישהו 'אל תפחד!' זה בגלל שהאדם הזה מפחד. אם הוא אומר 
למישהו אתה איש חמודות, כלומר, אתה אהוב על ידי, זה בגלל שהאיש הזה צריך לשמוע זאת, 

כי הוא לא מרגיש את אהבת אלוהים. כשדניאל ראה את חטאי העם הוא הזדהה איתם כל כך עד 
שהוא לא יכול היה להרגיש את אהבתו של אלוהים כלפיו. דבר דומה קרה לישוע על הצלב. הוא 

לקח על עצמו את חטאי העולם כולו והוא התפלל: מתי כ"ז 46: "אֵלִי, אֵלִי, לָמָה עֲזַבְּתָנִי?" 
דניאל היה זקוק לקבל את האישור הזה מאת אלוהים שהוא עדיין אוהב אותו. אפשר גם לשאול 

מדוע קבלו דניאל, איש החמודות, והשליח יוחנן חזיונות כל כך נוראיים לגבי העתיד? גם יוחנן 
קיבל תואר של חיבה מיוחדת. יוח' כ"א 7: "הַּתַלְמִיד הָאָהּוב עַל יֵׁשּועַ." דוקא למשרתיו 

האהובים גילה אלוהים את הדברים הקשים במיוחד. בספר דניאל עצמו אנו מוצאים את אחד 
"ב 3:  ההסברים לכך. דניאל י

"וְהַּמַׂשְּכִלִים יַזְהִרּו ּכְזֹהַר הָָרִקיעַ ּומַצְּדִיֵקי הַָרּבִים ּכַּכֹוכָבִים לְעֹולָם וָעֶד." בקץ הימים 
יתרחשו דברים רבים שלא נוכל להבין אותם ונהיה תחת התקפה שתכוון נגד אמונתנו באדון. 

המטרה הראשונה של האויב תהיה לערער את אמונתנו. ישוע התפלל עבור פטרוס: לוקס כ"ב 
32-31: "ׁשִמְעֹון, ׁשִמְעֹון, הִּנֵה ּדַָרׁש הַּׂשָטָן לְטַלְטֵל אֶתְכֶם ּכְחִּטִים ּבַּכְבָָרה. אֲבָל אֲנִי 

הִתְּפַּלַלְּתִי ּבַעְַדָ ׁשֶֹּלא ּתִכְלֶה אֱמּונָתְָ." 
גם השליח שאול, כשהתקרב לסוף ימיו, כתב לטימותיאוס בטימ"ב ד' 8-7:

 "אֶת הַּמִלְחָמָה הַּטֹובָה נִלְחַמְּתִי, אֶת הַּמֵרֹוץ הִׁשְלַמְּתִי, אֶת הָאֱמּונָה ׁשָמְַרּתִי. מֵעַּתָה 
ׁשְמּוָרה לִי עֲטֶֶרת הַּצְָדָקה אֲׁשֶר הָאָדֹון, הַּׁשֹופֵט הַּצַּדִיק, יִּתֵן לִי ּבַּיֹום הַהּוא; וְֹלא ַרק לִי 

ּבִלְבַד, אֶּלָא ּגַם לְכָל אֹוהֲבֵי הֹופָעָתֹו."
עטרת הצדקה השמורה לשאול לא ניתנה לו בגלל כל המעשים הטובים שהוא עשה אלא בגלל 

שהוא שמר את האמונה ואהב את האדון ואת הופעתו. בקץ הימים יהיו רבים שיאבדו את 
תקוותם ויצפו לקראת הבאות מתוך פחד. אבל האדון איננו מצפה זאת מילדיו. הוא אמר לנו 

בלוקס כ"א 28: 
"ּכַאֲׁשֶר יַתְחִילּו לְִקרֹות הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה הִתְעֹוְדדּו וְהִָרימּו ָראׁשֵיכֶם, ּכִי ְקֵרבָה ּגְאֻּלַתְכֶם." 

דניאל ויוחנן נחשבים לאהובים על ידי האדון וכך גם אברהם ומשה. הדברים שאלוהים גילה 
"ח 17: לאברהם ולמשה גרמו להם להתפלל עוד יותר ולהפגיע. ברא' י

 "וַיהוָה אָמָר הַמְכַּסֶה אֲנִי מֵאַבְָרהָם אֲׁשֶר אֲנִי עֹׂשֶה."



בספר התגלות אנו רואים כיצד אלוהים ייתן למנצח סמכות למלוך ולשלוט על העמים. התג' ב' 
26: "הַמְנַּצֵחַ וְׁשֹומֵר אֶת מַעֲׂשַי עַד ֵקץ, אֲנִי אֶּתֵן לֹו סַמְכּות עַל הַּגֹויִים." המצב במדינות 

שלנו יכול להשתנות באמצעות תפילה והפגעה. 
דניאל לא ממעיט בגודל החטאים של עמו ישראל וגם לא מתעלם מחלק מהם. ולכן לאלוהים אין 
יותר מה להוסיף. דניאל גם מוכן באופן אישי לשלם מחיר כבד. הוא התפלל וצם לעיתים קרובות 

ולפעמים אכל רק זרעונים וירקות. לפני שהחל להתפלל ולהפגיע בעד עם ישראל הוא השפיל 
עצמו לפני אלוהים והתוודה על חטאיו שלו ועל כישלונותיו. גם אנחנו, לפני שאנו באים בתפילת 

הפגעה עבור חטאי עמנו עלינו קודם כל להתוודות על חטאינו שלנו. דניאל ט' 20:
 "וְעֹוד אֲנִי מְַדּבֵר ּומִתְּפַּלֵל ּומִתְוַּדֶה חַּטָאתִי וְחַּטַאת עַּמִי יִׂשְָראֵל." כשקיימנו לראשונה שבוע 
של תפילה וצום באושוויץ, בשנת 1995, לא ידענו איך כל החברים בקבוצה יסתדרו עם שתייה 

בלבד במשך שבוע מבלי לאכול. אבל למרבה ההפתעה זה היה קל יחסית לרוב הקבוצה חוץ 
מאישה אחת. כמעט היינו צריכים לאשפז אותה. מאוחר יותר למדנו שהיא היתה מעורבת 

במערכת יחסים חוטאת בעיני אלוהים. אנחנו אמנם לא הכרנו מקרוב כל אחד בקבוצה אבל 
אלוהים כן. רוח הקודש עזרה לנו לחזור בתשובה מלאה ובלב שבור. אנחנו לא יכולים באמת 

לחזור בתשובה מלאה בכוחות עצמנו אבל אנחנו יכולים להפריע לפעולת רוח הקודש אם איננו 
נותנים לה את מלוא חופש הפעולה בחיינו ובמפגשי התפילה שלנו. אלוהים לא הוסיף דבר על 

דברי דניאל בנוגע לחטאי העבר אלא רק לגבי העתיד לקרות, כי לא היה בזה צורך. 
נבואות דניאל היו בעלות עומק רב ובספר התגלות אנו קוראים שיוחנן קיבל חזיונות דומים לאלו 

של דניאל. דניאל ראה את בן האדם אך לא ידע את שמו. ליוחנן התגלה השם, האריה, השה, בן 
האלוהים, ישוע.

מה שדניאל חווה יכול להיות מפתח להבנה עבורנו. בגלל שהוא התוודה על חטאי העבר של עמו 
אלוהים יכול היה לתת לו נבואות בנוגע לעתיד. אינני חושבת שנקבל נבואות חשובות על העתיד 

אם לא נתייחס ברצינות לחטאי העבר. המלאך גבריאל אמר לדניאל שתפילותיו כבר נענו בשמים 
מן הרגע שהוא החל להתפלל ולהתענות לפני אלוהים, ושתפילותיו שחררו מלחמה רוחנית גדולה 

בשמים. דניאל י' 13-12: 
"וַּיֹאמֶר אֵלַי אַל-ּתִיָרא ָדנִּיֵאל ּכִי מִן-הַּיֹום הִָראׁשֹון אֲׁשֶר נָתַּתָ אֶת-לִּבְָ לְהָבִין ּולְהִתְעַּנֹות 

לִפְנֵי אֱֹלהֶיָ נִׁשְמְעּו ְדבֶָריָ וַאֲנִי-בָאתִי ּבְִדבֶָריָ. וְׂשַר מַלְכּות ּפַָרס עֹמֵד לְנֶגְּדִי עֶׂשְִרים וְאֶחָד 
יֹום וְהִּנֵה מִיכָאֵל אַחַד הַּׂשִָרים הִָראׁשֹנִים ּבָא לְעָזְֵרנִי וַאֲנִי נֹותְַרּתִי ׁשָם אֵצֶל מַלְכֵי פָָרס." 
בזכות עזרתו ותמיכתו של שר המלאכים מיכאל, השר של עם ישראל, גבריאל יכול היה לעזוב 

את המלחמה שהיתה ערוכה בשמים ולהתפנות לזמן קצר בכדי לגלות לדניאל מה יקרה עם עמו 
בקץ הימים. המאבק נגד שר מלכי פרס היה כבד. כשחושבים היכן היתה פרס אז רואים שזו 

איראן של היום. והיום מתקבל הרושם שהמאבק הקשה הזה לא מתרחש רק בשמים אלא גם 
כאן עלי אדמות. באיגרת של פטרוס אנחנו קוראים שכולנו נקראנו להיות כוהנים ומלכים לפני 

אדוננו. פטר"א ב' 9: 
"אֲבָל אַּתֶם עַם נִבְחָר, מַמְלֶכֶת ּכֹהֲנִים וְגֹוי ָקדֹוש, עַם סְגֻּלָה."

אבל אי אפשר להפריד בין שירות הכהונה שקשור בסבל, משירות המלוכה שקשור בשלטון. 
בתפילות התשובה של דניאל הוא הניח את היסוד לדברים שקוראים עליהם בספרי עזרא 
ונחמיה. לדניאל זה לא היה חשוב שתרומתו לא הובאה לידיעת הציבור והתפרסמה בכל 

העיתונים, ושאת הפרי מתפילותיו אפשר היה לראות רק זמן רב מאוחר יותר. בשמים ידעו על 
תפילותיו ועל חזרתו בתשובה. האדון השתמש בהם בכדי להשיב את עם ישראל בחזרה אל 

המסלול שאלוהים ייעד בעבורו.
ההבנה של התשובה אצל שאול השליח

שאול היה רוצח כי הוא היה אחראי למוות של סטפנוס. כשהחל להאמין בישוע חייו השתנו מן 
הקצה אל הקצה באמצעות גבורת רוח הקודש וחסד אלוהים )מה"ש ט'(. מבלי לסבול מיראת 



אדם הוא הכריז את הבשורה מיד בדמשק ואחר כך בירושלים. העדות של חייו היא הבסיס 
להבנה ולהתגלות שהיו לשאול על בשורת החסד )מה"ש כ'(. הוא אף פעם לא שכח מהיכן הגיע 

ולכן הוא כתב בשלב מאוחר יותר של חייו, בקור"א ט"ו 9: 
"ׁשֶּכֵן אֲנִי הַּפָחּות ּבַּׁשְלִיחִים וְאֵינֶּנִי ָראּוי לְהִּקֵָרא ׁשָלִיחַ מִּׁשּום ׁשֶָרַדפְּתִי אֶת ְקהִּלַת 

אֱֹלהִים." 
שאול לא עצר שם כי מיד אחרי זה מופיעה המילה 'אבל'. פס' 10:

"אֲבָל ּבְחֶסֶד אֱֹלהִים הֲֵרינִי מַה ּׁשֶאֲנִי וְחַסְּדֹו עָלַי ֹלא הָיָה לִָריק." ישוע קרא לחזרה בתשובה 
ולפרי ראוי לתשובה. לוקס ג' 8: 
לָכֵן עֲׂשּו ּפְִרי ָראּוי לִתְׁשּובָה." 

כששאול נחקר והותקף בגלל השירות שלו כשליח הבשורה, הוא הגן על עצמו ולא נכנע. הוא לא 
התנצל על כך שהוא עדיין חי ולא התחפר מבושה מתחת לשטיח. הוא הבין את חסדו של אלוהים 
במובן הנכון של המילה ונהיה פעיל ביותר במלכות אלוהים לאחר ששינה את הכיוון בחייו. ועל כן 

הוא יכול להגיד בקור"א ט"ו 10:
 "אַּדְַרּבָא, עָמַלְּתִי יֹותֵר מִּכֻּלָם, אְַ ֹלא אֲנִי אֶּלָא חֶסֶד אֱֹלהִים אֲׁשֶר אִּתִי." אחרי ששאול קבל 

את האמונה בישוע המשיח הוא הסתתר במשך כמה שנים ושמר על שתיקה. הוא סיפר שהיה 
בערב וששם נמצא הר חורב, הר סיני )גלט' א' 17(. בהחלט יתכן שהוא קיבל את ההתגלות של 

בשורת החסד בהר חורב, ההר בו אלוהים נגלה למשה ונתן לו את התורה )גלט' ד' 25(. בכל 
מקרה, אין עוד מישהו שהבין את המהות של חסד אלוהים בצורה עמוקה יותר משאול. יש 

אנשים שמפחדים שאם הם יתחילו להתעסק עם עניין התשובה הם ייפלו לאיזה בור ולא יצליחו 
לצאת משם לעולם. אבל כשמסתכלים על החיים של שאול רואים עד כמה הם היו מלאים ובעלי 
משמעות. חייו לא היו קלים אבל הם היו שופעים בפרי לרוב. אם אנחנו מזדהים עם החטא של 

עמנו תוך כדי חזרה בתשובה אנחנו מניעים בכך תהליך מסוים. חטא שבוצע על ידי עם שלם או 
מספר עמים צריך שיובא לפני האדון בווידוי של מספר רב של אנשים שיכולים לעמוד במשימה זו 

לאורך זמן ובסבלנות. לפעמים זה לוקח מספר שנים עד שקבוצה של אנשים מוכנה להגיב על 
חטא שבוצע בקרב עמה. לפעמים דווקא קבוצה קטנה יכולה להיות זו שפותחת את הדלת 

לקראת צעדים שייעשו בעתיד, או שמישהו מגלה עוד אינפורמציה על ההיסטוריה של אותו חטא 
לאומי ומאפשר לקבוצה להתקדם עוד צעד אחד קדימה. מבחינה אנושית איננו יכולים לעשות 

דבר בנוגע לחטא שביצע עמנו, לכן אנחנו תלויים לגמרי בהדרכה של האדון. ישנן עדויות 
מדהימות על הדרך שבה ענה האדון על תפילות אלה אבל לא תמיד כדאי לפרסם עדויות 

שכאלה. הכול פתוח וגלוי בפני אלוהים והוא שם לב לכל תפילה שנאמרת בפומבי או באופן אישי, 
גלוי או נסתר. בואו נתפלל שיותר ויותר אנשים יגיבו לקריאת אלוהים להיות ממלכת כוהנים 

ושנקבל כולנו יותר הבנה וחכמה ישירות ממנו. 

4.
 השבת כל הדברים לתיקונם

מה"ש ג' 21: 
"אֲׁשֶר צִָריְ ׁשֶּיְַקּבְלּו אֹותֹו (את ישוע) הַּׁשָמַיִם עַד עֵת הַׁשָבַת הַּכֹל לְתִּקּונֹו, ּדָבָר 

" הכול צריך לשוב לתיקונו עד שהאדון יבוא.  ׁשֶאֱֹלהִים ּדִּבֶר מֵעֹולָם ּבְפִי נְבִיאָיו הַּקְדֹוׁשִים.
זה כולל את היחס של הכנסייה לישראל. יש כנסיות בימנו שמבינות שאנחנו נמצאים באותה 
הסירה עִם עַם ישראל. דבר זה השתבש בתקופת השלטון הנאצי בגרמניה, כי הנוצרים אז 
חשבו שהם לא קשורים עם ישראל ועם עשרת הדיברות, ובמיוחד לא עם המצווה הראשונה 

שאומרת, בשמות כ' 3:



 "ֹלא-תַעֲׂשֶה לְָ פֶסֶל וְכָל-ּתְמּונָה אֲׁשֶר ּבַּׁשָמַיִם מִּמַעַל וַאֲׁשֶר ּבָאֶָרץ מִּתָחַת וַאֲׁשֶר ּבַּמַיִם 
מִּתַחַת לָאֶָרץ." 

הנוצרים הראשונים סבלו תחת שלטונו של הקיסר הרומי כי הם לא יכלו לתת לו כבוד שראוי 
לתת רק לאלוהים. במגילת אסתר, מרדכי לא יכול היה לתת להמן הרשע את הכבוד שראוי לתת 

רק לאלוהים, כי מרדכי היה יהודי. היטלר שנא את העם היהודי בגלל אלוהי ישראל ועשרת 
הדיברות. אם במודעות שלנו אנחנו קשורים ומחויבים לעשרת הדיברות שום דיקטאטור לא יכול 

לתמרן אותנו או לשלוט בנו. כל מזימותיו להרוג, לגנוב ולגרום לאנשים לעבוד אותו כמו את 
אלוהים, לא יצאו לפועל אם אנשים חיים לפי דבר אלוהים. אפשר למצוא מניפולציות בצורות 

שונות גם בתוך הכנסייה ולכן עלינו להיזהר ולבדוק את המניעים שלנו לאור מה שכתוב בכתבי 
הקודש. המניעים של שאול השליח היו כל כך טהורים עד שיכול היה לכתוב בקור"ב י"א 2: 

"מְַקּנֵא אֲנִי לָכֶם ִקנְאַת אֱֹלהִים, ּכִי הֶאֱַרׂשְּתִי אֶתְכֶם לְאִיׁש אֶחָד, לַּמָׁשִיחַ, ּכְֵדי 
 " לְהַּצִיגְכֶם ּבְתּולָה טְהֹוָרה לְפָנָיו.

רצונו הראשון במעלה היה להציג בפני האדון כלה בתולה וטהורה. האדון יודע את המניעים 
שלנו ובמה אנו חפצים. האם היינו רוצים שיהיה לנו שירות משיחי מעולה עם הרבה השפעה? 

בראשית י"א 4: 
"וַּיֹאמְרּו הָבָה נִבְנֶה-ּלָנּו עִיר ּומִגְּדָל וְֹראׁשֹו בַּׁשָמַיִם וְנַעֲׂשֶה-ּלָנּו ׁשֵם ּפֶן-נָפּוץ עַל-ּפְנֵי 

 " כָל-הָאֶָרץ.
שאול מדבר על מניעים נוספים שאינם טהורים. גלט' ד' 19-17:

"הָאֲנָׁשִים הַּלָלּו מְַקּנְאִים לָכֶם ׁשֶֹּלא לְטֹובָה; ְרצֹונָם לְהְַרחִיק אֶתְכֶם ּכְֵדי ׁשֶאַּתֶם 
ּתְַקּנְאּו לָהֶם. טֹוב הַּדָבָר אִם ּתָמִיד מְַקּנְאִים לְטֹובָה, וְֹלא ַרק ּכְׁשֶאֲנִי ׁשֹוהֶה אֶצְלְכֶם. 
" רואים כאן כיצד  יְלַָדי, ׁשּוב נָתּון אֲנִי ּבְחֶבְלֵי לֵָדה עֲלֵיכֶם עַד אֲׁשֶר יִּכֹון הַּמָׁשִיחַ ּבָכֶם.

שאול נאבק בכדי שתהיה מערכת יחסים נכונה בינו לבין ילדיו הרוחניים. והוא הזהיר אותנו 
בגלט' א' 10: 

"הַאִם אֶל ּבְנֵי אָָדם אֲנִי מִתְַרּצֶה ּכָעֵת, אֹו אֶל אֱֹלהִים? הַאִם מִׁשְּתַּדֵל אֲנִי לִמְצֹא חֵן 
ּבְעֵינֵי ּבְנֵי אָָדם? אִּלּו עֲַדיִן הִׁשְּתַּדַלְּתִי לִמְצֹא חֵן ּבְעֵינֵי ּבְנֵי אָָדם, ֹלא הָיִיתִי עֶבֶד 

 " הַּמָׁשִיחַ.
אנחנו מתקרבים ליום שבו צורר המשיח האחרון ידרוש שוב לקבל כבוד הראוי לאלוהים לבדו, 
לכן עלינו להכין את ליבותינו כדי שנישאר במערכת היחסים הנכונה עם אדוננו. כשרוח הקודש 

צלחה על הקהילה היא הביאה עימה את שעת החסד הראשונה אל הקהילה. 
אם נתבונן בהשפעה של רוח הקודש אז, נוכל רק להתפלל שזה יקרה שוב.

ההבטחה שניתנה ביואל ג' 2-1 היתה: 
"וְהָיָה אַחֲֵרי-כֵן אֶׁשְּפֹוְ אֶת-רּוחִי עַל-ּכָל-ּבָׂשָר וְנִּבְאּו ּבְנֵיכֶם ּובְנֹותֵיכֶם זְִקנֵיכֶם 
חֲֹלמֹות יַחֲֹלמּון ּבַחּוֵריכֶם חֶזְיֹנֹות יְִראּו. וְגַם עַל-הָעֲבִָדים וְעַל-הַּׁשְפָחֹות ּבַּיָמִים 

" רוחו של אלוהים התגברה על כל הפערים שהיו בחברה באותם  הָהֵּמָה אֶׁשְּפֹוְ אֶת-רּוחִי.
ימים. אי אפשר היה לציין את הפער שקיים בין יהודי וגוי בזמן ההוא כי הבסיס לאחדות הזאת 

ניתן רק בזכות מותו של ישוע על הצלב. כשרוח הקודש תישפך שוב גם הפער הזה יגושר 
באמצעות כוחו של אלוהים. יהודי וגוי ימצאו את מקומם במלכות השמים וכל אחד יעשה את מה 

שהוא אמור לעשות, כי שניהם יקיימו את רצון אלוהים המושלם עבורם. אפס' 
ב' 16-14: 

"הֵן הּוא ׁשְלֹומֵנּו; הּוא עָׂשָה אֶת הַּׁשְנַיִם לְאֶחָד וְהַָרס ּבִבְׂשָרֹו אֶת מְחִּצַת הָאֵיבָה. הּוא 
ּבִּטֵל אֶת ּתֹוַרת הַּמִצְוֹות ׁשֶּבַחֻּקִים, ּכְֵדי לִבְֹרא ּבֹו עַצְמֹו אֶת הַּׁשְנַיִם לְאָָדם חָָדׁש אֶחָד 

ּובְכְָ לַעֲׂשֹות ׁשָלֹום, ּוכְֵדי ׁשֶּבְגּוף אֶחָד יְַרּצֶה אֶת ׁשְנֵיהֶם לֵאֹלהִים עַל-יְֵדי הַּצְלָב, 
" המילה 'לברוא' מופיעה כאן בפעם היחידה בברית החדשה ובקשר  ּבַהֲמִיתֹו ּבֹו אֶת הָאֵיבָה.



לישוע. מעשה הבריאה הזה של ישוע מאד חשוב כי הוא קשור להכנה של כלתו. במשך התהליך 
הזה אנחנו עוברים קשיים רבים וחבלי לידה. זה יכול להיות די קשה וכואב למצוא את המקום 

הנכון שלנו במלכות השמים כי אולי זה לא מה שאנחנו חשבנו או מה שאחרים חשבו שהוא 
מקומנו. אין לנו שום דבר להיאחז בו, ואנו תלויים באדון לבדו. אז יהיה יין חדש בתוך נאדות יין 

חדשים. 
האחדות בקהילה הראשונה היתה חוויה על-טבעית. בגלל האחדות הזו באדון ישוע הם חוו 

שותפות של רכוש, רפואה, שחרור משדים, ישועה והתקדשות. תורת רוח הקודש היתה כתובה 
על לבבם, כפי שכתוב בירמ' ל"א 33-30: 

"הִּנֵה יָמִים ּבָאִים נְאֻם-יְהוָה וְכַָרּתִי אֶת-ּבֵית יִׂשְָראֵל וְאֶת-ּבֵית יְהּוָדה ּבְִרית חֲָדׁשָה. 
ֹלא כַּבְִרית אֲׁשֶר ּכַָרּתִי אֶת-אֲבֹותָם ּבְיֹום הֶחֱזִיִקי בְיָָדם לְהֹוצִיאָם מֵאֶֶרץ מִצְָריִם  אֲׁשֶר-
הֵּמָה הֵפֵרּו אֶת-ּבְִריתִי וְאָנֹכִי ּבָעַלְּתִי בָם נְאֻם-יְהוָה. ּכִי זֹאת הַּבְִרית אֲׁשֶר אֶכְֹרת אֶת-

ּבֵית יִׂשְָראֵל אַחֲֵרי הַּיָמִים הָהֵם נְאֻם-יְהוָה נָתַּתִי אֶת-ּתֹוָרתִי ּבְִקְרּבָם וְעַל-לִּבָם 
אֶכְּתְבֶּנָה וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאֹלהִים וְהֵּמָה יִהְיּו-לִי לְעָם. וְֹלא יְלַּמְדּו עֹוד אִיׁש אֶת-ֵרעֵהּו 

וְאִיׁש אֶת-אָחִיו לֵאמֹר ּדְעּו אֶת-יְהוָה  ּכִי-כּוּלָם יְֵדעּו אֹותִי לְמִּקְטַּנָם וְעַד-ּגְדֹולָם נְאֻם-
" ללא התערבות על-טבעית זו לא נוכל לעמוד בזמנים קשים, בייסורים ובסבל.  יְהוָה.

ישוע נותר לבדו בגת שמנים בשעת הסבל הקשה ביותר שלו. בשעת הסבל הקשה ביותר של 
העם היהודי, השואה, גם הם נותרו לבדם והחלק הגדול של הכנסייה באירופה לא בא לעזרתם. 
בשעת החשכה והסבל יקום גוף המשיח כולו, שמורכב מיהודים ומגויים, ויתייצב כנגד מחשבת 

ההומניזם וממלכת העולם הזה. 
ישוע אוהב את העם היהודי וגם אנחנו אוהבים אותם. היסוד לאהבתנו את עם ישראל נובע 

מאהבתנו לאדון ישוע. הוא גם הדלת אל עם ישראל. יוח' י' 2-1
: "אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹומֵר לָכֶם, מִי ׁשֶאֵינֹו נִכְנָס אֶל מִכְלָא הַּצֹאן ּדֶֶרְ הַּׁשַעַר, אֶּלָא מְטַּפֵס 

" יתכן שכידידיי  ּבְֶדֶרך אַחֶֶרת, ּגַּנָב הּוא וְׁשֹוֵדד.Àהַּנִכְנָס ּדֶֶרְ הַּׁשַעַר הּוא רֹועֵה הַּצֹאן.
ישראל חווינו דברים שמרפים את ידינו ובעקבות זה נוכל להפנות את גבינו לישראל, ואם 

המניעים שלנו לא מעוגנים באדון יתכן שגם נפעל כך. למרטין לותר הצעיר היתה גישה מאד 
חיובית לעם היהודי, כי הוא האמין שהם יקבלו את בשורת ההצדקה מתוך אמונה. אבל כשזה 

לא קרה כפי שהוא ציפה, הוא הפנה את גבו אליהם. זה כל כך חשוב שהכנסייה לא תחמיץ את 
השעה הזו - של אחריותה כלפי ישראל! ישוע אמר שאם המלח יאבד את מליחותו, הוא לא יצלח 

עוד לשום דבר ויושלך החוצה ויהיה מרמס לרגלי הבריות.
בשעה שרוח הקודש ישיב את כל הדברים לתיקונים, הוא גם ישיב לתפקודן את כל המתנות 

הרוחניות ואת ייעודן, ובכך ייבנה ויגדל גוף המשיח. אפס' ד' 13-11: 
"וְהּוא נָתַן אֶת אֵּלֶה לִהְיֹות ׁשְלִיחִים, אֶת אֵּלֶה נְבִיאִים, אֶת אֵּלֶה מְבַּׂשְִרים, וְאֶת אֵּלֶה 
רֹועִים ּומֹוִרים, ּכְֵדי לְהַכְׁשִיר אֶת הַּקְדֹוׁשִים לַעֲבֹוַדת הַּׁשֵרּות, לִבְנִּיַת ּגּוף הַּמָׁשִיחַ, עַד 

ּכִי נַּגִיעַ ּכֻּלָנּו אֶל אַחְדּות הָאֱמּונָה וְאַחְדּות יְִדיעַת ּבֶן-הָאֱֹלהִים, אֶל הָאָָדם הַּׁשָלֵם, אֶל 
" רבים מקרב ילדיו של אלוהים לא מוצאים את מקומם  ׁשִעּור קֹומָתֹו הַּמָלֵא ׁשֶל הַּמָׁשִיחַ.

בתוך הקהילות בגלל השטלתנות של בני אדם שקיימת בהן. רק לעיתים רחוקות אנחנו רואים 
את מעשי השליחים י"ג 3-1 מתבצע הלכה למעשה. הם שירתו את האדון ביחד בצום ובתפילה. 
לא כתוב שהיה שם סדר יום כלשהו, ובכל זאת הם קבלו באופן אישי וקבוצתי קריאה מן האדון 

שאישרה את קריאת ה' על השניים. גוף המשיח סובל היום כי רבים מאנשי אלוהים נמצאים 
בשעבוד בתוך מסגרות של בני אדם והם אינם חופשיים לבטא את קריאתם ומתנותיהם. אם רוח 

הקודש תישפך שוב פעם, כל אחד יתהלך בתוך המשיחה של רוח הקודש ובתוך הקריאה של 
האדון על חייו, ואז ישוע ימלוך בגופו, בקהילה. שאול רצה להביא את בשורת החסד אל ירושלים 

במה"ש כ' 24: 



"אּולָם חַּיַי אֵינָם יְָקִרים לִי ּכָל עִּקָר ּובִלְבַד ׁשֶאַׁשְלִים אֶת מְרּוצָתִי וְאֶת הַּׁשֵרּות אֲׁשֶר 
" קיים מאבק רוחני בנוגע  ִקּבַלְּתִי מֵאֵת הָאָדֹון יֵׁשּועַ - לְהָעִיד עַל ּבְׂשֹוַרת חֶסֶד אֱֹלהִים.

לבשורת החסד במיוחד בירושלים.
חשוב מאד להאמין בחסד אלוהים ולעמוד בחסד הזה. רומ' ה' 21-15: 

"אּולָם ֹלא הֲֵרי הָעֲבֵָרה ּכַהֲֵרי מַּתְנַת הַחֶסֶד; ׁשֶּכֵן אִם ּבִגְלַל הָעֲבֵָרה ׁשֶל אֶחָד מֵתּו 
הַָרּבִים, עַל אַחַת ּכַּמָה וְכַּמָה, ּבְחֶסֶד הָאָָדם הָאֶחָד יֵׁשּועַ הַּמָׁשִיחַ, ׁשָפְעּו לַָרּבִים חֶסֶד 
אֱֹלהִים ּומַּתְנָתֹו. וְאֵין הַּמַּתָנָה ּכְמַעֲׂשֵה הָאֶחָד ׁשֶחָטָא; ּכִי הַּמִׁשְּפָט עֵֶקב עֲבֵָרה אַחַת 
יָצָא לְהְַרׁשָעָה, אֲבָל לְאַחַר עֲבֵרֹות ַרּבֹות מַּתְנַת הַחֶסֶד הִיא זִּכּוי. ׁשֶהֲֵרי אִם עַל-יְֵדי 

עֲבֵָרה ׁשֶל אָָדם אֶחָד מָלְַ הַּמָוֶת, ּכָל ׁשֶּכֵן הַמְַקּבְלִים אֶת ׁשֶפַע הַחֶסֶד וְאֶת מַּתְנַת 
הַּצְָדָקה יִמְלְכּו ּבַחַּיִים ּבִגְלַל הָאֶחָד יֵׁשּועַ הַּמָׁשִיחַ. ּובְכֵן, ּכְׁשֵם ׁשֶעֲבֵָרה אַחַת הִיא 

הְַרׁשָעָה לְכָל ּבְנֵי אָָדם, ּכֵן ּגַם מַעֲׂשֵה צְָדָקה אֶחָד הּוא זִּכּוי ׁשֶל חַּיִים לְכָל ּבְנֵי אָָדם. ּכִי 
ּכְׁשֵם ׁשֶּבִגְלַל אִי-צִּיּותֹו ׁשֶל אָָדם אֶחָד נַעֲׂשּו הַָרּבִים לְחֹוטְאִים, ּכֵן ּגַם ּבִגְלַל צִּיּותֹו ׁשֶל 

הָאֶחָד יֵעָׂשּו הַָרּבִים לְצַּדִיִקים. הַּתֹוָרה ּבָאָה ּובְכְָ ַרּבּו הָעֲבֵרֹות. אֲבָל הֵיכָן ׁשֶהִתְַרּבָה 
הַחֵטְא, הַחֶסֶד ׁשָפַע עֹוד יֹותֵר. וְכְָ ּכְׁשֵם ׁשֶהַחֵטְא מָׁשַל ּבַּמָוֶת, ּכֵן ּגַם יִמְׁשֹל הַחֶסֶד 

ּבְאֶמְצָעּות צְָדָקה, וְהַּתֹוצָאָה - חַּיֵי עֹולָם עַל-יְֵדי יֵׁשּועַ הַּמָׁשִיחַ אֲדֹונֵנּו."
שליחים שבאים לדבר אל הכנסייה בגרמניה לעיתים קרובות משתמשים בפסוקים האלה כי ללא 
חסד אלוהים אין לנו שום דרך מוצא. אבל זה לא קורה באופן אוטומטי. חסד, והתגובה שלנו אליו 

מתוך אמונה, יפיקו פרי ראוי לתשובה. כפי שישוע אמר לפרושים במתי ג' 8:
" פרדריך בונהופר הזהיר את הכנסייה בנוגע לזילות החסד. "לָכֵן עֲׂשּו ּפְִרי ָראּוי לִתְׁשּובָה.  
שאול עמל קשה אבל הצליח להביא את החסד ביחד עם השאיפה למעשי הצדקה. קור"א ט"ו 

10: "אֲבָל ּבְחֶסֶד אֱֹלהִים הֲֵרינִי מַה ּׁשֶאֲנִי וְחַסְּדֹו עָלַי ֹלא הָיָה לִָריק. אַּדְַרּבָא, עָמַלְּתִי 
 " יֹותֵר מִּכֻּלָם, אְַ ֹלא אֲנִי אֶּלָא חֶסֶד אֱֹלהִים אֲׁשֶר אִּתִי.

בגלל חסדו של אלוהים אין אנו צריכים לחיות בחטא. רומ' ו' 14: 
" אין לנו במה  "הַחֵטְא ֹלא יִׁשְֹלט ּבָכֶם, ּכִי אֵינְכֶם ּתַחַת יַד הַּתֹוָרה אֶּלָא ּתַחַת יַד הַחֶסֶד.

להתגאות כי גם היהודים וגם הגויים נבחרו בחסד. רומ' י"א 6-5: 
"ּכֵן ּגַם ּבְיָמֵינּו נִׁשְאֲָרה ׁשְאִֵרית עַל-ּפִי ּבְחִיָרה ׁשֶל חֶסֶד. וְאִם ּבְחֶסֶד, הֲֵרי ׁשֶֹּלא עֹוד 

" כאשר אלוהים יושיע את השארית  מִּתֹוְ מַעֲׂשִים; אַחֶֶרת הַחֶסֶד חֵָדל לִהְיֹות חֶסֶד.
שנשארה מישראל, גם זה ייעשה בגלל החסד שלו. רומ' י"א 26: 

" רומ' י"א 32:  "ּובָא מִּצִּיֹון ּגֹואֵל וְיָׁשִיב ּפֶׁשַע ּבְיַעֲֹקב. "וְכְָ ּכָל יִׂשְָראֵל יִּוָׁשַע, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: 
" בסופו של דבר אלוהים ישפוך  "ּכִי אֱֹלהִים ּכָלָא אֶת הַּכֹל ּבְאִי-צִּיּות ּכְֵדי ׁשֶּיְַרחֵם עַל הַּכֹל.

את חסדו על יהודים וגויים כאחת כדי שלאף אחד לא יהיה במה להתגאות. 
פטרוס אומר שעלינו לקוות לחסד של אלוהים. פטר"א א' 11 ופטר"ב ג' 15: 

"וְאֶת אֶֹרְ-רּוחַ אֲדֹונֵנּו חִׁשְבּו לִתְׁשּועָה; ּכְמֹו ׁשֶּגַם אָחִינּו הָאָהּוב ׁשָאּול ּכָתַב לָכֶם לְפִי 
" נראה שפטרוס הכיר בכך שלשאול ישנה חכמה מיוחדת בכל הנוגע  הַחָכְמָה הַּנְתּונָה לֹו.

להבנת עניין החסד והוא מתייחס לכך בדבריו. אם אנחנו נישען על חסד אלוהים נוכל לראות את 
מטרותיו של אלוהים אפילו בגדול החוטאים. 

בירושלים מתרחשת בימנו התגעשות עמוקה וחיפוש כנה אחר היסודות האמיתיים של הקהילה 
הראשונה מכיוון שזה המקום בו היא החלה. לקהילות היהודיות משיחיות עדיין אין מסגרת כי כל 

הקהילות מעדיפות הגמוניה. ישנן מספר הצעות לגבי הכיוון שיש לקחת אבל ישנם גם פחדים 
מפני חזרה על טעויות שנעשו בהיסטוריה על ידי הכנסייה. אנחנו זקוקים לפריצת רוח רוחנית 
ועל טבעית. בירושלים קיימת התנגדות עתיקת שנים לקבל את דברי הנביאים. ישוע דיבר על 

ההתנגדות לאלה שאלוהים שלח לירושלים ועל ההתנגדות לדברי נבואה. מתי כ"ג 37: 
"יְרּוׁשָלַיִם, יְרּוׁשָלַיִם, הַהֹוֶרגֶת אֶת הַּנְבִיאִים וְסֹוֶקלֶת אֶת הַּׁשְלּוחִים אֵלֶיהָ, ּכַמָה 



ּפְעָמִים חָפַצְּתִי לְַקּבֵץ אֶת ּבָנַיְִ ּכְתְַרנְגֹלֶת הַמְַקּבֶצֶת אֶת אֶפְרֹוחֶיהָ ּתַחַת ּכְנָפֶיהָ וְֹלא 
ְרצִיתֶם."

שליח הוא מישהו שנשלח על ידי האדון וקיים צורך עצום ואמיתי לקבל את אלה שאלוהים שולח. 
אנחנו זקוקים לשיקום של חמשת תחומי השירות. אפס' ב' 19: 

"לָכֵן אֵינְכֶם עֹוד זִָרים אֹו ּתֹוׁשָבִים נָכְִרים, אֶּלָא ּבְנֵי עִיָרם ׁשֶל הַּקְדֹוׁשִים ּובְנֵי ּבֵית 
אֱֹלהִים; ּבְנּויִים עַל יְסֹוד הַּׁשְלִיחִים וְהַּנְבִיאִים, וְהַּמָׁשִיחַ יֵׁשּועַ עַצְמֹו הּוא אֶבֶן 

" האדון קורא ושולח פועלים לעבוד בשדות הקציר שלו והוא ישקם את תחומי השירות  הַּפִּנָה.
וישמור על עדר הצאן שלו מפני ארגוני שירות שמרימים את עצמם ומקדמים את עצמם בכוחות 

עצמם. קיים בלבול מסוים בגוף המשיח מכיוון שארגונים אלה צריכים לעבור שיקום. 
פיטר רוברטסון מניו זילנד כתב מספר ספרים ואחד מהם נקרא: "תחיית ירושלים". הוא כתב 

בספרו: "הכנסייה בניו זילנד תחווה תחייה בקרבה רק במידה שהיא תשקיע את עצמה בתחייה 
של רוח הקודש בירושלים." קבלתי את רשותו לצטט קטע קצר מספרו: "מכתבים לנביא צעיר".

וזה הציטוט: "הדרך היחידה שבה יוכל המשולש הלא קדוש לזכות ב"שליטה" בכנסייה או 
במדינה היא באמצעות רודנות של אחד על כולם )דיקטטורה( או רודנות של רוב על מיעוט 

)דמוקרטיה(. לפני בוא הרפורמציה, ממשלים רודניים היו הדבר הנפוץ על פי רוב, וזאת 
באמצעות מלכים או אפיפיורים. מאז, צורות שונות וביטויים שונים של דמוקרטיה חילונית או 
דתית, מנסים להפעיל את הפיתויים שלהם על הכנסייה הפרוטסטנטית. נראה לי מאד מוזר 

שפרוטסטנטים, שכל כך בטוחים בעובדה שגם האפיפיור יכול לטעות, אינם רואים בעצמם את 
טעותם והם חושבים שאם רוב אנשי אלוהים אומרים משהו אחד אז הם בוודאי צודקים. 

"מהפכת השליחות" שכה רבים מכריזים עליה בשנים האחרונות צריכה להתמודד עם הפערים 
המשמעותיים שנפערו ביסודותיה של הכנסייה ושנגרמו כתוצאה משלטון הומניסטי כזה או אחר 

במקום שיהיה זה שלטון מלמעלה. העניין כולו מתמקד בבניית הכנסייה על היסודות שאלוהים 
קבע בעבורה ושנמצאים בבשורת מתי ט"ז 18 ובאפסים ב' 20-19.

"מהפכת השליחות" האמיתית עוסקת כולה בזכותו של אלוהים לבנות את הבית שלו על גבי 
היסודות שלו, שכוללים שליחים ונביאים, שייבנה בריבונות שלו ושיהיה מורכב ביחד ומחוזק על 
ידי ישוע המשיח. זהו "המבנה" היחיד שיש בכוחו לשאת את המשקל של שאר תחומי השירות 

)רועים, מורים, מבשרים( שנדרשים בכדי לתת חיים ובריאות לקהילה המקומית."
לפני זמן מה קראתי מאמר שעסק בתורת הניקולסיים. אנו קוראים בספר התגלות ב' 6 על 

קבוצה זו אבל לא היה לי הרבה מידע אודותם עד שקראתי את המאמר הזה, ואני חושבת שזה 
יעניין גם אתכם. 

עיקר המאמר אומר שרוח הקודש מביאה לתשומת ליבנו את אותם תורות שמשפיעות על גוף 
המשיח וגורמות לאנשים להתרחק מהקשר הקרוב שהם יכולים ליהנות ממנו עם האדון. אחת 

מאבני הנגף האלה הוא הלימוד של הניקולסיים. אפשר לזהות את עלייתה של הרוח הזאת כבר 
בשלהי תקופת השליחים כי היא מייצגת צורת מנהיגות מעוותת שמה שמניע אותה הוא ההיפך 
הגמור מהמניע של רוח הקודש. רוח האדון תמשוך אנשים אל האדון בעוד הרוח הנגדית הזאת 

תנסה לנתק אותם מן האדון. הרוח הניקולסיית תופיע כלפי חוץ כבעלת שלטון אמיתי וסמכות 
רוחנית אבל היא תשתמש בשיטות של הפחדה, מניפולציה ושליטה כדי להשיג את מבוקשה. 

המונח "ניקולסי" בנוי משתי מילים ביוונית, "ניקוס" ו"לאוס". משמעות המילה "ניקוס" היא כיבוש 
או שליטה על זה שהובס. המילה "לאוס" פירושה "פשוטי העם" או 'עמך'.  אם מחברים אותם 

ביחד מקבלים את המונח: כיבוש או שליטה בפשוטי העם. 
בדיקת ההיסטוריה של הכנסייה מראה באופן בולט כיצד התנועה הניקולסית מאפיינת את 

ההתחלה של הכהונה המושחתת בלב הכנסייה. אנחנו רוצים לזהות את ההשפעות הרוחניות 
ששדדו את ירושת הקדושים בכל שנות קיומה של הכנסייה, ולצאת מנצחים עם המשיח כפי 

שהוא ניצח.



מנהיגות אמיתית תיתן לאנשים את ההכשרה שהם זקוקים לה בכדי לשרת ולעשות את 
העבודה. )אפס' ד' 12-11( השליח שאול היה מוכן למסור את חייו למען האנשים אותם הוא 

שירת. הוא לא רדה באנשים באמצעות הסמכות הרוחנית שהיתה לו אלא שפך את חייו בעבורם 
ולמען קהילת האדון. איכות זו היא שלמעשה מבדילה בין מהותה של מנהיגות אמיתית וכנה 

לבין מנהיגות מזויפת.
המודל של מנהיגות אמיתית איננו דומה לפירמידה אלא לפירמידה הפוכה. אבות רוחניים 

אמיתיים ישמחו מאד לראות את הצמיחה והפריחה בקשר שיש לבניהם עם האדון ובשימוש 
שלהם במתנותיהם הרוחניות. 

האדון ביטא באופן ברור את סלידתו ושנאתו לרוח הניקולסית ולתוכניתה המושחתת, והוא שיבח 
את אלה שסלדו גם הם ממנה )התג' ב' 6(. מי שיש לו סמכות אמיתית על הצאן לא ייתן שום 

מקום להפחדה, לשתלטנות ולתאוות השלטון. הרוח הניקולסית תחפש לה למטרה את 
המאמינים שאיבדו את "אהבתם הראשונה" לאדון. האסטרטגיה המחושבת של האויב מתכננת 

עבורנו סדרת אירועים שגורמת לנו להתקרר ביחסנו אל כל מה שנוגע לדברים של הרוח, 
ולהביא אותנו לידי אדישות וחוסר תקווה. חוסר התקווה הזה יגרום ללב להתייאש. כאשר 

מושגת מטרה זו אז הדלת נפתחת לרווחה עבור סוג כזה של מנהיגות שמרחיקה את תשומת 
לבם של האנשים מן האדון והלאה. תודה לאלוהים על כך שנתן לכל המאמין בו רוח של חכמה 
ושל התגלות, בכדי שנוכל להבין את מידת העושר של הנחלה שלנו במשיח. האדון נתן את רוח 

ההתגלות בכדי לפקוח "עיניים ואוזניים" כדי שאנשים יראו את המקום של ההתחברות איתו 
ובכך יסירו כל ייאוש וחוסר תקווה. במקום הזה הוא מחזיר את הרגשות של "האהבה הראשונה" 

ומשקם אותה. הנואשות הקדושה הזו בלבבות האנשים ששומעים את דברי העדות של אחרים 
על הקשר החם שלהם עם המשיח ישוע, גורמת להם לרצות את אותו הדבר עבור עצמם, הם 

רוצים להכיר את האדון באותה הצורה. 
ביוחנן י' קיימת ההכרזה הברורה של האדון שאומרת "הצאן שומעות את קולי" ואני מכיר אותן, 

והן הולכות אחרי. מובטחת לנו היכולת לחוות את ההתגלות של שמיעת קולו. ככל שנכיר את 
קולו טוב יותר כך נוכל לזהות את הקולות המזויפים ביתר קלות. קיימת מזימה של האויב לגנוב 
מאיתנו את החלק הזה בנחלה שלנו, אבל הנחלה המוזנחת של הקדושים תעבור שיקום גם כן. 

השיקום והתיקון שמובטח ביואל ב' 25 אכן יקרה. האדון דיבר על הזכות הזו באופן נבואי 
כשאמר ביוח' י' 3: 

"לֹו יִפְּתַח ׁשֹומֵר הַּׁשַעַר, וְהַּצֹאן ׁשֹומְעֹות ּבְקֹולֹו. הּוא קֹוֵרא לְצֹאנֹו ּבְׁשֵם ּומֹוצִיא אֹותָן." 
האדון קורא לנו בשם ומוציא אותנו משעבוד ודיכוי אל מקום של חירות וחופש, כי במקום בו 

נמצאת רוח האדון שם קיימת החירות. רוח הניקולסיים לא תחזיק יותר את כלת המשיח כבת 
ערובה. היא נועדה להיות עם האדון באחדות המובטחת. מנהיגות אמיתית, שניתנת בצורה 

של שליחות מלמעלה, תקבל את המשימה ואת המנדט שניתן גם לשליח שאול. אלוהים 
שלח את אחד מידידיו הקרובים, את חנניה, להכריז את השליחות הנבואית עבור המאמין 
החדש שאול מטרסוס. חנניה אמר לשאול ארבעה דברים שליוו אותו בכל חייו אבל הם גם 

המאפיינים של המנהיג שנשלח באמת. במה"ש כ"ב 15-12 כתוב: 
"אִיׁש אֶחָד, חֲנַנְיָה ׁשְמֹו, אִיׁש חָסִיד עַל-ּפִי הַּתֹוָרה וְׁשֵם טֹוב לֹו ּבְֶקֶרב ּכָל הַּתֹוׁשָבִים 

הַּיְהּוִדים, ּבָא אֵלַי וְעָמַד לְיִָדי. אָמַר אֵלַי, 'ׁשָאּול אָחִי, ְראֵה ׁשּוב!' ּבְאֹותָּה ׁשָעָה ָראִיתִי 
אֹותֹו. הֹוסִיף וְאָמַר, 'אֱֹלהֵי אֲבֹותֵינּו ּבָחַר ּבְָ לַָדעַת אֶת ְרצֹונֹו וְלְִראֹות אֶת הַּצִַדיק 

וְלִׁשְמֹעַ קֹול מִּפִיו, ּכִי ּתִהְיֶה לֹו לְעֵד אֶל ּכָל ּבְנֵי אָָדם עַל הַּדְבִָרים אֲׁשֶר ָראִיתָ וְׁשָמַעְּתָ."
לשאול ניתנו ארבע זכויות ברורות ברוח הקודש ואלה היו לדוגמה ולמופת עבור כל מי שיש לו 

את הקריאה להיות שליח.
1. לדעת את רצונו של אלוהים

2. לראות את הצדיק



3. לשמוע את קולו
4. להיות לו לעד על הדברים שראה ושמע

המילה עד לקוחה מהטרמינולוגיה המשפטית ומשמעה מישהו שנותן עדות רק על מה שראה או 
שמע באופן אישי. כדי לבצע שליחות שכזו חיוני הדבר שהעיניים והאוזניים יהיו משוחות. תכונות 

עילאיות אלה יפרידו ויבדילו בין מי שבאמת נקרא לשלוט לבין הרוח הניקולסית. עד כאן דברי 
המאמר. 

יוחנן, תלמידו של ישוע, בוודאי הכיר את תורת הניקולסיים. לאור זאת מבינים טוב יותר את מה 
שכתב אודות הלימוד של הגנוסטיים והניקולסיים. באיגרת הראשונה שלו הוא מזהיר ואומר, 

יוח"א ב' 21-18: 
"יְלַָדי, זֹאת הַּׁשָעָה הָאַחֲרֹונָה. ּוכְמֹו ׁשֶּׁשְמַעְּתֶם ּכִי יָבֹוא צֹוֵרר הַּמָׁשִיחַ, ּגַם עַכְׁשָו ָקמּו 
צֹוְרֵרי מָׁשִיחַ ַרּבִים; מִּכָאן יֹוְדעִים אָנּו ׁשֶּזֹוהִי הַּׁשָעָה הָאַחֲרֹונָה. הַּלָלּו מִּקְִרּבֵנּו יָצְאּו, 
אֲבָל ֹלא מִּׁשֶּלָנּו הָיּו; ּכִי אִּלּו הָיּו מִּׁשֶּלָנּו, הָיּו נִׁשְאִָרים אִּתָנּו, אְַ הֵם יָצְאּו לְמַעַן יִּוַָדע 
ׁשֶּכֻּלָם אֵינָם מִּׁשֶּלָנּו. וְאַּתֶם יֵׁש לָכֶם הַמְׁשִיחָה מֵאֵת הַּקָדֹוׁש, וְכֻּלְכֶם יֹוְדעִים. ּכָתַבְּתִי 

אֲלֵיכֶם ֹלא מִּפְנֵי ׁשֶאֵינְכֶם יֹוְדעִים אֶת הָאֱמֶת, אֶּלָא מִּפְנֵי ׁשֶאַּתֶם יֹוְדעִים אֹותָּה 
" וגם ביוח"א ב' 27-26:  וְיֹוְדעִים ׁשֶּכָל ׁשֶֶקר אֵינֶּנּו מִן הָאֱמֶת.

"אֶת הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה ּכָתַבְּתִי לָכֶם עַל-אֹודֹות הַּמַתְעִים אֶתְכֶם. וְהַמְׁשִיחָה ׁשֶאַּתֶם 
ִקּבַלְּתֶם מֵאִּתֹו נִׁשְאֶֶרת ּבְִקְרּבְכֶם וְאֵינְכֶם צְִריכִים לְמִיׁשֶהּו ׁשֶּיְלַּמֵד אֶתְכֶם, אֶּלָא ּכְמֹו 

ׁשֶּמְׁשִיחָתֹו מְלַּמֶֶדת אֶתְכֶם עַל-אֹודֹות הַּכֹל, וְהִיא אֱמֶת וְאֵינֶּנָה ּכָזָב, לְפִי מַה ּׁשֶּלִּמְָדה 
אֶתְכֶם עִמְדּו ּבֹו."

כמובן שיוחנן לא התנגד לכך שמורים ילמדו בקהילה אבל הוא כן דיבר על אותם מנהיגים 
שחושבים שללא עצתם הצאן לא ימצא את הדרך הנכונה ולא יבין את דרכי אלוהים. אנחנו 
זקוקים לאחדות שהאדון עצמו יברא בין ישראל לבין הכנסייה או קהילת המאמינים בקרב 

הגויים. האדון יבנה את ירושלים ויתכן שהוא יקרא וישתמש דווקא באותם אנשים דחויים, כפי 
שדוד עשה עם צבאו הראשון. תהילים קמ"ז 3-2:

 " "ּבֹונֵה יְרּוׁשָלִַם יְהה נְִדחֵי יִׂשְָראֵל יְכַּנֵס. הָֹרפֵא לִׁשְבּוֵרי לֵב ּומְחַּבֵׁש לְעַּצְבֹותָם.  
השבת כל הדברים לתיקונם קשור לצליחה חדשה של רוח הקודש. 

ישוע אמר במה"ש א' 5: 
" מיד  "ּכִי יֹוחָנָן הִטְּבִיל ּבְמַיִם, אֲבָל אַּתֶם ּתִּטָבְלּו ּבְרּוחַ הַּקֶֹדׁש ּבְעֹוד יָמִים ֹלא ַרּבִים.
לאחר מכן שאלו התלמידים את ישוע אם הוא משיב את המלכות לישראל בעת הזאת. פס' 6: 

"אֲדֹונֵנּו, הַאִם ּבַּזְמַן הַּזֶה ּתָׁשִיב אֶת הַּמַלְכּות לְיִׂשְָראֵל?"  "ׁשָאֲלּו אֹותֹו הַּנֶאֱסָפִים: 
ישוע לא מתכחש לקשר שקיים בין צליחת רוח הקודש והשבת המלכות לישראל. הוא רק מוסיף 
" לפני  "ֹלא לָכֶם לַָדעַת עִּתִים ּוזְמַּנִים ׁשֶּקָבַע הָאָב ּבְסַמְכּותֹו ׁשֶּלֹו. "עָנָה לָהֶם:  בפס' 7: 

שיקומה של מלכות ישראל יינתנו הגבורה, הקריאה והשליחות להכריז את הבשורה בכל העולם, 
רוח הקודש תישפך על התלמידים והם יתחילו במשימה זו בירושלים. פס' 8: 

"אֲבָל ּבְבֹוא עֲלֵיכֶם רּוחַ הַּקֶֹדׁש ּתְַקּבְלּו ּכֹחַ וְתִהְיּו עֵַדי הֵן ּבִירּוׁשָלַיִם וְהֵן ּבְכָל יְהּוָדה 
" ביחזקאל ל"ז 2-1 הרוח מביאה את יחזקאל הנביא אל בקעה  וְׁשֹומְרֹון, עַד ְקצֵה הָאֶָרץ.

מלאה בעצמות יבשות. רק לאחר שראה את המראה הנורא הזה הותר לו להינבא עליהן ולקרוא 
להן לקום לחיים. יחזקאל הושפע כל כך מעוצמת המראה שראה עד כי התנבא מתוך ציות 

לאלוהים ולא מתוך רגשותיו הגואים. המאמינים היו ביחד בחג השבועות, במקום אחד ובאחדות. 
" מצד אחד, אחדות בתפילה  "ּבְיֹום מְֹלאת ׁשִבְעַת הַּׁשָבּועֹות הָיּו ּכֻּלָם יַחְּדָיו. מה"ש ב' 1: 
ולהיות ביחד במקום אחד זה תנאי לצליחת רוח הקודש, אבל מצד שני זה גם תוצאה מצליחת 

רוח הקודש.



באסיפה גדולה שהתקיימה בשטרסבורג שבאירופה בשנת 1982, היו מאמינים שקבלו חזון. הם 
ראו ברווזים שטים בבריכה שהיתה חצויה לשניים על ידי גדר. ואז בא הגשם וגובה המים עלה 

עד שכיסה על הגדר והברווזים כולם יכלו לשוט ביחד בבריכה האחת. התפילות שלנו שנאמרות 
מתוך אחדות ישחררו את רוח הקודש בצורה חדשה לצלוח שוב על כל גוף המשיח. פס' 5-4: 

"וְכֻּלָם נִמְלְאּו רּוחַ הַּקֶֹדׁש וְהֵחֵּלּו לְַדּבֵר ּבִלְׁשֹונֹות אֲחֵרֹות ּכְפִי ׁשֶּנָתְנָה לָהֶם הָרּוחַ 
 " לְַדּבֵר. ּבִירּוׁשָלַיִם הִתְּגֹוְררּו יְהּוִדים יְִראֵי אֱֹלהִים מִּכָל עַם וְעַם אֲׁשֶר ּתַחַת הַּׁשָמַיִם.

כולם נמלאו ברוח ואלוהים לא העדיף את אלו על אלו. אפילו בזמן ההוא ירושלים היתה עיר 
שהכילה יהודים וגרים שבאו אליה מכל העמים תחת השמים. פס' 10-9:

 "ּפְַרּתִים אֲנַחְנּו ּומִָדים, עֵילָמִים וְתֹוׁשָבֵי אֲָרם נַהֲַריִם, ּתֹוׁשָבֵי יְהּוָדה וְַקּפָדֹוְקיָה 
וְּפֹונְטֹוס ואַסְיָה, פְִריגְיָה וְּפַמְפִילְיָה, מִצְַריִם ּומְחֹוזֹות לּוב הַּסְמּוכִים לְִקיֶרנְיָה, ּתֹוׁשָבֵי 
" כשפטרוס נשא את דבריו הוא התייחס לדברי הנביא יואל בפס' 17:  רֹומָא הַּמִתְּגֹוְרִרים ּכָאן.

"וְהָיָה ּבְאַחֲִרית הַּיָמִים, נְאֻם אֲֹדנָי, אֶׁשְּפֹוְ אֶת-רּוחִי עַל-ּכָל-ּבָׂשָר וְנִּבְאּו ּבְנֵיכֶם 
ּובְנֹותֵיכֶם; ּבַחּוֵריכֶם חֶזְיֹונֹות יְִראּו וְזְִקנֵיכֶם חֲֹלמֹות יַחֲֹלמּון." הכוונה ב'כל בשר' היא כל 

בשר, צעירים וזקנים, גברים ונשים, יהודי וגוי. פס' 21: 
" שם האדון יהיה ידוע לכולם ואנשים רבים יקראו  "וְהָיָה ּכָל אֲׁשֶר-יְִקָרא ּבְׁשֵם יהוה יִּמָלֵט.
בשמו של ישוע. בזמן של צרה ומצוקה גדולה אלוהים יביא אותנו אל המקום הזה. רוח הקודש 
ישקם גם את החסד עבור חזרתה של הכנסייה בתשובה. אנחנו זקוקים לתשובה שבאה מרוח 
של הרשעת המצפון. פטרוס מדבר בגבורת רוח הקודש אל אנשי ישראל ומתוך אהבה גדולה, 

ולא עם רוח של אשמה. מה"ש ב' 23: 
"הּוא ׁשֶהֻסְּגַר עַל-ּפִי עֲצַת אֱֹלהִים הַּנֶחֱָרצָה וִיִדיעָתֹו מֵֹראׁש, אֹותֹו לְַקחְּתֶם ּובִיֵדי 

" ומה"ש ב' 36:  ְרׁשָעִים צְלַבְּתֶם וְהֲַרגְּתֶם.
"לָכֵן יֵַדע נָא ּכָל ּבֵית יִׂשְָראֵל ּבְבֵרּור, ׁשֶאֱֹלהִים ׂשָם לְאָדֹון ּולְמָׁשִיחַ אֶת יֵׁשּועַ זֶה אֲׁשֶר 

" רוח הקודש הראה להם שהם אשמים ותגובתם היתה מדהימה, בחסד  אַּתֶם צְלַבְּתֶם.
אלוהים. פס' 37:

 "ּכְׁשָמְעָם הִתְעַּצְבּו מְאֹד ּבְלִּבָם וְאָמְרּו לְכֵיפָא וְלִׁשְאָר הַּׁשְלִיחִים: אֲנָׁשִים אַחִים, מֶה 
עָלֵינּו לַעֲׂשֹות?" המילה "להשיב" מופיעה לראשונה בתנ"ך בסיפור של יוסף, לאחר שפתר 
לשר המשקים את חלומו בבית האסורים, וזה "שב" וחזר לשרת בארמון פרעה )בראשית מ' 

.)21-13
" ישוע גם מתייחס לאמת זו בלוקס י' 20:  "הָׁשִיבָה ּלִי ׂשְׂשֹון יִׁשְעֶָ. כתוב בתהל' נ"א 14: 

"ּובְכָל זֹאת אַל ּתִׂשְמְחּו עַל ׁשֶהָרּוחֹות נִכְנָעֹות לָכֶם; ׂשִמְחּו עַל ּכְָ ׁשֶּׁשְמֹותֵיכֶם נִכְּתְבּו 
" בכל יום שמחת ישועתנו יכולה להיות עבורנו באר של חיים ועידוד.  ּבַּׁשָמַיִם.

באר נוספת של שמחתנו באדון היא הצייתנות לו בשעה שהוא מדריך אותנו יום אחר יום. יוח' 
ט"ו 11-10: 

"אִם ּתִׁשְמְרּו אֶת מִצְוֹותַי ּתַעֲמְדּו ּבְאַהֲבָתִי, ּכְׁשֵם ׁשֶאֲנִי ׁשָמְַרּתִי אֶת מִצְוֹות אָבִי וַהֲֵרינִי 
עֹומֵד ּבְאַהֲבָתֹו. אֶת הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה ּדִּבְַרּתִי אֲלֵיכֶם ּכְֵדי ׁשֶּׂשִמְחָתִי ּתִהְיֶה ּבְִקְרּבְכֶם 

וְׂשִמְחַתְכֶם ּתִהְיֶה ׁשְלֵמָה."
אני לא חושבת שישוע כאן מדבר על עשרת הדיברות אלא הוא מתכוון להדרכה של רוח הקודש 
שהדריכה אותו כל יום. שמחה אמיתית באדון קשורה להיותנו מסוגלים לשמוע את קולו ולציית 

ולעשות את מה שהוא אומר לנו לעשות. הציפייה הזו שהאדון ידריך אותנו בכל יום נמצאת 
לעיתים תחת מתקפה. לפעמים אנחנו מתחילים לתפקד יותר מתוך הציפייה של אנשים אחרים 

מאיתנו וזה לא קל להבחין בהבדל שבין השניים. 
רוח הקודש גם ישיב את הסמכות של אלוהים בכנסייה. 



יש שני סוגים של סמכות, זו שבני אדם מעבירים האחד למשנהו, ויש את הסמכות שמתקבלת 
בהשראת רוח הקודש. לשוטר יש סמכות שהועברה לו מבני אדם. בכל פעם שאנו רואים שוטר 

או חייל במדים עלינו לכבד את הסמכות שיש לו ושהוא קיבל אותה מהממונים עליו מטעם 
השלטון, הממשלה או הצבא. יש כנסיות עם סדרנים שלובשים מדים מיוחדים או תג שנושא את 

שמם ותפקידם, והם מחלקים הוראות שיש לשמור כי הם קבלו את הסמכות לפעול כך מטעם 
מנהיגות הקהילה. אם אנחנו נמצאים בעמדה של סמכות עדיין עומדת השאלה מתוך אלו 

מניעים אנו מפעילים את הסמכות שבידנו. כשהמניע שלנו הוא מאלוהים, אז הוא זה 
שמקבל את כל הכבוד. הוא זה שמתגלה דרכנו. מצד שני, כאשר הרצון לשלוט עולה 

מתוכנו, השאיפות האנוכיות שלנו מתגלות. 
זו היתה שאלה שתמיד ליוותה את ישוע בחייו. אחרי שדיבר אל המוני העם וריפא את חוליים 

באו המנהיגים הרוחניים ושאלו אותו באיזו סמכות הוא עשה זאת?
אתה בוודאי שלא עושה זאת בסמכות שניתנה לך מאדם כלשהו, אז מי שלח אותך? לוקס כ' 
 ָ 8-2: "וְאָמְרּו לֹו: "אֱמֹר נָא לָנּו, ּבְאֵיזֹו סַמְכּות אַּתָה עֹוׂשֶה ּדְבִָרים אֵּלֶה, אֹו מִיהּו ׁשֶּנָתַן לְ
אֶת הַּסַמְכּות הַּזֹאת?" הֵׁשִיב לָהֶם: "ּגַם אֲנִי אֶׁשְאַל אֶתְכֶם ּדָבָר וְהָׁשִיבּו לִי. טְבִילַת יֹוחָנָן, 

הַאִם מִּׁשָמַיִם הָיְתָה אֹו מִּבְנֵי אָָדם?"  הִתְיָעֲצּו זֶה עִם זֶה ּבְאָמְָרם: "אִם נֹאמַר 'מִן 
הַּׁשָמַיִם', יֹאמַר, 'מַּדּועַ ֹלא הֶאֱמַנְּתֶם לֹו?' וְאִם נֹאמַר 'מִּבְנֵי אָָדם', ּכָל הָעָם יִסְְקלּו אֹותָנּו, 
ּכִי ּבְטּוחִים הֵם ׁשֶּיֹוחָנָן הָיָה נָבִיא. הֵׁשִיבּו וְאָמְרּו ׁשֶאֵינָם יֹוְדעִים מֵאַיִן. אָמַר לָהֶם יֵׁשּועַ: 
"ּגַם אֲנִי ֹלא אֹמַר לָכֶם ּבְאֵיזֹו סַמְכּות אֲנִי עֹוׂשֶה אֶת אֵּלֶה." ובהזדמנות אחרת ביוח' ה' 19: 

"עָנָה יֵׁשּועַ וְאָמַר לָהֶם: "אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹומֵר לָכֶם, הַּבֵן אֵינֶּנּו יָכֹול לַעֲׂשֹות ּדָבָר מִּלִּבֹו 
זּולָתִי מַה ּׁשֶהּוא רֹואֶה אֶת הָאָב עֹוׂשֶה. ּכָל מַה ּׁשֶעֹוׂשֶה הָאָב, זֹאת ּגַם הַּבֵן עֹוׂשֶה 

ּכָמֹוהּו." האדון ישוע המשיח היה הדוגמא המופתית לסמכות רוחנית אמיתית כאשר אנחנו 
מתבוננים בחיים שלו ובהוראתו. כדי לחיות אורח חיים כמו שלו עלינו להישאר צמודים אליו כמו 

שהשריגים צמודים אל הגפן.
כשאנחנו רואים כיצד הוא רחץ את רגלי התלמידים אנחנו רואים את האופי של ישוע. הוא 

ניגש לבצע את הפעולה המשפילה ביותר של העבד הנחות ביותר. זה היה אלוהים בבשר, 
בורא העולם שעמדה לו הזכות להפעיל את הסמכות הגבוהה ביותר, התנהג כעבד! ישוע 

אמר ביוח' י"ג 15-13: 
"אַּתֶם קֹוְראִים לִי ַרּבִי וְאָדֹון; יָפֶה אַּתֶם עֹוׂשִים, ׁשֶּכֵן אֲנִי הּוא. לָכֵן אִם אֲנִי, הָאָדֹון 

וְהַּמֹוֶרה, ָרחַצְּתִי אֶת ַרגְלֵיכֶם, ּגַם אַּתֶם חַּיָבִים לְִרחֹץ זֶה אֶת ַרגְלֵי זֶה, ּכִי מֹופֵת נָתַּתִי 
לָכֶם ּכְֵדי ׁשֶּתַעֲׂשּו ּגַם אַּתֶם ּכְמֹו ׁשֶעָׂשִיתִי לָכֶם." זוהי הפעלת סמכות שנובעת ממניעים 

שונים לגמרי מהמניעים של בני האדם, והיא מציגה את האופי האמיתי של אלוהים. כיצד 
אנחנו יכולים להיכנס אל הסמכות שניתנת לנו מאת אלוהים? לדוגמא, כל אחד יכול לדוג. 
אבל כשמישהו יוצא לדוג לעיתים קרובות והוא מצליח לדוג הרבה דגים אז קוראים לאיש 

הזה "דייג". קודם כל זהו לא תואר או מעמד כלשהו אלא תיאור של מה שהוא עושה. באופן 
דומה, אנשים רבים יכולים לתקן ברז דולף, אבל כשאחד עושה זאת באופן קבוע ומצליח 

בכך אז הוא נקרא "שרברב".
כך זה קורה גם בקהילה. אלוהים חילק את התפקידים לכל אחד ואחד. אלו הם תחומים 

מיוחדים לשירות הקהילה כדי שגוף המשיח ייבנה ויתפתח. אף אחד לא יכול למנות מישהו 
לנבא אם אלוהים לא נתן לאיש הזה את מתנת הנבואה. כאשר אלוהים, בתחום הנבואה, 

משתמש באופן קבוע במישהו, והוא נעשה ידוע בשימוש שלו במתנה זו, אז אפשר לקרוא לו 
נביא. כשמישהו מביא הרבה אנשים לאמונה בישוע אז אנחנו קוראים לו מבשר. העניין הוא 

לא בשם או בתואר. האדון אמר לנו במתי כ"ג 11-9:



 "וְאַל ּתְִקְראּו 'אָב' לְאִיׁש מִּכֶם ּבָאֶָרץ, ּכִי אֶחָד הּוא אֲבִיכֶם ּׁשֶּבַּׁשָמַיִם. ּגַם אַל ּתִּקְָראּו 'מֹוֵרי 
ּתֹוָרה', ּכִי אֶחָד הּוא הַּמֹוֶרה ׁשֶּלָכֶם, הַּמָׁשִיחַ. הַּגָדֹול ּבָכֶם יִהְיֶה מְׁשֶָרתְכֶם." התארים 

שמורים לאב ולישוע! הוא "מלך המלכים ואדון האדונים". 
בימים אלה יש אנשים שמלמדים על הסדר של אלוהים בכנסיות החופשיות. המחשבה 

מאחורי לימוד זה היא שקיימת איזו שהיא הירארכיה, מעין שרשרת פיקוד, בתוך קהילתו 
של אלוהים, וכאשר נכיר בה וניכנע לה, וניישר קו איתה, אז נמלא את רצונו של אלוהים 

ונקבל את ברכתו. זהו מעין מבנה של פירמידה שלטונית שמזכיר מבנה של ארגון או ממשל 
כלשהו, ושקיים גם בתוך הקהילה. אבל המבנה של מלכות אלוהים הוא שונה לגמרי.

לוקס כ"ב 27-25: 
"אָמַר לָהֶם: "מַלְכֵי הַּגֹויִים רֹוִדים ּבָהֶם, וְהָאֲנָׁשִים הַּׁשֹולְטִים עֲלֵיהֶם 'עֹוׂשֵי-חֶסֶד' 

נְִקָראִים. אְַ אַּתֶם ֹלא כֵן; אַּדְַרּבָא, הַּגָדֹול ּבָכֶם ׁשֶּיְהֵא ּכַּצָעִיר, וְהַּמַנְהִיג ּכַּמְׁשֵָרת. ּומִי 
הַּגָדֹול, הַּמֵסֵב אֶל הַּׁשֻלְחָן אֹו הַמְׁשֵָרת? הֲֹלא הַּמֵסֵב! וַאֲנִי ּבְתֹוכְכֶם ּכְמֹו הַמְׁשֵָרת. ּכְׁשֵם 
ׁשֶּבֶן-הָאָָדם ֹלא ּבָא ּכְֵדי ׁשֶּיְׁשְָרתּוהּו אֶּלָא ּכְֵדי לְׁשֵָרת וְלָתֵת אֶת נַפְׁשֹו ּכֹפֶר ּבְעַד ַרּבִים." וגם 

מתי כ' 28-25. ישוע מדגיש כאן נקודה חשובה כשהוא אומר: 
"אַּדְַרּבָא, הֶחָפֵץ לִהְיֹות ּגָדֹול ּבָכֶם יְהֵא מְׁשֵָרת ׁשֶּלָכֶם. וְהֶחָפֵץ לִהְיֹות ִראׁשֹון ּבֵינֵיכֶם יְהֵא 

עֶבֶד לָכֶם." זוהי הדרך ההפוכה מזאת שקיימת בעולם. שאול בעצמו מדבר על הסמכות 
שמתגלית דרכו, בקור"ב א' 24:

 "ֹלא ׁשֶאֲדֹונִים אָנּו עַל אֱמּונַתְכֶם, אֶּלָא ּפֹועֲלִים אָנּו אִּתְכֶם לְמַעַן ׂשִמְחַתְכֶם, ׁשֶּכֵן 
ּבָאֱמּונָה אַּתֶם יַּצִיבִים." מנהיג הוא זה שהולך מקדימה ונותן דוגמא. האחרים רואים את 
הדוגמא שהוא נותן, מבינים שזה מאת אלוהים והולכים אחריו. דוד המלך היה רועה צאן 
פשוט אבל אלוהים בחר בו להנהיג את עמו. רבים מבין הנביאים היו אנשים פשוטים עד 

שאלוהים נגע בחייהם והחל לפעול דרכם. יום אחד כשהשנים עשר הלכו עם ישוע הם 
התחילו להתווכח. הם התווכחו על מי יהיה הגדול ביותר ביניהם כשישוע יהיה המלך. האדון 

השתמש בהזדמנות הזו כדי להראות להם כיצד הוא מתכוון שגופו יתפקד. הוא לקח ילד 
קטן ושם אותו לצידו ואמר משהו מאד עמוק: לוקס ט' 48: "הַּקָטֹן ׁשֶּבְכֻּלְכֶם הּוא הַּגָדֹול." 

זהו ההיפך הגמור מהדרך הרגילה שבה אנחנו חושבים. אנחנו קוראים במתי כ' 28-26:
 "הֶחָפֵץ לִהְיֹות ּגָדֹול ּבָכֶם יְהֵא מְׁשֵָרת ׁשֶּלָכֶם, וְהֶחָפֵץ לִהְיֹות ִראׁשֹון ּבֵינֵיכֶם יְהֵא עֶבֶד 

לָכֶם, ּכְׁשֵם ׁשֶּבֶן-הָאָָדם ֹלא ּבָא ּכְֵדי ׁשֶּיְׁשְָרתּוהּו אֶּלָא ּכְֵדי לְׁשֵָרת."
ישוע ישיב את כל הדברים לתיקונם לפני שהוא יחזור והקהילה שלו תהיה שונה מאד. אנחנו 

לומדים אמיתות מדברו רק כאשר אנחנו נקלעים למצבים קשים שמכריחים אותנו למצוא 
תשובות לבעיות שלנו. אנחנו שואלים את עצמנו שאלות בתוך הכנסייה: איזה מן אורח חיים 

הנחלנו לדור הצעיר שלנו? מה אנחנו מחפשים בקהילה ומה אנחנו רוצים? באיגרת אל העברים 
נאמר לנו מה אברהם חיפש!

עבר' י"א 10-8: 
"מִּתֹוְ אֱמּונָה צִּיֵת אַבְָרהָם ּבְהִּקְָראֹו לָצֵאת אֶל מָקֹום ׁשֶהָיָה עָתִיד לְַקּבֵל לְנַחֲלָה, 
וְהּוא יָצָא מִּבְלִי לַָדעַת לְאָן יֵלְֵ. מִּתֹוְ אֱמּונָה הִתְּגֹוֵרר ּבְאֶֶרץ הַהַבְטָחָה ּכְגֵר ּבְאֶֶרץ 

זָָרה, ּבְׁשִבְּתֹו ּבְאֹהָלִים עִם יִצְחָק וְיַעֲֹקב אֲׁשֶר יְָרׁשּו עִּמֹו אֶת אֹותָּה הַהַבְטָחָה; ּכִי חִּכָה 
לָעִיר ׁשֶּיֵׁש לָּה יְסֹודֹות, ׁשֶאְַדִריכָלָּה ּומְִקימָּה הּוא הָאֱֹלהִים."

אברהם העדיף לגור באוהלים, במשהו ארעי, כי הוא חיפש עיר מושלמת, את ירושלים של 
מעלה. אברהם לא היה מרוצה ממבנים ומתוכניות של בני אדם שקשורים גם לזמנים שלנו. 

למרות שהוא גם רצה להעניק לבנו יצחק יציבות, עתיד טוב ובטוח, וגם לנכדו יעקב, הוא עדיין 
העדיף את האוהל ואת הבית הארעי. גם בכנסיה, כשאנחנו פוגשים מישהו שמביא תכנית 

להצלחה בחיי הקהילה מבחינה תיאולוגית, זה די מרשים אותנו. ארגוני שירות מצליחים די 



מושכים אותנו במיוחד אחרי שהקהילה עברה תקופה של יובש רוחני. זה מרשים אותנו כי גם 
אנחנו רוצים שהקהילה שלנו תגדל מבחינה מספרית ותהיה לה השפעה רוחנית על סביבתה. 

אברהם יכול היה לבנות ארמון גדול כי הוא היה איש מאד עשיר. אבל הוא בחר לגור באוהלים כי 
הוא חפץ לחכות לעיר הנצחית, עיר שאדריכלה ומקימה הוא אלוהים בעצמו. הוא לא עשה את 
עצמו כאילו הוא כבר הגיע, אלא המשיך לחפש את העיר השמימית. הוא נשאר אדם שמחפש 

ומלא ברצונות, כדי למצוא את הכול באלוהים ולקבל ממנו את משכנו החדש. שיטות העולם הזה 
תופסות מקום גדול בתוך הקהילות ולא רק בכנסיות המסורתיות. מחבר האיגרת אל העברים 

מזכיר לנו בעבר' י' 36-35: 
"לָכֵן אַל ּתַׁשְלִיכּו אֶת ּבִטְחֹונְכֶם אֲׁשֶר ּגָדֹול ׂשְכָרֹו, ׁשֶהֲֵרי צְִריכִים אַּתֶם לְסַבְלָנּות ּכְֵדי 

" בגלל שהם רצו ארץ שמימית,  לְַקּבֵל אֶת הַּמֻבְטָח לְאַחַר ׁשֶּתַעֲׂשּו אֶת ְרצֹון אֱֹלהִים.
אלוהים לא התבייש להיקרא אלוהיהם. אלוהים כבר הגיב לרצונות של אנשיו. הוא הכין להם 

עיר, מקום עבור אלה שמחכים לעיר שלו. עבר' י"א 16-14: 
"הֵן הַמְַדּבְִרים ּכְָ מַצְהִיִרים ׁשֶהֵם מְבְַקׁשִים לָהֶם אֶֶרץ מֹוׁשָב. וְאִּלּו ּכִּוְנּו ּדַעְּתָם עַל 
הָאֶָרץ הַהִיא אֲׁשֶר יָצְאּו מִּמֶּנָה, הָיָה לָהֶם זְמַן לָׁשּוב אֵלֶיהָ. אְַ עַּתָה נִכְסָפִים הֵם 

לְטֹובָה מִּמֶּנָה, לְאֶֶרץ מֹוׁשָב ׁשְמֵימִית. לָכֵן ֹלא ּבֹוׁש ּבָהֶם הָאֱֹלהִים לְהִּקֵָרא אֱֹלהֵיהֶם, 
ׁשֶהֵַרי הֵכִין לָהֶם עִיר."

אם לא תהיה צליחה חדשה של רוח הקודש לאדון לא תהיה שליטה מלאה על הקהילה. 
החתן ישוע הוא זה שיעצב את הדמות של הכלה הקהילה. הוא יברא בעצמו את "האדם 

החדש" מהיהודי והגוי. הוא ברא והכין מקום עבורנו, העיר ירושלים החדשה. אנחנו זקוקים 
להדרכה אישית של רוח הקודש וגם להדרכה כוללת בקהילה. כל אמת שהחמצנו או 
שהזנחנו במהלך ההיסטוריה של הכנסייה תושב באופן נראה לעין בבניין החדש של 

אלוהים. ישוע לימד אותנו: 'אשרי הרעבים' ובמתי ה' 3: 
"אַׁשְֵרי עֲנִּיֵי הָרּוחַ, ּכִי לָהֶם מַלְכּות הַּׁשָמַיִם."

רנירו קנטלמסה אמר: "חל שינוי בהיסטוריה של הכנסייה. אחרי תקופה מסוימת כבר לא המליצו 
לקבוצה של אנשים להיות עניים כמו שישוע היה עני. אבל עדיין היתה דאגה לעניים ולדרך שבה 
אפשר לעזור להם להשתחרר ממצוקתם. להיות עני זה כמו הדברים שאמר ישוע על הסריסים. 

חלק נולדו עניים, חלק נעשים עניים מידי בני אדם, ואחרים בחרו להיות עניים לשם מלכות 
שמים." כמו ששאול השליח אמר, אם אחלק את כל רכושי לעניים ולא אעשה זאת באהבה, זה 

לא ייחשב כלל! המניע הוא עדיין הדבר החשוב ביותר! בקור"א י"ג שאול מזכיר לנו שללא 
אהבה, שום דבר לא נחשב בעיני אלוהים.

להיות עני ברוח זה גם לקבל את העובדה שהידיעה וההבנה שלנו את דרכי אלוהים הן מאד 
מוגבלות, במיוחד כשמדובר ברצונו של אלוהים עבור אדם אחר. האדון לא תמיד מיידע אותנו 

לגבי רצונו עבור אחים אחרים או אחיות. נבואה אמיתית באה מתוך עוני פנימי. אני לא יודע מה 
צריך הזולת, אבל אלוהים כן יודע. אני לא יודעת את העיתוי הנכון, אבל אלוהים כן יודע. ישע' נ' 

4. אנחנו זקוקים ליותר חופש המצפון, כי אם מצפוננו דוחק בנו בחוזקה בנושא מסוים אנחנו 
יכולים להעביר את המסר הזה לאחרים. מי שעני ברוח לא יעז לומר דברים שנובעים רק מעצמו. 

לבחון את כל מה שאנחנו סופגים במהלך יום שלם זה אתגר לא קטן. עבר' י"ג 10-9: 
"אַל ּתִּסָחֲפּו עַל-יְֵדי ּתֹורֹות ׁשֹונֹות וְזָרֹות; הֵן טֹוב לִסְעֹד אֶת הַּלֵב ּבְחֶסֶד וְֹלא ּבְִדבְֵרי 

מַאֲכָל אֲׁשֶר ֹלא הֹועִילּו לְמִי ׁשֶחַי עַל-ּפִיהֶם. יֵׁש לָנּו מִזְּבֵחַ אֲׁשֶר אֵין ְרׁשּות לִמְׁשְָרתֵי 
" לאדון יש את הדרך שלו להאכיל את הרעבים והדורשים את פניו.  הַּמִׁשְּכָן לֶאֱכֹל מֵעָלָיו.

עבר' י"ג 14-13
: "עַל ּכֵן נֵצֵא נָא אֵלָיו אֶל מִחּוץ לַּמַחֲנֶה וְנִּׂשָא אֶת חְֶרּפָתֹו; ּכִי אֵין לָנּו ּפֹה עִיר ֶקבַע, 

אֶּלָא אֶת זֹו ׁשֶּלֶעָתִיד לָבֹוא מְבְַקׁשִים אָנּו." 



לעיתים קרובות אנחנו לא צריכים לצאת אל מחוץ למחנה כי אנחנו מוצאים את עצמנו מחוצה לו. 
אם זה קרה שלא באשמתנו אז יבוא היום בו נשמח מאד להיות מחוץ למחנה. גלט' א' 10: 

"הַאִם אֶל ּבְנֵי אָָדם אֲנִי מִתְַרּצֶה ּכָעֵת, אֹו אֶל אֱֹלהִים? הַאִם מִׁשְּתַּדֵל אֲנִי לִמְצֹא חֵן 
ּבְעֵינֵי ּבְנֵי אָָדם? אִּלּו עֲַדיִן הִׁשְּתַּדַלְּתִי לִמְצֹא חֵן ּבְעֵינֵי ּבְנֵי אָָדם, ֹלא הָיִיתִי עֶבֶד 
הַּמָׁשִיחַ."  עבדי המשיח כמו שאול כבר קבלו את ההחלטה לחפש קודם כל את הדרכים 

שימצאו חן בעיני האדון. 

כריסטה בר


