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נאשוויל ,טנסי ,ארה"ב
"אֵין אַהֲבָה גְּדוֹלָה מֵאַהֲבָתוֹ שֶׁל הַנּוֹתֵן אֶת נַפְשׁוֹ בְּעַד יְדִידָיו"
) טו' ( 13יוחנן
וות .כל הנוסעים ,כולל אתם נמצאים על רכבת שיעדה הסופי הוא מחנה מ–דמיינו לעצמכם
אתם עצמכם ,הם נידונים למוות הנמצאים בדרכם להיות מוצאים להורג.
כאשר הרכבת כמעט מגיעה אל יעדה ,מופיע גבר צעיר הניצב על המסילה לפני הרכבת .הוא
מנופף בדגל אדום ,כשהוא נחוש בדעתו לעצור את הרכבת .נהג הקטר בקושי מצליח לעצור
בלמים אימתניות .הפקידים אצים רצים מהרכבת כדי לחקור את הגבר את הרכבת בחריקות
הוא מוכן למות למען כל אלה הנמצאים על הרכבת! "אני –ומגלים מהי בקשתו יוצאת הדופן
כאן כדי לעצור את ההוצאה להורג" ,מכריז הגבר הצעיר באומץ לב .הפקידים הנדהמים אינם
פן אל השופט אשר גזר את גזר הדין של משתהים בהעברת המידע על המפגש יוצא הדו
ההוצאות להורג.
לאחר שחקר לעומק את הגבר הצעיר ,השופט מסכים להניח לו להוות תחליף לכל הנוסעים
האומללים ,משום שהעבר שלו נקי מכל עבירת פשע ועוון .על פי כל הדיווחים הוא היה אדם
ונו החופשי לקחת על עצמו את תמים לחלוטין וחף מפשע ,אך למרות זאת ,הוא התנדב מרצ
גזר דינם של הנידונים למוות.

אהבתו אל האנשים האשמים נגלית לאור
בעוד אתה וכול האחרים צופים ,הוא מובל החוצה להיות מוצא להורג .הוא מעונה ונענש
בשמם של כל אלה שהגיעו כל כך קרוב לרגע מותם .אני מבקש שתקדישו כעת רגע כדי
ם על מחווה מעין זו .עד כמה בלתי נתפס הדבר ,שמישהו יציע את עצמו לחשוב באמת ובתמי
ללא כל סייג ,לשאת בעונשם של הנידונים.
כאשר גבר צעיר וחף מפשע זה מוצמד במסמרות אל העץ במחנה המוות ,הוא צורח
בייסורים ,תוך שהוא זועק בקול רם לעזרה ,אך אין בא לעזרו .בסופו של דבר ,הוא נושם את
תו האחרונה .לשם מה? כדי שאלה אשר היו ברכבת יוכלו לקבל חנינה מגזר דינם ,נשימ
ולהישאר בחיים .השופט מוציא פסק דין בו הוא קובע מה חייבים האנשים שהיו על הרכבת
לעשות על מנת לזכות בחנינה בזכות הקורבן שהעלה הגבר הצעיר.

המציאות
ר בבירור:אין זה סתם סיפור; זוהי אנלוגיה .בתורה נאמ
ֹּ.הִים הֵמָּהוֹל חָטְאוּ וּמְחֻסְּרֵי כְּבוֹד אֱלוכִּי הַ ּכ
ג' )23אל הרומיםשאול השליח (איגרת
ו'  23א')אל הרומיםשאול השליח (איגרת כִּי שְׂכַר הַחֵטְא הוּא מָוֶת
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כולם גזרי דין אלה מבית הדין הגבוה של מעלה ,רומזים כי כול בני האדם אשמים בחטא ,וכי
חייבים להיות נידונים לגיהינום ,מופרדים מאלוהים לנצח .כל אדם ,ללא יוצא מן הכלל ,נמצא
על רכבת מוות אל גורל נצחי אכזר– .תחת שיפוטו של אלוהים

מאמצי אנוש
הברית החדשה מפריכה את ניסיונותיו של האדם להצדיק את עצמו בפני אלוהים .גם אם
ה להיות טוב" ,אומרת הברית החדשה:יאמר אדם "ובכן ,אני מנס
אֶחָד טוֹב ,אֵין גַּםֹשֵׂהואֵין ע
ג'  12ב')אל הרומיםשאול השליח (איגרת
ואיפה זה משאיר את הטוען? אדם אחר עשוי לטעון "ניסיתי לשמור את מצוותיו של אלוהים".
וגם כאן ,לברית החדשה יש תשובה:
ֹלותּוֹרָה וְנִכְשָׁל בְּדָבָר אֶחָד ,אָשֵׁם הוּא בַּכּהֲרֵי מִי שֶׁמְּקַיֵּם אֶת כָּל ַ
ה
(10).אגרת יעקב ב',
השאלה היא :כמה מדברות האלוהים חייב אדם לקיים על מנת לזכות בהסכמת האל לכניסתו
כל אחת מהן! טעות אחת בדיבר אחד משמעותה פסילת כל יתר –לגן עדן? והתשובה היא
מי יכול להיות מושלם בכל? מי יכול לעבור יום שלם ,או שבוע הדברות (אגרת יעקב ב'.)10 ,
או שנה מבלי לחטוא בציות לדברות אלוהים?
האמת היא כי:
"".אֵין צַדִּיק ,אֵין גַּם אֶחָד כַּכָּתוּב:
ם ,ג'  ,10ב')הרומי (איגרת שאול השליח אל
:התורהק .ושוב ,אומרת ויש מי שיוסיף עוד ויטען כי הוא או היא מנסים לחיות חיים של צד
ה')( ,.ישעיהו סד'ֹתֵינוּוצִדְק-וַנְּהִי כַטָּמֵא כֻּלָּנוּ ,וּכְבֶגֶד עִדִּים כָּל
אין אלה חדשות טובות עבור איש .כל מאמצי האנוש לזכות באישורו של אלוהים בוטלו .אז
מה נותר לנו?
שום דבר!
אנוש אשר יכול להגיע לגן עדן? ממש האם פירושה של הפרכה זו מצד האל היא כי אין יצור
לא .פירושה הוא רק ,כי כול מאמצי בני האנוש אין בהם תועלת .התקווה היחידה ,הפיתרון
היחיד ,הוא חסדו של האלוהים.
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האנושות במצבה חסר האונים
אלוהים בורא העולם הוא קדוש .כולו צדיק והוא אלוה של צדק מושלם .בקדושתו ,אין הוא
בר עם החטא או עם החוטאים (איגרת יוחנן הראשונה א'  .)5כאל הוגן וצודק ,אין יכול להתח
הוא יכול ולא ירשה לחטא לעבור ללא עונש .אין דרך בה יוכל אדם שאינו מושלם להיות
בהתחברות כלשהי עם אלוהים מושלם .הדבר בלתי ייתכן לחלוטין בזכות מאמציו של אדם.
מִבְּנֵי אָדָם  /דָּבָר כָּלא יֱפָּלֵאֹהִים לֹוהָאֱלומָבָרהַדּיֱפָּלֵא מִבְּנֵי אָדָם
).ב' ( 26מתי יט'ֹ,הִים כָּל יָכוֹלונִבְצָר הַדָּבָר ,אֲבָל הָאֱל
מכאן ,שהאנושות עם כל מאבקיה אינה יכולה ואינה משתווה לאלוהים בקודשו .האדם יכול
(איגרת שאול אל " אֶחָדֹב ,אֵין גַּםטוֹשֵׂהו אֵין עלחשוב שהוא טוב ,אבל אלוהים אומר" ,
"אֵין צַדִּיק ,אֵין ם ג' 12 ,ב') .אדם אחר חושב שהוא חי חיים של טוב ,והאלוהים עונה ,הרומי
אדם אחר חושב שהוא עשוי להצדיק את עצמו ם ,ג' .)10הרומי (איגרת שאול אל "גַּם אֶחָד
מעצם שומרו על חוקי האלוהים .ואלוהים עונה:
)  16א' (אל הגלטיים ב'ָ,דָם אֵינוֹ נִצְדָּק בְּקִיּוּם מִצְווֹת הַתּוֹרָהכִּי הָא
ואכן ,אזלו לו לאדם אפשרויותיו בניסיון להתחמק מלעמוד בפני משפטו של אלוהים ,אשר
 ,ג'  .)23אין מנוס מלעמוד למשפטו .וכול העומדים הרומיםשופט לכל (איגרת שאול אל
יהינום נצחי .לא חשוב עד כמה קשה ניסה כל אחד בפני עצמו ,נשפטים ,מורשעים ונידונים לג
בלתי אפשרי לברוח מגורל זה .האם פירושו של דבר הוא שאין לנו כל אפשרות להימלט
ממשפטו של אלוהים? לגמרי לא .לאלוהים יש רק תוכנית אחת למילוט .תוכנית של חסד .אם
אותה ,תיאלצו להתייצב מול חרון אפו תנהגו לפי תוכנית חסד זו ,תהיו חופשיים ,ואם תדחו
הנצחי של האל (הבשורה הקדושה על פי יוחנן ג' .)36

החדשות הטובות
בעוד האדם מנסה לחמוק ממשפטו של האל באמצעות מאמציו הוא ,מישהו בא להצילו .אדם
זה הוא ישוע המשיח ,בנו יחידו של אלוהים .הוא אשר הציע את עצמו כבן החף מפשע ,אשר
ר ליטול את גזר דין המוות של אדם על עצמו .ויוחנן המטביל מדבר על אדם אחד ויחיד כשי
זה ,ישוע המשיח.
( .הבשורה הקדושה על פיֹהִים הַנּוֹשֵׂא חַטַּאת הָעוֹלָםוהִנֵּה שֵׂה הָאֱל
יוחנן א' 29 ,ב').
הוא נטל על עצמו את העונש על חטאותינו .פטרוס השליח מוסיף:
.אֲשֶׁר אֶת חֲטָאֵינוּ נָשָׂא בְּגוּפוֹ עַל הָעֵץשיח] [ישוע המהוּא
(איגרת פטרוס הראשונה ב')24 ,
ופול השליח מוסיף ומצהיר:
מָּשִׁיחַ מֵת בַּעֲדֵנוּ אשר אֶת אַהֲבָתוֹ אֵלֵינוּ ֹהִיםואֱלובזאת הודיע ה
וּ בְּכָךְֹהִים מְגַלֶּה אֶת אַהֲבָתוֹ אֵלֵינואוּלָם אֱל  //חוֹטְאִיםואנחנו עוֹד
שאול (איגרתשֶׁהַמָּשִׁיחַ מֵת בַּעֲדֵנוּ כַּאֲשֶׁר עוֹד הָיִינוּ אֲנָשִׁים חוֹטְאִים
 ,ה' .)8הרומיםאל
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וּבְדָמוֹ הוּא ,וְלֹא -העונש על החטא שולם במלואו פעם אחת ולתמיד
ִֹיג פְּדוּתֹדֶשׁ וְהִשובְּדַם שְׂעִירִים וַעֲגָלִים ,נִכְנַס אַחַת וּלְתָמִיד אֶל הַקּ
( , 12).עברים ט'עוֹלָמִים

עד כמה טובות יכולות להיות הבשורות הטובות?
מחירו של עונש המוות שולם עד תום ,הפדות היא פדות עולמים .המכשול שבין האלוהים
הקדוש והאדם החוטא הוסר לנצח .העוונות הם שיצרו הפרדה והבדילו בין האדם לאלוהים
המשיח הסיר מחסום זה בזכות מותו על הצלב למען כולנו .הקללה (ישעיהו נט' ב') .ישוע
שקולל אדם בשל חוסר יכולתו לשמור את חוקי התורה גם היא הוסרה בזכות אותו מות
קללה עבורנו ,ככתוב:להתורה חוק קללת הפיכת קדושים .המשיח פדה אותנו מ
(איגרת שאול אל עֵץ לֹהִים תָּלוּי עַוקִלְלַת אֱל ֹ//הִים תָּלוּי וקִלְלַת אֱל
הגלטים ,ג' 13 ,ב')
ישוע המשיח לבדו ,בנפרד מכל תרומה ומעשה אנושי ,עשה שלום עם אלוהים והוא המתווך
האחד בין אלוהים לאדם (איגרת שאול הראשונה אל טימותיאוס ,ב' .)5 ,הבעיה של אותו קיר
ם ,ומאמציו הבלתי כישלונו של האדם לבצע את דיברות האלוהי–העצום והבלתי עביר
מספקים של האדם ,כל אלה נפתרו על הצלב על ידי ישוע המשיח.
המעיד בנו בחוקותיו וישאהו מתוכנו ויתקעהו שְׁטַרוימחק את ה
בִּטֵּל אֶת שְׁטַר הַחוֹב אֲשֶׁר הָיָה נֶגְדֵּנוּ עַד תֻּמּוֹ וֶהֱסִירוֹ . //בצלוב
)14ל הקולסים ,ב' ,אשאול (איגרת בְּתָקְעוֹ אוֹתוֹ בַּצְּלָב.
מְחִצַּת וְהָרַס אֶחָד עָשָׂה הַשְּׁנַיִם אשר שְׁלוֹמֵנוּ[ישוע המשיח] הוּא כי
בִּבְשָׂרוֹ אֶת תּוֹרַת הַמִּצְווֹת הָאֵיבָההגדר [של העוינות]; בבטלו
 //שָׁלוֹם שׂויעאֶחָד חָדָשׁ אֶת הַשְּׁנַיִם לְאָדָםבנפשוֹא ולִבְרוהחוּקוֹת
שְׁלוֹמֵנוּ; הוּא עָשָׂה אֶת הַשְּׁנַיִם לְאֶחָד וְהָרַס [ישוע המשיח]הֵן הוּא
הוּא בִּטֵּל אֶת תּוֹרַת הַמִּצְווֹת שֶׁבַּחֻקִּים. ,בִּבְשָׂרוֹ אֶת מְחִצַּת הָאֵיבָה
ֹא בּוֹ עַצְמוֹ אֶת הַשְּׁנַיִם לְאָדָם חָדָשׁ אֶחָד וּבְכָךְ לַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם,וכְּדֵי לִבְר
 ).א' 14-16ת שאול אל האפסים ,ב'( ,איגר
מָּשִׁיחַ מֵת בַּעֲדֵנוּ אשר אֶת אַהֲבָתוֹ אֵלֵינוּ ֹהִיםו אֱלובזאת הודיע ה
ֹהִים מְגַלֶּה ואֱל [אויבי אלוהים]  //חוֹטְאִים עוֹד[כחלופה לנו] ואנחנו
ד הָיִינוּ אֲנָשִׁים אֶת אַהֲבָתוֹ אֵלֵינוּ בְּכָךְ שֶׁהַמָּשִׁיחַ מֵת בַּעֲדֵנוּ כַּאֲשֶׁר עוֹ
(איגרת שאול אל הרומים ה'.)8 ,חוֹטְאִים

יציאה בלתי נשכחת
נחזור לרגע אל האנלוגיה של הרכבת הדוהרת אל מחנה המוות .אחרי שהאדם
החף מפשע הציע את חייו ,התנאי שהציב השופט היה כי אלה הרוצים לעזוב
ה זו מכבדת ומוקירה את הרכבת חייבים לעזוב דרך הדלת שנקבעה להם .יציא
את מותו של האדם החף מפשע שמת בעדם .איזו יציאה בלתי נשכחת!
באופן אנלוגי ,אלוהים ציווה מכס משפטו בגן העדן .פסק הדין היחיד הקביל
לצדק המושלם של אלוהים הוא להיכנס דרך כניסה אחת ויחידה .אין פשרות
ויקות .על הנוסעים חובה היה בנוגע לכניסה זו .פקודותיו של אלוהים ברורות ומד
לצאת דרך דלת אחת .כל מי ששואל את נפשו להיכנס לגן העדן ,חייב לעבור
דרך הכניסה אותה קבע האלוהים.
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הכניסה אל גן עדן
בנוגע לפסיקתו של אלוהים ,ישוע המשיח עצמו נושא דברים:
אִישׁ אֶל הָאָב בוא לֹא יהַדֶּרֶךְ וְהָאֱמֶת וְהַחַיִּים אנוכי יֵשׁוּעַויאמר אליו
אָמַר לוֹ יֵשׁוּעַ" :אֲנִי הַדֶּרֶךְ וְהָאֱמֶת וְהַחַיִּים .אֵין אִישׁ בלתי על ידי //
)( 6הבשורה על פי יוחנן יד' ,בָּא אֶל הָאָב אֶלָּא דַּרְכִּי
ולוקס מוסיף ואומר:
אָדָם הֵי שֵׁם אַחֵר לִבְנ תַּחַת הַשָּׁמַיִם לא ניתן כִּי בְּאַחֵר הישועה וְאֵין
וְאֵין רְפוּאָה בְּאַחֵר ,כִּי אֵין שֵׁם אַחֵר נָתוּן לִבְנֵי אָדָם נוושע  //בוֹאשר
( 12).מעשי השליחים ד' ,תַּחַת הַשָּׁמַיִם ,וּבוֹ עָלֵינוּ לְהֵרָפֵא
ופירושם של דברים אלה הוא כי למעט ישוע המשיח ,אין בן אנוש המסוגל לישועה ,ואין בן
להגיע לגן עדן לעולם .ישוע המשיח עצמו מבהיר טענה זו .שום קיצור דרך לאאנוש המסוגל
יהיה בו די .אלוהים אומר את אשר הוא מתכוון .חפשו את הדלת והיכנסו ,או היו נעולים
וסגורים מחוץ לגן עדן לנצח.

הדרך אל הישועה
יש רק דרך אחת אל גן עדן והיא דרך ישוע המשיח ,אשר אומר:
אֲנִי הַשַּׁעַר .אִישׁ אִם יִכָּנֵס דַּרְכִּי  //יִוָּשַׁעיִּי יבוא בִּ כאִישׁח הפתאֲנִי(הבשורה על פי יוחנן י' 9 ,א').יִוָּשַׁע
איך יוכל אדם להיכנס דרך פתח אותו אינו יכול לראות? מאחר וישוע המשיח הוא הפתח,
ע המשיח בעצמו ולבדו .דלת הדרך היחידה בה יכול אדם להיכנס היא באמצעות אמונה בישו
אֱמוּנָה "אחת ,פתח אחד ,כניסה אחת ,אמונה אחת בישוע בלבד .כמה אמונה? מעט מאד.
(מתי יז'".)20 ,כְּגַרְגִּיר הַחַרְדָּל
בברית הישנה ,בני ישראל המרו את פי אלוהים .אלוהים במשפטו שלח :המחשת האמונה
והמיתו אנשים רבים הנחשים הכישו את העם את הנחשים השרפים בעם (במדבר כא' ,ו') .ו
 .בני רָב ,מִיִּשְׂרָאֵל]-הָעָם; וַיָּמָת עַם-וַיְשַׁלַּח יְהוָה בָּעָם ,אֵת הַנְּחָשִׁים הַשְּׂרָפִים ,וַיְנַשְּׁכוּ ,אֶת[
לנחשים למחות ישראל הסובלים התוודו על חטאותיהם בפני האלוהים .הוא יכול היה לאפשר
אותם בני ישראל ,אך הוא לא עשה כן .מה עשה אלוהים? בחסדו כי מעל פני האדמה את
רב ,הוא אמר למשה:
(במדברֹתוֹ ,וָחָי.והַנָּשׁוּךְ וְרָאָה א-נֵס וְהָיָה כָּל -עַלֹתוֹושֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים א ֲ
ע
כא' ,ח')
של ומשה עשה כאשר ציווה אותו האלוהים .אתם רואים ,כי משה מציית במדויק למצוותו
האל .ואז הגיע תורם של בני ישראל לעשות כמצוות האלוהים ולפעול בהתאם להוראותיו
במדויק ,דרך משה .בפני בני ישראל עמדה הבחירה :לעשות את מה שאלוהים ציווה או
למות.
ואכן ,כל אלה אשר נושכו ,ואשר לא פקפקו בחסדו של האלוהים או בחוכמתו ,ואשר לא
:חיוותיו של אלוהים ,אלא פשוט הביטו אל הנחש אשר עשה משה ,התלוננו על פשטות הורא
)] .כמה נפלאֹ,שֶׁת ,וָחָי (במדבר כא' ,ט'ונְחַשׁ הַנְּח וְהִבִּיט אֶל אִישׁ נָשַׁךְ הַנָּחָשׁ אֶת וְהָיָה ,אִם[
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לכל בני ישראל ,כה פשוט ,שהצעירים והזקנים כמה כביר ,כמה פשוט היה חסד האלוהים
וט להביט אל הנחש ולחיות.כאחד יכלו פש
לא התלוותה אל הוראת חסד האלוהים עבודה משום סוג שהוא .לא נדרשו על ידי האלוהים
הבטחות כלשהן ,התחייבויות ,הקדשות קהילתיות או התקדשות מחדש ,לא נדרשה הטבלה
או מתן מעשר .איזה פתרון מלא חן מבית דינו של אל אוהב .אותו אל שמסר את הוראותיו
שה לפני אלפי שנים ,מסר פיתרון פשוט אחר למצבו חסר האונים של האדם.למ

בנו של האל מורם מעם
להינשא :הָאָדָם בֶּן צָרִיךְ כן אֶת הַנָּחָשׁ בַּמִּדְבָּר מֹשֶׁה הִגְבִּיהַּוכאשר
וּכְמוֹ //חַיֵּי עוֹלָם הֵיְחִם יִי אִּ ככָל הַמַּאֲמִין בּוֹדַאבֹא יֹ אשר ללְמַעַן
לְמַעַן .הָאָדָם שֶׁהִגְבִּיהַּ מֹשֶׁה אֶת הַנָּחָשׁ בַּמִּדְבָּר ,כָּךְ צָרִיךְ שֶׁיּוּרַם בֶּן
(-16).הבשורה על פי יוחנן ג'14 ,יִהְיוּ חַיֵּי עוֹלָם לְכָל הַמַּאֲמִין בּוֹ;
על פני הצלב כאשר נצלב .בדיוק כפי שבני ישראל הביטו בנחש הורם ונישאישוע המשיח
העלה משה על הנס ,כך תוכלו להביט בצלב ובאמצעות אמונה בלבד בישוע המשיח אותו
תוכלו להיות בטוחים וסמוכים ,כהבטחתו של אלוהים עצמו ,כי תזכו לחיי נצח.
במדבר צייה ,היה על בני ישראל להתבונן בנחש .מהו ערכה של ההתבוננות? אין בה דבר.
ערך כלשהו לאמונה? לא .הערך הוא של ישוע בצלב ,מדובר פשוט בלהאמין .ושוב ,האם יש
המשיח .כמה פשוטה הייתה הצעתו של אלוהים לפדות את בני ישראל במדבר באותם ימים,
כמה פשוטה הצעתו של אלוהים לישועה כעת? אלוהים מפשט את הדברים ,בעוד שהשטן
פשוט .היא ובני מרעיו מסבכים את הצעת הישועה שמציע אלוהים בחסדו .הישועה היא דבר
פשוטה בדיוק כמו המשפט" :האמינו בו" .לא "האמינו ותוטבלו"; ולא "האמינו והצטרפו
לכנסייה"; ולא "האמינו והמשיכו להאמין"; לא "האמינו וחזרו בתשובה והאמינו שוב" ,לא
"האמינו והפכו את ישוע המשיח לאדונכם" .הוא כבר אדוננו .אין שום מחויבות המתלווה
אתו של אלוהים לישועה מבוטאת בבהירות:לאמונה .הור
ואשר לֹא [יציית יֵשׁ לוֹ חַיֵּי עוֹלָם[כולל אתם] הַמַּאֲמִין בַּבֵּן כּול
ֹהִיםואֱלאף חֲרוֹן כִּי אִם אֲמִין בַּבֵּן לֹא יִרְאֶה חַיִּיםיַלהוראה להאמין]
ֵּי עוֹלָם ,אַךְ הַמְסָרֵב יֵשׁ לוֹ חַי[כולל אתם] הַמַּאֲמִין בַּבֵּן  //עָלָיוןֹוּכְשִי
(הבשורה עלֹהִים חָל עָלָיוולְהַאֲמִין בַּבֵּן לֹא יִרְאֶה חַיִּים ,אֶלָּא חֲרוֹן אֱל
ג'.)36 ,פי יוחנן
נָתַן אֶת בְּנוֹ אֶת עד אשרֹהִים אֶת הָעוֹלָם ואֱלהכי אהבה רבה אהב
כִּי  //חַיֵּי עוֹלָםם יחיהִי אִּ כלֹא יֹאבַד כָּל הַמַּאֲמִין בּוֹ אשר יְחִידוֹ לְמַעַן
ֹהִים אֶת הָעוֹלָם עַד כִּי נָתַן אֶת בְּנוֹ יְחִידוֹ לְמַעַן לֹא יֹאבַד וכֹּה אָהַב אֱל
פי יוחנן ג'( .)16 ,הבשורה עלכָּל הַמַּאֲמִין בּוֹ ,אֶלָּא יִנְחַל חַיֵּי עוֹלָם
ולמעןֹהִיםוהָאֱל הַמָּשִׁיחַ בֶּןכִּי יֵשׁוּעַ הוּא תַּאֲמִינוּלמען אֵלֶּה נִכְתְּבוּ ו
אֲבָל אֵלֶּה נִכְתְּבוּ כְּדֵי שֶׁתַּאֲמִינוּ  //באמונתכםיִהְיוּ לָכֶם חַיִּים בִּשְׁמוֹ
ֹהִים ,וּכְדֵי שֶׁבְּהַאֲמִינְכֶם יִהְיוּ לָכֶם חַיִּים והָאֱל יֵשׁוּעַ הוּא הַמָּשִׁיחַ בֶּןכִּי
( ', 31).הבשורה על פי יוחנן כבִּשְׁמוֹ

נאמנותו של האלוהים
האם יתכן כי אלוהים ישקר? בשום פנים ואופן לא!
(במדבר כג' יט').לֹא אִישׁ אֵל וִיכַזֵּב,
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–כל המאמין בבן יש לו חיי עולם" (והוא אמר זאת אם האלוהים אומר" ,
הבשורה הקדושה על פי יוחנן ג' ,טז') ,כוונתו הייתה שהאדם השם את מבטחו
א ילך לגיהינום .זה עד כדי כך פשוט .מצד שני ,אילו היה האלוהים אומר בישוע ל
"כל אשר מאמין בישוע המשיח ,והופך אותו לאדונו ,ונטבל ומתחייב אליו יש לו
חיי עולם" ,הרי שלטובתכם ,כדאי שתעשו את כל הדברים האלה אם אתם
ו אומר דברים מקווים לזכות בחיי עולם .כמה טוב ,אם כך ,שהאלוהים לעולם אינ
כאלה! עניין אחד ברור מדבריו:
הַאֲמֵן בָּאָדוֹן יֵשׁוּעַ וְתִוָּשַׁע  //וּבֵּיתְךָ הַאֲמֵן בָּאָדוֹן יֵשׁוּעַ וְתִוָּשַׁע אַתָּה
השליחים טז'( .)31 ,מעשיאַתָּה וּבְנֵי בֵּיתְךָ
זהו חסדו של האלוהים בפעולה.

ההחלטה הגדולה ביותר שלכם
אתם יכולים לקבל את ההחלטה החשובה ביותר ,אשר תשנה ברגע זה ממש,
לנצל את מסלול חייכם .כיצד? פשוט על ידי כך שתאמרו לאלוהים ,האב הקדוש,
בין בקול ובין בלב ,כי בדיוק ברגע זה אתם מאמינים בבנו אשר הורם על הצלב
כדי למות בעדכם .ברגע שתביעו את אמונתכם באופן מלא בישוע ,ובו בלבד,
קיימו את דבר האלוהים .ברגע זה ממש יתחיל נס הישועה .איזה רגע גדול ת
בחייכם! חיים שנפדו באופן פלאי בחסד האל לנצח.
תַמַתּ כִּי היתה זאת לֹא מִיֶּדְכֶם ובַּחֶסֶד נוֹשַׁעְתֶּם עַל־יְדֵי הָאֱמוּנָהכי
ה; וְזֹאת לֹא מִיֶּדְכֶם ,הֵן בַּחֶסֶד נוֹשַׁעְתֶּם עַל־יְדֵי הָאֱמוּנָ ֹ//הִים הִיאואֱל
8הִים הִיאוכִּי אִם מַתְּנַת אֱל
א')( .איגרת שאול אל האפסים ב' ֹ
מהו נס זה? אלוהים ,בתמורה לאמונתכם החלושה ולצדקתכם העלובה ,יעניק
לכם את צדקת אלוהים המושלמת (איגרת אל הרומים ,ג'  ,)22אשר היא הבסיס
ק לכם את חיי הנצח שלו (הבשורה להצדקתכם .בין היתר ,האלוהים יעני
הקדושה על פי יוחנן ג' לו') .בהרף עין זה ,תימצא צדקת האלוהים בידכם .חייו
הוא נמצאים בכם .מתנות חסד אלה מאלוהים ,תאפשרנה לכם בפעם הראשונה
בחייכם לשכון עם האלוהים בגן עדן לנצח.
לו להסיק ללא מה עשיתם על מנת לזכות בכל אלה? שום דבר! משום כך ,תוכ
טעות כי מעולם לא הרווחתם ,עבדתם או הייתם ראויים להיוושע .במקום זאת,
נושעתם בזכות חסד האלוהים .והכול מסתכם בכך :אינכם יכולים לשפר את
אשר האלוהים עשה .עבודתו של האלוהים היא סופית ואלוהים לא יינחם על
מעשיו (איגרת שאול אל הרומים יא'.)29 ,
בשורות הטובות .ההזדמנות הגיעה .את ההחלטה עליכם לקבל .אלה הן ה
הישועה מושגת באמצעות אמונה בישוע ,ובישוע המשיח לבדו .זהו פתרונו
היחיד של אלוהים לבריחה .קבלו את הצעת חסד האלוהים והפכו לבבכם או דחו
את הצעת חסדו האינסופי ועימדו בפני התוצאות של הרשעה נצחית .פסק דינו
אלוהים נותר על כנו:של ה
ואשר לֹא [יציית להוראה להאמין] הַמַּאֲמִין בַּבֵּן יֵשׁ לוֹ חַיֵּי עוֹלָםכֹּל
 //עָלָיויִשְכּוֹןֹהִים ואֱלאף חֲרוֹן כִּי אִםַּבֵּן לֹא יִרְאֶה חַיִּיםיַאֲמִין ב
ַּבֵּן לֹא יִרְאֶה הַמַּאֲמִין בַּבֵּן יֵשׁ לוֹ חַיֵּי עוֹלָם ,אַךְ הַמְסָרֵב לְהַאֲמִין ב
(הבשורה על פי יוחנן ג'ֹ.)36 ,הִים חָל עָלָיווחַיִּים ,אֶלָּא חֲרוֹן אֱל
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הבחירה היא שלכם בלבד .ומשום כך:
אבינו שבשמיים ,אנו מודים לך על מתת החסד שהענקת לנו; בנך אשר הועלה
כל לקורבן על הצלב .אנו מודים לך על שהפכת את הישועה לכה פשוטה וקרובה
כך להשגה לכולם .אנו מתפללים בעד אלה אשר קראו מסר בשורת נצרות זה
ועדיין לא קיבלו את ההחלטה הגדולה ביותר של חייהם .אנו מתפללים בעדם כי
יגיעו לנקודה בה יבינו בדיוק מה פירושם של קבלת הצעת הישועה הנצחית שלך
אישית בישוע ושל דחייתה .נא אבינו ,פתח ליבם של אלו אשר לא האמינו
להמשיך ולהרהר במסר זה .בשם ישוע המשיח .אמן.

לאלה אשר האמינו
רצונו 18).האלוהים דורש כי תרבו בחסד (האיגרת השנייה לפטרוס השליח ,ג'
לפטרוס הראשונההאיגרת הוא כי תמשיכו להשתוקק לדברי תורה בריאים (
ים בסיסיים אחרים ,על מנת לקבל ,ללא תשלום ,ספר זה וספר').ב 'בהשליח,
אשר יסייעו לכם בחייכם הרוחניים ,ראו את המידע בפרסומים שלנו.
(למאמינים בלבד)בקשת תפילה
הַתְמִידוּ בִּתְפִלָּה וְשִׁקְדוּ בָּהּ ה ָ//דֹתוְּבהַתְמִידוּ בִּתְפִלָּה וְשִׁקְדוּ בָּהּ
(איגרת שאול אל הקולסים ד'.)2 ,בְּהוֹדָיָה
גָּדוֹל כֹּחָהּ יק הקורא אל אלוהים בחוזקה ִ//דַצַת הַילִפְּ תַחֹוּ כגָּדוֹליִּכ
יעקב ה'  16ב')( .איגרת שֶׁל תְּפִלַּת צַדִּיק בִּפְעֻלָּתָהּ
[ Moses and Graceוכללו גם את הִתְפַּלְּלוּ גַּם בַּעֲדֵנוּו
אֶת שַׁעַר ֹהִיםואֱלהיִפְתַּח לָנוּ ] למען Evangelistic Ministries
הִתְפַּלְּלוּ  //אָנֹכִי אשר בעבוּרוֹ אָסוּר אֶת סוֹד הַמָּשִׁיחַ לחוותַדִּבּוּרה
ֹהִים יִפְתַּח לָנוּ אֶת שַׁעַר הַדִּבּוּר לְהַגִּיד אֶת סוֹד וגַּם בַּעֲדֵנוּ ,כְּדֵי שֶׁאֱל
( 3).איגרת שאול אל הקולוסים ,ד' ,הַמָּשִׁיחַ שֶׁבִּגְלָלוֹ אַף אָסִיר אָנֹכִי
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