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על המחבר

ג'ים יעקב עוסק במשפטים משנת 1979. הוא שותף בכיר במשרד עורכי הדין 
שבבעלותו. חברה אמריקנית נחשבת שדירגה את עורכי הדין במדינה, העריכה 
את ג'ים כאחד מעורכי הדין הטובים ביותר בארה"ב. הוא ייצג מנהיגי ציבור, 
חברות אמריקניות גדולות וכן יחידים. ג'ים מורשה מטעם בית המשפט העליון 
של ארה"ב לשמש כעורך דין. הוא נבחר כחבר באיגוד עורכי הדין המצטיינים 
של ארצות הברית. הוא פרסם סדרת כתבות בנושאי חוק ומשפט בעיתון של 
אחת הערים הגדולות בארה"ב, וכתב מאמרים לביטאון עורכי הדין המופץ בכל 
מדינות ארה"ב. ג'ים נשוי לקאת'י עשרים ושמונה שנה ויש להם ארבעה ילדים. 

זה שנים רבות משרתים ג'ים ואשתו בתפקידים בכירים בקהילה משיחית.
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הקדשה

ברצוני להודות לאשתי האהובה, קאת'י, עבור תפילותיה והאהבה שהעניקה 
לי במשך עשרים ושמונה שנות נישואינו. התברכתי מעל ומעבר לכל חלומותיי 
באישה כזאת. לולא סבלנותה וטוב לבה, לא היה באפשרותי לכתוב את הספר. 

תרומתה הנובעת מהלב ותפילותיה היו מאוד מועילים. 
השראה  לי  נתנו  עבורי,  התפללו  הם  שגם  לילדיי  להודות  ברצוני  כן,  כמו 
עבורי.  ברכות  של  אדיר  מקור  הם  הספר.  בכתיבת  לי  ועזרו  השנים  במהלך 
וולקנפילד,  שמואל  אהרון,  מרווין  גולדשטיין,  וג'קי  לדון  גם  ניתנות  תודותיי 
לג'ק וליז קאופמן, דויד בלפדיו, והאחרים שתרמו לכתיבת הספר. לבסוף ומעל 

הכול, ברצוני להודות לאלוהים על ההגנה, הסבלנות, ועל אהבתו הנצחית. 
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הקדמה

דעותיי נגד הדת והסיבה לכתיבת ספר זה

בשלושים ותשע השנים הראשונות לחיי הייתי אתיאיסט מושבע

במשך רוב חיי הייתי אתיאיסט מושבע, בטוח לגמרי שאלוהים אינו קיים. 
ונאיביים,  פרי המצאתם של אנשים פשוטים  הוא  לי ספק שאלוהים  היה  לא 
שמוחם הגה אותו כדי להסביר שאלות שעליהן לא מצאו תשובות. מבחינתי 
היה אלוהים מיתוס שסיפק רק תקוות שווא. הייתי בטוח שהנוצרים המשוגעים, 
היהודים החרדים ושאר דתיים פנאטים למיניהם הלכו שולל אחרי דתות שונות, 

חשבתי שהם מכורים לדת כמו שנרקומנים מכורים לסמים.
הדברים  את  לקבל  שיוכלו  כדי  התנ"ך  את  חיברו  אדם  שבני  בטוח  הייתי 
שלא  מיסים,  ועוד  מיסים  מוות,  סבל,  כאב,  כגון:  בעולם  שמתרחשים  הרעים 
אדם  בני  אינסופית.  פוליטית  ותעמולה  בממשלות  כספים  בזבוזי  על  לדבר 
יותר לאחר שיעמדו  יהיה טוב  מעוררי רחמים אלה, נאחזים באשליה שהכול 
עדן  לגן  יכנסו  ההרואית  עמידתם  בזכות  כי  הזה,  העולם  בסבלות  בהצלחה 

שבשמים בעולם הבא.
יהודי אבל אני מודה שתמיד חשבתי שאברהם, יצחק, יעקב,  גדלתי בבית 
נח, משה, ושאר שחקני המשנה בתנ"ך לא היו אלא דמויות בדיוניות, לא שונות 
מסינדרלה, עמי ותמי ודומיהם. אמרתי לעצמי שכל בר דעת יכול לראות בבירור 
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שהתנ"ך מורכב כולו מאגדות ילדים. 
מבחינתי היה זה בזבוז משווע להשקיע זמן ומרץ בדת. הגישה שלי הייתה 
דומה מאוד לזו שהביע ביל גייטס הידוע, כשאמר: "...דת אינה מועילה כלל. יש 

דברים הרבה יותר מועילים שבהם אני יכול להתעסק ביום שבת בבוקר".1
הייתי בטוח לגמרי שדעותיי הן האמת, וכל החוקים והמצוות של הדתיים 
הפנאטים )כך חשבתי עליהם באותה תקופה( הם פשוט טירוף. בעיניי היו דתיים 
אלה מגוחכים. חרה לי שאנשים בזבזו כספים על בתי כנסת, כנסיות ומסגדים. 
לא הצלחתי להזדהות עם מי שרצה להתפלל או לחיות חיים "קדושים", וחשבתי 
שאלה דברים מיותרים ומשעממים. הם אולי חושבים שזה הדבר הטוב ביותר 

בשבילם, אבל בהחלט לא בשבילי – כך על כל פנים חשבתי אז.
ולא מתוך  כמובן שהגעתי למסקנות המוחלטות האלה מתוך שכנוע עצמי 
לי  הייתה  על-טבעי,  באופן  כמעט  איכשהו,  העובדות.  של  מבוססת  חקירה 
הייתה  בתנ"ך  שקראתי  היחידה  הפעם  מיסודו.  שגוי  דבר  היא  שדת  תחושה 

כאשר ראיתי את מזמור כ"ג כתוב על כרזה בחנות תקליטים.
"אל תדבר עם חברים על דת" – זוהי אמירה ידועה שאני בהחלט הייתי נאמן 
לה אז. אילולא האמנתי באמירה זו בכל לבי, כנראה שבשלב מסוים בחיי הייתי 
מבין שהתפיסה שלי מוטעית, ונובעת מחוסר ידע. היום, אחרי שלמדתי וחקרתי 
את הנושאים הללו, הגעתי למסקנה שדעותיי הקודמות לא היו מבוססות כלל 
וכלל על עובדות או על היגיון. למעשה, בניתי לעצמי מערכת חוקים משלי, ובכך 

יצרתי "דת" פרטית משלי, שבה הייתי המאמין היחיד. 
כשאני חושב על כך בדיעבד, מדהים אותי עד כמה בור יכולתי להיות בנושא 
כל כך חשוב. מה היה קורה אילו המשכתי לחיות כל חיי מתוך תפיסה מוטעית 

זו? התוצאות היו חמורות – חיי נצח נמשכים זמן רב מאוד – לנצח!
בספרי זה, אציג רבות מהטענות שבהן אחזתי בעבר, ואענה על כל אחת ואחת 
מהן, מתוך הידע שרכשתי. למעשה, זו הסיבה שאני כותב ספר זה: כדי להציג 
הוכחות ולהכניס היגיון פשוט בנושאים הקשורים לקיומו של אלוהים, לתקפותו 
של התנ"ך ולמטרות החיים על פני כדור הארץ. בכל פרק אציג עמדה שהחזקתי 

בה בעבר ואנתח את הנושא כדי לאפשר לך, הקורא, להסיק את מסקנותיך.
רק אתה, קורא יקר, יכול להחליט לגבי האמונה שלך באלוהים. כל מה שאני 
יכול להציע לך זו פיסת מידע שהייתי שמח מאוד לו הייתה מובאת לידיעתי 
לפני שנים רבות. כל פרק מבוסס על קודמו, לכן מומלץ לקרוא את הפרקים 
לפי הסדר ולשמור על ראש פתוח. אם אינך מאמין באלוהים, אולי זהו הזמן 
לבקש מאלוהים, בתפילה קצרה, להראות לך אם הוא קיים. פתח את לבך והנח 

לו להתגלות אליך.
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פרק א'

הטענה
דת היא בזבוז זמן וממש לא בשבילי

ההחלטה היא שלך

אנשים רבים מצהירים "דת היא אולי דבר טוב בשביל אנשים מסוימים, ואני שמח 
עבורם, אבל בשבילי דת היא בזבוז זמן מוחלט". אם גם אתה מרגיש ככה, בהחלט 
אינך לבד. כמו שציינתי קודם בהקדמה, אתה בחברה טובה, אפילו ביל גייטס חש 
כמוך. אבל השאלה היא האם אתה צודק? האם בדקת לעומק את ההחלטה שלך? 
לשמחתי, בחברה החופשית שבה אנו חיים, מותר לנו לקבל בעצמנו את ההחלטות 
שלנו לגבי אלוהים, דת, ואין ספור נושאים אחרים. אנו חופשיים להחליט עם מי 
להתחתן, היכן אנו רוצים לגור, באיזה מקצוע לעסוק למחייתנו, וכדומה. בדרך כלל, 
לפני שאנחנו מקבלים החלטה שעשויה להשפיע בצורה משמעותית על איכות חיינו, 
אנו בודקים בקפדנות את האפשרויות השונות שעומדות לרשותנו. ככל שהעניין 

חשוב יותר, כך אנו בוחנים את המצב ביתר קפדנות. 

תהליך קבלת החלטות

בבואנו לקבל החלטה, אנו שוקלים את החיובי והשלילי ולאחר מכן בוחרים. 
יותר  מאוחר  אבל  הנתונים,  כל  את  בחשבון  שלקחנו  חושבים  אנו  לפעמים 
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מגלים שטעינו. חשבת שהכלבלב שבחרת לקחת הביתה נראה כה חמוד בעודו 
מתכרבל ליד אמו, אך הסתבר לך שהוא חיה רעה שחושב שהרהיטים בביתכם 

נועדו ללעיסה, והשטיח שלכם הוא בית השימוש שלו.
 ככל שהעניין חשוב יותר, כך אנו נוהגים לחקור ולבדוק יותר. לפני שבוחרים 
יש  יתרה.  בקפדנות  אותה  נבדוק  חיינו,  שארית  את  נבלה  שאתה  הזוג  בבת 
מתחת  ועומדים  העסקה  את  סוגרים  שהם  לפני  הזוג  בת  עם  לגור  הבוחרים 
לחופה. רבים בודקים לעומק את הרקע של האישה עוד לפני הפגישה הראשונה, 

כי הרי ידוע שבחירה לא נכונה עלולה להוביל לערב לא נעים. 

החלטות לגבי החיים שלאחר המוות... 

האם יש החלטה משמעותית יותר מזאת?

אנשים רבים מאמינים שיש חיים אחרי המוות. אחרים אינם מסכימים אתם. 
ההחלטה לגבי החיים שלאחר המוות היא סופית. איזו שאלה גורלית ממנה? 
אפשר  תמיד  גרועה?  משרה  אותו.  למכור  אפשר  טעינו  אם  חדש?  רכב  קניית 
אבל  טווח,  ארוכת  התוצאה  אמנם  זוג?  בת  או  בבן  שגויה  בחירה  להתפטר. 

במקרה הכי גרוע תסבול שבעים וחמש שנים של חיים לא כל כך מאושרים.
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פרק ב'

הטענה
אין כל הוכחה שאלוהים קיים

תאר לעצמך שאתה מטייל על שפת הים ולפתע נתקל ברובוט. האם תניח 
למסקנה  תגיע  האם  שם?  אותו  והשאיר  שונים  מחלקים  אותו  בנה  שמישהו 
אמונה  צריך  לזה?  זה  התחברו  שפשוט  מחלקים  מעצמו  נבנה  הזה  שהרובוט 

אדירה כדי להסיק מסקנה כזאת. 
הבה נערוך כעת השוואה בין רובוט לבן אדם. אני חושב שכולנו נסכים שאי 
חולמים  היו  ורבים  מדהים,  דבר  הוא  הרובוט  אמנם  ביניהם.  להשוות  אפשר 
לרכוש אחד כדי לתת לו פקודות, אבל המין האנושי הרבה יותר מורכב. האדם 

הוא ללא ספק ה"מכונה" המדהימה ביותר שאי פעם נוצרה.
כיצד הגיעו לכאן בני האדם? האם אלוהים ברא אותם? הבה נבחן בקצרה 
ובפשטות כמה מהמערכות המורכבות והמסובכות של גוף האדם, כדי לענות 

על שאלות אלה.

המוח שלך

המוח שלך בוחן, חוקר, זוכר, חושב, מתקשר, מבין ומפעיל את הגוף כולו. אין 
מחשב שיכול לעשות זאת. המוח שלך מעניק לך את היכולת לקבל או לדחות 
את קיומו של אלוהים. המוח שלך יכול בעת ובעונה אחת לשלוח מסרים ללשון, 
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לפה ולשפתיים, ולהורות להם בדיוק רב כיצד להתגמש כדי שתוכל ללא קושי 
וליכולתו  שלו  המוח  לתפקוד  הודות   – להבין  יצליח  שהמאזין  מילה  להביע 

לקלוט את המילה שאתה מבטא.
פשוט  איבר  של  והמדהימה  המגוונת  היכולת  את  לבחון  רוצה  אתה  האם 
בגופך? פתח וסגור את כף ידך. כיצד אתה יכול לעשות זאת? המוח שולח מסר 
ליד ומורה לה לעשות את רצונך. המוח אינו צריך לגעת ביד כדי להורות לה 
להיסגר או להיפתח. הוא שלח מסר אלקטרוני דרך העצבים )כבלים חשמליים 
ביולוגיים( ובאמצעות חוט השדרה לכף היד, ומיד הכף קומצה לאגרוף או עשתה 
פעולה אחרת שרצית. האפשרויות והיכולות של גופך מוגבלות אך ורק על ידי 
היצירתיות של המוח. כף היד שלך גם קולטת מידע חושי כמו מגע וטמפרטורה 
חיצוניים. היא שולחת מידע זה לחוט השדרה ומשם הוא עובר חזרה למוח כדי 
לעבור מחשוב.2 ליד שלנו יש יותר מערכות תפעול סטנדרטיות מאשר למכונית 
מרצדס חדשה. סר אייזיק ניוטון, מדען מבריק, הסיק ש"הבוהן בלבד מוכיחה 

את קיומו של אלוהים", שלא לדבר על הגוף האנושי כולו.
לשמחתנו המוח אינו מפסיק את פעולתו בזמן השינה אלא ממשיך לפעול 
ולהחזיק אותנו בחיים. הוא מאפשר לנו אפילו לחלום. לעתים אנחנו חולמים 
חלומות מוזרים שבהם מופיעים עצים מדברים, פיצה מעופפת, ערמות ענקיות 
הללו  המיוחדים"  ה"אפקטים  ומשונות.  שונות  צורות  בעלי  סוסים  גלידה,  של 

נוצרים על ידי המוח המדהים שלך. 
בדרך כלל אנחנו מתעוררים רעננים אחרי לילה שלם של חלומות. הרעננות 
שלה  ש"המצברים"  מכונה  עוד  יש  האם  הגוף.  חלקי  כל  את  ממלאת  הזאת 

מתמלאים מאליהם? 
אופניים,  על  לרכב בקלות  או  לרוץ  ללכת,  לרגליים שלך  מורה  המוח שלך 
הוא אפילו יכול לחלק כמה הוראות בו-זמנית. רבים מאתנו מסוגלים לשוחח 
את  מסדרים  או  במכונית  נוהגים  שאנו  בזמן  מסובך  נושא  על  מישהו  עם 
ימי הולדת, פרטים מאירועים  הארון. המוח שלנו מסוגל לזכור תאריכים של 
שונים למשך שמונים שנה ואף יותר. אני עדיין זוכר בבירור אירועים שקרו לי 
כאשר הייתי ילד, ואין לי ספק שגם אתם זוכרים. המוח שלכם כולל זיכרונות 
שמאפשרים לכם לזכור בקלות יתרה פרסומות או להיטים שלא שמעתם כבר 

זמן רב. היכולות של המוח שלנו מדהימות ומעוררות התפעלות.

העיניים שלנו

בזמן שנחנו בשלווה ברחם אמנו, יותר ממיליון סיבי עצבים מהמוח התחברו 
בשלמות לתחנה המדויקת ברשתית הנמצאת בחלק העמוק ביותר של העין וכך 
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למעשה התאפשרה הראייה.4 מהם הסיכויים שדבר כל כך מדויק ומורכב יקרה 
מאליו?

תלת- דיגיטליות  דמויות  למוחנו  לשלוח  עינינו  התחילו  שנולדנו  ברגע 
באופן  ימצמצו  העפעפיים  חיינו  ימי  כל  במשך  אלקטרוני".  "בדואר  ממדיות 
אינסטינקטיבי כדי לספק את הלחות הנחוצה לתפקוד גלגל העין. נסה לדמיין 

איך אפשר לישון בלי עפעפיים. 
אישון העין הוא למעשה חור במרכז הקשתית, שמאפשר מעבר של אור לכיוון 
הרשתית דרך עדשת העין. האישון מגיע לתפקודו המרבי על ידי כך שהוא מתכווץ 
ומתרחב כדי להתאים את כמות האור העוברת דרכו אל הרשתית. התכווצויות 
והתרחבויות אלו נעשות בעזרת שרירים הנמצאים בקשתית. כאשר כמות האור 
קטנה, האישון מתרחב בניסיון לקלוט כמות גדולה יותר של קרני אור, וכאשר 
כמות האור גדולה, הוא מתכווץ. הגיוון במערכות האוטומטיות של אישון העין 
הוא למעשה אינסופי. יש עיניים שאפילו משנות צבע בשמש. "מאפייני התקן" 
של העין הם מדהימים. העיניים שלנו מאוד מתוחכמות, הן ציוד טכנולוגי מאוד 

מתקדם. האם העיניים שלך נהיו כך במקרה או שהיה מי שתכנן אותן?
אפילו צ'רלס דרווין, אבי תיאוריית האבולוציה, אמר שיהא זה מגוחך להסיק 

שהעין נוצרה מאליה במקרה:

"אני מודה שלכאורה אין לך דבר בטל תכלית הביטול מזה להניח, שזו 
העין על כל מנגנוניה, שאין דוגמתה לוויסות מוקד-הראייה למרחקים 
הייתה  גבנונית,  ונזילה  ולתיקון  הנכנס  האור  שיעורי  לקיצוב  שונים, 

יכולה להתהוות ביד הבירור הטבעי".5

מערכת העיכול שלנו

מארבע  מורכבת  האדם  גוף  של  העיכול  שמערכת  נאמר  פשוטות  במילים 
מערכות שונות: הפה, הגרון, הקיבה והמעיים. אילו הייתה חסרה לנו אחת מארבע 
מערכות אלה לא היינו שורדים. לכן היה על כל המערכות להיווצר בו זמנית. 
למעשה בתוך הגוף שלנו יש מעין פס יצור, סרט נע מושלם ומתוחכם ביותר. 
הסרט הנע מתחיל בפה, שם השיניים טוחנות את האוכל כדי שיוכל להמשיך 
ולנוע לתוך הגרון. אנחנו לא צריכים אפילו לחשוב על פעולת הבליעה, פעולה 
זו נעשית באופן אוטומטי מאז הינקות. לפני הבליעה אנחנו זוכים להתענג על 
וזאת תודות לכ-200 בלוטות טעם שנמצאות  הטעמים השונים של המאכלים, 

הטענה: אין כל הוכחה שאלוהים קיים
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על לשוננו.6 לאחר בליעת האוכל, גופנו, באופן מפליא שלא ניתן להסבר, יוצר 
ומפריש את הכימיקלים הדרושים בנקודות המדויקות, כדי להמשיך ולפרק את 
האוכל. הסרט הנע הזה ממשיך לפעול ומבצע את כל הפעולות הדרושות בזמן 
שהמזון עובר ליעד הבא. הכול פועל בדיוק לפי הסדר, שלב אחר שלב ותחנה 
פועלים בהרמוניה  רבים  ומסודר. חלקים  זורם באופן חלק  הכול  אחר תחנה. 
מושלמת זה עם זה; הלשון, בלוטות הרוק, הלוע, הושט, השריר הסוגר, הקיבה, 

המעי הדק, המעי הגס, הכבד, כיס המרה והלבלב.7 
הגוף  חלקי  לכל  החיוני  המזון  מחולק  הנע,  הסרט  בקצה  התהליך,  בסיום 
ומערכותיו. המזון מגיע לשרירים, לעור ולכל תאי הגוף. הדברים שאינם נחוצים 
יוצאים דרך מערכות ההפרשה. אילו לא היה קיים תהליך של הפרשת עודפים, 
היינו מתפוצצים או מורעלים. פשוט מדהים איך שכל המרכיבים של המערכות 
השונות במערכת העיכול נמצאים בדיוק במקום הנכון. קשה לי להאמין שכל 
החלקים האלה פשוט חברו להם יחדיו ויצרו מערכת מורכבת ומתוחכמת ברמה 

כה גבוהה ובדיוק כה רב, סתם כך ללא תכנון, בצורה אקראית. 

הלב ומערכת מחזור הדם

הגוף שלנו מצויד בלב בעל ארבעה חדרים. הדם שהלב שואב עשיר בחמצן 
וחיוני ביותר להישרדותנו. הוא זורם ל-75 טריליוני התאים שבגופנו. פעולה זו 
מתבצעת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ללא כל מאמץ מודע מצדנו. כמו כן 
והדם עצמו מסוגל להעביר חמצן לכל  גופנו לחדש את הספקת הדם,  מסוגל 
חלקי הגוף. לדם שלנו יש את היכולת להיקרש. אילולא יכולת זו היינו מתים 

אחרי הגילוח הראשון שלנו, אם לא מוקדם יותר.
כדי להעביר את הדם לכל חלקי הגוף, נדרשת מערכת מסועפת של עורקים, 
נימים וורידים. לכל אחד מהם תפקיד ואופן פעולה שונה. העורקים הם גמישים, 
פעולת שאיבת הדם מהלב גורמת להם להתרחב ולהתכווץ. הוורידים מובילים 
לזרום  מהדם  שמונעים  אסטרטגיים  שסתומים  ומכילים  ללב  חזרה  הדם  את 
חזרה לרגליים עקב כוח המשיכה. הנימים הם דקיקים, קוטרם בעובי של תא 
כל  אילו  קורה  היה  מה  בגוף.8  מיקומם  פי  על  ותפקידם משתנה  בלבד,  אחד 
החלקים המרכיבים את המערכת לא היו פועלים בהרמוניה מושלמת בו זמנית? 
אינני חושב שיש איזו שהיא חברת מהנדסים אנושית, מקצועית ככל שתהיה, 

המסוגלת לתכנן מערכת כה מורכבת. 
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הגוף שלנו

האם "מכונה" כזו ניתנה לנו בצורה אקראית מקרית או שגופנו נוצר על ידי 
אל גיבור ונורא שבידו הכוח והגאוניות לברוא את "המכונה" המדהימה של כל 
הזמנים? דוד המלך, גדול מלכי ישראל, הנודע בשל ניצחונו על הענק הפלשתי 

גלית, נתן לאלוהים את כל הכבוד על בריאת גוף האדם: 

"אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי" )תהילים קל"ט 14(.

האם דוד המלך צדק בתיאורו? הבה נדון בנושא בקצרה ונבחן את נס הלידה, 
ואת טבעם של אברים שונים בגופנו. 

בתהליך ההפריה מתאחדים שני תאים מקרוסקופיים ומכפילים את עצמם 
ביליוני פעמים ברצף, עד שנוצר אדם שלם וחי. העובר שורד ברחם אמו במשך 
חודשים ללא אוויר כלל, עד שלפתע, לאחר שהוא עובר את תעלת הלידה, הוא 
מתחיל לנשום דרך הריאות שהתפתחו לבשלות מלאה. פעולה מצילת חיים זו 
נעשית על ידי עובר שאינו מסוגל עדיין לזחול או לומר אפילו מילה אחת. באותו 
הזמן, בדיוק ברגע הנכון, נכנס לפעולה מנגנון נוסף בגוף האם: היא מתחילה 
לו  יזדקק  לא  לרגע שהתינוק  עד  בדיוק  חלב  לייצר  היא תמשיך  חלב.  לייצר 
נולד מתחיל  לייצר חלב עד ללידה הבאה. העולל שזה עתה  ואז תפסיק  עוד, 
להתפתח ל"מכונה" שמסוגלת אחר כך לייצר עוד "מכונות" כאלה. אינני מכיר 
אינה מסוגלת  הזאת. מכסחת הדשא שלי  היכולת  לה את  מכונה אחרת שיש 
לעשות זאת, המכונית שלי לא מסוגלת לעשות זאת, שלט-רחוק של הטלוויזיה 

שלי לא מסוגל לעשות זאת, אפילו המחשב שלי לא מסוגל לעשות זאת. 
הגוף שלך, כמו שלי, פועל ללא הפסקה במשך שנים ארוכות. לפעמים הוא 
ניזוק, נחתך, נפצע, עצמותיו נשברות. גופנו בנוי בצורה כזאת שהוא מתקן את 
לעשות  עלי אדמות שמסוגלת  מכונה  שום  אין  מצדנו.  הנחיות  כל  ללא  עצמו 
את  מתקנות  שאינן  בלבד  זאת  לא  קונה,  שאני  המכונות  רוב  למעשה  זאת. 
עצמן, אלא שהן מתקלקלות במשך הזמן. בחורף 2006, החליקה אשתי על הקרח 
ושברה את היד. במהלך הניתוח הכניס הרופא לזרועה כמה סיכות כדי להחזיק 
לה  הודיעה  ויתאחו מעצמן. האחות  שיחלימו  עד  יחד  העצמות השבורות  את 
עד  ודגדוג  זרם  תרגיש  היא  ולכן  לפעול  העצבים  יחזרו  ההחלמה  שבתהליך 
שהשרירים יתרגלו לתהליך וייצרו עצם חדשה. כמה מרתק שגופנו מזהה מצב 

טראומתי ומגיב בהתאם כדי לשקם את הנזק!
בגופנו מוְבנים עוד מנגנונים חיוניים רבים, כמו שיעול וזיעה. אילו לא הייתה 

הטענה: אין כל הוכחה שאלוהים קיים
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לנו היכולת להשתעל, מזמן כבר היינו נחנקים למוות. אם גופנו לא היה מתוכנת 
להזיע, כל טיול רגלי ביום קיץ היה מביא לעלייה מסוכנת בחום הגוף. לשרירים 
לפעול  לומדים  השרירים  הפעולה,  על  חזרה  ידי  על  שרירי.  זיכרון  יש  בגופנו 
לומד  אדם  ושוב.  שוב  הפעולה  ביצוע  על  ולחזור  מדויקת  אוטומטית  בצורה 
על  אוטומטי  באופן  יחזרו  שריריו  זאת,  ומרגע שלמד  שנה,  בגיל  בערך  ללכת 
הפעולה, כל חייו, ללא צורך בחשיבה ותכנון. באותה צורה לומדים לרכב על 
אופניים, לנהוג במכונית או להקליד במחשב בצורה עיוורת מבלי להקדיש לכך 

מחשבה יתרה. 
מיקום שרירי הפנים שלנו נעשה בדיוק רב, והוא נועד לאפשר לנו מגוון רחב 
של הבעות פנים החושפות רגשות כמו שמחה, צער, כעס והפתעה. הבעות פנים 
אלה והרגשות שהן חושפות הם אינסטינקטיביים. ניתן לגלות הרבה מאוד על 
גאווה,  מבוכה,  אשם,  חמלה,  רצינות,  כגון:  פנים  הבעת  בעזרת  שלך  הרגשות 

אהבה, פלרטוט, הלם, פחד, וכו'. 
הנה כמה עובדות מעניינות נוספות לגבי הגוף שלנו:

כפול,  סליל  היוצרים  נוקליאוטידים  ביליון  שלושה  נושא  שלנו  הדנ"א   •
המכיל את כל המידע התורשתי לבנייתם של כל החלבונים בתא בגופנו 

הנפלא והמיוחד.9 

יש בגוף שלנו 75 טריליוני תאים, וכל אחד מהם נושא בצופן הדנ"א.10  •

אם נפרום את כל סבך סלילי הדנ"א בגוף האדם ונסדר אותם בשורה   •
אחת, הוא יהיה ארוך מספיק כדי להגיע לירח.11

אחד  הוא  ספונטנית  בצורה  מעצמו  יתהווה  הממוצע  שהגן  הסיכוי   •
ל-419,000. זה למעשה בלתי אפשרי בעליל.12

על פני השטח של כל אחד מ-75 טריליון התאים יש חלבון שנקרא למינין   •
חלבון  הוא  הלמינין  גופנו(.  בתאי  חלבונים  סוגי  ויותר  מ-10,000  )אחד 
חיוני דביק שמחבר בין התאים. ללא טריליוני חלבוני הלמינין האלה 

13.t גופנו יתפרק לגורמים. כל חלבון הלמינין הוא בצורת האות

רגישות קצות העצבים שלנו כל כך גבוהה שאנו מסוגלים לחוש בכנף   •
של דבורה המרפרפת על פנינו.14

חוש הריח שלנו מופעל על ידי 5 מיליון קולטנים הממוקמים בקצה של   •
את  לזהות  קולטנים אלה מסוגלים  הנחיריים שבאפנו.  כל אחד משני 
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ההבדל בין עוגת תפוחים שזה עתה נאפתה לבין עוף מטוגן. יש אנשים 
שחוש הריח שלהם כה מפותח שהם מסוגלים להבחין בריח של טיפת 

בושם מהקצה השני של החדר.15 

חוש השמיעה שלנו מסוגל לזהות קול מוכר לאחר השמעת הברה אחת   •
בלבד. כדי לשמוע צליל מסוים, חלקי האוזן שלנו מבצעים שרשרת של 
תגובות מכאניות מורכבות ביותר המתחילות בהעברת תנודות האוויר 
למעין אקדח נע. משם מועברות תנודות האוויר לגלים נוזליים שמגרים 
את עצב השמיעה ששולח פעימות כימיות למוח.16 )רופא מומחה לאף-

שאפילו  מורכבת  כך  כל  שלנו  השמיעה  שמערכת  לי  אמר  אוזן-גרון 
יכול  לא  אדם  ושאף  פועלת,  היא  כיצד  בדיוק  מבינים  אינם  רופאים 
ליצור  באופן אקראי  יכלה  האבולוציה  לה. האם  דומה  מערכת  ליצור 
דבר כל כך מתוחכם, שגדולי המדענים, הרופאים ומהנדסים נכשלו בו?

כדי לבצע פעולה פשוטה כמו לחיצת יד, נדרשת הפעלה של 200 שרירים   •
להם  מעבירים  אנו  לפעול  הפקודה  את  כלל(.  לנו  ידועים  אינם  )רובם 
המיקום  לגבי  ומהעיניים  מהמוח  מידע  בו-זמנית,  שקיבלנו,  לאחר 

המדויק של ידו של האדם שלו אנו רוצים ללחוץ את היד.

קמ"ש   110 של  במהירות  הנע  טניס  בכדור  לחבוט  מסובך  יותר  הרבה   •
לבצע  מסוגלת  שלנו  העין-יד  קואורדינציית  אבל  יד,  ללחוץ  מאשר 
בין  הנפלא  על שיתוף הפעולה  רק  מידה.17 תחשבו  זה באותה  גם את 
של  המדהימים  לביצועים  הנדרשים  הרבים  והשרירים  העיניים  המוח, 

אקרובטים או רקדני בלט. ללא ספק אנו עצמנו מעשה נס, לא כן?

תכנות הגוף שלנו

הגוף שלנו אינו גדל עד בלי סוף – לפחות לא לגובה. יש תכנות בגופו של כל 
אדם הקובע עד לאיזה גובה הוא יגיע. תאר לעצמך מה היה קורה אילו היית 
גדל לגובה במשך כל ימי חייך. לא היית יכול להמשיך לישון במיטתך או לנהוג 

במכוניתך, או אפילו להמשיך לגור בביתך. 
שיער ראשנו לא מפסיק לגדול, אבל השיער בריסים, בגבות, ובבית השחי כן 
עוצר בנקודה כלשהי. השיניים מפסיקות לגדול באיזה שהוא שלב, הציפורניים 

לעולם לא. כיצד "יודע" כל איבר בגופנו מה לעשות?

הטענה: אין כל הוכחה שאלוהים קיים
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האינסטינקטים של החיות

לחיות יש אינסטינקטים. האינסטינקט אינו דבר נלמד, זה חוש מורכב שנועד 
להציל חיים. צ'ארלס דרווין הביע חשש שהאינסטינקטים של החיות הם הדבר 

ש"יפיל" את תיאוריית האבולוציה שלו.
"הרבה אינסטינקטים הם כל כך מופלאים עד שמסתבר, שהתפתחותם 
כל  את  לסתור  כדי  בה  שיש  גדולה,  קושיה  הקורא  בעיני  תהא 

שיטתי".18
להלן כמה דוגמאות לאינסטינקטים חיוניים בחייהם של החיות:

 .V אווזים עפים בחורף דרומה בלהקות בצורת  •
דבורים וחרקים אחרים מאבקים את הפרחים.  •
הבונים בונים סכרים כדי להגן על הקן שלהם.  •

נמלים עובדות יחד כדי לבנות מושבות תת-קרקעיות מורכבות.   •
דגי סלמון שוחים נגד הזרם כדי להטיל את ביציהם.   •

היונקים מזדווגים ומטפלים היטב בצאצאיהם.   •
הדבורים יונקות צוף מהפרחים כדי לייצר דבש ואף מבצעות "ריקוד"   •

בפני קהל דבורים כדי להדריך אותם בדרך לפרחים.19
הרשימה היא אינסופית. החיות הללו לא אולפו או לומדו לבצע את הדברים 

האלה – הם תוכנתו לעשותם.

הצעדות המדהימות של הפינגווינים

עד  דבר  עליהם  ידעתי  שלא  היא  האמת  מעניין.  מאוד  זן  הוא  הפינגווין 
שצפיתי בסרט דוקומנטרי בשם "הצעדה של הפינגווינים". יוצרי הסרט צילמו 
פתאום  ראו  אחד  ויום  אנטרקטיקה,  של  מרוחקים  באזורים  פינגווינים  אלפי 
ויוצרים  השני,  אחר  אחד  מאוד  הקרים  האוקיינוס  ממימי  יוצאים  פינגווינים 
אחידה  בשורה  להסתדר  פינגווינים  מאות  לימד  מי  מרשימה.  עורפית  שורה 
זן הרבה  כזאת? מורים בבתי הספר מתקשים לשכנע תלמידים )שהם צאצאי 
יותר אינטליגנטי מאשר פינגווינים( לבצע תרגיל כזה. בעיה גדולה יותר תהיה 
לשכנע מאות מבוגרים להתייצב בשורה אחידה, שנה אחר שנה מבלי לשמוע 
חשב  לא  פינגווין  אף   – הפינגווינים  אצל  הדבר  כך  לא  אבל  מפיהם.  תלונות 

להידחף בתור. 
אחרי שסיימו ליצור את השורה האחידה, המשיכו הפינגווינים לצעוד במעין 
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וללא  אחידה  שורה  באותה  מתנדנד(,  הילוך  מין  זה  )למעשה  רשמית  צעדה 
הפוגה, עד שהגיעו ליעדם, שהיה במרחק 112 קילומטרים מנקודת המוצא. ללא 
מפות דרכים, ללא ג'-פי-אס. הם הגיעו באלפיהם, באופן אינסטינקטיבי למקום 
המיועד כדי לחפש בני זוג. כל פינגווין בחר בן/בת זוג לעונת ההזדווגות כמעט 

ללא מריבות. תחשוב מה הסיכוי שבני אדם ימצאו אלפי זיווגים מושלמים?!
נכונה. ילדי  יודעים כל מה שצריך לעשות כדי להזדווג בצורה  הפינגווינים 
מסמיקים  הורים  עם  לשיחה  או  מיני  בחינוך  לשיעורים  זקוקים  ספר  בית 
ונבוכים כדי לקבל את הידע הנדרש, אבל הפינגווינים מתוכנתים מראש בכל 
המידע. לאחר הזדווגותם, נוצרת ביצה בתוך האם, ובזמן המדויק, כאילו בנוי 
זמן, הביצה מוטלת אל תוך השלג האנטרקטי מקפיא העצמות.  בתוכה שעון 
האם חשה בצורך לחמם את הביצה ומטילה את המשימה על האב, בעוד היא 
גופה. אני מתאר לעצמי  נודדת לאתר אוכל במימי האוקיינוס כדי להזין את 
שאילו אשתי הייתה משאירה אותי לטפל בעולל הרך והייתה עוזבת לחפש מזון 
היינו בצרות צרורות. למרבה המזל, אבא פינגווין מכיר בצורך לחמם את הביצה 
בזמן היעדרותה של האם. אך בכך לא נגמר תפקידו של האב. כל תינוק פינגווין 
מקבל את מנת האוכל הראשונה שלו מפיו של אביו. האב, שגם הוא לא ממש 
אכל כבר חודשים, מעלה גירה בדיוק ברגע הנדרש. מעשה זה הוא דבר מדהים 
בעיניי. אי אפשר להסביר את הפרטים הקטנים ואת התזמון המדויק להפליא 

של כל האינסטינקטים האלה בלי לקבוע שקיים בורא שתכנן ויצר אותם.

אבולוציה

רבים מכירים בתיאוריית המיקרו-אבולוציה. על פי תיאוריה זו, במשך הזמן 
מתחוללים שינויים קלים במינים השונים של חיות, כדוגמת זאב שהתפתח לכלב. 
לעומתה, טוענת התיאוריה של המאקרו-אבולוציה שכל צורות החיים התפתחו 
מחלקיק חומר. כלומר, תא פשוט יחיד התפתח למבנים מורכבים ומסובכים של 
תאים, והמין האנושי התפתח מהקופים. יש אנשים רבים המתנגדים לתיאוריה 
זו. הייתי משווה את התיאוריה הזו למסקנה אליה מגיעים כאשר מוצאים על 
והגיע  יחיד של חומר  נוצר מאיזה חלקיק  וודאי  רובוט משוכלל, שהוא  החוף 

לשם באופן מקרי בתהליך של אבולוציה. 
כדי לקבל את תיאוריית המאקרו-אבולוציה כאמת מוחלטת, עלינו לצאת 
מתוך הנחה שהחומר המקורי לא נרקב במהלך הזמן, אלא להיפך – הוא הרחיב 
המורכב  המפותח,  האנושי  המין  שהוא  המופת  ליצירת  והתפתח  אופקיו  את 

הטענה: אין כל הוכחה שאלוהים קיים
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והמסובך, הפועל בצורה מדויקת להפליא. תיאוריה זו עומדת בניגוד הפוך לחוק 
להירקב  או  להתנוון  נוטים  שדברים  הקובע  תרמודינאמיקה  של  השני  הטבע 
ולהתקלקל עם הזמן – מתכת מחלידה, )בדרך כלל, מתכת שהחלידה לא תעבור 

תהליך נוסף שבסיומו היא תהיה שוב חסרת חלודה(.
כדי לקבל את תיאוריית המאקרו-אבולוציה כעובדה קיימת, נצטרך להאמין 
שהזכרים והנקבות התפתחו בדיוק באותו הזמן בהיסטוריה העולמית, ובאותו 
המקום על פני כדור הארץ. כמו כן עלינו להאמין שאברי המין של הזכר ושל 

הנקבה, על השוני שבהם, נוצרו באקראי. 
הגנטי  הצופן  כיצד  להסביר  תיאוריית המאקרו-אבולוציה  תצטרך  כן  כמו 
להפליא  ומסובך  מורכב  בגוף  התפתח  להפליא,  והמסובך  המורכב   )DNA(
בנוגע  ספקותיהם  את  הביעו  בין-לאומיים  מדענים  ל-700  קרוב  כשלנו. 

לתיאוריית המאקרו-אבולוציה. להלן ההכרזה שעליה חתמו:

"אנו סקפטיים לגבי הטענות על האפשרות של הברירה הטבעית ותופעת 
המוטאציה האקראית כהסבר להתהוות החיים, על כל מורכבותם. יש 
לעודד את המדענים לבחון את תיאוריית האבולוציה של דרווין ביתר 

קפדנות".20

רופאים  בקרב  גם  קיימת  לאבולוציה  בקשר  התנגדויות  של  דומה  רשימה 
ומנתחים.21

מערכת  התפתחה  ולמה  איך  הסבר  אין  האבולוציה  לתיאוריית  בנוסף, 
הרגשות שלנו, ואתה תחושות כמו אהבה, שנאה, שמחה, עצב, סיפוק, תסכול, 
גאווה ואשמה. איך יכול להיות שחומר דומם חסר חיים יכול פתאום להיהפך 
באופן ספונטני לחומר חי, שמסוגל לפתח מערכות יחסים רגשיות מסובכות כל 
כך? כיצד נוכל להסביר את המערכת הרגשית הזאת, לנוכח הטענה שאנו לא 
יותר מחומר דומם שהפך באקראי ומאליו למשהו שפועל בצורה כה מופלאה?

 ככל שתהליך זה לא סביר מבחינה סטטיסטית, הוא היה צריך לחול במקרה, 
לא רק על בני אדם, אלא גם על חמורים, כלבים, ג'ירפות, פרות וסוסים, מבלי 
שבטעות ייווצרו מינים מוצלבים של חצאי בני אדם, חצאי סוסים וכו'. עד כה 
לא התגלו מאובנים של מינים מוצלבים כאלה. למעשה, דרווין עצמו הודה על 

הסבירות הקלושה של תיאוריית האבולוציה שלו:

"כי יודע אני יפה, שכמעט אין לך פרט אחד הנידון בספר זה שאי אפשר 
לתלות לו עובדות, המביאות הרבה פעמים לידי מסקנות, שהן לכאורה 

היפוכן הגמור של אלה, שאליהן הגעתי אני".22
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מצב קיים: פיסות נייר שנחתכו מדף אחד 

לא יכולות להתאחות מאליהן חזרה לדף שלם

נניח שגרסנו עיתון ל-100 פיסות נייר, האם נוכל אי פעם להשיב את הגלגל 
אחורה ולהביא אותן למצב הקודם של עיתון שלם שאינו גרוס? אני לא יכול 
לתאר לעצמי שאוכל אי פעם לעשות דבר כזה, גם לו היה לי כל הזמן והעזרה 
שבעולם. על אחת כמה וכמה להניח ש-100 פיסות העיתון הגרוס ששכבו באיזה 
ומושלם,  שלם  לעיתון  חזרה  לפתע  והתאחו  קמו  רבות,  שנים  במשך  מקום 
שמעולם לא נגרס. אם פיסות נייר לא יכולות להתאחות מאליהן באקראי לאחר 
מחלקים,  להתהוות  יכול  האדם  שגוף  לחשוב  אפשר  איך  ארוכה,  זמן  תקופת 

תאים ומערכות כל כך מורכבות שהתחברו להן יחדיו במקרה? 

אנשים מפורסמים מכירים בקיומו של הבורא

אלברט איינשטיין, חתן פרס נובל ופרופסור באוניברסיטת פרינסטון, נחשב 
על ידי רבים לאדם החכם ביותר שאי פעם חי על כדור הארץ, הכיר בקיומו של 

בורא היקום. להלן ציטוט מדבריו:

"אני חפץ לדעת כיצד ברא אלוהים את העולם... אני חפץ לדעת מה היו 
מחשבותיו; כל השאר הם רק פרטים".23

סר אייזק ניוטון הסכים עם איינשטיין באומרו:

השביט  וכוכבי  הלכת,  כוכבי  השמש,  של  הזאת  הנפלאה  "המערכת 
אינטליגנטית  אישיות  של  ושלטונו  מרעיונותיו  רק  להיווצר  יכולה 

ובעלת עצמה".24 

ראלף ולדו אמרסון, סופר ומשורר אמריקני נודע, הכריז באומץ לב: 

"כל מה שראיתי בחיי לימד אותי לסמוך על הבורא לגבי כל מה שלא 
ראיתי".25

ג'ורג' וושינגטון קארבר, עבד כושי שיצא לחופשי והיה ליועצם של מנהיגי 
אומות ומדענים, מתומאס אדיסון ועד מהאטמה גנדי, כותב על תובנותיו ועל 

הדרך שבה מתקשר אלוהים אתנו, בני האדם:

הטענה: אין כל הוכחה שאלוהים קיים
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"אני אוהב לחשוב על הטבע כעל מערכת שידור בלתי מוגבלת, דרכה 
מדבר אלוהים אלינו בכל שעה, לו רק הואלנו להאזין לתשדיר".26

מחברי הכרזת העצמאות של ארה"ב הכירו בקיומו של בורא עולם כאשר 
כתבו בה: 

שאי  מסוימות  זכויות  להם  מעניק  הבורא  שווים,  נבראו  האדם  בני  "...כל 
אפשר לשלול מהם, ובזכויות אלה כלולים חיים, חופש והחתירה לאושר".27

 
הבה נעביר את המוקד לסקירה קצרה בנושא המרחב, הגודל, הסדר, והאיזון 

ביקום, שתרמו למסקנות שאליהן הגעתי.

היקום
הכוכבים

המרחב של היקום הוא מעל ומעבר להבנתנו. השמש שלנו נמצאת במרחק 
 31 נמצאת במרחק  גלקסיית המערבולת  כ-149,600,000 ק"מ מכדור הארץ.  של 
מיליון שנות אור. שנת אור שווה לכ-9.48 טריליון ק"מ. יוצא מכך שגלקסיית 
המערבולת נמצאת במרחק של כ-293.880 קוינטיליון ק"מ. היקום אף הוא מעל 
ביקום  שיש  ומשערים  כוכבים,  ביליוני  מכילה  גלקסיה  כל  להבנתנו.  ומעבר 

כ-130 ביליון גלקסיות!28 
הכוכבים  של  האדירה  בכמות  צפה  תהילים,  ספר  מחבר  המלך,  כשדוד 

בשמים, הוא הכריז:

ַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל; ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע" )תהילים י"ט 2(. "ַהּׁשָ

 )Canis Majoris( הכוכב הגדול ביותר שהתגלה עד כה הוא כוכב הסיריוס
הידוע גם כ"כוכב הכלב". זהו הכוכב הבהיר ביותר בשמי כדור הארץ. מרחקו 
8.6 שנות אור ממערכת השמש והוא פולט אור חזק פי 25 מהשמש. כוכב זה כל 
כך גדול שיכול היה להכיל בתוכו 7 קוודריליון כדורי ארץ! כדי לעזור לך להבין 
את הגודל העצום הזה, תחשוב על כך ש-7 קוודריליון דקות הן 222,821,300 שנים. 
מבחינתי גודל הכוכב הזה הוא פשוט בלתי נתפס! אם כדור הארץ היה כדור 
גולף, כוכב הסיריוס היה מכיל בתוכו מספיק כדורי גולף כאלה כדי לכסות את 

שטח מדינת טקסס... 13 פעמים!29
אל  וברא  שתכנן  ונפלאה  מדהימה  מצגת  הם  הענק  היקום  מרחבי  האם 
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מדהים ונפלא, או דבר שקרה מאליו? הזוהר והפאר המלכותי של היקום הם 
הצצה בלבד אל בוראו הנהדר. 

פול דייוויס, פיסיקאי מפורסם וחתן פרס טמפלטון הסיק:

"נראה כאילו מישהו תכנן בדייקנות יתרה את הטבע כדי ליצור יקום כה 
מדויק... ההוכחות של תכנון מוקדם בעיצוב היקום הן מדהימות".30

תביעות אצבעותיו של מעצב-מתכנן

השמש זורחת זה זמן רב מאוד. היא נמצאת במרחק מושלם מכדור הארץ 
כך שאין אנו נשרפים ואין אנו קופאים. אילו השמש הייתה קרובה לכדור הארץ 
מספקת  השמש  אותנו.  הורס  שלה  האדיר  החום  היה  יותר,  אחד  באחוז  רק 
לצמחים  מאפשר  ממנה  אלינו  שמגיע  האור   – נוסף  חיוני  דבר  להישרדותנו 
לגדול, ומספק תאורה לעולם שבלעדיה היה נשאר חשוך. תודה לאל על השמש! 
בלתי אפשרי לדמיין עולם בלי שמש. הירח אף הוא ממוקם במרחק מושלם 
מכדור הארץ. אילו היה קרוב יותר רק במקצת, הייתה הגאות של האוקיינוסים 

מציפה את כדור הארץ.

סדר ואיזון
כדור הארץ סובב ללא הרף סביב השמש וסביב צירו, ובכך מספק בהתמדה 
מחזוריות של יום וליל, כמו גם את התחלפות עונות השנה. מחזוריות זו חוזרת 
על עצמה שנה אחר שנה ומאפשרת את קיום החיים. תהליך זה קורה כבר במשך 
אלפי שנים, מדויק כמו שעון – בכל סתיו מבשילים הפירות על העצים ומוכנים 
לקטיף ולאכילה. חילופי העונות מתאפשרים בזכות ההטיה של כדור הארץ ב- 
23 מעלות. כוח המשיכה של כדור הארץ מונע מאתנו ומחפצינו לעוף אל החלל 

החיצון. מהיכן הגיע כוח המשיכה? 
יש בכדור הארץ סדר ואיזון נפלא. כיצד הגיע כדור הארץ למצב זה? אצלי 
במחסן יש בלגן נוראי, החפצים שלי מפוזרים בכל עבר ולעולם אינם מגיעים 
למצב של סדר, אלא אם כן אני משקיע די הרבה זמן בסידור החדר עד שכל 
חפץ יהיה במקומו. הגרביים שאני משליך מדי פעם אל מגירת הגרביים שלי, 
לעולם אינם מסתדרים ומתאגדים לזוגות זוגות, אלא אם כן אני מקדיש זמן 
ומסדר אותם. מנגנונים ומבנים אינם מורכבים ונבנים מאליהם אלא מתוכננים 

על ידי מהנדס ומעצב. 

הטענה: אין כל הוכחה שאלוהים קיים
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האוויר
הצמחים מספקים חמצן לבני אדם ולחיות אחרות. אנחנו מספקים לצמחים 
פחמן דו חומצתי. הן אנחנו והן הצמחים לא יכולים לשרוד אחד בלעדי השני. 
העצים לא היו שורדים אם היו מתפתחים לפנינו, וכן גם אנו לא היינו שורדים 
על  היה  כדי שתיאוריית האבולוציה תתקבל כאמת,  לפניהם.  אילו התפתחנו 

הצמחים והחיות להתפתח בעת ובעונה אחת ובאותו חבל ארץ. 

אין-סוף והנצח
האם יש סוף לחלל החיצון ולזמן? נראה בלתי אפשרי. כיצד אפשר שתהיה 
התחלה וסוף לחלל ולזמן? ברור שמשהו קרה יום לפני שהזמן התחיל, וכנראה 
משהו  להיות  חייב  מידה,  באותה  ייגמר.  שהכול  היום  למחרת  יקרה  שמשהו 
הללו מלמדים  והמסובכים  הדברים המסתוריים  היקום.  לקצה  מעבר  הקיים 
אותי שישנם מושגים בעולמנו שהם מעל ומעבר לתפיסת המוח האנושי שלנו. 

נהיה  אתם,  ונסכים  שנבין  טרם  שלנו  העולם  לגבי  רעיונות  נקבל  לא  אם 
דומים למי שמסרב לנהוג במכונית עד שיבין כיצד בדיוק פועל מנוע מורכב 
ומסובך. רובנו פשוט נכנסים למכונית ומיד מפעילים את המנוע ונוסעים. אנחנו 
הרכב  ביצרני  בוטחים  אנו  פועל,  הוא  בדיוק  כיצד  להבין  לנסות  טורחים  לא 

ונוסעים מתוך אמונה.

סיכום

האם יש הוכחה שאלוהים קיים? בפרק זה דיברנו על עובדות שונות שקיימות 
ביקום ומצביעות באופן שאינו משתמע לשתי פנים על כך שקיים להן מתכנן 
ומעצב. ההחלטה בידכם, באם לקבל זאת או לא. לואי פסטור הינו אבי תורת 
החיסונים  כשפיתח את  הרפואה  בתחום  למהפכה  גרם  הוא  המיקרוביולוגיה. 
כן  כמו  החלב.  של  הפסטור  תהליך  ואת  העופות,  אנטרקס, שפעת  כלבת,  נגד 
ומחלות אחרות.  דיפטריה, טטנוס  ריאות,  לטיפול בדלקת  היסודות  הניח את 

פסטור בחן את העובדות ופסק לטובת אישיות-על, אלוהים, באומרו:

של  ידיו  ממעשי  נדהם  אני  כך  הטבע,  על  ללמוד  מרבה  שאני  "ככל 
הבורא. המדע מקרב את האדם אל אלוהים".31 

האם הבורא אוהב אותנו וחפץ לתקשר אתנו? על כך נדון בפרק הבא.
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פרק ג'

הטענה 
אין הוכחה שמה שכתוב בכתבי הקודש הוא דבר אמת

מספר עובדות על התנ"ך

יהודים מרקעים  כ-40 מחברים  ידי  על  שונות,  יבשות  נכתב בשלוש  התנ"ך 
ספרים,   66 מכיל  התנ"ך  שנים.32  כ-1600  של  תקופה  לאורך  שונים,  ועיסוקים 
ויוונית. למרות שהתנ"ך  שבמקור נכתבו בשלוש שפות שונות: עברית, ארמית 

נוצר ממקורות שונים ורבים, הוא נחשב ליצירת מופת של ספרות אחידה. 
גם אם במבט ראשון נראה שקטעים מסוימים בתנ"ך מיושנים או לא עקביים, 
הרי שבמבט מעמיק יותר, מגלים קוראים רבים שיש בתנ"ך חכמה בעלת ערך 
ולוקחים בחשבון את  לימינו. קוראים שמתעמקים בכתובים,  גם  נכונה  נצחי, 
בא  שהוא  המסר  ואת  התנ"ך  נכתב  שבה  בתקופה  קיימת  שהייתה  התרבות 

להעביר, מוצאים אותו עקבי לכל אורכו.
לפניכם דוגמאות של פסוקים מהתנ"ך הכוללים מצוות ועצות, שממחישים 

את נצחיות החכמה שבכתובים:

"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך" )ויקרא י"ט 18(.
"ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ַיַעְזֻבָך" )משלי ג' 3(. 
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"ַאל ַּתֲחרֹׁש ַעל ֵרֲעָך ָרָעה; ְוהּוא יֹוֵׁשב ָלֶבַטח ִאָּתְך" )משלי ג' 29(.
"ִׁשְמעּו ָבִנים, מּוַסר ָאב; ְוַהְקִׁשיבּו, ָלַדַעת ִּביָנה" )משלי ד' 1(.
"ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע; ּוְׂשָפֶתיָך, ִמַּדֵּבר ִמְרָמה" )תהילים ל"ד 14(.

ֶמן טֹוב" )קהלת ז' 1(. "טֹוב ֵׁשם ִמּׁשֶ

נוסף על אלו, שזורים לאורך התנ"ך ערכים של חסד, חמלה וחזרה בתשובה. 
הכתובים דוחקים בנו מצד אחד לעזור ליתומים ולאלמנות, לספק את צרכיהם 
של העניים ולהושיט יד לעזרת הנזקקים, ומצד שני, התנ"ך אוסר עלינו להתנהג 

באלימות ואי צדק כלפי הזולת, ודורש מאתנו להימנע מגניבה ורצח. 
על מנת לחקור את מקורו ומהימנותו של התנ"ך, נבחן שלושה היבטים:

1( הדייקנות המופלאה של מספר רב של נבואות בתנ"ך.
2( ממצאים ארכיאולוגיים המעידים על אמתות התנ"ך.

3( עובדות מדעיות המופיעות בתנ"ך מאות שנים לפני שגילו אותן המדענים.

הדיוק של הנבואות התנכיות על גורל ישראל

נביאי התנ"ך ניבאו בדייקנות רבה על אין ספור אירועים בנוגע להיסטוריה 
של עם ישראל. נכון לרגע זה כל אחד ואחד מהאירועים האלה התגשמו בדיוק 
כפי שנכתבו בתנ"ך. עד כה אין נבואה מהנביאים בתנ"ך שלא התממשה. להלן 

כמה מהנבואות שכבר התגשמו, אחרות מכוונות לעתיד ועדיין לא התקיימו:

מלכות ישראל הקדומה הושמדה, כפי שניבא הנביא עמוס:   •
הצפון,  ממלכת  על  )מדובר  ָאה  ַהַחטָּ ְמָלָכה  מַּ בַּ ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ֵעיֵני  "ִהנֵּה 
שהיא מלכות ישראל, ולא על ממלכת יהודה(, ְוִהְׁשַמְדִּתי ֹאָתּה, ֵמַעל ְּפֵני 

ָהֲאָדָמה..." )עמוס ט' 8(.

העם היהודי גלה מארצו אל התפוצות.   •
)ירמיהו  ָיְדעּו..."  ֹלא  ֲאֶׁשר  ַּבּגֹוִים,  "ַוֲהִפצֹוִתים  ירמיהו:  הנביא  שניבא   כפי 

ט' 15(. ראה גם דברים ד' 27.

מדינת ישראל הוקמה מחדש ביום אחד.   •
אחרי שמועצת האו"ם הצביעה בעד הקמת מדינה יהודית, הוכרז ביום 



29

ישראל.  בארץ  היהודים  מדינת  של  הקמתה  על   )1948 במאי   14( אחד 
הנביא ישעיהו ניבא שזה יקרה: "ִמי ָרָאה ָּכֵאֶּלה ֲהיּוַחל ֶאֶרץ ְּביֹום ֶאָחד..." 

)ישעיהו ס"ו 8(.

תחיית השפה העברית אחרי אלפיים שנים שבהן הייתה שפה מתה.   •
מעולם לא התחדשה אף שפה מתה אחרת בהיסטוריה. העובדה שבשנת 
על  מצביעה  יום  היום  בחיי  דובריה  את  לשמש  העברית  חזרה   1948
התגשמות הנבואה בצפניה ג' 9: "ִּכי ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעִּמים, ָׂשָפה ְברּוָרה, ִלְקרֹא 

ֻכָּלם ְּבֵׁשם ְיהָוה, ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד".

העם היהודי קובץ מהתפוצות וחזר לארץ ישראל.   •
אין אף אומה בעולם שהופצה בכל קצוות העולם למשך תקופה כל כך 
ארוכה ולאחר מכן שבה והתקבצה להיות עם בארץ מוצאם. על כך ניבא 
ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע  ִיְׂשָרֵאל; ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה  ִנְדֵחי  ְוָאַסף  ישעיהו: "ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים, 

ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ" )ישעיהו י"א 12(. 

ארץ ישראל משגשגת תחת שלטון יהודי.   •
כ"ארץ  ותאר אותה  בישראל  טוויין  הנודע מרק  ביקר הסופר   1867 בשנת 
לווין  תמונות  ישימון".33  קינה...  מעוררת  אדמה  של  גדול  שטח  שוממה... 
עדכניות של המזרח התיכון מראות את האזור כולו, שרובו מדבר ושממה, 
והפריחה  השגשוג  על  ישראל.  שהיא   – ופורחת  ירוקה  אחת  נקודה  מלבד 
ֻּכֹּלה;  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ָּכל  ָאָדם,  ֲעֵליֶכם  "ְוִהְרֵּביִתי  יחזקאל:  הנביא  ניבא  הזאת 
ֲאִני  ִּכי  ִויַדְעֶּתם,  ֵמִראׁשֵֹתיֶכם,  ְוֵהיִטֹבִתי  ִּתָּבֶניָנה...  ְוֶהֳחָרבֹות  ֶהָעִרים  ְוֹנְׁשבּו 
ְיהָוה... ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש, ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם; ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן, 
ֶדה: ְלַמַען,  ִמְּבַׂשְרֶכם, ְוָנַתִּתי ָלֶכם, ֵלב ָּבָׂשר... ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהּשָׂ
ֲאֶׁשר ֹלא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב ַּבּגֹוִים... ְוָאְמרּו, ָהָאֶרץ ַהֵּלזּו ַהְּנַׁשָּמה, ָהְיָתה ְּכַגן 

ֵעֶדן" )יחזקאל ל"ו 35-10(. כמו כן מופיעה הנבואה בעמוס ט' 11, 14, 15.

הנביא ישעיהו מנבא על דבר מופלא שלא ייאמן – המדבר ילבלב ויפרח:

"ְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיה; ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת. ָּפֹרַח ִּתְפַרח..." 
)ישעיהו ל"ה 2-1(
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הוא מנבא שהמדבר יצמיח פרחים ויניב פרות:
"ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש ַיֲעקֹב, ָיִציץ ּוָפַרח ִיְׂשָרֵאל; ּוָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ְּתנּוָבה" 

)ישעיהו כ"ז 6(.

מדינת ישראל נמצאת כיום בין המדינות המובילות ביצוא במזרח התיכון. 
האירופי,34  האיחוד  לארצות  שושנים  ביצוא  בעולם  השלישית  המדינה  היא 
המייצאת כמיליארד וחצי שושנים בשנה לכל רחבי העולם. אך הייצוא הגדול 
מאז  פירות.35  אלא  פרחים  איננו  בישראל  החקלאיים  התוצרים  מבין  ביותר 
שנות ה-50 האחרונות של המאה הקודמת, חולקת ישראל את בקיאותה הרבה 

בענף החקלאות עם מדינות רבות בעולם.36 
הנביא ירמיהו התנבא בדיוק רב, שממלכת יהודה תצא לגלות בבבל למשך 
70 שנה. נבואה זו התגשמה כאשר בני ישראל היו בגלות בבל בין השנים 586 

לפנה"ס ועד 516 לפנה"ס:

ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ָהֵאֶּלה ֶאת  ַהּגֹוִים  ְוָעְבדּו  ְלַׁשָּמה  ְלָחְרָּבה  ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  ָּכל  "ְוָהְיָתה 
ַהּגֹוי  ְוַעל  ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ַעל  ֶאְפקֹד  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ִכְמֹלאות  ְוָהָיה  ָׁשָנה:  ִׁשְבִעים 
ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה, ֶאת ֲעו ָֹנם ְוַעל ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים. ְוַׂשְמִּתי אֹתֹו )את ממלכת בבל( 

ְלִׁשְממֹות עֹוָלם" )ירמיהו כ"ה 12-11(.

הרשע  העריץ  על  המכבים  של  המדהים  הניצחון  את  ניבא  דניאל  הנביא 
והאדיר, אנטיוכוס אפיפנס. ניצחון אותו חוגגים אנו מדי שנה בחנוכה: 

ּוְבַאֲחִרית...  ַיֲעֹמְדָנה...  ִמּגֹוי  ַמְלֻכיֹות  ַאְרַּבע  ַּתְחֶּתיָה:  ַאְרַּבע  "...ַוַּתֲעֹמְדָנה 
ַיֲעמֹד ֶמֶלְך ַעז ָּפִנים ּוֵמִבין ִחידֹות... ְוִנְפָלאֹות ַיְׁשִחית ְוִהְצִליַח ְוָעָׂשה ְוִהְׁשִחית 
ֲעצּוִמים ְוַעם ְקֹדִׁשים. ְוַעל ִׂשְכלֹו ְוִהְצִליַח ִמְרָמה ְּבָידֹו ּוִבְלָבבֹו ַיְגִּדיל... ּוְבֶאֶפס 

ֵבר" )דניאל ח' 25-22, דניאל י"א 4-3(. ָיד ִיּׁשָ

מאוד,  ומפורטות  מפורשות  נבואות  כיצד  המוגבל  בשכלנו  להבין  ניתן  לא 
שניתנו מפי בני אנוש התגשמו בדיוק רב כל כך, אלא אם כן הן נכתבו בהשראת 
עצמו  התנ"ך  ולמקום.  לשפה  לזמן,  מעבר  שהוא  יודע(  וכל  יכול  )כל  אלוהים 

מאשר שהוא דבר אלוהים חיים:

"ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו; ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה" )שמואל ב כ"ב 31(.

לדיון  אעלה  אותן  להתמלא,  הספיקו  נבואות שכבר  של  רב  עוד מספר  יש 
בפרק י"ב.
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ההיסטוריונים  רוב  והספקנים,  האתיאיסטים  של  טענותיהם  חרף 
והארכיאולוגים המכובדים יסכימו שמעולם לא נמצא שום ממצא ארכיאולוגי 
שהארכיאולוגים  ככל  למעשה,  הקודש.  בכתבי  הנאמר  את  הפריח  או  שסתר 
בכתבי  הנאמר  את  המחזקות  ראיות  יותר  מגלים  הם  כך  יותר  עמוק  חופרים 
הקודש. הרב נלסון גליק, ארכיאולוג אמריקני-יהודי הגיע למסקנה שממצאים 

ארכיאולוגיים אימתו שוב ושוב את מהימנות הכתובים:

"...ניתן לומר באופן קטגורי שלא נמצא כל ממצא ארכיאולוגי המנוגד 
לתיעוד בתנ"ך. לעומת זאת, נמצאו פריטים ואתרים ארכיאולוגים רבים 
היסטוריות  עובדות  מדויקים  בפרטים  או  ברורה  בצורה  המאשרים 
המוזכרות בפסוקי התנ"ך. כמו כן, הערכה נכונה של תיאורים בתנ"ך 
הובילה לעתים קרובות לתגליות מדהימות, היוצרות ריבועים בפסיפס 

העצום של הזיכרונות ההיסטוריים המדויקים כל כך שבתנ"ך".37

אמתות  את  המאששות  ארכיאולוגיות  תגליות  של  דוגמאות  כמה  להלן 
האירועים המתועדים בתנ"ך:

בית המקדש השני   •
הינו  להתפלל,  רבים  אנשים  כיום  באים  אליו  האתר  המערבי,  הכותל 
למעשה שריד עתיק – חלק מחומת מגן חיצונית של בית המקדש השני 
המוזכר רבות בתנ"ך. בנוסף, בשנת 1985 נחשפה מנהרה באורך 300 מטרים 
לא הרחק מהכותל המערבי, אשר ללא ספק שימשה את המלך הורדוס 
שבנה את בית המקדש השני. תיירים המבקרים בירושלים יכולים היום 
לעבור דרך המנהרה ההיסטורית ובאותה הזדמנות גם לראות את "שער 
 2007 בשנת  השני.  המקדש  בית  של  העתיקים  מהשערים  אחד  וורן",38 
אבני  את  סיתתו  הורדוס  המלך  עובדי  שבו  בירושלים  מכרה  התגלה 

הענק שאתם בנו את הכותל.39

מנהרת חזקיהו  •
המנהרה מיוחסת לחזקיהו )דברי הימים ב ל"ב 30( היא נבנתה בשנת 700 
לפנה"ס במטרה להוביל דרכה מים. המנהרה נתגלתה בחפירות במאה 
במימיה  ולדשדש  מודרכים  בסיורים  בה  לעבור  ניתן  וכיום  הקודמת 

בהליכה תת-קרקעית.40
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סדום ועמורה  •
התגלו חורבות סדום ועמורה. כתבי הקודש מספרים ששתי הערים האלה 

הושמדו בגלל חטאן.41 )בראשית י"ח – י"ט( 

בית המקדש הראשון  •
הראשון  המקדש  בית  את  בירושלים  בנה  המלך  ששלמה  בתנ"ך  כתוב 
ו'(. בשנת 1971 נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות שרידים  )מלכים א ה' – 

מהשער השלישי של בית המקדש אותו בנה שלמה המלך.42

חותמות ברוך  •
חותם  טביעות   – בולות   51 של  מצבור  ארכיאולוגים  גילו   1982 בשנת 
וחברו  סופרו  נריה,  בן  לברוך  המשתייכות  טין  פיסות  גבי  על  עבריות 
הנאמן של הנביא ירמיהו. על אחת מהן הופיע שמו של ְּגַמְרָיהּו ֶבן ָׁשָפן, 
והיא נמצאה בדיוק במקום שבו על פי ירמיהו ל"ו 10, הסופר ברוך בן 

נריה קרא מהספר את דברי ירמיהו באוזני כל העם לפני 2,600 שנה.43

קברות אברהם, שרה ובני משפחתם  •
בספר בראשית כ"ג 20-8, כ"ה 9 ומ"ט 30 כתוב שאברהם קנה את מערת 
אשתו.  שרה  של  מותה  לאחר  משפחתו  לבני  קבר  כאחוזת  המכפלה 
לבקר  ניתן  כיום  שם.  נקברו  ונשותיהם  יעקב  יצחק,  ושרה,  אברהם 

בקבריהם במערת המכפלה כהוכחה לאמתות הכתוב בתנ"ך.44 

עיר דוד  •
הטענה  את  מאששים   1993 בשנת  העתיקה  דוד  בעיר  שנמצאו  שרידים 
המקראית שדוד המלך אכן התגורר שם – בדיוק במקום שהתנ"ך מתעד. 
פרופסור אברהם בירן, ראש מכון גליק לארכיאולוגיה מקראית ב"היברו 
יוניון קולג' ", מצא פיסת כתובת בזלת בחפירות בתל דן. בין היתר מצוין 
בכתובת זו: "בית דוד", שמעניק לממצא הזה חשיבות גדולה. כלי חרס 
שנמצאו בסביבת אותו המקום מתארכים את הכתובת לזמן קצר לאחר 
הרשל  דוקטור  הספירה.  לפני  התשיעית  במאה  המלך  דוד  של  מותו 
שנקס ציין במאמרו בירחון "ארכיאולוגיה תנכית": "מצבת האבן מחייה 
את הכתובים בצורה דרמתית ביותר והיא נותנת לנו ביטחון גדול יותר 

שהכתוב בתנ"ך הוא אכן מציאות היסטורית".45

המלכים,  יוסף,  של  לחייהם  הוכחות  בחפירותיהם  מצאו  ארכיאולוגים 
יריחו.46 אבני  חומות  נפילת  כמו  שונים המוזכרים בתנ"ך,  ואירועים  הנביאים 
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ארץ ישראל העתיקות אכן זועקות ומדברות אלינו כפי שדבר ה' אומר בתנ"ך 
בחבקוק ב' 11:

"ִּכי ֶאֶבן ִמִּקיר ִּתְזָעק. ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנָּנה". 

בירחון  גם  כמו  פרייס,  רנדל  מאת   "The Stones Cry Out" בספר 
"ארכיאולוגיה תנכית", פורסמו הוכחות ארכיאולוגיות נוספות המאששות את 
אמתות התנ"ך. ויליאם פוקסל, המנהל האמריקני של המחלקה לארכיאולוגיה 

מקראית מסכם: 

"ממצאים ארכיאולוגים רבים ביססו את דיוקם של אין ספור פרטים, 
והביאו להכרה גדלה והולכת בתנ"ך כמקור למידע היסטורי".47 

אבל האם יכילו כתבי הקודש את כל הסיפורים האמתיים האלה שלהם כן 
נמצאו הוכחות ארכיאולוגיות ובו בזמן יכילו גם סיפורים בדויים לחלוטין? 

בכך  הכירה  חילוני,  מכון  "סמית'סוני",  שבמכון  אנתרופולוגיה  מחלקת 
הינם  בו,  המתועדים  ההיסטוריים  הספרים  בייחוד  בתנ"ך,  רבים  ש"חלקים 
ממקורות  שאספנו  מאלו  פחות  לא  ומדויקים  נכונים  היסטוריים  מסמכים 
עתיקים המתעדים את ההיסטוריה של העולם בימי קדם, ולמעשה כתבי התנ"ך 
או  נהרים  ארם  מצרים,  של  ההיסטוריים  התיעודים  מרוב  יותר  מדויקים  אף 

יוון".48
הראיות לאמתות התנ"ך הולכות ומתרבות עם גילויים מקריים כמו מציאת 
מגילות ים המלח בקומראן. באמצע המאה העשרים התגלו המגילות הגנוזות, 
והגילוי ההיסטורי כבש את הכותרות הראשיות של כל העיתונים באותו הזמן. 
רבים מהמלומדים  בעיני  התנ"ך  בספר  הכתוב  אמינות  הוכיחה את  זו  תגלית 
בעולם. מגילות ים המלח נכתבו בערך 1,000 שנה לפני העותק הקדום ביותר של 
התנ"ך שהיה קיים באותה העת, ובכל זאת הכתוב למעשה זהה אליו. מגילות ים 
המלח מהוות הוכחה שעותקי התנ"ך הקיימים היום, נאמנים למקור העתיק של 

אותו התנ"ך מלפני דורות רבים. 
הארכיאולוג הנודע ויליאם פוקסוול אולברייט שיבח את מגילות ים המלח 
העתיקים  הכתובים  שבממצאים  והחשוב  הגדול  הממצא  שהן  הכריז  כאשר 
שהתגלו בעת העכשווית".49 אם התנ"ך היה רמאות או בדיה, ולא מקבץ ספרים 
שנכתבו בהשראת רוח אלוהים, היו צריכים להימצא סתירות משמעותיות בין 
ההעתקים השונים שנכתבו בפער שנים כל כך עצום אחד מהשני. אם התנ"ך 
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או חלקים ממנו היו רק המצאה אנושית, הוא היה צריך להיות משוחד ולהכיל 
טעויות וסתירות רבות. למעשה, מגילות ים המלח הוכיחו שההיפך הוא הנכון – 

ההעתק העתיק יותר מעיד על אמתות ההעתק המאוחר יותר.
הראיות  את  בחשבון  ולוקחים  לעיל,  שפורטו  העובדות  את  כשבוחנים 
המאורעות  של  מדויק  מסמך  מהווה  שהתנ"ך  ברור  נעשה  הארכיאולוגיות, 
חיי  שנות   39 במשך  הללו  לעובדות  מודע  הייתי  לא  לצערי,  ההיסטוריים. 

הראשונות וחשבתי אז שהתנ"ך אינו אלא אוסף של בדיות ואגדות.

בתנ"ך כתובות עובדות מדעיות 

שלא היו עדיין ידועות לבני אדם באותה העת

האם ידעת שהתנ"ך מכיל עובדות מדעיות שלא היו ידועות לאנושות בזמן 
שבו הן נכתבו? ובכן, זה אכן כך! כיצד מחברי התנ"ך שזרו בו מידע על עובדות 
להלן  המידע?  אלוהים את  להם  להם אלמלא מסר  ידועות  היו  מדעיות שלא 

כמה דוגמאות של מידע מדעי זה.

העולם עגול ותלוי בחלל
עד שנת 1492 כל בני האדם האמינו שכדור הארץ הוא שטוח. דעה זו הייתה 
רווחת גם לפני 2,000 שנים כאשר הנביא ישעיהו כפר ב"חכמת" הדור שלו, וכתב 

שכדור הארץ עגול )חוגת הארץ(:

"ַהֹּיֵׁשב ַעל חּוג ָהָאֶרץ, ְוֹיְׁשֶביָה ַּכֲחָגִבים; ַהּנֹוֶטה ַכּדֹק ָׁשַמִים, ַוִּיְמָּתֵחם ָּכאֶֹהל 
ָלָׁשֶבת" )ישעיהו מ' 22(.

בערך באותה תקופה, תיאר איוב את כדור הארץ כתלוי בחלל: 

"ֹנֶטה ָצפֹון ַעל ּתֹהּו, ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִלי ָמה" )איוב כ"ו 7(. 

כמובן ששתי עובדות מדעיות אלו לא היו ידועות לאף אחד בדור של ישעיהו 
ואיוב. עם זאת, ישעיהו ואיוב ידעו את האמת. 

נתיבות בים
מזמור ח' נכתב על ידי דוד המלך לפני כ-3,000 שנה. פסוק 8 בפרק ח' מדבר 

על זרמי המים בימים: "ִצּפֹור ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים; ֹעֵבר ָאְרחֹות" )תהילים ח' 8(.
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בשנת 1855 גילה ד"ר מת'יו פונטיין מורי את זרמי הים. עד לאותה העת לא ידעו 
שיש נתיבות זרמים בימים. כיום אוניות משתמשות בזרמים הללו לניווט. אחד 
מהם, זרם הקרומוול עובר לאורך של 20,800 קילומטרים בתוך האוקיינוס השקט. 

קו השבר האחראי לרעידות האדמה באזורינו, עובר דרך הר הזיתים
הנביא זכריה ניבא בסביבות 520 שנה לפה"ס שיבוא היום והמשיח יעמוד על 

הר הזיתים הפונה לירושלים, וההר יתפצל לשניים:

ם ִמֶּקֶדם ְוִנְבַקע  "ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהֵּזיִתים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ְירּוָׁשלִַ
 ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמאֹד. ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו -

ֶנְגָּבה" )זכריה י"ד 4(.

ידוע כיום שישראל נמצאת על קו השבר הגדול ביותר בעולם, עמק הריפט, 
הבקע הסורי אפריקני.50 המכון הגיאולוגי בתל אביב גילה שיש קו שבר רציני 

של רעידות אדמה העובר דרך הר הזיתים.51 

ברית מילה ביום השמיני

"ּוֶבן ְׁשֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר ְלֹדרֵֹתיֶכם..." )בראשית י"ז 12(.

הערלה  הסרת  של  המדהים  היתרון  את  לאחרונה  רק  גילה  הרפואי  המדע 
דווקא ביום השמיני ללידה. ביום השמיני להולדת בן זכר, רמת הפרותרומבין 
מגיעים  הדם(  קרישת  חלבוני  ליצירת   K בויטמין  משתמש  )הגוף   K וויטמין 
לשיאם.52 ברור שאלוהים ידע על תכונה זו של הפרותרומבין ולכן ציווה שהזכרים 
הנולדים לבני ישראל ימולו ביום השמיני. בנוסף, גילו שהסרת הערלה מאבר 
1988, אגוד הרופאים  המין של הזכר בברית המילה מגנה מפני דלקות. בשנת 
יעיל לרפואה ציבורית"  נתן את חותמתו על ברית המילה כ"כלי  בקליפורניה 

)החלטת חוק מרץ 1988(.53 

עובדות מדעיות נוספות שמוזכרות בכתבי הקודש

לאוויר יש משקל
העובדה שלאוויר יש משקל התבססה בסך הכול לפני 300 שנה, עד לאותו 
הזמן לא ידע זאת איש. אך בתנ"ך, עובדה זו מוזכרת בספר איוב שנכתב לפני 

יותר מ-2,000 שנה:

הטענה: אין הוכחה שמה שכתוב בכתבי הקודש הוא דבר אמת
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ַמִים  "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ָּתבֹוא ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ִּביָנה ְוֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ָכל ָחי, ּוֵמעֹוף ַהּׁשָ
ִנְסָּתָרה... ֱאֹלִהים ֵהִבין ַּדְרָּכּה ְוהּוא, ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה, ִּכי הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ 

ַמִים ִיְרֶאה. ַלֲעׂשֹות ָלרּוַח ִמְׁשָקל..." )איוב כ"ח 25-20(. ַיִּביט, ַּתַחת ָּכל ַהּׁשָ

החיים הם בדם
בשנת 1616, גילה ויליאם הנרי שמחזור הדם בגוף חיוני כדי לחיות. עובדה 

שהתנ"ך גילה 3,000 שנה קודם.

"ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהוא..." )ויקרא י"ז 11(. 

המצאת הפצצות האטומיות
הנביא זכריה כתב לפני 2500 שנה על כלי נשק קטלניים והרסניים שיגרמו לעור 

לנשור מהגוף. היום אנחנו מבינים שכלי נשק גרעיניים וכימיים גורמים בדיוק לזאת:

ם:  "ְוזֹאת ִּתְהֶיה ַהַּמֵּגָפה ֲאֶׁשר ִיּגֹף ְיהָוה ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָצְבאּו ַעל ְירּוָׁשלִָ
ָהֵמק ְּבָׂשרֹו ְוהּוא ֹעֵמד ַעל ַרְגָליו ְוֵעיָניו ִּתַּמְקָנה ְבֹחֵריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ִּתַּמק ְּבִפיֶהם" 

)זכריה י"ד 12(. 

התאדות המים 
כיום ידוע שהמים מתאדים ועולים לשמים, שם הם מצטברים לעננים ואחר 
כך יורדים בחזרה כגשם, וחוזר חלילה. שלמה המלך כתב על כך בספר קהלת 

א' 7 לפני דורות רבים:

"ָּכל ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל ַהָּים, ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא; ֶאל ְמקֹום, ֶׁשַהְּנָחִלים הְֹלִכים  
ָׁשם ֵהם ָׁשִבים ָלָלֶכת".

מחזוריות הרוח
כיום ידוע שיש מחזוריות בכל התהליכים בעולם, כולל המחזוריות של נשיבת 

הרוחות. שלמה המלך ידע על תופעה זו לפני 3000 שנה:

ְוַעל ְסִביבָֹתיו ָׁשב  "הֹוֵלְך ֶאל ָּדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון. סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵלְך ָהרּוַח 
ָהרּוַח" )קהלת א' 6(.

חיידקים יכולים לגרום למחלות
כיום ידוע שחיידקים יכולים לעבור מאדם אחד לשני ולגרום למחלות. לפני 
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אלפי שנים נכתבו בתורה מצוות רחיצת ידיים וניקיון )ויקרא י"ג, י"ד, ט"ו(:

"ְוִכֶּבס ֶאת ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוָטֵהר" )ויקרא י"ד 9(. 

הבריאות הנפשית משפיעה על הבריאות הפיזית
כיום מבינים את השפעת המתח והדאגות על הבריאות הפיזית. דאגה יכולה 
להביא למחלות, ודיכאון יכול להביא לבעיות פיזיות חמורות. 3,000 שנה קודם 

לכן, הפסוקים שבתנ"ך מגלים לנו מידע זה:

"ַחֵּיי ְבָׂשִרים ֵלב ַמְרֵּפא ּוְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה" )משלי י"ד 30(. 

"ֵלב ָׂשֵמַח ֵייִטיב ֵּגָהה ְורּוַח ְנֵכָאה ְּתַיֶּבׁש ָּגֶרם" )משלי י"ז 22(. 

בשר חזיר ופירות ים מעבירים מחלות
בספר ויקרא בתנ"ך אלוהים מצווה על בני ישראל לא לאכול בשר חזיר ולא 

לאכול פירות ים למיניהם:

"ֶאת ֶזה לא תאְכלּו... ְוֶאת ַהֲחִזיר... ָטֵמא הּוא ָלֶכם" )ויקרא י"א 4, 7(. 

"ְוכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת, ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים, ִמּכֹל ֶׁשֶרץ ַהַּמִים... ֶׁשֶקץ 
ֵהם ָלֶכם" )ויקרא י"א 10(. 

השערוניות  מחלת  את  להעביר  יכולים  נגועים  שחזירים  גילו   1860 בשנת 
)trichinosis(54 ופירות ים מעבירים וירוסים.55 בנוסף, חזירים ורכיכות ניזונים 

מנבלות – מנהג לגמרי לא בריא.56 
ייתכן שמידע זה המופיע בתנ"ך זמן כה רב לפני שמדענים גילו אותו, הוא 
הדבר שהשפיע על מדענים ידועים, כמו סר פרנסיס בייקון, סר אייזק ניוטון, 

וגליליאו גליליי, להכיר באמת של התנ"ך:

יצירותיו  המדעית.  המהפכה  על  ומגן  פילוסוף   – בייקון  פרנסיס  סר 
רכישת  כלומר  המדעי,  למחקר  אינדוקטיבית  מתודולוגיה  מבססות 
מידע מעולם הטבע על ידי ניסויים, צפייה ובדיקה של היפותזות. היה 

גם מייסד החברה המלכותית של לונדון. הוא אמר דברים אלה: 

הטענה: אין הוכחה שמה שכתוב בכתבי הקודש הוא דבר אמת
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"...אדם אינו יכול ללמוד יתר על המידה את ספר הספרים, שהוא דבר 
אלוהים..."57

סר אייזק ניוטון – ממציא תיאוריית הכבידה ושלושת חוקי התנועה, 
אמר אף הוא: 

מאשר  מהימנותו,  על  המראים  ודאיים  סימנים  יותר  בתנ"ך  "מצאתי 
בכל ספר היסטוריה אחר".58

 
החוקים  מושג  את  שפיתח  אסטרונום  פיסיקאי,   – גליליי  גליליאו 

המטימתיקאים השולטים ביקום:

דבר  'כל  הוצגו:  לא  שעדיין  הכתובות  )הפיזיות(  התיאוריות  "בעניין 
המנוגד לתנ"ך חייב להיות ללא ספק שגוי, לכן יש להוכיחו בכל דרך 

אפשרית' ".59

ד"ר צ'ארלס ה' מאיו – מנתח, ובנו של אחד ממייסדי קליניקות המאיו 
המפורסמות מסכים:

"גם בחולי וגם בבריאות ניתן למצוא נחמה ועצה טובה בתנ"ך".60

אבותינו המופיעים בסיפורי התנ"ך אכן היו קיימים

תולדות חייהם של נח, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אליהו הנביא, שלמה המלך, 
דוד המלך, כתובים בתנ"ך בפרוטרוט. למעשה, יש לנו היום יותר מידע המעיד 
היסטוריות  דמויות  חייהם של  על  מידע  הנ"ל מאשר  הדמויות  חייהם של  על 
אחרות, כדוגמת כריסטופר קולומבוס. אנשים מוכנים לקרוא ולקבל בשמחה 
כדברי אמת מידע בלתי אמין על חיי קולומבוס, ולמה שלא יקבלו? אך כאשר 
בתנ"ך  מתועדים  שהם  כפי  אבותינו  אבות  של  ותורותיהם  בחייהם  מדובר 

נתקלים בסקפטיות מצדם. 

אמריקנים מפורסמים רבים בטחו בכתבי הקודש

נמצאים  אנו  החדשה,  והברית  התנ"ך  כתבי  במהימנות  בוטחים  כאשר 
בחברתם של מפורסמים רבים:
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"בלתי אפשרי להנהיג מדינה ללא אמונה באלוהים ובכתבי הקודש".61   •
ג'ורג' וושינגטון

"התנ"ך הוא הספר הטוב ביותר בעולם, מכיל בתוכו יותר מכל הספריות   •
שראיתי מעודי".62 ג'ון אדמס

"התנ"ך יוצר את האנשים הטובים ביותר בעולם".63 תומס ג'פרסון  •

"ספר הספרים הוא הסלע עליו עומדת הרפובליקה שלנו".64   •
אנדרו ג'קסון

"התנ"ך הוא העוגן לחירות שלנו".65 יוליסס ס' גרנט  •

"אין מלומד שיכול להרשות לעצמו להיות בור בכתבי התנ"ך".66   •
תאודור רוזוולט

אלוהים  דבר  הוא  כי  הספרים,  מכל  ביותר  הטוב  הספר  הוא  "התנ"ך   •
המלמד אותנו כיצד להיות מאושרים בעולם הזה ובעולם הבא".67 

העליון  המשפט  בית  של  הראשון  הראשי  המשפטים  שר  ג'יי,  ג'ון 
בארה"ב.

"השכלה היא חסרת ערך ללא כתבי הקודש... דבר ה', המופיע בתנ"ך סיפק   •
את כל החוקים הנחוצים כדי להדריכנו כיצד לנהוג".68 נח ובסטר

"ספר התנ"ך הוא בעל ערך רב יותר מאשר כל הספרים שאי פעם הודפסו   •
ויצאו לאור".69 פטריק הנרי

בשנים  האומה  אבות  על  התנ"ך  השפעת  את  בבירור  לראות  "ניתן   •
ידי  על  מודרכים  שלנו  האויבים  האמריקאית.  לרפובליקה  הראשונות 
היומין,  עתיקת  אמונתנו  באמצעות  מודרכים  אנו  האנושי.  למין  הבוז 
'ַוִּיְבָרא  בראשית:   – בתנ"ך  הראשון  בספר  הראשון  מהפרק  המתחילה 

ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָּבָרא אֹתֹו' ".70 
פרנקלין ד' רוזוולט

הטענה: אין הוכחה שמה שכתוב בכתבי הקודש הוא דבר אמת
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הציטוט האחרון הוא מזעזע אך המילים שבו נוקבות: 

"הסופרים המוכנים לשסע את גרונם למען הדברים שהם כותבים, הם 
האמונים בעיניי".71 בלייז פסקל, פילוסוף ומתמטיקאי צרפתי שפיתח 

את תורת ההסתברות המודרנית.

הספקנים הופכים להיות מאמינים

 
ניסו למצוא  דין ומלומדים רבים  במהלך השנים, סופרים מבריקים, עורכי 
דרכים להוכיח שהתנ"ך אינו אמת. תוך כדי התהליך, קרה דבר יוצא מן הכלל: 
אכן  הוא  החדשה  והברית  התנ"ך  בספרי  שהכתוב  השתכנעו  עצמם  הספקנים 

אמת לאמיתה. להלן רשימת הספקנים לשעבר הכוללת את:
ק' ס' לואיס, סופר מפורסם.  •

ג'וש מקדאול, סופר וסופר-שותף ליותר ממאה ספרים.  •
."Faith under fire" לי סטובל, סופר ומגיש תכנית הטלוויזיה  •

ניו  מדינת  מושל  וטריטוריאל,  חור  בן  הספר  מחבר  ואלאס,  ליו  ג'נרל   •
מקסיקו לאחר מלחמת האזרחים של ארה"ב.

דר' פרנק מוריסון, עורך דין מפורסם ומחבר הספר –   •
."Book that refused to be written"       

סר ויליאם רמסי, מלומד אנגלי.  •

סיכום

אני עצמי הייתי הספקן הגדול מכולם. אך הפכתי למאמין מושבע באמינות 
התנ"ך  מחברי  על-טבעי.  ידע  בו  ומצאתי  שחקרתי  לאחר  הספרים,  ספר  של 
חולקים כבוד לאלוהים ולא לעצמם. הם מורים לאנשים את הדרך לאלוהים 
החכם, השופט והמושיע ולא לעצמם. דבר שגרם לי לראות את הספר כמהימן 
אף יותר. החכמה הנצחית, הדיוק ההיסטורי והנבואי, הידע המדעי שקדם לזמנו – 
כל אלו מורים על השראה אלוהית. אין ספר דומה לו בין כל הספרים. בדבריו 

ביטא אברהם לינקולן את רגשותיי בדיוק רב: 

שנתן  ביותר  הטובה  המתנה  הוא  הקודש  כתבי  שספר  מאמין  "אני 
אלוהים לבני האדם".
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הטענה
אני אדם טוב וזה מה שהכי חשוב 

יש האומרים: "אני בן אדם טוב, וזה מה שהכי חשוב". הבעיה בקו המחשבה 
הזה היא שכאשר אנו מכריזים על עצמנו כ"טובים", אנו נוטים לנהוג בעצמנו 
שנחשבת  התנהגות  ללכת.  בחרנו  שבה  הדרך  את  ולהצדיק  הרחמים  במידת 

בעיניי לטובה, אינה בהכרח התנהגות שהאחר מחשיב לטובה, ולהיפך. 

"ָּכל ַּדְרֵכי ִאיׁש, ַזְך ְּבֵעיָניו..." )משלי ט"ז 2(.

בילדיי  הטיפול  את  ולהשאיר  מאוחר  עד  לעבוד  שטוב  חושב  אולי  אני 
שלדעתי  נניח  אתי.  להסכים  שלא  יכולה  אשתי  אשתי.  של  בידיה  הזאטוטים 
אפשר לנהוג במהירות מופרזת כשמאחרים לאן שהוא, כדי לחסוך בזמן ולא 
לעכב את האדם שמחכה לי. כמובן ששוטר התנועה וחברת הביטוח לא יסכימו 
אתי. ייתכן שלפי דעתי טוב לעשן שלוש חפיסות סיגריות ביום כי אני חושב 
שהעישון מרגיע את עצביי וסותם לי את התיאבון כדי שלא אשמין. אבל לדעת 
הרופא שלי וכל מי שאוהב אותי, העישון מזיק לבריאותי ומקצר את תוחלת 
חיי. כבני אדם, אנחנו מתמחים בהמצאת נימוקים הגיוניים, תירוצים והצדקה 
למעשינו ואופן התנהגותנו. הנטייה הטבעית שלנו היא לרומם את מחשבותינו 

ודעותינו לרמה נעלה של "צלם אלוהים" כדי לדרג את עצמנו כ"טובים". 
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לנו  שתהיינה  צריך  טוב?  לא  ומה  טוב  מה  לדעת  באמת  יכולים  אנו  האם 
יש בהן  ואלוהים קבע את אמות המידה שלו בעשרת הדיברות,  אמות מידה, 
טוב  לא  טובה.  מידה  אינה  חמדנות  טוב.  דבר  לא  הוא  שקר  ברורה:  הדרכה 
לרצוח או לנאוף. אלוהים קבע את אמות המידה הללו ותיעד אותן בתנ"ך. אך 
של  הגבוהות  המידה  באמות  לעמוד  שיכול  אדם  אף  שאין  לנו  מראה  התנ"ך 

עשרת הדיברות.
אפילו לא אבותינו ה"צדיקים" – גם הם לא קיבלו ציון 100. אברהם, יצחק 
ויעקב שיקרו בעניין כה חשוב עד שהיה צורך לתעד זאת בתנ"ך. אברהם פקפק 
בהבטחתו של אלוהים לתת לו ולשרה אשתו הזקנה ילד, לכן הסכים לשכב עם 
שפחתה המצרית הגר. אחיו של יוסף השליכוהו אל הבור ומכרו אותו לעבדות 
ואחר כך שיקרו לאביהם באומרם שיוסף מת. דוד המלך ניאף בשכבו עם אשת 

איש ואחר כך שיקר ואף גרם למותו של הבעל. 
חזרו  הם  עמנו.  אבות  עם  שכרת  הברית  את  ביטל  לא  אלוהים  זאת,  ובכל 
בתשובה ואלוהים השתמש בהם ובגדול. הדבר נכון לגבי כולנו. אלוהים רוצה 
שנפנה אליו. בעבר חשבתי שאינני חוטא... במידה רבה. היום אני יודע שכולנו 

חוטאים.

"ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא" )קהלת ז' 20(.

"... ִּכי ֵאין ָאָדם ֲאֶׁשר ֹלא ֶיֱחָטא..." )מלכים א ח' 46(.

אותם  שיפרידו  מחטאיהם  בתשובה  לחזור  לאנשים  קרא  ישעיהו  הנביא 
מאלוהים:

ִהְסִּתירּו  ְוַחּטֹאוֵתיֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם  ְלֵבין  ֵּביֵנֶכם  ַמְבִּדִלים  ָהיּו  ֲעוֹ נֵֹתיֶכם  ִאם  "ִּכי 
מֹוַע" )ישעיהו נ"ט 2(. ָפִנים ִמֶּכם ִמּׁשְ

על כל אחד מאתנו לשוב לאלוהים ולקבל ממנו את סליחת החטאים שהוא 
שיש  הסליחה  מתנת  את  לנו  המזכיר  זיכרון  יום  הוא  כיפור  יום  לנו.  מציע 
לאלוהים עבורנו. ביום זה צמים היהודים ומתפללים שאלוהים יסלח להם על 
חטאיהם. גם אם לפי דעתנו אנחנו טובים, ואולי באמת אנחנו טובים בהשוואה 

לאחרים, עדיין כולנו זקוקים לסליחת חטאים מאלוהים, ככתוב בתנ"ך:

ִאם  ַיְלִּבינּו,  ֶלג  ַּכּׁשֶ ִנים  ַּכּׁשָ ֲחָטֵאיֶכם  ִיְהיּו  ִאם  ְיהָוה,  ֹיאַמר  ְוִנָּוְכָחה,  ָנא  "ְלכּו 
ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו" )ישעיהו א' 18(.
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כמו כן מזכיר לנו התנ"ך שאלוהים רואה את הלב, ולא את ה"מעשים הטובים" – 
המעשים הצדיקים למראית עין שאנו עושים כדי לבנות את התדמית האישית 

שלנו, או כדי להקנות לנו שם טוב, או אפילו כדי למצוא חן בעיני אלוהים.

"ַוְּנִהי ַכָּטֵמא ֻּכָּלנּו, ּוְכֶבֶגד ִעִּדים ָּכל ִצְדֹקֵתינּו". )ישעיהו ס"ד 5(.

מעניין שהתנ"ך מספר שחטאם של אדם וחווה היה שאכלו מעץ הדעת טוב 
ורע. מדוע אסר אלוהים עליהם לאכול מהפרי העסיסי של העץ השתול בגן עדן? 
אני מאמין שהסיבה לכך היא שאלוהים לא רצה שגברים ונשים יקבעו מה טוב 

ומה רע. תפקיד זה שייך אך ורק לאלוהים – הוא השופט, ולא אנחנו. 
שופט שהואשם במעשה פשע אינו יכול לשמש כשופט באותו התיק. הנאשם 
אינו יכול אפילו להופיע בפני שופט שהוא קרוב משפחה או חבר. השופט חייב 

להיות אובייקטיבי כדי להחליט אם הייתה עבירה על החוק. 
כך גם כאשר מדובר בחיינו המוסריים והרוחניים. כולנו נעמוד בפני שופט 
פי  על  המחליט  פנים,  משוא  ללא  הדן  מעלה,  של  דין  בבית  על-טבעי  צדק 
ושוב  שוב  אומרים  הכתובים  אך  ורחום,  חנון  אל  אכן  אלוהים  שלו.  החוקים 
על חטאינו, ככתוב  ולהתוודות  עלינו להכיר בעובדה שאנו חוטאים  שראשית 

בספר יחזקאל:

"ׁשּובּו ְוָהִׁשיבּו ִמָּכל ִּפְׁשֵעיֶכם ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶכם ְלִמְכׁשֹול ָעוֹ ן" )יחזקאל י"ח 30(.

אף אחד מאתנו לא יכול להגיע לרמת אמת המידה של אלוהים: כולנו זקוקים 
לחסדו ולסליחתו כדי לקבל את מתנת חיי הנצח עליה דיבר דניאל לפני 2600 שנה:

ְלִדְראֹון  ַלֲחָרפֹות  ְוֵאֶּלה  עֹוָלם  ְלַחֵּיי  ֵאֶּלה  ָיִקיצּו,  ָעָפר  ַאְדַמת  ִמְּיֵׁשֵני  "ְוַרִּבים 
עֹוָלם" )דניאל י"ב 2(.

לא מזמן השתתפתי בסמינר שם הסבירו שהסיבה שאיננו מרגישים את כוחו 
של אלוהים לעתים קרובות יותר היא בגלל המכשולים שאנו מציבים בדרכו. 
למצבר  שיש  לכוח  אלוהים  של  כוחו  את  השווה  היל,  גרייג  בסמינר,  המרצה 
הכבלים שמחברים  אם  תניע  לא  המכונית  טעון,  המצבר  כאשר  גם  במכונית. 
את הסוללה למנוע חלודים, כי החלודה מונעת מהכוח של המצבר להגיע למנוע 
מלפעול  אלוהים  של  כוחו  את  להגביל  עלולים  אנו  גם  דרך  באותה  ולהניעו. 
בחיינו. כדי לנקות את החלודה מהכבלים שמחברים אותנו לכוחו של אלוהים 

הטענה: אני אדם טוב וזה מה שהכי חשוב
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עלינו להתוודות על חטאינו ולחזור בתשובה לאלוהים.
יותר מעשים  עושה  אני  כי  טוב,  בן אדם  בהיגיון שאני  הייתי מתרץ  בעבר 
תעבורתי  שופט  בפני  עומד  שאתה  לעצמך  תאר  רעים.  מעשים  מאשר  טובים 
ומתחנן אליו: "אדוני השופט, אני נוהג טוב... רוב הזמן. אני עוצר ברוב שלטי 
יוציא  שהשופט  חושב  באמת  אתה  האם  האדומים".  הרמזורים  וברוב  העצור 
אותך זכאי? קל וחומר השופט העליון האולטימטיבי שבשמים. כולנו אשמים 
בדרגה זו או אחרת וזקוקים לחסדו. אך הוא רב חסד ומוכן לתת לנו חנינה אם 

רק נתוודה על חטאינו ונכיר בעובדה שאנו זקוקים לסליחת חטאים. 
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פרק ה'

הטענה
אין מוסר מוחלט. כל אדם יכול להחליט מה מוסרי מבחינתו.

כמה  עד  אך,  לפיהם.  להתנהג  וחוקים  מוסר  של  סטנדרטים  מציב  התנ"ך 
הקלה  של  הרגשה  לאדם  נותנים  למעשה  אלה  חוקים  מוזר,  נשמע  שהדבר 
ושחרור כי הם מספקים לנו גבולות וסדר. תאר לעצמך לדוגמה מערכת כבישים 
בין-עירוניים בלי קו אמצעי שמפריד בין המסלולים המנוגדים. כל אחד ינהג 
במסלול שמתחשק לו. ייווצר בלגן גדול! תאר לך מדינה כדוגמת ארה"ב בלי 
חוקה, בלי בסיס של חוקים, בלי הגבלות ותקנים. מייסדי האומה האמריקנית 
מעולם לא נתנו רשות לכל אזרח לבחור את ההתנהגות הנראית בעיניו כמתאימה 
ונוחה לו. הממשלה החדשה קבעה גבולות, שהם למעשה חוקים. כך גם אלוהים 
קבע גבולות של התנהגות על פי אמות המידה שלו, וכמו חוקי המדינה, גם הם 

חוקים תקפים.
הבחירה בידינו, אנו יכולים לבחור לסרב ללכת בדרכו, להתענג על "חופש" 
זמני. או לבחור להישאר בטווח שאלוהים קבע עבורנו. בעבר חייתי את חיי על 
פי ראות עיניי ולפי החוקים שקבעתי לעצמי. בגיל מסוים יצרתי לעצמי חוקים, 
וכאשר התבגרתי וחוקים אלה כבר לא התאימו לי פשוט שיניתי אותם. האם 
לא היה חכם יותר אילו הייתי מציית לחוקים הקבועים של בורא העולם? כבני 
אדם, אנו יכולים לנסות לפתור את האתגרים בחיינו תוך שימוש בידע המוגבל 
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שלנו, או לבטוח באלוהים רב החכמה. המציאות האובייקטיבית של אלוהים 
היא הקובעת מה האמת ומה לא, ולא הניסיון והדעה הסובייקטיבית שלנו. 

אילו לא היו חוקים מוחלטים, והאמת בחוקים הייתה יחסית ומשתנה על פי 
דעותינו ורצוננו, אזי היו בארץ אין ספור מצבים מנוגדים אחד לשני. היו קיימים 
מצבים מסוימים עבור כאלה שהיו מאמצים אותם ולא היו קיימים עבור אלה 
שלא היו מאמצים אותם. ברור שהמציאות אינה כזו הפכפכת. התנ"ך מבסס 
לנו  יש  כפייה,  כאן  אין  אבל  לקבלם.  ועלינו  בר-קיימא  וחוקים  מידה  אמות 
בחירה חופשית ואנו יכולים לסרב לקבלם. אולם, אם נבחר להכחיש את קיומם, 
אנו שמים את עצמנו בסכנה של תוצאות הרות אסון, כמו למשל, אם נתכחש 

לחוק הכבידה, אנו עלולים לגרום לתוצאות קשות. 

החוקים של אלוהים נועדו להגן עלינו

זאטוטים בדרך כלל אינם מודעים לסכנות האורבות להם כאשר הם משוטטים 
ניתן  הוריו,  להוראות  מציית  ילד  כאשר  זאת,  לעומת  בכבישים.  השגחה  ללא 
למנוע את האפשרות שהוא ייפגע ממכונית גדולה – קל וחומר כאשר מדובר 

בציות להוראותיו של אבינו שבשמים. 

סיפורו של נתן והעצמאות שאליה השתוקק

סיפורו של נתן מדגים את היופי והברכה שיש בהצבת גבולות ובהדרכה:

נתן  היֹה היה ילד בשם נתן שחי בחווה מגודרת בגדר מעץ. אביו של 
רבות  וסכנות  היות  לבדו,  הגדר  את  לעבור  לא  לעולם  אותו  הזהיר 
אורבות לו בצד השני. נתן ציית להוראותיו של אביו במשך שנות חייו 
הראשונות. אולם ביום סתווי אחד, כשנתן חשב שהוא כבר ילד גדול 
ועצמאי, החליט לשוטט בצד השני של הגדר. לאחר שחצה את הגבול 
רדף  ביופיים,  מרהיבים  ירוקים  שדות  פני  על  בשמחה  דילג  הבטוח, 
אחר פרפרים, הפך אבנים על תילם ונהנה מכל רגע של חופש באזורים 
האסורים הללו. נתן היה מאושר לחלוטין והחל לתהות מדוע אסר עליו 
מעברה  במבט  שחלפו.  השנים  כל  במשך  הללו  לאזורים  להגיע  אביו 
ואמר  התמרמר  נתן  מיותרת.  לפתע  לו  נראתה  היא  הגדר,  של  השני 
לעצמו שהגדר הוצבה כל כך קרוב לביתו, ובכל זאת נמנע ממנו הכיף 

הגדול שחיכה לו מעבר לגדר במשך שנים רבות. 
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ונהנה מכל רגע  לאחר שבילה את אחר הצהרים בחופשיות ובשמחה 
במרחבים הגדולים תחת הגבולות החדשים שביסס לעצמו, הביט נתן 
לפתע למעלה ונוכח שהלך לאיבוד ולא ידע היכן נמצא ביתו. הלילה 
החל לרדת ונעשה קר וחשוך. הוא היה רעב וצמא, אך לא היה לו כל 
אוכל או שתייה. לא היה לו מקום מקלט וגג מעל ראשו, ולא היה על 
גופו לבוש מחמם. מצבו הלך והחמיר כי הוא פצע את ידיו ודם החל 
פצעיו  על  לשים  משחה  או  תחבושת  ברשותו  הייתה  לא  מהן.  לנזול 

והדם המשיך לזרום מגופו.

רגעי האושר והכיף חלפו, ונתן החל להשתוקק לחזור לביתו המוגן. הוא 
הוא  אך  לו.  שיגישו  שידע  בפצעיו  ולטיפול  ולנחמה  ואמו  לאביו  ערג 
לא ידע היכן הם וכיצד למצאם. לא היו כל סימני דרך להראות לו את 
דרכו הביתה. כך מצא נתן את עצמו ללא אוכל ושתייה, ללא תחבושת 
לפצעיו, ללא מעיל או שמיכה לשמור עליו מפני הקור. הוריו לא היו 
כי   – זאת מסיבה אחת בלבד  וכל  ונחמה,  עזרה  לו  להגיש  כדי  לצדו 
התעלם מהזהרותיהם של הוריו ולא ציית לחוקיהם, אלא הלך אחרי 
שרירות לבו וחוקיו שהציב לעצמו. כעת הוא אבוד ומפוחד. הו, עד כמה 

השתוקק לסימן דרך. 

מהרגע,  וליהנות  במרחבים  לשוטט  החופש  את  יש  לנו  גם  לנתן,  בדומה 
זה  יהיה  אם  היא  השאלה  עלינו.  להגן  שנועדו  והחוקים  מהגבולות  להתעלם 

חכם לנהוג כך?

התנ"ך אינו מכיל חוקים אלא הוראות

לעתים  תורה.  הוראות. מכאן המילה  חוקים אלא  לא  היא  למעשה התורה 
קרובות מפרשים את המילה תורה כחוק יבש. אבל זה לא נכון. בורא העולם נתן 

לילדיו האהובים הוראות איך לחיות חיים טובים ובטוחים. 

"ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתיְך" )ירמיהו ל"א 3(.

וטיפול  וחוברת הוראות הפעלה  מכעיס אותי מאוד כאשר אני קונה מוצר 
אינה כלולה בערכה. לא מזמן התקלקלה מנורה במכוניתי והיה עליי להחליפה. 
מה עשיתי? שלפתי את חוברת ההוראות מתא הכפפות ועיינתי בה כדי לדעת 
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איך לעשות זאת. הייתי אסיר תודה שהייתה בידי חוברת ההוראות. 
אלוהים מסר לידינו ספר הוראות כדי שנצליח במסענו בחיים האלה. בידנו 
הבחירה אם לפעול על פי הוראותיו או להתעלם מהן. בדומה למלך דוד, מחבר 
מרבית ממזמורי התהילים, מצאתי שדרכו של אלוהים טובה הרבה יותר מכל 

דרך אחרת. 

"ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו, ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה. ָמֵגן הּוא ְלכֹל ַהֹחִסים ּבֹו" 
)תהילים י"ח 31(.
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פרק ו'

הטענה
אלוהים לא ענה לתפילותיי, סימן שהוא רחוק מאוד ממני.

רבים מאבדים אמונה משום שהם חושבים שאלוהים רחוק מהם. הוא אינו 
גדול. אולם  יומיומי אחד  ולעתים קרובות חיינו הם מאבק  עונה לתפילותינו, 
עלינו לזכור שאלוהים אינו שד שיוצא מבקבוק )כדוגמת ג'יני ממנורת אלאדין( 
ושואל: "מה תצווה עליי, אדוני? עומד אני לפקודתך כי עבדך אני!" אילו כך היה, 
היינו יכולים פשוט לבקש מיליון דולר, בריאות מושלמת, יופי מרהיב, ואישיות 

מקסימה, ומצפים שאלוהים ייתן לנו את כל מבוקשינו.
מהם  מאתנו  טוב  יותר  ויודע  עולם  אהבת  אותנו  אוהב  שבשמים  אבינו 
הדברים להם אנו זקוקים. בדברו הוא מציב תנאי, ומבטיח שאם נתענג עליו... 

הוא יגשים את משאלות לבנו. 

"ְוִהְתַעַּנג ַעל ְיהָוה ְוִיֶּתן ְלָך ִמְׁשֲאֹלת ִלֶּבָך" )תהילים ל"ז 4(.

נותן לנו אלוהים את כל מבוקשנו. כאשר רצוננו אינו תואם את  לא תמיד 
רצונו, נראה שאין הוא שועה לבקשותינו. אך אין זה כך. אלוהים בחכמתו הרבה 
כלל  בדרך  "חכה".  או  כעת",  "לא  ב-"לא",  ילדיו  לבקשת  לענות  לעתים  חייב 
הורים אינם נותנים לילדיהם כל מה שהם מבקשים. אילו היה כך, היו הילדים 
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אוכלים רק אוכל מהיר, לא עושים את מטלותיהם, לא הייתה שעת שינה קבועה, 
היה להם הספקת משחקי וידאו ללא גבול, עוזרות המנקות את חדריהם, ושעות 

שיחה ללא הגבלה בטלפון הסלולארי. 
אם כן, מדוע אלוהים אינו עונה לתפילות שבעינינו הן סבירות? זו תעלומה 
המושלם.  ובזמנו  באמונה,  מתבגר  שאני  ככל  אט  אט  לי  מתגלה  שפתרונה 
מה  יודעים  שהורים  כמו  להם,  שנזדקק  הדברים  מהם  מראש  יודע  אלוהים 
ילדיהם האהובים צריכים. בזמן שאנו מתפללים שהקשיים והניסיונות יחלפו 
מאתנו כמה שיותר מהר, אלוהים יודע שזמנים קשים הם בדיוק הדבר שעלינו 
לעבור כדי להתחשל, כדי ללמוד להתאזר בסבלנות וכדי שיבנה לנו אופי חזק 
וטוב. אילו היה אלוהים עונה מיד לכל בקשותיי, הייתי אוהב אותו רק משום 
שהוא קופץ מיד למלא כל משאלה. ברור שיש דברים שאיני מבין עדיין בקשר 
מתחיל  אני  הזמן  שבמשך  וגיליתי  בו,  ובוטח  עליו  סומך  אני  אבל  לאלוהים. 
כדי  כך  אותנו  תכנן  אלוהים  אולי  להבנה.  קשים  קודם  שהיו  עניינים  להבין 
לגרום לנו להיות צנועים וכדי לעודד אותנו לסמוך עליו ולהישען עליו. שלמה 
המלך, הנחשב בעיני רבים לאדם החכם ביותר שחי אי פעם עלי אדמות, כתב: 

ר  ֵען. ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו ְוהּוא ְיַיּׁשֵ "ְּבַטח ֶאל ְיהָוה ְּבָכל ִלֶּבָך ְוֶאל ִּביָנְתָך ַאל ִּתּׁשָ
ֹאְרחֶֹתיָך" )משלי ג' 6-5(.

אלוהים.  הוא  כי  לפעול,  שעליו  חושבים  שאנחנו  כמו  פועל  אינו  אלוהים 
כשאנו מחליטים כיצד אנו רוצים שחיינו יתנהלו, אנו למעשה לוקחים על עצמנו 
את תפקידו. דומה הדבר לבני נוער שמנסים להכתיב להוריהם מתי ואם בכלל 
ההורים  של  במכוניתם  ייסעו  או  ערב,  לארוחת  יבואו  חדריהם,  את  ינקו  הם 
יגידו ההורים  ללא רשות. נשמע קצת מוגזם, לא? סביר להניח שבמקרה כזה 
לילדיהם: "אין מצב, שכחו מזה. אנחנו עדיין ההורים פה ותפקידנו להחליט את 
ההחלטות האלה". בצורה דומה מגיב גם אבינו שבשמים כאשר אנו דורשים: 
"אם אתה אוהב אותי, תיתן לי את מה שביקשתי". הוא האלוהים, הוא אבינו 

שבשמים, והוא לא יסכים שילדיו יכתיבו לו כיצד לגדלם. 
אני מאמין שזמנים קשים בחיינו גורמים לנו לפנות לאלוהים. אינני חושב 
שאלוהים הוא הגורם לטרגדיות בחיינו, אך הוא כן משתמש בהן כדי לשפר, 

לבנות ולחזק אותנו. 
אנשי ְּבִלַּיַעל, לא אלוהים, גרמו לאסון התאומים בניו יורק ב-11 בספטמבר 
האזרחים  בין  שהיה  המדהים  הפעולה  שיתוף  את  זוכרים  כולנו  אבל   .2001
לרגלי  יחד  התאספו  ודמוקרטים  רפובליקנים  גורלי.  יום  באותו  האמריקנים 
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מדרגות בנין הקונגרס ושרו: "אלוהים, ברך את אמריקה". הייתה זו אחדות שלא 
נראתה כמותה מעולם. הטרגדיה של ה-11 בספטמבר חשפה את הצד הכי טוב 
של האנשים. אנשים חרפו את נפשם כדי להציל חיי אחרים ולספק עזרה כספית 
נדיבה לנזקקים. תגובה דומה הייתה בזמן החורבן הנורא של סופת ההוריקן 

קטרינה בספטמבר 2005. 
מחלה קשה וממושכת, מכאיבה ככל שתהייה, יכולה ליצור הזדמנות לספק 
שרטון,  על  שעלתה  יחסים  מערכת  בשיקום  להשקיע  כדי  הנחוץ  הזמן  את 
ותשומת הלב מופנית לדבר שבאמת חשוב בחיים. בזמנים קשים אנו נוכחים 
שהחיים שברירים ומשתנים, בלתי צפויים וחולפים מהר. לעומת זאת, היחסים 

שלנו עם אלוהים נשארים יציבים ונמשכים לעד. 
שלא  כעת  שמחים  מסוים,  מה  לדבר  שנים  לפני  שהתפללנו  מאתנו  רבים 
נענינו. אולי התפללנו להתקבל לעבודה שחשבנו שהיא מתאימה עבורנו, ואחר 
הוגן  פיצוי  נתנה  ולא  סגרה את שעריה  הרגל,  גילינו שהחברה פשטה את  כך 
לעובדיה. אולי התפללנו שאלוהים ישדך בינינו לבין מישהי מסוימת שנראתה 
יותר  נוכחנו שאלוהים ידע טוב  יותר  זוג מתאימה, אך שנים מאוחר  לנו כבת 
עונה לתפילות בהתבסס על  זה לא היה מוצלח. אלוהים  מאתנו מדוע שידוך 
התכנית הנשגבת שלו, לא על השכל האנושי. התכניות שלנו לא תמיד מתאימות 

לתכניתו של אלוהים.
אירוע מסוים בחיי המחיש לי באופן מיוחד מדוע מ"עז יצא מתוק" – כאשר 
לפעמים תפילה אינה נענית הרי זו ברכה. באביב 2007 התחלתי להרגיש כאבים 
בגב התחתון. הכאבים גרמו לי לאי נוחות כל כך גדולה שנאלצתי להפסיק כל 
פעילות גופנית. בטיול שעשיתי עם אשתי ושני בניי לפארק הלאומי יוסמיטי 
מטר.   100 אפילו  ללכת  יכולתי  לא  כי  הארוך  המסלול  את  לעשות  יכולנו  לא 
התפללתי רבות לאלוהים שירפא לי את הגב אבל לא קיבלתי שום תגובה ממנו, 

הגב שלי לא נרפא. 
ושני  ב-95%,  היה סתום  ללב  גילו אצלי שהעורק הראשי  מכן  חודש לאחר 
עורקים משניים היו סתומים ב-100%. סך הכול היו לי 13 סתימות עורקים בו 
זמנית! מעניין לדעת שישנם מצבים שבהם הגוף שלנו מייצר עורקים משניים 
חלופיים כדי שהדם יוכל להמשיך לזרום, למרבה השמחה כך עשה גופי. בכל 
זאת היה עליי לעבור ניתוח לב פתוח של 6 מעקפים. כשהגוף שלי מנע ממני 
לצעוד יתר על המידה בפארק יוסמיטי, היה זה כדי להציל את חיי. אילו הייתי 
צועד כמו שתכננתי, כנראה שהייתי מת מהתקף לב. אני חושב שאלוהים לא 
ענה לתפילתי לריפוי הגב שלי כי הייתה לו תכנית טובה יותר – להציל את חיי 
ולחזק את אמונתי. שבועות ספורים אחרי הניתוח כבר הייתי מסוגל ללכת 8 

קילומטר בלי שום תחושת אי נוחות בגב. 

הטענה: אלוהים לא ענה לתפילותיי, סימן שהוא רחוק מאוד ממני.
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אלוהים דואג לדברים שתזדקק להם בטווח הארוך, ולא לדבר שמתחשק לך 
כרגע. בדברו הוא מבטיח לנו שיברך אותנו:

"ִּכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֵּבַרְכָך, ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך" )דברים ט"ו 6(.

למדתי שעליי לבטוח באלוהים בכל מקרה. חכמתו עולה על חכמתי.
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פרק ז'

הטענה
אאמין באלוהים רק אם הוא יופיע בפניי או ידבר אליי 

בקול רם

אלוהים גילה את עצמו דרך המורכבות של העולם וזוהר דברו, התנ"ך. האם 
באמת נחוץ שהוא יתגלה לנו בדרך נוספת? ואילו היה אלוהים מדבר אלי בקול 
רם, האם לא הייתי מבקש שידבר אליי שוב, רק כדי שאהיה בטוח שזה אכן הוא 
שמדבר? אלוהים חצה את ים סוף כדי שבני ישראל יוכלו לעבור בחרבה, ובזאת 
שוב פקפקו  והם  רב  זמן  עבר  לא  אך  מידי המצרים שרדפו אחריהם;  הצילם 
של  קיומו  נגד  בוויכוחים  אלוף  להיות  יכול  אתה  מצמא.  להצילם  ביכולתו 
אלוהים, ואולי אפילו לשכנע אחרים. אך עבורי, ההוד הנהדר, הסדר, האיזון של 
היקום והמורכבות והצורה בה גופינו מתפקד, מהווים את ההוכחות הנחרצות 
על קיומו של אלוהים. אני יכול להביא הוכחות נוספות, אבל האם הן באמת 

נחוצות? אני מסכים עם דבריו של ראלף ולדו אמרסון כשאמר:

"כל מה שראיתי בחיי לימד אותי לבטוח בבורא העולם גם לגבי כל מה 
שעדיין לא ראיתי".73



54

עורך דין מוכיח את קיומו של אלוהים

הפעלה ניסיונית של "אחרי המוות"

כמה נפלא היה לו יכולנו למות רק זמנית ואז לשוב ולחיות. ניסוי קטן כזה, 
כמה  להבהיר  לנו  עוזרת  ספק  ללא  הייתה  המוות  שאחרי  החיים  של  בדיקה 
משקאות  או  מאכלים  של  לטעימות  בדומה   – לאלוהים  שקשורים  נושאים 

שנותנים לנו בחנויות. 
אילו יכולת לנסות את המוות והיית מוצא את עצמך, אחרי המוות, במקום 
לוהט מחום ובחברת טיפוסים רשעים ונאלחים, )שלּו היית בחיים לעולם לא 
היית מסתובב בחברתם(, ולאחר מכן יכולת לשוב ולחיות על כדור הארץ, היה 
יותר להחליט כיצד לחיות את חייך. אבל מה לעשות, אלוהים  לך פשוט וקל 
בחר שלא לתת לנו את האפשרות לחוות את החיים אחר המוות בעודנו חיים 
לגבי התעלומה המסתורית  תוהים  אותנו  להשאיר  בחר  אלוהים  עלי אדמות. 

הזאת. 
נוכח  אני  אך  השוטים.  העשבים  את  בורא  הייתי  לא  אלוהים,  הייתי  אילו 
כעת שהעשבים השוטים נחוצים כדי שנוכל להעריך את הדשא הירוק והמלא. 
כך. אילו  כל  היו מיוחדים  היו הסחלבים מצויים בשפע בכל מקום, לא  אילו 
הייתי אלוהים לא הייתי בורא את "כוכב הכלב", הכוכב הענק בחלל הגדול ב-7 
רואה  הייתי  לא  ב'.  בפרק  הזכרתי  שאותו  שלנו  הארץ  מכדור  קוואדריליונים 
כל תועלת בזה, במיוחד בהיותו כה רחוק מאתנו. אך אלוהים ידע שיגיע היום 
שבו נהייה מסוגלים לצפות בהתפעלות בכוכב מסיבי זה, המצביע על הבורא 
אלוהים  של  יופיו  את  לגלות  רוצים  כאשר  שחווים  החוויה  הנפלא.  היצירתי 
בזווית מסוימת כדי שאפשר  יש להחזיק  דומה לצפייה בכדור בדולח שאותו 
יהיה לראות את הנצנוצים וקרני הצבע היפיפיים המתגלים בו, שקודם לכן היו 

חבויים מהעיניים. 
עמקו  מחשבותיו  משלי,  יותר  הרבה  וגבוהה  עמוקה  אלוהים  של  ההבנה 
ולהאזין  שלו  בתכנית  לבטוח  למדתי  לכן  מדרכיי,  גבהו  ודרכיו  ממחשבותיי 

לקולו עם הלב שלי.
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פרק ח'

הטענה
העיקר שתהייה מאושר

מה  "כל  או  מאושר",  שתהייה  "העיקר  קרובות:  לעתים  אומרים  אנשים 
שאלוהים רוצה עבורי הוא שאהיה מאושר". הבה נבדוק את הרעיון שכל מה 

שאלוהים רוצה בשבילנו זה שנהייה מאושרים.
אושר?  לנו  שגורמים  הדברים  היו  לשדוד  או  להשתכר  לגנוב,  אם  ומה 
הטרוריסטים שגרמו לאסון הנורא של מגדלי התאומים ב-11 בספטמבר עשו 
מה שהם חשבו שיגרום להם לאושר )להגיע לגן עדן( – מבחינתם הדבר שיגרום 
מה  עשו  הנאצים  גם  האיסלאם.  בדת  שכופר  מי  את  לרצוח  הוא  אושר  להם 
קלוקס  "הקו  ארגון  מעשיהם?  עם  נסכים  האם  אושר.  להם  שיסב  שהאמינו 
קלאן", כנופיות הפשע, הנרקומנים, עושים גם הם את מה שגורם להם לאושר, 

האם ניתן לדמיין עולם המתנהל במטרה להגיע לאושר שכזה?
ובכן, אתה יכול לומר, כל מה שאני רוצה זה להיות מאושר, ובתנאי שאיני 
פוגע באחרים. כשאתה צופה כל היום בטלוויזיה, האם אתה עושה את הדבר 
הנכון? כשאני אוכל 6 המבורגרים וצ'יפס כל יום מימות השבוע כי הדבר מסב לי 
אושר, האם אני עושה את הדבר הנכון? כשאני מחליט לא להשתתף בשיעורים 
לי  כי מסב  זאת עבורי  ומשלם כסף למישהו שיעשה  בית,  ולא להכין שיעורי 
אושר לא ללמוד ולא להכין שעורי בית, האם אני עושה את הדבר הנכון? כשאני 
מעשן שלוש חפיסות סיגריות ושותה 12 פחיות בירה כל יום כי הדבר מסב לי 
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שהם  ברור  אך  לאחרים  מזיקים  לא  אלה  כל  עבורי?  טוב  הדבר  האם  אושר, 
מזיקים לאדם העושה זאת לעצמו. 

עליי,  "סמוך  או  עושה דברים כאלה קיצוניים",  "אבל אני לא  אולי תאמר, 
אני בוחר להתנהג בצורה סבירה – אין איש שיכול למצוא דופי בבחירות שלי". 
הבעיה עם גישה כזאת היא שיש על כדור הארץ 6.65 מיליארד אנשים, שכל אחד 

מהם מחליט מהי התנהגות סבירה בעיניו. 
במסגרת המאמצים להשיג את האושר הפרטי שלנו, אנו לעתים קרובות בוררים 
את החוקים ואמות המידה שלפי דעתינו צריכים להנהיג את דרכי העולם. בחברה 
שלנו יש הרבה חוקים שמכתיבים מהי ההתנהגות המקובלת, במטרה למנוע את 
הבלבול ואת חוסר הסדר שייווצרו אילו כל אדם יקבע לעצמו את החוקים. חיוני 
שתהיה מעורבות חיצונית, שרק היא תחליט מה אמת מידת ההתנהגות המקובלת. 
כאזרחים, אין לנו חופש לעשות ככל העולה על רוחנו. ובאותו האופן אלוהים גם 
לא נותן לנו שליטה על חוקי הטבע, הרוח והגוף. כמו חוקי המדינה, אלוהים קבע 

גם פרמטרים שאותם כתב בספר ההדרכה שנתן לנו – התנ"ך.

להיות עשיר ומפורסם לא מקנה את נוסחת הפלאים לאושר

רבים חושבים שאם הם רק יגיעו למעמד של העשירים ומפורסמים, שהוא 
מנת חלקם של כוכבי הוליווד, הם יגיעו לאושר העילאי – גם אם זה יהיה רק 
לזמן מה. למרות עושרם הרב, מספר רב של ידוענים אינם מסופקים, ומחפשים 
הנכסף.  לאושר  להגיע  במטרה  ואלכוהול  סמים  של  מהירה  במנה  החסר  את 
שהיו  ידוענים  של  ארוכה  לרשימה  מצטרפות  לוהאן  ולינדזי  ספירס  בריטני 
בכל  התפרסמו  הילטון  פריס  של  הבושות  גמילה.74  במרכזי  לשהות  חייבים 
גמילה  ומרכזי  סוהר  מבתי  ויצא  נכנס  הבן  דאוני  רוברט  בעולם.  העיתונים 
פעמים רבות. עושר ופרסום אינם מהווים את נוסחת הפלא לאושר כפי שרבים 
חושבים. שיעור הגירושים גבוה מאוד בהוליווד. הכסף לא מבטיח אושר וסיפוק 

לטווח ארוך, ואפילו לא שקט נפשי, כפי שנכתב בתנ"ך לפני אלפי שנים:

"ְוֵעיֵני ָהָאָדם ֹלא ִתְׂשַּבְעָנה" )משלי כ"ז 20(.

החרדה שלי

הייתי סטודנט למשפטים, באתי ממשפחה אוהבת מהמעמד הבינוני. הייתה 
לי קריירה מבטיחה, הייתי עמית בחברת עורכי דין בעלת מוניטין, הייתי חניך 
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במשרד התובע המרכזי. הייתה לי בת זוג נהדרת )היום היא אשתי(. היו לי חיים 
נפלאים. הייתי די מאושר )לפחות כך חשבתי בזמנו(. אנשים רבים שואפים לחיים 
כשלי. ברם, הייתי אובססיבי לגבי עצמי – הייתה לי אובססיה לדברים שעניינו 

אותי, לכסף שלי, להצלחה שלי, לקריירה שלי – כל אלה גרמו לי ללחץ רב. 
היקמתי  קריירה,  לי  בניתי  הדין,  עורכי  לשכת  בחינות  את  שעברתי  אחרי 
משרד עורכי דין מצליח וחשבתי שחיי מתנהלים בכיוון הנכון. במשרדי עבדו 
עבורי עורכי דין נוספים והרווחתי סכומי כסף גדולים. עברתי לגור בבית גדול 
ויפה ועברתי למשרד גדול יותר בבניין יוקרתי. כל זה היה תודות לשני לקוחות 
גדולים שהיו לי, אלו היו חברות גדולות וחשובות אשר היוו 70% מנתח עסקיי 
כעורך דין. מספר חודשים אחר כך, אחד משני הלקוחות החשובים שלי מכר את 
עסקו והשני חיסל את עסקו. תוך זמן קצר ירדו הכנסותיי פלאים. הייתי מלא 
חרדות, אושרי נמוג, ותקפו אותי נדודי שינה. כל חלומותיי, תכניותיי, ושאיפותיי 

התמוטטו – לא הייתי יותר בשליטה עליהם.
כעסתי שהעניינים לא הלכו כשורה ושהשפיעו על מצבו של האדם החשוב 
ביותר בחיי – אני. התמקדתי בהצלחה בעולם הזה, שתמיד חשבתי שהיא אשר 
תסב לי אושר. וכרעם ביום בהיר גיליתי שיעדים ששאפתי אליהם יכולים לפתע 

להשתבש ואתם ייעלם לו האושר לו כה ייחלתי.
ודאג  קשה  "עבוד  היה:  התקופה  באותה  לעצמי  הצבתי  אותו  אחד  חוק 
למרות  אחר.  אדם  לכל  או  לאלוהים  זקוק  לא  שאני  לעצמי  לעצמך". אמרתי 
שחוויתי רגעים קטנים של אושר, לא הייתה לי השמחה התמידית בלב, שתעזור 
לי להחזיק מעמד ולהתגבר על מצוקות כמו המצב הקשה אליו נקלעתי באותו 
ומאתגרת,  קשה  הייתה  מכן  לאחר  מיד  שבאו  השנים  עם  ההתמודדות  זמן. 
כיום,  לנו.  לעזור  מנת  על  מספק  שאלוהים  והחכמה  הנחמה  ממנה  ונעדרה 
כשמופיעות בחיי בעיות או צרות, אני כבר מצויד טוב יותר כדי להתמודד אתן, 

כי עכשיו אני יודע שאלוהים נמצא לצדי.

האושר הוא מצב חולף וזמני − אינו זהה לשמחה

חיים  לנו  יש  כי  לאושר  חושבים שהגענו  אולי  אנו  לנסיבות.  האושר קשור 
טובים – משרה טובה, בית נחמד, בת זוג נאמנה, חברים קרובים, בריאות תקינה. 
אבל אם נאבד אחד מהדברים הללו, מהר מאוד נאבד את האושר הרגעי. ממש 

כפי שאי אפשר לאחוז ברוח, כך לא ניתן לאחוז באושר. 
שקורה  מה  למרות  שנשאר  עמוק  פנימי  סיפוק  הרגשת  היא  שמחה  מנגד, 
בחוץ. האושר בא מדברים חיצוניים, אבל שמחה באה מבפנים – היא שלום 

פנימי שסיפק בורא היקום – אלוהים האוהב אותך וצופן אותך בכף ידו: 

הטענה: העיקר שתהייה מאושר
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"ַּגם ֵאֶּלה ִתְׁשַּכְחָנה ְוָאֹנִכי ֹלא ֶאְׁשָּכֵחְך. ֵהן ַעל ַּכַּפִים ַחּקִֹתיְך..." )ישעיהו מ"ט 
.)16-15

גיליתי שהדבר היחיד שאינו חולף ושיכול "למלא אותנו", הוא אהבת האל. 
כזאת  בצורה  בנויה  מכונית  אליו.  שנערוג   – אלוהים  אותנו  ברא  שכך  נראה 
שהדבר היחיד שיכול להפעיל את מנועה הוא דלק. תנו לה קוויאר ושמפניה 
יקרים ואלה לא יוכלו לגרום למכוניתך לנסוע, אלא להיפך, הם יגרמו למנוע 
נזק. כך גם ה"מכל" שלנו. רק "דלק" מסוג אחד ממלא אותו בדבר הנכון. אם 
גבוה  "אני ממלא את המכל באוקטן  זה כמו להגיד,  ונבטח באלוהים,  נסמוך 

שמאפשר לי לתפקד כראוי ולהיות מוכן לכל אתגר בשבילי החיים". 
הווארד יוז, שהיה בזמנו האדם העשיר ביותר בעולם, היה רדוף פחד ומוזריות. 

להלן אחד מהדיווחים על הדרך שבה הסתיימו חייו:

כחוש  לקבר.  להיכנס  מוכן  אימים,  מהלכת  גותית  דמות  היה  "הוא 
זקנו  64 קילו, מיתמר לגובה של למעלה מ-2 מטר...  מאוד, שוקל רק 
ארוך ומדובלל המגיע עד לאמצע חזהו, ציפורני אצבעות ידיו ארוכות 
ומחרידות, בצבע צהוב מגעיל בצורת המברג בפותחן בקבוקי יין. רוב 
ספור  אין  ראשו...  בצד  לצוץ  מתחיל  גידול  ורקובות.  שחורות  שיניו 
סימני דקירות מחטים על גופו... הווארד יוז היה מכור לסמים... מיליונר 

נרקומן". 75

הכוכבת ההוליוודית, מרלין מונרו, נחשבה לאחת הנשים היפות בעולם של 
שלה.  ההוליוודית  הקריירה  ובשיא  ועשירה  מפורסמת  הייתה  השישים.  שנות 
היא הייתה נשואה לג'ו דימאג'יו, שהיה בזמנו אחד מגדולי שחקני הבייסבול 

בעולם. עם זאת, ישנה סברה שמרלין מונרו התאבדה. 
יש דיווחים שג'יי פול גייטי, בזמנו אחד העשירים המופלגים ביותר בעולם, 
היה אדם מאוד לא מאושר ובלתי מסופק. אותו דבר מספרים גם על ג'ק קנט 
קוק, בעלים לשעבר של קבוצת ספורט מפורסמת בארה"ב וביליונר שהצליח 
בזכות עצמו, גם הוא נחשב לאדם מאוד לא מאושר. מייקל ג'קסון היה ידוע בכל 

העולם כאחד מזמרי הפופ הגדולים בכל הזמנים, וכאדם מוזר ומלא פחדים. 
ראיין  דייניר,  דר' אד  בנושא אושר,  אחד החוקרים האמריקנים המובילים 
49 מהאנשים העשירים ביותר בארה"ב וגילה ש-80% מהם מאמינים שהעושר 
לא מביא אושר. יש גורמים רבים שמביאים למצב הזה )עושר ללא אושר( החל 
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והמתחים  בלחצים  וכלה  שלהם  מהזמן  גובה  שהעושר  המוגזמות  מהדרישות 
לשמור על סגנון חיים יוקרתי.76

דר' רוני ג'נוף בולמן ועמיתיה השוו בין בני אדם "ממוצעים" לבין זוכי פרסים 
בסכומים גדולים בלוטו, וגילו שעם הזמן שחולף לאחר הזכייה, הרגשת האושר 
של רגע הזכייה חולף, וככל שהזמן עובר גם אם העושר נשאר, הם חוזרים למצב 
שהיו בו לפני הזכייה כאשר לא היו מאושרים כי לא היו עשירים – אותו מצב 

של חוסר אושר שבו נמצא האדם ה"ממוצע".77
רצונו של אלוהים הוא שכולנו נפנה את לבנו אליו ונאפשר לו למלא אותנו 
יותר  לא  בר-חלוף.  הינו  רגעית אחרת,  רוח  כל התרוממות  כמו  אושר,  בשפע. 
מאשר אשליה, זיוף של השמחה ושל שלום אמתי. שלום ושמחה אמתיים באים 
מאלוהים, חודרים ללבנו ונשארים שם לעד. אלוהים מסוגל למלא אותך בשפע 
שלו, כך שהאושר המיוחל ייראה בהשוואה כמשהו רדוד. כפי שאמר סופר רבי 

המכר, ג'ון אורטברג: "אנו זקוקים לדבר שאף אחד אינו יכול למכור לנו".
מה הדבר אשר יסב לך שמחה? להרבה אנשים, כולל אותי, יחסים אישיים עם 

אלוהים הסבו שמחה ושלום פנימי. נראה לי שכדאי לך לנסות להשיג אותם. 
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הטענה
אסור לאף אחד לכפות על אדם אחר את אמונתו ודעותיו 

בנוגע לדתו המסוימת 

לכפות או לשתף?

כשאני רואה מישהו מעשן סיגריה בזמן שהוא מתדלק בתחנת דלק, עולה 
בי רצון עז לרוץ ולספר לו על הסכנה הגדולה הכרוכה במעשהו. כשאני רואה 
רוצה להסב את  נוהג במכונית בלי להיות חגור בחגורת בטיחות, אני  מישהו 

תשומת לבו לסיכון שהוא לוקח. 
בדרך כלל בני אדם רוצים לספר לאחרים על משהו טוב שגילו – ממסעדה 
לדיאטה  ועד  לאחרונה,  צפו  בו  לב  מחמם  מסרט  בשוק,  מציאות  ועד  טובה 
האחרונה שעבדה עבורם. אנו רוצים שגם אחרים ייהנו כמו שאנחנו נהנים. אנו 
רוצים שהם יפיקו את התועלת שהפקנו מדבר זה או אחר. אם נאבקתי במשך 
קילוגרמים  להוריד  מאמץ  בלי  כמעט  הצלחתי  ובסוף  משקל,  בעודף  שנים 
ממשקלי תודות לספר על דיאטה מסוימת, הייתי מספר על כך לכמה חברים 
טובים שלי שנמצאים במצב דומה – ובהחלט ממליץ להם על הספר שעזר לי. 
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הדתיים המעצבנים האלה

עלינו לזכור שאלה שרוצים לחלוק עם אחרים על אמונתם באלוהים ועל חיי 
הנצח, הם בני אנוש לא מושלמים, כמוך וכמוני. הם לא מספרים לך על אהבתו 
של אלוהים על מנת לקבל פרס, או כי הם מקבלים אחוזים מחברה מסוימת, או 
20% הנחה על קנייה באיזו חנות. הם רוצים לחלוק אתך את ההתלהבות הכנה 
שלהם מאלוהים כי חייהם השתנו בצורה מופלאה, דרמתית ולפעמים מיידית. 
המניע שלהם הוא שאיכפת להם ממך, והם רוצים לעזור לך, כך שגם חייך ישתנו 

לטובה באותה מידה.
 

אילו אכילת רימונים הייתה יכולה להציל את חייך

נניח שקראת בעיתון על מחקר שנעשה על מאות מיליוני בני אדם. המחקר 
יתגמדו,  יותר, הבעיות בחייך  גילה שאם תאכל רימון אחד ביום, תרגיש טוב 
המוות  גילה המחקר שאחרי  לכך  ונניח שבנוסף  עילאית.  נפש  ותחווה שלוות 
פרסומות,  מיסים,  מלחמות,  כאב,  אין  שבו  למקום  עדן,  גן  אל  היישר  תעלה 
מכירות  אנשי  ניידים,  טלפונים  קלוריות,  תשישות,  שקרים,  נובחים,  כלבים 
בטלפון, עבודות בית, חשבונות, פקקי תנועה, כעס בכבישים, אינפלציה, ניצול 
ילדים, עושק מבוגרים או זיהום אוויר. )מן הסתם גיליתי כרגע מהם כל הדברים 
שמרגיזים אותי בעולם הזה( – תחייה לעולמי עולמים בגן עדן הזה, שלא ניתן 

לדמיין עד כמה נפלא ומיוחד הוא. 
אילו היית קורא בעיתון על התגלית של הרימונים שמשנים כך את החיים, 
האם לא היית רוצה לבדוק את אמינות המחקר? האם לא היית מנסה למצוא 
באינטרנט כל מידע אפשרי על "אכילת רימונים וגן עדן?", האם לא היית מבקש 
בפינת  כך  על  ושמעת מישהו מדבר  כך? במידה  על  חוות דעתם  מחברים את 
רחוב, ונראה לך שהוא יודע יותר ממך על הנושא, האם לא היית מעוניין לקבל 
על  לך  שיש  קדומה  דעה  מכל  להיפטר  מסכים  היית  האם  נוסף?  מידע  ממנו 

רימונים ולתת להם סיכוי?
לאנשים רבים לא הייתה כל בעיה לחקור ברצינות את מסתורי הרימונים, אך 
הם לא יגלו כל עניין ורצון לחקור את מסתורי אלוהים. כפי שציינתי בתחילת 
הספר, במשך שנים רבות הייתי שייך לחוג הספקנים שאינם מעוניינים לדרוש 
את אלוהים. הייתכן שהיה דבר מה שעצר את הסקרנות הטבעית שלי? יש פסוק 

בתנ"ך המבטיח שנמצא את אלוהים כשנדרוש אותו בכל לבבנו:

הטענה: אסור לאף אחד לכפות על אדם אחר את אמונתו ודעותיו בנוגע לדתו המסוימת 
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"ּוִבַּקְׁשֶּתם אִֹתי ּוְמָצאֶתם ִּכי ִתְדְרֻׁשִני ְּבָכל ְלַבְבֶכם" )ירמיהו כ"ט 13(.

כאשר אנו דורשים את אלוהים בכל לבבנו, תעלומות נפתרות, הנסתרות של 
אלוהים מתחילות להתגלות, ושפע ברכות מתחיל לזרום אלינו. מרגע שטועמים 
את טעמו המתוק של אלוהים ואת הטוב שלו, עורגים ליותר ויותר ממנו. אני 
לא  אלוהים.  של  אהבתו  על  יותר  וללמוד  לבדוק  לבך,  את  לפתוח  לך  קורא 

תתאכזב!
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פרק י'

הטענה
הדת מושחתת 

נכון  רבים דוחים את אלוהים כי הם חושבים שהדת המאורגנת מושחתת. 
שיש בדתות מאורגנות לעתים קרובות שחיתות, גאווה, ושאיפות אישיות, אך 
מרוצים  שאיננו  מפני  רק  המסר  את  דוחים  כשאנו  בחכמה  נוהגים  אנו  האם 

מהאדם שמוסר אותו? 
אם אתה חושד שמוסד או ארגון דתי מסוים מושחת, מנע רגליך מלדרוך שם. 
אבל אל תיתן למעשים של אנשים שמידת הכנות שלהם פגומה, או לגישה הלא 
נכונה שלהם, לגרום לך לדחות את המסר האמתי על האהבה, הסליחה ומתנת 

הישועה שאלוהים מציע לך.
אם נשדדתי בזמן ששיחקתי גולף במגרש גולף מסוים, אני אולי לא אסכים 
לשחק יותר גולף באותו מגרש, אבל לא אוותר לחלוטין על משחקי גולף אלא 

אמצא מגרש אחר. 
אפשר להשתמש בחבל כדי להציל מישהו שנפל לבור, או כדי לעשות ממנו 
לולאה ולתלות מישהו על עץ. אותו החבל יכול להציל חיים או להמית. כך גם 
הפסוקים בכתבי הקודש. אותם פסוקים מצילי חיים, עלולים להיות מעוותים 
על ידי אנשים המשתמשים בהם לרעה. זה לא אומר שהפסוקים עצמם מרושעים 

או מסוכנים. 
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כפי שציינתי קודם, הדעות והניסיון האישי שלנו אינם אלה שקובעים מהי 
אלינו.  קשורה  שאינה  אובייקטיבית  מציאות  ידי  על  נקבעת  האמת  האמת, 
גם אם תגרוס במגרסה חשבונית שנשלחה אליך, ובאופן סובייקטיבי תחשוב 
קיים. באותו  יהיה  עדיין  הגריסה, במציאות החוב  ידי  על  חוסל  שהחוב שלך 
אופן, כל מה שחווית באופן אישי בדתות מאורגנות, לא משנה את המציאות 

הקיימת של אלוהים.
אנא אל תוותר על אלוהים רק בגלל ניסיון מר שהיה לך בבית הכנסת, או 
בקהילה משיחית מסוימת. פנה אל אלוהים, התמקד בו, ותן לו להיות המקור 
לשמחה בלבך. לחלופין, המנהיגים במוסד מסוים יכולים להיות אנשים בעלי 
צריך  אתה  בהם  לא  אבל  לחיקוי,  מודל  מהווים  אפילו  גבוה,  ומוסר  ערכים 

להאמין ולתת את האמון האולטימטיבי שלך. 
יש הדוחים את כתבי הקודש כי לדעתם הדת היא הגורם למלחמות ופירוד. 
לרומם את  כדי  לרעה  נכון שאחוז מסוים של דתיים בכל דת משתמשים בה 
יותר. אך האם די בכך  ולהבדיל את עצמם מהם כטובים  עצמם מעל אחרים 
לגרום  עלולות  כדי להשליך הצידה את אהבתו של אלוהים? הפרעות אכילה 
לאכול!  להפסיק  מספקת  סיבה  לא  בהחלט  זו  אבל  למוות,  ואף  למחלות 
התמקד באלוהים, הבט אליו ולא אל שליחים בני אנוש שאינם מושלמים, ולא 

תתאכזב!
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פרק י"א

הטענה
אם אלוהים קיים, מדוע יש כל כך הרבה סבל בעולם?

ישנם רבים החושבים שלא יכול להיות שאלוהים קיים כי אלוהים טוב לא 
היה מרשה שיתרחשו זוועות כה רבות בעולם, כמו השואה. זו עמדה מעניינת, 

ובמבט ראשון נראה שיש בה היגיון. ברם, בואו נתעמק בנושא. 
ידוע לכל שהשואה התחוללה כתוצאה מעלייתו לשלטון של אדולף היטלר 
בזכות תומכי המפלגה הנאצית. האם אלוהים יכול היה לעצור בעדם? כן, אבל 
אילו היה אלוהים מתערב במעשיהם, הוא היה מבטל את הבחירה החופשית 
ואת הרצון החופשי שנתן לבני האדם. האם זה מה שאנו רוצים? כמובן שהיינו 
רוצים שאלוהים יתערב ויעצור את מעלליהם של אויבינו. אך האם היינו רוצים 
שיתערב ברצון החופשי שלנו או במעשים שאנו בוחרים לעשות? תאר לעצמך 
שאלוהים היה מונע בעדך להשיג את יעדיך בתחום הקריירה שבה אתה חפץ 
פשוט כי בחירתך אינה תואמת את רצונו? או אם אלוהים היה מתערב בסכומי 
לצרכיך  שמספיק  כסף  סכום  רק  לשמור  לך  נותן  בעבודה,  שהרווחת  הכסף 
מרוצה  היית  האם  עניים?  לנזקקים  השאר  את  לתת  ממך  ודורש  הבסיסיים, 

מכפייה כזאת?
באהבתו הרבה אלינו, נתן לנו אלוהים רצון חופשי לקבל את ההחלטות שלנו. 
רק כך אנו יכולים לאהוב אותו אהבה אמתית ללא כפייה. למרבה הצער, לא 
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תמיד עושים בני האדם את הבחירות הנכונות. אך נפלא הדבר כאשר אנו עושים 
את הבחירה הנכונה – לאהוב אותו. 

בעולם החופשי, אנשים בוחרים עם מי הם רוצים להתחתן. אנו נוצרים את 
שינסה  מי  לכל  מאוד  ונתנגד  בפז,  יסולא  שלא  ערך  יקר  כדבר  הזה  החופש 
להכתיב לנו עם מי עלינו להתחתן. באותה מידה, בחסדו הרב, נתן לנו אלוהים 
רצון חופשי לבחור אם אנו רוצים ליצור אתו קשר ולפתח אתו יחסים אישיים, 

או לא. 
החופש  למען  שנלחמו  נדכאים  אנשים  על  בסיפורים  גדושה  ההיסטוריה 
שלהם והזכות להשתמש ברצון החופשי שלהם. בני אדם נולדו לחופש, ועורגים 
נפשם למות במלחמות, כדי  נשלל מהם. רבים חרפו  אליו כשהחופש המיוחל 
ויליאם ואלאס, שהנהיג את המהפכה  להשיג את החופש. אחד מהם היה סר 
הסקוטית נגד הדיכוי של אנגליה. מלחמתו של ואלאס למען החופש הונצחה 

בסרט זוכה האוסקר בשנת 1995 בשם "לב אמיץ".
יהיו תמיד אנשים, שישתמשו ברצון החופשי בדרכים שיגרמו נזק לאחרים. 

אך גם בזמנים הקשים ביותר נוכל להיאחז בדבר אלוהים המבטיח: 

"ִּכי ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַהַּמֲחָׁשבֹת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹחֵׁשב ֲעֵליֶכם, ְנֻאם ְיהָוה: ַמְחְׁשבֹות 
ָׁשלֹום ְוֹלא ְלָרָעה, ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה" )ירמיהו כ"ט 11(.

מדינת ישראל קמה מתוך תלי האפר של השואה. אלוהים נתן לעם היהודי 
"תקווה לעתיד" בכך שנתן לו את מולדתו, זמן קצר לאחר זוועות מלחמת העולם 

השנייה. 
בני  של  החופשי  מהרצון  כתוצאה  סובלת,  שלנו  החברה  קרובות  לעתים 
עקב  התפתחו  ווירוסים  בקטריות  כי  שונות,  ממחלות  סובלים  אנו  האדם. 
הבחירות שהאנושות עשתה במשך דורות רבים. לדוגמה, במשך שנים מילאנו 
את הסביבה והמזון שאותו אנו אוכלים בכימיקלים רבים הגורמים למחלות. 
מזיקה,  בקטריה  להתרבות  חממה  יצרו  וניקיון,  היגיינה  חוסר  לכך,  בנוסף 

שהתפשטה במהירות על ידי נסיעות של אנשים ממקום למקום בעולם.
מחלות וסבל תוקפים אותנו למרות הכוונות הטובות שיש לנו. גם אם נתמיד 
פתאום  יכולה  עדיין  פיזי,  בכושר  ונהיה  בריא,  אוכל  נאכל  גופנית,  בפעילות 
מכונית לפגוע בנו. או שנבנה את בית חלומותינו, ונמלא אותו במזכרות יקרות 
ערך, ולפתע עלולה לפרוץ שריפה ולהשמיד את הכול. אנו יכולים להשקיע זמן 
ומאמצים כדי לבנות לעצמינו מוניטין ולהיות מכובדים בחברה, ומישהו עלול 
להוציא עלינו דיבה ולפזר האשמות שווא, שכביכול ביצענו איזה פשע, ושמנו 

הטוב ייהרס וכל מאמצינו ירדו לטמיון. 
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עם  שלנו  היחסים  מערכת  הוא  הזמן,  במבחן  לעמוד  שיכול  היחיד  הדבר 
אלוהים. איש לא יכול לקחת זאת מאתנו, יחסים אישיים עם אלוהים הם מה 

שנותן את השלום והשקט הנפשי בלב הסערות של החיים.
ששכנו  הכינים  על  אפילו  לאלוהים  להודות  מסוגלת  הייתה  בום  טן  קורי 
להתרחק  לנאצים  שגרמו  אלו  הם  כי  הריכוז,  במחנה  כשהייתה  בשערותיה 
ממנה. ככל שאמונתנו וביטחוננו באלוהים הולכים ומתחזקים, למרות הנסיבות 

והמצבים הקשים, כך גם גדל כוחנו ושלום פנימי ממלא את תוכנו.

"וקְֹוֵי ְיהָוה ַיֲחִליפּו ֹכַח, ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים; ָירּוצּו ְוֹלא ִייָגעּו, ֵיְלכּו ְוֹלא ִייָעפּו" 
)ישעיהו מ' 31(.

אלוהים "גורם לכך שהכול חובר יחד לטוב" אם רק נבטח בו ונסמוך עליו 
את  אינו מסלק  אלוהים  הבטחותיו.  על  ונשען  עוברים,  שאנו  בזמנים הקשים 
צרותינו וסבלותינו, אלא עוזר לנו לצלוח את כור ההיתוך, ומספק לנו את הכוח 
יטהר  שיצרוף,  הדבר  יהיו  והצרות  הסבל  דבר,  של  בסופו   – עליהם  להתגבר 

ויחזק אותנו.

הטענה: אם אלוהים קיים, מדוע יש כל כך הרבה סבל בעולם?
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פרק י"ב

הטענה
התנ"ך אינו מדבר על המשיח שבא לעולם לפני 2000 

שנה

ישנן נבואות רבות בתנ"ך על המשיח, והנבואות על ביאתו של המשיח לפני 
2000 שנה הן מדויקות ב-100%.

כמו כן ישנם פסוקים רבים בתנ"ך על המשיח שיביא ישועה לעולם. למעשה, 
יותר מ-300 נבואות בתנ"ך הן על ביאתו של המשיח, וישוע הוא שמילא אותן. 

תאר לעצמך מה הסיכויים לכך!
ניבאה  דיקסון  ג'ין  המתקשרת  ה-20,  המאה  של  המאוחרות  ה-50  בשנות 
שירצחו את הנשיא הבא של ארה"ב. כאשר הנשיא הבא, ג'ון קנדי נרצח בשנת 
1963, התפרסמה גב' דיקסון עקב הניחוש הזה, למרות שנבואות רבות שלה לא 

התקיימו. לעומתה, נבואותיהם של הנביאים בתנ"ך התקיימו ב-100%.
 2000 לפני  ישוע  מילא  שאותן  המשיח  על  נבואות  ויותר   300 מתוך   7 להלן 

שנה:79
1. הנבואה: המשיח ייוולד בבית לחם. 

ִמֶּקֶדם,  ּומֹוָצאָֹתיו  ְּבִיְׂשָרֵאל  מֹוֵׁשל  ִלְהיֹות  ֵיֵצא  ִלי  ִמְּמָך  ֶלֶחם...  ֵּבית  "ְוַאָּתה 
ִמיֵמי עֹוָלם" )מיכה ה' 1(. 



72

עורך דין מוכיח את קיומו של אלוהים

עובדה: ישוע נולד בבית לחם )מתי ב' 6-1, לוקס ב' 20-1(.

2. הנבואה: המשיח ייכנס לירושלים כשהוא רוכב על חמור. 
ְונֹוָׁשע  ַצִּדיק  ָלְך,  ָיבֹוא  ַמְלֵּכְך  ִהֵּנה  ם,  ְירּוָׁשלִַ ַּבת  ָהִריִעי  ִצּיֹון,  ַּבת  ְמאֹד  "ִּגיִלי 

הּוא, ָעִני ְוֹרֵכב ַעל ֲחמֹור" )זכריה ט' 9(. 

עובדה: ישוע נכנס לירושלים רוכב על חמור )מתי כ"א 9-1, יוחנן י"ב 
.)16-12

3. הנבואה: העם שאליו שייך המשיח יבזה וידחה אותו.
"ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִׁשים... ּוְכַמְסֵּתר ָּפִנים ִמֶּמּנּו, ִנְבֶזה ְוֹלא ֲחַׁשְבֻנהּו"

}הכוונה לעם ישראל{ )ישעיהו נ"ג 3(. 
"ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה" )תהילים קי"ח 22(. 

עובדה: יהודים רבים דחו את ישוע המשיח )מתי כ"ו 4-3, יוחנן י"ב 43-37, 
מעשי השליחים ד' 12-10(.

נכים, יפקח  המשיח ירפא חולים, יפקח עיני עיוורים, ירפא  4. הנבואה: 
אוזני חירשים ויתיר לשון אילמים.

"ָאז ִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרים ְוָאְזֵני ֵחְרִׁשים ִּתָּפַתְחָנה. ָאז ְיַדֵּלג ָּכַאָּיל ִּפֵּסַח ְוָתרֹן 
ְלׁשֹון ִאֵּלם" )ישעיהו ל"ה 6-5(.

עובדה: ישוע ריפא חולים רבים, פקח עיני עיוורים, ריפא נכים, חירשים 
ואילמים )מתי י"א 5-4, ט"ו 31-30(.

5. הנבואה: המשיח ימות עבור חטאי העולם.
ה  ֻּכָּלנּו... ַּכּשֶׂ ֲעו ֹן  ִהְפִּגיַע ּבֹו ֵאת  ַויהָוה  ָּפִנינּו.  ְלַדְרּכֹו  "ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו, ִאיׁש 

ַלֶּטַבח יּוָבל... ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים, ִמֶּפַׁשע ַעִּמי ֶנַגע ָלמֹו" )ישעיהו נ"ג 8-6(. 

עובדה: ישוע לקח על עצמו את העונש שהגיע לנו )כל בני האדם( ומת 
עבור חטאי העולם. עיין בישעיהו פרק נ"ג ותיווכח בעצמך שאין אחר 
מלבד ישוע שמילא את הנבואה על עבד ה'. התלמוד, בסנהדרין צ"ח, 
א' מכיר בזה שישעיהו נ"ג מדבר על המשיח )ראה יוחנן א' 29, יוחנן י"ט, 
הברית  בכתבי  אחרים  רבים  ובפסוקים   ,15 א'  לטימותיאוס  ראשונה 

החדשה(.
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6. הנבואה: המשיח ייצלב.
"ִּכי ְסָבבּוִני ְּכָלִבים, ֲעַדת ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני, ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי... ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ָלֶהם 

ְוַעל ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל" )תהילים כ"ב 17, 19(.
"ְוהּוא ְמחָֹלל ִמְּפָׁשֵענּו, ְמֻדָּכא ֵמֲעו ֹנֵֹתינּו, מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא 

ָלנּו" )ישעיהו נ"ג 5(. 
ָאָדם"  ִמְּבֵני  ְוֹתֲארֹו  ַמְרֵאהּו  ֵמִאיׁש  ִמְׁשַחת  ֵּכן  ַרִּבים  ָעֶליָך  ָׁשְממּו  "ַּכֲאֶׁשר 

)ישעיהו נ"ב 14(.

עובדה: ישוע נצלב )ראה מתי כ"ז 35, לוקס כ"ד 34-33, 40-39(.
ונ"ג  נ"ב  וישעיהו  לפנה"ס   1000 בשנת  בערך  נכתב  כ"ב  שמזמור  מעניין 
רק  הונהג  מוות בצליבה  עונש  זאת,  עם  לפנה"ס.   700 נכתב בערך בשנת 

בשנת 600 לפנה"ס או אפילו מאוחר יותר!

7. הנבואה: המשיח יקום מן המתים. 
"ִּכי ֹלא ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול, ֹלא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת" )תהילים ט"ז 10(.

 
עובדה: ישוע קם מן המתים אחרי שלושה ימים )ראה מעשי השליחים ב' 

36-23, י"ג 37-33, מתי כ"ח 20-1(.

בנוסף, מופיעה נבואה על זמן מותו של המשיח בספר דניאל פרק ט' 27-25. 
יַח ְוֵאין לוׂ" )ימות ואיננו יותר(.  ֵרת ָמשִׁ דניאל מנבא בבירור, שבזמן מסוים "ִיכָּ
ליתר דיוק, הנביא מציין ש-69 )62+7( שבועות של שנים או x 69 7 = 483 שנים 
בערך  פרס  מלך  נתן  אותה  ירושלים,  את  ולבנות  לשוב  ההכרזה  אחרי  יחלפו 
בשנת 444 לפנה"ס. )ראה נחמיה ב' 1(. בפרק ט' מנבא דניאל על מותו של המשיח 
בערך בשנת 39 לפנה"ס. כאשר ממירים את 483 השנים הללו מלוח שנה הרומי 
)המבוסס על חודשי הירח – 360 ימים בשנה( שהשתמשו בו בתקופתו של דניאל, 
ללוח שנה הגריגוריאני )365 ימים בשנה(, השנה בה דניאל ניבא שהמשיח ימות 
הייתה  ההיסטוריונים  רוב  טענת  פי  שעל  השנה,  בערך  זו   – לספירה   32 היא 
ימים.  173,880  = ימים   360  x שנים   483( לתחייה.  קם  הצלוב  ישוע  שבה  השנה 

 לחלק ל-365.25 ]מוסיפים 0.25 עבור שנים מעוברות[ התוצאה היא – 476 שנים. 
476 שנים אחרי 444 לפנה"ס היא שנת 32 לספירה(. המסקנה מהחישובים הללו 

היא שהמשיח היה חייב לבוא בתקופה שישוע חי עלי אדמות. 
בפסוקים הבאים דניאל כתב שאחרי שהמשיח ייכרת, בית המקדש ייחרב 
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צורך  יותר  יהיה  שלא  הסיבה  חטאים.  עבור  חיים  בעלי  לקרבנות  קץ  ויגיע 
המשיח,  ישוע  של  שקרבנו  היא,  חטאים  על  לכפר  כדי  חיים  בעלי  בקרבנות 

הכפרה המלאה, המושלמת והסופית, שם קץ לכל קרבנות בעלי החיים:

ם ַעד ָמִׁשיַח ָנִגיד ָׁשֻבִעים  "ְוֵתַדע ְוַתְׂשֵּכל ִמן ֹמָצא ָדָבר ְלָהִׁשיב ְוִלְבנֹות ְירּוָׁשלִַ
ִׁשְבִעים ֶנְחַּתְך ַעל ַעְּמָך ְוַעל ִעיר ָקְדֶׁשָך, ְלַכֵּלא ַהֶּפַׁשע ולחתם )ּוְלָהֵתם( חטאות 

ים ּוְׁשַנִים, ִיָּכֵרת ָמִׁשיַח ְוֵאין לֹו; ֻבִעים ִׁשּׁשִ )ַחָּטאת( ּוְלַכֵּפר ָעו ֹן... ְוַאֲחֵרי ַהּׁשָ
ְוָהִעיר ְוַהֹּקֶדׁש ַיְׁשִחית ַעם ָנִגיד ַהָּבא... ְוִהְגִּביר ְּבִרית ָלַרִּבים, ָׁשבּוַע ֶאָחד; ַוֲחִצי 

בּוַע ַיְׁשִּבית ֶזַבח ּוִמְנָחה" )דניאל ט' 27-25(. ַהּׁשָ

כמה מהרבנים שהשתתפו בחיבור התלמוד כתבו שם שהמשיח יבוא בתקופת 
בית המקדש השני80 – דהיינו, בין השנים 515 לפנה"ס ו-70 לספירה. 

המופיעות שם  נבואות מהתנ"ך  במספר  ועיין  זה  בספר  ג'  לפרק  שוב  חזור 
לגבי ישראל שהתמלאו בדיוק רב. בנוסף, ניתן למצוא מידע על הנבואות שאותן 

מילא ישוע בספרים ובאינטרנט.

פסוקים בתנ"ך המדברים בבירור על בן האלוהים

והבן הוא  בן,  ישנם כמה פסוקים המכריזים בבירור שיש לאלוהים  בתנ"ך 
עצמו אלוהים. להלן שישה קטעים מהתנ"ך בנושא זה: 

1. משלי ל' 4 מכיר ללא שמץ של ספק בעובדה שלאלוהים, בורא העולם, יש בן:
ְמָלה, ִמי ֵהִקים  "ִמי ָעָלה ָׁשַמִים ַוֵּיַרד, ִמי ָאַסף רּוַח ְּבָחְפָניו, ִמי ָצַרר ַמִים ַּבּשִׂ

ם ְּבנֹו, ִּכי ֵתָדע". מֹו ּוַמה ּׁשֶ ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ. ַמה ּׁשְ

2. תהילים ב' 7 מצביע בבירור על אלוהים המדבר על בנו:
"ֲאַסְּפָרה ֶאל חֹק: ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי, ְּבִני ַאָּתה, ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך".

3. ישעיהו ט' 5 מונה בין שמותיו של אלוהים את הבן שיוולד, שהוא גם "אל גיבור":
"ִּכי ֶיֶלד ֻיַּלד ָלנּו, ֵּבן ִנַּתן ָלנּו, ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל ִׁשְכמֹו. ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ, 

ֵאל ִּגּבֹור, ֲאִבי ַעד, ַׂשר ָׁשלֹום".
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4. בבראשית א' 26 כתוב:
"ַוּיאֶמר ֱאלִׂהים )בגוף רבים(, ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו"

כלומר, מדובר באלוהים עצמו שמדבר לעוד אלוהים, שניהם בעלי יכולת על-
טבעית לברוא. זאת אומרת שלאלוהים היה עוזר בבריאת האדם שנברא בצלמו 
ובצלם אותו עוזר. מי יכול להיות העוזר העל-טבעי שהוא כביכול האלוהים, אם 

לא אלוהים בצלם אדם? 

5. הפסוק הבא בישעיהו ו' 8, המדבר על אלוהים, מופיע אף הוא בגוף רבים:
"ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ֲאֹדָני ֹאֵמר: ֶאת ִמי ֶאְׁשַלח? ּוִמי ֵיֶלְך ָלנּו?".

6. בזכריה י"ב 10, ישנה התייחסות לאותו אחד שהעם דקרו, ושהוא "הבכור" "היחיד".
ישוע נדקר )נצלב( ונישא על הצלב והיה הבכור של אלוהים. 

ם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת  "ְוָׁשַפְכִּתי ַעל ֵּבית ָּדִויד ְוַעל יֹוֵׁשב ְירּוָׁשלִַ
ֲאֶׁשר ָּדָקרּו, ְוָסְפדּו ָעָליו ְּכִמְסֵּפד ַעל ַהָּיִחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְּכָהֵמר ַעל ַהְּבכֹור". 

פסוקים בתנ"ך המצביעים על אלוהים שבא בדמות אדם

ישנם  בתנ"ך  אך  אדם.  בדמות  לבוא  יכול  אינו  שאלוהים  חושבים  רבים 
בפסוקים  עיינו  כאדם.  לארץ  אלוהים  של  הופעתו  על  המורים  רבים  פסוקים 
הבאים והחליטו בעצמכם. מנחם מאוד לדעת שאלוהים כה אהב אותנו עד כי 
בא אלינו לארץ כאדם כדי להתרועע אתנו, לשרת אותנו, ולמות ככפרה עבור 

חטאינו. 

1. הפסוק בבראשית ג' 8, מתאר את אלוהים מתהלך כאדם בגן עדן:
"ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת קֹול ְיהָוה ֱאֹלִהים ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום".

3-1, ברור שאלוהים הופיע בפני אברהם כאדם.  י"ח   2. מהפסוקים בבראשית 
     אברהם ראה רק שלושה אנשים שהגיעו לפתח אוהלו, ברור שאחד מהם היה

     אלוהים כי אברהם כינה אותו "אדוני".
א ֵעיָניו  "ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְּכחֹם ַהּיֹום. ַוִּיּשָׂ
ָהאֶֹהל  ִמֶּפַתח  ִלְקָראָתם  ַוָּיָרץ  ַוַּיְרא  ָעָליו.  ִנָּצִבים  ֲאָנִׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא 
ַוִּיְׁשַּתחּו ָאְרָצה. ַוֹּיאַמר: ֲאֹדָני, ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך, ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל 

ַעְבֶּדָך".
 

הטענה: התנ"ך אינו מדבר על המשיח שבא לעולם לפני 2000 שנה
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 3. בבראשית ל"ב 31-25, יעקב נאבק עם איש ולאחר מכן אמר שראה את אלוהים
     פנים אל פנים.

ַמה  ֵאָליו:  ַוֹּיאֶמר  ַחר...  ַהּׁשָ ֲעלֹות  ַעד  ִעּמֹו  ִאיׁש  ַוֵּיָאֵבק  ְלַבּדֹו.  ַיֲעקֹב  "ַוִּיָּוֵתר 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל.  ִאם  ִּכי  ִׁשְמָך,  ֵיָאֵמר עֹוד  ַיֲעקֹב  ַיֲעקֹב. ַוֹּיאֶמר: ֹלא  ַוֹּיאֶמר,  ֶמָך?  ּׁשְ
ָׂשִריָת ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים, ַוּתּוָכל... ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל. ִּכי 

ָרִאיִתי ֱאֹלִהים ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי".
 

4. בשמות כ"ד 10-9 כתוב שלאלוהים יש רגלים... כרגלי איש.
ֱאֹלֵהי  ֵאת  ִיְׂשָרֵאל. ַוִּיְראּו  ִמִּזְקֵני  ְוִׁשְבִעים  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב,  ְוַאֲהרֹן  ֹמֶׁשה  "ַוַּיַעל 

ַמִים, ָלטַֹהר". ִיְׂשָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו, ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהּׁשָ
 

הדיברות עשרת  את  כותב  אלוהים  את  מתאר   18 ל"א  בשמות  הפסוק   .5 
     באצבעו.

ֶאֶבן  ֻלחֹת  ָהֵעֻדת,  ֻלחֹת  ְׁשֵני  ִסיַני,  ְּבַהר  ִאּתֹו  ְלַדֵּבר  ְּכַכֹּלתֹו  ֹמֶׁשה  ֶאל  "ַוִּיֵּתן 
ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאֹלִהים".

כלומר,  לשבת,  לו  ואמר  אדוני  אל  דיבר  שאלוהים  כתוב   1 ק"י  בתהילים   .6 
      אלוהים דיבר אל ישות אלוהית אחרת ואמר לה לשבת.

"ְנֻאם ְיהָוה ַלאֹדִני, ֵׁשב ִליִמיִני ַעד ָאִׁשית ֹאְיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליך".
 

 7. הנביא זכריה, בפרק ט' 9, מנבא שהמשיח שיביא ישועה יבוא רכוב על חמור. 
     בני אדם רוכבים על חמורים, אך האיש הזה אינו ככל האדם, כי הוא המושיע.

ֶּבן  ַעִיר  ְוַעל  ֲחמֹור  ַעל  ְוֹרֵכב  ָעִני  הּוא,  ְונֹוָׁשע  ַצִּדיק  ָלְך,  ָיבֹוא  ַמְלֵּכְך  "ִהֵּנה 
ֲאתֹנֹות".

 8. בישעיהו מ"ח 16 כתוב שאלוהים קיים מאז ומתמיד. אלוהים מדבר פה על
      עצמו, רוח קודשו וישות שלישית שהוא שלח. כלומר, אלוהים מדבר בפסוק

מופיע  הנ"ל  בפסוקים   .13 בפרק  גם  יעלה  זה  נושא  המשולש.  טבעו  על      זה 
        אלוהים בשלושת צורותיו, שהן מחוברות אחת לשנייה ולשלישית. המדבר הוא 
    אלוהים המתחיל את הפסוק במילה "אני" )אין אחר מלבד אלוהים שהיה 
     קיים מאז ומתמיד, לפני ראשית הבריאה(. ה"אני" במשפט השני הוא מישהו 
      שנשלח על ידי אלוהים. המשפט השני מתייחס לשלושת הישויות של אלוהים – 

    "אדוני", "אני" )אלוהים הוא הדובר ואמרנו לעיל שהוא אלוהים( ו"רוחו".
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הטענה: התנ"ך אינו מדבר על המשיח שבא לעולם לפני 2000 שנה

ָאִני  ָׁשם  ֱהיֹוָתּה  ֵמֵעת  ִּדַּבְרִּתי  ַּבֵּסֶתר  ֵמֹראׁש  ֹלא  זֹאת.  ִׁשְמעּו  ֵאַלי,  "ִקְרבּו 
)אלוהים(. ְוַעָּתה ֲאדָֹני ְיהִוה ְׁשָלַחִני ְורּוחֹו".

 9. דניאל ז' 9 מדבר על כסאות מלכות רבים שיש לאלוהים בשמים. לשם מה 
    יותר מכס מלכות אחד אלא אם כן מדובר על שתי ישויות של אלוהים?

"רואה הייתי, והנה הועמדו כסאות...".
 

 10. תהילים מ"ה 8 מתייחס שוב לשתי הישויות של אלוהים - אלוהים ואלוהים
      אלוהיך.

"ַעל ֵּכן ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך".

ואומר ש"ְיהָוה  ְיהָוה",  "ְנֻאם  בגוף ראשון:  15-14 אלוהים מדבר  ב'  בזכריה   .11 
      צבאות "שלח" אותו לשכון בתוכנו בדומה לכתוב בברית החדשה שישוע נשלח

     לשכון בקרבנו. 
ְיהָוה  ִּכי  ְוָיַדַעְּת  ְבתֹוֵכְך,  ְוָׁשַכְנִּתי  ְיהָוה...  ְנֻאם  ְבתֹוֵכְך,  ְוָׁשַכְנִּתי  ָבא  ִהְנִני  "ִּכי 

ְצָבאֹות ְׁשָלַחִני ֵאָלִיְך".

 12. יחזקאל א' 28-26 מדבר על דמות כמראה אדם ממעל לרקיע, יושב על כיסא
     מלכות מספיר ואור נוגה סביבו. מראהו של אותו האדם כ"ַמְרֵאה ְּדמּות ְּכבֹוד 

     ְיהָוה". 
"ּוִמַּמַעל ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשם, ְּכַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִּפיר, ְּדמּות ִּכֵּסא. ְוַעל ְּדמּות 
ַהִּכֵּסא, ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה. ָוֵאֶרא ְּכֵעין ַחְׁשַמל, ְּכַמְרֵאה ֵאׁש 
ָרִאיִתי  ּוְלַמָּטה  ָמְתָניו  ּוִמַּמְרֵאה  ּוְלָמְעָלה.  ָמְתָניו,  ִמַּמְרֵאה  ָסִביב  ָלּה  ֵּבית 
ַהֶּגֶׁשם,  ְּביֹום  ֶבָעָנן  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ַהֶּקֶׁשת  ָסִביב. ְּכַמְרֵאה  לֹו  ְוֹנַגּה  ֵאׁש  ְּכַמְרֵאה 
ָּפַני  ַעל  ָוֶאּפֹל  ָוֶאְרֶאה  ְיהָוה.  ְּכבֹוד  ְּדמּות  ַמְרֵאה  הּוא  ָסִביב  ַהֹּנַגּה  ַמְרֵאה  ֵּכן 

ָוֶאְׁשַמע קֹול ְמַדֵּבר".

בשם  אותו  ומכנה  איש  בפני  משתחווה  יהושע   ,15-13 ה'  יהושע  בספר   .13 
     "אדוני".

ְוַחְרּבֹו  ְלֶנְגּדֹו  ֹעֵמד  ִאיׁש  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  א  ַוִּיּשָׂ ִּביִריחֹו  ְיהֹוֻׁשַע  ִּבְהיֹות  "ַוְיִהי 
ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו. ַוֵּיֶלְך ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו, ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם ְלָצֵרינּו. ַוֹּיאֶמר ֹלא, 
ִּכי ֲאִני ַׂשר ְצָבא ְיהָוה ַעָּתה ָבאִתי. ַוִּיּפֹל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּפָניו ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו ַוֹּיאֶמר 
לֹו, ָמה ֲאדִֹני ְמַדֵּבר ֶאל ַעְבּדֹו. ַוֹּיאֶמר ַׂשר ְצָבא ְיהָוה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע, ַׁשל ַנַעְלָך ֵמַעל 

ַרְגֶלָך, ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵמד ָעָליו, ֹקֶדׁש הּוא. ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכן".
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פסוקים בתנ"ך המורים על זמן שובו של ישוע המשיח

הכתובים רומזים שהמשיח לא ישוב עד אשר:

1. השלטון על ירושלים ישוב לידי העם היהודי.
2. העם היהודי יכיר בישוע המשיח.

הראשון התרחש ב-1967 כאשר ישראל כבשה מחדש את ירושלים במלחמת 
ששת הימים. התנאי השני לשיבתו של המשיח – שיהודים יאמינו בישוע המשיח, 
פעם.  מאי  יותר  גבוהה  ובתכיפות  וגוברת,  הולכת  במידה  כיום  מתרחש  אשר 
המנהיג והסופר דון פינטו מאמין שאפשרי שמאז 1967 האמינו כ-500,000 יהודים 
בישוע. לוקס, רופא יהודי שחי בתקופתו של ישוע,81 כתב בבשורתו שירושלים 
תירמס תחת רגלי הגויים למשך זמן רב, ולאחר מכן היא תשוב לידי היהודים 
שבה  בתקופה  שיחיה  הדור  הקטע  שבאותו  הנבואה  פי  על  ב-1967(.  ארע  )זה 

תוחזר ירושלים לידי היהודים, יהיה הדור שיחזה בשיבתו של המשיח:

ְוִיְהיּו אֹותֹות  ִיָּמְלאּו ִעּתֹות ַהּגֹוִים.  "ִוירּוָׁשַלִים ִּתְהֶיה ִמְרָמס ְלגֹוִים ַעד ֲאֶׁשר 
ַהָּים  ִמַּגַעׁש  ּוְמבּוָכה  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ּוַבּכֹוָכִבים,  ּוַבָּיֵרַח  ֶמׁש  ַּבּׁשֶ
ַמִים  ְוַגָּליו. ְּבֵני ָאָדם ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם, ִּכי ּכֹחֹות ַהּׁשָ
עצמו  את  המשיח  כינה  קרובות  )לעתים  ָהָאָדם  ֶּבן  ֶאת  ִיְראּו  ָאז  ִיְזַּדְעְזע 
ַהְּדָבִרים  ִלְקרֹות  ַיְתִחילּו  ַּכֲאֶׁשר  ַרב.  ּוְבָכבֹוד  ִּבְגבּוָרה  ֶּבָעָנן  ָּבא  זה(  בתואר 
ָהֵאֶּלה ִהְתעֹוְדדּו ְוָהִרימּו ָראֵׁשיֶכם, ִּכי ְקֵרָבה ְּגֻאַּלְתֶכם... ֵּכן ַּגם ְּכֶׁשִּתְראּו ֶאת 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִמְתַקְּיִמים, ְּדעּו ִּכי ְקרֹוָבה ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים. ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני 

ָלֶכם, ֹלא ַיֲעבֹר ַהּדֹור ַהֶּזה ַעד ֲאֶׁשר ִיְהיּו ָּכל ֵאֶּלה" )לוקס כ"א 32-24(.

אין אנו יודעים בוודאות כמה שנים זה "דור" בעיני אלוהים, כמו כן, איננו יודעים 
המעידים  במאורעות  להבחין  ניתן  ברם,  יחזור.  שבהם  השעה  את  או  היום  את 
את  נמצא  ישוע  של  שובו  עידן  כניסת  על  המעידים  הסימנים  בין  קרב.  ששובו 

דבריו ממתי כ"ג 39. שם הוא אומר שישוב כאשר העם היהודי יכיר בו כמשיחם:

ְּבֵׁשם  ַהָּבא  'ָּברּוְך  ֹּתאְמרּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ִּתְראּוִני  ֹלא  ֵמַעָּתה  ָלֶכם:  אֹוֵמר  "ַוֲאִני 
" )מתי כ"ג 39(.

 

יהוה!'

בימינו אנו עדים לקיום שני התנאים לשיבתו של המשיח; בפעם הראשונה 
מאז הגלות לפני כ-2000 שנה, ירושלים שוב בידי ישראל, ויהודים באים לאמונה 
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בישוע המשיח יותר מאי פעם, בתדירות הולכת וגוברת ובמספרים גדלים ורבים. 
הדבר המפליא ביותר הוא שזרם היהודים שבאו לאמונה בישוע החל להתגבר 
לאחר מלחמת ששת הימים בשנת 1967. באותה שנה היו רק קומץ של מאמינים 
משיחיים יהודים וכמעט ולא היו קהילות משיחיות. האספות בקהילות משיחיות 
וגם  יהודים  מאמינים  גם  הם  בהן  והמשתתפים  מסורתי,  יהודי  אופי  נושאות 
לא יהודים. הם חוגגים את החגים היהודים שבתנ"ך – ראש השנה ויום כיפור, 
סוכות, פסח ושבועות. בתחילת שנת 2008, היו יותר מ-150 קהילות משיחיות רק 
בישראל, ובערך 650 ברחבי העולם.82 ביוני 2008 התפרסמה כתבה בירחון טיימס 
נע בין 7,000 ל-83.15,000  ונאמר בה שהערכת מספר המאמינים המשיחיים בישראל 
בארץ,  המשיחית  לתנועה  הרבנית  היהדות  של  וההתנגדות  הרדיפות  למרות 
מהמתנגדים  רבים  הקהילות.  מספר  וכן  בישוע  המאמינים  מספר  וגדל  הולך 
מרככים את עמדתם כאשר מכירים שהמאמינים אינם חברי כת מוזרה, אלא 
בארץ,  גדלה  יהודית  המשיחית  לאמונה  המודעות  וטובים.  נורמאלים  אנשים 
ובמספר כתבות בעיתונים ראשיים ותכניות טלוויזיה ראיינו כמה מהישראלים 

המשיחיים שהוצגו באור חיובי למדי.84 
אלוהי  את  מאוד  אוהבים  בארה"ב  רבים  משיחיים  שמאמינים  נוכחתי 
ישראל, את ישראל ואת היהודים. הם מלאי התלהבות וששים להלל את אלוהי 
ישראל. בקהילה המשיחית אליה אני שייך, בערך 80%-90% משתתפים באספות 
כל שבת. אני עצמי מצפה במשך כל השבוע ליום השבת כדי ללכת לקהילה. 
אורחים הבאים לפעמים לקהילה חווים את האהבה ואת החום השוררים בה 
ומעירים שלא הרגישו זאת במקומות תפילה אחרים. כמו כן אומרים שהשירים 
מרוממים את הרוח וההלל משמעותי ומהנה. לא רק שהיהודים מגלים שישוע 
הוא המשיח היהודי, אלא מגלים גם דרך חדשה ומלהיבה להללו ולשרתו באופן 

אישי ומשמעותי.
ברור שגל ההתפשטות של האמונה המשיחית בקרב היהודים והישראלים, 
מובהק  סימן  הינו  ביותר,  משמעותית  ובצורה  מהיר  בקצב  והמתרחב  הגדל 
ישוע,  את  דחה  שבעבר  היהודי,  בעם  קרובה.  לישראל  המשיח  של  ששיבתו 
מתחולל היום שינוי ורבים באים לאמונה ומקבלים את ישוע המשיח בהתאם 

לנבואת יחזקאל:
"ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ּוִמָּכל  ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ִמּכֹל  ּוְטַהְרֶּתם:  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי  ַאְדַמְתֶכם. 
ְּבִקְרְּבֶכם.  ֶאֵּתן  ֲחָדָׁשה  ְורּוַח  ָחָדׁש  ֵלב  ָלֶכם  ְוָנַתִּתי  ֶאְתֶכם.  ֲאַטֵהר  ִּגּלּוֵליֶכם 
ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר. ְוֶאת רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם 
ָּבָאֶרץ  ִויַׁשְבֶּתם  ַוֲעִׂשיֶתם.  ִּתְׁשְמרּו  ּוִמְׁשָּפַטי  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחַּקי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְוָעִׂשיִתי 
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ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֵֹתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאֹלִהים. ְוהֹוַׁשְעִּתי 
ֶאְתֶכם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם" )יחזקאל ל"ו 27-24(. 

סיכום

עבור  מת  הוא  ונצלב.  ה'  כעבד  לעולם  ישוע המשיח  בא  שנה,  כ-2000  לפני 
החוטאים ובמותו הביא ישועה )סליחת חטאים וחיי נצח עם אלוהים( לכל אלה 
בעולם המאמינים והשמים את מבטחם בו. בדברו הוא מבטיח שישוב שנית אך 

הפעם כמלך הנצחי! הללויה!

"רואה הייתי בחזיונות לילה והנה עם ענני השמים בא אחד הדומה לבן 
אדם... שלטון וכבוד ומלכות ניתנו לו וכל העמים והאומות והלשונות 
יעבדו לו. שלטונו שלטון עולם שלא יסור וממלכתו לא תיכלה" )דניאל 

ז' 14(.

אלוהים נאמן! הוא מקיים את כל הבטחותיו. אנו רואים לנגד עינינו בימים 
אלה התגשמות הבטחות שנתן בדברו לפני שנים רבות. שיבתו קרובה!
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פרק י"ג

הטענה
אין כל הוכחות לכך שלאלוהים יש בן שגם הוא אלוהים 

האם יחרפו תלמידיו של ישוע את נפשם למות למען מתחזה?

שנה  כ-2000  לפני  אדמות  עלי  חי  שישוע  כעובדה  מקבלים  העולם  ברחבי 
)קרא על כך באנציקלופדיה העולמית( והוא בחר בשנים עשר תלמידיו, בדרישה 
שיוותרו על כל רכושם ועל חייהם הקודמים וילכו אחריו – ואכן הם עשו זאת. 
בוודאי שמעת את שמותם של כמה מהם: מתי, יוחנן, יהודה איש קריות, שמעון 
היו  הללו  הקרובים  תלמידיו  האם  ועוד.  תומא  כפטרוס(,  גם  הידוע  )כיפא, 
מוותרים על כל מה שהיה להם אילו היה מתחזה או אדם רגיל? ייתכן שכן, היו 
כבר כאלה שהלכו אחרי מתחזים שטענו שהם "המשיח", אך התגלו לאחר מכן 
כרמאים המפיצים תורות שונות ומשונות, ללא עדות למעשי נסים. לא כן ישוע, 
רבים היו עדים למעשי הנסים שחולל, ותורתו לא הייתה משונה אלא הייתה 
זו תורה ששפכה אור על חכמתה הנצחית של התורה שאמרה: "...ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך 
ַּיֲעׂשּו ָלֶכם ְּבֵני ָהָאָדם, ֵּכן ַּגם ַאֶּתם ֲעׂשּו ָלֶהם". )ויקרא י"ט  ִּתְרצּו ּׁשֶ ָּכמֹוָך", ו"ָּכל ַמה ּׁשֶ

18, מתי ז' 12, מתי כ"ב 39(. 
מה הניע את תלמידיו, ורבים אחרים שהאמינו בו, להקריב למען אותו האיש 
את כל אשר היה להם? מדוע היו מוכנים לעבור מדורי עינויים, כלא, סקילה 
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עד מוות שהיו מנת חלקם כאשר בחרו להאמין בדרכו וללכת אחריו? התשובה 
היא, היות וראו במו עיניהם את ישוע מהלך על המים ומרפא חולים. הם ראו 
אותו מרעיף את אהבתו וסולח אפילו לאלה שחרקו שיניהם נגדו וחרפו אותו, 
הלקוהו, לעגו לו בבוז ולבסוף צלבו אותו. גם כאשר עבר את כל העינויים הללו, 
לא פתח את פיו נגדם, לא נאבק להציל את חייו או התלונן. פרטי חייו ומותו 
חילוניים,  בספרים  גם  אלא  החדשה  הברית  בכתבי  רק  לא  היטב,  מתועדים 

וסיפור חייו מפורסם יותר מכל סיפור אחר בעולם.85 
כפי שעשה  רבים  כה  ואיפוק  להפגין חמלה  איני מכיר אדם אחר המסוגל 
נוטה להתגונן. טבעו  אני  ישוע. כאשר מאשימים אותי בהאשמות שווא,  זאת 
של האדם להתגונן בפני המתקיפים אותו, מילולית או מעשית, במיוחד כאשר 
הוא חף מפשע. ישוע היה חף מפשע )עשה רק טוב לחבריו ולאויביו( אך הואשם 
באשמה אחת – שאינו בן האלוהים. האם "עשה שרירים" כדי להפגין את כוחו 
האלוהי? האם קילל את מאשמיו ומעניו? כלל וכלל לא!!! נהפוך הוא, בהיותו 
תלוי על הצלב )מות הייסורים הגרוע ביותר ודם פצעיו ניגר על גופו(, הוא התפלל 
ֵהם  עבורם וזעק לאביו שבשמים שיסלח לאלה שעינו אותו, כי "ֵאיָנם יֹוְדִעים ַמה ּׁשֶ
עֹוִׂשים" )לוקס כ"ג 34( הוא עשה זאת בהיותו על הצלב, שותת דם וגוסס. האם 
מתחזה היה מפגין חמלה כזאת ומתפלל עבור אלה שהיו כה אכזרים כלפיו? 

כמובן שלא. רק אדם מיוחד במינו יכול היה להפגין חסד כה רב. 
בקבר  הונח  הוא  לו.  מגיע  היה  שלא  טבח  לטבח.  ישוע  הובל  הפסח  כשה 
ידי בני עמו, אליהם נשלח כדי להושיעם ובכל זאת לא פתח את פיו ולא  על 
התלונן. אלוהים כזה אני רוצה לשרת. הוא מסר את נפשו כדי שיהיו לי חיי נצח. 

הללויה!!! ברוך השם!!!

ישוע טען שהוא בן האלוהים, ושהוא למעשה אלוהים שהתגלה בבשר

ישוע טען שהוא בן האלוהים )לוקס כ"ב 70( שעל בואו ניבאו נביאי התנ"ך. 
 )30 י'  )יוחנן  ֲאַנְחנּו"  ֶאָחד  ְוָהָאב  "ֲאִני  ישוע:  הכריז  בירושלים,  החנוכה  בחג 
אומץ  שצריך  אתי  שתסכים  חושבני  האלוהים.  בן  שהוא  הודה  למעשה  ובכך 
כדי להכריז על עצמך שאתה אלוהים. הסופר ק' ס' לואיס, בספרו המפורסם 
שהוא  עצמו  על  המכריז  שאדם  אמר  שקר?"  או  אמת   – המשיחית  "האמונה 
אלוהים חייב להיות אחד מאלה: או שהוא משוגע, רשע, או שקרן, או באמת 
אלוהים. במידה ואין אמת בדבר, אותו האיש שמכריז על עצמו שהוא אלוהים 

חייב להיות שקרן או משוגע. 
אין כל הוכחה לכך שישוע היה משוגע או שקרן מרושע. לא ולא. כל מעשיו 
נעשו בצורה  והמנהיגים  ושיחותיו, התנהגותו, תקשורתו עם הרבנים היהודים 
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שפויה וחכמה. איש לא מצא דופי באופיו מלבד אלה שחשבו ששיקר בהכרזתו 
שהוא ואלוהים אחד המה. ישוע לא היה מתמיד בהכרזתו זו אילו לא הייתה 

זאת האמת.
שנון  רבי  שהיה  היא  ישוע  על  בימינו  היהודים  המלומדים  רוב  של  דעתם 
וחכם, ושלימודיו היו מלאי תובנה, עומק וחכמה. לכן, אם הוא אינו שקרן ואינו 
משוגע, וטען שהוא אלוהים שבא בגוף אדם, אזי דובר אמת הוא – והוא אכן מי 

שהוא טוען על עצמו.
ונראה אם יש בדבריו דבר מוליך  הבה נבחן כמה מהדברים שישוע לימד, 

שולל או מטעה:

"ַאְׁשֵרי ָהְרֵעִבים ְוַהְּצֵמִאים ְלֶצֶדק, ִּכי ֵהם ִיְׂשָּבעּו" )מתי ה' 6(.
"ַאְׁשֵרי ָהַרֲחָמִנים, ִּכי ֵהם ְיֻרָחמּו" )מתי ה' 7(.

"ַאְׁשֵרי ָּבֵרי ֵלָבב, ִּכי ֵהם ִיְראּו ֶאת ֱאֹלִהים" )מתי ה' 8(.
"ַאְׁשֵרי רֹוְדֵפי ָׁשלֹום, ִּכי ְּבֵני ֱאֹלִהים ִיָּקֵראּו" )מתי ה' 9(.

"ָּכְך ָיֵאר ָנא אֹוְרֶכם ִלְפֵני ְּבֵני ָאָדם, ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַהּטֹוִבים ִויַכְּבדּו 
ַמִים" )מתי ה' 16(.  ֶאת ֲאִביֶכם ֶׁשַּבּׁשָ

"ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: 'ְוָאַהְבָּת ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך' " 
)מתי כ"ב 37(. 

האם משוגע מלמד דברים כאלה?

פסוקים נוספים מכתבי הקודש המתייחסים לאלוהים בגוף רבים

כאשר שאלו את ישוע מה המצווה הגדולה ביותר, ענה שהיא ה"שמע" – ללא 
מספר  הלקוח  ב"שמע",  היהודי.  העם  של  התפילות  מכל  ביותר  הידועה  ספק 
דברים פרק ו' פסוק 4, ישנם שני קטעים המראים את אלוהים האחד שהוא גם 

רבים: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיהָוה ֶאָחד". 
ראשית, בפסוק מופיעה המילה אלוהינו ברבים. ביהדות יש הדגש רב על כך 
שיש רק אל אחד, ולכן אין כוונת הפסוק המפורסם הזה שיש יותר מאל אחד. 
הייתכן שכוונת הפסוק שבאלוהים האחד שוכנות שלוש ישויות – אלוהים האב, 

אלוהים הבן )ישוע( ואלוהים הרוח?
כמו כן כולל הקטע את המילה "ֶאָחד" )"...ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיהָוה ֶאָחד"( כדי לתאר 
את אחדותו של אלוהים. שימוש במילה "ֶאָחד", רומז שתפילת השמע מדברת 
על צורה אחרת של אחדות אלוהים – אחדות מורכבת. כתבי הקודש מציינים 

הטענה: אין כל הוכחות לכך שלאלוהים יש בן אשר גם הוא עצמו אלוהים 
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שבעל ואישה הופכים ל"אחד" כאשר הם נישאים. הם נותרו שני אנשים נפרדים, 
אך בעת ובעונה אחת מחוברים יחד לגוף אחד – זאת אחדות מורכבת. כך גם 
המורכבות של אלוהים כ"ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיהָוה ֶאָחד". ה' יכול היה לבחור במילה 
יחיד, אך לא עשה זאת – כוונת המילה יחיד היא אכן רק יחיד ללא דבר נוסף 

המורכב בתוכו, בניגוד לאחד.
נאמר בפרק הקודם שבזמן הבריאה, בספר בראשית מופיעה המילה "אלוהים" 
בגוף רבים – "ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו" )בראשית א' 26(. ושוב בישעיהו ו' 8, 
כתוב: "ָוֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ֲאֹדָני ֹאֵמר, ֶאת ִמי ֶאְׁשַלח ּוִמי ֵיֶלְך ָלנּו". גם כאן שמו מופיע 

בגוף רבים, אלוהים שואל ... "ּוִמי ֵיֶלְך ָלנּו".
ועוד, כפי שהזכרנו בפרק הקודם, התנ"ך, בישעיהו מ"ח 16, מדבר על שלושת 
לאחר  הקודש(.  ורוח  הבן  אדוני  האב,  )אלוהים  האחד  אלוהים  של  הישויות 
נשלח  הקודש  רוח  אלוהים,  של  השלישית  הישות  השמימה,  ישוע  של  עלייתו 
אותה  התורה,  מתן  את  חוגגים  השבועות  בחג  בקרבנו.  לשכון  השבועות  בחג 
כתב אלוהים על לוחות אבן ונתן למשה על הר סיני. באותו היום בדיוק, למעלה 
מ-1000 שנים לאחר מכן, ניתן לנו רוח הקודש של אלוהים, והתורה נכתבה על 

לוח לבנו )מעשי השליחים ב' 4-1(. 
רוח הקודש עוזר לי לאהוב את אלוהים בכל לבבי, נפשי ומאודי. הדבר דומה 
לדלק למטוס סילון: "ֲאָבל ְּבבֹוא ֲעֵליֶכם רּוַח ַהֹּקֶדׁש ְּתַקְּבלּו ֹּכַח..." )מעשי השליחים 

א' 8(.
רוח הקודש הוא המנחם והמדריך שלי. הוא מזין את רוחי, דבר שלא יכולתי 
בי  לפעול  יכול  אלוהים  כיצד  להבין  לי  ועוזר  אפשרי,  שיהיה  לדמיין  כה  עד 

כאשר אני נכנע לו. 

כבר בראשית התנ"ך מופיעה הבשורה שמביאה עמה מנוחה ונחמה

המעניינים  המסרים  אחד  בדברו.  ומעניינים  רבים  מסרים  יש  לאלוהים 
הבשורה  מסר  מופיע  בבראשית,  התנ"ך,  בתחילת  שכבר  הוא,  עבורי  במיוחד 
ידיעה חשובה שמוסרים בייחוד על משהו טוב שהתרחש. כאן  והבשורה היא 
הכוונה לבשורה המופיעה בארבעת הספרים הראשונים בכתבי הברית החדשה 
המתעדים את חייו, מעשיו ותורתו של ישוע המשיח )נכתבו על ידי מתי, מרקוס, 
לוקס ויוחנן(. עיקר המסר בבשורות הוא שהחטא מפריד בינינו לבין אלוהים 
קדוש. אבל ישוע, אלוהים שבא בגוף בשר, מת עבור חטאינו, והסיר את החיץ 
שנוצר על ידי החטא, כדי שנוכל לשקם את יחסינו עם אלוהים. מותו של ישוע 
התמים, הוא הכפרה שנותנת לנו את הנחמה, ומאפשרת לנו להיות מוצדקים 

בפני אלוהים קדוש.
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אלוהים קיבע את המסר הזה בשמותיהם של אדם וצאצאיו עד לנח. מדהים 
לראות את פירוש השמות לפי סדר היוולדם: אדם, שת, אנוש, קינן, מהללאל, 
ירד, חנוך, מתושלח, למך, נח. נח הוא הדור התשיעי מאז אדם. מסר הבשורה 
סדר  להלן  נח.  ועד  מאדם  הסדר,  לפי  השמות  פירוש  את  רואים  כאשר  נגלה 

שמות הצאצאים ופירוש השמות:
 

אדם          =     בני אדם
שת            =     שם

אנוש         =     אדם בן תמותה 
קינן           =     קינה, צער

מהללאל    =     אלוהים מהולל )מבורך(
ירד            =     ירד מלמעלה למטה

חנוך          =     חינוך, לימוד
מתושלח    =     מותו שלח

למך           =     מתייאש, חסר תקווה
נח              =     נחמה, מנוחה

כבר מספר בראשית אלוהים שזר בדברו את הבשורה הטובה. אם נחבר את 
המילים לפי הסדר נקבל את המשפט הבא: אלוהים המהולל ירד משמים ללמד, 
ועל ידי מותו, ינוחמו חסרי התקווה כי דם הכפרה של קרבנו מטהר אותנו מכל 

חטאינו, ומסלק את המחיצה המפרידה בינינו לבין אבינו שבשמים.86 

הוכחה והיגיון מובילים אותנו אל הקבר הריק

לאחר שהולקה וניצלב על ידי חיילים רומיים מיומנים, תקעו חרב בירכו ודם 
מהול במים זרם מתוכו )יוחנן י"ט 34(. דבר המוכיח, על פי מידע מדעי עכשווי, 
שהוא אכן היה כבר מת על הצלב. רק בתקופתנו מבינים הרופאים שסיבת מותו 
הייתה דום לב, כתוצאה מההלם והמוגבלות של הלב, שנגרמו מעודף מים בכיס 
הלב )רקמה העוטפת את הלב(.87 הצליבה נערכה לעיני מספר רב של עדים שהיו 
ששים להכריז בכל העולם אילו ישוע לא היה כבר מת. היה ברור לכול, כולל 

האנשים הספקנים ביותר, שישוע היה מת בעליל. 
לאחר שהורד מהצלב, הניחו את גופתו המתה בקבר חפור במערה, ומספר 
אנשים היו צריכים לגולל על פתחו גולל אבן ענק וכבד. היות והמקרה של ישוע 
היה נושא פוליטי "חם", טיפלו השומרים הרומיים בקבר הטרי והמגולל בזהירות 
יתר. לא הייתה להם כל כוונה או רצון להיקלע לצרות עקב רשלנות ואפשרות 

הטענה: אין כל הוכחות לכך שלאלוהים יש בן אשר גם הוא עצמו אלוהים 
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יאמין  העם  שאם  חששו  הרומים  בגופה.  או  בקבר  ויחבל  יד  ישלח  שמישהו 
באלוהותו של ישוע אזי חסידיו יישבעו לו אמונים ולא לרומא. לכן הציבו על 
פתחו של הקבר את החיילים הטובים והאמינים ביותר. החיילים והמאבטחים 
הללו ידעו שנשקפת להם סכנת מוות במידה ויקרה דבר מה לגופה המפורסמת 

הקבורה בו, או אם מישהו יגנוב אותה.
לאויביו של ישוע לא היה כל מניע להוציא את הגופה מהקבר, ולתלמידיו לא 
הייתה גישה או אפשרות לעשות זאת. בכל זאת, לאחר שלושה ימים, הקבר היה 
ריק! אילו לא היה הקבר ריק, היה נודף ריח מצחין מהגופה הרקובה. היו רואים 

ומריחים אותה והתרמית הייתה מתגלית.
ובכן, מה קרה? מעשה קסם? דיווח כושל של כותבי הבשורות? היה זה אירוע 
חשוב מאוד בישראל בזמנו. מן הסתם, היה על כותבי הבשורות להיות נאמנים 
לאמת, ולא, יחקרו הספקנים בעצמם ויגיעו אל האמת. תקומתו של ישוע היה 
והמאורע לא ארע  כולה. אילו לא היה אמת בדבר,  ישראל  אירוע שזעזע את 
בעליל, היו כל מתנגדיו של ישוע מתעדים את ההוכחות לכך. אולם, אין בנמצא 
כל ספר, כתבה או מידע מהימן של עדים הסותר את תיעודם של התלמידים 

בכתבי הברית החדשה.89
עיניהם  לנגד  נראה  הוא  זאת,  לעומת  נמצאה.  לא  מעולם  ישוע  של  גופתו 
 של 500 עדים לאחר מותו כשהוא חי. )ראה האיגרת הראשונה אל הקורינתים 
ט"ו 8-5(. המסקנה הסבירה היחידה שניתן להסיק היא שישוע אכן קם לתחייה, 

כפי שכתב דוד המלך שנים רבות לפני כן:

"ִּכי ֹלא ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול. ֹלא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת" 
)תהילים ט"ז 10(.

מלומדים נכבדים, לוגיקנים והיסטוריונים ניתחו את ההוכחות, 

ותוך כדי התהליך האמינו בישוע

הספר "The Resurrection Factor", מאת ג'וש מקדאול מספק שש עדויות 
איתנות של מלומדים ידועים, שחקרו ובדקו בעיון רב את ההוכחות המוצגות 
למסקנה  והגיעו  המתים,  מן  ישוע  של  תקומתו  על  החדשה  הברית  בכתבי 
שלא ניתן להטיל ספק שהמאורע אכן ארע. להלן כמה מעדויותיהם של חלק 

מהאישים הללו:
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לאחד  והיה  יהודית  במשפחה  נולד   )1853-1783( גרינליף  סיימון  ד"ר   .1
ממייסדי בית ספר למשפטים – הארווארד. הוא כתב ספר עזר למשפטנים 
גרינליף פירק לגורמים  "דיני הראיות". לאחר שד"ר.  המתחילים בשם, 
וניתח ביסודיות נמרצת את כל הראיות לתקומתו של ישוע מן המתים, 
של  לתקומתו  הוכחות  יותר  שיש  לחלוטין  שוכנע  הוא  בו.  הוא האמין 
ישוע מאשר לכל אירוע אחר בהיסטוריה. יותר מאוחר כתב גרינליף ספר 
מדע בנושא הראיות לתקומה בשם: "בחינת עדותם של כותבי הבשורות 
בהתאם לדיני הראיות המיושמות בבתי משפט". גרינליף מציין בספר 
לוקס  מרקוס,  )מתי,  הבשורה  ספרי  שארבעת  בבטחה"  "מאמין  שהוא 
ויוחנן( אינן זיוף, ואילו היה צריך להוכיח זאת, היה העתק הישן ביותר 

שבנמצא מתקבל כראייה בבית המשפט כמסמך אמתי.90 

ד"ר פאול ל' מאייר, סיים את לימודיו באוניברסיטת הארווארד בשנת   .2
1954, ומכהן בתפקיד פרופסור לעת העתיקה באוניברסיטת מערב מישיגן, 
סיכם: "כשבודקים את כל העדויות וההוכחות בקפדנות ובהגינות, על פי 
מחקר היסטורי של ספרי כתבי הקודש, נכון להסיק שהקבר שבו נקבר 
ישוע היה אכן ריק... ולא התגלה במקורות הכתובים או בארכיאולוגיה 

כל שמץ של הוכחה המפריכה את המסקנה הנ"ל.91

באנגליה  לשעבר  משפטים  שר   )1936-1849( דארלינג  צ'ארלס  לורד   .3
לפסיקה  מגיע  היה  שלא  בעולם  משכיל  מושבעים  חבר  "אין  מאשר... 

שתקומתו של ישוע מהמתים הוא סיפור אמתי".92

בכיר  כשופט  קדנציות  שלוש  שירת   )1815-1738( קולי  סינגלטון  ג'ון   .4
בכיר באוניברסיטת קמברידג',  להיות מרצה  ונבחר  אנגליה  בממשלת 
הכריז  הבריטית,  בהיסטוריה  הגדולים  הדין  מעורכי  כאחד  מוכר 

ש"ההוכחה... לתקומתו של ישוע מהמתים מעולם לא הופרכה".93

מדענים מפורסמים ברחבי העולם האמינו גם הם בישוע

בישוע  המאמינים  ומדינאים  משכילים  מדענים,  של  קצרה  רשימה  להלן 
המשיח:94 

מיכאלאנג'לו בואונרוטי – אחד מהאמנים הגדולים בהיסטוריה.  .1
סר ולטר ריילי – רב חובל, סופר, משפטן, ומנהיג קולוניאלי.  .2
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סר פרנסיס בייקון – פילוסוף, מחבר מאמרי מחקר, משפטן ומדינאי.  .3
 – המצפן  ממציא  אסטרונום  פיזיקאי,  מתמטיקאי,   – גליליי  גלילאו   .4

פיתח את רעיון חוקי המתמטיקה השולטים ביקום.
סר אייזק ניוטון – מתמטיקאי, פילוסוף של תורת הטבע ביקום שניסח   .5
את חוק הכבידה ביקום, חיבר את שלושת נוסחאות התנועה שעזרו לקדם 
והאינטגרלי  הדיפרנציאלי  החשבון  את  ופיתח  הדינאמיקה,  חוקי  את 

במתמטיקה.
לקראת  הדרך  את  הניח  המיקרוביולוגיה,  לאבי  נחשב   – פסטר  לואי   .6
ולחולירע  )1885(, לאנתרקס  תהליך פסטור החלב. פיתח חיסון לכלבת 
תורת  את  כשפיתח  הרפואה  בתחום  מהפכה  חולל   .)1881( התרנגולות 

החיידקים, היסוד האורגני, ויסות התסיסה ובקטריולוגיה.
בזכות  נודע  המודרנית,  האסטרונומיה  ממייסדי  אחד   – קפלר  יוהנס   .7
החוקים שניסח לגבי התנועה הפלנטארית של כוכבי הלכת סביב השמש, 
הידועים בשם חוקי קפלר, חוקים שעזרו לניוטון בחיבור תיאוריית חוק 

הכבידה שלו.
ורנר ואן בראון – אבי תכנית החלל של ארה"ב.  .8

לודוויג ואן בטהובן – אחד המלחינים הקלאסיים הגדולים בהיסטוריה   .9
האנושית.

ג'ורג' פרדריק הנדל – אחד המלחינים הקלאסיים הגדולים של תקופת   .10
הבארוק.

יוהן סבסטיאן באך – אחד המלחינים הקלאסיים הגדולים של תקופת   .11
הבארוק. 

ולפגנג אמדאוס מוצרט – אחד מגדולי המלחינים של כל הזמנים.  .12
ג'ון הארווארד – מייסד אוניברסיטת הארווארד.  .13

ג'ון לוק – פילוסוף אנגלי ותיאורטיקן פוליטי, השפיע רבות על האבות   .14
המייסדים של ארה"ב.

ויליאם פן – מייסד מדינת פנסילבניה.  .15
סאמואל אדאמס – אחד ממנהיגי המהפכה האמריקנית, ואחד החותמים   .16

על הכרזת העצמאות של ארה"ב.
ג'ורג' וושינגטון – הנשיא הראשון של ארה"ב.  .17

ג'ון אדאמס – הנשיא השני של ארה"ב.  .18
אברהם לינקולן – הנשיא השישי של ארה"ב.  .19

פטריק הנרי – אחד האבות המייסדים המפורסמים של ארה"ב שנודע   .20
וזכור בזכות נאומו: "תנו לי חירות או תנו לי מוות!"
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לימודיו  את  סיים  האמריקנית,  המהפכה  ממנהיגי  אחד   – הנקוק  ג'ון   .21
של  העצמאות  הכרזת  על  שחתם  והראשון  הארוורד,  באוניברסיטת 

ארה"ב. 
דגול במלחמת העולם השנייה, קיבל  גנרל   – גנרל דאגלס מקארתור   .22

מדליית ציון לשבח.
וזוכה  בארה"ב  השחורים  של  זכויות  למען  לוחם   – קינג  לותר  מרטין   .23

פרס נובל לשלום.
סר פרנסיס סקוט קיי – עורך דין אמריקני ומשורר חובב שכתב שיר   .24

שחלק ממנו הפך להמנונה של ארה"ב.
את  ובנה  הטלגרף  את  פיתח  המורס,  קוד  ממציא   – מורס  סמואל   .25

המצלמה האמריקנית הראשונה.
ידידיה מורס – חלוץ מערכת החינוך האמריקני, גיאוגרף לו ניתן התואר:   .26

"אבי הגיאוגרפיה האמריקנית". 
האנס כריסטיאן אנדרסון – סופר סיפורים ומשורר דני שנודע במעשיות   .27
ובסיפורי הילדים שלו כגון: "הברווז המכוער", "בגדי המלך החדשים", 

"בת הים הקטנה" ועוד.
ויליאם שקספיר – סופר ומחזאי מהולל.  .28

הנרי ודסוורת' לונגפלו – משורר אמריקני מפורסם.  .29
30.  צ'ארלס דיקנס – סופר בריטי אגדי.

במיוחד  ידוע  שם,  בעל  רוסי  ומחזאי  סופר   – טולסטוי  ניקולייביץ  לב   .31
מספרו המפורסם: "מלחמה ושלום".

בוקר ט' וושינגטון – מחנך אמריקני, סופר, רפורמיסט, נולד עבד, היה   .32
אמריקני  בול  מעל  התנוססה  תמונתו  אשר  הראשון  אפרו-אמריקאי 

וציור דמותו על מטבע אמריקני.
האפרו-אמריקאים  הבוטנאים  מראשוני   – קארבר  וושינגטון  ג'ורג'    .33

בארה"ב.
ג'יי' סי' פני – איש עסקים, מייסד רשת החנויות על שמו ברחבי ארה"ב.  .34

35.  ג'ון לוק – פילוסוף, דיפלומט ומחנך אשר מאמריו השפיעו על מייסדי 
ארה"ב בצורה משמעותית מאוד.

להלן הצהרותיהם של כמה מהאנשים החשובים בדורם המעידים על אמונתם 
בחשיבות הנצחית ואמתיות של התנ"ך. אנא הגו בדבריהם:

"חינוך והשכלה הם חסרי ערך ללא כתבי הקודש".95
נח ובסטר – מחבר המילון האמריקני הנפוץ ביותר, מילון ובסטר
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ספר  את  החוקר  תלמיד  החירות.  של  אבן-יסוד  הם  הקודש  "כתבי 
הספרים וחי על פיו, יהיה אזרח, אב ובעל טוב יותר".96

תומס ג'פרסון

"קיומם של כתבי הקודש כספר הזמין לכל אחד שחפץ בו היא המתנה 
הנפלאה ביותר שניתנה למין האנושי. כל ניסיון להמעיט מערכם הוא 

פשע נגד האנושות".97 
עמנואל קנט – פילוסוף

"בני אדם מנאצים את אשר אינם יודעים או מבינים".98
בלז פסקל – אבי מדע ההידרוסטטיקה 

אסיים את הפרק הזה בדבריו של כריסטופר קולומבוס )כמה היסטוריונים 
מאמינים שהיה יהודי( מתוך יומן המסעות שלו. הוא מדבר על אלוהים שממנו 

בא לו הרעיון לשוט ל"עולם החדש", וההשראה שקיבל מרוח הקודש:

"היה זה האדון שהניע אותי )יכולתי לחוש את ידו עליי( לשוט מפה ועד 
לאיי הודו... אין ספק שההשראה שקיבלתי הייתה מרוח הקודש...אל 
לו לאדם לחשוש לקחת על עצמו כל משימה בשמו של משיחנו, כל עוד 
היא צודקת ומשרתת את רוח הקודש... הו, איזה אדון רב חסד.... יום 

ולילה, כל רגע, צריך כל אדם להביע בפניו את תודתו הרבה".99

בורא העולם מסוגל לחולל מעשים על-טבעיים

אותו האלוהים שיצר את החיים, מסוגל ללא ספק להקים מתים לתחייה, 
מאמינים  שאינם  יש  העולם.  את  להושיע  ששלח  בבנו  מדובר  כאשר  במיוחד 
בריאת  בעל-טבעי.  האמונה  עם  נאבקים  רובנו  לחיים.  מתים  להקים  שניתן 
הקמת  או  על-טבעי  מריפוי  יותר  הרבה  בעיניי  מופלאה  בו  אשר  וכל  היקום 

המתים לחיים. 
אמתית  בתשובה  אליו  שתחזור  רצונו  כעת.  ללבך  מדבר  שאלוהים  ייתכן 
ותשקם את היחסים אתו. הבחירה בידך, אלוהים אינו כופה את עצמו. במידה 
ודבריי אלה נוגעים ללבך, התפלל ובקש מאלוהים לגלות לך שהוא קיים, שהוא 
אוהב אותך ורוצה לסלוח לך על חטאיך. הוא נאמן ואמר בדברו: "תמצאו אותי 

אם תבקשו אותי בכל לבכם".
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הטענה
אינני אוהב דת מאורגנת

השאלה אינה האם "דת מאורגנת" או קבוצה דתית מסוימת מתאימה לך? 
בני אדם המציאו דתות. לא מדובר בדת או מנהגי דת. מדובר ברצון שלך לעבוד 

את אלוהים.
אלוהים חפץ בקשר אתך. על רעיון זה לא שמעתי בילדותי. לא היה לי מושג 
שניתן לתקשר עם אלוהים, ושהוא חפץ להיות מעורב בחיי היומיומיים בצורה 

אישית. 
האם אלוהים קיים במציאות? בפרק ב' הצגתי ראיות שאלוהים אכן קיים. 

בתהילים פרק ע"ג פסוק 28 כתוב שאלוהים חפץ בקרבתנו:

"ַוֲאִני ִקְרַבת ֱאֹלִהים ִלי טֹוב". 

אותנו  מדריך  הוא  יחסים.  אתו  לפתח  ניתן  אלוהים,  אל  מתקרבים  כאשר 
השומעים  יש  יחסים.  לפתח  עוזרת  תקשורת  אתו.  לתקשר   – להתפלל  כיצד 
את אלוהים בקול רם. אני לא שמעתי את קולו בצורה כזאת. אני חושב שרוב 
אלוהים  לבם.  בתוך  דקה,  דממה  בקול  אותו  שומעים  מאמינים,  האנשים 
מאשש ששמענו ממנו בדרכים שונות. לדוגמה, נניח שהם מרגישים שאלוהים 
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מדריך אותם להשלים עם מישהו ולפתע פתאום אותו אדם נקרה בדרכם. נניח 
ומזכיר  ומישהו פתאום מתקשר  שאלוהים מדריך אותם לקרוא פסוק מסוים 

בשיחה את אותו הפסוק. 
לעתים קרובות אשתי חושבת פתאום על אדם מסוים וכאשר זה קורה היא 
מתחילה מיד להתפלל עבור אותו אדם, אולי אפילו מתקשרת אליו. בדיעבד 
עליו.  חשבה  שהיא  רגע  באותו  בדיוק  קשה  במצב  היה  אדם  שאותו  מתברר 
אלוהים יכול להעלות בזכרונה פסוק מסוים שאותו היא תחלוק עם אותו אדם 
והפסוק יתאים לנסיבות שלו כדי לעזור לו ולעודד אותו. אלוהים נאמן, ככתוב 

בדברו:

ְוַהֶחֶסד  ַהְּבִרית  ֹׁשֵמר  ַהֶּנֱאָמן,  ָהֵאל  ָהֱאֹלִהים:  הּוא  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ִּכי  "ְוָיַדְעָּת 
ְלֹאֲהָביו ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצו ָֹתו ְלֶאֶלף ּדֹור" )דברים ז' 9(.

בנו  גורמות לאלוהים לחפוץ  ל"ג מסביר שתפילותינו  26 בספר איוב  פסוק 
ולהשיב לנו את צדקתו:

"ֶיְעַּתר ֶאל ֱאלֹוַּה ַוִּיְרֵצהּו ַוַּיְרא ָּפָניו ִּבְתרּוָעה, ַוָּיֶׁשב ֶלֱאנֹוׁש ִצְדָקתוׂ" 
)איוב ל"ג 26(.

איזו תמונה נפלאה!
ביחסים כאלה חפץ אבינו שבשמים שיהיו לו עם ילדיו, לא בדת. הדת היא 
ומרוחק.  אדיר  לאל  להשתחוות  כדי  אדם  בני  בנו  אותה  מסגרת  הכול  בסך 
זאת חדשות  וממשיכים לעשות  וזרמים רבים של דתות,  יצרו דתות  בני אדם 
לבקרים. יש כאלה שהמניע שלהם נובע מאהבתם לאלוהים, אך אינם יודעים 
לטובתם.  הדת  את  המנצלים  מושחתים  אנשים  גם  יש  אך  אליו.  להגיע  כיצד 
ולרצות  לבורא  מלהתפלל  בעדכם  למנוע  הללו  המוטעים  לאנשים  תיתנו  אל 

בקרבתו. 
חשבו על כך, אלוהים מבטיח בדברו:

"ְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִיָּמֵלט" )יואל ג' 5(.

בחיפושי אחר אלוהים, קראתי אליו בערגה ומצאתיו. אני מאמין שכך יקרה 
גם לך, אם תדרוש אותו בכל לבבך. כך הוא מבטיח בדברו. ההחלטה החשובה 
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ביותר שתקבל בחייך היא להאמין שישוע הוא המשיח שיושיע אותך, ולקבל 
אותו לחייך. אם יש אלוהים ששלח את בנו יחידו למות עבור חטאיך, הרי שקשר 
חייך,  את  ישנה  היקום  בורא  ואדיר.  נפלא  דבר  יהיה  אלוהים  עם  יחסים  של 
ימחה כל דמעה של מרירות וייאוש, יישא אותך מעלה על כנפי נשרים לגבהים 
עליהם לא חלמת מעודך, וייתן לך שלום נפשי בתוך סערות החיים. חיים חדשים 

מחכים לך בפתח. 
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הטענה
לא ייתכן שיהודים יאמינו בישוע המשיח

יהודית מסורתית.  כיהודי למשפחה  וגדל  יהודי  היה  ישועה  ישוע שפירושו 
הוא לא הלך לכנסייה – לא היו כאלה לפני 2000 שנה. באותה תקופה היחידים 
שהאמינו בתנ"ך היו יהודים ונפגשו בבתי הכנסת. ישוע הלך לבית כנסת )לוקס 
ד' 16(, לבש ציציות )מתי י"ד 36(, הוא נולד יהודי וחי בישראל. הוא נימול ביום 
)יוחנן  21(, הוא אמר על עצמו שהוא מלך היהודים  ב'  )לוקס  השמיני ללידתו 
י"ט 21(, לאמו קראו מרים. תלמידיו קראו לו רבי. נביאים יהודים ניבאו שהוא 
ישעיהו,  יהודיים:  שמות  היו  הנביאים  )שמות  העולם  את  להושיע  כדי  יבוא 
ירמיהו, יחזקאל, דניאל, עמוס וזכריה(. זכריה ניבא שבאחרית הימים המשיח 
ישוב ויעמוד על הר הזיתים בירושלים. אז כל המאמינים בעולם יחגגו את חג 

הסוכות:

ם ִמֶּקֶדם, ְוִנְבַקע  "ְוָעְמדּו ַרְגָליו ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהֵּזיִתים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ְירּוָׁשלִַ
ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָּמה, ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמאֹד. ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו 
ם ְוָעלּו ִמֵּדי ָׁשָנה ְבָׁשָנה  ֶנְגָּבה... ְוָהָיה ָּכל ַהּנֹוָתר ִמָּכל ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל ְירּוָׁשלִָ

ְלִהְׁשַּתֲחו ֹת ְלֶמֶלְך ְיהָוה ְצָבאֹות ְוָלחֹג ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות" )זכריה י"ד 4, 16(.

במוצאי  הכוכבים  צאת  ועד  שישי  בליל  הכוכבים  מצאת  שבת  שמר  ישוע 
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שבת, ובירך על הלחם את ברכת המוציא ועל היין את ברכת בורא פרי הגפן. 
מעניין שישוע לא אסר לשתות יין והיום ידוע ששתיית כוסית יין אדום ליום 

מונעת מחלות לב.100 
ישוע למד ולימד מספר תורה. הוא היה יהודי בכל רמ"ח איבריו ואהב את 
העם היהודי. חגג את החגים היהודיים הכוללים את פסח, שבועות, ראש השנה 

ויום כיפור, חג השבועות וחנוכה.
יהודים  היו  הבשורות  כותבי  יהודי.  היה  ישוע  של  מתלמידיו  אחד  כל 
משיחיים.101 שאול מתרשיש, הידוע בשם פאולוס הקדוש, אינו קדוש קתולי, 
הוא יהודי שהיה למעשה רב שלמד בישיבה תחת רבי גמליאל. שאול כתב את 

רוב האיגרות בכתבי הברית החדשה. 
להיות  יכולים  הגויים  גם  אם  השאלה  הועלתה  לספרה  הראשונה  במאה 
בישוע  יכול להאמין  יהודי  כיום הבעיה הזאת הפוכה. האם  ישוע.102  תלמידי 
יהודים  הם  בישוע  המאמינים  יהודים  כן.  היא,  התשובה  יהודי?  ולהישאר 
כשרים, המאמינים שהתנ"ך הינו דבר ה', וכתבי הברית החדשה הם התמלאות 
מתרשיש  שאול  רב  של  לדבריו  מאמינים  משיחיים  מאמינים  בתנ"ך.  הכתוב 
שכתב באיגרת אל הרומים פרק י"א: "וכך כל עם ישראל ייוושע", ושקבלתם של 

היהודים את ישוע תהיה כמו: "תקומה ממוות אלי חיים".

לׂא  ִאם  ֲהָׁשָבָתם  ִּתְהֶיה  ַמה  ָהעֹוָלם,  ִּבְׁשִביל  ִרּצּוי  ִהיא  ַהָּדָחָתם  ִאם  "ֲהֵרי 
ִמִּצּיֹון  'ּוָבא  ִיָּוַׁשע ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב:  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ...ְוָכְך  ַחִּיים?  ֱאֵלי  ִמָּמֶות  ְּתקּוָמה 
ְּבִריִתי  ...ַוֲאִני זֹאת  ְּבַיֲעקֹב )יהודים(,  ֶּפַׁשע  ְוָיִׁשיב  )ישראל( ּגֹוֵאל )המשיח( 

אֹוָתם )היהודים( ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם' " )אל הרומים י"א 15, 27-26(. 

באוניברסיטת  ופרופסור  נובל  פרס  חתן  איינשטיין,  אלברט  בשם  יהודי 
פרינסטון, הודה שישוע מסקרן אותו, כפי שכתב:

"בהיותי ילד למדתי את התורה ואת התלמוד. אני יהודי לכל דבר, בכל 
זאת אני מוקסם מדמותו הזוהרת של אותו איש מנצרת".103

ישוע  של  היהודי  חייו  והלך  ביהדותו  שהכירו  נוספים  יהודים  מלומדים 
המשיח הביעו את דעתם במילים הבאות: 

"ישוע היה ונשאר יהודי עד נשימתו האחרונה. רעיונו העיקרי היה להשריש 
בעם את הידע שהמשיח בא ושדרכו חוזרים בתשובה אמתית לאלוהים. על ידי 
אמונה בו ועשיית הטוב בעיני אדוני, מזרזים את ה'קץ'... בכך ישוע הראה שהוא 
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היהודי בה"א הידיעה... ומנקודת ראות של כלל האנושות, הוא אכן 'אור לגויים' ".104 
דבריו של יוסף קלוזנר, פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים. 

"ישוע היהודי היה נאמן לתורה כפי שאני מקווה להיות. אני חושב שישוע היה 
נאמן אף יותר מאשר אני יכול להיות, ואני דתי חרדי... אני מקבל את אמיתות 
תקומתו מהמתים, לא כהמצאה של קהל מאמיניו אלא כאירוע היסטורי".105 

ד"ר פנחס לפיד, מלומד יהודי חרדי. 

היהדות,  של  משמעותית  שלוחה  שהינה  החדשה,  הברית  של  "המשיחיות 
הוסרה מהיהדות כתוצאה מהלך המחשבה של הגלות, שהרשו ואף עזרו לכך. 
המהפכה הרוחנית של האמונה בישוע הוצתה בארץ אבותינו, ארץ המובטחת 
ליהודים, והיו אלה יהודים שהפיצוה ברחבי העולם... עלינו להתגבר על האמונות 
הטפלות והפחד מהאמונה המשיחית של ישוע שאנו טומנים בלבנו, ולהציבה 

במקום אליו היא שייכת – כחלק מהיסטוריה הרוחנית של היהדות".106
מרטין בובר, סופר ופרופסור לשעבר באוניברסיטה העברית בירושלים. 

"לכל אשר הוא )ישוע( עשה או אמר יש ערך בימינו, דבר שלא ניתן לומר על 
כל אדם אחר – מת או חי... הוא אור העולם. מדוע שאני כיהודי לא אהיה גאה 

בכך?"107 שלום אש, סופר אידי.

שבו  ביום  הידיעה...  בה"א  יהודי  היה  הוא  יהודי,  היה  שישוע  רק  "לא 
ייוודע בעולם לא כעם אותו  היהודי  ההיסטוריה תיכתב במלוא האמת, העם 
כינו האנטישמים, 'רוצחי המשיח', אלא כ'נושאי המשיח'; לא כ'רוצחי אלוהים', 
אלא כ'העם שהביא את אלוהים לעולם' ".108 סטפן שמואל וייזרב רפורמי ומנהיג 

יהדות ארה"ב במחצית הראשונה של המאה העשרים.

 1868 בשנת  אנגליה  של  הממשלה  ראש  ד'יזראלי,  בנימין  של  ציטוט  להלן 
ויהודי במוצאו, שהיה למאמין במשיח ישוע.

להאמין  לא  ימשיכו  ויהודים  היהודים  את  לרדוף  ימשיכו  "הנוצרים 
בישוע, אך האם ניתן להכחיש שישוע המשיח, בן האל העליון, אלוהי 

היהודים שבא לעולם כאדם, שהוא תפארת הגזע היהודי?"109

להלן רשימה של יהודים מפורסמים שהאמינו או מאמינים בישוע. 
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שבארה"ב  כתוב   www.messianicassociation.org/profiles/htm באתר 
בלבד יש יותר מ-200,000 יהודים המאמינים בישוע. הרשימה כוללת את האנשים 

הבאים:

פליקס מנדלסון, מלחין קלאסי  •
הרב יצחק ליכטנשטיין, הרב הראשי של הונגריה110  •

הרב ליאופולד כהן, רב בהונגריה  •

הרב ישראל זולי, רב ראשי של רומא  •
הרב דניאל ציון, רב ראשי של בולגריה בתקופת השואה111  •

נילס בוהר, חתן פרס נובל לפיסיקה  •

אנרי ברגסון, חתן פרס נובל לספרות  •

ג'ון אקסרס, מלומד בתלמוד  •

דניאל לנדסמן, מלומד בתלמוד  •

בוריס קורנפילד, רופא, גיבור "גולאג" שהוביל את אלכסנדר סולז'ניצין   •

לאמונה בישוע המשיח

אנדרו מארק ברון, מהנדס אווירונאוטיקה  •

מורטימר אדלר, פרופסור באוניברסיטת שיקגו  •

ג'יי סאקולו, עורך דין ומייסד המרכז לחוק וצדק באמריקה  •

לורנס קודלאו, שר בכיר במשרד האוצר והניהול בממשלת ארה"ב  •

בגילוי  משמעותית  תפנית  שיש  ה"טיימס"  בירחון  צוין   ,2008 במרץ,  ב-12 
יהדותו של ישוע, ושאחת מהמהפכות הקרבות ובאות תהיה להחזיר את דמותו 

היהודית של ישוע.112 
וניתן למצוא אותו  יש שורשים ביהדות,  "תקומה מהמתים"  בנוסף, למושג 
בספרות עברית לדורותיה. בתפילת השמונה עשרה יש את הפסוק המורה על 

תחיית המתים:

"ברוך אתה ה' מחייה המתים".

מושג "תחיית המתים" מופיע בתנ"ך: 

ַוִּיְסּגֹר ַהֶּדֶלת  ַוָּיבֹא  ְוִהֵּנה ַהַּנַער ֵמת ֻמְׁשָּכב ַעל ִמָּטתֹו.  "ַוָּיבֹא ֱאִליָׁשע ַהָּבְיָתה 
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ְּבַעד ְׁשֵניֶהם ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָוה. ַוַּיַעל ַוִּיְׁשַּכב ַעל ַהֶּיֶלד ַוָּיֶׂשם ִּפיו ַעל ִּפיו ְוֵעיָניו 
ַוִּיְגַהר ָעָליו. ַוָּיָחם ְּבַׂשר ַהָּיֶלד. ַוָּיָׁשב ַוֵּיֶלְך ַּבַּבִית ַאַחת  ַעל ֵעיָניו ְוַכָּפיו ַעל ַּכָּפו 
ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנה ַוַּיַעל ַוִּיְגַהר ָעָליו. ַוְיזֹוֵרר ַהַּנַער ַעד ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַוִּיְפַקח ַהַּנַער 

ֶאת ֵעיָניו" )מלכים ב ד' 35-32(.

לאמונה  באים  כאשר  לנצרות"  מיהדות  דתם  את  "ממירים  אינם  יהודים 
של  היהודי  במשיח  מאמינים   – יהודי  מאוד  דבר  עושים  אלא  ישוע,  במשיח 
לאלה  גם  כן  ואחרי  היהודי,  לעם  בראשונה  ישועה  להביא  כדי  שמת  ישראל 

שאינם יהודים. 
לבסוף, הגה בהערותיו המשמעותיות של הרב ליכטנשטיין )1909-1824( שהיה 
הרב הראשי של הונגריה. הוא היה מנהיג בקהילות יהודיות במשך 40 שנה לפני 
שקרא בפעם הראשונה את כתבי הברית החדשה. לאחר קריאתו בכתובים הפך 

להיות מאמין נלהב בישוע המשיח והודה עד כמה שטעה לפני כן: 

מלאים  ביותר,  טמאים  היו  החדשה  הברית  שכתבי  תמיד  "חשבתי 
כיצד  חשתי  לקרוא,  שהתחלתי  לאחר  ברם,  ואלימות.  שנאה  גאווה, 
זוהר הבשורה אופף אותי והבזק של אור חלף בנפשי. חיפשתי קוצים 
ומצאתי שושנים. גיליתי אוצר של פנינים במקום חלוקי אבן. במקום 
 – גאווה  במקום  דרור,  מצאתי  עבדות  במקום  אהבה,  מצאתי  שנאה 
תחיית  ישועה,  חיים,   – מוות  במקום  ריצוי,   – יריבות  במקום  ענווה. 

מתים, ואוצרות שמימיים".113 
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הטענה
אינני זקוק להיוושע מדבר

בתנ"ך כתוב שדם מכפר על חטאינו

בויקרא י"ז 11 כתוב בבירור שדם מכפר על חטאים:

 "ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהוא ַוֲאִני ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם: 
ִּכי ַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר".

בפרק ד' הזכרנו את ישעיהו נ"ט 2-1, יחזקאל י"ח 30 ודניאל י"ב 2, המראים 
שחטאינו הם המפרידים בינינו לבין אלוהים, ושעלינו לקבל כפרה על חטאינו 
הבית  חורבן  לפני  )ניוושע(.  אתו  נצח  חיי  לנו  ושיהיו  לאלוהים,  שנתרצה  כדי 
השני שארע בשנת 70 לספירה, היה די בקרבנות כבשים ופרים כדי לספק את 
הכפרה עבור חטאי העם. ביום כיפור, היה הכוהן הגדול נכנס לקודש הקודשים 
שבבית המקדש, מתיז את דם השה על כס הרחמים והמזבח כדי לכפר על חטאי 
העולם )ויקרא ט"ז(. כיצד עלינו לכפר היום על חטאינו כאשר בית המקדש אינו 

קיים יותר? 
כתחליף  לקרבן  האיל  את  לאברהם  סיפק  הרבה  בנאמנותו  שאלוהים  כפי 
להקרבת בנו יצחק )בראשית כ"ב(, כך נתן אלוהים את בנו, ישוע קרבן במקומנו. 
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ישוע הערה נפשו למות, דמו שנשפך היה הקרבן הסופי שנשא את חטאי העולם, 
כפי שהכריז יוחנן המטביל – שהיה גם הוא יהודי: 

"ְלָמֳחָרת ָרָאה יֹוָחָנן ֶאת ֵיׁשּוַע ָּבא ִלְקָראתֹו. ָאַמר יֹוָחָנן: 'ִהֵּנה ֵׂשה ָהֱאֹלִהים 
ַהּנֹוֵׂשא ַחַּטאת ָהעֹוָלם' " )יוחנן א' 29(.

הקרבן של ישוע מהווה את התגשמות ה"ברית החדשה" עליה ניבא ירמיהו 
לפני 2,600 שנה:

"ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים, ְנֻאם ְיהָוה, ְוָכַרִּתי ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֵּבית ְיהּוָדה ְּבִרית 
ְלהֹוִציָאם  ְבָיָדם,  ֶהֱחִזיִקי  ְּביֹום  ֲאבֹוָתם,  ֶאת  ָּכַרִּתי  ֲאֶׁשר  ַכְּבִרית  ֹלא  ֲחָדָׁשה. 
ְוָאֹנִכי ָּבַעְלִּתי ָבם ְנֻאם ְיהָוה. ִּכי  ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ֲאֶׁשר ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת ְּבִריִתי 
ְיהָוה,  ְנֻאם  ָהֵהם,  ַהָּיִמים  ַאֲחֵרי  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ֶאְכרֹת  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית  זֹאת 
ְוֵהָּמה  ֵלאֹלִהים  ָלֶהם  ְוָהִייִתי  ֶאְכְּתֶבָּנה.  ִלָּבם  ְוַעל  ְּבִקְרָּבם  ּתֹוָרִתי  ֶאת  ָנַתִּתי 
ִיְהיּו ִלי ְלָעם. ְוֹלא ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו ֵלאמֹר, ְּדעּו ֶאת 
ְיהָוה: ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם, ְנֻאם ְיהָוה. ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעו ָֹנם 

ּוְלַחָּטאָתם ֹלא ֶאְזָּכר עֹוד" )ירמיהו ל"א 33-30(.

אלוהים אכן קיים ועלינו לתת לו דין וחשבון. הוא סיפק עבורנו את הישועה, 
עבור  שמת  ישוע  בנו  של  הקרבן  את  ולקבל  חטאינו  על  להתוודות  עלינו  אך 

חטאינו. דמו הנשפך מכסה ומכפר עליהם. הללויה!
לישועה,  זקוקים  האדם  בני  שכל  בעובדה  הכיר  המלך  דוד  בתנ"ך,  ככתוב 
שהיא הדרך היחידה להינצל מהמוות הנצחי. במילים אחרות, ניתן לנו לקבל 

חיי עולם רק מאלוהים המושיע אותנו:

"ָּברּוְך ֲאֹדָני יֹום יֹום ַיֲעָמס ָלנּו ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה. ָהֵאל ָלנּו, ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות 
ְוֵליהִוה ֲאֹדָני ַלָּמֶות ֹּתָצאֹות" )תהילים ס"ח 21-20(. 

האם לא תצטרף אליי? צעד קטן של תפילה יוביל אותך אל הישועה. התוודה 
ללבך  ישוע  את  לקבל  בקש  עליהם.  לך  לסלוח  ממנו  ובקש  בפניו  חטאיך  על 

ולחייך, ותיוושע.
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הטענה
התנ"ך הוא ספר מיושן ואין בו דבר עבורי במאה ה-21

שמקורן  רבות  שפר  באמרות  ה-21,  במאה  כיום,  שמשתמשים  ידעת  האם 
בתנ"ך? להלן כמה דוגמאות של אמרות שגורות שבוודאי השתמשת בהן בלא 

יודעין, אשר מקורן בתנ"ך ובכתבי הברית החדשה.
 

"להימלט בעור שיניו" )איוב י"ט 20(  .1

"אין חדש תחת השמש" )קהלת א' 9(  .2

"להפנות את הלחי השנייה" )מתי ה' 39(  .3

הפרי האסור )בראשית ב' 17-16(  .4

"עין תחת עין ושן תחת שן" )שמות כ"א 22(  .5

"חושך שבטו שונא בנו" )משלי י"ג 24(  .6

"שעיר לעזאזל" )ויקרא ט"ז 10(  .7

"ארץ זבת חלב ודבש" )שמות ג' 8(  .8

"החוט המשולש לא במהרה יינתק" )קהלת ד' 12(  .9

"ענף עץ זית" )בראשית ח' 11(  .10

"מלח הארץ" )מתי ה' 13(  .11
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"השומר אחי אנוכי?" )בראשית ד' 9(  .12

"בבת עינו" )זכריה ב' 12, תהילים י"ז 8(  .13

"אכול ושתה כי מחר נמות" )קהלת ח' 15(  .14

"לא על הלחם לבדו יחיה האדם" )דברים ח' 3(  .15

"עד חורמה" )במדבר י"ד 45(  .16

"מים גנובים ימתקו" )משלי ט' 17(  .17

"צדיק באמונתו יחיה" )חבקוק ב' 4(  .18

"עוד חזון למועד" )חבקוק ב' 3(  .19

"פעמיים כי טוב" )בראשית א' 10, 12(  .20

"שיכור כלוט" )בראשית י"ט 33(  .21

"זקן כמתושלח" )בראשית ה' 27(  .22

"לאלוהים פתרונות" )בראשית מ' 8(  .23

"לשלם רעה תחת טובה" )בראשית מ"ד 4(  .24

"חושך מצרים" )שמות י' 22(  .25

"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" )ויקרא י"ט 32(  .26

בכתבי הקודש טמונים דברי חכמה שלא נס לחם למרות שנכתבו לפני אלפי 
שנים והם נכונים גם לחיינו היום. 
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הטענה
קריאה בכתבי הקודש היא בזבוז זמן

האם הרגשת לפעמים שכל העולם נגדך? האם אתה מתוסכל לפעמים עקב 
בעיותיך בחיים? האם אתה בחיפוש אחר השלום הפנימי? עצתי שתקרא בכתבי 
הוראות   – עבורך  באהבה  הכין  שאלוהים  לחיים  הדרכה  ספר  שהוא  הקודש 

בסיסיות לתפקוד זמני עד שתעזוב את העולם הזה.
מיליוני אנשים ברחבי העולם קראו בכתבי הקודש שוב ושוב במשך חייהם. 
ירחון "הטיימס" הכתיר אותו כספר בעל ההשפעה הגדולה ביותר שיצא לאור 
רב  הוא  הקודש  כתבי  שספר  רק  "לא  ממאמריו:  באחד  שכתוב  כפי  פעם,  אי 
מיוחד  זה  ספר  שנה".114  אחר  שנה   – השנה  ספר  הוא  הזמנים,  כל  של  המכר 
במינו ומופלא. ייתכן שקראת חלקים ממנו לפרקים, אך לא ייחסת לו את כל 
אך בטרם תתחיל, התפלל  בו.  ותעיין  עצתי שתשוב  הנ"ל.  והמעלות  הסגולות 
ובקש מאלוהים לפתוח את לבך כדי לקבל את החכמה הנצחית והעל-טבעית 

שלו.
עבורי קריאה בספר הספרים מקנה לגופי, לנפשי, לרוחי ולמחשבותיי נחמה 

ורוגע. מאחר שזהו דברו החי של אלוהים הוא מפיח בי חיים.

"ְּבֵראִׁשית ָהָיה ַהָּדָבר ְוַהָּדָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים ֵואֹלִהים ָהָיה ַהָּדָבר. הּוא ָהָיה 
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ְּבֵראִׁשית ִעם ָהֱאֹלִהים. ַהּכֹל ִנְהָיה ַעל ָיָדיו ּוִמַּבְלָעָדיו ֹלא ִנְהָיה ָּכל ֲאֶׁשר ִנְהָיה. 
ּבֹו ָהיּו ַחִּיים ְוַהַחִּיים ָהיּו ָהאֹור ִלְבֵני ָהָאָדם" )יוחנן א' 4-1(.

בשומעי בכל אופן, כאשר שמעתי בילדותי סיפורים מהתנ"ך, חשבתי שהם 
נבע בעיקר מהעובדה שלא היה אדם בחיי שיעזור  יבשים ומשעממים. הדבר 
לי בנדון. באותה מידה שצעיר הרוצה להיות נגר, לדוגמה, זקוק לבעל מלאכה 
שהם  בשעה  אותם  שידריך  למישהו  רבים  זקוקים  כך  אותו,  שידריך  מנוסה 
עצתי  בספר,  הכתוב  את  להבין  מתקשה  אתה  גם  אם  הכתובים.  את  לומדים 
שתחפש להצטרף לחוג טוב של שיעורי תנ"ך או שתמצא חבר משיחי שיעזור 
לך. לכך כדאי לחפש קהילה משיחית מקומית, או להתקשר לארגון הקהילות 
המשיחיות בארץ, שם יפנו אותך למקור מהימן ללימוד כתבי הקודש. כמו כן 

.www.yeshua.co.il ישנם אתרים באינטרנט כדוגמת
מעטים האנשים היכולים לייצר מכונית בעזרת ספר הדרכה לייצור מכוניות. 
וקשיים  תסכולים  לעצמנו  נחסוך  אותנו,  שידריך  מומחה  במכונאי  ניעזר  אם 
ואינך  הקודש  בכתבי  הבקיאים  ותיקים,  מאמינים  מכיר  ואינך  במידה  רבים. 
מוצא קהילה בסביבתך, תמיד תוכל להתפלל ולבקש מאלוהים לשלוח מישהו 

לעזרתך ולהדריך אותך בדרכך. אלוהים נאמן ויספק את כל צרכיך!
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סיפור חיי
כיצד השתנו חיי בדרך נס

חיי בקהילה היהודית

נולדתי בשנת 1953 וגדלתי בבית יהודי, באזור יהודי נאה בפרבר של עיר סנט 
היו  היסודי  בבית הספר  חבריי  כל  כמעט  מיסורי שבארה"ב.  לואיס, במדינת 
יהודים. בעונת הקיץ נהגתי לעתים קרובות לעזור בקייטנה או במרכז הקהילתי 
היהודי. למעשה לא היו לי יחסים קרובים עם חברים נוצרים – מדי פעם ראיתי 
לכנסייה,  כמשפחה  יחד  הולכים  בבוקר,  ראשון  בימי  יפה  לבושים  אנשים 
ומרחוק הם נראו לי זכים כמלאכים, תמונה של האמריקני הטיפוסי הטוב. עד 

כמה מרוחקים וזרים היו לי. 
בקהילה היהודית שבה גדלתי, לא נהגתי לשוחח עם איש על עניינים רוחניים. 
למרות שלמדתי בבית ספר יהודי, לא היה לי ידע רב בתנ"ך, כמו יהודים רבים 

באמריקה – הייתי יהודי חילוני שהזדהה עם המורשת שלו. 
הרבה  ובתרומה  המרשימים  בהישגים  שלי,  היהודית  במורשת  גאה  הייתי 
שהיהודים תרמו לחברה, החל מהוליווד וכלה בוול סטריט. ראה לדוגמה את 

הרשימה הבאה של כמה יהודים ידועים שתרמו רבות לחברה:
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יונה סלק, אירווינג ברלין, אהרן קופלנד, ליאונרד  אלברט אינשטיין, 
שפילברג,  סטיבן  דילן,  בוב  שטראוס,  יוהן  גרשווין,  ג'ורג'  ברנשטיין, 
במטרו- )שותף  מאייר  ב'  ולואיס  גולדווין  סמואל  סטון,  אוליבר 

גראוצ'ו  ויליאמס,  רובין  סנדלר,  אדם  סיינפלד,  ג'רי  גולדווין-מאייר(, 
מייק  לנדון,  מייקל  ניומן,  פול  דוגלאס,  קירק  ברנס,  ג'ורג  מרקס, 
ווק,  הרמן  קופרפילד,  דיוויד  הודיני,  הארי  וולטרס,  ברברה  ולאס, 
מארק שאגאל, קלווין קליין, ראלף לורן, לוי שטראוס, מרק שפיץ, רד 
אאורבך, הנק גרינברג, סנדי קופקס, בובי פישר, פליקס פרנקפורט – 
שופט בית המשפט העליון בארה"ב, לואיס ברנדייס, בנג'מין קורדוסו, 
אבי פורטאס, אלן גרינשפאן, הנרי קיסינג'ר, ג'וזף פוליצר, אן לנדרס, 
אביגיל )טור עצות "אבי היקרה" בעיתונים רבים( ואן בורן. כמובן שיש 

עוד רבים שלא הזכרתי כאן.

היו למעשה  נעוריי, לא ממש הבנתי שהישגיהם של היהודים הללו  בשנות 
התגשמות ההבטחה שנתן אלוהים לעם היהודי:

 
"ַויאֶמר ְיהָוה ֶאל ַאְבָרם, ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך. ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה. ַוֲאָבְרָכה 
י"ב  )בראשית  ָהֲאָדָמה"  ִמְׁשְּפחֹת  ּכֹל  ְבָך  ְוִנְבְרכּו  ָאאֹר  ּוְמַקֶּלְלָך  ְמָבְרֶכיָך 

.)3-1

היום אני יודע שהבטחה זו התקיימה במובן נוסף והחשוב ביותר – אלוהים 
ואת המשיח  לעולם את התנ"ך, את הנבואות  כדי לתת  היהודי  השתמש בעם 

עצמו. 
משפחות  כל  את  יברך  אלוהים  ישראל  שדרך  הבטחתו  את  קיים  אלוהים 
קיומה  שנות   60 במשך  לעולם  תרמה  שישראל  התרומות  על  חשוב  האדמה. 
אותה  הסובבות  האויב  במדינות  תמידי  מאבק  תוך  וזאת  בלבד,  כמדינה 
והנחושות להשמידה. בנוסף, היה עליה להתמודד עם לחצים כלכליים תמידים 
כתוצאה מהוצאות על הגנה עצמית שהן הגדולות ביותר, ביחס לאוכלוסיה בכל 

מדינה אחרת בעולם: 

מוטורולה  במעבדת  הסלולארי  הטלפון  את  שפיתחה  היא  ישראל   .1
בחיפה.

החברה הישראלית "TransChip" פיתחה את המצלמה הראשונה בעלת   .2
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רזולוציה גבוהה לשימוש בטלפונים סלולאריים.
רוב שיטות התפעול של חלונות במחשבי מייקרוסופט NT ו-XP פותחו   .3

במעבדות החברה מייקרוסופט-ישראל.
כרטיס חכם של Pentium MMX פותח בישראל בחברת אינטל.  .4

מידע  מערכות  באבטחת  חלוצה  "צ'קפויינט",  הישראלית  החברה   .5
.FIREWALL לאינטרנט ולמחשבים, כדוגמת

תכנת אנטי-וירוס הראשונה למחשב פותחה בישראל בשנת 1979.  .6
אמדוקס   NICE מערכות  ידי  על  פותחה  הקולי  הדואר  טכנולוגיית   .7

וקומברס, כולן חברות ישראליות.
ספק שירותי מידע מקוון ל-ICQ פותח בשנת 1996 על ידי ארבעה צעירים   .8

ישראלים.
גנריות  בתרופות  המתמחה  ישראלית  תרופות  חברת   – "טבע"  חברת   .9
לאחרונה  בעולם.  הגדולות  הפרמצבטיקה  החברות  לאחת  נחשבת 
פיתחה "טבע" תרופה העוזרת להפחית ברעדים בלתי רצוניים אצל חולי 

פרקינסון. תרופה זו אושרה על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני.
מדענים ישראלים פיתחו את המכשיר הממוחשב הראשון ללא קרינה,   .10

לאבחון סרטן השד.
הווידיאו  מצלמת  את  פיתחה   ,"Given-Imaging" הישראלית  החברה   .11
הראשונה שניתן להחדירה לגוף, היא כה זעירה שניתן להכניסה לכדור 
לאבחן מחלות  כדי  בה  אותה. משתמשים  ולבלוע  קפסולה  או  תרופה 

עיקול ומעיים.
חוקרים בישראל פיתחו מכשיר שעוזר ללב לשאוב דם, המצאה זו תציל   .12
מצלמה  בליווי  פועל  המכשיר  הלב.  ספיקת  מאי  הסובלים  רבים  חיי 
ועוזר לרופאים לאבחן את תפעול הלב בשיטה מתוחכמת של חיישנים.

ישראל מובילה בעולם, ביחס לתושבים, במספר המדענים והמהנדסים –   .13
145 על כל 10,000 )בארה"ב יש 85 על כל 10,000, ביפן מעל 70 על כל 10,000 

ובגרמניה 60 על כל 10,000(.
ביחס  אוניברסיטה  בוגרי  של  ביותר  הגבוה  המספר  את  יש  לישראל   .14

לתושביה. 
צר  כחול  אור  המקרין  בגרות,  בפצעי  לטיפול  מכשיר  בישראל  פיתחו   .15
בדרג גבוה, ללא קרני אולטרא-סגולים. המכשיר גורם לחיידקי הפצעים 

להיהרס מבלי לפגוע בעור או בקרום סביב הפצע.
תחנת  ולהתקין  לפתח  הראשונה  הייתה  "סולל",  הישראלית  החברה   .16
כוח חשמל במדבר מוהבי שבקליפורניה, ארה"ב, שכולו מופעל על ידי 

אנרגיה סולארית.
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החברה הישראלית, "M-Systems", פיתחה זיכרון נייד, מחזיק המפתחות   .17
הנייד הראשון בשוק ורב העצמה. 

ישראל נמצאת במקום השני עם מספר החברות הגדול ביותר בבורסה   .18
.)Wall Street( בניו יורק

בבית החולים הדסה בירושלים נמצא המרכז לטיפול בכוויות, המפורסם   .19
ברחבי העולם, בו טופלו ילדים עירקים שניכוו במלחמת המפרץ.
ישראלים ייסדו מרפאה זמנית בקניה לטיפול בפליטים סודנים.  .20

זהותם  את  להסתיר  כדי  התחפשו  ישראלים,  מתנדבים  של  משלחת   .21
היהודית וביקרו במחנה פליטים בסומליה. הם הסתכנו סכנת מוות כדי 

להציל פליטים מוסלמים.
גילוי   Cell Detect  Zetiq( את  הישראלית  החברה  פיתחה   2008 בשנת   .22

התא( המאפשר לאתר תאי סרטן בצורה פשוטה ומדויקת יותר. 
ביחס  בעולם,  ביותר  הגבוה  ההיי-טק  חברות  מספר  את  יש  בישראל   .23

למספר התושבים.
יותר מ85% מהאשפה המוצקה בישראל מטופלת באמצעים אקולוגיים   .24

ידידותיים לסביבה.

לא הכרתי את ההיסטוריה של עמי. לא ידעתי דבר כיצד הגן אלוהים על עם 
ישראל לאורך אלפי שנים או על תכניותיו לעמו. התנ"ך מכנה את עם ישראל 

"בבת עינו" של אלוהים:

"ִּכי ַהֹּנֵגַע ָּבֶכם )בישראל( ֹנֵגַע ְּבָבַבת ֵעינֹו" )זכריה ב' 12(. 

לא ידעתי שביום הכרזת מדינת ישראל כמדינה יהודית ב-1948, חמש מדינות 
ערביות התעלמו מהחלטת האומות המאוחדות ובבת אחת התקיפו את ישראל 
זאת  ובכל  מאורגן  צבא  בישראל  היה  לא  התקופה  באותה  הכיוונים.  מכל 
ישראל ניצחה במלחמה! הניצחון המדהים היה ללא ספק המרשים ביותר מבין 
הקרבות הגדולים של כל הזמנים. ההסבר היחיד לתבוסה הגדולה הזאת של 
אויביה הרבים של ישראל הקטנטונת, יכול להיות רק שאלוהים הגן על עמו, 

אותו החזיר לאדמתו לאחר אלפיים שנות גלות, בדיוק כפי שניבא:

"ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל 
ַאְדַמְתֶכם" )יחזקאל ל"ו 24(.

 



111

סיפור חיי: כיצד השתנו חיי בדרך נס

"ַוֲאִני ֲאַקֵּבץ ֶאת ְׁשֵאִרית צֹאִני ִמּכֹל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתי אָֹתם ָׁשם ַוֲהִׁשֹבִתי 
ֶאְתֶהן ַעל ְנֵוֶהן ּוָפרּו ְוָרבּו" )ירמיהו כ"ג 3(.

גדלתי בברוקלין, ניו יורק, כיהודי רפורמי, שהוא הזרם הגדול והליברלי ביותר 
של היהדות בארה"ב. כמו יהודים רבים אחרים, במיוחד יהודים הרפורמים, לא 
עלה על דעתי כלל לקרוא בתנ"ך, שמבחינתי לא היה ברשימת הדברים שעליי 
לעשותם. לא זכור לי שפגשתי בנעוריי יהודי שאי פעם קרא בתנ"ך, למד אותו 
הייתה  בו  שראיתי  מה  כל  אבל  דתי  יהודי  פוגש  הייתי  לעתים  פיו.  על  אוחי 
כניעה פנאטית לחוקים וטקסים חד-גוניים מיותרים. נהגתי ללכת לבית כנסת 
בראש השנה וביום כיפור וממש ספרתי את הדקות לסיום התפילות כדי שאוכל 
נשארו  בו כדי לספור כמה דפים  לעזוב. בזמן הקריאה בסידור דפדפתי  כבר 
עד לסיום התפילות – שהיה תמיד יותר מאשר יכולתי לסבול בקלות. החלק 

האהוב עליי ביותר היה כאשר הרבי הורה לדלג על כמה דפים. 
ולא  פה,  בעל  למדתי  אותן  התפילות  פשר  מה  מושג  של  שמץ  לי  היה  לא 
זמן לתפילת העמידה שנעשתה בשקט. תפילת  היה  לעשות כאשר  ידעתי מה 
עבורי..." אני  וכך  כך  ג'ים, אם אתה קיים עשה  זה אני,  "אלוהים,  לבי הייתה, 
חושב שהרבי אמר לנו להתפלל בלב כי הוא ידע שרבים מאתנו לא ידעו על 
אחת  כאשר  גם  רם.  בקול  נתפלל  אם  מאוד  עצמנו  את  ושנביך  להתפלל  מה 

מתפילותיי "נענתה", חשבתי שהיה זה יד המקרה. 
כמו רוב היהודים, השארתי את עניין היהדות לרבנים ה"מומחים" לדת. מי 
אני שאפקפק בידע שלהם? ברם, איני זוכר רב אחד שיידע אותי על הנבואה 
ה-32  השנה  בסביבות  ישראל  עמו  את  להושיע  כדי  יבוא  שהמשיח  מהתנ"ך, 
בנוגע  בתנ"ך  הנבואות   300 את  הזכירו  לא  מעולם  הרבנים  למעשה,  לספירה. 

למשיח, לא כל שכן על ישוע שמילא אותן. אולי הם עצמם לא ידעו זאת. 

הפגישה המשמעותית הראשונה שלי עם מאמינים משיחיים

תחילת  לפני  בקולומביה,  מיזורי  במכללת  לימודיי  את  שסיימתי  לאחר 
לימודיי בבית ספר למשפטים בשנת 1975, יצאתי בגפי למסע תרמילאות ברחבי 

אירופה המערבית למשך שלושה חודשים. 
למרות מכשולי השפה, הצלחתי לפענח את מערכות התחבורה של אוטובוסים 

ורכבות. 
לה- התעופה  משדה  להגיע  בעיה  לי  הייתה  לאירופה,  שהגעתי  לפני  אך 

גוארדיה לשדה התעופה קנדי – שניהם בניו יורק. כומר הבחין בי כשעמדתי 
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זרועו על  ניגש אליי, שם את  בפתח שדה התעופה, ושם לב שנראיתי "אבוד". 
כתפי ואמר ברוך ובהבנה: "בני, אני נוסע למקום שאתה נוסע אליו. הרשה לי 
להראות לך את הדרך". הוא קרא למונית עבורנו. בדרך ניהלנו שיחה נעימה והוא 
הכין אותי למסע. שמתי לב ששררה עליו אווירת שלווה ושמחה שהשאירה בי 
רושם בלתי נשכח. עד היום אני זוכר בבירור את הזמן הקצר שביליתי עם אותו 

כומר, וכיצד הציל אותי ממצבי האבוד. 
במשך הטיול באירופה, שהיתי פעמים רבות באכסניות נוער של מאמינים 
משיחיים. התקציב שלי היה דל ואכסניות נוער אלה היו מאוד חסכניות, בערך 
שניים או שלושה דולר ללילה. התנאים לא היו כל כך נעימים, לילות ללא שינה 
על גבי מזרן גבנוני מוכתם, בחדר עמוס ומצחין, וארוחת בוקר שלא הייתה שווה 

פרוטה, וכך גם היה טעמה. 
למרות כל אלה, גיליתי שמרבית העובדים באכסניות הנוער של המאמינים 
המשיחיים ניחנו באותה השלווה והשמחה שהיו לאותו הכומר שעזר לי בשדה 
וחום. למרות מצבם הכלכלי  כולם אהבה  על  יורק. הם הרעיפו  בניו  התעופה 
הדל והתמודדות עם אתגרים שונים בחייהם, הם נראו מאושרים יותר ממני ואני 

הייתי צעיר בריא, ממשפחה תומכת ודואגת ובעל עתיד מבטיח.
מה היה הדבר שגרם להם להיות במצב נפשי ורוחני כה מעולה? מדוע לא 
הייתי כמוהם? שלא כמותם, הייתי תמיד טרוד ומודאג כי דברים לא היו כפי 
שרציתי שיהיו. ככתוב בכתבי הברית החדשה, הם גרמו לי לקנא ולרצות את 

אשר היה מנת חלקם:

"ֶאָּלא ֶׁשִּבְמִעיָדָתם ַהְיׁשּוָעה ַלּגֹוִים, ְלַהְקִניא אֹוָתם" )אל הרומים י"א 11(.

הייתי כמה לסיפוק ולשקט הנפשי שהיו לאותם מאמינים משיחיים, לשמחה 
שמכילה את אורו של המשיח ומחייה נפש. למרבה הפלא, כמאמין משיחי יש 

לי כיום גם שמחה וגם שקט נפשי. תודה לאל!
חוויה אחת מסוימת שלא אשכח בטיול באירופה הייתה הסיור שלי בוותיקן. 
המקום נראה קדוש ושליו. לא ידעתי באותה העת שאחת הכנסיות הראשיות 
ישוע.  של  תלמידו  שמעון,  שם  על  נקראת  פטרוס,  סנט  כנסיית  בוותיקן, 
החלטתי לשלם עבור הדרכה מוקלטת של הסיור בוותיקן כדי שאוכל ללמוד 
והויטראז'  הפסלים  שבה,  האמנות  עבודות  הקתדראלה,  של  ההיסטוריה  את 
שבחלונותיה. פתחתי את דלת התא עליה היה השלט "אנגלית", בחושבי שהוא 
עצמי  את  מצאתי  להפתעתי  בשפתי.  ההדרכה  את  לשמוע  אוכל  שבו  המקום 
בתא הווידוי – עבור דוברי אנגלית. סגרתי את הדלת במהירות וחשבתי, אוי 
ואבוי, מה אעשה כעת? ידעתי שעליי להישאר זמן מה ולהתנצל בפני הכומר. 



113

סיפור חיי: כיצד השתנו חיי בדרך נס

כאשר הסתיים הווידוי, התנצלתי, והכומר הראה הבנה רבה והיה מאוד סלחני. 
אני זוכר שאמר: "לא נורא, לא נגרם כל נזק". נשמתי לרווחה.

פגישות נוספות עם מאמינים משיחיים בתחילת דרכי כעורך דין

בשנת 1978, החלה הקריירה שלי כעורך דין. באותה תקופה נתקלתי לראשונה 
שלא  החלטתי  שלי,  החדשה  בקריירה  להצלחה  ושאפתי  היות  באנטישמיות. 
אדגיש את היותי יהודי, אלא אם כן ישאלו אותי ישירות. דגלתי במוטו: "אל 
את  לאבד  התחלתי  ואט-אט  ששאלו,  רבים  היו  לא  ואכן  אומר".  ולא  תשאל 

זהותי היהודית. 
במקביל התחלתי גם להכיר מאמינים משיחיים לא יהודים ולהפתעתי הרבה 
גיליתי שרבים מהם היו נבונים, אנשים מבריקים ולא דתיים קיצוניים גרידא, 
ההולכים בצורה עיוורת ותמימה אחר דת המוכתבת על ידי מדריכים רוחניים. 

למעשה היו מביניהם כמה מעורכי הדין הטובים בעיר. 
בעת ההיא התחתנתי עם קאת'י, שהייתה בחורה קתולית נחמדה, טובת לב 
ואוהבת. בני משפחתה הקרינו שמחה ושלווה בדומה לאותו הכומר שפגשתי בניו 
יורק ולאותם משיחיים באכסניות הנוער באירופה. קאת'י באה ממשפחה גדולה, 
אוהבת ותומכת. כל בני המשפחה הסתדרו זה עם זה בצורה נפלאה. נדהמתי מכך. 

נראה לי שאמונתם בישוע המשיח הייתה מקור האחדות הנפלאה הזאת.
אחת מאחיותיה של קאת'י נתנה לי לקרוא כמה ספרים ועלונים על אלוהים 
אלוהים  נגד  המתריסות  לשאלותיי  בסבלנות  השיבה  היא  הקודש.  כתבי  ועל 
לבי  בקליפות  לכרסם  החלו  הללו  ותשובות"  ה"שאלות  שעות  בו.  והאמונה 
הקשה – קליפה אחר קליפה. תבורך אחותה של קאת'י, ושאר בני משפחה על 
לקרוא  בטובי  עד שהואלתי  שנים  כמה  חלפו  כלפיי.  הרבה שהראו  הסבלנות 

בחומר שנתנה לי אחותה.
לאחר שהתחלתי להראות עניין בנושא, נוכחתי שהיו רבים מבין המאמינים 
לי.  שהיו  האמונה  על  והשאלות  ההתלבטויות  אותן  את  שעברו  המשיחיים 
בהתאם לאופי הסקרן והמאתגר שלי, המסוגל להביך את "המומחים" בשאלותיי 
הנוברות, ניסיתי להתריס נגד אמונתם, אך הם המשיכו בסבלנות בהסבריהם. 
להפתעתי הרבה החלו דבריהם להישמע הגיוניים. היו אלה אנשים משכילים 
ונבונים, בעלי שכל ישר שבחנו את ענייני האמונה והגיעו למסקנה שאלוהים 

וישוע ממשיים. 
הבטחתי שיבוא היום שבו אקרא בתנ"ך בחיפוש שכלתני אחר האמת. עם כל 

זאת, במשך שנים, לא מצאתי את הזמן המתאים להתחיל לקרוא בו. 
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ספרו של ק' ס' לואיס "האמונה המשיחית − אמת או שקר?"

לא התחלתי  התנ"ך. אך למעשה  37 התחלתי לבסוף לחקור את ספר  בגיל 
הספר  את  שאקרא  הציע  לו,  חשוב  שהייתי  משיחי  ידיד  עצמו.  בספר  לקרוא 
הקלאסי של ק' ס' לואיס "האמונה המשיחית – אמת או שקר?". קיבלתי את 

עצתו וכך החלה משימתי ללמוד על אלוהים, כתבי הקודש וישועה. 
ק' ס' לואיס היה סופר אנליטי מבריק, בעברו אתיאיסט. באמצעות לימוד 
במהלך  בהם.  הכתוב  את  להפריך  ניסה  הוא  הקודש  בכתבי  מפרכים  ומחקר 
חקירתו השתכנע באמתות הכתובים. ידידו ועמיתו הסופר, ג'ון רונלד טולקין, 

מחבר הספרים "הוביט", ו"שר הטבעות" עזר לו בצעדיו הראשונים באמונה.
בספרו, "האמונה המשיחית – אמת או שקר?", מנתח ק' ס' לואיס ביסודיות 
של  לקיומו  הסיבות  את  הגיונית  בצורה  ומסביר  חיים  אנו  שבו  העולם  את 
אלוהים. הוא מציג עובדות לתקומתו של ישוע מן המתים והבטחתו של אלוהים 
הסקת  מחשבותיו,  מהלך  את  בספרו  פורש  וקפדנית  יסודית  בצורה  לישועה. 
דעתי. מבחינתי התיק  על  וההיגיון שבו השתמש, שמאוד התקבלו  מסקנותיו 
לעבור מהפך בשכלי.  אין מצב שלא! התחלתי  קיים!  סגור. אלוהים אכן  היה 
ההוכחות לתקומתו של ישוע מן המתים היו מהממות. המסווה על עיניי שמנע 

ממני להבין ולראות את האמתות האלה הוסר לפחות חלקית, כפי שכתוב:

"ֵהן ַאַחי )היהודים(, ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ֶׁשֵּיָעֵלם ִמֶּכם ָהָרז ַהֶּזה, ֶּפן ִּתְהיּו ֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶכם: 
ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה ְּבִמַּדת ָמה ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֲאֶׁשר ִיָּכֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים" 

)אל הרומים י"א 25(.

אפרט בקצרה כמה מהטענות שהביאו למסקנותיו של לואיס.

חסידיו של ישוע לא היו עוברים מדורי עינויים והוצאות להורג עבור שקר.   .1
קברו היה ריק.  .2

עדותם של עדי ראייה שראו את ישוע אחרי שקם מן המתים.   .3

לאחר שקראתי את הספר, החל מוחי לעבד את המידע ולנתח את העובדות 
באופן שבו אוכל להבינו. אור החל להבהב בתוכי. 
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*מכונן המוסד לעקרונות בסיסיים בחיים, סופר ונואם משיחי. בגיל 15 החליט להקדיש את חייו לבני נוער 
והוריהם במטרה לעזור להם לחיות נכון בהסתמך על עקרונות משיחיים. 

עקרונות לחיים על פי ביל גות'ארד* 

והאמונה  אלוהים  על  עוד  וללמוד  להוסיף  והרצון  הסקרנות  בי  התעוררה 
הצטרפתי  כאשר  אותי  שהכירו  ואחרים  אשתי  את  הפתעתי  לכן  המשיחית. 
לסמינר בשם "עקרונות בסיסיים לחיים". במשך אותו שבוע הציג הדובר פסוקים 
רבים מהתנ"ך הנותנים פתרונות לבעיות הפשוטות של החיים. נוכחתי שהחיים 
אינם כה מסובכים כפי שתמיד חשבתי. לדוגמה, אם אנו נמצאים במצב מתמיד 
של חיכוכים ומשברים עם ההורים או עם הילדים שלנו, כנראה שאיננו פועלים 
וילדים.  הורים  בין  ליחסים  בנוגע  בדברו  שנתן  אלוהים  של  ההוראות  פי  על 
הדובר נתן דוגמאות רבות המראות כיצד תסכול, חרדות וחוסר שביעות רצון, 
הם בדרך כלל תוצאות של חוסר ציות להוראותיו של אלוהים, אוהב ורב חסד. 
הוראות אלה נועדו להגן עלינו, כפי שמטרייה מגנה מפני הגשם כאשר עומדים 

תחתיה – אך ברגע שאנו יוצאים מתחת להגנתה, אנו נרטבים. 
הוא לימד אותנו את אחד החוקים בכתבי הקודש שמשנים חיים – אלוהים 
מורה לנו לסלוח לאלה הפוגעים בנו, מאשימים אותנו אשמות שווא, שונאים 
אותנו ומשתמשים בנו לרעה. בעבר הייתי מתעלם מחוק זה של אלוהים ושמרתי 
טינה, נתתי להם להבין בבירור שלא כדאי להם להתעסק אתי שוב. אך מה היו 
אני  הנקמה?  ויצר  הכעס  השנאה,  הטינה,  על  לוותר  סירבתי  כאשר  התוצאות 
הוא זה שסבלתי. מדוע? כי המרירות והטינה והכעס ששומרים בלב נגד אחרים, 

מופנים כלפינו וממש גורמים לנו להיות חולים פיזית:

"ֵלב ָׂשֵמַח ֵייִטיב ֵּגָהה. ְורּוַח ְנֵכָאה ְּתַיֶּבׁש ָּגֶרם" )משלי י"ז 22(.

"ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי, ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ַהּיֹום" )תהילים ל"ב 3(. 

רעל,  כוס  ששתינו  כאילו  בלב,  ומרירות  טינה  שומרים  אנו  כאשר  למעשה, 
המחלחל וממשיך להרעיל את גופנו ונפשנו. באותה מידה, כאשר אנו פוגעים 
באחרים ומסרבים להכיר במעשינו הרעים ולבקש מהם סליחה, נרגיש אי נוחות 
כאשר נפגוש אותם. נוכחתי שכאשר אני מצטער על שפגעתי במישהו, חוזר בי 
ממעשיי, ומבקש סליחה, אני חש מיד במידת החסד שקיבלתי ומרגיש שחרור:

"ְמַכֶּסה ְפָׁשָעיו, ֹלא ַיְצִליַח ּומֹוֶדה ְוֹעֵזב ְיֻרָחם" )משלי כ"ח 13(.
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בשנת 1973, פסיכולוג ידוע בעולם, ד"ר קארל מנינג'ר, מייסד מוסד מנינג'ר, 
סולח  הוא  כאשר  ממחלות  נרפא  אדם  שלפיו  מעניין  מחקר  תוצאות  פרסם 
ומבקש סליחה. הוא סיכם שאילו היה יכול לעזור למטופליו החולים במחלות 
נרפאים  מהם   75% היו  בזה,  זה  שפגעו  מהצדדים  סליחה  ולקבל  לבקש  נפש 

ממחלות הנפש.
הסמינר לעקרונות בסיסיים לחיים שבו השתתפתי, הרחיב בצורה משמעותית 
את הבנתי בנוגע לאלוהים ולכתבי הקודש. העקרונות של אלוהים כפי שנכתבו 
בכתבי הקודש נראו לי הרבה יותר הגיוניים ככל שרכשתי השכלה בנושא. כיצד 
מעל  מתפזר  ערפל  כאילו  נראה  הללו?  השנים  כל  במשך  מעיניי  הדבר  נעלם 

הבנתי וכל רעיונותיי המוטעים שבהם האמנתי כל חיי מתחילים להתפוגג. 
הרגשתי הקלה גדולה כאשר הבנתי ש"מישהו שם למעלה" אוהב אותי ללא 
תנאים ונמצא לצדי. לא הייתי יותר בודד במאבקי החיים הללו. לא יותר ג'ים 
נגד כל העולם. בורא היקום המדהים הכיר ואהב אותי עוד טרם היוולדי והוא 

שומר עליי:

"ְּבֶטֶרם אצורך )ֶאָּצְרָך( ַבֶּבֶטן ְיַדְעִּתיָך... " )ירמיהו א' 5(.

מה הדבר הזה − יהדות משיחית?

זמן קצר לאחר שהשתתפתי באותו הסמינר, דיבר אלוהים ללבה של אשתי 
קאת'י היקרה והיא הבינה שעלינו להצטרף לקהילה של "יהודים המשיחיים". 
ושיש  משיחיים"  "יהודים  המושג  פירוש  מה  כלל  ידעה  לא  היא  העת  באותה 
בכלל תנועה כזאת, וכמוה גם אני. קאת'י החלה להתעניין ולחקור את הדבר, 

ונודע לה שיהודים משיחיים הם יהודים שמצאו את המשיח שלהם. 
גילינו זמן קצר לאחר מכן שקהילה של יהודים משיחיים החלה להתבסס 
כדי  יהודים המאמינים בישוע מתאספים  ולא  יהודים  באזורינו – מקום שבו 
מאז  לנו  שהייתה  בעיה  פתרה  המשיחית  היהדות  יחד.  אותו  ולשרת  להלל 
נישואינו. כיצד לגשר על הפער בין הבדלי הדתות שלנו – קאת'י קתולית ואני 

יהודי – וכיצד לגדל את ילדינו הקטנים?
בנקודה זו בחיינו, הייתי עורך דין זה 14 שנה. וכעורך דין הייתי מיומן בגישורים 
ופתרון בעיות על ידי מציאת המכנה המשותף שיספק את שני הצדדים – מצב של 
ניצחון לשני הצדדים. היהדות המשיחית סיפקה את אותו המכנה המשותף – היה 

זה רעיון אדיר.
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ברגע שכף רגלי דרכה בפעם הראשונה בקהילה המשיחית, הוצפתי בשלום 
נפשי. הרגשתי שהגעתי הביתה. האנשים היו מאוד חמימים, אוהבים ואכפתיים. 
שררה עליהם רוח השלום והשמחה בדומה לאותם מאמינים משיחיים שהכרתי 
ובני  באירופה  הנוער  באכסניות  המשיחיים  יורק,  מניו  הכומר  בצעירותי: 

משפחתה של אשתי קאת'י. 
מוזיקה  זו  הייתה  ללבי.  נגעה  משיחית  היהודית  בקהילה  הלל  מוזיקת 
מרוממת רוח ומלאת חיים. השירה הדהדה בתוכי בעצמה ומלאה אותי בשלום 
פנימי שלא ידעתי כמותו מעולם. למדתי מאוחר יותר את כוחו של ההלל. כאשר 
ואושר שהוא  אני שר שירי הלל לאלוהים, אני מתקרב אליו ומתמלא שמחה 
חפץ לתת לי. אלוהים בירך אותי כי רציתי ללכת בדרכו ורצונו שאהלל אותו 

במנגינות ובשירה:

ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה,  ָפָניו  ִיְׁשֵענּו. ְנַקְּדָמה  ְלצּור  ָנִריָעה  ַליהָוה,  ְנַרְּנָנה  "ְלכּו, 
לֹו" )תהילים צ"ה 2-1(.

יום שבת כדי ללכת לקהילה.  יכולתי לחכות עד  בפעם הראשונה בחיי לא 
המנגינות ושירי ההלל, הריקודים, השמחה, האהבה והחברותא – כל אלה היו 
והתגלויות.  תובנות  מלאי  היו  והלימוד  המסרים  ועומק.  רוחני  עושר  מלאים 

הרגשתי מבורך מעל ומעבר למשוער. 
על  לשלי  דומות  חוויות  חולקים  אנשים  קרובות  לעתים  שומע  אני  כיום 
"הרגשתי  כגון:  דברים  אומרים  הם  משיחיות.  יהודיות  בקהילות  השתתפותם 
אהבה רבה ואחווה מהאנשים בקהילה". או "אינני יודע על מה בדיוק להצביע 

אבל חשתי שלום נפשי כשהייתי בקהילה".

הערב שבו לבסוף נכנעתי ואמרתי "כן" לאלוהים

ב-1 במאי 1992, הייתי באספה בערב שישי שבה רועה העדה חלק כבוד ליום 
השואה. הוא הציג סרט וידיאו אודות קורות חייה של רוז פרייס, יהודיה ניצולת 
שואה שהאמינה בישוע המשיח לאחר ששוחררה ממחנה הריכוז.116 רוז סיפרה 
שכאשר שוחררה ממחנה הריכוז, קוננו בה מרירות וכעס עצום על הנאצים ועל 
אלוהים, על הסבל הנורא והעינויים שנגרמו לה. היה עליה לעבור מספר רב של 
ניתוחים במהלך השנים עקב הפציעות בגופה והיא לא האמינה יותר בקיומו 

של אלוהים. 



118

עורך דין מוכיח את קיומו של אלוהים

לאחר שהיגרה לארה"ב, רוז התחתנה עם צ'ארלי פרייס והשתקעה בפילדלפיה, 
רוז ובעלה היו למאמינים משיחיים,  ילדיהם. בתה של  גידלו את ארבעת  שם 
דבר שגרם לרוז עוגמת נפש רבה. הם סיפרו לה על ישוע, על אהבתו הרבה אליה 
וחפצו שתקבל אותו לחייה. לאחר ויכוחים רבים, נכנעה רוז לאלוהים ובחרה בו 

לאדון חייה. היא האמינה בישוע המשיח וחייה השתנו לעד.117 
לאחר מספר שנים חשה רוז שרוח הקודש דוחק בה לשוב לגרמניה ולסלוח 
לנאצים. היא נאבקה ברצונו של אלוהים והתחננה בתפילה שיניח לה להישאר 
היכן שהיא – אך ללא הועיל. אלוהים לא הרפה כי היו לו תכניות עבור חייה 
של רוז – לעזור לאנשים לשוב לאלוהים ולאחות את הנתק שלהם אתו. כמובן 
שאלוהים, היודע הכול, לא היה מוכן לוותר לרוז רק מפני שהיא לא הבינה את 

תכניתו באותו הזמן.
בהיותה בגרמניה, רוז נאמה בפני 37,000 גרמנים בנושא הסליחה. אמנם היה 
כפי שלמדתי  לנאצים.  היא סלחה  אלוהים  אך בחסד  עבורה  זה מאבק קשה 
בסמינר, כאשר רוז צייתה לעקרונותיו של אלוהים וסלחה לאלה שעשו לה עוול, 
היא חוותה ברכה וריפוי. לאחר שהצליחה לסלוח לנאצים, דעכו בתוכה הכעס, 
המרירות וחוסר מנוחה. לא היה עוד צורך בניתוחים והיא השתחררה מכבלי 

המרירות וחוסר הסליחה. הרעל המר שתסס בתוכה נעלם מגופה. הללויה!
מרגשות  השתחררו  הם  שהכירה,  נאצי  לכל  אישי  באופן  סלחה  רוז  כאשר 
בהם  חזרו  אליה,  ניגשו  מהם  שישה  שנים.  עשרות  חייהם  את  שליוו  האשמה 
ממעשיהם ובקשו ממנה סליחה. אחד מהנאצים היה השומר במחנה הריכוז בו 

הייתה רוז שבוייה. 
בקהילה  מישהו  יש  אם  העדה  רועה  שאל  רוז,  על  בווידיאו  שצפינו  לאחר 
שרצה להשתחרר ממעמסות דומות ולקבל את ישוע המשיח ללבם. הרמתי את 
ידי בעודי חושב: "ודאי שאני חפץ בשחרור שאותו חוותה רוז, מי לא היה רוצה 
זאת?" התפללתי תפילה חרישית קצרה, והבעתי בפני אלוהים את רצוני לקבל 
את ישוע המשיח לחיי. לא קרה לי דבר מרעיש, לא היו ברקים ורעמים. למעשה, 
לא נראה שינוי כלל וכלל, אולם בדיעבד אני יודע שבאותו הרגע החל אלוהים 
לפעול בחיי. כאשר עשיתי צעד לקראת אלוהים וביקשתי ממנו לתת לי מחסדו, 
הוסר ה"מסווה" מעל עיני רוחי שמנע ממני לראות את האמת, כפי שכתב הרב 

שאול התרסי )שאול השליח(: 

"ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ַּכֲאֶׁשר ֵהם קֹוְרִאים ֶאת ִּדְבֵרי ֹמֶׁשה, ַהַּמְסֶוה ֻמָּנח ַעל ִלָּבם. ַאְך 
ַּכֲאֶׁשר ִיְפֶנה ִלָּבם ֶאל ָהָאדֹון יּוַסר ַהַּמְסֶוה" )האיגרת השנייה אל הקורינתים 

ג' 16-15(.
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בעבר נהגתי לעתים קרובות לקלל בחברת גברים. למחרת אותו היום הייתי 
משוכנע שאין זה דבר טוב לקלל. גם כאשר עמדו מילות הקללה על קצה לשוני. 
לא הגעתי ביודעין להחלטה להפסיק לקלל, בכלל לא רציתי להפסיק. הפסקתי 

באופן פתאומי. עכשיו אני מבין שהיה זה אלוהים שהתחיל לטהר אותי.
במהלך השבועות הבאים, אשתי המשיכה לשאול אותי אם האמנתי בישוע, 
ועצם  עניתי בשלילה, לא הבנתי שאלוהים כבר החל לחולל בי שינויים,  ואני 

העובדה שהפסקתי לקלל היה מבחינת נס.
זמן קצר לאחר מכן, ארגן רועה הקהילה טקס טבילה ואני הצטרפתי לרשימת 
המועמדים. חשבתי שהטקס הוא רק עוד שלב בתהליך לקבלת האמונה בישוע. 
בדרך לטקס הטבילה, העירה אשתי שבמהלכו יהיה עליי להכריז בפומבי שאני 
מקבל את ישוע כמשיח ובן האלוהים אשר מת עבור חטאיי. הייתי בהלם. אוי 
ואבוי, לא ידעתי שאצטרך לעשות זאת. כאשר הגענו למקום ויצאתי מהמכונית, 
מה  רבה,  בהתלבטות  מתרוצצות  כשמחשבותיי  ושוב  הלוך  לפסוע  התחלתי 
עליי לעשות? חשבתי לחזור בי מהחלטתי, אך שמי כבר התנוסס על העלון ובו 
רשימת המשתתפים באירוע, ולא רציתי להביך את עצמי אם אחזור בי. המנהיג 
להצטרף  רוצה  שאינו  החליט  ג'ים  ורבותיי,  "גבירותיי  לכולם:  יאמר  בוודאי 
לקבוצה של מטורפים, הוא אינו מאמין כמוכם ומשתפן – הוא מפנה לכם עורף 
ובורח". החלטתי להיטבל. לאחר שקיבלתי את ההחלטה, חל בי שינוי, והייתי 
מוכן לקבל את ישוע. בנוכחות חברי הקהילה, הוביל אותי רועה הקהילה למים. 
עמדתי שקוע עד המותניים באגם, הכרזתי על אמונתי בישוע ושקעתי במים. 
באותו הרגע טוהרתי רוחנית במימי הטבילה. כאשר עליתי מתוך המים, הרגשתי 
כאילו אני עף לגובה של שני מטרים מרוב התרוממות הרוח שחוויתי. קאת'י אף 
היא נטבלה מחדש באותו היום, ושנינו התחבקנו כשאנו נוטפים מים. אותו יום 
נפלא היה היום שבו הפכתי ליהודי משיחי. חשתי את עצמי אדם חדש! הייתי 

לבריאה חדשה! ידעתי שישוע שינה אותי מבפנים. הוא הבטיח: 

ַמִים"  "ָּכל ִמי ֶׁשּיֹוֶדה ִּבי ִלְפֵני ְּבֵני ָאָדם, ָּגם ֲאִני אֹוֶדה ּבֹו ִלְפֵני ָאִבי ֶׁשַּבּׁשָ
)מתי י' 32(.

מאז אותו היום, אלוהים אכן שינה אותי בצורה קיצונית, שינה את קאת'י 
אשתי ואת חיי ילדינו. בחסדו ואהבתו הרבה, שלב אחר שלב, המשיך אלוהים 
כעת? בהחלט  אני מושלם  16 השנים הבאות. האם  אותי במשך  ולזקק  לטהר 
לא! האם אני בטוח שחטאיי נסלחו לי? בהחלט כן! האם אני יודע לאן לפנות 
כאשר אני עובר זמנים קשים ולמי להודות כאשר חיי מתנהלים על מי מנוחות? 

בהחלט, לאלוהים!
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כעת אני מבין שמותו המכפר של ישוע היה יום הכיפורים הסופי, שסיפק את 
והכופר לישועת כל בני האדם בעולם! הוא שה הפסח השלם, טהור  הסליחה 
וללא פגם שעליו דיברה התורה בספר שמות, שנשחט כקרבן עבורנו. דמו מגן 
עלינו ומשחרר אותנו ממוות רוחני, כפי שדם השה שמרחו בני ישראל במצרים 
על מזוזות דלתותיהם הציל אותם ממוות פיזי )שמות י"ב(. כפי ששוברים את 
בד  במפית  אותו  עוטפים  האפיקומן,  שהוא  הפסח,  בסדר  האמצעית  המצה 
ומחביאים אותו כדי שיחפשו וימצאו אותו )המוצא מקבל פרס(, כך נשבר גופו 
כל  גדולה.  אבן  גוללה  פתחו  שעל  בקבר  ונקבר  בד  בתכריכי  נעטף  ישוע,  של 

המוצא אותו מקבל פרס – חיי נצח.

ישוע האדון

ישוע הוא דמות האולטימטיבית לחיקוי, האחד שלעולם לא יעזוב או ינטוש 
אותך. ישוע הלך לפניך כדי להכין את הדרך לאבינו שבשמים, הוא שילם את 
המחיר עבור חטאיך כדי שתימצא "זכאי" לפני אלוהים בזכות כפרתו, קרבנו 
ואהבתו אלינו. הוא המושיע הנפלא והעצום. בקש חנינה מבית המשפט העליון 
אותך  ויוציא  שלום  לך  ייתן  לך,  ויסלח  ורחמים  חסד  לך  ייתן  הוא  שבשמים, 

לחופשי – חופשי מחטא, חופשי מאשם. ישוע רוצה לתת שלום לנפשך. 
אני  הקודש.  בכתבי  קראו  לא  וכלל  כלל  ישוע  את  שדחו  אלה  מבין  רבים 
מעודד אותך לעיין בהם ולקבל את מסר אהבתו של אלוהים. שמעתי פעם רב 
רפורמי אשר אמר שעל כל היהודים לקרוא את כתבי הברית החדשה ואת פרק 
נ"ג בספר ישעיהו הנביא. פרק מדהים זה מהתנ"ך )תמצאו אותו בנספח א' בספר 
זה( מנבא על המשיח שיבוא כעבד ה'. ישעיהו ניבא על חייו של ישוע, צליבתו 

ומותו 700 שנה לפני לידתו. 
שמעתי אנשים האומרים שהם מאמינים שישוע אכן התהלך פה בארץ ושהיו 
לו תלמידים רבים, אך אינם מאמינים בכל הכתוב עליו בתנ"ך. כלומר, אינם 
על  ומוות  עינויים  סבל  ונפלאות,  נסים  שעשה  האלוהים  בן  שהוא  מאמינים 

חטאי העולם ושיום אחד הוא יבוא בשנית.
עבורי כתבי הקודש יכולים להיות רק אחד מהשניים – אמת או שקר – אין דרך 
ביניים. אם אנו מאמינים בחלק מהכתוב בתנ"ך – על אברהם, על משה ועל דוד 
המלך – ומקבלים כאמת חלקים מהתיעוד על ישוע בכתבי הברית החדשה, יוצא 

מכך ששאר הכתוב אמין באותה המידה, במיוחד לאור ההוכחות שפורטו בפרק ג'. 
האם  בתנ"ך,  הנביאים  ניבאו  שעליו  המשיח,  הוא  שישוע  מאמין  אתה  אם 
מאמין  שאתה  נניח  וכוחך?  שכלך  נפשך,  לבך,  בכל  אותו  לשרת  רוצה  אינך 
שסופרמן נמצא בחדר הסמוך, האם תתנהג כתמול שלשום מבלי לרצות לרוץ 
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לחדר ולהכיר אותו, להקשיב לו ולדבר עם הדמות האגדית. האם לא תעשה כן 
גם עם אלוהים? אם אתה מאמין שהוא קיים ושהוא בוראו של העולם הנפלא 
שלנו ושל גופנו המורכב, אזי אני מעודד אותך להכיר אותו באופן אישי, ללמוד 
עליו בדברו, לדבר אתו בתפילה ולעשות את אשר הורה בדברו. כל אשר עליך 
לעשות הוא להכיר בו ולקבלו לחייך, לבטוח ביכולותיו העל-טבעיות – אשר 
ואת האדם מעפר האדמה. היקום הוא מעשה  והארץ,  דרכן ברא את השמים 
ידיו של אלוהים, אותו ברא למען הנאותינו – הוא הראוי לקבל את כל הכבוד, 

התפארת וההלל. 

סיכום

לאחר שנים של אמונה ושינוי אדיר שאלוהים עשה בחיי, אני רואה בבירור 
את הצד השני של המטבע, את הטענות הרבות שהיו לי נגד האמונה באלוהים, 
ישוע, התנ"ך וכתבי הברית החדשה. אני מקווה שקריאת הספר הזה גרמה לך 
לא  אם  לבך.  את  מעט  ריכך  שהספר  ייתכן  הטענות.  אותן  על  מחדש  לחשוב 
חשת בכל ריכוך או שינוי במחשבותיך בנוגע לנושאים הנ"ל, אני מציע שתניח 
יותר או שתקרא  ותשוב לעיין בו במועד מאוחר  את הספר על מדף הספרים 
ספר אחר המדבר על הוכחת קיומו של אלוהים, כתבי הקודש וישוע. אלוהים 
את  אשתי  עם  קבעתי  כאשר  אותו.  לפגוש  עבורך  המתאים  הזמן  מתי  יודע 
פגישתנו הראשונה, היה עלינו לבטלה עקב שיבוש בלוח הזמנים שלנו. עברה 
נוכחנו מאוחר יותר שאילו נפגשנו  שנה עד שביקשתי ממנה לצאת אתי שוב. 
כפי שקבענו בפעם הראשונה, לא היו מתפתחים יחסים בינינו, וייתכן שלא היינו 

מתחתנים כלל. 
אני תפילה שתפנה לאלוהים. בסוף הספר ישנה רשימת מקורות שונים כגון: 
ספרים, מוזיקה, ומשאבים אחרים שישמשו לך לעזר. בחר את אלה המתאימים 

לך ביותר ובדוק את הנושא. 
אסיים בשאלה, האם אתה בטוח שתהייה עם אלוהים בגן עדן לאחר שתעבור 
יש לך שמץ של ספק בנוגע לעתידך הנצחי,  מן העולם הזה לעולם הבא? אם 
וכנה לאלוהים, בלב  ולהתפלל תפילה קצרה  אבקשך לעשות צעד של אמונה 

פתוח ונכון לדעת אותו. זה הדבר החשוב ביותר שתעשה אי פעם בחייך.

ויעקב, אני מודה לך על רצונך  "אבי שבשמים, אלוהי אברהם, יצחק 
להוריד ממני את המשאות הכבדים ולמלא אותי בשפע בשלום. אני 

מזמין אותך לבוא לתוך חיי, הייה המלך והמושיע של חיי. 
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אני מכיר בכך שלא עשיתי את הטוב והישר בעיניך. אני חוזר בתשובה 
ומבקש את סליחתך על חטאיי. אני מודה לך שאתה אל אוהב וסולח, 
מלא חסד ורחמים. אני מקבל את בנך, ישוע המשיח אל לבי וחיי. אני 
מאמין שישוע, משיחי, קם מן המתים ובמותו שילם את המחיר שהיה 
עליי לשלם עבור חטאיי. וכעת, לאחר שחזרתי בתשובה וקיבלתי את 
מזמין  אני  חטאיי.  כל  את  ומכסה  מכפר  דמו  האישי,  כמושיעי  ישוע 
את רוח קודשך לבוא ולשכון בתוכי, להיות לי המנחם, המדריך וכוח 
בשמו  זו  תפילה  מתפלל  אני  עולם.  ועד  מעתה   – בי  הפועל  אלוהים 
של ישוע. תודה לך, אלוהיי, על המתנה הנפלאה של הישועה שהבטחת 

ואשר כעת קיבלתי דרך המשיח. אמן!"

אם התפללת את התפילה הזו, הללויה! אתה בריאה חדשה!

ִנְהיּו  ִהֵּנה  ָעְברּו,  ַהְיָׁשנֹות  ֲחָדָׁשה.  ְּבִריָאה  הּוא  ַּבָּמִׁשיַח  ֶׁשִּנְמָצא  ִמי  ֵּכן  "ַעל 
ֲחָדׁשֹות!" )האיגרת השנייה אל הקורינתים ה' 17(. 

אלוהים ישנה את חייך לטובה. ועצתי לך שמעכשיו עשה כמה צעדים בכיוון 
האמונה המשיחית שיעזרו לך ללכת בדרך אלוהים ולגדול באמונה:

קרא כל יום בכתבי הקודש 
נסה לקרוא בו לפחות 10 דקות ביום. הוא הלחם הרוחני לגדילתך באמונה, 
והאור לנתיבתך לראות את דרכי האל, לבל תתעה בחשיכה. אינך חייב לקרוא 
בסדר  מסודרים  הם  שאין  מאחר  השונים  הספרים  נכתבו  שבו  הסדר  לפי 
או  ויוחנן(, תהילים  לוקס  )מתי, מרקוס,  כרונולוגי. טוב אם תתחיל בבשורות 
משלי. ניתן להיעזר בתרגומים, אך בדוק כמה גרסאות כדי להיות בטוח שהם 
כדוגמת  ללמוד,  לך  ויעזור  אותך  ידריך  שאלוהים  התפלל  למקור.  נאמנים 
התפילה הבאה: "אלוהים, אני אוהב אותך. כי גדול אתה ועושה נפלאות! אנא 
האר את דברך כדי שאראה ואבין, גע בלבי ובחיי בעצמת רוח קודשך". הצטרף 
ומאמינים  ממנהיגים  ובקש  משיחיים  בית  חוגי  או  בקהילות  תנ"ך  לשיעורי 
למצוא  אתרים  אילו  ו/או  לרכוש,  ספרים  ואיזה  היכן  אותך  להדריך  בוגרים 
באינטרנט שיעזרו לך ללמוד בצורה נכונה. הכר בעובדה שכמאמין צעיר ותינוק 
באמונה, אי אפשר יהיה שתבין את כל אשר תלמד או תקרא. אך ככל שתגדל 
ותקדיש את זמנך לאלוהים, תגדל ותבין יותר את דברו – בעזרתו. מדהים כיצד 
פסוק אחד בזמן הנכון יכול לשנות את הבנתך ואת חייך, כאשר קודם הייתה לו 

משמעות שונה בתקופה אחרת בחייך. 
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יישם את אשר קראת ולמדת בדבר ה'
למד לפעול על פי ההוראות בדבר ה'. קראת ולמדת שעליך לסלוח לאויבך, 
עשה זאת בפועל. לדוגמה: כתוב, "ואהבת לרעך כמוך", עשה זאת. למד לאהוב 
את הזולת גם אם אין הם ראויים לאהבתך. שמח בכל עת, שמח כי אתה בדרך 

לדעת אותו, שמח כי שמך כתוב בספר החיים!

התפלל כל יום
התפלל במשך היום. אין צורך להתפלל על פי תכנית של אחרים. התפלל על 
פי הדרכת רוח הקודש השוכן בקרבך. אין צורך להשתמש במילים נעלות. פשוט 
דבר אל אביך שבשמים, מילים פשוטות הנובעות מלבך. זעק אליו בזמנים קשים, 
בקול רם או בדממת הלב. ספר לו על הדברים המטרידים אותך והמכבידים על 
לבך. הלל אותו והבע בפניו את אהבתך והוקרתך. הודה לו על הברכות והטוב 
הטה  אישית.  יחסים  מערכת  אתו  נהל  למענך.  עשה  אשר  כל  ועל  כלפיך  שלו 
אוזן קשבת לדרך שבה הוא מתקשר אתך, גם אם הדבר מתבטא בקול דממה 
דקה בלבך – מחשבה שעברה בראשך שאינה דומה לדרך מחשבותיך הרגילות. 
זכור שייתכן שתחשוב  ובהדרכתו הייחודית.  זמן תלמד להבחין בקולו  לאחר 
שאתה שומע את קולו, אך אם אין המחשבות או הרגשות ברוח תואמות את 

דבר האלוהים בכתבי הקודש, אין זה קולו של אלוהים.

התחבר עם מאמינים משיחיים אחרים
הכר  מגוריך.  באזור  משיחית  בית  קבוצת  או  משיחית  לקהילה  הצטרף 
והתחבר עם מאמינים אחרים. צור קשר עם ארגון הקהילות המשיחיות בישראל 

כדי לקבל מידע על קהילה הקרובה לאזורך.118 

***
במידה ואינך מוכן להתפלל את התפילות הנ"ל, מדוע שלא תבקש מאלוהים 
לגלות את עצמו אליך, כי אתה חפץ בכל לבך לדעת את האמת? כפי שציינתי 
קודם, אלוהים נאמן להבטחותיו, הוא הבטיח שבמידה ואתה דורש לדעת אותו 

בכל לבבך, תמצאיהו: 

"ּוִבַּקְׁשֶּתם אִֹתי ּוְמָצאֶתם ִּכי ִתְדְרֻׁשִני ְּבָכל ְלַבְבֶכם" )ירמיהו כ"ט 13(.

אני מאחל לכל קוראי הספר שפע ברכות!!!
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נספח א'

משאבים
רשימת ספרים שיעזרו בביסוס האמונה

הוצאת האלף והתו:
"יסודות האמונה", מאת דרק פרינס 

"התבגרות רוחנית", מאת דניאל ג'סטר 

הוצאת מעוז:
"יהדות משיחית, מהי?", מאת דוד שטרן 

"כל כולי למענו", מאת אוסוואלד צ'יימברס

הוצאת קרן אחווה משיחית:
"משה על דוכן העדים", מאת שלמה אוסטרובסקי 

"האמונה המשיחית – אמת או שקר?", מאת ק' ס' לואיס 
"אור לנתיבתי"

"אבני חן", מאת טים רוטבן

יהודים למען ישוע:
"קוראים לו ישוע? מאת משה רוזן 



126

עורך דין מוכיח את קיומו של אלוהים

הוצאת הגפן:
"אלוהים אחד", מאת סטוארט אוליוט 

"ומה עכשיו", מאת א' פ' קבן 
"לדעת אותו", מאת ג'' א' פאקר

"היהודי", מאת ארנולד פרוכטנבאום

אתרים משיחיים

www.messianic.co.il
www.ha-gefen.org.il
www.hachotam.org

www.IGod.co.il
www.xrabbi.co.il

www.medabrim.org.il
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נספח ב'

ישעיהו נ"ג 
נכתב על ידי הנביא ישעיהו בערך בשנת 700 לפנה"ס 

ְוַכּׁשֶֹרׁש ֵמֶאֶרץ  ְלָפָניו  ַוַּיַעל ַּכּיֹוֵנק  ִנְגָלָתה.  "ִמי ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּו ּוְזרֹוַע ְיהָוה ַעל ִמי 
ִאיׁש  ִאיִׁשים,  ַוֲחַדל  ִנְבֶזה  ְוֶנְחְמֵדהּו,  ַמְרֶאה  ְוֹלא  ְוִנְרֵאהּו  ָהָדר  ְוֹלא  לֹו  ֹתַאר  ֹלא  ִצָּיה 
ָנָׂשא  ֳחָלֵינּו הּוא  ָאֵכן  ֲחַׁשְבֻנהּו.  ְוֹלא  ִנְבֶזה  ִמֶּמּנּו,  ָּפִנים  ּוְכַמְסֵּתר  ֹחִלי.  ִוידּוַע  ַמְכאֹבֹות 
ִמְּפָׁשֵענּו,  ְמחָֹלל  ְוהּוא  ּוְמֻעֶּנה,  ֱאֹלִהים  ֻמֵּכה  ָנגּוַע,  ֲחַׁשְבֻנהּו,  ַוֲאַנְחנּו  ְסָבָלם.  ּוַמְכֹאֵבינּו 
ְמֻדָּכא ֵמֲעו ֹנֵֹתינּו, מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא ָלנּו. ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו, ִאיׁש ְלַדְרּכֹו 
ה ַלֶּטַבח יּוָבל  ָּפִנינּו ַויהָוה ִהְפִּגיַע ּבֹו, ֵאת ֲעו ֹן ֻּכָּלנּו. ִנַּגׂש ְוהּוא ַנֲעֶנה ְוֹלא ִיְפַּתח ִּפיו, ַּכּשֶׂ
ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ְוֹלא ִיְפַּתח ִּפיו. ֵמֹעֶצר ּוִמִּמְׁשָּפט ֻלָּקח ְוֶאת ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחַח 
ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים, ִמֶּפַׁשע ַעִּמי ֶנַגע ָלמֹו. ַוִּיֵּתן ֶאת ְרָׁשִעים ִקְברֹו ְוֶאת ָעִׁשיר ְּבמָֹתיו. ַעל 
ֹלא-ָחָמס ָעָׂשה ְוֹלא ִמְרָמה ְּבִפיו. ַויהָוה ָחֵפץ ַּדְּכאֹו, ֶהֱחִלי ִאם ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו, ִיְרֶאה 
ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים. ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְּבָידֹו ִיְצָלח. ֵמֲעַמל ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ִיְׂשָּבע ְּבַדְעּתֹו, ַיְצִּדיק ַצִּדיק 
ַעְבִּדי ָלַרִּבים. ַוֲעו ֹנָֹתם הּוא ִיְסּבֹל. ָלֵכן ֲאַחֶּלק לֹו ָבַרִּבים ְוֶאת ֲעצּוִמים ְיַחֵּלק ָׁשָלל ַּתַחת 

ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָּמֶות ַנְפׁשֹו ְוֶאת ֹּפְׁשִעים ִנְמָנה ְוהּוא ֵחְטא ַרִּבים ָנָׂשא ְוַלֹּפְׁשִעים ַיְפִּגיַע".

הערות
ישנם היום רבנים שטוענים ש"הוא" )עבד ה'( בפרק הזה מתייחס לעם ישראל. 

יש לי כמה הערות לגבי הפירוש הזה:



128

עורך דין מוכיח את קיומו של אלוהים

שימו לב לפסוקים הראשונים בישעיהו נ"ג:  .1

ִנְבֶזה  ִמֶּמּנּו,  ָּפִנים  ּוְכַמְסֵּתר  ֹחִלי.  ִוידּוַע  ַמְכאֹבֹות  ִאיׁש  ִאיִׁשים,  ַוֲחַדל  "ִנְבֶזה 
ְוֹלא ֲחַׁשְבֻנהּו".

ְבֻנהּו, היא בגוף רבים והמדברים הם בני עם ישראל. הם אומרים  המילה ֲחשַׁ
זאת על מישהו )עבד ה'( וברור שאותו עבד אינו הם. "הוא", שעונה וסבל על לא 
עוול בכפו, שעם ישראל חשבוהו לנגוע ומוכה אלוהים, יכול להיות רק המשיח. 

ישעיהו בפרק נ"ב מתייחס לישראל בשם "ציון" ולא "הוא". 

כתוב שאותו עבד ה' לא שיקר או עשה כל מעשה פשע. ידוע שעם ישראל   .2
כן חטא ונהג באלימות במלחמות הרבות שלחם. 

כתוב שאותו עבד ה' הערה נפשו למוות. אבל אנחנו יודעים שעם ישראל   .3
קיים עד עצם היום הזה.

קראו את ישעיהו נ"ג ושפטו בעצמכם. לא נראה לי כלל שהפסוקים מתייחסים 
עם  אבל  המשיח,  על  מדבר  כן  נ"ג  שישעיהו  פעם  לי  אמר  אחד  רב  לישראל. 
ישראל מייחל לבוא המלך )בן דוד( כמשיח שלהם ולא לעבד ה' )בן יוסף( שאליו 
מתייחס הפרק הזה. בכתבי הקודש אנו מוצאים התייחסות למשיח גם כאל עבד 
"...ְוָיַׁשב   ,)10 י"ב  )זכריה  ָּדָקרּו"  ֲאֶׁשר  ֵאַלי ֵאת  "ְוִהִּביטּו  וגם כאל מלך:  ה' הסובל 
13(. לא מתקבל על הדעת שהוא  ו'  )זכריה  ִּכְסאֹו"  ַעל  ֹכֵהן  ְוָהָיה  ִּכְסאֹו  ַעל  ּוָמַׁשל 
יבוא ויהיה בו זמנית גם עבד ה' וגם מלך. אבל מדוע לא ייתכן שהמשיח בא 

פעם אחת כעבד ה', כפי שעשה לפני 2000 שנה, ויום אחד ישוב כמלך?
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