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הצהרת צוות ליגוניר על אודות המשיח מבוא

יהו ישוע המשיח? קשה למצוא אדם שאין לו תשובה על שאלה זו ,גם
אם תשובותיו שטחיות ,נעדרות בסיס או מוטעות לחלוטין .האמת על
אודות ישוע היא החשובה ,ולא דעתם של בני האדם ...ולתשובה על
שאלה זו יש חשיבות הנוגעת לנצח.
אנשים המגדירים את עצמם משיחיים מתיימרים להיות חסידי המשיח .דעתם
על המשיח משתקפת במה שהם אומרים על אודותיו .היא עשויה לבצבץ מבעד
לדבריהם או להיות מוצגת בבירור ובמודע .היא עשויה להיות ביטוי למשמעות
העמוקה של הנאמר בהתגלות שבכתבי הקודש ולחשיבה המשיחית בנושא לאורך
הדורות ,או משום חידוש המנותק מדבר אלוהים .אבל אין משיחי שאין לו דעה על
אודות המשיח.
נאמנות למשיח היא מוקד האמונה המשיחית .מסיבה זו ,קהילת המשיח פועלת
לאורך הדורות להציג את המשיח כפי שהוא נגלה במהלך ההיסטוריה האנושית
ובכתבי הקודש ,ולא כפרי הדמיון .בהצהרות אמונה כגון הצהרות האמונה של
ניקאה ( ,)Niceaקלקלדון ( ,)Chalcedonוסטמינסטר ( )Westminsterוהיידלברג
( ,)Heidlebergנתנו משיחיים שונים ביטוי למה שנאמר בנושא זה בכתבי הקודש.
בדרך כלל ,הצהרות אלה נזנחות בימינו ואינן מובנות כהלכה ,מצב הגורם לבלבול
רב באשר לטבעו ולפועלו של המשיח .הצהרה זו של צוות ליגוניר נוסחה בשאיפה
לרומם את שם המשיח ולטפח את אמונת קהילתו .היא שואפת להציג את תמצית
דעת הקהילה הנאמנה לכתובים ,כפי שזו באה לידי ביטוי לאורך השנים ,ולעשות
זאת בלשון קלה להבנה ומועילה להוראה ובאופן שיאפשר לה לשמש בסיס משותף
לקהילות משיחיות מזרמים שונים .היא איננה שואפת לרשת את מקומן של הצהרות
הקהילה השונות כפי שאלה נוסחו במהלך ההיסטוריה ,אלא להתווסף להן כמוסף
המסכם את הנאמר בהן על הוויית המשיח ופועלו.
יהי רצון שהמשיח יעשה בהצהרה זו שימוש לקידום מלכותו וחיזוקה.
בשם בן האלוהים שהיה לאדם ,הנביא ,הכוהן והמלך שלנו,
ר"צ' ספרול
אביב 2016

הצהרת צוות ליגוניר על אודות המשיח לשון ההצהרה

אנחנו מצהירים בזאת על אמונתנו
בסוד ובפלא שבעובדה שאלוהים היה לאדם,
ושמחים בישועה האדירה שניתנה לנו
באמצעות ישוע המשיח אדוננו.
עם האב ועם הרוח,
הבן ברא את כל הקיים,
מקיים את הכול
ומחדש את הכול.
בהיותו אלוהים במלוא משמעות המילה
הוא היה לאדם במלוא משמעות המילה,
היו לו שני טבעים בהווייה אישיותית אחת.
הוא נולד לבתולה מרים
וחי בינינו.
הוא נצלב ,מת ונקבר,
וביום השלישי קם,
ועלה לשמיים,
והוא ישוב בכבוד לשפוט את העולם.
למעננו
הוא ִקיים את התורה,
כיפר על חטאים
וסיפק את זעם אלוהים.
הוא לבש את בלויי הסחבות המזוהמים שלבשנו
והעניק לנו את גלימת צדקתו.
הוא הנביא ,הכוהן והמלך שלנו,
הוא בונה את קהילתו,
הוא מתפלל בעדנו
והוא מולך על הכול.
ישוע המשיח הוא האדון ה׳
אנחנו מהללים לנצח את שמו הקדוש.
אמן.
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הצהרות
והכחשות
בצירוף
ראיות
מהכתובים
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סעיף א אנחנו מצהירים בזאת שישוע הוא התגלמות בן האלוהים שהופיע עלי
אדמות במהלך ההיסטוריה האנושית ,השני באחדות האלוהית
המשולשת והנצחית .הוא המשיח המובטח.1
אנחנו מכחישים את הטענה שישוע היה אדם בלבד ,או שהוא יציר דמיונה
של הקהילה הראשונה.
סעיף ב אנחנו מצהירים בזאת שבאחדות האלוהית האחת המשולשת והנצחית ,הבן
הוא יילוד נצחי ,שותף מלא ושווה עם האב ועם הרוח ()homoousios
במהות ההוויה האלוהית (.2)essence
אנחנו מכחישים שהבן רק דומה לאלוהים ( ,)homoiousiosאו שהוא
אומץ על-ידי האב והיה לבנו .אנחנו מכחישים את הטענה שהבן
נחות באופן כלשהו ביחס לאב ובאשר להוויה האלוהית האחת.
סעיף ג

אנחנו מצהירים בזאת ,לצד הצהרות ניקאה ( )the Nicean Creedוקלקדון
( ,)the Chalcedonian Creedשישוע המשיח הוא אלוהים במלוא
משמעות המילה ואדם במלוא משמעות המילה ,שיש לו שני טבעים
( )naturesהמאוחדים לנצח בהוויה האישיותית ( )personהאחת.3
אנחנו מכחישים את הטענה שהבן נברא .אנחנו מכחישים את הטענה
שבזמן כלשהו הבן לא היה אלוהים .אנחנו מכחישים את הטענה
שגופו האנושי של ישוע המשיח ונפשו האנושית ,היו קיימים לפני
שהמשיח היה לאדם במהלך ההיסטוריה האנושית.

סעיף ד אנחנו מצהירים בזאת ששני הטבעים של ישוע המשיח מאוחדים במה
שמכונה האיחוד ההיפוסטאטי ( ,)hypostatic unionשני טבעים
המאוחדים בהווייה האישיותית האחת ,בלי שהאחד יתמזג בשני,
בלי שיהיה ניתן להפריד ביניהם או לחלק אותם ,אף שניתן להבחין
ביניהם.4
ֹלהיםַ ...ה ָּד ָבר נִ ְהיָ ה
אׁשית ִעם ָה ֱא ִ
אֹלהים ָהיָ ה ַה ָּד ָבר .הּוא ָהיָ ה ְּב ֵר ִ
ֹלהים ,וֵ ִ
אׁשית ָהיָ ה ַה ָּד ָבר ,וְ ַה ָּד ָבר ָהיָ ה ִעם ָה ֱא ִ
ְּ 1ב ֵר ִ
ָּב ָׂשר וְ ָׁשכַ ן ְּבתֹוכֵ נּו; וַ ֲאנַ ְחנּו ָר ִאינּו ֶאת ּכְ בֹודֹוּ ,כְ בֹוד ֵּבן יָ ִחיד ִמּלִ פְ נֵ י ָא ִביוָ ,מלֵ א ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמתַ ...ה ָּד ָבר נִ ְהיָ ה ָּב ָׂשר וְ ָׁשכַ ן
ְּבתֹוכֵ נּו; וַ ֲאנַ ְחנּו ָר ִאינּו ֶאת ּכְ בֹודֹוּ ,כְ בֹוד ֵּבן יָ ִחיד ִמּלִ פְ נֵ י ָא ִביוָ ,מלֵ א ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמת (יוחנן א  .)14 ,1ראו גם תהילים
קי  ;1מתי ג  ,17ח  ,29טז  ;16מרקוס א  ,11 ,1טו  ;39לוקס כב  ;70יוחנן ד  ;26-25מעשי השליחים ה  ,42ט ;22
גלטים ד  ;4פיליפים ב  ;6קולוסים ב  ;9עברים ה  ;7האיגרת הראשונה של יוחנן ה .20
רּוח ַהּק ֶֹדׁש (מתי כח  .)19ראו גם יוחנן א ,18
אֹותם לְ ֵׁשם ָה ָאב וְ ַה ֵּבן וְ ַ
2לְ כּו וַ ֲעׂשּו ֶאת ּכָ ל ַהּגֹויִ ים לְ ַתלְ ִמ ִידיםַ ,ה ְט ִּבילּו ָ
ג  ,18-16י  ,30כ  ;28השנייה לקורינתים יג  ;14אפסים ב .18
יחְּ ,בגּופֹוׁ ,שֹוכֵ ן ּכָ ל ְמלֹוא ָה ֱאֹלוהּות (קולוסים ב  .)9ראו גם לוקס א  ;35רומים ט  ;5האיגרת הראשונה
ַּ 3ב ָּמ ִׁש ַ
לטימותיאוס ג  ;16האיגרת הראשונה של פטרוס ג .18
"א ְׁש ֶריָך ִׁש ְמעֹון ַּבר יֹונָ הּ ,כִ י ֹלא ָּב ָׁשר וָ ָדם
ׁשּועַ :
ֹלהים ַחּיִ ים!" ָא ַמר לֹו יֵ ַ
יחֶּ ,בן ֱא ִ
"א ָּתה ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ 4ענָ ה ִׁש ְמעֹון ּכֵ יפָ א וְ ָא ַמרַ :
הדבר נהיה בשר 11

אנחנו מכחישים את הטענה שכל ניסיון להבחין בין שני הטבעים פירושו
להפריד ביניהם.
סעיף ה אנחנו מצהירים בזאת שכאשר היה ישוע המשיח לאדם ,הטבעים
האלוהיים והאנושיים שלו לא איבדו מהתכונות המאפיינות אותם.
שני הטבעים הם של האישיות האחת ,ישוע המשיח.5
אנחנו מכחישים את הטענה שיש לטבעו האנושי של ישוע המשיח תכונות
אלוהיות או שטבע זה מסוגל להכיל את הטבע האלוהי .אנחנו
מכחישים את הטענה שהטבע האלוהי העביר תכונות אלוהיות
לטבע האנושי .אנחנו מכחישים את הטענה שהבן וויתר על אי אלה
מתכונותיו האלוהיות כאשר היה לאדם.
סעיף ו

אנחנו מצהירים בזאת שישוע המשיח הוא צלמו הנראה של אלוהים ,שהוא
קנה המידה לאנושיות כפי שזו נועדה להיות ,ושעם השלמת
ישועתנו הוא ישנה אותנו כך שנידמה לו.6
אנחנו מכחישים את הטענה שאנושיותו של ישוע המשיח לא הייתה
מלאה ,שהוא רק נראה כאדם או שלא הייתה לו נפש אנושית ויכולת
חשיבה הגיונית .אנחנו מכחישים את הטענה שבאיחוד של הטבעים
לקח הבן לעצמו אישיות אנושית ולא את הטבע האנושי עצמו.

סעיף ז

אנחנו מצהירים בזאת שהיו לישוע המשיח במעמדו הנחות כאדם עלי
אדמות ,כלכל האדם ,כל המגבלות הטבעיות והחולשות הנפוצות
שיש לבני האדם מטבעם .אנחנו מצהירים בזאת שהוא דמה לנו
בכל מובן ,מלבד קיומו של החטא.7

ּגִ ּלָ ה לְ ָךֶ ,אּלָ א ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּשׁ ַמיִ ם (מתי טז  .)17-16ראו גם לוקס א  ;43 ,35יוחנן א  ,3-1ח  ,58יז  ;5מעשי השליחים
כ  ;28רומים א  ,3ט  ;5האיגרת השנייה לקורינתים ח  ;9קולוסים ב  ;9האיגרת הראשונה לטימותיאוס ג ;16
האיגרת הראשונה של פטרוס ג  ;18התגלות א  ,17 ,8כב .13
ֹלהים ֹלא ָח ַׁשב לְ ָׁשלָ ל ֱהיֹות ָׁשווֶ ה
ׁשּוע הּוא ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ַקּיָ ם ִּב ְדמּות ֱא ִ
יח יֵ ַ.
רּוח זֶ ה ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ַּב ָּמ ִׁש ַ
 5יְ ֵהא ָּבכֶ ם ֲהלָ ְך ַ
צּורתֹו ּכְ ָא ָדם (פיליפים ב  .)7-5ראו
אֹלהיםֶ ,אּלָ א ֵה ִריק ֶאת ַעצְ מֹו ,נָ ַטל ְּדמּות ֶע ֶבד וְ נִ ְהיָ ה ּכִ ְבנֵ י ָא ָדם; וְ כַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ְּב ָ
לֵ ִ
גם מתי ט  ,10טז  ,16יט  ;28יוחנן א  ,1יא  ,35 ,27כ  ;28רומים א  ,4-3ט  ;5אפסים א  ;22-20קולוסים א ,17-16
ב  ;10-9האיגרת הראשונה לטימותיאוס ג  ;16עברים א  ;9-8 ,3האיגרת הראשונה של פטרוס ג  ;18האיגרת
השנייה של פטרוס א .1
ּומה
יאהּ .כִ י ּבֹו נִ ְב ָרא ּכָ ל ֲא ֶׁשר ַּב ָּשׁ ַמיִ ם וַ ֲא ֶׁשר ָּב ָא ֶרץַ ,מה ֶּשׁנִ ְר ֶאה ַ
ֹלהים ַה ִּבלְ ִּתי נִ ְר ֶאהְּ ,בכֹור ּכָ ל ְּב ִר ָ
6הּוא צֶ לֶ ם ֶׁשל ָה ֱא ִ
ֶּשׁ ִּבלְ ִּתי נִ ְר ֶאהּ ,גַ ם ּכִ ְסאֹות וְ ָר ֻׁשּיֹות וְ גַ ם ֶמ ְמ ָׁשלֹות וְ ִׁשלְ טֹונֹותַ .הּכֹל נִ ְב ָרא ְּב ֶא ְמצָ עּותֹו ּולְ ַמ ֲענֹו (קולוסים א .)16-15
ראו גם רומים ח  ;29האיגרת השנייה לקורינתים ד  ;6-4אפסים ד  ;24-20עברים א .4-3
ֹלהים לְ כַ ּפֵ ר ַעל ֲח ָט ֵאי ָה ָעםּ .כִ י
ָ 7היָ ה ָעלָ יו לְ ִה ָּדמֹות לְ ֶא ָחיו ְּבכָ ל ָּד ָבר ,לְ ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ַר ֲח ָמן וְ נֶ ֱא ָמן ְּב ִענְ יְ ינֵ י ֱא ִ
יּסיֹון (עבר' ב  .)18-17ראו גם מיכה
ֵמ ַא ַחר ֶׁשהּוא ַעצְ מֹו ָס ַבל ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְתנַ ָּסה ,הּוא יָ כֹול לַ ֲעזֹר לְ ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר נְ תּונִ ים ְּבנִ ָ
ה  ;1לוקס ב  ;52רומים ח  ;3גלטים ד  ;4פיליפים ב  ;8-5עברים ד .15
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אנחנו מכחישים את הטענה שישוע המשיח חטא .אנחנו מכחישים את
הטענה שישוע המשיח לא חווה – באמת ובתמים – סבל ,פיתויים
וכאב .אנחנו מכחישים את הטענה שהחטא מהותי לטבע האנושי,
ואת הטענה שהעובדה שהמשיח לא חטא אינה אפשרית לאור
טבעו האנושי.
סעיף ח אנחנו מצהירים בזאת כעובדה היסטורית שישוע המשיח הולד בדרך נס
בכוח רוח הקודש ,ונולד למרים בעת שהייתה בתולה .אנחנו
מצהירים בזאת ,בהסכמה עם הצהרת קלקדון ,שנכון לכנות את
מרים "אם אלוהים" ( )theotokosבמובן זה שהבן שילדה הוא
בן האלוהים ,האישיות השנייה באחדות האלוהית המשולשת
הקדושה ,שהיה לאדם.8
אנחנו מכחישים את הטענה שישוע המשיח קיבל ממרים את טבעו
האלוהי או את היותו נקי מחטא.
סעיף ט אנחנו מצהירים בזאת שישוע המשיח הוא האדם השני ,ראש האנושות
החדשה ,שהגשים את משימתו בשלמות ,בדיוק בנקודות כולן שבהן
כשל האדם הראשון ,ושישוע המשיח הוא ראש לעמו ,הנקרא גם
גוף המשיח.9
אנחנו מכחישים את הטענה שישוע לקח לעצמו טבע אנושי חוטא ,או
שירש את אשמת חטאו של האדם הראשון ואת תוצאותיה של
אשמה זו.
סעיף י

אנחנו מצהירים בזאת שהמשיח ציית למצוות אלוהים בחייו (ציות פעיל)
ובמותו (ציות סביל) .באורח חייו המושלם קיים המשיח למעננו

ֹלהים לְ ִעיר ַּבּגָ לִ ילֲ ,א ֶׁשר ְׁש ָמּה נָ צְ ַרתֶ ,אל ְּבתּולָ ה ְמא ֶֹר ֶסת לְ ִאיׁש
יאל ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ַּ 8בח ֶֹדׁש ַהּשׁי ִּשׁי נִ ְׁשלַ ח ַה ַּמלְ ָאְך ּגַ ְב ִר ֵ
יֹוסף ,וְ ֵׁשם ַה ְּבתּולָ ה ִמ ְריָ ם (לוקס א  .)27-26ראו גם מתי א  ,23ב  ;11לוקס א  ;43 ,35 ,31רומים
ּוׁשמֹו ֵ
ִמ ֵּבית ָּדוִ ד ְ
א  ;3גלטים ד .4
ּ9כְ ֵׁשם ֶׁש ַעל־יְ ֵדי ָא ָדם ֶא ָחד ָּבא ַה ֵח ְטא לָ עֹולָ ם ,וְ ֵע ֶקב ַה ֵח ְטא ָּבא ַה ָּמוֶ תּ ,כָ ְך ָע ַבר ַה ָּמוֶ ת לְ כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם ִמּשּׁום ֶׁשּכֻ ּלָ ם
ּתֹורהְּ .בכָ ל זֹאת ָׁשלַ ט ַה ָּמוֶ ת ֵמ ָא ָדם
ּתֹורה ָהיָ ה ַה ֵח ְטא ָּבעֹולָ םֶ ,אּלָ א ֶׁש ֵאין הּוא נֶ ְח ָׁשב ְּב ֵאין ָ
ָח ְטאוֲ .ה ֵרי עֹוד לִ פְ נֵ י ַה ָ
ּדֹומה לָ ֲע ֵב ָרה ֶׁשל ָא ָדםֲ ,א ֶׁשר הּוא ְּדמּות ַמ ְק ִּבילָ ה לָ ֶא ָחד ֶׁש ָהיָ ה ָע ִתיד
וְ ַעד מ ֶֹׁשה ּגַ ם ַעל ֵאּלֶ ה ֶׁשֹּלא ָח ְטאּו ַּב ֲע ֵב ָרה ָ
לָ בֹוא .אּולָ ם ֹלא ֲה ֵרי ָה ֲע ֵב ָרה ּכַ ֲה ֵרי ַמ ְּתנַ ת ַה ֶח ֶסד; ֶׁשּכֵ ן ִאם ִּבגְ לַ ל ָה ֲע ֵב ָרה ֶׁשל ֶא ָחד ֵמתּו ָה ַר ִּביםַ ,על ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה,
ּומ ְּתנָ תֹו .וְ ֵאין ַה ַּמ ָּתנָ ה ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה ָה ֶא ָחד ֶׁש ָח ָטא; ּכִ י
ֹלהים ַ
יחָׁ ,שפְ עּו לָ ַר ִּבים ֶח ֶסד ֱא ִ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּב ֶח ֶסד ָה ָא ָדם ָה ֶא ָחד יֵ ַ
ַה ִּמ ְׁשּפָ ט ֵע ֶקב ֲע ֵב ָרה ַא ַחת יָ צָ א לְ ַה ְר ָׁש ָעהֲ ,א ָבל לְ ַא ַחר ֲע ֵברֹות ַרּבֹות ַמ ְּתנַ ת ַה ֶח ֶסד ִהיא זִ ּכּויֶׁ .ש ֲה ֵרי ִאם ַעל־יְ ֵדי ֲע ֵב ָרה
ׁשּוע
ֶׁשל ָא ָדם ֶא ָחד ָמלַ ְך ַה ָּמוֶ תּ ,כָ ל ֶׁשּכֵ ן ַה ְמ ַק ְּבלִ ים ֶאת ֶׁשפַ ע ַה ֶח ֶסד וְ ֶאת ַמ ְּתנַ ת ַהּצְ ָד ָקה יִ ְמלְ כּו ַּב ַחּיִ ים ִּבגְ לַ ל ָה ֶא ָחד יֵ ַ
יחְּ .ובכֵ ןּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ֲע ֵב ָרה ַא ַחת ִהיא ַה ְר ָׁש ָעה לְ כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדםּ ,כֵ ן ּגַ ם ַמ ֲע ֵׂשה צְ ָד ָקה ֶא ָחד הּוא זִ ּכּוי ֶׁשל ַחּיִ ים לְ כָ ל ְּבנֵ י
ַה ָּמ ִׁש ַ
חֹוט ִאיםּ ,כֵ ן ּגַ ם ִּבגְ לַ ל צִ ּיּותֹו ֶׁשל ָה ֶא ָחד יֵ ָעׂשּו ָה ַר ִּבים
ָא ָדםּ .כִ י ּכְ ֵׁשם ֶׁש ִּבגְ לַ ל ִאי־צִ ּיּותֹו ֶׁשל ָא ָדם ֶא ָחד נַ ֲעׂשּו ָה ַר ִּבים לְ ְ
יֹותר .וְ כָ ְך ּכְ ֵׁשם ֶׁש ַה ֵח ְטא
ּתֹורה ָּב ָאה ְּובכָ ְך ַרּבּו ָה ֲע ֵברֹותֲ .א ָבל ֵהיכָ ן ֶׁש ִה ְת ַר ָּבה ַה ֵח ְטאַ ,ה ֶח ֶסד ָׁשפַ ע עֹוד ֵ
לְ צַ ִּד ִיקיםַ .ה ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַיח ֲאדֹונֵ נּו (רומים ה .)21-12
ָמ ַׁשל ַּב ָּמוֶ תּ ,כֵ ן ּגַ ם יִ ְמׁשֹל ַה ֶח ֶסד ְּב ֶא ְמצָ עּות צְ ָד ָקה ,וְ ַהּתֹוצָ ָאה ַ -חּיֵ י עֹולָ ם ַעל־יְ ֵדי יֵ ַ
ראו גם האיגרת הראשונה לקורינתים טו  ;49-45 ,22אפסים ב  ,16-14ה  ;23קולוסים א .18
הדבר נהיה בשר 13

ובשמנו את כל דרישותיה הצודקות של תורת אלוהים ,ושבמותו
נשא על הצלב את עונש חטאינו.10
אנחנו מכחישים את הטענה שהמשיח כשל בעניין כלשהו ,שלא ציית או
לא מילא בשלמות את תורת אלוהים .אנחנו מכחישים את הטענה
שהוא ביטל את הממד המוסרי של התורה.
סעיף י״א אנחנו מצהירים בזאת שעל הצלב העלה ישוע המשיח את עצמו ככפרה
שסיפקה את דרישות תורת אלוהים כחלופה להענשת כל אלו
שנתן לו האב .בזאת ריצה אותם המשיח לאלוהים האב ,הסיט אל
עצמו את זעם האב וקם כמנצח שמכריע את החטא ,המוות והשטן.11
אנחנו מכחישים את הטענה שמות ישוע המשיח היה משום תשלום כופר
לשטן .אנחנו מכחישים את הטענה שמות ישוע המשיח היה משום
דוגמה בלבד ,ניצחון על השטן בלבד או הפגנה בלבד של שלטונו
המוסרי של אלוהים בעולם.
סעיף י״ב אנחנו מצהירים בזאת שחטאינו מיוחסים למשיח ,וצדקתו מיוחסת לנו
באמונה.12
אנחנו מכחישים את הטענה שאלוהים מתעלם מחטא ונמנע מלהעניש
עליו .אנחנו מכחישים את הטענה שהציות הפעיל של המשיח אינו
מיוחס לנו.
סעיף י״ג אנחנו מצהירים בזאת שישוע המשיח קם ביום השלישי מהמתים
ושנראה ,הוא בגופו ,על-ידי רבים.13
חֹוט ִאיםּ ,כֵ ן ּגַ ם ִּבגְ לַ ל צִ ּיּותֹו ֶׁשל ָה ֶא ָחד יֵ ָעׂשּו ָה ַר ִּבים
ּ10כִ י ּכְ ֵׁשם ֶׁש ִּבגְ לַ ל ִאי־צִ ּיּותֹו ֶׁשל ָא ָדם ֶא ָחד נַ ֲעׂשּו ָה ַר ִּבים לְ ְ
לְ צַ ִּד ִיקים (אל הרומים ה  .)19ראו גם מתי ג  ;15יוחנן ח  ;29האיגרת השנייה אל הקורינתים ה  ;21פיליפים ב ;8
עברים ה .8
ֹלהים ְּבכָ ְך ֶׁש ְּבא ֶרְֹך
ֹלהים ָׂשם אֹותֹו לְ כַ ּפָ ָרה ְּב ָדמֹוּ ,כַ ּפָ ָרה ַעל יְ סֹוד ֱאמּונָ הּ .כָ ל זֶ ה ּכְ ֵדי לְ ַה ְראֹות ֶאת ַהּצְ ָד ָקה ֶׁשל ֱא ִ
ָ 11ה ֱא ִ
ׁשּוע )רומים ג 26 -25
ּומצְ ִדּיק ֶאת ֶּבן ֱאמּונַ ת יֵ ַ
רּוחֹו ּפָ ַסח ַעל ֲח ָט ֵאי ֶה ָע ָברּ,ולְ ַה ְראֹות ֶאת צִ ְד ָקתֹו ַּבזְ ַּמן ַהזֶ ּהֶ :שׁהּוא צַ ִדּיק ַ
ראו גם ישעיה נג; רומים ה  ,15 ,8 ,6ו  ,10ז  ,4ח  ,34יד  ;15 ,9האיגרת הראשונה לקורינתים טו  ;3אפסים ה ;(.2
האיגרת הראשונה לתסלוניקים ה  ;10האיגרת השנייה לטימותיאוס ב  ;11עברים ב  ,17 ,14ט; האיגרת הראשונה
של פטרוס ב  ,24ג  ;18האיגרת הראשונה של יוחנן ב  ,2ג  ,8ד .10
ֹלהים ּבֹו (האיגרת השנייה
ֶ 12את זֶ ה ֲא ֶׁשר ֹלא יָ ַדע ַח ָּטאת ָע ָׂשה לְ ַח ָּטאת ַּב ֲע ֵדנּוּ ,כְ ֵדי ֶׁש ָאנּו נִ לְ ַּבׁש ֶאת ַהּצְ ָד ָקה ֶׁשל ֱא ִ
לקורינתים ה  .)21ראו גם מתי ה  ;20רומים ג  ,22-21ד  ,11ה  ;18האיגרת הראשונה לקורינתים א  ;30האיגרת
השנייה לקורינתים ט  ;9אפסים ו  ;14פיליפים א  ,11ג  ;9עברים יב .23
תּובים; נִ ְק ַּבר וְ ָקם לִ ְת ִחּיָ ה
יח ֵמת ְּב ַעד ֲח ָט ֵאינּו ,לְ פִ י ַהּכְ ִ
ָ 13מ ַס ְר ִּתי לָ כֶ ם ָּברֹאׁש ָּוב ִראׁשֹונָ ה ַמה ֶּשּׁגַ ם ִק ַּבלְ ִּתיֶׁ ,ש ַה ָּמ ִׁש ַ
יֹותר ֵמ ֲח ֵמׁש
ים־ע ָׂשרַ .א ֲח ֵרי כֵ ן נִ ְר ָאה ְּב ַבת ַא ַחת ֶאל ֵ
תּובים; וְ נִ ְר ָאה ֶאל ּכֵ יפָ א וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֶאל ַה ְּשׁנֵ ָ
יׁשי ,לְ פִ י ַהּכְ ִ
ַּבּיֹום ַה ְּשׁלִ ִ
ֵמאֹות ַא ִחים (האיגרת הראשונה לקורינתים טו  .)5-3ראו גם ישעיה נג; מתי טז  ,21כו  ,32כח  ;10-1יוחנן כא ;14
מעשי השליחים א  ,11-9ב  ,32 ,25ג  ,26 ,15ד  ,10ה  ,30י  ;40רומים ד  ,25-24ו  ;10-9אפסים ד .10-8
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אנחנו מכחישים את הטענה שרק נראה היה שישוע המשיח מת ,שרוחו
שרדה אחרי המוות ,ושתחייתו לא הייתה אלא דמיון מצד חסידיו.
סעיף י״ד אנחנו מצהירים בזאת שבתחיית המשיח מהמתים ,עלייתו למרום
ומושבו לימין אלוהים האב ,ישוע המשיח הוא ביכורי הקמים
מהמתים ,שניצח את החטא ואת המוות ושגם אנחנו ,מאוחדים
עמו ,נקום מן המתים.14
אנחנו מכחישים את הטענה שגופו המפואר של המשיח לאחר תחייתו
היה אחר מזה שהונח בקבר .אנחנו מכחישים את הטענה שתחייתו
העתידית אינה אלא תחיית רוחנו ,בלא הגוף.
סעיף ט״ו אנחנו מצהירים בזאת שישוע המשיח עלה לכס מלכותו בשמיים ,לימין
אלוהים האב ,שהוא כעת מולך וכי ישוב לארץ בגלוי ,בכוח ובכבוד.15
אנחנו מכחישים שישוע המשיח טעה באשר למועד שובו.
סעיף ט״ז אנחנו מצהירים בזאת שבחג השבועות העניק ישוע המשיח את רוחו,
שהוא מושל כעת על הכול ,מפגיע בעד כל מי שהאב נתן לו ובונה
את קהילתו ,שהוא ראשה האחד והיחיד.16
אנחנו מכחישים את הטענה שישוע המשיח הסמיך את הבישופ של
רומא לשמש כמחליפו ,או שייתכן כי מישהו מלבד ישוע המשיח
יהיה ראש הקהילה.
סעיף י״ז אנחנו מצהירים בזאת שישוע המשיח ישוב בכבוד לשפוט את העמים,
יכריע סופית את כל אויביו ,יביא כליה על המוות ויביא שמיים וארץ
חדשים שבהם ינהל ממלכת צדקה.17
“אּיֵ ה ָע ְקצְ ָך ָמוֶ ת? ַאּיֵ ה נִ יצְ חֹונְ ָך ָמוֶ ת?" (האיגרת הראשונה
ּכּורי ּכָ ל יְ ֵׁשנֵ י ָעפָ רַ ...
יח ָקם ִמן ַה ֵּמ ִתיםִּ ,ב ֵ
ֲ 14א ָבל ּכָ ֵעת ַה ָּמ ִׁש ַ
לקורינתים טו  .)55 ,20ראו גם רומים ה  ,10ו  ,11 ,8 ,4י  ;9האיגרת הראשונה לקורינתים טו  ;23האיגרת השנייה
לקורינתים א  ,9ד  ;11-10אפסים ב  ;6קולוסים ב  ;12האיגרת השנייה לתסלוניקים ב  ;13עברים ב ;14 ,9
האיגרת הראשונה של יוחנן ג  ;14התגלות יד  ,4כ .14
"אדֹונֵ נּוַ ,ה ִאם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה ָּת ִׁשיב ֶאת ַה ַּמלְ כּות לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ?" ָענָ ה לָ ֶהםֹ" :לא לָ כֶ ם לָ ַד ַעת ִע ִּתים
ָׁ 15ש ֲאלּו אֹותֹו ַהּנֶ ֱא ָספִ יםֲ :
ירּוׁשלַ יִ ם וְ ֵהן ְּבכָ ל
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ְּת ַק ְּבלּו ּכ ַֹח וְ ִת ְהיּו ֵע ַדי ֵהן ִּב ָ
ּוזְ ַמּנִ ים ֶׁש ָּק ַבע ָה ָאב ְּב ַס ְמכּותֹו ֶׁשּלֹוֲ .א ָבל ְּבבֹוא ֲעלֵ יכֶ ם ַ
עֹודם ִמ ְס ַּתּכְ לִ ים ,וְ ָענָ ן נָ ַטל אֹותֹו
ׁשֹומרֹוןַ ,עד ְקצֵ ה ָה ָא ֶרץַ ".א ֲח ֵרי ֶׁש ָא ַמר ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה נִ ָשֹא ֵמ ֲעלֵ ֶיהם ְּב ָ
הּודה וְ ְ
יְ ָ
"אנְ ֵׁשי ַהּגָ לִ יל ,לָ ָּמה
בּוׁשי לָ ָבן נִ ּצְ בּו לְ יָ ָדם וְ ָא ְמרּוַ :
יטים ַה ָּשׁ ַמיְ ָמה ַּב ֲעליִ ּיָ תֹו ,וְ ִהּנֵ ה ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים לְ ֵ
עֹודם ַמ ִּב ִ
ִמּנֶ גֶ ד ֵעינֵ ֶיהםָ .
ׁשּוע זֶ ה ֲא ֶׁשר נִ ָשֹא ֵמ ֲעלֵ יכֶ ם ַה ָּשׁ ַמיְ ָמה ּ -בֹוא יָ בֹוא ְּבאֹותֹו אֹפֶ ן ֶׁש ְר ִא ֶיתם
ּומ ְס ַּתּכְ לִ ים ֶאל ַה ָּשׁ ַמיִ ם? יֵ ַ
עֹומ ִדים ִ
ַא ֶּתם ְ
אֹותֹו עֹולֶ ה לַ ָּשׁ ַמיִ ם (מעשי השליחים א  .)11-6ראו גם לוקס כד  ;53-50מעשי השליחים א  ,22ב  ;35-33אפסים
ד  ;10-8האיגרת הראשונה לטימותיאוס ג .16
ֶ 16את ַהּכֹל ָׁשת ַּת ַחת ַרגְ לָ יו וְ נָ ַתן אֹותֹו לַ ְּק ִהּלָ ה לְ רֹאׁש ַעל ּכֹל (אפסים א  .)22ראו גם מעשי השליחים ב  ;33האיגרת
הראשונה לקורינתים יא  ;5-3אפסים ד  ,15ה  ;23קולוסים א .18
ֹלהים לְ ׁשֹופֵ ט ַה ַחּיִ ים וְ ַה ֵּמ ִתים (מעשי השליחים י  .)42ראו גם
17הּוא צִ ּוָה ָעלֵ ינּו לְ ַהכְ ִריז לָ ָעם ּולְ ָה ִעיד ּכִ י אֹותֹו ָׂשם ָה ֱא ִ
יוחנן יב  ,48יד  ;3מעשי השליחים ז  ,7יז  ;31האיגרת השנייה לטימותיאוס ד .8 ,1
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אנחנו מכחישים את הטענה שהמשיח שב בשנת  70לספירה ושכל
הנאמר על בואו העתידי ועל מה שילווה את בואו אינם אלא סמל.
סעיף י״ח אנחנו מצהירים בזאת שהמאמינים בשם ישוע המשיח יתקבלו בברכה
אל מלכותו הנצחית ,ומי שאינם מאמינים בו יסבלו עונש נצחי
בגיהינום.18
אנחנו מכחישים את הטענה שכל בני האדם ייוושעו .אנחנו מכחישים
את הטענה שהמתים בלא אמונה בישוע המשיח יושמדו ולא
יהיו עוד.
סעיף י״ט אנחנו מצהירים בזאת שכל מי שנבחרו בישוע המשיח לפני ייסוד היקום,
והמאוחדים איתו באמצעות אמונה ,זוכים להתחברות איתו
ואיש עם רעהו .אנחנו מצהירים בזאת שבישוע המשיח אנחנו
זוכים לכל הברכות הרוחניות ,כולל הצדקתנו ,אימוצנו למשפחת
אלוהים ,קידושנו והכבוד השמור לנו.19
אנחנו מכחישים את הטענה שניתן להפריד בין ישוע המשיח לבין
פעולתו המושיעה .אנחנו מכחישים את הטענה שניתן להיוושע
בזכות ישוע המשיח בכל דרך שהיא אלא רק באמצעותו .אנחנו
מכחישים את הטענה שניתן להיות מאוחדים עם ישוע המשיח
בלא להיות מאוחדים עם גופו ,הקהילה.
סעיף כ

אנחנו מצהירים בזאת שאדם נצדק באמצעות אמונה בלבד ,שאלוהים
מזכה אותנו מאשמת החטא מכוח חסדו בלבד ,באמצעות
אמונתנו בפועלו של ישוע המשיח בלבד ,בלא זכאות או מעשה
מצדנו .אנחנו מצהירים בזאת שהמכחיש שאדם נצדק באמצעות
אמונה בלבד ,מכחיש את הבשורה.20

אֹותם ֶאל ַּתנּור
עֹוׂשי ָה ֶר ַׁשע ,וְ יַ ְׁשלִ יכּו ָ
ן־ה ָא ָדם יִ ְׁשלַ ח ֶאת ַמלְ ָאכָ יו וִ ילַ ְּקטּו ִמ ַּמ ְמלַ כְ תֹו ֶאת ּכָ ל ַה ַּמכְ ֵׁשלֹות וְ ֶאת ּכָ ל ֵ
ֶּ 18ב ָ
ָה ֵאׁשָׁ .שם יִ ְהיּו ַהיְ לָ לָ ה וַ ֲחרֹוק ַה ִּשּׁנַ יִ םָ .אז יַ זְ ִהירּו ַהּצַ ִּד ִיקים ּכַ ֶּשׁ ֶמׁש ְּב ַמ ְמלֶ כֶ ת ֲא ִב ֶיהםִ .מי ֶׁש ָאזְ נַ יִ ם לֹוֶׁ ,שּיִ ְׁשמע (מתי
יג  .)43-41ראו גם ישעיה כה  ,9-6סה  ,25-17סו  ;23-21דניאל ז  ;14-13מתי ה  ,30-29י  ,28יח  ;9-8מרקוס
ט  ;49-42לוקס א  ,33יב  ;5יוחנן יח  ;36קולוסים א  ;14-13האיגרת השנייה לתסלוניקים א  ;10-5האיגרת
השנייה לטימותיאוס ד  ;18 ,1עברים יב  ;28האיגרת השנייה של פטרוס א  ,11ב  ;4התגלות כ .15
רּוח ֶא ָחד (האיגרת
חֹורין ,וְ כֻ ּלָ נּו ֻה ְׁש ֵקינּו ַ
הּודים ּכִ יוָ נִ יםֲ ,ע ָב ִדים ּכִ ְבנֵ י ִ
רּוח ַא ַחת ֻה ְט ַּבלְ נּו ּכֻ ּלָ נּו לְ גּוף ֶא ָחד ,יְ ִ
ְּ 19ב ַ
הראשונה לקורינתים יב  .)13ראו גם יוחנן יד  ,20טו  ,6-4רומים ו  ,11-1ח  ,2-1האיגרת הראשונה לקורינתים
א  ,31-30ו  ,20-15י  ,17-16יב  ,27האיגרת השנייה לקורינתים ה  ,21-17גלטים ה  ,29-25אפסים א ,10-3
 ,23-22ב  ,6-1ג  ,6ד  ,16-15ה  ,30 ,23קולוסים א  ,18ב .19-18
יח (רומים ה  .)1ראו
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים הֹודֹות לַ ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
20לְ ַא ַחר ֵׁש ֻהצְ ַּד ְקנּו ַעל ְס ַמְך ֱאמּונָ ה יֵ ׁש לָ נּו ָׁשלֹום ִעם ֱא ִ
גם לוקס יח  ;14רומים ג  ,24ד  ,5ה  ,10ח  ,30י  ;10 ,4האיגרת הראשונה לקורינתים ו  ;11האיגרת השנייה
לקורינתים ה  ;21 ,19גלטים ב  ,17-16ג  ,24 ,11ה  ;4אפסים א  ;7טיטוס ג .7 ,5
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אנחנו מכחישים את הטענה שאנחנו נצדקים באמצעות ברכה רוחנית
המוחדרת או מוענקת להווייתנו .אנחנו מכחישים את הטענה
שאנחנו מוצדקים רק לאחר שנעשינו צדיקים מעצם הווייתנו.
אנחנו מכחישים שהצדקתנו תלויה בהווה או שתהיה אי פעם
תלויה בנאמנותנו.
סעיף כ״א אנחנו מצהירים בזאת שאלוהים ,בכוח רוח הקודש ובהתבסס על פועלו
של ישוע המשיח ,משחרר אותנו מכוח שלטונו של החטא ,מייחד
אותנו לאלוהים ומקדש אותנו על-ידי כך שהוא מעצב בנו עוד
ועוד מצלם בנו .אנחנו מצהירים שפעולה זו ,הנקראת פעולת
הקידוש ,היא פעולה של חסד מצד אלוהים ,ממד בלתי נפרד
מהצדקתנו ,אף שהיא שונה מהצדקה .אנחנו מצהירים בזאת
שאיננו סבילים בתהליך קידושנו אלא שמוטלת עלינו החובה
לעשות שימוש באמצעים השונים שחסד אלוהים משתמש בהם,
בעודנו מתאמצים למות ביחס לחטא ולנהל את חיינו תוך ציות
לה׳.21
אנחנו מכחישים את הטענה שאדם נצדק בלי שיניב מיידית מפרי
אחדותו עם המשיח בתהליך הקידוש .אנחנו מכחישים את הטענה
שמאמץ מצדנו לעשות את הטוב מקנה לנו זכות להיצדק,
אף שאנו מכירים בכך שמאמצים כאלו כשלעצמם רצויים בעיני
אלוהים .אנחנו מכחישים את הטענה שמאבקנו בחטא השוכן בנו
יחדל בעודנו חיים עלי אדמות ,אף שהחטא איבד את כוח שלטונו
עלינו.
סעיף כ״ב אנחנו מצהירים בזאת שישוע המשיח הוא המתווך היחיד בין אלוהים
לאלו שאלוהים האב נתן לו .אנחנו מצהירים על תפקידו של ישוע
המשיח כנביא ,ככוהן וכמלך גם בהיותו עלי אדמות וגם כעת,
ביושבו לימין הגבורה ובהיותו מפואר בכבוד .אנחנו מצהירים
שישוע המשיח נמשח על-ידי רוח הקודש כדי למלא משרה זו,
שאליה הוא נקרא על-ידי אלוהים האב.22
אֹותנּו
יחּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ָּב ַחר ָ
רּוחנִ ית ַּב ָּשׁ ַמיִ םַּ ,ב ָּמ ִׁש ַ
אֹותנּו ְּבכָ ל ְּב ָרכָ ה ָ
יחֲ ,א ֶׁשר ֵּב ֵרְך ָ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ֲא ִבי ֲאדֹונֵ נּו יֵ ַ
ָּ 21ברּוְך ָה ֱא ִ
דֹוׁשים ְּובלִ י ּדֹפִ י לְ פָ נָ יו ְּב ַא ֲה ָבה (אפסים א  .)4-3ראו גם יוחנן יז  ;17מעשי השליחים
ּבֹו ְּב ֶט ֶרם ִהּו ֵָסד ֵּת ֵבל ,לִ ְהיֹות ְק ִ
כ  ;32רומים ו  ;14 ,6-5ח  ;13האיגרת הראשונה לקורינתים ו  ;11האיגרת השנייה לקורינתים ז  ;1גלטים ה ;24
אפסים ג  ,19-16ד  ;24-23פיליפים ג  ;10קולוסים א  ;11-10האיגרת השנייה לתסלוניקים ב  ;13עברים יב .14
ׁשּוע (האיגרת הראשונה לטימותיאוס
יח יֵ ַ
ֹלהים לִ ְבנֵ י ָא ָדם ָ -ה ָא ָדם ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהים ,וְ ֶא ָחד ַה ְמ ַתוּוְֵך ֵּבין ֱא ִ
ֵ 22הן ֶא ָחד ָה ֱא ִ
ב  .)5ראו גם איוב לג  ,28-23לוקס א  ,33יוחנן א  ,14-1יד  ,6מעשי השליחים ג  ,22קולוסים א  ,15עברים א ,4-1
ה  ,6-5ט  ,15יב .24
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אנחנו מכחישים את הטענה שאלוהים התגלם או יתגלם בעתיד ,מלבד
הפעם האחת שבה התגלם כאשר הבן היה לאדם .אנחנו מכחישים
את הטענה שהיו או יהיו מתווכים אחרים לישועה מלבד האדון
ישוע המשיח .אנחנו מכחישים את הטענה שתיתכן ישועה אלא
מייד ישוע המשיח.
סעיף כ״ג אנחנו מצהירים בזאת שישוע המשיח ,כנביאו הראשון במעלה של
אלוהים ,היה גם הנושא וגם המושא של נבואות התנ״ך .אנחנו
מצהירים בזאת שישוע המשיח הוא שגילה לעולם מהו רצון
אלוהים ודיבר על אירועים עתידיים ,ושהוא עצמו התגשמות
הבטחות אלוהים.23
אנחנו מכחישים את הטענה שישוע שגה או נתן ביטוי לדבר כלשהו שלא
היה נכון ,שכשל או שייכשל בהגשמת כל הנאמר עליו בנבואות
התנ״ך והברית החדשה.
סעיף כ״ד אנחנו מצהירים בזאת שישוע המשיח הוא כוהננו הגדול הנעלה על
הכול על-פי דברת מלכיצדק ,שהוא הקריב את הקורבן המושלם
ביותר כאשר הקריב את עצמו למעננו ובמקומנו ,ושהוא ממשיך
להפגיע בעדנו לפני האב .אנחנו מצהירים בזאת שישוע המשיח
הוא הנושא והנשוא של הקורבן המכפר הנעלה על הכול.24
אנחנו מכחישים את הטענה שעקב היות ישוע משבט יהודה ולא משבט
לוי ,אין הוא יכול לשמש לנו ככוהן .אנחנו מכחישים את הטענה
שבמיסה הרומית-קתולית ישוע המשיח הוא קורבן מתמיד,
ושהוא משמש לנו במסגרת זו ככוהן ,גם אם אין המדובר בקורבן
דם .אנחנו מכחישים את הטענה שישוע המשיח היה לכוהן רק
הֹוד ַיע ִמ ֶּק ֶדם ְּבפִ י
ֹלהים ִקּיֵ ם ְּב ֶד ֶרְך זֹאת ֶאת ֲא ֶׁשר ִ
יֹוד ַע ֶׁש ִּב ְבלִ י ַּד ַעת ּפְ ַעלְ ֶּתםּ ,כְ מֹו ֶׁשּפָ ֲעלּו ַמנְ ִהיגֵ יכםַ .אְך ֱא ִ
ֲ 23אנִ י ֵ
ׁשּובה ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ָּמחּו ֲח ָט ֵאיכֶ ם ,לְ ַמ ַען יָ בֹואּו יְ ֵמי ְרוָ ָחה ִמּלִ פְ נֵ י
יאים ֶׁ -ש ְּמ ִׁשיחֹו יִ ְסּבֹל .לָ כֵ ן ִה ְת ָח ְרטּו וְ ׁשּובּו ִּב ְת ָ
ּכָ ל ַהּנְ ִב ִ
ׁשּועֲ ,א ֶׁשר צָ ִריְך ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו אֹותֹו ַה ָּשׁ ַמיִ ם ַעד ֵעת ֲה ָׁש ַבת
יח יֵ ַ
ֲאדֹנָ י וְ הּוא יִ ְׁשלַ ח ֶאת ֲא ֶׁשר יֻ ַעד לָ כֶ ם ִמ ֶּק ֶדםֶ ,את ַה ָּמ ִׁש ַ
בֹותינּו" :נָ ִביא יָ ִקים לָ כֶ ם יהוה
דֹוׁשיםֵ .הן מ ֶֹׁשה ָא ַמר ֶאל ֲא ֵ
יאיו ַה ְּק ִ
ֹלהים ִּד ֵּבר ֵמעֹולָ ם ְּבפִ י נְ ִב ָ
ַהּכֹל לְ ִתּקּונֹוָּ ,ד ָבר ֶׁש ֱא ִ
ֹלהיכֶ ם ִמ ֶּק ֶרב ֲא ֵחיכֶ םּ ,כָ מֹונִ י; ֵאלָ יו ִּת ְׁש ָמעּון ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר יְ ַד ֵּבר ֲאלֵ יכֶ ם" (מעשי השליחים ג  .)22-17ראו גם מתי כ ,17
ֱא ֵ
כד  ,3כו  ;64 ,34 ,31מרקוס א  ;15-14לוקס ד  ;21 ,19-18יוחנן יג  ,36כא  ;22האיגרת הראשונה לקורינתים א ;20
עברים א  ;2התגלות יט .20
בּואה ֶׁשל ָה ֲא ִמ ִּתיּ ,כִ י ִאם ָּבא ֶאל ֶעצֶ ם ַה ָּשׁ ַמיִ ם
יח ֹלא נִ כְ נַ ס ֶאל ִמ ְק ָּדׁש ֲא ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ִּב ֵידי ָא ָדם וַ ֲא ֶׁשר הּוא ָּב ָ
ַ 24ה ָּמ ִׁש ַ
ֹלהיםַ .אף ֹלא ָּבא לְ ַה ְק ִריב ֶאת ַעצְ מֹו ּפְ ָע ִמים ַרּבֹותּ ,כַ ּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול ַהּנִ כְ נָ ס ָׁשנָ ה ְּב ָׁשנָ ה ֶאל
לְ ֵה ָראֹות ַע ָּתה ַּב ֲע ֵדנּו לִ פְ נֵ י ָה ֱא ִ
ַהּק ֶֹדׁש ְּב ָדם ֲא ֶׁשר ֵאינֹו ָּדמֹוֶׁ .ש ִאם ּכֵ ןָ ,היָ ה צָ ִריְך לִ ְסּבֹל ּפְ ָע ִמים ַרּבֹות ֵמ ָאז ִהּו ֵָסד ֵּת ֵבלֲ .א ָבל ּכָ ֵעת נִ גְ לָ ה ּפַ ַעם ַא ַחת,
ְּב ֵקץ ָהעֹולָ ִמים ,לְ ָה ִסיר ֶאת ַה ֵח ְטא ְּב ָק ְר ַּבן ַעצְ מֹוּ .וכְ ֵׁשם ֶׁשּנִ גְ זַ ר ַעל ְּבנֵ י ָא ָדם לָ מּות ּפַ ַעם ַא ַחת וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן ַה ִּמ ְׁשּפָ טּ .כָ ְך
יׁשּועה
יחַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ֻה ְק ַרב ּפַ ַעם ַא ַחת לָ ֵׂשאת ֲח ָט ֵאי ַר ִּבים ,יֹופִ ַיע ֵׁשנִ ית ֶׁשֹּלא לְ ִענְ יַ ן ַה ֵח ְטא  -לַ ְמ ַחּכִ ים לֹו לִ ָ
ּגַ ם ַה ָּמ ִׁש ַ
(עברים ט  .)28-24ראו גם יוחנן א  ,36יט  ;30-28מעשי השליחים ח  ;32האיגרת הראשונה לקורינתים ה ;7
עברים ב  ,18-17ד  ,16-14ז  ,25י  ;26 ,12האיגרת הראשונה של פטרוס א  ;19התגלות ה  ,13-12 ,8 ,6ו  ,16 ,1ז ,10-9
 ,17 ,14ח  ,1יב  ,11יג  ,8טו .3
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כאשר עלה לשמיים ,וכי לא היה כזה בהיותו עלי אדמות.
אנחנו מצהירים בזאת שישוע מולך מלוכה מוחלטת על הטבעי והעל-
טבעי ,כעת ולעולמי עולמים.25
אנחנו מכחישים את הטענה שמלכות המשיח אינה אלא מלכות מדינית
בדומה למלכויות העולם הזה .אנחנו מכחישים את הטענה שבעלי
סעיף כ״ה
שררה בעולם הזה אינם חבים לו דין וחשבון על מעשיהם.
אנחנו מצהירים בזאת שאחרי שיכניע המשיח את כל אויביו ,הוא ימסור
את המלכות לאלוהים האב .אנחנו מצהירים בזאת שבשמיים
ובארץ החדשים ,ה׳ יהיה עם כל הנושעים ,המאמינים יראו את
המשיח פנים אל פנים ,יידמו לו וייהנו ממנו לעולמי עולמים.26
סעיף כ״ו אנחנו מכחישים את הטענה שקיימת לאנושות כל תקווה אחרת ,או
שקיים כל שם אחר שבו ניתן למצוא ישועה מלבד בשמו של ישוע
המשיח ,ובו בלבד.

ָ 25עלָ יו לִ ְמֹלְך ַעד ּכִ י יָ ִׁשית ֶאת ּכָ ל אֹויְ ָביו ַּת ַחת ַרגְ לָ יו (האיגרת הראשונה לקורינתים טו  .)25ראו גם תהלים קי;
מתי כח  ;20-18לוקס א  ,32ב  ;11מעשי השליחים ב  ,34 ,29 ,25ד  ,25יג  ,36 ,34 ,22טו  ;16רומים א  ;3האיגרת
השנייה לטימותיאוס ב  ;8עברים ד  ;7התגלות ג  ,7ה  ,5כב .16
אֹלהים ָה ָאב ֶאת ַה ַּמלְ כּות לְ ַא ַחר ֶׁשּיְ ַב ֵּטל ּכָ ל ִמ ְמ ָׁשל וְ כָ ל ַס ְמכּות וְ ִׁשלְ טֹוןּ .כִ י ָעלָ יו
ַ 26א ֲח ֵרי כֵ ן ַה ֵּקץּ ,כַ ֲא ֶׁשר יִ ְמסֹר לֵ ִ
ֹלהים ָׁשת ַהּכֹל ַּת ַחת ַרגְ לָ יו.
לִ ְמֹלְך ַעד ּכִ י יָ ִׁשית ֶאת ּכָ ל אֹויְ ָביו ַּת ַחת ַרגְ לָ יוָ .האֹויֵ ב ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשּיְ ֻמּגַ ר הּוא ַה ָּמוֶ תֶׁ ,שּכֵ ן ָה ֱא ִ
יּוׁשת ַּת ְח ָּתיוָ ,אז ּגַ ם
הּוׁשת ַּת ְח ָּתיוָּ ,ברּור ּכִ י ַה ָּשׁת ֶאת ַהּכֹל ַּת ְח ָּתיו ֵאינֶ ּנּו ַּבּכְ לָ ל ַהּזֶ ה .וְ כַ ֲא ֶׁשר ַהּכֹל ַ
ְּוב ָא ְמרֹו ֶׁש ַהּכֹל ַ
ֹלהים ַהּכֹל ַּבּכֹל (האיגרת הראשונה לקורינתים
ַה ֵּבן ַעצְ מֹו יִ ְהיֶ ה ּכָ פּוף לְ ִמי ֶׁש ָּשׁת ַּת ְח ָּתיו ֶאת ַהּכֹל ,לְ ַמ ַען יִ ְהיֶ ה ָה ֱא ִ
טו  .)28-24ראו גם ישעיה סה  ,17סו  ;22פיליפים ב  ;11-9האיגרת השנייה של פטרוס ג  ;13האיגרת הראשונה
של יוחנן ג  ;3-2התגלות כא  ,5-1כב .5-1
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יח הּוא ָה ָאדֹון (פיליפים ב .)11
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יום אחד תהדהד בארץ הקריאה :יֵ ַ
קביעה קצרה זו גדושה משמעות .האומר שישוע הוא המשיח אומר כי הוא
זה שה׳ משח ,שהוא המשיח המובטח אשר לו קיוו בני ישראל זמן כה רב.
האומר שישוע המשיח הוא האדון אומר כי הוא אלוהים במלוא משמעות המילה.
היות המשיח לאדם היא פלא שאין כמותו ,סוד מדהים .אלוהים לבש בשר ,נהיה
ׁשּוע בעצם אומר כי ישוע הוא המושיע האחד והיחיד .הוא
לאדם .הפונה אל ה׳ בשם יֵ ַ
בא לעולם במטרה להושיע את עמו מחטאיהם (מתי א .)21
יח הּוא ָה ָאדֹון .זו הצהרה – הצהרת אמונה קצרה .הצהרה זו מלמדת
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַ
יֵ ַ
מה אנחנו מאמינים על אודות המשיח .יש שאומרים כי גם פסוק  16בפרק ג של
האיגרת הראשונה לטימותיאוס עשוי להיות הצהרת אמונה ,שכן הדברים נאמרים
שם במקצב שירי ,והם מסכמים את מה שיש לאמור על המשיח כאדם:
ִה ְתּגַ ָּלה ַּב ָּב ָׂשר,
רּוח ,נִ ְר ָאה ַל ַּמ ְל ָא ִכים,
נִ ְצ ַּדק ָּב ַ
עֹולם,
הֻ ּגַ ד ַּבּגֹויִ םָ ,ה ֳא ַמן ָּב ָ
ָה ֳע ָלה ַל ָּמרֹום ְּב ָכבֹוד.
תבנית הדברים כפי שאלו מופיעים במקרא חשובה .כשהקהילה הקדומה הקימה
ועידות שהפיקו הצהרות אמונה ,היא לא המציאה אמצעי חדש להצגת אמונתה .היא
פעלה בהתאם למסורת שבכתבי הקודש.
עם הזמן התעוררו שאלות ,והקהילה הקדומה נקטה עמדות .יתרה מכך ,רבים
חושבים שהקהילה נדחקה לחבר הצהרות אמונה גם בגלל צורך שחשה למסד
ליטורגיה או לוודא שעבודת האלוהים שלה תהיה טהורה .דברים אלו אמורים
במיוחד באשר למה שאמרה על אודות המשיח .האמת המרכזית והנחוצה שנוגעת
לישוע ולפועלו ,שימשה לאורך הדורות סימן ההיכר העיקרי של המשיחיות.
מחברי הברית החדשה עצמם נאבקו בדעות מוטעות באשר למהות הווייתו של
המשיח ולפועלו ( .)Christologyבמאות הראשונות קמו קבוצות שונות שקראו
תיגר על האמונה באנושיות המשיח .קבוצה אחת ,חסידי הדוקטיסיזם (the
 )Docetistsטענו שישוע היה אדם למראית עין בלבד .תורות שקר אחרות ,ביניהן
תורתו של אריוס ( )Arianismכפרו באלוהותו המלאה של המשיח .על-פי תורות
אלה הוא היה נחות באלוהותו בהשוואה לאלוהים האב .קבוצות שקמו מאוחר יותר
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טעו כאשר ניסו להסביר כיצד שני הטבעים ,האנושי והאלוהי ,מאוחדים באישיותו
האחת של ישוע.
הקהילה הקדומה נענתה לאתגרים אלו ולטעויות הקשורות אליהם בכך שכינסה
ועידות ,ואלה חיברו הצהרות אמונה שסיכמו את הנאמר בכתבי הקודש באשר
לאמיתות מרכזיות של האמונה המשיחית .הצהרות אלה הן מורשת עשירה שהועברה
מדור לדור .כך יכולים אנחנו היום להיעזר בהצהרות כמו הצהרת השליחים ,הצהרת
ניקאה והצהרת קלקדון .הצהרות אלה מסמנות גבולות .הן מותחות קו ברור בין
נאמנות לכתובים לבין סטייה מהנאמר בהם.
הצהרות אלה שימשו גם לחזק את הקהילה .הן שימשו ביד אלוהים ,בחסדו
ובריבונותו ,להנחות את המאמינים להכרזה נאמנה של הבשורה .היום נוהגות
קהילות רבות להשתמש בהן בעבודת האלוהים ,ויש בכך משום עדות לערכן העכשווי.
הצהרות אלה מזכירות לנו שהמשיח עומד במרכז תפיסת העולם התיאולוגית
שלנו ובמרכז עבודת האלוהים שלנו .הן מאיצות בקהילה "להילחם למען האמונה
שנמסרה אחת ולתמיד לקדושים" (יהודה .)3
על-אף זאת ,הצהרות אמונה אלה אינן אלא רמז לפועל המשיח .הן אינן מבהירות
את כל מרחב תכניה של הבשורה .בימי הרפורמציה חל קרע של ממש בגוף שראה
את עצמו קהילת המשיח .שאלת המפתח נגעה לפועלו של המשיח :במילים אחרות,
הוויכוח המרכזי התמקד בנושא ההצדקה באמונה בלבד ,וזה מה שהצית את להבת
הרפורמציה .הטוענים לאמונה נחלקו בין פרוטסטנטים לבין רומים-קתולים.
הפרוטסטנטים גרסו שהישועה היא באמונה בלבד ( ,)sola fideבעוד הרומים-
קתולים אימצו את הכרזות ועידת טרנטו ( ,)The Coucil of Trentדחו את עמדת
הפרוטסטנטים ועמדו על כך שישועה נובעת מאמונה בתוספת מעשיו של האדם.
הרפורמציה גם הצביעה על שאלה חשובה נוספת :האם ישוע הוא ראש הקהילה,
ראש וריבון לכול ,או לאו?
יחדיו ,הצהרות האמונה של הקהילה הקדומה ודגשים אלו של הרפורמציה,
משמשים קווים מנחים לקהילה המבקשת להכריז בשורה הנאמנה לכתובים .הצהרות
אלה ,לצד ההצהרות שנוסחו על-ידי פרוטסטנטים כפרי של הרפורמציה ולצד חיבורי
שואל-ומשיב ( )catechismsשגובשו ,מספקות נוסח מתומצת של האמונה ,ובכך
מספקות בהירות הן באשר לתכני אמונתנו והן באשר להכרזת הבשורה.
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בכל הענווה ,״הדבר נהיה בשר :הצהרת צוות ליגוניר על אודות המשיח״ היא
ניסיון לספק לקהילה בדורנו – ואם יברך ה׳ ,לדורות הבאים – הצהרה מתומצתת
על אודות הוויית המשיח ופועלו ,הצהרה השואבת מאוצרות העבר ,הן מהצהרות
האמונה הקדומות והן מהחשיבה התיאולוגית בימי הרפורמציה .אולי יהיה בהצהרה
זו על כ״ו סעיפיה ,לצד הכחשותיה ,כדי לעורר את המשך הדיון והחשיבה בנושאים
חשובים אלו הנוגעים למשיח .אולי אפילו יהיה בהצהרה זו כדי להועיל לקהילת
המשיח .השתדלנו מאוד לוודא שנוסח הדברים יתאים לשימוש ציבורי בקהילה,
כולל הכרזה משותפת .אנחנו שואפים לכך שכל מי שיקרא הצהרה זו יידע כי "ישוע
המשיח הוא האדון".

ההצהרה

להצהרה שישה חלקים .הראשון משמש מבוא .מופיעים בו שני פעלים עיקריים:
מצהירים ,שמחים .בכתבי הקודש התגלה אלוהים וגילה לעולם את רצונו .על-אף
זאת ,עדיין יש ״נסתרות״ השמורות לה׳ בלבד (דברים כט  .)28כשמדובר במפעל
תיאולוגי ,עלינו לזכור את מגבלות יכולותינו .משום כך אנחנו מתחילים בציון הסוד
שבבשורה ובמופלאותה .המוקד העיקרי של הצהרה זו הוא בעובדה שאלוהים הבן
היה לאדם ,עובדה שאנחנו מתארים בקצרה במילים ״אלוהים לבש בשר״ .מהות
הווייתו של המשיח מובילה אותנו מיידית לפועלו ועל כן אנחנו חוגגים יחד את
מעשה הישועה שהגשים.
החלק השני מדגיש את אלוהות המשיח ואת היותו של המשיח אחד משלוש
אישויות האחדות האלוהית ,השווה לאחרות בכול .חלק זה מסתיים בכך שהוא
חוזר על נוסח הצהרת קלקדון .מאז שהיה לאדם ,המשיח היה ויהיה לעד שני טבעים
בהוויה אישיותית אחת.
הסבר מורחב של משמעות היותו של המשיח לאדם ( ,)the incarnationהמופיע
בחלק השלישי ,מדגיש את אנושיותו של המשיח .הוא נולד .הוא עמנו אל (מתי א .)23
בחלק זה אנחנו מצהירים על מה שנוגע למותו ,קבורתו ,תחייתו ,עלייתו למרום
ושובו העתידי .אלו העובדות הנוגעות לכך שהמשיח היה לאדם.
בחלק השלישי אנחנו דנים במשמעות התיאולוגית של עובדות אלה .חלק זה שואב
מהתובנות שהתבהרו מחדש בתקופת הרפורמציה .למעננו ציית ישוע בשלמות .הוא
קיים את חוקי אלוהים (ציות פעיל) ונשא בעונש שהחוק מטיל (ציות סביל) .הוא
היה שה תמים ללא כל מום .הוא כיפר בעדנו בכך שהעלה את עצמו כקורבן חליפי.
הוא פתר את הבעיה הדוחקת ביותר שעומדת בפני האנושות כולה :זעמו של אלוהים
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קדוש בגלל חטאם של כל בני האדם .חלק זה מסתיים בציון העובדה שאשמת
חטאינו יוחסה לו וצדקת המשיח יוחסה לנו ( .)the doctrine of imputationיש
לנו שלום עם אלוהים אך ורק בגלל המעשה שהמשיח עשה למעננו .אנחנו לבושים
גלימת צדקתו.
שלוש משרות המשיח ( )munus triplexהן מסגרת מועילה לתיאור תמציתי של
פועל המשיח .משרות הנביא ,הכוהן והמלך היו נפרדות בתקופת התנ״ך ,וכל אחת
מהן למעשה שימשה לייצג את בני האדם לפני אלוהים ואת אלוהים לפני בני האדם.
ישוע מאחד את השלוש ,ומממש בשלמות את הכרוך בהן .בחלק זה של ההצהרה
אנחנו דנים בפועל המשיח בעבר על הצלב ובפועלו כעת כמי שמפגיע בעדנו בעודו
לימין אלוהים האב.
החלק האחרון חוזר על ההצהרה התמציתית" ,ישוע המשיח הוא האדון".
תיאולוגיה הנאמנה לכתובים תמיד מובילה להשתחוויה .מסיבה זו ,ההצהרה
מסתיימת בהלל .כאשר אנחנו עובדים את המשיח כאן ועכשיו ,אנחנו מכינים את
עצמנו לקראת פעילותנו הנצחית.

כ״ו סעיפי ההצהרה

קביעות הצהרה זו הן פתח לחקר הווית המשיח ופועלו .הן נועדו לעודד התעמקות
בעושר הדברים הנאמרים בכתבי הקודש על המשיח ועל פועלו .כדי להקל עלינו,
מובאות בזה כ״ו הצהרות והכחשות .אל ההצהרות צורפו סימוכין מהכתובים
שהראשון שבהם מובא בשלמותו .חשיבות הסעיפים האלה מכרעת .הם קובעים את
גבולות הנאמר בכתובים על הוויית המשיח ופועלו .סעיף א משמש מבוא ומצביע על
כך שהמשיח היה לאדם.
סעיף ב מצביע על אלוהותו המלאה של המשיח .סעיפים ג-ה מצביעים על כך
שיש למשיח שני טבעים בעודו אישיות אחת .סעיפים ו-ט מצביעים על אנושיות
המשיח .סעיפים י-י״ב עוסקים בפועלו של המשיח .הם מתחילים בתורת הישועה
ומסתיימים בציון שלוש משרות המשיח.
ההכחשות המלוות את ההצהרות חשובות עד מאוד .בדור סובלני זה ,לא מקובל
להעז להכחיש את מידת האמיתות שבתכני אמונתו של אדם כלשהו .סעיפי ההצהרה
וההכחשה הללו אינם ביטוי ליומרה שחצנית .הם מובאים בתקווה לעזור לקהילת
המשיח להישאר בתוך הגבולות הבטוחים והפוריים של הנאמר בכתבי הקודש.
תֹורת
עֹומד ְּב ַ
בפסוק  9באיגרת השנייה של יוחנן כתובָּ :כל ַה ַּמ ְר ִחיק ֶל ֶכת וְ ֵאינֹו ֵ
ֹלהים .השליח מדבר על אלו שמשיגים את גבול הנאמר בכתובים
יחֵ ,אין לֹו ֱא ִ
ַה ָּמ ִׁש ַ
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על הוויית המשיח ופועלו .בעוד כ״ו הסעיפים יחדיו מרחיבים בנושאים שבהם דנה
הצהרת אמונה זו ,כל אחד מהסעיפים עשוי להוביל אותנו להעמיק עוד יותר בנאמר
בכתובים על אודות המשיח.
יש שבצדק ישאלו מדוע יש צורך בהצהרה שכזו .השאלה במקומה .היו לנו שלוש
סיבות שבגללן בחרנו לנסח הצהרה זו :אנחנו מקווים שההצהרה תשמש את הקהילה
המשיחית בימינו לעבודת אלוהים ולהוראה מאחר שהיא מתייחסת לכפירות
קדומות ועכשוויות .אנחנו מקווים שההצהרה תספק לאלו העוסקים בשירות
הבשורה אמצעי לזהות את השותפים האמיתיים שלהם לשירות זה .לבסוף ,אנחנו
רואים באופק זמנים מאתגרים ביותר הצפויים לקהילת המשיח ,ואנחנו מקווים
שהצהרת אמונה זו תזכיר לכולנו את עיקר הבשורה – את יופייה ,את נחיצותה ואת
חשיבותה המיידית .חשבו עמנו על שלוש סיבות אלה:

לעבודת אלוהים ולהוראה

בכל הענווה ,ליגוניר מגישה הצהרת אמונה זו לקהילת המשיח .מזה דורות רבים
נוהגים משיחיים להשתמש בהצהרות אמונה בעבודת האלוהים שלהם .אנחנו
מקווים שהצהרה זו תשמש לאותה מטרה .הצהרות אמונה עשויות להועיל כאמצעי
הוראה על-ידי כך שיעודדו התעמקות בתהומות העמוקים של הנאמר בכתבי
הקודש .עוד אנחנו מקווים שהצהרה זו על כ״ו סעיפיה ועל הכחשותיה ,ישרתו את
הקהילה כקו מנחה לחקירה הולכת ומתרחבת ,הולכת ומעמיקה .התובנות הנוגעות
להוויית המשיח ולפועלו ,נוגעות לעצם מהותה של הקהילה המשיחית ולחוסנה .כל
דור חייב לשוב לחקור ולהתחייב מחדש לאמת שבכתובים באשר להוויית המשיח
ופועלו .אנחנו מקווים שהצהרה זו תעזור בכך.

למען אחדות בבשורה

קיים מספר הולך וגדל של קהילות שאינן מאוגדות ושל ארגונים ותנועות .רבים
מאלו פועלים לקידום הבשורה .לפעמים קשה לדעת לאן ניתן לפנות לשיתוף פעולה
או להתאגדות .אולי תוכל הצהרה זו לשמש אמצעי לזהות אחים ואחיות במשיח
ולהניח בסיס איתן לשיתוף פעולה למען הבשורה.

לעת כזאת

בעיר האוניברסיטאית אוקספורד הוקמה אנדרטה לזכר המתים על קידוש השם.
אנדרטה זו מציינת את הקורבן העילאי שהעלו אחדים שפעלו למען הרפורמציה
באנגליה ,אנשים כמו תומאס קרנמר ,ניקולאס רידלי ויּו לאטימר .הם מסרו את
גופם לשריפה בעודם מעידים על מהימנות אותן אמיתות קדושות שעליהן הצהירו
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ושלהגנתן עמדו נגד הסטיות של הכנסייה הרומית .הם שמחו על שניתן להם לא רק
להאמין במשיח ,אלא גם לסבול למענו.
הם האמינו באמיתות בשורת ישוע המשיח ,הכריזו אותן ,עמדו על תוקפן ,גוננו
עליהן ואף סבלו למענן .רבים לאורך הדורות הצטרפו אליהם .רוב רובה של קהילת
המשיח בעולם המערבי זכתה לחופש הדת .אפשר שהדור הנוכחי או זה שיבוא מיד
אחריו ,ייקרא לסבול למען אמונת המשיח .אין זה מן התבונה שלא להתכונן ,ואין זה
מן התבונה להותיר את הדור הבא בלא שהכנו אותו לבאות.
אכן ,נכון להאמין באמיתות אלה על אודות הוויית המשיח ופועלו ,להצהיר עליהן,
להגן עליהן ולסבול למענן .החיים הם במשיח.
היה רגע בחיי המשיח עלי אדמות כאשר זנחו אותו ההמונים והוא נותר עם
תלמידיו בלבד .בהזדמנות זו הוא שאל אותם אם גם הם מתכוונים לפנות לו עורף.
"אדֹונֵ נּוֶ ,אל ִמי נֵ לֵ ְך? ִּד ְב ֵרי ַחּיֵ י עֹולָ ם ִע ְּמָך ,וַ ֲאנַ ְחנּו
פטרוס השיב בשם הקבוצה כולהֲ :
ֹלהים" (יוחנן ו  .)69-68זמן קצר לאחר מכן התגנב
ֶה ֱא ַמּנּו וְ יָ ַד ְענּו ֶׁש ַא ָּתה ְקדֹוׁש ָה ֱא ִ
ספק לליבו של אחד מהשנים עשר :ישוע נצלב ונקבר .היו שהעידו שהמשיח קם ,אבל
תומא הטיל ספק .ואז הופיע ישוע .תומא נגע בפצעי המשיח ,אותם פצעים שסבל
אֹלהי!" (יוחנן כ .)28
"אדֹונִ י וֵ ַ
לכפרת חטאינו ,ואמרֲ ,
בזאת אנחנו מאמינים .את זאת אנחנו מצהירים.
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