
האם האמינו השליחים שישוע הוא
אלוהים?

ישוע מנצרת העביר את שלושים השנים הראשונות לחייו באלמוניות יחסית, חי ועבד כנגר בכפר

קטן בגליל. אך בשלוש השנים שלאחר מכן הוא אמר דברים שהדהימו את כל שומעיו, דברים

שבסופו של דבר שינו את עולמנו. והוא עשה גם מעשים שאיש מעולם לא עשה: שיכך סערות, ריפא

מחלות, החזיר ראייה לעיוורים ואף הקים מתים לתחייה.

אך ההבדל העיקרי בין ישוע למנהיגים דתיים אחרים הוא שעל פי הנוצרים, הוא טען שהוא אלוהים

“האם ישוע טען שהוא אלוהים“). אם הטענה הזו שקרית, הרי שכל המסר של ספרי הבשורה מאבד

אמינות. והמסר הוא שאלוהים אוהב אותנו כל כך, שהוא לבש דמות של אדם כדי למות למעננו,

לכפר על חטאינו ולהציע לנו חיי נצח לצדו. הווה אומר, אם ישוע איננו אלוהים, הרי ששיקרו לנו.

בדתות מסוימות מלמדים אותנו שישוע נברא, שהיה כאחד האדם. גם ספרים כמו צופן דה וינצ'י

הפכו לרבי-מכר על בסיס הטענה שאף אחד – לא ישוע עצמו ולא חסידיו – לא לימד אותנו שהוא

האלוהים (ראו “הגיחוך של מונה ליזה“).

מתקפות אלו על אלוהותו של ישוע מעלות את השאלה מה קרה לפני אלפיים שנה, ומה גרם

לנצרות לטעון שאביה ומייסדה, ישוע מנצרת, הוא אלוהים בכבודו ובעצמו. במאמר "האם ישוע טען

שהוא אלוהים" אנחנו רואים שקיימות ראיות בברית החדשה המעידות בבירור שישוע עצמו טען

שהוא אלוהים. אבל האם היו עדי ראייה, ששמעו את דבריו של ישוע וחזו בניסים שעשה, ועל כן

השתכנעו שהוא שווה בכל מובן לאביו שבשמיים? האם חשבו שישוע הוא יצור נברא אך נעלה, או

שאולי הוא רק נביא גדול כמו משה?

כדי לנסות ולברור את האמת מהבדייה, עלינו לחזור אל דבריהם של השליחים עצמם, אלו שעמדו

לצדו של ישוע כשהילך על פני האדמה, ולאחר מכן העלו על כתב את כל מה שראו ושמעו.

עדי הראייה



ישוע בחר לחסידיו באנשים מן השורה. הוא בילה בחברתם שלוש שנים, לימד אותם על עצמו

והסביר להם את האמת העמוקה ביותר של דבר אלוהים חיים. באותן שלוש שנים, ישוע גם ביצע

ניסים רבים, טען טענות נועזות וחי את חייו בדרך הישר. לימים, העלו על הכתב כמה מהשליחים

את דבריו ואת עלילותיו של ישוע. ואותן עדויות שאוגדו יחדיו לברית החדשה הוכחו כאמינות מאוד,

.(Jesus.doc ראו) הרבה יותר מכל מסמך היסטורי עתיק שמתיימר להיות אותנטי

החוקרים מצאו בברית החדשה אובייקטיביות רבה, ורואים בעדות שמסרו השליחים על חייו ועל

פועלו של ישוע מקור מידע אמין לחלוטין. הם דיווחו בכנות על מה שראו ועל מה ששמעו.

ההיסטוריון ויל דוראנט כותב:

"חבורת הגברים הזו ממש לא הייתה זו שהייתם בוחרים כדי לשנות את פני העולם. בספרי

הבשורה מתואר היטב האופי השונה של כל אחד מהם, ונחשפים גם הפגמים שלהם בכנות רבה."

[1]

כשפגשו אותו לראשונה, לאף אחד מהשליחים לא היה מושג מיהו ישוע. ואולם, כששמעו את דבריו

העמוקים וראו אותו מחזיר את הראייה לעיוורים או מקים לתחייה את המתים, נזכרו מיד בנבואות

המרמזות כי המשיח יהיה אלוהים בכבודו ובעצמו (ישעיהו ט', ה'; מיכה ה', ב'). אלא שאז הם ראו

אותו מת על הצלב, וישוע נראה להם מובס וחסר-אונים. כל מחשבה שחלפה במוחם שישוע הוא

אלוהים ללא ספק נמוגה על הצלב.

והנה, כעבור שלושה ימים בלבד מאותו אירוע טראומטי, האיש שנראה מנוצח כשמוסמר אל הצלב

הופיע פתאום באורח פלא לעיני חסידיו, כשהוא בריא ושלם. והוא אכן קם לתחייה בגופו. הם ראו

אותו, הם נגעו בו, הם אכלו בחברתו, והם שמעו אותו מדבר על מעמדו המורם כסמכות העליונה,

כמלך היקום. שמעון בר יונה (פטרוס), שהיה גם הוא עד ראייה והתלמיד המקורב ביותר לישוע,

כתב:

"ֶאָּלא ְּבמֹו ֵעיֵנינּו ָרִאינּו ֶאת ְּגֻדָּלתֹו: ֶׁשֵּכן ִקֵּבל ְיָקר ְוָכבֹוד ֵמֵאת ֱאֹלִהים ָהָאב… ָאֵכן ִנְתַאֵּׁשר ָלנּו ְּבֶיֶתר

ֹּתֶקף ְּדַבר ַהְּנבּוָאה…" (אגרת פטרוס השנייה א' 16, 19)

אבל גם אם השליחים חזו בתהילתו של הֵאל וקיבלו אישוש לנכונות נבואה, האם זה מוכיח שהם

ראו בישוע אלוהים? חוקר הברית החדשה א.ה. מקניל משיב על כך:

"… זמן קצר לאחר שנסתיימו חייו של ישוע, בתחושה קשה של כישלון ושל בושה, התפשטה בקרב

הנוצרים כולם – ולא רק אצל אדם אחד פה ושם, אלא בקהילה כולה – האמונה הבלתי-מעורערת



שהוא היה אלוהים." [2]

נשאלת השאלה אם השליחים כותבי הברית החדשה אכן האמינו שישוע אלוהים, או שאולי הם ראו

בו יצור נברא? אם הם ראו בו אלוהים, האם היה מבחינתם בורא עולם, או שאולי ראו בו ישות

אחרת, נחותה יותר? אלו שמתכחשים לאלוהות של ישוע טוענים כי לדברי השליחים עצמם, ישוע

היה יצור נברא אך נעלה, ושרק האב עצמו הוא האל הכל יכול. כדי להבהיר מה באמת חשבו

השליחים על ישוע, נבחן כעת את דבריהם ונשאל שלוש שאלות:

1. האם השליחים והנוצרים הקדומים סגדו לישוע והתפללו אליו כאל אדון?

2. האם השליחים לימדו אותנו שישוע הוא בורא העולם מספר בראשית?

3. האם השליחים סגדו לישוע כאל סמכות עליונה?

האדון

לאחר שישוע עלה השמיימה, הדהימו השליחים הן את היהודים והן את הרומאים, והכריזו קבל עם

ועדה שישוע הוא "האדון". [3] והם עשו את הבלתי-ייאמן, כשסגדו לישוע ואף התפללו אליו כאילו

היה אלוהים. סטפנוס התפלל: "ֲאדֹוִני ֵיׁשּוַע, ַקֵּבל ֶאת רּוִחי!" רגע לפני שנסקל למוות (מעשי

השליחים ז' 59).

עד מהרה הצטרפו לסטפנוס מאמינים נוספים, שגם אל מול פני המוות, "יֹום יֹום… לֹא ָחְדלּו ְלַלֵּמד

ר ַעל ַהָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע" (מעשי השליחים ה' 42). השליחים, שרובם מתו מות קדושים, העבירו את ּוְלַבֹשֵ

הידע שלהם על ישוע לאבות הכנסייה, שנשאו בתורם את המסר אל הדור הבא.

איגנטיוס, תלמידו של יוחנן השליח, כתב על ביאתו השנייה של ישוע: "חפשו אותו שמתעלה על

הזמן, שהוא מחוץ לזמן, שהוא בלתי-נראה." במכתב לפוליקרפוס, כותב איגנטיוס "ישוע הוא

אלוהים," וגם "התגלמות האלוהים"; ובמכתב לאפסיים הוא כותב: "… אלוהים עצמו הופיע בדמות

אדם, לשם ההתחדשות וחיי הנצח" (איגרת איגנטיוס לאפסיים ד' 13).

קלמנטיוס מרומא התייחס אף הוא לאלוהותו של ישוע בשנת 96 לספירה, וכך כתב: "מן הראוי

שנראה בישוע אלוהים" (האיגרת השנייה של קלמנטיוס לקורינתיים א' 1).

פוליקרפוס, שהיה גם הוא תלמיד של יוחנן, הובא בפני שופט רומי משום שסגד לישוע כאל אדון.

הקהל המשולהב דרש את דמו, אך השופט הרומי תבע מהנאשם להכריז שקיסר לבדו הוא האדון.

פוליקרפוס העדיף לעלות על המוקד, ולא להתכחש לישוע אדונו, וכך הגיב:



"שמונים ושש שנה פעלתי בשירות ישוע, והוא מעולם לא עשה לי עוול. כיצד אוכל להתכחש למלכי,

אשר הציל אותי?" [4]

ככל שגדלה הכנסייה והתרחבה, החלו הגנוסטיקנים ובני כתות אחרות ללמד שישוע היה יצור נברא,

נחות במעמדו מהאב. המחלוקת הגיעה לשיאה במאה הרביעית לספירה, כשאריוס, מטיף פופולרי

מלוב, שכנע רבים ממנהיגי הכנסייה שישוע איננו אלוהים במובן המלא של המילה. ואז, בשנת 325

לספירה, במהלך ועידת ניקיאה, נפגשו ראשי הכנסייה כדי לפתור את הסוגייה הסבוכה: האם ישוע

הוא הבורא, או שמא נברא [5]. ראשי הכנסייה אישרו נחרצות את אמונתם האיתנה של נוצרים

רבים ואת מה שמלמדת אותנו הברית החדשה, שישוע הוא אלוהים [6].

הבורא

בספר בראשית מתגלה אלוהי התנ"ך כבורא עולם, מהחלקיק הקטן ביותר ועד החלל האינסופי, על

מיליארדי הגלקסיות שבו. על כן, עבור יהודי הייתה זו כפירה להאמין שמלאך או כל יצור נברא הוא

הבורא. ישעיהו מאשר שאלוהים (יהוה) הוא הבורא:

"ֹּכה-ָאַמר ְיהָוה ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, ְוֹיְצרֹו… ָאֹנִכי ָעִׂשיִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ָבָראִתי; ֲאִני, ָיַדי ָנטּו ָׁשַמִים,

ְוָכל-ְצָבָאם, ִצֵּויִתי… ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות" (ישעיהו מ"ה י"א-י"ג).

אם כן, האם השליחים ראו בישוע חלק מהבריאה, או שמא את הבורא עצמו?

עדותו של יוחנן

כשתלמידיו של ישוע הביטו בלילות בכוכבים, הם ודאי לא חלמו שבורא עולם והכוכבים כולם הוא

אותו האיש המהלך בקרבם. אך מרגע שקם לתחייה, הם ראו את ישוע באור אחר. ולפני שעלה

השמיימה, החל ישוע לחשוף בפניהם את מסתרי זהותו.

בבשורה שלו, נזכר יוחנן בדבריו של האדון ומגלה לנו מיהו באמת ישוע:

"ְּבֵראִׁשית ָהָיה ַהָּדָבר, ְוַהָּדָבר ָהָיה ִעם ָהֱאֹלִהים, ֵואֹלִהים ָהָיה ַהָּדָבר… ַהֹּכל ִנְהָיה ַעל־ָיָדיו, ּוִמַּבְלָעָדיו

לֹא ִנְהָיה ָּכל ֲאֶׁשר ִנְהָיה. ּבֹו ָהיּו ַחִּיים ְוַהַחִּיים ָהיּו ָהאֹור ִלְבֵני ָהָאָדם" (הבשורה על פי יוחנן א' 1-4).

כיום אמנם מאמינים המדענים שהיקום נוצר יש מאין, אך הם אינם יודעים לומר לנו מיהו זה

שהתחיל את הכול. יוחנן, לעומת זאת, מספר לנו שעוד לפני הבריאה "ָהָיה ַהָּדָבר, ְוַהָּדָבר ָהָיה ִעם

ָהֱאֹלִהים."



אז מהו אותו דבר שהתקיים לפני הכול? דבריו הבאים של יוחנן מבהירים את הצהרתו הסתומה:

"ֵואֹלִהים ָהָיה ַהָּדָבר." [7]

כיהודי, גם יוחנן האמין באל אחד. אבל כאן הוא מדבר על שתי ישויות, על אלוהים ועל הדבר.

בכתות מסוימות שמטיפות לכך שישוע נברא, טועים בתרגום הפסוקים שלעיל ומתייחסים לדבר

בתור ֵאל, ולא בתור האלוהים. אבל חוקר התנ"ך פ.פ. ברוס כותב: "תרגום הביטוי תוך שימוש

במילה 'ֵאל' הוא הטעייה איומה, כיוון שהשמטה של תווית היידוע נפוצה מאוד במשפטים שמניים."

[8]

ולכן, יוחנן אומר לנו בעצם, בהשראת רוח הקודש:

1. "הדבר" היה קיים עוד לפני הבריאה

2. "הדבר" הוא הבורא שברא את הכול

3. "הדבר" הוא אלוהים

עד כה, הסביר לנו יוחנן שהדבר נצחי, שהוא ברא את היקום כולו, ושהוא אלוהים. אבל עד פסוק 14

הוא לא מגלה לנו האם הדבר הוא אנרגיה או שמא אדם בשר ודם.

"ַהָּדָבר ִנְהָיה ָּבָׂשר ְוָׁשַכן ְּבתֹוֵכנּו; ַוֲאַנְחנּו ָרִאינּו ֶאת ְּכבֹודֹו, ְּכבֹוד ֵּבן ָיִחיד ִמִּלְפֵני ָאִביו, ָמֵלא ֶחֶסד ֶוֱאֶמת"

(יוחנן א' 14).

אין ספק שיוחנן רומז כאן לישוע. ועוד יותר מזה, באיגרת שלו הוא מאשר זאת:

"ֶאת ֲאֶׁשר ָהָיה ֵמֵראִׁשית, ֶאת ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֶאת ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְּבֵעיֵנינּו, ֲאֶׁשר ִהַּבְטנּו ּבֹו ְוָיֵדינּו ִמְּׁשׁשּו אֹותֹו

[את ישוע], ַעל־אֹודֹות ְּדַבר ַהַחִּיים" (איגרת יוחנן הראשונה א' 1).

יוחנן אומר לנו, "ּוִמַּבְלָעָדיו לֹא ִנְהָיה ָּכל ֲאֶׁשר ִנְהָיה." אם שום דבר לא היה קיים בלעדיו, הווה אומר

שישוע איננו יצור נברא. ועל פי יוחנן, הדבר (ישוע) הוא אלוהים.

עדותו של פאולוס

בניגוד ליוחנן, השליח פאולוס (לשעבר שאול התרסי) היה יריבם המר של הנוצרים ואף רדף אותם,

עד שישוע עצמו נגלה לעיניו. כעבור שנים, חושף פאולוס באוזני הקולוסיים את מה שגילה על זהותו

של ישוע:



"ְוהּוא ֶצֶלם ֶׁשל ָהֱאֹלִהים ַהִּבְלִּתי ִנְרֶאה, ְּבכֹור ָּכל ְּבִריָאה; ִּכי ּבֹו ִנְבָרא ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ…

ַהֹּכל ִנְבָרא ְּבֶאְמָצעּותֹו ּוְלַמֲענֹו, ְוהּוא קֹוֵדם ַלֹּכל ְוַהֹּכל ַקָּים ּבֹו" (איגרת שאול אל הקולוסים א' 15-17).

בפסוקים אלה מגלה פאולוס כמה פרטים חשובים:

1. ישוע קיים בצלמו של אלוהים

2. ישוע הוא "בכור" הבריאה

3. ישוע ברא את הכול

4. ישוע הוא הסיבה לבריאה

5. ישוע היה קיים לפני הכול

6. ישוע הוא הדבק שמחבר את הבריאה

אבל מה זה אומר שהוא קיים "בצלמו" של אלוהים? כך כותב ברוס: “לכנות את ישוע צלמו של

אלוהים כמוהו כדי לומר שבישוע מתגלמים בשלמותם מהותו ואופיו של אלוהים – שבו הפך

הבלתי-נראה לנראה.”[9] וכך, העובדה שאלוהים הפך לנראה בדמותו של ישוע הולמת להפליא את

דבריו של ישוע עצמו לפיליפוס: "ָהרֹוֶאה אֹוִתי ָרָאה ֶאת ָהָאב" (הבשורה על פי יוחנן י"ד 9).

בפסוק 15, את המילה היוונית ל"ְּבכֹור" (prototokos) יש לתרגם במובן של "נעלה", יותר מאשר

"זה שנולד ראשון" במובן החומרי של המילה. [10] לדבריו של ברוס, התייחסותו של פאולוס

ל"קיומו הקודם של ישוע ולפעילותו הקוסמית בזמן הבריאה… מרמזת הן לקדימותו של ישוע והן

לעליונותו." [11] את העניין כולו מבהיר פסוק 16, שמגלה לנו כי היקום נברא הן באמצעותו של

ישוע והן למענו.

בפסוק 17 אנחנו מגלים שישוע הנצחי מחזיק את הבריאה. אליבא דפאולוס, כל אטום, כל סליל של

דנ"א, וכל מיליארדי הגלקסיות גם יחד, את כולם מאגדת יחדיו עוצמתו של ישוע. ולכן, ישוע הוא זה

שממנו נוצר הכול, הוא שממנו נברא היקום, והוא ששומר על שלמותו.

עדותם של העברים

גם באגרת אל העברים שבברית החדשה [12] מתגלה ישוע כבורא עולם. כבר בפסוקים הראשונים

משתקפים דבריו של פאולוס אל הקולוסיים:

"ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ִמֶּקֶדם ְּפָעִמים ַרּבֹות ּוִבְדָרִכים ַרּבֹות ֶאל ָהָאבֹות ְּבַיד ַהְּנִביִאים, ִּדֵּבר ֵאֵלינּו

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ְּבַיד ַהֵּבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְליֹוֵרׁש ֹּכל ּוְבָידֹו ַּגם ָעָׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ; הּוא ֹזַהר ְּכבֹודֹו ְוֶצֶלם



ַעְצמּותֹו ְונֹוֵׂשא ֹּכל ִּבְדָברֹו ַרב־ַהְּגבּוָרה…" (האיגרת אל העברים א' 1-3).

ממש כמו יוחנן ופאולוס, גם מחבר האיגרת אל העברים מסביר לנו כי בטרם היות ישוע אדם, ברא

אלוהים את היקום דרכו. וגם הוא טוען כי ישוע הוא שמחזיק את היקום.

פסוק 3 מדבר על כך שישוע "הוא העתק מושלם ובבואה של אלוהים." [13] על פי המקור היווני,

[14]  הצהרה זו, שישוע הוא "העתק "הבן הוא הזוהר שמקרין את כבודו ועצמותו של אלוהים."

מושלם" של אלוהים הנצחי, מאששת את אמונתם של השליחים שישוע הוא אלוהים במלוא מובן

המילה.

מחבר האיגרת אל העברים ממשיך ומספר לנו שישוע אינו רק נעלה יותר משאר הנביאים, אלא גם

הרבה יותר מכל המלאכים.

"ְוָהָיה ְלָגדֹול ִּבְמֹאד ִמן ַהַּמְלָאִכים, ִּכְהיֹות ַהֵּׁשם ֶׁשָּיַרׁש ַנֲעֶלה ִמֶּׁשָּלֶהם" (האיגרת אל העברים א' 4).

ג'ון פייפר מסביר מדוע ישוע נעלה יותר מכל המלאכים:

"כי אף מלאך שבשמיים מעולם לא זכה לכבוד וליקר כפי שחלק האב לבנו מנצח נצחים. המלאכים

נשגבים ומופלאים, אך הם אינם מתחרים בבן… בן האלוהים אינו מלאך – גם לא הבכיר

שבמלאכים. במקום זה, אומר אלוהים: 'ְוִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ֱאֹלִהים' (האיגרת אל העברים א' 6). בן

האלוהים ראוי לכך שגם צבאות השמיים ישתחוו לו – שלא לדבר עלינו בני-האנוש." [15]

מחבר האיגרת אל העברים ממשיך ודן באלוהותו של ישוע:

"ַאְך ַעל ַהֵּבן הּוא אֹוֵמר, 'ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָוֶעד…" (אגרת אל העברים א' 8).

ובהמשך אותה איגרת, אנחנו מגלים שישוע "ַהָּמִׁשיַח הּוא הּוא – ֶאְתמֹול, ַהּיֹום ּוְלעֹוָלִמים," עדות

ברורה לנצחיותו (האיגרת אל העברים י"ג 8). יצור נברא אינו נשאר אותו דבר – אתמול, היום

ולעולמים – כי הוא נולד, מתקיים ומת. קשה מאוד לנסות ולפרש את הפסוקים הללו מתוך האיגרת

אל העברים בכל צורה אחרת שהיא, פרט לעובדה שישוע הוא אותו אלוהים שנזכר בתנ"ך, זה

שברא את היקום ביחד עם האב ורוח הקודש.

השליחים ודאי נחרדו לגלות כי אותו אדם שראו מדמם ותלוי על צלב רומאי הוא אותו אלוהים אשר

ברא את העץ שממנו נוצר הצלב, וגם את כל האנשים שמסמרו אותו אליו.



סמכות עליונה

הרומאים האשימו את הנוצרים הקדומים שהם גזלו מקיסר את התהילה שמגיעה לו, ואילו היהודים

האשימו אותם שהם גזלו אותה מאלוהים (יהוה). הנצרות כולה הואשמה בכך שהיא "מתמקדת

יותר מדי בישוע." אבל האם גם השליחים חשבו כך? בואו נשוב ונקרא את מה שכותב פאולוס

לקולוסיים כשהוא מדבר על ישוע.

"הּוא ָהֵראִׁשית, ְּבכֹור ִמֵּבין ַהֵּמִתים, ְלַמַען ִיְהֶיה ִראׁשֹון ַּבֹּכל, ִּכי ֵכן ָהָיה ָרצֹון ְלַׁשֵּכן ּבֹו ֶאת ָּכל ַהְּמלֹוא…"

(האיגרת אל הקולוסיים א' 19)

פאולוס כותב שזהו רצון הֵאל שישוע יהיה ראש וראשון, סמכות עליונה החולשת על היקום כולו. ועם

זאת, בתנ"ך כתוב מפורשות שאלוהים לעולם לא יוותר על עליונותו שלו (דברים ו' ד'; תהילים פ"ג

י"ט; משלי ט"ז ד'; ישעיהו מ"ב ח'). ישעיהו אומר ללא כחל ושרק שאין אלוהים אחרים זולת יהוה.

"ְּפנּו-ֵאַלי ְוִהָּוְׁשעּו, ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ: ִּכי ֲאִני-ֵאל, ְוֵאין עֹוד. ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי–ָיָצא ִמִּפי ְצָדָקה ָּדָבר, ְולֹא ָיׁשּוב:

ִּכי-ִלי ִּתְכַרע ָּכל-ֶּבֶרְך, ִּתָּׁשַבע ָּכל-ָלׁשֹון" (ישעיהו מ"ה כ"ב-כ"ג).

אבל איך יכולים גם ישוע וגם יהוה להיות הסמכות העליונה? ייתכן שהרמז טמון בספר בראשית,

ובמילה העברית שמתארת את בורא עולם – אלוהים (ברבים). וכשישעיהו מציין שאלוהים לבדו

ברא את העולם כולו, גם אז נעשה שימוש במילה העברית אלוהים (ברבים) לתיאור יהוה. דוקטור

נורמן גייסלר מסכם: "מבחינה תנ"כית, יש די והותר ראיות לכך שטבעו הבסיסי של אלוהים מתואר

בכתובים כיחיד שהוא רבים." [16]

פאולוס מצמיד לישוע את אותן מילות כבוד שבהן השתמש ישעיהו כדי לתאר את יהוה:

"הּוא ֲאֶׁשר ָהָיה ַקָּים ִּבְדמּות ֱאֹלִהים לֹא ָחַׁשב ְלָׁשָלל ֱהיֹות ָׁשֶוה ֵלאֹלִהים, ֶאָּלא ֵהִריק ֶאת ַעְצמֹו, ָנַטל

ְּדמּות ֶעֶבד ְוִנְהָיה ִּכְבֵני ָאָדם; ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ְּבצּוָרתֹו ְּכָאָדם, ִהְׁשִּפיל ַעְצמֹו ְוִצֵּית ַעד ָמֶות, ַעד ָמֶות ַּבְּצָלב.

ַעל ֵּכן ִהְגִּביהֹו ֱאֹלִהים ְמֹאד ְוָנַתן לֹו ֶאת ַהֵּׁשם ַהַּנֲעֶלה ַעל ָּכל ֵׁשם, ְלַמַען ִּתְכַרע ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ָּכל ֶּבֶרְך,

ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ּוִמַּתַחת ָלָאֶרץ, ְוָכל ָלׁשֹון ּתֹוֶדה ִּכי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח הּוא ָהָאדֹון, ְלִתְפֶאֶרת ֱאֹלִהים ָהָאב"

(איגרת שאול אל הפיליפים ב' 6-11).

על פי הפסוקים שלעיל, עוד לפני שישוע היה לאדם, כבר היו לו זכויות מלאות כשווה בין שווים

בממלכת הֵאל. ועוד יותר מזה, אומר לנו פאולוס, "ִּתְכַרע ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ָּכל ֶּבֶרְך… ְוָכל ָלׁשֹון ּתֹוֶדה ִּכי

ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח הּוא ָהָאדֹון."



מעל שבע מאות שנה לפני ישוע, מספר לנו אלוהים באמצעות נביאו ישעיהו שהוא ורק הוא אלוהים,

האדון והמושיע:

"ְלָפַני לֹא-נֹוַצר ֵאל, ְוַאֲחַרי לֹא ִיְהֶיה. ָאֹנִכי ָאֹנִכי, ְיהָוה; ְוֵאין ִמַּבְלָעַדי, מֹוִׁשיַע" (ישעיהו מ"ג י'-י"א).

ישעיהו מזכיר לנו שיהוה לבדו ברא את היקום – "ִּכי-ִלי ִּתְכַרע ָּכל-ֶּבֶרְך"; "ְיהָוה ֶמֶלְך-ִיְׂשָרֵאל ְוֹגֲאלֹו";

"ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון." דניאל מכנה אותו "ַעִּתיק יֹוִמין." זכריה כותב: "ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶלְך,

ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ; ַּבּיֹום ַההּוא, ִיְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד–ּוְׁשמֹו ֶאָחד" (זכריה י"ד ט').

אבל בברית החדשה אנחנו רואים שישוע הוא שמכונה "מֹוִׁשיַע," "ָהָאֶלף ְוַהָּתו," "ָהֵראִׁשית

ְוַהַּתְכִלית", "ֶמֶלְך ַהְּמָלִכים ַוֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים." פאולוס אומר לנו "ִּתְכַרע ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ָּכל ֶּבֶרְך." וישוע לבדו

הוא שישפוט אותנו ביום הדין, כך טוענים השליחים. כי ישוע הוא הסמכות העליונה, הוא אדון

העולם.

פאקר טוען שהנצרות הגיונית אך ורק אם יישוע נתפס בה כֵאל במלוא מובן המילה:

"אם ישוע איננו אלא אדם יוצא דופן, אדם קדוש, קשה מאוד להאמין במה שמספרת לנו הברית

החדשה על חייו ועל פועלו.

"אבל אם ישוע הוא התגלמותו של הדבר הנצחי, אם הוא סוכנו של האב עלי אדמות, זה אשר 'ְבָידֹו

ַּגם ָעָׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ' (האיגרת אל העברים א' 2), הרי שלא נתפלא אם מעשים נשגבים של ניסים

ונפלאות הם שהביאו אותו אל העולם הזה, הם שניהלו את חייו והם שציינו את לכתו מאיתנו. כבר

לא נתפלא על יכולתו של בורא החיים לקום לתחייה… ההתגלמות היא מסתורין בלתי-נתפס בפני

עצמו, אבל גם בה יש היגיון אם כל דבר אחר בברית החדשה הוא אמת לאמיתה." [17]

מסקנה

אם ישוע הוא אכן יהוה, הרי שהמסר הנוצרי הוא שאלוהים עצמו ירד אל הארץ, הרשה לבני-האדם

לירוק עליו, ללעוג לו ולמסמר אותו לצלב, על מנת להפוך אותו לקורבן האולטימטיבי שיכפר על

חטאינו. את חוש הצדק המושלם של אלוהים יכול להשביע אך ורק אלוהים עצמו, בתשלום על

חטאינו ועל סטייתנו מדרך הישר. שום מלאך ושום מתווך בדמותו של יצור נברא לעולם לא יספיקו.

האקט הזה של מחילה על כבוד ממחיש את עוצמת אהבתו של האב לברואיו, וכן את החשיבות

העליונה שהוא מעניק לכל אחד מאיתנו (ראו "מדוע ישוע?"). וזה בדיוק מה שלימדו אותנו

השליחים, ומה שטרחו להטיף לנו בלהט רב.



בדברי הפרידה שלו לזקני האפסיים, עודד אותם פאולוס "ִלְרעֹות ֶאת ְקִהַּלת ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָקָנה ְּבָדמֹו

ֶׁשּלֹו." (מעשי השליחים כ' 28). פאולוס מהדהד בדבריו את נבואתו של זכריה, כשאלוהים (יהווה)

אומר:

"ַּבּיֹום ַההּוא, ָיֵגן ְיהָוה ְּבַעד יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם… ְוִהִּביטּו ֵאַלי, ֵאת ֲאֶׁשר-ָּדָקרּו; ְוָסְפדּו ָעָליו, ְּכִמְסֵּפד

ַעל-ַהָּיִחיד, ְוָהֵמר ָעָליו, ְּכָהֵמר ַעל-ַהְּבכֹור" (זכריה י"ב ח'-י').

זכריה מגלה לנו כי זה שנדקר על הצלב איננו אלא אלוהים בכבודו ובעצמו. כך, אנחנו רואים שישוע

מחבר בין התנ"ך לברית החדשה, כמו שני כלים נפרדים שמתמזגים לכדי הרמוניה מופלאה. כי אם

ישוע איננו אלוהים, הנצרות כולה מאבדת את המוטיב המרכזי שלה. אבל אם הוא אכן אלוהים, הרי

שכל הדוקטרינות הנוצריות העיקריות מצטרפות כמו חלקים קטנים לפאזל אחד שלם. קריפט

וטאצ'לי מסבירים: [18]

"אם ישוע הוא אלוהים, התגלמותו או 'הפיכתו לבשר' היא האירוע החשוב ביותר בהיסטוריה.

היא הציר שעליו תלויה ההיסטוריה. היא משנה את הכול."

"אם ישוע הוא אלוהים, כשהוא מת על הצלב נפתחו בפנינו שערי שמיים – שהיו סגורים בשל

חטאינו – לראשונה מאז הגירוש מגן עדן. אין אירוע היסטורי חשוב יותר מזה לכל אדם על פני

האדמה."

"אם ישוע הוא אלוהים, הוא כל יכול ונוכח בכול, ועל כן הוא גם יכול לשנות את חייכם ברגע זה

ממש, כפי שאיש ושום דבר לעולם לא יוכלו לעשות."

"אם ישוע הוא אלוהים, החיים שלנו שייכים לו כל כולם, כולל הפנימיות והמחשבות שלנו."

השליחים הפכו את ישוע לאדון חייהם, בכתביהם התייחסו אליו כאל הבורא, והם סגדו לו כאל

הסמכות העליונה. העדים הללו ממקור ראשון היו משוכנעים בכל לבם שאלוהים הילך על פני

האדמה בדמותו של ישוע, ושיחזור שנית אל עולמנו כמלך המלכים וכאדון האדונים, וגם כשופט

ביום הדין. באיגרת ששלח לטיטוס, חושף פאולוס את זהותו של ישוע, ואת הייעוד שייעד לנו

אלוהים בעולם הזה:

"ֵהן ֶחֶסד ָהֱאֹלִהים הֹוִפיַע ִליׁשּוַעת ָּכל ְּבֵני ָאָדם, ְלַהְדִריֵכנּו ְלִהָּבֵדל ֵמֶרַׁשע ְוַתֲאוֹות ָהעֹוָלם ְּכֵדי ֶׁשִּנְחֶיה

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִּבְצִניעּות ּוְבֶצֶדק ּוַבֲחִסידּות, ְּבִצִּפָּיה ְלִמּמּוׁש ַהִּתְקָוה ַהְמֹבָרָכה ּוְלהֹוָפַעת ֲהַדר ֱאֹלֵהינּו

ַהָּגדֹול ּומֹוִׁשיֵענּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח" (איגרת שאול אל טיטוס ב' 11-13) [19]

לחצו כאן וספרו לנו האם המאמר עזר לכם.



האם סיפר לנו ישוע מה קורה אחרי שאנחנו מתים?

אם ישוע אכן חזר מהמתים, הוא בוודאי יודע מה קורה בצד השני. מה סיפר לנו ישוע על משמעות

החיים ועל העתיד שלנו? האם יש דרכים רבות שמובילות לאלוהים, או שמא טען שהוא הדרך

היחידה? קראו את התשובות המפתיעות במאמר "למה ישוע?"

לחצו כאן לדיון בשאלה "למה ישוע?" ותגלו מה אמר ישוע על החיים שלאחר המוות.

האם יכול ישוע להביא משמעות לחיים?

המאמר "למה ישוע?" מתייחס לשאלה האם ישוע רלוונטי גם היום. האם יכול ישוע לענות לנו על

השאלות הגדולות של החיים: "מי אני? "למה אני פה?" וגם "לאן אני הולך?" קתדרלות קפואות

ותיאורי צליבה הובילו רבים להאמין שהתשובה היא לא, שישוע זנח אותנו כאן להתמודד עם עולם

שאיבד שליטה. אבל לישוע היו ממרות רבות על החיים ועל הייעוד שלנו על פני האדמה, וכדאי

שנבחן אותן לפני שנתייחס אליו בביטול. המאמר הבא מוקדש למסתורין החשוב מכול: מדוע הלך

ישוע על פני האדמה.

לחצו כאן ותגלו גם אתם איך יכול ישוע להביא משמעות לחיים.
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