
האם ישוע טען שהוא אלוהים?
לפני כאלפיים שנה הילך על פני האדמה אדם בשם ישוע, ומאז השתנה העולם לבלי הכר. יש

אנשים ששואלים גם היום: "מי היה האיש הזה ששינה לחלוטין את האופן שבו אנחנו חושבים על

אלוהים ועל עצמנו?" ישוע טען טענות קיצוניות בעניין זהותו, אך בה בעת גם הציג את עצמו

כמשרת רחום ועניו שייעודו הוא להציל אותנו מחטא.

ישוע היה ונותר מסתורין בעיני כל מי ששמע וראה אותו. בעיני ההמון הוא היה מרפא דגול, שריפא

את העיוורים, את החירשים ואת החיגרים. בעיני החלכאים והנדכאים הוא היה סמל לתקווה. בעיני

אויביו הוא היה מתחזה. בעיני חסידיו הוא היה המשיח.

אבל האם ישוע טען שהוא אלוהים, כפי שמאמינים נוצרים רבים?

בלבה של הנצרות עומדת האמונה שאלוהים ירד אל הארץ בדמותו של בנו, ישוע. אלו שראו את

ישוע וכתבו עליו כינו אותו בורא העולם. רבי זכריאס, שגדל בתרבות דתית של אלים רבים, כותב

שישוע היה כל כולו אדם וכל כולו אלוהים.

הנה הוא אם כן, האיש הזה מנצרת, שטען שמקורו בשמיים ושאביו איננו אלא אלוהים בכבודו

ובעצמו – אדם שנולד לא מחטאי הבשר וגם לא מתוך הצורך באיחוד, אלא כהתגלמות הֵאל על פני

האדמה, וכסמל לאיחוד הנצחי עם האב.[1]

כפי שמסביר גם ג'.א. פאקר, "ספרי הבשורה מספרים לנו שהבורא הפך גם לגואל." ומאחר

שהאמונה הזו היא מעמודי התווך של הנצרות, התכחשות לאלוהותו של ישוע כמוה כנעיצת סכין

בלבו של המסר הנוצרי כולו.

אבל האם ישוע באמת טען שהוא אלוהים, או שאולי האמונה הזאת התפתחה עם הזמן? כיוון

שישוע דיבר ארמית, ראשית עלינו להבין כיצד פירש את טענותיו קהל השומעים דובר הארמית

שלו. כיצד הגיבו אנשים לטענות שלו?

הקהל שהאזין לישוע הכיר היטב את התנ"ך, ועלינו לברר כיצד הבינו המאזינים את טענותיו של

ישוע על עצמו לאור אמונתם ותורתם.
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האם ישוע לימד אותנו שאלוהים הוא אחד?

על פי התנ"ך, אלוהים הוא בורא עולם האחד והיחיד. הוא נצחי, אינסופי, כל יכול, כל יודע, חנון,

רחום, אוהב, הוגן וקדוש. הוא יצר אותנו בצלמו ובדמותו, לשם הנאתו שלו. על פי התנ"ך, אלוהים

ברא אותנו כדי שנפתח עמו קשר לעולם ועד (קראו עוד על הקשר הזה בכתובת ).

כשאלוהים דיבר אל משה מתוך הסנה בוער, 1500 שנה לפני ישוע, הוא שב ואישר כי הוא

האלוהים האחד והיחיד. והוא גילה למשה ששמו יהוה (אנוכי), אף שרובנו מכירים אותו בשמות

. ומאז אותם ימים, אחד מעיקרי היהדות הוא קריאת שמע: אחרים, כולל השם ואדוני 

"ְׁשַמע, ִיְׂשָרֵאל: ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, ְיהָוה ֶאָחד" (דברים ו' ד').

לתוך העולם המונותאיסטי הזה נכנס ישוע, בו הוא הטיף ובו החל לטעון טיעונים שהדהימו את כל

שומעיו. לדברי ריי סטדמן, ישוע הוא מוטיב מרכזי חוזר בתנ"ך כולו.

כאן, בצורתו האנושית, עומד בפנינו מי שממלא ומגשים את כל הסימנים ואת כל הנבואות,

מבראשית ועד מלאכי. וכשאנו נעים מהברית הישנה לחדשה, אנו מגלים שאיש אחד, ישוע מנצרת,

עומד בלבן של שתי הבריתות גם יחד.

אך העובדה שישוע האמין באלוהותו, או שהתגשמו נבואות התנ"ך, אין פירושה שהוא טען באוזני

אחרים שהוא אלוהים. השאלה שעלינו לשאול את עצמנו היא זאת: האם ישוע השווה את עצמו

ליהוה, הֵאל האחד והיחיד שדיבר אל משה מתוך הסנה הבוער?

כדי למצוא את התשובה, עלינו להעמיק ולחקור את השמות שישוע העניק לעצמו, ולבדוק מה

הייתה משמעותם עבור הקהל היהודי שלו. מי הם חשבו שישוע טוען שהוא?

האם ישוע כינה את עצמו בשמו של אלוהים?

עוד בתחילת דרכו של ישוע כמטיף, השפיעו מיד הניסים שחולל ותורתו הרדיקלית על המוני אנשים,

וההתרגשות סביבו הייתה גדולה. ככל שהפופולריות שלו צברה תאוצה, התעורר גם חשדם של

המנהיגים היהודים (הפרושים, הצדוקים והסופרים), שראו בו איום. הם ניסו לחפש דרכים להפיל

אותו בפח.
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יום אחד ניהל ישוע בבית-המקדש ויכוח עם כמה פרושים, ופתאום אמר להם "ֲאִני אֹור ָהעֹוָלם."

קשה לדמיין את הסצנה, שבה נגר נודד מאזור הגליל עומד בפני חבורת אנשי הרוח המשכילים

הללו, ואומר להם שהוא אור העולם. הפרושים, מצדם, האמינו כמובן שאלוהים הוא אור העולם, ועל

כן ענו לו בכעס:

"ַאָּתה ֵמִעיד ַעל ַעְצְמָך; ֵעדּוְתָך ֵאיֶנָּנה ֶנֱאָמָנה." (החזון על פי יוחנן ח 13)

ישוע המשיך ואמר להם שכבר אלפיים שנה קודם לכן, חזה אברהם את בואו. תשובתם

בלתי-נתפסת כמעט:

"ֲעַדִין ֵאיְנָך ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ְוֶאת ַאְבָרָהם ָרִאיָת?" (יוחנן ח 57)

אלא שאז ישוע זעזע אותם עוד יותר, כשהגה מילים שאיש מעולם לא העז להגות:

(58 "ְּבֶטֶרם ֱהיֹות ַאְבָרָהם, ֲאִני הּוא." (יוחנן ח

וכך, כמו רעם ביום בהיר, אמר להם הנגר הפשוט וחסר-ההשכלה הזה שהוא קיים מאז ומתמיד.

, השם המקודש שאלוהים מכנה את עצמו! עוד יותר מזה, הוא השתמש במילים אני הוא (אנוכי)

המומחים הללו, שחיו ונשמו את כתבי הקודש, קבעו חד-משמעית שאין אלוהים מלבד יהוה. הם

הכירו היטב את דברי האלוהים שנאמרו מפיו של הנביא ישעיהו:

"ִּכי-ֲאִני הּוא- ְלָפַני לֹא-נֹוַצר ֵאל, ְוַאֲחַרי לֹא ִיְהֶיה. ָאֹנִכי ָאֹנִכי, ְיהָוה; ְוֵאין ִמַּבְלָעַדי, מֹוִׁשיַע."

(ישעיהו מ"ג 10)

קל להבין את זעמם של אלו שהבינו כי ישוע מתייחס לעצמו כמו לאלוהים. מאחר שהעונש על חילול

הקודש היה סקילה באבנים, מיהרו המנהיגים הזועמים להרים אבנים מתוך כוונה לסקול את ישוע.
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בשלב זה, ישוע יכול היה לומר: "רגע! לא הבנתם אותי – אני לא יהוה." אבל ישוע לא שינה את

עמדתו, על אף סכנת המוות שריחפה מעל לראשו.

ק.ס. לואיס מסביר את זעמם:

"הוא אומר להם… 'ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים ָיָצאִתי ּוָבאִתי… ְּבֶטֶרם ֱהיֹות ַאְבָרָהם, ֲאִני הּוא.' והם זוכרים את

פירושן של המילים 'אני הוא' [אנוכי] בעברית. זהו שמו של אלוהים, שם שאסור על בני-אנוש, שכל

המשתמש בו דינו מוות."

יש שיטענו כי מדובר בתקרית אחת מבודדת, שישוע מעולם לא התכוון לייחס לעצמו את שמו

הקדוש של אלוהים. אבל ישוע חוזר ומכנה את עצמו "אני הוא" בכמה וכמה הזדמנויות שונות. תארו

לעצמכם את תגובתם למשמע טענותיו הרדיקליות של ישוע:

"ֲאִני אֹור ָהעֹוָלם." (יוחנן ח 12)

"ֲאִני ַהֶּדֶרְך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּיים. (יוחנן י"ד 6)

ֵאין ִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב ֶאָּלא ַּדְרִּכי." (יוחנן י"ד 6)

"ֲאִני ַהְּתִחָּיה ְוַהַחִּיים" (יוחנן י"א 25)

(11 "ֲאִני ָהרֹוֶעה ַהּטֹוב." (יוחנן י'

"ֲאִני ַהַּׁשַער." (יוחנן י' 9)

(51 "ֲאִני ַהֶּלֶחם ַהַחי ַהּיֹוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים." (יוחנן ו'

""ֲאִני ַהֶּגֶפן ָהֲאִמִּתית ְוָאִבי ַהּכֹוֵרם." (יוחנן ט"ו 1)

(8 "ֲאִני ָהָאֶלף ַאף ֲאִני ַהָּתו…" (ההתגלות א'

כפי שציין לואיס, ישוע היה נתפס כמטורף עם קבלות, אלמלא נשמעו הדברים מפי הֵאל עצמו. אלא

שכל אותם ניסים יצירתיים ורחומים שחולל ישוע הפכו אותו לאדם מהימן בעיני שומעיו. ועוד יותר

מזה, הם האזינו בהשתאות לתורתו ולדברי החוכמה שלו.

ישוע כינה את עצמו לא פעם גם "בן האדם" או "בן האלוהים." הבה נבחן את משמעותם של

השמות הללו עבור הקהל שהאזין לדבריו.

למה התכוון ישוע בכינוי "בן האדם"?

שמונים פעם ויותר מכנה את עצמו ישוע "בן האדם" בברית החדשה. אך למה התכוון ישוע בכינוי

"בן האדם," וכיצד פירש את דבריו הקהל היהודי שהאזין לו?
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פאקר כותב שהשם "בן האדם" מתייחס לתפקידו של ישוע כמלך המושיע, הממלא את הנבואה

המשיחית של ישעיהו נ"ג. בפרק זה מופיעה הנבואה המשיחית המקיפה ביותר, שמתארת אותו

עד לפרטי פרטים כמושיע המיוסר. ישעיהו אף כינה את המשיח "ֵאל ִּגּבֹור, ֲאִבי-ַעד, ַׂשר-ָׁשלֹום,"

5), רמז לכך שהמשיח יהיה אדם וֵאל גם יחד. (ישעיהו ט

בהקשר זה, אין ספק שישוע התייחס אל עצמו כמי שמגשים את נבואתו של דניאל, שחזה את בואו

של "בן האדם." דניאל חזה את בואו של בר אנש (בן אדם) שיטיל את סמכותו על האנושות כולה,

עד כדי סגידה:

ָחֵזה ֲהֵוית, ְּבֶחְזֵוי ֵליְלָיא, ַוֲארּו ִעם-ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא, ְּכַבר ֱאָנׁש ָאֵתה ֲהָוא; ְוַעד-ַעִּתיק יֹוַמָּיא

ְמָטה, ּוְקָדמֹוִהי ַהְקְרבּוִהי. ְוֵלּה ְיִהב ָׁשְלָטן, ִויָקר ּוַמְלכּו, ְוֹכל ַעְמַמָּיא ֻאַּמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא, ֵלּה

ִיְפְלחּון; ָׁשְלָטֵנּה ָׁשְלָטן ָעַלם, ִּדי-ָלא ֶיְעֵּדה, ּוַמְלכּוֵתּה, ִּדי-ָלא ִתְתַחַּבל. (דניאל ז' י"ג-י"ד)

ישוע עצמו אמר כי בשובו אל פני האדמה, הוא יגשים את חזון בן האדם של דניאל:

"ָאז ִיְראּו ֶאת ֶּבן־ָהָאָדם ָּבא ֶּבָעָנן ִּבְגבּוָרה ּוְבָכבֹוד ַרב." (לוקס כ"א 27)

אם כן, מיהו אותו "בן אדם," ומדוע סוגדים לו, אם אלוהים הוא היחיד שראוי לסגידה? גם הטענה

שישוע הוא "אנוכי," וגם הטענה שהוא "בן האדם" הן עדות לאלוהות שלו.

למה התכוון ישוע בכינוי "בן האלוהים"?

ישוע נהג לכנות את עצמו גם "בן האלוהים," אבל זה לא אומר שהוא ראה בעצמו את בנו הביולוגי

של אלוהים. ואין בכך רמז לנחיתות כלשהי, ממש כשם שבנו של אדם כזה או אחר איננו נחות

מאביו מעצם טבעו. כל בן נוצר בדמותו של אביו, וגם אם הוא שונה במהותו, שניהם שווים כבני

אדם.

מלומדים טוענים כי המושג "בן האלוהים" מתייחס במקור לדמיון בין השניים, בגדר "הלך הזרזיר

אצל העורב." ישוע התכוון לומר שהוא נושא בתוכו את תמצית האלוהות, או במונחים של המאה

ה-21, שהוא נושא את "הדנ"א האלוהי." פרופסור פיטר קריפט מסביר:
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למה התכוון ישוע כשכינה את עצמו 'בן האלוהים'? בנו של אדם הוא אדם (גם בן וגם אדם

מתייחסים כאן מסורתית לגברים ולנשים כאחד). בנו של קוף הוא קוף. בנו של כלב הוא כלב. בנו

של כריש הוא כריש. וכך גם בנו של אלוהים הוא אלוהים. 'בן האלוהים' הוא תואר אלוהי."

ישוע ממשיך ומכנה את אביו אלוהים. וביוחנן י"ז הוא מכנה את אביו "ֱאֹלֵהי ָהֱאֶמת ְלַבּדֹו." ועם זאת,

באותו פרק ממש, מדבר ישוע על הפאר שחלק עם אלוהים אביו "ְּבֶטֶרם ֱהיֹות ָהעֹוָלם." אבל כיצד

התקיים ישוע עוד מקדמא דנא לצדו של אביו, אלא אם הוא ואביו חולקים את אותו דנ"א אלוהי?

פאקר מסביר למה התכוון ישוע כשהשתמש בכינוי "בן האלוהים."

לפיכך, כשישוע מצהיר על עצמו בברית החדשה שהוא בן האלוהים, יש בכך קביעה שמתייחסת

לאלוהותו הייחודית.

השימוש בכינויים "אנוכי," "בן האדם" וגם "בן האלוהים," מצביע על כך שהתייחס לעצמו כבעל

מעמד שווה לזה של אלוהים. אין ספק שכך פירשו את דבריו גם המנהיגים היהודים.

אבל אם ישוע אכן טען שהוא אלוהים, האם הוא הוכיח זאת גם בדרכים אחרות? כדי לרדת לשורש

העניין, עלינו לבחון את פעולותיו של ישוע בשלוש השנים לכהונתו כמטיף. האם דיבר ופעל כבעל

סמכות אלוהית? או שמא רק שימש שופר לאלוהים, כמו משה ושאר הנביאים?

איך יכול ישוע למחול על חטאים?

בדת היהודית, המחילה על חטאים שמורה לאלוהים לבדו. המחילה תמיד אישית; אף אדם אינו יכול

למחול לאחר על עלבון, במיוחד אם העלבון הוא כלפי הֵאל. ועם זאת, ישוע עצמו פעל בכמה וכמה

מקרים כמו הֵאל המוחל לחוטאים. אף נביא מעולם לא העז לטעון טענה שערורייתית כל כך ולהכריז

שהוא מוחל על חטאים. הוא הצית את זעמם של מנהיגי הדת היהודים, שחזו בישוע מוחל על חטאיו

של אדם משותק.

מרקוס מתעד את האירוע. "ֲאָחִדים ִמן ַהּסֹוְפִרים ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ָׁשם ָאְמרּו ְּבִלָּבם:

"ַמּדּוַע הּוא ְמַדֵּבר ָּכְך? ְמַגֵּדף הּוא. ִמי ָיכֹול ִלְסֹלַח ַעל ֲחָטִאים זּוָלִתי ָהֱאֹלִהים ְלַבּדֹו?"

(מרקוס ב' 7)

[8]
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אבל זה בדיוק העניין; לאף אדם אין הסמכות לדבר בשמו של אלוהים, על אחת כמה וכמה למחול

על חטאים. לואיס מדמיין את תגובתו הנדהמת של הקהל שהאזין לישוע:

"ואז מגיע ההלם האמתי, כי בין כל היהודים מופיע פתאום אדם שמדבר על עצמו כאילו היה ֵאל.

הוא טוען שהוא מוחל על חטאים. הוא טוען שהוא קיים מאז ומעולם, ושהגיע כדי לשפוט את העולם

בקץ כל הימים. הרשו לי להבהיר. אצל פנתיאיסטים, כמו ההודים, כל אחד יכול לטעון שהוא חלק

מאלוהים, או שהוא ואלוהים אחד הם… אבל האיש הזה היה יהודי, ולא ייתכן שזו הייתה כוונתו. כי

הֵאל, בשפתם של היהודים, היה ישות ערטילאית שבראה את העולם והייתה שונה לגמרי מכל דבר.

רק כשתפנימו זאת, תרדו לסוף דעתו של האיש הזה ותבינו שהייתה זו אמירה בלתי-נתפסת

שמעולם לא עלתה על דל שפתיו של בן אנוש אחר.

למה התכוון ישוע כשאמר שהוא ואלוהים "אחד הם"?

כל אדם שהאזין לישוע, שהתרשם מחוסנו המוסרי ושראה אותו מחולל ניסים, תהה האם הוא הוא

המשיח שייחלו לו שנים כה רבות. לבסוף, הקיפו אותו מתנגדיו בבית המקדש ושאלו:

"ַעד ָמַתי ַּתֲחִזיק ֶאת ַנְפֵׁשנּו ְּבֶמַתח? ִאם ַאָּתה ַהָּמִׁשיַח, ֱאֹמר ָלנּו ְּבֵברּור."

ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: "…ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ְּבֵׁשם ָאִבי." לאחר מכן השווה את עדת חסידיו לכבשים,

ואמר: "ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶהן ַחֵּיי עֹוָלם; ְולֹא ּתֹאַבְדָנה ְלעֹוָלם." ואז הוסיף ואמר: "ָאִבי ֶׁשָּנַתן אֹוָתן ִלי ָּגדֹול

ִמֹּכל," והסביר שקיבל את הוראותיו "ִמָּיד ָהָאב." הענווה שהפגין ישוע עוררה כלפיו אהדה, אלא שאז

הוא הטיל את הפצצה האמתית, כשאמר להם:

"ֲאִני ְוָהָאב ֶאָחד ֲאַנְחנּו." (יוחנן י' 24-30)

יש הטוענים שישוע התכוון רק לומר שהוא ואלוהים רואים עין בעין. אבל אם אכן התכוון ישוע רק

לתמימות הדעים שלו עם אלוהים, מדוע הגיבו היהודים בהרמת אבנים מתוך כוונה לסקול ולהרוג

אותו? הפרשנות שהעניקו לטענתו של ישוע כי הוא ואלוהים אחד הם מתבררת היטב בהמשך

השיחה.

ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע: "ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַרִּבים ֶהְרֵאיִתי ָלֶכם ֵמֵאת ָהָאב; ַעל ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה ֵמֶהם ִּתְרְּגמּוִני?"

[10]
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ָענּו לֹו: "לֹא ַעל ַמֲעֶׂשה טֹוב ִנְרֹּגם אֹוְתָך, ֶאָּלא ַעל ִחּלּול ֵׁשם ָׁשַמִים ְוַעל ֶׁשִּבְהיֹוְתָך ָאָדם ַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת

ַעְצְמָך ֱאֹלִהים." (יוחנן י' 33)

האם ישוע הוא בן דמותו של אלוהים?

שעה שישוע הכין את תלמידיו למותו המתקרב על הצלב, ביקש תומא לדעת לאן הוא הולך ומהי

הדרך לשם. ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע:

"ֲאִני ַהֶּדֶרְך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּיים. ֵאין ִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב ֶאָּלא ַּדְרִּכי. ִאּלּו ִהַּכְרֶּתם אֹוִתי ַּגם ֶאת

ָאִבי ֱהִייֶתם ַמִּכיִרים. ֵמַעָּתה ַאֶּתם ַמִּכיִרים אֹותֹו ַאף ְרִאיֶתם אֹותֹו!" (יוחנן י"ד 5-7)

הם היו מבולבלים. ָאַמר לֹו ִפיִליּפֹוס: "ֲאדֹוִני, ַהְרֵאה ָלנּו ֶאת ָהָאב ְוַדי ָלנּו." ואז ישוע הותיר את

תלמידיו פעורי פה, כשענה:

"ָיִמים ַרִּבים ָּכל ָּכְך ֲאִני ִעָּמֶכם ְוֵאיְנָך ַמִּכיר אֹוִתי, ִפיִליּפֹוס? ָהרֹוֶאה אֹוִתי ָרָאה ֶאת ָהָאב!"

למעשה, אמר לו ישוע: "פיליפוס, אם אתה רוצה לראות את האב, הסתכל עליי!"ביוחנן י"ז מגלה לנו

ישוע שהאחדות הזו עם האב התקיימה עוד מקדמא דנא, "ְּבֶטֶרם ֱהיֹות ָהעֹוָלם." לדברי ישוע, מעולם

לא היה ולו רגע אחד שלא היה שותף לפארו ולתמציתו של אלוהים.

אבל לא רק אויביו של ישוע נאלמו דום לנוכח דבריו אלה. ג'ון פייפר כותב:

"גם חבריו וגם אויביו של ישוע נדהמו שוב ושוב ממעשיו ומדבריו. הוא היה מהלך ברחוב כאחד

האדם, ופתאום מסתובב ואומר משהו כמו, 'ְּבֶטֶרם ֱהיֹות ַאְבָרָהם, ֲאִני הּוא.' או 'ָהרֹוֶאה אֹוִתי ָרָאה ֶאת

ָהָאב.' גם כשהואשם בחילול הקודש, ענה בניחותא, 'ְלֶבן־ָהָאָדם ַהַּסְמכּות ִלְסֹלַח ַעל ֲחָטִאים ֲעֵלי

ֲאָדמֹות.' ולמתים אמר בפשטות, 'ֵצא ַהחּוָצה' או 'קּום,' והם היו מצייתים. לסערות שבים אמר, 'ֹּדם!

ֵהָרַגע!' ולכיכר לחם אחת הורה להאכיל אלף פיות. וכך קרה מיד."

מדוע השלים ישוע עם הסגידה?

אין עיקרון בסיסי יותר ליהדות: אלוהים אחד הוא, ורק לו מותר לסגוד. למעשה, הדיבר הראשון מבין

העשר אומר:

“

“
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"לֹא-ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ַעל-ָּפָני." (שמות כ' ג')

החטא הנורא ביותר שיכול לבצע יהודי הוא סגידה לישות אחרת מלבד אלוהים, או הסכמה שאחרים

יסגדו לך. לכן, אם ישוע איננו אלוהים, יהיה זה חילול קודש נורא אם יסכים שיסגדו לו. מסיבה זו

בדיוק, חשובים כל כך דבריו של תלמידו, תומא.

לאחר שישוע קם לתחייה, סיפרו התלמידים לתומא שהם ראו את האדון חי וקיים. (יוחנן כ' 24-29)

תומא, שהיה ספקן מטבעו, לעג להם ואמר שהוא מוכן להאמין רק אם יניח את אצבעותיו על פצעי

המסמרים בידיו של ישוע ועל הפצע שנפער בצדו.

כעבור שמונה ימים, ישבו התלמידים יחדיו בבית סגור ומסוגר, כשלפתע נגלה לעיניהם ישוע. ָאז

ָאַמר ְלתֹאָמא: "ָהֵבא ֶאת ֶאְצָּבֲעָך ֵהָּנה ּוְרֵאה ֶאת ָיַדי; הֹוֵׁשט ֶאת ָיְדָך ְוִׂשים אֹוָתּה ְּבִצִּדי…"

תומא לא נזקק להוכחות נוספות. הוא האמין מיד, וקרא אל ישוע:

"ֲאדֹוִני ֵואֹלַהי!"

הוא יכול היה להסתפק בקריאה "אדוני." אבל לא, הוא קרא לישוע "אלוהי," כי הוא סגד לו. אם ישוע

לא היה אלוהים, אין ספק שהיה נוזף בתומא בו במקום. אך במקום לנזוף בו על שסגד לו כֵאל, ָאַמר

לֹו ֵיׁשּוַע:

"ִמְּפֵני ֶׁשָרִאיָת אֹוִתי ֶהֱאַמְנָּת. ַאְׁשֵרי ֵאֶּלה ֶׁשֵאיָנם רֹוִאים ְוִעם זֹאת ַמֲאִמיִנים."

ישוע הסכים שיסגדו לו בתשעה מקרים מתועדים היטב. בהקשר זה של האמונה היהודית,

ההשלמה של ישוע עם הסגידה אומרת הרבה על הטענות שלו לאלוהות. אבל רק אחרי שישוע עלה

לשמיים הבינו חסידיו את מלוא המשמעות. לפני שישוע עלה לשמיים, הוא ביקש מתלמידיו: "…

ֲעׂשּו ֶאת ָּכל ַהּגֹוִיים ְלַתְלִמיִדים, ַהְטִּבילּו אֹוָתם ְלֵׁשם ָהָאב ְוַהֵּבן ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש" (מתי כ"ח 19), ובכך

מיקם את רוח הקודש ואת עצמו במעמד שווה לזה של האב.

האם ישוע היה האלף והתו?

בזמן שיוחנן מבשר הבשורה ישב בגלות באי פטמוס, נתגלה לו ישוע וחשף בפניו את האירועים

שיתרגשו על העולם באחרית הימים. בחזונו, תיאר יוחנן את הסצנה הבאה והבלתי-נתפסת:
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"ִהֵּנה הּוא ָּבא ִעם ָהֲעָנִנים. ָּכל ַעִין ִּתְרֶאה אֹותֹו, ַּגם ֵאֶּלה ֶׁשְּדָקרּוהּו… 'ֲאִני ָהָאֶלף ַאף ֲאִני ַהָּתו… ַההֶֹוה

ְוָהָיה ְוָיבֹוא, ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות.'" (יוחנן א' 7-8)

אם כן, מיהו האיש הזה שנקרא "האלף והתו," ואפילו "אלוהי צבאות"? באותו פסוק נאמר לנו שהוא

נדקר. והרי ישוע הוא שנדקר על הצלב.

ואז יוחנן רואה את ישוע יושב על כס מלכות, ושופט את בני כל העמים. "ָרִאיִתי ִּכֵּסא ָלָבן ָּגדֹול ְוֶאת

ַהּיֹוֵׁשב ָעָליו… ָאַמר ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּכֵּסא… 'ֲאִני ָהָאֶלף ְוַהָּתו, ָהֵראִׁשית ְוַהַּתְכִלית.' (יוחנן כ' 11, כ"א 6)

ישוע הוא שיושב על כס לבן ומולך על העולם. עוד קודם לכן, אמר לתלמידיו שהוא ישפוט את

העולם בקץ כל הימים. ואז ישוע מסיר לגמרי את כל הספקות בעניין אלוהותו.

"ַהְמַנֵּצַח ִייַרׁש ֶאת ֵאֶּלה ַוֲאִני ֶאְהֶיה לֹו ֵלאֹלִהים ְוהּוא ִיְהֶיה ִלי ְלֵבן." (ההתגלות כ"א 7)

אם כן, האם ישוע טען שהוא אלוהים? התשובה היא כן, הוא טען זאת כשאמר על עצמו, ָאנֹוִכי.

כשכינה את עצמו בן האדם. כשכינה את עצמו בן האלוהים. כשמחל על חטאים. כשהסכים שיסגדו

לו. וכך אכן עשה, על פי חזונו של יוחנן, כשאמר: "ַוֲאִני ֶאְהֶיה לֹו ֵלאֹלִהים."

ק.ס לואיס מסכם ואומר שזהותו האמתית של ישוע כפולה, הוא גם ֵאל וגם אדם.

הוא מחוץ לזמן ולמקום, הוא לא נוצר ועל כן הוא נצחי, הוא התהווה מעצמו, ירד אל תוך יקום משלו,

ועלה שוב למעלה.

מדוע ירד אלוהים אל הארץ?

השאלה המתבקשת היא: "למה?" "מדוע ירד אלוהים אל היקום שברא והפך לאחד מאיתנו?"

התשובה נמצאת ביוחנן ג' 16:

ִּכי ֹּכה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען לֹא יֹאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי

עֹוָלם.

ובמילים אחרות, כה עזה אהבתו של אלוהים אלינו שישוע נשלח אל הארץ, הפך לאדם ומת למעננו

על הצלב. במותו מחל לנו על חטאינו, ובתחייתו הבטיח גם לנו חיי נצח לצדו. זה מעורר פליאה

“

[13]



ממש, שהבורא אשר אוהב אותנו רוצה לשמור איתנו על קשר אישי לנצח נצחים!

לואיס גילה שהקשר האישי הזה עם ישוע העניק לחייו משמעות, ייעוד ואושר שעלה גם על

חלומותיו הפרועים ביותר. אבל זוהי בחירה שכל אחד מאיתנו צריך לבחור בעצמו. לואיס מעולם לא

התחרט על בחירתו. מה אתכם? האם בחרתם את בחירתכם?

יש המאמינים שלהיות נוצרי זו רשימה של חובות ושל חוקים. אחרים מאמינים שחייבים ללכת

לכנסייה כדי להיות נוצרי. אבל מה באמת סיפר לנו ישוע על אלוהים, על עצמו, ועלינו?

לחצו כאן וגלו את המסר האישי של ישוע אליכם, במאמר "מדוע ישוע?”

האם האמינו השליחים שישוע הוא אלוהים?

אם ישוע הוא אכן אלוהים, היינו מצפים שתלמידיו הקרובים ביותר יכריזו על אלוהותו בעדותם

הכתובה. האם האמינו השליחים שישוע הוא אלוהים? לחצו כאן ותגלו גם אתם.
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