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 האֵ ל על פני
האדמה ,וכסמל לאיחוד הנצחי עם האב[1].
כפי שמסביר גם ג'.א .פאקר" ,ספרי הבשורה מספרים לנו שהבורא הפך גם לגואל [2]".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.

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
אחרים ,כולל השם ואדוני ] .[3ומאז אותם ימים ,אחד מעיקרי היהדות הוא קריאת שמע:

“

"שׁ ַמע ,י ְִשׂ ָראֵ ל :יְהוָה אֱ ֹלהֵ ינוּ ,יְהוָה אֶ חָ ד" )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.

][4

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 ,האֵ ל 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.

יום אחד ניהל ישוע בבית-המקדש ויכוח עם כמה פרושים ,ופתאום אמר להם "אֲ נִ י אוֹר הָ עוֹלָ ם".
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:

“

דוּתָך אֵ י ֶננָּה נֶאֱ ָמנָה) ".החזון על פי יוחנן ח (13
"אַ ָתּה ֵמ ִﬠיד ﬠַ ל ﬠַ צְ ְמָך; ﬠֵ ְ

ישוע המשיך ואמר להם שכבר אלפיים שנה קודם לכן ,חזה אברהם את בואו .תשובתם
בלתי-נתפסת כמעט:

“

ית?" )יוחנן ח (57
"ﬠ ֲַדיִן אֵ ינְ ָך בֶּ ן חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה וְאֶ ת אַ ְב ָרהָ ם ָר ִא ָ

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

“

"בּטֶ ֶרם הֱ יוֹת אַ ְב ָרהָ ם ,אֲ נִ י הוּא) ".יוחנן ח (58
ְ

וכך ,כמו רעם ביום בהיר ,אמר להם הנגר הפשוט וחסר-ההשכלה הזה שהוא קיים מאז ומתמיד.
עוד יותר מזה ,הוא השתמש במילים אני הוא )אנוכי(] ,[5השם המקודש שאלוהים מכנה את עצמו!
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:

“

מוֹשׁיﬠַ ".
ִ
"כִּ י-אֲ נִ י הוּאְ -לפָ נַי ל ֹא-נוֹצַ ר אֵ ל ,וְאַ חֲ ַרי ל ֹא י ְִהיֶה .אָ נֹכִ י אָ נֹכִ י ,יְהוָה; וְאֵ ין ִמבַּ ְלﬠָ ַדי,
)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.

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:
אתי… ְבּטֶ ֶרם הֱ יוֹת אַ ְב ָרהָ ם ,אֲ נִ י הוּא '.והם זוכרים את
אתי וּבָ ִ
ֹלהים יָצָ ִ
'מאֵ ת הָ אֱ ִ
"הוא אומר להם… ֵ
פירושן של המילים 'אני הוא' ]אנוכי[ בעברית .זהו שמו של אלוהים ,שם שאסור על בני-אנוש ,שכל
המשתמש בו דינו מוות".

][6

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:
"אֲ נִ י אוֹר הָ עוֹלָ ם) ".יוחנן ח (12
"אֲ נִ י הַ ֶדּ ֶרְך וְהָ אֱ ֶמת וְהַ חַ יִּ ים) .יוחנן י"ד (6
אֵ ין ִאישׁ בָּ א אֶ ל הָ אָ ב אֶ לָּ א ַדּ ְרכִּ י) ".יוחנן י"ד (6
"אֲ נִ י הַ ְתּ ִחיָּה וְהַ חַ יִּ ים" )יוחנן י"א (25
"אֲ נִ י הָ רוֹﬠֶ ה הַ טּוֹב) ".יוחנן י' (11
"אֲ נִ י הַ ַשּׁﬠַ ר) ".יוחנן י' (9
יּוֹרד ִמן הַ ָשּׁ ַמיִם) ".יוחנן ו' (51
"אֲ נִ י הַ לֶּ חֶ ם הַ חַ י הַ ֵ
כּוֹרם) ".יוחנן ט"ו (1
""אֲ נִ י הַ גֶּפֶ ן הָ אֲ ִמ ִתּית וְאָ ִבי הַ ֵ
"אֲ נִ י הָ אָ לֶ ף אַ ף אֲ נִ י הַ ָתּו…" )ההתגלות א' (8
כפי שציין לואיס ,ישוע היה נתפס כמטורף עם קבלות ,אלמלא נשמעו הדברים מפי האֵ ל 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?

פאקר כותב שהשם "בן האדם" מתייחס לתפקידו של ישוע כמלך המושיע ,הממלא את הנבואה
המשיחית של ישעיהו נ"ג.

][7

בפרק זה מופיעה הנבואה המשיחית המקיפה ביותר ,שמתארת אותו

ר-שׁלוֹם",
עד לפרטי פרטים כמושיע המיוסר .ישעיהו אף כינה את המשיח "אֵ ל גִּ בּוֹר ,אֲ ִבי-ﬠַ דַ ,שׂ ָ
)ישעיהו ט  ,(5רמז לכך שהמשיח יהיה אדם ואֵ ל גם יחד.
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:

“

יוֹמיָּא
חָ זֵה הֲ וֵיתְ ,בּחֶ זְ וֵי לֵ ְיליָא ,וַאֲ רוּ ִﬠםֲ -ﬠ ָננֵי ְשׁ ַמיָּא ,כְּ בַ ר אֱ נָשׁ אָ ֵתה הֲ וָא; וְﬠַ ד-ﬠַ ִתּיק ַ
וּמ ְלכוְּ ,וכֹל ﬠַ ְמ ַמיָּא אֻ ַמּיָּא ו ְִל ָשּׁ ַניָּא ,לֵ הּ
ִיקר ַ
בוּהי .וְלֵ הּ י ְִהב ָשׁ ְלטָ ן ,ו ָ
מוֹהי הַ ְק ְר ִ
וּק ָד ִ
ְמטָ הְ ,
כוּתהִּ ,דּי-לָ א ִת ְתחַ בַּ ל) .דניאל ז' י"ג-י"ד(
וּמ ְל ֵ
י ְִפ ְלחוּן; ָשׁ ְלטָ נֵהּ ָשׁ ְלטָ ן ﬠָ לַ םִ ,דּי-לָ א י ְֶﬠ ֵדּהַ ,

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

“

וּבכָבוֹד ַרב) ".לוקס כ"א (27
בוּרה ְ
"אָ ז י ְִראוּ אֶ ת בֶּ ן־הָ אָ ָדם בָּ א בֶּ ﬠָ נָן ִבּגְ ָ

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:

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".

][8

ישוע ממשיך ומכנה את אביו אלוהים .וביוחנן י"ז הוא מכנה את אביו "אֱ ֹלהֵ י הָ אֱ ֶמת ְלבַ דּוֹ ".ועם זאת,
"בּטֶ ֶרם הֱ יוֹת הָ עוֹלָ ם ".אבל כיצד
באותו פרק ממש ,מדבר ישוע על הפאר שחלק עם אלוהים אביו ְ
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.

][9

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 האֵ ל .ועם זאת ,ישוע עצמו פעל בכמה וכמה
מקרים כמו האֵ ל 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.
סּוֹפ ִרים אֲ ֶשׁר י ְָשׁבוּ ָשׁם אָ ְמרוּ ְבּ ִלבָּ ם:
מרקוס מתעד את האירוע" .אֲ חָ ִדים ִמן הַ ְ

“

ֹלהים ְלבַ דּוֹ?"
"מדּוּﬠַ הוּא ְמ ַדבֵּ ר כְָּך? ְמג ֵַדּף הוּאִ .מי יָכוֹל ִל ְסֹלחַ ﬠַ ל חֲ טָ ִאים זוּלָ ִתי הָ אֱ ִ
ַ
)מרקוס ב' (7

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 אֵ ל.
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
האֵ ל ,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.
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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:
"ﬠַ ד ָמ ַתי ַתּחֲ זִ יק אֶ ת נ ְַפ ֵשׁנוּ ְבּ ֶמ ַתח? ִאם אַ ָתּה הַ ָמּ ִשׁיחַ  ,אֱ מֹר לָ נוּ ְבּבֵ רוּר".
עוֹשׂה ְבּ ֵשׁם אָ ִבי ".לאחר מכן השווה את עדת חסידיו לכבשים,
ֶ
הֵ ִשׁיב לָ הֶ ם יֵשׁוּﬠַ …" :הַ ַמּﬠ ֲִשׂים ֶשׁאֲ נִ י
אוֹתן ִלי גָּדוֹל
ָ
נוֹתן לָ הֶ ן חַ יֵּי עוֹלָ ם; וְל ֹא תּ ֹאבַ ְדנָה ְלעוֹלָ ם ".ואז הוסיף ואמר" :אָ ִבי ֶשׁנּ ַָתן
ואמר" :וַאֲ נִ י ֵ
"מיָּד הָ אָ ב ".הענווה שהפגין ישוע עוררה כלפיו אהדה ,אלא שאז
ִמ ֹכּל ",והסביר שקיבל את הוראותיו ִ
הוא הטיל את הפצצה האמתית ,כשאמר להם:

“

"אֲ נִ י וְהָ אָ ב אֶ חָ ד אֲ נ ְַחנוּ) ".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.
ֲשׂה ֵמהֶ ם ִתּ ְרגְּ מוּנִ י?"
יתי לָ כֶם ֵמאֵ ת הָ אָ ב; ﬠַ ל אֵ יזֶה ַמﬠ ֶ
טוֹבים ַר ִבּים הֶ ְראֵ ִ
"מﬠ ֲִשׂים ִ
הֵ ִשׁיב לָ הֶ ם יֵשׁוּﬠַ ַ :

עוֹשׂה אֶ ת
ֶ
יוֹתָך אָ ָדם אַ ָתּה
אוֹתָך ,אֶ לָּ א ﬠַ ל ִחלּוּל ֵשׁם ָשׁ ַמיִם וְﬠַ ל ֶשׁ ִבּ ְה ְ
ֲשׂה טוֹב נִ ְרגֹּ ם ְ
ﬠָ נוּ לוֹ" :ל ֹא ﬠַ ל ַמﬠ ֶ
ֹלהים) ".יוחנן י' (33
ﬠַ צְ ְמָך אֱ ִ

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 .אָ ַמר לוֹ יֵשׁוּﬠַ :

“

אוֹתי גַּם אֶ ת
"אֲ נִ י הַ ֶדּ ֶרְך וְהָ אֱ ֶמת וְהַ חַ יִּ ים .אֵ ין ִאישׁ בָּ א אֶ ל הָ אָ ב אֶ לָּ א ַדּ ְרכִּ יִ .אלּוּ ִהכּ ְַר ֶתּם ִ
אָ ִבי הֱ י ֶ
יתם אוֹתוֹ!" )יוחנן י"ד (5-7
ִיתם ַמכִּ ִיריםֵ .מﬠַ ָתּה אַ ֶתּם ַמכִּ ִירים אוֹתוֹ אַ ף ְר ִא ֶ

הם היו מבולבלים .אָ ַמר לוֹ ִפ ִיליפּוֹס" :אֲ דוֹנִ י ,הַ ְראֵ ה לָ נוּ אֶ ת הָ אָ ב ו ְַדי לָ נוּ ".ואז ישוע הותיר את
תלמידיו פעורי פה ,כשענה:

“

אוֹתי ָראָ ה אֶ ת הָ אָ ב!"
אוֹתיִ ,פ ִיליפּוֹס? הָ רוֹאֶ ה ִ
"י ִָמים ַר ִבּים כָּל כְָּך אֲ נִ י ִﬠ ָמּכֶם וְאֵ ינְ ָך ַמכִּ יר ִ

למעשה ,אמר לו ישוע" :פיליפוס ,אם אתה רוצה לראות את האב ,הסתכל עליי!"ביוחנן י"ז מגלה לנו
"בּטֶ ֶרם הֱ יוֹת הָ עוֹלָ ם ".לדברי ישוע ,מעולם
ישוע שהאחדות הזו עם האב התקיימה עוד מקדמא דנאְ ,
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
אוֹתי ָראָ ה אֶ ת
'בּטֶ ֶרם הֱ יוֹת אַ ְב ָרהָ ם ,אֲ נִ י הוּא '.או 'הָ רוֹאֶ ה ִ
האדם ,ופתאום מסתובב ואומר משהו כמוְ ,
הָ אָ ב '.גם כשהואשם בחילול הקודש ,ענה בניחותא'ְ ,לבֶ ן־הָ אָ ָדם הַ סַּ ְמכוּת ִל ְסֹלחַ ﬠַ ל חֲ טָ ִאים ﬠֲלֵ י
אֲ ָדמוֹת '.ולמתים אמר בפשטות' ,צֵ א הַ חוּצָ ה' או 'קוּם ',והם היו מצייתים .לסערות שבים אמר' ,דֹּם!
הֵ ָר ַג ע!' ולכיכר לחם אחת הורה להאכיל אלף פיות .וכך קרה מיד".
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מדוע השלים ישוע עם הסגידה?
אין עיקרון בסיסי יותר ליהדות :אלוהים אחד הוא ,ורק לו מותר לסגוד .למעשה ,הדיבר הראשון מבין
העשר אומר:

ֹלהים אֲ חֵ ִרים ,ﬠַ ל-פָּ נָי) ".שמות כ' ג'(
"ל ֹא-י ְִהיֶה ְלָך אֱ ִ
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 .אָ ז
אוֹתהּ ְבּצִ ִדּי…"
ָ
הוֹשׁט אֶ ת י ְָדָך ו ְִשׂים
ֵ
ֹאמא" :הָ בֵ א אֶ ת אֶ צְ בָּ ﬠֲָך הֵ נָּה ְוּראֵ ה אֶ ת י ַָדי;
אָ ַמר ְלת ָ
תומא לא נזקק להוכחות נוספות .הוא האמין מיד ,וקרא אל ישוע:
"אֲ דוֹנִ י וֵאֹלהַ י!"
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 כאֵ ל ,אָ ַמר
לוֹ יֵשׁוּﬠַ :
רוֹאים ו ְִﬠם ז ֹאת ַמאֲ ִמינִ ים".
אוֹתי הֶ אֱ ַמנְ ָתּ .אַ ְשׁ ֵרי אֵ לֶּ ה ֶשׁאֵ ינָם ִ
ית ִ
"מ ְפּנֵי ֶשׁ ָר ִא ָ
ִ
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…" :
אוֹתם ְל ֵשׁם הָ אָ ב וְהַ בֵּ ן וְרוּחַ הַ קֹּ ֶדשׁ" )מתי כ"ח  ,(19ובכך
ָ
ﬠֲשׂוּ אֶ ת כָּל הַ גּוֹיִים ְל ַת ְל ִמ ִידים ,הַ ְט ִבּילוּ
מיקם את רוח הקודש ואת עצמו במעמד שווה לזה של האב.
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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:

"הנֵּה הוּא בָּ א ִﬠם הָ ֲﬠנָנִ ים .כָּל ﬠַ יִן ִתּ ְראֶ ה אוֹתוֹ ,גַּם אֵ לֶּ ה ֶשׁ ְדּ ָקרוּהוּ… 'אֲ נִ י הָ אָ לֶ ף אַ ף אֲ נִ י הַ ָתּו… הַ הוֶֹה
ִ
וְהָ יָה ְויָבוֹא ,אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אוֹת) "'.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.
"ר ִא ִ
ואז יוחנן רואה את ישוע יושב על כס מלכות ,ושופט את בני כל העמיםָ .
יתי כִּ סֵּ א לָ בָ ן גָּדוֹל וְאֶ ת
אשׁית וְהַ ַתּכְ ִלית) '.יוחנן כ'  ,11כ"א (6
יּוֹשׁב ﬠַ ל הַ כִּ סֵּ א… 'אֲ נִ י הָ אָ לֶ ף וְהַ ָתּו ,הָ ֵר ִ
יּוֹשׁב ﬠָ לָ יו… אָ ַמר הַ ֵ
הַ ֵ
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.

“

אֹלהים וְהוּא י ְִהיֶה ִלי ְלבֵ ן) ".ההתגלות כ"א (7
ִ
ִירשׁ אֶ ת אֵ לֶּ ה וַאֲ נִ י אֶ ְהיֶה לוֹ לֵ
"הַ ְמנַצֵּ חַ י ַ

אם כן ,האם ישוע טען שהוא אלוהים? התשובה היא כן ,הוא טען זאת כשאמר על עצמו ,אָ נוֹכִ י.
כשכינה את עצמו בן האדם .כשכינה את עצמו בן האלוהים .כשמחל על חטאים .כשהסכים שיסגדו
אֹלהים".
ִ
לו .וכך אכן עשה ,על פי חזונו של יוחנן ,כשאמר" :וַאֲ נִ י אֶ ְהיֶה לוֹ לֵ
ק.ס לואיס מסכם ואומר שזהותו האמתית של ישוע כפולה ,הוא גם אֵ ל וגם אדם.
הוא מחוץ לזמן ולמקום ,הוא לא נוצר ועל כן הוא נצחי ,הוא התהווה מעצמו ,ירד אל תוך יקום משלו,
ועלה שוב למעלה.
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מדוע ירד אלוהים אל הארץ?
השאלה המתבקשת היא" :למה?" "מדוע ירד אלוהים אל היקום שברא והפך לאחד מאיתנו?"
התשובה נמצאת ביוחנן ג' :16
ֹלהים אֶ ת הָ עוֹלָ ם ﬠַ ד כִּ י נ ַָתן אֶ ת ְבּנוֹ י ְִחידוֹ ְל ַמﬠַ ן ל ֹא י ֹאבַ ד כָּל הַ ַמּאֲ ִמין בּוֹ ,אֶ לָּ א יִנְ חַ ל חַ יֵּי
כִּ י כֹּה אָ הַ ב אֱ ִ
עוֹלָ ם.
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

! שהבורא אשר אוהב אותנו רוצה לשמור איתנו על קשר אישי לנצח נצחים,ממש
 ייעוד ואושר שעלה גם על,לואיס גילה שהקשר האישי הזה עם ישוע העניק לחייו משמעות
 לואיס מעולם לא. אבל זוהי בחירה שכל אחד מאיתנו צריך לבחור בעצמו.חלומותיו הפרועים ביותר
? מה אתכם? האם בחרתם את בחירתכם.התחרט על בחירתו
 אחרים מאמינים שחייבים ללכת.יש המאמינים שלהיות נוצרי זו רשימה של חובות ושל חוקים
? ועלינו, על עצמו, אבל מה באמת סיפר לנו ישוע על אלוהים.לכנסייה כדי להיות נוצרי
”? במאמר "מדוע ישוע,לחצו כאן וגלו את המסר האישי של ישוע אליכם
?האם האמינו השליחים שישוע הוא אלוהים
 היינו מצפים שתלמידיו הקרובים ביותר יכריזו על אלוהותו בעדותם,אם ישוע הוא אכן אלוהים
. האם האמינו השליחים שישוע הוא אלוהים? לחצו כאן ותגלו גם אתם.הכתובה
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