
 1 

 
   אין נביא בעירו .  6

 14-30לוקס ד' 
 לוקס: מסע בעקבות חייו של ישוע

 
 שירות בגליל 

 
ְוַהּכֹ  ַהְּכֶנֶסת  ְּבָבֵּתי  ִלֵּמד  הּוא  ָהֵאזֹור.  ְּבָכל  ָיָצא  ְוִׁשְמעֹו  ַהָּגִליל  ֶאל  ָהרּוַח  ִּבְגבּוַרת  ָחַזר  אֹותו ְוֵיׁשּוַע  ִׁשְּבחּו    ל 

 ). 14-15(לוקס ד׳ 
 

נרת  ל ריכוז של יהודים החיים סביב הככך בגל  תיל בעברית היא עיגול או טבעת. היא נקראמשמעות המילה גל
מעגל, צורת  שיצרו  של    בקרקעות  לדרום,    יםקילומטר  80במרחק  למערב. מ  יםקילומטר  40-וכמצפון  מזרח 

הראשונה,   היהודי  במאה  מספר  יוספוסההיסטוריון  שלט,  הוא  שבה  אזור    שבתקופה  מעעל  בתוך  גל הגליל, 
זה מעניק   תיאורתושבים.    15,000-פחות מ  היואף אחד מהם לא  שבכפרים או עיירות ו  204  הזה היוהקרקעות  

 1של ישוע.  נובאזור הגליל בזמ שגרואנשים  3,000,000-לנו הערכה של כ
 

כ של  במרחק  לכנרת,  מערבית  דרום  גבעה  על  הממוקמת  עיר  היא  ההליכה)    40-נצרת  לנתיב  (בהתאם  ק"מ 
מספר לנו על החתונה  . יוחנן השליח  דרומית לנצרת נמצא עמק יזרעאל, המוכר כיום בתור הר מגידו  נרת.מהכ

שבגליל שם  בקנה  ביצע  ,  שלוישוע  הראשון  הנס  ליין.  את  מים  שהפך  בכך  ומשפחתו  ,  ישוע  מכן,    שהולאחר 
התקופה שקדמה לשירות   שמספר לנו על ). יוחנן הינו היחיד12(יוחנן ב'  בכפר נחום שבצפון הכנרת  מספר ימים

ש בזמן  רבים  ניסים  התרחשו  שבמהלכה  ישוע,  ל  שהה  עישושל  הפסח:  בירושלים  חג  את  ״ְּכֶׁשָהָיה  חגוג 
לוקס מתמקד בחזרתו  ).  23ִּבירּוָׁשַלִים ְּבַחג ַהֶּפַסח, ֶהֱאִמינּו ַרִּבים ִּבְׁשמֹו ִּכְראֹוָתם ֶאת ָהאֹותֹות ֶׁשָעָׂשה״ (יוחנן ב׳  

ברבים דיבר    עיוחנן. הוא מספר לנו שישו  על ידי כמה חודשים לאחר טבילתו    ייתכן שזה קרה ,  של ישוע לגליל 
 ), לפני הגעתו לנצרת.  15בערים שבגליל (פסוק בתי הכנסת מ
 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת וְ  ָקם ִלְקרֹא. ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּבא ֶאל ָהִעיר ָנְצַרת, ָהִעיר ֲאֶׁשר ּגַֻּדל ָּבּה, ּוְביֹום ַהַׁשָּבת ָהַל� ְּכִמְנָהגֹו 
ֹדָני ָעָלי, ַיַען  ָנְתנּו לֹו ֶאת ְמִגַּלת ֵסֶפר ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא, ָּפַתח ֶאת ַהְּמִגָּלה ּוָמָצא ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשָּכתּוב ּבֹו: "רּוַח אֲ 

ְׁשָלַחִני ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִיים ְּדרֹור, ּוְלִעְוִרים   ֲעָנִוים.  ְלַבֵּׂשר  ְלַׁשֵּלַח ְרצּוִצים ָחְפִׁשי-ְּפַקחָמַׁשח ֹאִתי  ם, ִלְקרֹא קֹוַח; 
 ). 16-19(לוקס ד׳  ְׁשַנת ָרצֹון ַליהוה 

 
 בית הכנסת

 
איש  אלף    20-כ  מנתה רוב החוקרים מאמינים שאוכלוסיית נצרת    ).16העיר שבה ישוע גדל (פסוק  תה  ינצרת הי

ו לפחות ידעו על קיומם של רוב האנשים  , אזהאת    זההכירו  , רוב האנשים  זהבהיותה עיר בגודל  .  בתקופתו
להניח שהיו   עשר משפחות, כך שסביר  לפחות  נבנה כאשר היו בעיר  זו, בית כנסת  מספר בתי  בעיר. בתקופה 

להקריב קורבן    שבו היה ניתן  המקום היחיד  הייתהקורבנות. ירושלים  מקריבים  כנסת. בבית הכנסת לא היו  
 , בשלוששלוש פעמים בשנהלעלות לירושלים ולהופיע בפני אלוהים    וו צכל יושבי הארץ  לוהים בחגי ישראל.  לא

 כדי לשמוע הנחיות אודות דבר אלוהים ובכדי להלל.  . בית הכנסת היה מקום שבו התכנסוהרגלים
 
מידי שבת בבוקר בבית כנסת, היו שרים שירי שבח והלל מתוך ספר תהילים. לאחר מכן, הרב היה מציג את  

הנבחר   הקריאה  התורה  קטע  חומשי  חמשת  השבוע)  מתוך  שונים (פרשת  אנשים  שבעה  לקרוא.  צריך  שהיה 
המגילות   את  להוציא  אחראי  היה  החזן  ברכה.  עם  מתחילים  היו  והאחרון  הראשון  הקורא  לקרוא,  נבחרו 

שיולארגן מראש   פרשת השבוע, היו קאת רשימת האנשים  לאחר קריאת  אים את ורקראו בפני בית הכנסת. 
שכל במגילת ההפטרה,  הכתובים  הנבואה  דברי  את  לקרוא  מישוע  ביקש  החזן  הנביאים.  מספרי  פרק  לה 

 ישעיהו, ולאחר מכן ללמד ולהסביר את הקטע. 
 

תהילתו ההולכת וגדלה כרב ומורה התפשטה לא רק מהתקופה ששהה בירושלים אלא גם בכפר נחום על שפת 
ולימד בבתי הכנסת השונים. באחת הפעמים, הזדמן  , ישוע הסתובב באזור הגליל 15הכנרת. כפי שכתוב בפסוק 

פסוק   ו'  פרק  ובמרקוס  ומכרים,  חברים  בפני  ללמד  א  3לישוע  בפני  גם  לימד  שהוא  לנו  אחיו  יכתוב  מו, 
מלאכה,  כבעל  עבורם  עבד  שהוא  אנשים  אולי  לו,  מוכרים  שהיו  אנשים  וראה  סביבו  הסתכל  הוא  ואחיותיו. 

אנשים אחרים בעלי אותו מקצוע, גברים צעירים שעבדו גם    שםאולי היו    חברים מילדות, והחברים של הוריו.
שהתפללו  ילצ רבים  היו  בתחום.  אילן  ילצ   והיללודו  את  הכירו  האלה  האנשים  הכנסת.  בבית  ישוע  של  דו 
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עליו. איש יהיוחסין של המשיח. הם הכירו היטב את א בני משפחתו. הם שמעו את הסיפורים  ואת שאר  מו 
ונהיה מפורסם תמיד מושך אליו אנשים שמבקשים טובה כלשהי. מכיוון שהוא היה  שהצליח בעיר מ סוימת 

מוכר בירושלים ובכל רחבי הגליל, אני יכול לדמיין שבית הכנסת היה מלא באנשים שבאו להתפלל, וכמה מהם  
 הגיעו מתוך סקרנות. 

 
ד לכתובים, פרש את המגילה  הוא נבחר לקרוא את מגילת ישעיהו הנביא. בעת הקריאה הוא עמד מתוך כבו

אנשים;  של  קטגוריות  לארבע  לבשר  צריך  היה  שהמשיח  קובעת  ישעיהו  של  הנבואה  ס"א.  פרק  את  ומצא 
, מצוות אלוהיםהטובות היו שזמן השחרור שלהם הגיע! לפי    בשורות . האסוריםו  שבויים,  נשברי לבהעניים,  

אדונם. כל  על ידי  א פרק כ"ה). כל העבדים שוחררו  (ויקר  , כל חוב בוטל בשנת היובלאחרי ארבעים ותשע שנים
היא   נמכרה,  מסוימת  שקרקע  פעם  בכל  בוטלו.  המשכנתאות  וכל  שלהם  החוקיים  לבעלים  חזרו  הקרקעות 
נמכרה במחיר היבול של השנים שנותרו עד לשנת היובל הבאה. משפחות התאחדו מחדש. זו הייתה גם שנה של 

הורשה לחוות. שנה שלמה של מנוחה. זה היה זמן של שיקום. האם שנה הפסקה חקלאית מכיוון שאף אחד לא 
ישוע אמר שהוא   עבור הרבה אנשים ברחבי העולם?  לא תהיה בעלת משמעות רבה  ויהיה    היחידשכזו  שהיה 

אשר יחנוך לא רק שנה אחת של יובל, אלא תקופה מתמשכת של יובל שבה, במונחים רוחניים, העניים יהפכו  
 בם תחזור לבעליהם הראויים.יאלה שהיו כלואים רוחנית יהיו חופשיים, וכי אדמת ל להיות עשירים,

 
ואומר,   ממשיך  הקטע  ס"א.  בפרק  ישעיהו,  בספר  קריאתו  את  עצר  בכוונה  ֵלא�ֵהינּו״  ישוע  ָנָקם  ְויֹום  ״... 

עידן מלא בחסד של יום זה של נקמת אלוהים, יום הדין, עדיין לא הגיע. אנחנו עדיין חיים ב  ).2(ישעיהו ס״א  
תקופה של חסד כלפי מי שעני, עיוור, בכלא רוחני או מדוכא על ידי השטן. ישוע התיישב, התנוחה    -אלוהים  

בים באותו זמן, והחל לדבר וללמד. סביר להניח כי לוקס רק מסכם את דבריו  ומדו מהכתיהאופיינית לאלה של
 .  אמראי החסד שהוא של ישוע, מכיוון שהאנשים נדהמו לשמוע את הדברים מל

 
ְוה  ֵאָליו  ְנׂשּואֹות  ָהיּו  ַהּנֹוְכִחים  ָּכל  ֵעיֵני  ְוִהְתַיֵּׁשב.  ַלַּגַּבאי  ֶהֱחִזיָרּה  ַהְּמִגָּלה,  ֶאת  ֶׁשָּגַלל  ְלַדֵּבר  ְלַאַחר  ֵהֵחל  ּוא 

טֹו ִּדְּברּו  "ֻּכָּלם  ְּבָאְזֵניֶכם.  ַהֶּזה  ַהָּכתּוב  ִנְתַמֵּלא  "ַהּיֹום  ְוָאַמר:  ַהֵחן  ֲאֵליֶהם  ִּדְבֵרי  ַעל  ְוִהְתַּפְּלאּו  ָעָליו  בֹות 
 ). 20-22(לוקס ד׳  : "ַהִאם הּוא לֹא ֶּבן יֹוֵסף?ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפיו. ָאְמרּו

 
, כיצד לדעתך הם הגיבו כאשר הוא סיפר להם אמרלמרות שהאנשים שמחו לשמוע מפיו את דברי החסד שהוא 

 מתממשת ממש ביום ורגע זה? שהנבואה הזו אינה נבואה עתידית אלא נבואה ש
 

 מגבלות האדם  
 

הם לא אהבו את המילים האלה כי זה לא דיבר עליהם. הם רצו שהוא יעשה כמה טריקים ויציג להם מופע. 
ביצע ואחרי הכ נסים מאלו שהוא כבר  ליותר  ציפו  להם! הם  ל, הוא היה חלק מהעיר הזאת. הוא היה חייב 

 רת. ביהודה, בערים ובבתי הכנסת סביב הכנ
 

ישנו דבר אחד שהם לא היו מוכנים לקבל. ישוע אמר כי יום זה, הינו היום שבו נבואה זו כבר אינה עתידית,  
לאלו  להגיע  מיהרו  כך  על  המחשבות  אותה.  למלא  כדי  שנשלח  האחד  ושהוא  בהווה  מתקיימת  שהיא  אלא 

ב הוא  לפנינו  שעומד  שלושים,  בן  הזה,  הצעיר  שהוא?  חושב  הוא  "מי  הם שהקשיבו.  במוחם  הנגר!"  של  נו 
פגעו בהם ברמה אחרת. הוא אמר   גם  ישוע  של  ידי ההיכרות שלהם אתו. דבריו  על  האלוהים  בן  הגבילו את 
להם שהוא האחד שיביא להם את החירות שלהם. זה רמז לכך שהם היו זקוקים לשחרור. מי הם היו? הם לא 

מרקוס, נאמר לנו על עוד כמה   בשורת ה מקבילה ב! בפסקאסוריםאו  שבויים, נשברי לבראו את עצמם כעניים, 
 מילים שישוע אמר: 

 
ָהיָ  הּוא  ִאָּתנּו!"  ֹּפה  ַאְחיֹוָתיו  ַוֲהֵרי  ְוִׁשְמעֹון,  ִויהּוָדה  ְויֹוֵסי  ַיֲעֹקב  ַוֲאִחי  ִמְרָים  ֶּבן  ַהַּנָּגר  ֶזה  ָלֶהם  ֲהלֹא  ה 

א ְּבִעירֹו, ֵּבין ְקרֹוָביו ּוְבֵביתֹו. "ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָׁשם ְלִמְכׁשֹול. ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע: "ֵאין ָנִביא ִנְקֶלה ֶאּלָ 
 ).3-5(מרקוס ו׳  ַמ� ֶאת ָיָדיו ְוִרֵּפא אֹוָתםׁשּום ֵנס; ַרק ַעל חֹוִלים ֲאָחִדים סָ 

 
הם התקשו לקבל אותו כמשיח האלוהים בגלל ההיכרות שלהם אתו. הם ראו אותו משחק ברחובות שלהם, 

א לעמכין  קורה  אמונה  וחוסר  הגבלה  של  זה  סוג  בתיהם.  את  ובונה  שלהם,  הכיסאות  גם ית  קרובות  תים 
ל הופכים  ונושעים,  לאמונה  שמגיעים  אישה  או  גבר  מאמינים.  של  זאת,    בריאהבחייהם  עם  במשיח.  חדשה 

 תים קרובות הם מוגבלים על ידי הגבולות של אנשים מעיר הולדתו ומשפחתו:ילע
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ִּפי ְראּות ֱאנֹוִׁשית,  -; ְוַגם ִאם ִהַּכְרנּו ֶאת ַהָּמִׁשיַח ַעלִּפי ְראּות ֱאנֹוִׁשית-ֵאין ָאנּו ַמִּכיִרים ִאיׁש ַעל ה ַעל ֵּכן ֵמַעּתָ 
ְברּו;  נֹות עָ ַהְיׁשָ   ֲהֵרי ָּכֵעת ֵאיֶנּנּו ַמִּכיִרים אֹותֹו עֹוד ְּבֹאֶפן ָּכֶזה. ַעל ֵּכן ִמי ֶׁשִּנְמָצא ַּבָּמִׁשיַח הּוא ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה.

 ). 16-17(האיגרת השנייה אל הקורינתים ה׳  ִהֵּנה ִנְהיּו ֲחָדׁשֹות
 

והולכים אחרי המשיח.    כתבשאול   שנולדו מחדש  על אנשים  להציב מגבלות  לנו  לקהילה בקורינתוס שאסור 
במשיח,    אנחנו לא  צריכים לחשוב עליהם באותה צורה שבה חשבנו עליהם לפני שהם נושעו. הם בריאה חדשה

ואנחנו לא צריכים לעכב את הקריאה שלהם או את עבודתם בגלל מי הם היו בעבר. אסור לנו לחשוב מחשבות  
אחרים  מאמינים  מחשבתית  בצורה  לנעול  יכולים  אנו  ישתנו".  לא  לעולם  הם  ככה.  היו  תמיד  הם  "אה,  כמו 

הם כיום, ומה שיח, במקום מי  לתוך מה שאנו חושבים עליהם, להגביל אותם אל חייהם הקודמים מחוץ למש
ותנו להם את החופש להיות האדם שאלוהים קרא להם להיות    זה מ  זהישוע חושב עליהם. צפו לטוב ביותר  

 ).58״ (מתי י״ג  ם״ְולֹא ָעָׂשה ָׁשם ִנִּסים ַרִּבים ִּבְגַלל ֹחֶסר ֱאמּוָנתָ במשיח. מתי מבהיר את הבעייתיות בנושא הזה:  
 והים ימעיטו באמונתו של כל אדם, ולא יאפשרו לכוחו של אלוהים לגעת בחייו.  חוסר אמונה וביטחון באל

 
האם היה מקרה בחיים שלך כאשר הציבו בפניך מגבלות לגבי מה שאתה מסוגל או לא מסוגל לעשות? האם אי 

בקצרה   שתף  אותך?  מגבילות  אחרים  אנשים  של  מרגיש שציפיותיהם  אתה  מרגיש   זהעם    זהפעם  אתה  אם 
 סוגל.  שאתה מ

 
  שתי דוגמאות של אנשים שאלוהים עוזר להם    

 
 בעודו יושב, ישוע המשיך לדבר אליהם:  

 
נּו ִּכי ַנֲעׂשּו ָאַמר ָלֶהם: "ֵאין ָסֵפק ֶׁשּתֹאְמרּו ִלי ֶאת ַהִּפְתָּגם ַהֶּזה, 'רֹוֵפא, ַרֵּפא ֶאת ַעְצְמ�!' ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּׁשַמעְ 

ַּגם ֹּפה, ְּבִעיְר�'." הֹוִסיף ְוָאַמר: "ָאֵמן אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, ֵאין ָנִביא ְּבִעירֹו. ְוֱאֶמת ֲאִני אֹוֵמר  ִּבְכַפר ַנחּום ֲעֵׂשה  
ב ָגדֹול ה ֳחָדִׁשים ְוָרעָ ָלֶכם: ַאְלָמנֹות ַרּבֹות ָהיּו ְּבִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ֵאִלָּיהּו, ְּבֵעת ֶׁשֶּנֶעְצרּו ַהָּׁשַמִים ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ְוִׁשּׁשָ 

ִציד ֶׁשְּבֶחֶבל  ְּבָצְרַפת  ַאְלָמָנה  ִאָּׁשה  ֶאל  ִאם  ִּכי  ֵמֶהן  ַאַחת  ֶאל  ִנְׁשַלח  לֹא  ֵאִלָּיהּו  ַא�  ָהָאֶרץ,  ְּבָכל  ֹון.  ָהָיה 
ָהֲאַרִּמ  ַנֲעָמן  ִמְּלַבד  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֹטַהר  ְולֹא  ַהָּנִביא  ֱאִליָׁשע  ִּבְיֵמי  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ַרִּבים  ַהּנֹוְכִחים  ְמֹצָרִעים  "ָּכל  י. 

ָלִעיר,  ִמחּוץ  ֶאל  אֹותֹו  ְוהֹוִציאּו  ָקמּו  ֵהם  ָהֵאֶּלה.  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְּבָׁשְמָעם  ַּכַעס  ִנְתַמְּלאּו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית 
ְלַהְׁשִליכֹו ְלַמָּטה. ַא� הּו ָעָליו, ְּכֵדי  ִעיָרם ְּבנּוָיה  (לוקס ד׳   ֵניֶהם ְוָהַל� לֹוא ָעַבר ֵּביְוהֹוִבילּוהּו ֶאל ָהָהר ֲאֶׁשר 
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אחאב  זו,  תקופה  במהלך  רעב.  בתקופת  הייתה  הארץ  כאשר  ישראל,  עם  של  בהיסטוריה  במקרה  נזכר  ישוע 
ואיזבל הציגו בפני העם את הפולחן של אל הסערה, הבעל. אלוהים הגיב על פולחן השקר הזה בכך שהוא גרם  

שרבים מתו בעקבות הרעב, אלוהים שלח את אליהו הנביא מחוץ  לרעב בארץ במשך שלוש וחצי שנים. בעוד  
שאליהו  שהאישה  למרות  התיכון.  לים  קרוב  גויים  חיו  שבו  אזור  צידון,  ליד  הנמצאת  לצרפת  ישראל  לארץ 

רו קודם כל,  ונשלח אליה הייתה אלמנה והיה לה בן, אליהו ביקש ממנה לאפות את השארית שנשאר לה עב
ת בנה ואת עצמה, כי צנצנת השמן וספל הקמח לא ייגמרו עד שאלוהים יסיים את  ורק לאחר מכן להאכיל א

של  ובצעד  אליהו  של  לדבריו  האמינה  היא  קטנות.  קמח  מנות  כמה  רק  נשארו  ובנה  לאלמנה  הרעב.  תקופת 
דבר   להם  חסר  לא  אלוהים  של  ובהשגחתו  רגילה  בלתי  בצורה  לה.  הורה  שהנביא  כפי  בדיוק  עשתה  אמונה 

 ). 9-16רבים (מלכים א' י"ז  במשך ימים
 

בשם נעמן, אויב של ישראל. נעמן חלה בצרעת, אבל למזלו   מלך ארםצבא  שר  ישוע המשיך ודיבר על גוי שהיה  
 הייתה לו משרתת יהודייה, שהפיחה בו אמונה כאשר אמרה לו שהנביא אלישע בישראל יכול לרפא אותו.

 
ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ֱאִליָׁשע ַמְלָא� ֵלאֹמר: ָהלֹו� ְוָרַחְצָּת  -ַּיֲעֹמד ֶּפַתח״ַוָּיבֹא ַנֲעָמן ְּבסּוָסו ּוְבִרְכּבֹו; וַ  ֶלֱאִליָׁשע.  ַהַּבִית 

ָקָרא  א ָיצֹוא ְוָעַמד וְ ְּפָעִמים ַּבַּיְרֵּדן ְוָיֹׁשב ְּבָׂשְר� ְל� ּוְטָהר. ַוִּיְקֹצף ַנֲעָמן ַוֵּיַל�; ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאַמְרִּתי ֵאַלי ֵיצֵ -ֶׁשַבע
ַהָּמקֹום ְוָאַסף ַהְּמֹצָרע. ֲהלֹא טֹוב אבנה (ֲאָמָנה) ּוַפְרַּפר ַנֲהרֹות ַּדֶּמֶׂשק ִמֹּכל -ְיהָוה ֱא�ָהיו ְוֵהִניף ָידֹו ֶאל-ְּבֵׁשם

ִיְׂשָרֵאל ַוְיַדּבְ -ֲהלֹא--ֵמיֵמי  ֲעָבָדיו  ַוִּיְּגׁשּו  ְּבֵחָמה.  ַוֵּיֶל�  ַוִּיֶפן,  ְוָטָהְרִּתי;  ָּבֶהם  ַוּיֹאְמרּו  ֶאְרַחץ  ֵאָליו  ָּדָבר  רּו  ָאִבי 
. ַוֵּיֶרד ַוִּיְטֹּבל ַּבַּיְרֵּדן ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִּכְדַבר  ָאַמר ֵאֶלי� ְרַחץ ּוְטָהר-ָּגדֹול ַהָּנִביא ִּדֶּבר ֵאֶלי� ֲהלֹוא ַתֲעֶׂשה; ְוַאף ִּכי

ַוַּיֲעֹמד -ִאיׁש ָהֱא�ִהים הּוא ְוָכל-ָהר. ַוָּיָׁשב ֶאלַוִּיְט --ִאיׁש ָהֱא�ִהים; ַוָּיָׁשב ְּבָׂשרֹו ִּכְבַׂשר ַנַער ָקֹטן ַמֲחֵנהּו ַוָּיבֹא 
ָנא ְבָרָכה, ֵמֵאת ַעְבֶּד�.  -ְּבִיְׂשָרֵאל; ְוַעָּתה ַקח-ָהָאֶרץ ִּכי ִאם-ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאין ֱא�ִהים ְּבָכל-ְלָפָניו ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה

ַחי ָעַמְדִּת -ַוּיֹאֶמר  ֲאֶׁשר  ִאםְיהָוה  ְלָפָניו  יַֻּתן-י  ָולֹא  ַנֲעָמן  ַוּיֹאֶמר  ַוְיָמֵאן.  ָלַקַחת  ּבֹו  ַוִּיְפַצר   ְלַעְבְּד� -ֶאָּקח;  ָנא 
ִּכי ִאם ַליהָוה״ (מלכים ב׳ --ַיֲעֶׂשה עֹוד ַעְבְּד� ֹעָלה ָוֶזַבח ֵלא�ִהים ֲאֵחִרים-ְּפָרִדים ֲאָדָמה:  ִּכי לֹוא-ַמָּׂשא ֶצֶמד
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ים אינו חייב לעשות דברים כפי שאנו מצפים ממנו לעשות אותם. האם אי פעם שמת לב שלאלוהים יש  אלוה
דרך להעליב אותך כדי לחשוף בפניך את הלב שלך? למה בעצם אני מתכוון? אמונתו של נעמן התעוררה בגלל 

), 9רכבות (פסוק  עדותה של המשרתת שלו, אבל כאשר הוא התקרב אל ביתו של אלישע עם פמליה גדולה של מ
חשוב ובעל דרגה גבוהה. אלישע אפילו לא    שר צבאהוא לא התקבל בצורה שבה הוא ציפה להתקבל בהיותו  

כיבד אותו בכבוד בסיסי בכך שיצא מדלתו כדי לפגוש אותו, אלא הוא שלח את המשרת שלו כדי להגיד לו מה 
והדר דיבר דרך אלישע  להירפא מהצרעת. אלוהים  לעשות כדי  לעשות מעשה שממש השפיל  עליו  נעמן  יך את 

והעליב את הבשר שלו. נאמר לו ללכת להתרחץ בנהר הירדן, אותו נחל מלוכלך מבוץ, שבקושי יכל להיקרא  
"לטבול את .  נהר, שזרם מן הכנרת עד לים המלח. גאוותו וכעסו של נעמן געשו בו בעודו חושב על ההשפלה הזו

 נהרות טובים ונקיים יותר מהירדן!" הוא אמר.הם  ארםשק בעצמי שבע פעמים בירדן! הרי נהרות דמ
 

הצרעת  על  ידיו  את  יניף  שאלישע  ציפה  נעמן  עבורנו.  ופוגעניות  מנוגדות  לפעמים  הם  אלוהים  של  הדרכים 
אבל  שלנו,  בתנאים  בחיינו  אלוהים  של  עבודותיו  ואת  שלנו  הרוחני  הריפוי  את  רוצים  אנחנו  יירפא.  ושהוא 

מוגבל   לא  לאלוהים, אבל האמת היא שאתה אלוהים  יש אנשים שאומרים שיש דרכים רבות  שלנו.  בתנאים 
 צריך לבוא לאלוהים בתנאים שלו, לא שלך. 

 
אתה לא חושב שאלוהים היה בוחר בדרך אחרת אם הייתה לו את האפשרות למנוע את הסבל והרצח האכזרי  

 של בנו?
 

הקורבן  מלבד  האנושות,  את  לפדות  אחרת  דרך  הייתה  גאולת   אם  את  משיג  היה  אלוהים  האולטימטיבי, 
האנושות בדרך אחרת. במקום זאת, הוא בחר את הצלב, שהוא דבר פוגעני, והשתמש בו בסופו של דבר למטרה 
שלנו!  המחשבות  לא  הם  שלו  והמחשבות  שלנו,  הדרכים  לא  הם  אלוהים  של  הדרכים  שלו.  הנעלה  ולתהילה 

 ).8(ישעיהו נ"ה 
 

מקשי היה  לא  נעמן  לאם  חוזר  היה  הוא  למשרתיו,  ולבצע  רעמצו  ארםב  עצמו  את  להשפיל  צריך  היה  הוא   .
קשה  משהו  לעשות  ממנו  דורש  היה  אלוהים  אם  יירפא.  שהוא  כדי  לו  אמר  שאלוהים  מה  את  בצייתנות 
רוצים  ולבטוח באלוהים? רבים מאתנו  בירדן  עצמו  לא לטבול את  זה, אז למה  עושה את  ומאתגר, הוא היה 

ִאיׁש ֶאָחד   [ אל ישוע] ״ִנַּגׁש ֵאָליו. בדיוק כמו האיש העשיר כאשר הוא להצדיק את עצמנוגדול כדי  לעשות משהו
אנחנו כל כך מרוכזים במאמץ עצמי  ).16ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ַחֵּיי עֹוָלם?"״ (מתי י״ט   ֵאיֶזה טֹוב ָעַלי ַלֲעׂשֹות,  ְוָׁשַאל: ״ַרִּבי

לבין אלוה בינינו  על הפער  לגשר  חן  כדי  לנו כל כך הרבה  נותן  להאמין שאלוהים  יכולים  לא  פשוט  ים. אנחנו 
 וחסד.  

 
מדוע כל כך קשה לטבע האנושי שלנו לקבל את דבר אלוהים ולציית לו? למה ישוע מתכוון כאשר הוא אומר  
כך,   כדי  עד  התרגזו  הם  למה  האלה?  המקרים  לשני  בהתייחסותו  הכנסת  בבית  לאנשים  האלה  הדברים  את 

 ו להרוג אותו?שהם רצ
 

 מי היו אותם אנשים שדחו את ישוע? 
 

). הוא 23הוא גדל בעירם (לוקס ד'  בעיקר כי  ישוע ידע שהם רוצים שהוא יעשה את מה שהוא עשה בכפר נחום,  
אלוהים  של  החסד  מופע.  להם  להציג  בא  לא  הוא  האלה.  הטענות  את  מכיר  לא  שהוא  בפשטות  להם  אמר 

. הוא בא עבור אלה שהיו בכלא 18וים, כפי שמופיע בלוקס ד'  וים, לאותם ענ מתגלה בקלות לאלה שאינם ראוי
העולם הזה, השטן. הוא בא עבור אלה שלא יכלו לראות את דרכי העולם הזה, ובגלל זה הם לא   שרהרוחני של  

לא הייתה להם שום תקווה למצוא את הדרך לביתו של אלוהים. אנשי בית   –יכלו להשתחרר מהעיוורון שלהם 
הכנסת בנצרת לא היו כאלה. הם היו אנשים טובים ומכובדים, שפשוט לא ראו את עצמם ככה. כאשר ישוע 
למישהו   נזקקו  לא  גם  הם  שבור.  לב  של  צורך  לשום  מודעים  היו  לא  הם  לב,  לנשברי  לבשר  בא  שהוא  אמר 

לפרושים שאמרו, הם היו חופשיים בכל המובנים שאדם יכול להיות חופשי! יחסם היה זהה    -שישחרר אותם  
הם   ).33(יוחנן ח׳    "ֶזַרע ַאְבָרָהם ֲאַנְחנּו ּוֵמעֹוָלם לֹא ָהִיינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ְלִאיׁש. ַמּדּוַע ַאָּתה אֹוֵמר 'ְּבֵני חֹוִרין ִּתְהיּו'?"

 פשוט לא הכירו בצורך שלהם. 
 

אנח האם  נפש.  חשבון  ולעשות  ליבנו  אל  פנימה  להביט  כולנו  את  לעודד  רוצה  האלו  אני  לאנשים  דומים  נו 
באיזשהו אופן? אל תענה במהירות רבה מידי. רובנו בעולם המערבי, באמריקה ובאירופה, גדלו עם סיפורים על  
ישוע. אנשים רבים נהיו חסינים בפני סיפורים אלה ובפני האמת העמוקה שישוע מציע. הפלא נעלם, כי כמו  

לנו להסתמך על הרגלים טובים  שקרה בנצרת, הסיפורים על ישוע הפכו להיות מוכר יותר קל  כיום  ים מידי. 
ו לאורך הזמן, במקום על החסד של אלוהים. ייתכן שגדלת בקהילה ואתה חושב שבגלל ששרת בהלל נשרכש

והשתתפת בתפילות לאורך הילדות שלך, שדברים אלו ישמשו אותך היטב ביום הדין כאשר אתה עומד לפני 
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ע הרבה על ישוע ויכול לספר הרבה מהסיפורים, אבל האם אתה מכיר אותו? זה  ישוע. כמו העיר נצרת, אתה יוד
 ).23כנס למלכות השמיים. (מתי ז' ילא מספיק לדעת מי הוא המשיח, כי רק מי שידוע לו י

 
בהתעוררות רוחנית עוצמתית בעבר, ניתן היה לראות שאלוהים בחר באנשים כמו ג'ון ווסלי או ג'ורג ויטפילד  

ן עשרים לשלושים אלף יאת הבשורה ברחובות או אפילו מחוץ לערים בשדות, שבהם היו נאספים באשר הפיצו 
וזו הייתה הפעם הראשונה שלהם  אנשים לא שמעו את הבשורה,  לקרות   .שמעולם  לזה  תן  אלוהים, בבקשה 

; אנו רוצים שוב בימינו. אנחנו יכולים להיות כל כך דומים לעיר נצרת כי לא אכפת לנו מאלה שנמצאים בחוץ
שאלוהים יעבוד בקרבנו. תעשה פה מה ששמענו שאתה עושה בכפר נחום, סין, הודו ואפריקה! רבים מאתנו  
ובמזרח   באסיה  המושיע  על  שמעו  לא  שמעולם  מאלה  לנו  אכפת  בקושי  אבל  רבות,  פעמים  ישוע  על  שמעו 

 אלוהים, שחרר אותנו מרוח של אדישות כלפי האבודים בעולם הזה! כון.התי
 

 מדוע הם דחו את ישוע? 
 

ומיהם האנשים מי הוא באמת,    בכך שסיפרקלקל הכל  הכל התנהל כשורה ועל מי מנוחות עד לרגע שבו הוא  
נשלח.  שעבורם   שהצית  הוא  גורם  אותו  היה  שלהם?  את  מה  עצמם   הייתה,  הבעיההכעס  את  ראו  לא  שהם 

לשמוע שהם   של  בסיפור הזה! הם רצו  בו!    שהכירו, מבלי  אלוהיםהיחידים שיקבלו את חסדו  בצורך שלהם 
  את העובדה שישוע החמיא למעשה, הוא הכעיס אותם עד כדי כך שהם רצו לרצוח אותו! הם לא יכלו לסבול  

בזו  ה  אנשילגויים. היהודים היו כל כך בטוחים שהם   לכך  והרגיש  לגויים באופן מוחלטאלוהים שהם  ו שיש 
את  הצדקה השווה  ישוע  הדוגמאות,  בשתי  בה .  ישראל  אנשים  בני  אל  הכנסת  שאלוהים בית  העורף,  קשיי 

 וחוסר התלות שלהם בו. התעלם מהם בגלל העדר אמונתם
 

בגלל  בחייהם  התערב  הוא  להציל.  בחר  שאלוהים  גויים  ישנם  ציטט  שישוע  הקודש  מכתבי  הקטעים  בשני 
ך שלהם. בואו ניקח רגע אחד  ייאושם, אמונתם והענווה שלהם. והכי חשוב, אנשים אלו היו מאוד מודעים לצור

אלילים. סביר להניח שנעמן היה  עובדת   , ארץארםלחשוב על שני האנשים האלה. הראשון, נעמן, היה מצורע מ
של   בביתו  להשתחוות  בייאושרימון,  האלילמורגל  עכשיו,  שלו!  הרפואה  את  לקבל  כדי  אל רב   ,  פונה  הוא   ,

וכאילו לא   עובדת אלילים!  ארץנרפא, למרות שהוא בא מהנביא של אלוהים אשר פונה לאלוהים בשמו. הוא  
די בכך כדי לעורר את זעמם, ישוע נתן להם דוגמה נוספת של אלמנה, שאין לה מעמד חברתי בעולמם, אישה  
מצידון עובדת אלילים! השווא את שתי הדוגמאות האלה לאנשים שהיו נוכחים בבית הכנסת באותו יום. זה 

הכעיס אותם. איך הוא מעז להשוות בין הגויים האלה, הזרים האלה, לבין אנשים  מה שישוע עשה, וזה מה ש
מאמינים ומכובדים כמוהם? האנשים שעמדו לפניו בבית הכנסת הרגישו שהוא שייך להם. הם האמינו שהם 
כדי   שנבחר  האחד  שהוא  הכריז  ישוע  מכך,  גרוע  אחד.  לאף  דבר  שום  חייב  לא  אלוהים  שלו.  לחסד  ראויים 

כזה חילול    לקרוא לה'.  זה היה  השםשנת רצון  , מן השפתיים של איש מקומי שהם מכירים אותו מילדותו! 
לעשות   יכול  לא  שהוא  אמר  כאשר  צדק  ישוע  זה,  בגלל  צדקני.  בזעם  מלאה  הייתה  אליו  תגובתם  מדי.  יותר 

 ות הופעה. שרוצים לרא צופיםניסים גדולים בפניהם, כי הם לא באו אליו בצורך, אלא הם באו אליו כ
 

נראה כי האנשים אפילו לא יכלו לחכות עד תום האסיפה בבית הכנסת. הם קמו ממקומם, אחזו בו, ומשכו  
גבעה הסמוכה, אבל המשיח השתחרר מאחיזתם ועבר דרכם. ישעיהו ניבא במדויק על  ב  הצוקאותו החוצה אל  

אמר,   כאשר  ִוידישוע  ַמְכֹאבֹות  ִאיׁש  ִאיִׁשים,  ַוֲחַדל  ֲחַׁשְבנֻהּו״  ״ִנְבֶזה  ְולֹא  ִנְבֶזה  ִמֶּמּנּו,  ָּפִנים  ּוְכַמְסֵּתר  ֹחִלי;  ּוַע 
 ).3(ישעיהו נ״ג 

 
כולם חווים דחייה, ובתוכנתו של אלוהים ישוע סבל כל מה שאנו יכולים לחוות ועוד יותר מכך, כדי שאף אחד  

זה בטח היה   ".את מה שאני עובר לא יוכל לומר, "ובכן, בשביל ישוע זה היה קל יותר. הוא לא היה צריך לעבור 
לו קשה להיות דחוי על ידי חברי הילדות שלו. זה מנחם לדעת שהוא היה צריך לעבור הרבה מאותם דברים 

נו כשאנחנו  ידלצ  לעמודשאתה ואני צריכים לחוות. תחושת הדחייה לא הייתה זרה לבן האלוהים. הוא יכול  
 יך אתם מרגישים". עוברים דברים דומים ולהגיד לנו, "אני יודע א

 
דנו ומרים אותנו כשאנחנו עוברים ניסיונות  יתפילה: אבא, תודה לך על ישוע, הרועה של הכבשים, שנמצא לצ

 !שונים. חזק אותנו באמונתנו כדי שנדמה יותר אליו. אמן
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