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אלוהים   י. מרים מוצאת חן בעינ2  
55-26א' על פי לוקס הבשורה   

 לוקס: מסע בעקבות חייו של ישוע

 הולדת ישוע  עלמלאך אלוהים מודיע מראש 

היינו   אני  או  אתה  אם  המקדש.  בבית  זכריה  עם  דיבר  גבריאל  שהמלאך  מאז  חלפו  חודשים  שישה  כמעט 
שהיי לוודאי  קרוב  בעולם,  המשיח  הולדת  את  להניח  מתכננים  סביר  לגמרי.  אחרת  בצורה  זאת  מתכננים  נו 

שהמושיע של העולם היה נולד בעיר גדולה שבה היו לו הזדמנויות, שהוא נולד להורים עם עושר ומעמד חברתי  
הנים. עם זאת, לאלוהים יש דרך אחרת  הכאחד  גבוהה בקהילה, של המעמד הדתי העליון, אולי נולד לבתו של  

ֵּכן ָּגְבהּו  --ָגְבהּו ָׁשַמִים, ֵמָאֶרץ-ְנֻאם, ְיהָוה ִּכי--ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם, ְולֹא ַדְרֵכיֶכם ְּדָרָכי  ַמְחְׁשבֹוַתי  "ִּכי לֹא לעשות דברים.  
נ״ה   (ישעיהו  ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם"  ּוַמְחְׁשֹבַתי  ִמַּדְרֵכיֶכם,  לפי התכנית של אלוהים, הוא שלח את המלאך    ).8-9ְדָרַכי 

הקטנה הזאת לא הייתה ידועה כבעלת חשיבות רבה.    הריפונית בגליל בשם נצרת. העיגבריאל לעיירה קטנה וצ
במקור   היה  ישוע  כי  פיליפוס  לו  אמר  המשיח,  את  לפגוש  הוזמן  נתנאל  כאשר  אחדות,  שנים  כעבור  למעשה, 

 ).46(יוחנן א׳  "?"ִמָּנְצַרת ָיכֹול ָלבֹוא ַמֶּׁשהּו טֹוב מנצרת, ונתנאל השיב,
 

במ בחר  בתכנית  אלוהים  ממנו.  לצאת  יכול  אינו  טוב  דבר  ששום  כמקום  ידוע  היה  אשר  משמעותי,  לא  קום 
הבחירה   ויכולת  הזכויות  חסרי  העניים,  עם  להזדהות  ושוב  שוב  בחר  הוא  אלוהים,  ידי  על  מראש  שנקבעה 

ה),  נערה שהייתה קרוב לוודאי בת שלוש עשרה (גיל האירוסין באותה תקופב , הוא בחר  בחוכמתובעולם הזה.  
בעיניו  והליכתהשחייה    נערה חן  צנוע,  נשאו  לנגר  מאורסת  ֱא�ִהים  .ושהייתה  ָּבַחר  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ַּבֲעִנֵּיי   "ֲהלֹא 

ב׳   (יעקב  ְלאֹוֲהָביו"  ִהְבִטיַח  ֲאֶׁשר  ַהַּמְלכּות  ְויֹוְרֵׁשי  ֱאמּוָנה  ֲעִׁשיֵרי  שעיני)5ִלְהיֹות  רואים  אנו  פעם,  אחר  פעם   .  
 פי העניים של העולם הזה. אלוהים מופנות כל

 
ְּבתּו ֶאל  ָנְצַרת,  ְׁשָמּה  ֲאֶׁשר  ַּבָּגִליל,  ְלִעיר  ָהֱא�ִהים  ֵמֵאת  ַּגְבִריֵאל  ַהַּמְלָא�  ִנְׁשַלח  ַהִּׁשִּׁשי  ְמֹאֶרֶסת "ַּבֹחֶדׁש  ָלה 

 ָאַמר ַהַּמְלָא�: "ִׂשְמִחי, ְּברּוַכת ַהֶחֶסד.  ְלִאיׁש ִמֵּבית ָּדִוד ּוְׁשמֹו יֹוֵסף, ְוֵׁשם ַהְּבתּוָלה ִמְרָים. ְּבִהָּכְנסֹו ְלַחְדָרּה 
ָא�, "ַאל יהוה ִעָּמ�". ִהיא ִנְדֲהָמה ְלֵׁשַמע ַהָּדָבר ְוָחְׁשָבה ְּבִלָּבּה ַמה ִּטיָבּה ֶׁשל ַהְּבָרָכה ַהּזֹאת. ָאַמר ָלּה ַהַּמלְ 

ַּתֲהִר  ִלְפֵני ֱא�ִהים. ִהֵּנה  ֵחן  ְוִתְקְרִאי ְׁשמֹו ֵיׂשּוַע. הּוא ָּגדֹול ִיְהֶיה ּוֶבןִּתְפֲחִדי, ִמְרָים, ִּכי ָמָצאת  ֵּבן,  -י ְוֵתְלִדי 
ְלמַ  ֵקץ  ְוֵאין  ְלעֹוָלם  ַיֲעֹקב  ֵּבית  ַעל  ְוִיְמ��  ָאִביו;  ָּדִוד  ִּכֵּסא  ֶאת  לֹו  ִיֵּתן  ֱא�ִהים  ַויהוה  ִיָּקֵרא,  ְלכּותֹו" ֶעְליֹון 

 ). 26-33(לוקס א׳ 
 

: "כאשר שני האבות  ועל הבתולים  םמדבר על האירוסים של מרי  פג'ים בישובספרו "היום שבו המשיח מת",  
טקס  של  מידה  באותה  המשתתפים  את  וחייב  רשמי  טקס  זהו  הקידושין.  התרחש  הסכימו,  האימהות  ושתי 

, למרות שטקס  קידושיןהעל  החתונה. קידושין היווה את ההסכמה הסופית של נישואים. לאחר שנחתם חוזה  
לא התרחש, החתן לא יכל להיפטר מארוסתו אלא באמצעות גירושים. אם יוסף היה נפטר בין    עדייןם  הנישואי

מקיים איתה  , מרים הייתה אלמנתו באופן חוקי ומשפטי. באותה תקופה, אם גבר אחר היה םקידושין לנישואי
אינטימיים כנואפתיחסים  נענשת  הייתה  מרים  שנ  1" .,  עד  חודשים,  כמה  נמשכה  האירוסין  לכל תקופת  ה 

היותר. במהלך אירוסיה, טוהרה של מרים היה נתון לבחינה קפדנית. האם זה לא מעניין שאלוהים בחר דווקא  
 ריון. יבזמן זה שהיא תיכנס לה

 
הפעם, המלאך גבריאל מתגלה לאישה בשם מרים, ועדיין לא אומר דבר ליוסף. שלא כמו זכריה, אנו קוראים  

נדהמ לא  ש  השמרים  כפי  המלאך,  נדהמלמראה  מדבריו    ההיא  מאוד  מוטרדת  הייתה  מרים  דבריו.  מתוכן 
ותהתה בנוגע לטיבה של הברכה הזאת. הכוונה המילולית של הביטוי היא, שהיא המשיכה להרהר או לחשוב 

חן   לה שאלוהים איתה ושהיא מצאה  בטח תהתה מדוע    בעיניעל ברכת המלאך. המלאך אמר  אלוהים! היא 
 אלה. לקראת מה המלאך מכין אותה? המלאך אומר לה את הדברים ה

 
 
 

כלומר   בחייה,  מסוים  עומק  בעלת  צעירה  אישה  הייתה  שמרים  כך  על  מעיד  שלה  זה  מהאישיות  בחן  חלק 
אלוהים נמצא אתנו אם אנחנו נולדים מחדש על ידי  ,  ם. כמו מריושיקף  מחשבות ורגשות הקשורים באלוהים

ם להיות הקהילה של אלוהים חיים, נושאים חן וחסד בעיני  אלו הנקראי  במעמד זה קיבלנו חסד.  .רוח הקודש
בתור ישוהשגרירים  ה  אלוהים.  של  ביותר  לחפש  עמועדפים  צריכים  אנחנו  כיצד,  מחושבים  אנחנו    ולהיות 

 
 91. עמוד 1957, הודפס על ידי הרפר סן פרנסיסקו, היום שבו המשיח מתג'ים בישופ,  1
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במשתמשים   ובזמן,  ב.  שלנו  כסףב אנרגיה,  שמושקע  השקט  אלוהיםמחשבות  ובהרהור  הזמן  זמן  אינו    על 
 .מבוזבז

גבריא כאילו  כמעט  ממריזה  רשות  מבקש  ל  םל  הבחירות  בנוגע  את  מכבד  אלוהים  להיות.  נבחרה  שהיא  מה 
אשר   אלה  את  מחפש  הוא  אבל  לבחור,  חופש  לנו  נותן  הוא  בחיים.  את  שלנו  ברצון  להקדיש  חייהם מוכנים 

הוא הישועה. היא    יהוה , כלומר  עישו  להיקרא נאמר כי התינוק שהיא נושאת צריך  ם  מריל.  לשרת אותו בענווה
במעשה הזה של השירות  , אבלבקרב הנשים להיות זו שנושאת ברחמה את בן האלוהיםוד אהובה ומבורכת מא

מחיר. לא    מעורב  הבתולה  הבירבים  לידתה  את  בסוד  לשמור  נאלצה  היא  גדל,  ישוע  שכאשר  חושב  ואני  נו, 
שנתיים בבית לחם,   מאלה שהיו סביבה בשכונה. תחשוב על זה רגע. אחרי שהורדוס הרג את כל הילדים עד גיל

היא בוודאי לא הייתה רוצה שמישהו יהיה מודע לכך שהיא גידלה את המשיח, מלך ישראל לעתיד! בזמנים 
 בה.ילהרהר בלוגם הרבה על מה   מסוימים, זה בטח היה מבלבל וקשה להבנה. למרים היה הרבה לאצור

 
ריונה העל טבעי? מה היה הכי קשה  יהל  בנוגעהרגישה לגבי המסר של המלאך    םמרילפי דעתך, כיצד  )  1שאלה  
 : להבנה

 
 אלוהים, למצוא חן בעיני • 

 ריון כבתולה,י• להיכנס לה
 , או בעתיד • מי הילד שלה יהיה

 משפחתה? ליוסף ולשלה לאחרים, במיוחד  ההיריון • להסביר את 
 

א את  שמשרתים  לאלו  שמוצמדת  סטיגמה  לפעמים  קיימת  אלוהים,  את  לשרת  שבוחרים  אלה  לוהי עבור 
את   ומפרידה  שמגדירה  חרפה  של  כסימן  מוגדרת  סטיגמה  סטיגמה?  אומר  שאני  מתכוון  אני  למה  התהילה. 

תרבותית לדרכו של העולם הכבוש הזה -תרבותו החברתית. האמונה האמתית היא אנטימאו    מסביבתוהאדם  
בקרב אלה שסביבנו אשר   ידי האויב. לעיתים קרובות, ציות לאלוהים ייצור עמדות שליליות ודעות קדומות-על

 ).20'ֶעֶבד ֵאינֹו ָּגדֹול ֵמֲאדֹוָניו.' ִאם אֹוִתי ָרְדפּו, ַּגם ֶאְתֶכם ִיְרְּדפּו" (יוחנן ט״ו    ,מובילות לאפליה. ישוע עצמו אמר
הבנה ואצבע מאשימה, כי איך היא יכלה לומר שהיא בהיריון מבלי לקיים -מרים נאלצה להתמודד עם חוסר

עשרה? האם אתה יכול לתאר לעצמך מה עבר -י היה מאמין לזה מפיה של נערה בת שלושיחסים עם גבר? מ
עליה מבחינת ההתמודדות עם האכזבה שהיא בוודאי חוותה כשאמרה להוריה? אמונתה של מרים באלוהים  
עם החרפה שהיא הייתה חייבת לשאת.  להתמודד  שהיא תוכל  על מנת  ועמוקה,  להיות חזקה  הייתה צריכה 

 בות לאחר מכן, בזמן שישוע דיבר עם האליטה הדתית של אותה תקופה, הוא הואשם בהיותו ממזר: שנים ר
 

 ֹ א ָעָׂשה  ֶאָּלא ֶׁשָּכֵעת ַאֶּתם רֹוִצים ַלֲהֹרג אֹוִתי, ִאיׁש ֶׁשִּדֵּבר ֲאֵליֶכם ֶאת ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵאֶצל ָהָאב. זֹאת ל
ָהֱא�ִהים"    --. ֵיׁש ָלנּו ָאב ֶאָחד  לֹא ַיְלֵדי ְזנּוִנים ֲאַנְחנּוי ֲאִביֶכם." ָאְמרּו לֹו: "ַאְבָרָהם. ַאֶּתם עֹוִׂשים ֶאת ַמֲעׂשֵ 

 ). 40-41(יוחנן ח׳ 
 

מחוץ   מין  יחסי  מקיום  כתוצאה  נולדנו  "לא  כמוך",  לא  "אנחנו  אמרו  האם  שלהם?  לרמיזה  לב  שמת  האם 
אשר יח שמכיוון שישוע היה מטיף ומורה פופולרי,  לנישואין". לא נאמר לנו זאת בכתובים, אך סביר מאוד להנ 

והשמועה שהופצה ברחובות נצרת  ,  הרקע שלו ואת הוריובדקו את    אנשים כמו הפרושים,  רבים הלכו אחריו
בתקופ  םשמרי  אמרה לנישואיה  מחוץ  רומן  הייתה  הניהלה  מרי  שבה  ליוסף.  את   םמאורסת  לסבול  נאלצה 

יוסף בעצמו התקשה להאמין לסיפור שלה. לפי מה   ו שהיא חטאה.הסטיגמה של לחישות ובושה מאלה שחשב
שהיה נהוג בזמנים אלו, יוסף יכל לסרב להינשא לה, או "לשלוח אותה בסתר", או אפילו לרגום אותה באבנים,  
לפי ההלכה היהודית באותה העת. לאחר ביקורו של המלאך גבריאל, מרים הלכה לבקר את אלישבע וזכריה,  

יוח של  אותה, הוריו  לגרש  עמד  יוסף  בהיריון.  שהיא  לה  נודע  חודשים,  שלושה  כעבור  כשחזרה  המטביל.  נן 
 מכיוון שהרגיש שהוא אינו יכול להתחתן איתה, בידיעה שהוא לא שכב אתה. 

 
ִהְתַאֲחדּו ּוְבֶטֶרם  ְליֹוֵסף  ְמֹאֶרֶסת  ָהְיָתה  ִאּמֹו  ִמְרָים  ַהָּמִׁשיַח:  ֵיׁשּוַע  ֻהֶּלֶדת  ָהְיָתה  ְלרּוַח    "ָּכ�  ָהָרה  ִנְמְצָאה 

ְלֶחְרָּפהַהֹּקֶדׁש. יֹוֵסף ַּבֲעָלּה,   ְלַהִּציג אֹוָתּה  ְלַׁשֵּלַח אֹוָתּה ַּבֵּסֶתר. ְּבעֹוד ֶׁשָהָיה  ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ְולֹא ָרָצה  , ֶהְחִליט 
אַ  ָּדִוד,  ֶּבן  "יֹוֵסף  ְוָאַמר:  ַּבֲחלֹום  יהוה  ַמְלַא�  ֵאָליו  ִנְרָאה  ָּבֶזה  ִמְרָים ְמַהְרֵהר  ֶאת  ֵאֶלי�  ָלַקַחת  ַּתְחֹׁשׁש  ל 

 ִאְׁשְּת�, ִּכי ֲאֶׁשר הֹוָרה ָּבּה ֵמרּוַח ַהֹּקֶדׁש הּוא" 
 ). 18-20(מתי א׳ 

 
תארו לעצמכם, שהיו אומרים לכם שאתם הולכים ללדת את מלך ישראל, המשיח המיוחל שיישב על כס דוד. 

 ילד הזה יהיה בן האלוהים. , נאמר לה שהיתרה מזאת היא בטח תהתה, "למה אני?"
 

ְוָאַמר ַהַּמְלָא�  ֵהִׁשיב  ִאיׁש?"  יֹוַדַעת  ֵאיֶנִּני  ֲהֵרי  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ִיְהֶיה  "ֵאי�  ַהַּמְלָא�:  ֶאל  ִמְרָים  "רּוַח  ָאְמָרה   :
. ְוִהֵּנה ֱאִליֶׁשַבע ְקרֹוָבֵת� ַּגם ֱא�ִהים-, ֶּבןָקדֹוׁש ִיָּקֵרא ַהִּילֹודַהֹּקֶדׁש ָּתבֹוא ָעַלִי� ּוְגבּוַרת ֶעְליֹון ָּתֵצל ָעַלִי�. ָלֵכן 
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ֵמֱא�ִהים ִיָּפֵלא  לֹא  ִּכי  ַהִּׁשִּׁשי,  ַהֹחֶדׁש  ֶזה  ָהָרה  ֲעָקָרה  ָלּה  ֶׁשָּקְראּו  ְוזֹאת  ְּבִזְקָנָתּה,  ֵּבן  ָהְרָתה  ָּדָבר."   ִהיא  ָּכל 
 ). 34-38ֶר�". ְוַהַּמְלָא� ָהַל� לֹו (לוקס א׳ ָאְמָרה ִמְרָים: "ִהְנִני ִׁשְפַחת ֲאֹדָני, ְיִהי ִלי ִּכְדבָ 

 
בתנ"ך, מה שנוצרים גויים מכנים "הברית הישנה", נאמר לנו כי מלך ישראל שיבוא בקרוב יהיה בן האלוהים.  
כפי שאנו רואים, זה לא רעיון חדש לעם היהודי! יש לנו הצצות חטופות אודות בואו של בן האלוהים בכל כתבי  

 ;ההקודש. לדוגמ
 

ְׁשַאל   .ֲאִני, ַהּיֹום ְיִלְדִּתי�  ְּבִני ַאָּתהֹחק: ְיהָוה, ָאַמר ֵאַלי  -ֲאַסְּפָרה ֶאל  .ָקְדִׁשי-ִצּיֹון ַהר-ַוֲאִני ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי ַעל
ַאְפֵסי ַוֲאֻחָּזְת�,  ַנֲחָלֶת�;  גֹוִים,  ְוֶאְּתָנה  ִּכְכִלי  .ָאֶרץ -ִמֶּמִּני  ַּבְרֶזל:  ְּבֵׁשֶבט  ְּתַנְּפֵצם  ְּתֹרֵעם  ְמָלִכים    .יֹוֵצר  ְוַעָּתה, 

ָאֶרץ ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ֶאת  .ַהְׂשִּכילּו;  ִּבְרָעָדה  ְיהָוה -ִעְבדּו  ְוִגילּו  ֶּפןַבר-ַנְּׁשקּו  .ְּבִיְרָאה;  ִּכי  -,  ֶדֶר�  ְותֹאְבדּו  ֶיֱאַנף 
 ). 12-6(תהילים ב׳   חֹוֵסי בֹו-ַאְׁשֵרי ָּכל :ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו

 
ל'בהמ במשלי  קטע  יש  התנ"ך,  הכתובים,  4  פסוק  שך  אומרים  ישראל,  לקדוש  בהתייחסות  ָׁשַמִים  .  ָעָלה  "ִמי 
ִּכי ֵתָדע" (משלי   ַמה ְּׁשמֹו ּוַמה ֶּׁשם ְּבנֹו:רּוַח ְּבָחְפָניו ִמי ָצַרר ַמִים ַּבִּׂשְמָלה, ִמי ֵהִקים ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ-ִמי ָאַסף  ,ַוֵּיַרד

 הנשגב יהיה בנו  ינסך על ציון, הר קודשו בירושלים,  מלך ישראל, זה אשר אלוהים  טרם עת שבדיבר  '  ה  ).4ל׳  
 , אתה מבורך! אם כן? מקום המפלט שלךאת האם הוא מהווה מקלט בו! אלו המוצאים של אלוהים. אשרי 

 
  ת איש?""איך יהיה הדבר הזה, הרי אינני יודע) תגובתה של מרים לדבריו של המלאך גבריאל הייתה  2שאלה  

 כיצד ניתן להשוות את תגובה של מרים לתגובתו של זכריה?
 

מספר    35פסוק   מרים ביקשה לדעת את חלקה בדבר הזה. כעיקרון, היא אמרה, "מה אתה רוצה שאני אעשה?"
  יווניתבתנ"ך ב  פיעה הו יסך . המילה ָיֶס�־ָל�" ֶעְליֹון ְוֹכחַ  ָעַלִי� ָּתבֹא ַהֹּקֶדׁש "רּוחַ . עתיד להתרחש זה היה כיצד לנו 

 בהשתנות של ישוע  התלמידיםבית המקדש. זה אותו דבר שקרה לשלושת  בכדי לתאר את נוכחותו של אלוהים  
לנו כיכאשר הוא לבש הדר (לוקס ט׳   . נאמר  ֶהָעָנן"  ִּבְהיֹוָתם ְּבתֹו�  ֲעֵליֶהם  ָנַפל  ּוַפַחד  ֲעֵליֶהם,  ְוָסַכ�  ָעָנן  "הֹוִפיַע 

34 .( 
 

בכלל לא הייתה חוויה מינית. הנוכחות של אלוהים צלחה עליה, והבן הנצחי של אלוהים הוכנס    עבור מרים, זו
לתוך הרחם שלה. זה היה נס יצירתי. אנחנו לא יודעים את העיתוי הספציפי אבל סביר להניח שזה קרה אחרי 

, היא  , ואיכשהום צלחה עליהשל נוכחות אלוהי  הקדושה  . השכינה)38" (לוקס א'  ִכְדָבֶר� "ְיִהי־ִלי,  שהיא אמרה
חי בתוכך? האם אי פעם ביקשת מהמשיח   עמודעת לחיים חדשים בתוכה. האם אתה מודע לכך שישו  הייתה

? אתה יכול לקבל את המשיח היום, לא באותה דרך כמו  אתה מחכהלמלא אותך ולתת לך חיים חדשים? למה  
  ת . האם אי פעם אמרבךיישכון בלעמנואל  ושבנוכחותו  רוח הקודש רוצה למלא אותך    , כמובן. עם זאת,םמרי

 יהי לי כדברך"?  אני עבד ה',"לאלוהים את אותן המילים הנפלאות של כניעה, 
 

 הבתולה תהרה  
 

, שהמשיח (ישוע) עתיד להיוולד מבתולה, אבל מרים לא נשארה בתולה, כי  27בלוקס א' פסוק    כתובפעמיים  
ע. אחרי שישוע החל את עבודת השירות, הוא הטיף בעיירה שלו בנצרת,  היו לה לפחות שישה ילדים אחרי ישו

"ֲהֵרי ֶזה ְּבנֹו ֶׁשל ַהַּנָּגר. ֲהלֹא ֵׁשם ִאּמֹו ִמְרָים ְוֶאָחיו ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ְוִׁשְמעֹון ִויהּוָדה. ְוַאְחיֹוָתיו  ואנשי המקום אמרו,  
 ). 55-56ל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה?" (מתי י״ג ֲהֵרי ֻּכָּלן ֹּפה ִאָּתנּו. ִאם ֵּכן ִמַּנִין לֹו ּכָ 

 
מדוע מרים הייתה צריכה לשאת את המשיח בעודה בתולה? למה זה חלק חשוב בסיפור של אלוהים? זו אמת  
של  הלידה  נס  הנצרות.  בתוך  אפילו  היום,  התקפה  תחת  שנמצאת  אמת  והיא  להבין,  שצריך  מאוד  חשובה 

דוע? מדוע אמת זו כה חזקה? למה אמת זו מהווה כזה איום לאויב  הבתולה מוטל בספק. האם אי פעם תהית מ
שלנו, השטן? מאות שנים קודם לכן, הנביא ישעיהו ניבא על האחד שיבוא לעולם לשבור את אחיזתו של השטן 

 עלינו. הוא ייוולד מבתולה וייקרא עמנואל, כלומר אלוהים אתנו: 
 

 ). 14ה ָהַעְלָמה ָהָרה ְוֹיֶלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל" (ישעיהו ז׳ "ָלֵכן ִיֵּתן ֲאֹדָני הּוא ָלֶכם אֹות: ִהּנֵ 
 

תחת שליטת השטן.    באופן חוקי הופקדהכאשר אדם בחר לא לציית לאלוהים, החטא נכנס לעולם והאנושות  
כתב,  שאול הוא  לרומא.  במכתבו  עבדות  של  זה  עיקרון  על  כותב  ׁשֶ   השליח  יֹוְדִעים  ַאֶּתם  "ַהֵאיְנֶכם  ַּכֲאֶׁשר 

 ).16ו׳  מֹוְסִרים ֶאת ַעְצְמֶכם ַּכֲעָבִדים ְלִמיֶׁשהּו ְּכֵדי ְלַצֵּית לֹו, ֲעָבִדים ַאֶּתם ְלִמי ֶׁשַאֶּתם ְמַּצְּיִתים" (אל הרומים
 

הי לעולם מכיוון שכולנו צאצאי אדם. בעקבות הציות של אדם יתלשטן  על כל אדם אשר בא  זכות חוקית  ה 
ש ולשקרים  (אל לשטן  לעבדיו  ואנחנו  הבעלים  להיות  הפך  שלנו  האויב  חטא,  שהאדם  הראשונה  בפעם  לו 
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ב'  האפסי הפכו  2ם  צאצאיו  וכל  אדם  האנושות.  בכל  קיימת  לחטוא  שלנו  האנושי  באופי  המחדל  ברירת   .(
ג'   םהרומילעבדים לאלה שהם צייתו להם. בגלל הנפילה, לשטן היה כוח של מוות על כולנו, כי כולם חטאו (אל 

מוות.   -הדרך היחידה לגאול את האדם (לקנותו בחזרה) הייתה באמצעות תחליף תמים שישלם את העונש  ).23
  מו. דשעבדי השטן ביצעו  החטאיםאלוהים עצמו נכנס לעולם, שילם את מחיר הכופר, ולקח על עצמו את כל  

או   השפעות"כוח לייצר  עילות כ:  וובסטר מגדיר את היהמילון  לא היה יכול לחולל שום שינוי ( של אדם רגיל  
הטבע  נברא על ידי רוח הקודש.    עאת ישוע. ישוזרעו של אדם רגיל לא היה יכול להוליד    תוצאות מיועדות").

 הועבר דרך זרע של גבר.   החוטא
 

 המורה והסופר, צ'רלס סווינדול, עוזר לנו להבין את הדילמה של אלוהים אחרי נפילת האדם: 
 

חייבת    -המשקפות את אופיו    פסיקות  -  האלוהים. הפרת חוקי  ייחודייוצרת קושי  בעיית החטא והרוע  
שהחוקים   או  קנס  בעצם  לשאת  לכן,  הם  משמעות.  על  פשוטחסרי  של    לוותר  ידרוש  ההעונש  חטא 

כדי  מ אבל  לאופיו.  להתכחש  החטאלעקור  אלוהים  להשמידאת  נדרש  ו  ,  גבריאל  החוטא.  שאר  את 
לגאול את האנושות   אלוהיםשל    מרחקי הלכתלהבין את מאמציו    והתקשהמלאכים האחרים כנראה  

להפוך    חייבהיה מסביר מדוע אלוהים    האדון. אם  תמוההלא פחות    חשבו שתכניתו החוטאת, והם אולי  
 הייתה מתנהלת בצורה הבאה: אדם כדי לגאול את האנושות, אני מניח שהשיחה  לדמות

 
הו הדילמה  את  לפתור  הצליח  לא  גבריאל  על כאשר  ותשמור  החטא  את  תשמיד  "כיצד  שאל,  א 

מישהו    -האנשים?" אלוהים שמח על ההזדמנות לגלות את הפרט הבא של תכניתו. "אני אספק תחליף  
" "אבל מי? מחיתי. איך מישהו יכול לשלם על חטאיו של אחר אם  .שישלם את העונש על החטא בשמם

" ענה. "אסור שלמחליף יהיה שום  ,מאוד  "שאלה נבונה  "?הוא מת כדי לשלם על החטאים שלו בעצמו
חטא משל עצמו". הייתי מבולבל עוד יותר. "אבל אלוהים, התחליף יצטרך להיות אנושי כדי לייצג את 

מזאת,   יתרה  ברוע.  נגועה  האנושות  כל  אבל  להיות  מהאנושות,  חייב  זה  כדי  -עלחליף  על אנושי    לכפר 
! איזה האנושותשל כל    אלא חוטא אחד,    של  עונשל  עהעונש על כל האנשים, למות מוות שלא יכסה רק  

 " להתאים לתפקיד כזה? חליף יכולמ
 

לאחר שתיקה קצרה אלוהים אמר, "אלוהים." עמדתי המום. זה לא נראה אפשרי. וגם אם כן, זה לא  
נראה הוגן. ואכן, זה לא היה. זה היה חסד. כל כך אופייני לו, אבל לגמרי מעבר ליכולת ההבנה שלי. הוא  
המשיך, "אני אשלח את הבן הנצחי שלי להיות המשיח. הוא יהיה התחליף. המשיח לא יהיה בנו של אב  
יהיה   המשיח  אדם.  יהיה  המשיח  קדושתו.  את  לשמר  כדי  מבתולה  שנולד  בני  אלא  וחוטא,  ארצי 
  אלוהים. בהיותו איש האלוהים, הוא ייצג את המין האנושי, אבל לא יהיה בו חטא. יתרה מזאת, אחרי 

" לא יכולתי לדבר.  .שהוא ימות בשם האנושות כולה, הוא יכבוש את המוות על ידי כך שיקום מן הקבר
פשוטה, כה מסובכת    -השלמות של תכניתו   יותר מאשר   -כה מתוחכמת, כה  עוד  נדהם  הותירה אותי 

 2לראות אותו יוצר את היקום במילה אחת בלבד.
 

ה מותו  איגרתכותב  דרך  כי  מסביר  העברים  אשר   אל  אלה  כל  על  עוד  תקף  אינו  השטן  של  כוחו  ישוע,  של 
ְוֵכיָון ֶׁשַּלְיָלִדים ָהְיָתה ֻׁשָּתפּות ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם, ְּכמֹו ֵכן ַּגם הּוא [המשיח]  "  מקבלים את החסד של אלוהים ורחמיו:

ְּכֵדי   ָוָדם  ְּבָבָׂשר  ַעְצמֹו  ַעלִׁשֵּתף  ׁשֶ -ֶׁשַּיְׁשִּבית  ֶזה  ַהָּמֶותְיֵדי מֹותֹו ֶאת  ֶמְמֶׁשֶלת  ַהָּׂשָטן  --  ְּבָידֹו  (אל העברים ב׳    "הּוא 
14 .( 

 
עצמו  ב עישו, מכיוון שזכות חוקית לעשות זאתלא הייתה לו שום , עישואת כאשר השטן צלב באופן בלתי חוקי 

 ). 30(יוחנן י״ד  "י ֵאין לֹו ְמאּוָמהּובִ לֹא ַאְרֶּבה עֹוד ְלַדֵּבר ִאְּתֶכם, ִּכי ַׂשר ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִהֵּנה הּוא ָּבא  "אמר, 
 
   ?באמירתו כאשר התייחס לשטן ואמר "ובי אין לו מאומה"תכוון המה ישוע ל
 

היה צריך להיוולד    עמעולם לא חטא. זו הסיבה שישווישוע לא היה תחת שליטתו כי הוא נולד ללא חטא בחייו  
. השטן ניסה כמיטב יכולתו לגרום  מסוים  אדםעבר אליו דרך  שולה. בדרך זו, לא היה שום זכר של חטא  בתמ

באופן חוקי כאשר הוא לקח לרוצח  , השטן הפך  בית המשפט השמימילחטוא, אך הוא לא הצליח. לפני    עלישו
ואתה   הצלב,  אל  ישוע  נלקחותהרי  את  הזכויות  כל  זכויות.  אין  רוצח  שלשום  מותו ממנו  יודע  באמצעות   .

"ָּכֵעת ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשל   ישוע אמר,צליבתו פסח לפני של שבוע במהלך ה וחלט.באופן מהחלופי, ישוע ניצח את השטן  
יְֻׁש  ָּכֵעת  ַהֶּזה;  (יוחנן י״ב    ָהעֹוָלם  ַהֶּזה"  ַׂשר ָהעֹוָלם  כוחו של השטן,   .על הצלב  התרחש  המשפט  ).31ַל� ַהחּוָצה 

בא בתור אשר  חטא,  ללא  אדם  כד  שנול  ערק על ידי ישו  זאתלעשות    יכל. אלוהים  , נשברהנסיך של העולם הזה
 

 46. עמוד 2012ן, זונדרוא ידי , פורסם על ס תובנות על לוקצ'רלס סווינדול,   2
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בתולה.   לידה  ידי  על  האדם  מרי  תשובתהנציג  גבריאל    תולהודע  םשל  ִׁשְפַחת  ,  הייתהשל  ִלי  "ִהְנִני  ְיִהי  ֲאֹדָני, 
 כולי תקווה שאותה רוח של כניעה לאלוהים תשכון בכל אחד מאתנו!  ). 38(לוקס א׳  ִּכְדָבֶר�"

 
  והייתה בן  שגם הרתה  ,  אלישבעמשפחתה,    תקרובבדברו לגבי  נזכרה    םמרישל המלאך גבריאל,    אחרי הביקור

של   מרחק  ליהודה,  המסע  את  לעשות  החליטה  היא  להריונה.  השישי  היכן  ק"מ  95-130בערך  בחודש  תלוי   ,
קיימת האפשרות שמטרת  פרה להוריה על הריונה לפני שעזבה.וזכריה. אני תוהה אם היא סי  אלישבעהתגוררו 

? יש שעזבהליוסף לפני  היא סיפרה  לספר להוריה. האם    איך  והכוונהה לקבל ייעוץ  תייה  בעהביקור אצל אליש
ו שאלות  הרבה  כך  חושב  כה    תשובותהכל  אני  ולהוריה  מעטות.  ליוסף  סיפרה  שמרים  לוודאי  רק  שסביר 

 .  שלושה חודשיםכעבור כשחזרה לנצרת 
 

.  הקודש  ידעה על ידי רוח  בע וזכריה. אלישבעברגע שנכנסה לביתם של אליש  מרים קיבלה אישור מוחלט ומידי
אלוהים   מרי  צלחהרוח  כאשר  מילא  םעליה  הנראה  וככל  לבית,  יוחנן  גם    הנכנסה  באותו  את  הקודש  ברוח 

 ).15''ְוִיָּמֵלא רּוַח ַהֹּקֶדׁש ֵמֶרֶחם ִאּמֹו'' (לוקס א׳  ,יוחנןעל , כי אנו קוראים בזמן
 

ּו ִמְרָים  ָקָמה  ָהֵהם  ְזַכְרָיה  ''ַּבָּיִמים  ְלֵבית  ִנְכְנָסה  ִהיא  ְיהּוָדה.  ֵמָעֵרי  ַאַחת  ֶאל  ָהָהר,  ֵאזֹור  ֶאל  ָלֶלֶכת  ִמֲהָרה 
ֱאִליֶׁשַבע ִנְתַמְּלָאה ּוֵבְרָכה ֶאת ֱאִליֶׁשַבע. ְוִהֵּנה ַּכֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ֱאִליֶׁשַבע ֶאת ִּבְרַּכת ִמְרָים, ָרַקד ַהֶּיֶלד ְּבִבְטָנּה;  

ַהֹּקֶדׁש ָּבָאה  ְוקָ   רּוַח  ֲאדֹוִני  ֶׁשֵאם  זֹאת,  ִלי  ּוֵמַאִין  ִּבְטֵנ�.  ְּפִרי  ּוָברּו�  ַּבָּנִׁשים  ַאְּת  "ְּברּוָכה  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ְרָאה 
ֶׁשֶהֱאִמ  זֹו  ַאְׁשֵרי  ְּבִבְטִני.  ִמִּׂשְמָחה  ַהֶּיֶלד  ָרַקד  ְּבָאְזַני,  ָּבא  ִּבְרָכֵת�  קֹול  ַּכֲאֶׁשר  ִהֵּנה,  ִּכי  ּכִ ֵאַלי?  ִיְתַקְּימּו  יָנה  י 

 ). 39-45ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו ָלּה ֵמֵאת ֱא�ִהים״ (לוקס א׳ 
 

אותה. לא היה זמן   ראתה, אפילו ברגע שאלוהיםהשל בן    ומיאלהיות    עתידה  םידעה שמרי  שאלישבעשימו לב  
אלוהים. עמנואל    ידעה על ידי הרוח בדיוק מה התוכנית של  אלישבעטלפונים סלולריים, אבל  היו  למכתב, לא  

בדברי שבח כלפי   יצאו והתבטאוהחששות מפני מה שהתרחש בתוכה,  גם  , ואולי,  םבא! כל מחשבותיה של מרי
 אלוהים:

 
 ' ִהֵּנה  ֲאָמתֹו.  ָּבֳעִני  ָרָאה  ִּכי  ִיְׁשִעי  ֵּבא�ֵהי  רּוִחי  ְוָתֵגל  ֲאֹדָני  ֶאת  ַנְפִׁשי  "ְּתרֹוֵמם  ִמְרָים:  ָאְמָרה  ַאְׁשֶריָה'  "ָאז 

 ֹ עֹוָלם ַעלי ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְוֶחֶסד יהוה  ְׁשמֹו  ִּבי ַׁשַּדי, ָקדֹוׁש  ָעָׂשה  ְּגדֹולֹות  ִּכי  ֵמַעָּתה ּוְלדֹור ּדֹוִרים.  ְיֵרָאיו.   אְמרּו 
ִלים ָׂשם ְלָמרֹום. ָעָׂשה ַחִיל ִּבְזרֹועֹו ִּפַּזר ֶאת ֲאֶׁשר ַמְחְׁשבֹות ַּגֲאָוה ְּבִלָּבם. ַׁשִּליִטים הֹוִריד ֵמַעל ִּכְסאֹוָתם ּוְׁשפָ 
ַרֲחָמיו   יהוה  ָזַכר  ַעְבדֹו  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָּתַמ�  ֵריָקם.  ִׁשַּלח  ַוֲעִׁשיִרים  טֹוב  ִמֵּלא  ְרֵעִבים  ֶאל    -ַנְפׁשֹות  ִדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר 

 ). 46-55ֶאת ַאְבָרָהם ְוֶאת ַזְרעֹו ַעד עֹוָלם" (לוקס א׳  -ֲאבֹוֵתינּו 
 

עבור  ביותר  המדהימים  הדברים  על אחד  שאלה  לא  היא  מרים.  של  אלוהים  לרצון  הכניעה  רמת  הוא  י 
זה!   על  לחשוב  זמן  ביקשה  לא  אפילו  היא  האל.  לרצון  נכנעה  שהיא  לפני  ההחלטה  של  מיד  היא  החסרונות 

החליטה להשאיר את כל הפרטים בידיים של אלוהים. פרנסיס פנלון אמר פעם, "תהפוך את הכלל הפשוט הזה  
א יהיה לך שום רצון חוץ מהרצון של אלוהים." ג'יימס גרהם אמר, "קידום, פרסום, כמדריך לחיים שלך: של

אישיות, פוליטיקה, פופולריות ואפילו שגשוג יש לנו בשפע. אבל יש מחסור של גברים ונשים מועצמים על ידי 
מותנית   בלתי  מחויבות  למושיע,  עמוקה  אהבה  עם  לרווחתאלוהים  מוחלטת  ואדישות  בימיםאליו,   ם". 

כך   כל  אנחנו  חיים,  אנו  בהם  להאחרונים  ונשים  זקוקים  לחלוטין  גברים  כפי    אלוהיםלרצון  שנכנעים  בדיוק 
 כולי תקווה שהיא תהיה שיעור עבור כולנו.  . םשעשתה מרי

 
 

באיזה תחום בחיים שלך אתה    ).37"ִּכי לֹא ִיָּפֵלא ֵמֱא�ִהים ָּכל ָּדָבר" (לוקס א׳  ) המלאך גבריאל אמר  4שאלה  
בתפילה   וסיים  לך,  שיש  הצורך  את  השני  עם  אחד  שתף  מאלוהים?  ייפלא  לא  דבר  ששום  להאמין  צריך 

 שאלוהים יעבוד בדרכים אל טבעיות בימים האחרונים שבהם אנו חיים. 
 

בנו. הקהילה חייבת   התכנית הגדולה של אלוהים כאשר שלח את  להבנת  לידה בתולה הוא המפתח  של  הנס 
אבני יסוד יקרות ערך של אמונתנו. זה לא צריך להפתיע אותנו שבימים בהם אנו  לשמור על אמיתות אלה כ

גם   שלנו באמונה, אלא  להליכה האישית  לא רק  שלנו תעמוד במבחן. הכוונה היא   בחינה של חיים, האמונה 
אלוהי הניסים? האם הוא  האלוהים שלנו  שיסודות האמונה שלנו, את דבר אלוהים. האם אתה באמת מאמין  

מהווים אתה   הם  כי  האלה,  היקרות  מהאמיתות  תרפה  אל  מבתולה?  ונולד  האלוהים  בן  הוא  שישוע  מאמין 
 אותך בדרכו של אלוהים.  שישמרואבני דרך 

 
 סיים בתפילה שאלוהים יעבוד בדרכים אל טבעיות בימים האחרונים שבהם אנו חיים.
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לנו להיות פתוחים ומוכנים כמו מרים. עזו לנו לא להחמיץ את הרגעים שבהם אתה  תפילה: אלוהים, עזור  ר 
ל אל  ומדבר  בשמנו,  ימופיע  בחוזקה  שתתגלה  מבקשים  אנו  שלך.  המילה  של  האמת  את  מוקירים  אנו  בנו. 

 ושנראה את נפלאותייך בימים האחרונים שבהם אנו חיים.   
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