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 . בשורת יוחנן המטביל  4
   1-20לוקס ג' 

 לוקס: מסע בעקבות חייו של ישוע
 

בו לחלוק עם  ילאחר שתיאר בפירוט את הולדת ישוע ואת שנותיו הראשונות, לוקס מפנה כעת את תשומת ל
הבשור ישוע:  של  השירות  אל  שהובילו  הנסיבות  ואת  המאורעות  את  בהכנת    הקוראיו  המטביל  יוחנן  של 

של   ג'  הלבבות  (לוקס  המשיח  בשורת  את  לקבל  ישו1-20האנשים  של  טבילתו  שושלת  ),  21-22  ג'(לוקס    ע), 
-1  ג' במדבר (לוקס    עשל ישו  הניסיון ), ואת  23-38  ג' וכיחה את זכותו על כס דוד (לוקס  שמ  עשל ישו  היוחסין 

יכולים  13 אנחנו  השירות  חשוביםשיעורים    ללמוד).  ישו  מתחילת  אש  עשל  המטביל,  את  ויוחנן  לנו  יאירו  ר 
 בהליכה שלנו עם אלוהים.הדרך 

 
רֹ  ַׂשר  הֹוְרדֹוס  ְיהּוָדה,  ְנִציב  ָהָיה  ִּפיָלטֹוס  ּפֹוְנְטיֹוס  ִטיֶּבְריֹוס,  ַהֵּקיָסר  ְלִׁשְלטֹון  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  ַעל ִּבְׁשַנת  ַבע 

וְ  ְוַטְרכֹוָנה,  ְיטּור  ְמִדינֹות  ַעל  ֹרַבע  ַׂשר  ִפיִליּפֹוס  ָאִחיו  ִּבְיֵמי  ַהָּגִליל,  ֵעת,  אֹוָתּה  ַאִּביִלין.  ַעל  ֹרַבע  ַׂשר  ִליַסְנָיס 
 .)1-2ַהֹּכֲהִנים ַהְּגדֹוִלים ָחָנן ְוַקָּיָפא, ָהָיה ְּדַבר ֱא�ִהים ֶאל יֹוָחָנן ֶּבן ְזַכְרָיה ַּבִּמְדָּבר (לוקס ג׳ 

 
קע התקופה על ידי  לוקס מקשר את תחילת השירות של יוחנן המטביל לתקופה מסוימת. הוא שוב מציג את ר

כס   על  עכשיו  ששולט  הוא  טיבריוס  הקיסר  כי  לב  שים  ויוחנן.  ישוע  של  בתקופתו  הפוליטי  הנוף  של  תיאור 
לאחר הקיסר אוגוסטוס  המלוכה של רומא, עלה לשלטון  נפטר בשנת  הוא  ובנו, הורדוס    4. הורדוס  לפנה"ס, 

והפך   מאדמותיו  שליש  קיבל  הגלילאנטיפס,  על  הרובע  משלט    הרובעשר  (   לשר  שליש  פונטיוס ה על  שטח). 
גם על    מסופר לנו).  1על אדמת יהודה, שכללה את ירושלים (פסוק    היה נציב יהודה ושלטפילטוס, מושל רומי,  

גדוליםכשני   וקיפא,  הנים  קיפא  2(פסוק    חנן  שחתנו  מונה ).  לאחר  רומא,  ידי  על  גדול  הודח  לכהן  חנן,   ,
 .באמצעות קיפאכוח, כמו סנדק משפחתי, בל שלטונו עדיין שמר ע חנן. עם זאת, מהתפקיד

 
הי כאשר  תה  יהשחיתות  הדתיים  בשיאה,  השחיתותהמנהיגים  בצמרת  באמצעות   פיםרו גו,  מככבים  כסף 

זאת,    מזימותיהם עם  עצמו!  המקדש  בבתי  במקוםלהכספיים  אדם  היה  המטביל  -  זה  אלוהים  אשר ,  יוחנן 
עם  ית קשר  כל  עמדו    לצאת  היססולא    שלהם  ותמושחתה  כניותוהתעב  בהירים  אורות  שני  השחיתות.  נגד 

ישו  בקרבלזרוח   הזה:  בקרוב  עהחושך  שיגיע  המקדש,  דודו,  לבית  ובן  המטביל,  ה,  יוחנן  את  עדות  שיישא 
שבוישוע.    לבשורת לחברה,    מנסההרוע    במקום  אישה)אלוהים  ללחדור  (או  איש  תמיד  כדי    בוחרשהוא    יש 

 . האורות הבהירים ביותר עמדו לחדור את החשכה.להאיר דברים שנמצאים בחושך
 

: המקום שבו אלוהים מדבר "יׁשמן ילל ובתהו מדבר  בארץ"  
 

דיבר אל יוחנן. דבר אלוהים הועבר ליוחנן במדבר היבש של בקעת ה'  , לוקס אומר לנו איפה  2בפסוק  ששים לב 
מירושלי המלח.  לים  מהגליל  מטה  בדרכו  מתפתל  הנהר  שבו  במקום  ארוך,  הירדן,  מסע  זה  היה  כעשרים  ם 

מעל פני הים. אזור ים המלח הוא למעשה המקום   יםמטר 1,160מפסגת ההרים של יהודה,    יםקילומטר  ושבעה
זה גם השורש ,ִמְדַּבר מתחת לפני הים! מעניין שהמילה העברית,    מטרים  500הנמוך ביותר בכדור הארץ בגובה  

כאשר אנו תוהים מדוע אלוהים   כמאמיניםם זמנים יבשים בחיינו  לעתים קרובות אנו עוברי  .ְמַדֵּבר של המילה
אותנו   מעביר  אנו דרך  היה  לי?"  לקרות  לזה  נתת  למה  "אלוהים,  לתהות,  עשויים  אנו  יבשה.  מדברית  חוויה 

את ליבנו    נעצור ונשקיט. אם  אתנוהמקום שבו אלוהים רוצה לדבר    ותוהים לאן אלוהים נעלם. למעשה, זה
באותם זמנים קשים, זהו הזמן שבו אנחנו הכי קרובים לאלוהים. המחבר של עשויים לגלות כי  באותו רגע, אנו 
ְוֶאת ַּדְּכֵאי רּוַח יֹוִׁשיַע״ (תהילים ל״ד    ,אמר  מזמור תהילים ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב;  משה כתב נבואה על  ).  19״ָקרֹוב ְיהָוה 

   :אל המדבר. הוא אמר הם הובלועם ישראל כאשר 
 

ַעל . ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו,  ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו --ְיֹסְבֶבְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו ְיֵלל ְיִׁשֹמן;   ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר ּוְבֹתהּוִיְמָצֵאהּו
 ). 12-10ל ֵנָכר (דברים ל״ב ְוֵאין ִעּמֹו אֵ  ְיהָוה ָּבָדד ַיְנֶחּנּו; ִיְפֹרׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו. ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף

 
 
  נמצא  אם אתה ללכת בעקבות אלוהים בצורה עמוקה יותר.  שהביאה את ישראל    חווית ארץ המדברה  תייה  וז

שנראה   רוחניתבמקום  מבחינה  ה,  יבש  בתור  עליו  לצעוק  תחשוב  שלך  להתקרב  ול  לה'הזדמנות  זה יאל    בו. 
, כדי שנוכל לסמוך עליו  אנחנו נשענים  שעליהםקביים  את כל הסיר  המקום שבו הוא רוצה לדבר. הוא י  בדיוק

 ישראל במדבר. אלוהים ידבר אם אנחנו מוכנים להקשיב. לעםשעשה לחלוטין כפי 
 

במצוקה שלך? האם   עזרההאם אתה יכול לחשוב על זמן בחייך שהגעת לסוף כוחך ואלוהים השיט את ידו ל
 אתה יכול לתאר בקצרה מה קרה כתוצאה מכך?
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עם יוחנן המטביל באמצע המדבר, אבל הם הגיעו בתדירות קבועה    הגיעו להיפגשא יודעים איך אנשים  אנחנו ל

ונמשכו לאמת שהוא הכריז. רוח הקודש הייתה בפעולה, והכינה את הקרקע של הלבבות של האנשים לקבל 
ותר. יוחנן הטיף  את דבר אלוהים, ישוע. אנשים הגיעו מיהודה וירושלים כדי להקשיב למטיפים הקיצונים בי

ל להפנות את  והוא דחק באנשים  לאלוהים. בתקופות של התעוררות כאשר  ילטבילה של חזרה בתשובה,  בם 
לשמוע   קילומטרים  ילכו  אנשים  חזקה,  בצורה  פועלת  אלוהים  תנ״כרוח  אמלימוד  אלוהים  יי  מאיש  בעל תי 

 עיהו: . יוחנן מייסד את השירות שלו במילת הנבואה של אלוהים דרך ישיושרה
 

ִּדבְ  ְּבֵסֶפר  ַּכָּכתּוב  ֲחָטִאים,  ִלְסִליַחת  ַהְּתׁשּוָבה  ְטִביַלת  ֶאת  ְוִהְכִריז  ַהַּיְרֵּדן  ִּכַּכר  ְּבָכל  יֹוָחָנן  ְיַׁשְעָיהּו ָהַל�  ֵרי 
ָּכל ְמִסּלֹוָתיו.  ַיְּׁשרּו  יהוה,  ֶּדֶר�  ַּפּנּו  ַּבִּמְדָּבר  קֹוֵרא  "קֹול  וְ -ַהָּנִביא:  ִיָּנֵׂשא,  ְוָהָיה  -ָכלֶּגיא  ִיְׁשָּפלּו;  ְוִגְבָעה  ַהר 

ָכל ְוָראּו  ְלִבְקָעה;  ְוָהְרָכִסים  ְלִמיׁשֹור,  ֶׁשָּיְצאּו -ֶהָעֹקב  ָהָעם  ֲהמֹון  ֶאל  ָאַמר  ָאז  ֱא�ֵהינּו."  ְיׁשּוַעת  ֶאת  ָּבָׂשר 
ְלִהָּמֵלט ִמן ֶהָחרֹון הַ  ְּפִרי ָראּוי ִלְתׁשּוָבה ְוַאל  ְלִהָּטֵבל ֶאְצלֹו: "ַיְלֵדי ִצְפעֹוִנים, ִמי הֹוָרה ֶאְתֶכם  ָלֵכן ֲעׂשּו  ָּבא. 

ְלָהִקי ָיכֹול ֱא�ִהים  ם ָּבִנים  ּתֹאְמרּו ִּבְלַבְבֶכם 'ַאְבָרָהם הּוא ָאִבינּו', ִּכי ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשִּמן ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה 
ֵּכן ַעל  ָהֵעִצים.  ֹׁשֶרׁש  ַעל  ַהַּגְרֶזן  ֻמָּנח  ּוְכָבר  ִיּגָ   ְלַאְבָרָהם.  טֹוב,  ְּפִרי  עֹוֶׂשה  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר  ֵעץ  ְלתֹו� ָּכל  ְויְֻׁשַל�  ַדע 

 ). 3-9(לוקס ג׳  ָהֵאׁש
 

בימים ההם, כשמלך הגיע לארץ מסוימת, משרתיו היו מגיעים לאותו מקום לפניו ומצווים לתקן את הדרכים  
להרח צורך  היה  אם  או  הכביש,  על  שנפלו  סלעים  מהמורות,  יהיו  שלא  של כדי  שהמרכבה  כדי  הדרך  את  יב 

חייב   היה  שהוא  מכיוון  הטיף  יוחנן  חלקה.  והדרך  ישרים  להיות  צריכים  היו  הכבישים  לעבור.  תוכל  המלך 
 .מספר לנו שהוא בישר והטיף על טבילת התשובה לסליחת חטאים 3להכין את הדרך עבור המשיח. פסוק 

 
שובה? כיצד אתה חושב שזה הכשיר את הדרך עבור  מדוע בשורת יוחנן של טבילה לחזרה בתשובה הייתה כה ח

 בשורת המשיח?
 

על ידי   יםלהיות מושחת  יםיוחנן דיבר על מחסומי הלב של האנשים. לא רק שהנפש הפנימית שלנו והלב יכול
"ֲאָבל .  שירשנו מאדם כי הוא חטא  הטבע האנושי החוטאהתקשורת, אלא גם מתוך  מ  והרגשנותמונות שראינו  

ֶרַׁשע, ַהְּדָבִרים   ַמְחְׁשבֹות  נֹוְבעֹות  ַהֵּלב  ִמן  ִּכי  ָהָאָדם,  ֶאת  ְמַטְּמִאים  ְוֵאֶּלה  ַהֵּלב  ִמן  נֹוְבִעים  ַהֶּפה  ִמן  ַהּיֹוְצִאים 
לֹא ְנִטיַלת ה ּבְ ְרִציחֹות, ִנאּוִפים, ְזנּוִנים, ְּגֵנבֹות, ֵעֻדּיֹות ֶׁשֶקר ְוִגּדּוִפים. ֵאֶּלה ֵהם ַהְמַטְּמִאים ֶאת ָהָאָדם, ֲאָבל ֲאִכילָ 

הם לא ראו את    -  זה הדבר שפגע והעליב את מנהיגי ישראל  ).18-20ָיַדִים ֵאיָנּה ְמַטֵּמאת ֶאת ָהָאָדם" (מתי ט״ו  
אלוהים   מצוותולא ראו שהתורה,    מצוותאת  הם היו מחויבים לחלוטין לשמור  .  תשובהחזרה בהצורך שלהם ב

רחוקים  עם של אלוהים כמה  לראות  אלא הם ניתנו כדי להתנו כדי להציב סטנדרט שלפיו צריך לחיות,  ינלא  
 מושיע.ב, ואת הצורך שלנו  ןתואנחנו מלקיים א

 
לאהוב   אפשר  איך  המצוות?  את  שמר  פעם  אי  מישהו  ְּבָכל"האם  ֱא�ֶהי�  יהוה  ּוְבָכל-ֶאת  ּוְבָכל  -ְלָבְב�  ַנְפְׁש� 

, )10י'    (יוחנן  לנו  דשים, חיים שבן האלוהים בא לתתאנו זקוקים לחיים ח  ).5/ דברים ו׳    37ְמֹאֶד�״ (מתי כ״ב  
גרסה   כאילו  מגונדרתלא  עכשיו,  שלך  טובים  הכי  החיים  של  גרסה  לא  מאדם,  שירשנו  החיים  תכלית    של 

טא ו, הטבע החהיא עבור בשרנו  עלא, הדרך של ישוהאמונה שלנו היא להיות גרסה "טובה יותר" של עצמך.  
ִּבי.  ,  כתב  שאול השליחעם המשיח.    שייצלבשלנו, כדי   ַחי  ַהָּמִׁשיַח  ֶאָּלא  ַחי,  ֲאִני  ְולֹא עֹוד  ִנְצַלְבִּתי  ַהָּמִׁשיַח  ״ִעם 

ָהֱא�ִהים ֲאֶׁשר ָאֵהַבִני ּוָמַסר ַעְצמֹו ַּבֲעִדי״ (אל הגלטים ב׳ -ַהַחִּיים ֶׁשֲאִני ַחי ַעְכָׁשו ַּבָּבָׂשר, ֲאִני ַחי אֹוָתם ֶּבֱאמּוַנת ֵּבן
20 .( 

 
בנ שלך השטן  הפנימיים  החיים  את  במלואו  למלא  המלך  של  המסע  את  לעכב  כדי  בדרך,  רבים  מחסומים  ה 

ובשמחה שלו. חזרה בתשובה היא הדרך היחידה להסיר את המחסום הנמצא בדרכנו. המטען שלך הוא   בשלום
חיים    דבר שימנע ממך לעזוב את החיים הישנים שלך, אשר נשלטים על ידי הזהות העצמית שלך. ישוע מציע

חדשים, אבל אנחנו חייבים לשחרר את הדברים שכובלים אותנו. לפני שאתה יכול להתקדם וללכת קדימה עם 
 ישוע, יש דברים שאתה חייב להשאיר מאחור. 

  
המחשבה    צורת  כשינוי  בתשובה  החזרה  את  כראוי  להבין  לחטוא    -ניתן  הרצון  כאשר  בכוונה  שינוי 

ל לשינוי בהתנהגות. זה כרוך בהחלטה לבצע שינוי של התנהגות  זה מובי  -משתנה לחוסר רצון לחטוא  
חטא עם רצון בלב  ה. לפי המקרא, הפירוש של חזרה בתשובה הוא לסור ממסוים  ו/או גישה לגבי משהו

הם   בפועלוהיישום  להשתנות ולא לחזור על אותה התנהגות שוב. כמובן, הרצון לעולם לא לחטוא שוב  
נכשלים במלחמה שלנו עם החטא (אל הרומיים  לא תמיד אותו דבר. מניסיונ   ). 19ז'  נו, לפעמים אנחנו 

אנו  שלנו,  האנושית  החולשה  בגלל  אבל  שוב,  לחטוא  רוצים  לא  ובכנות  זה,  על  מתחרטים  אנחנו  אולי 
יכולים   ידי החסד של אלוהים אנחנו  על  זאת,  עם  לחלוטין בפעולת החרטה.  להיכשל  עשויים  לפעמים 
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וב על עצמנו כמתים לחטא ולחיות עבור המשיח. אנחנו באים באומץ לפני כסא  לפנות אליו שוב, לחש
). זה לא אומר 16שיעזרו לנו בעת הצורך (אל העברים ד'    חסד ורחמיםהחסד כדי לקבל רחמים, ולמצוא  

) מאבק כנה (שהוא  1שזה בסדר לחטוא בכוונה ולאחר מכן לנסות לחזור בתשובה על כך. יש הבדל בין (
) יחס אגבי ויום יומי לגבי ביצוע החטא, כך שאדם יוכל לחזור בתשובה מאוחר  2תחדשות) ו(סימן של ה

 1יותר (סימן של העדר התחדשות).
 

המשל על הבן האובד שעזב את בית אביו והלך לארץ רחוקה. מתי התרחשה נקודת המפנה?    תחשוב עללמשל,  
 נו לבן עצמו?בזמן השיח שלו ביהאם זה היה 

 
ב! ָאקּום  ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ָאַמר, 'ַּכָּמה ְמָׁשְרִתים ְׂשִכיִרים ֶׁשל ָאִבי ֵיׁש ָלֶהם ֶלֶחם ְּבֶׁשַפע ַוֲאִני ּגֹוֵוַע ָּכאן ָּבָרעָ  ְּכֶׁשָעָׂשה

אֹו  ִׂשים  ִּבְנ�.  ְלִהָּקֵרא  עֹוד  ָראּוי  ֵאיֶנִּני  ּוְל�.  ַלָּׁשַמִים  ָחָטאִתי  ַאָּבא,  לֹו:  ְוֹאַמר  ָאִבי  ֶאל  ְּכֶאָחד  ְוֵאֵל�  ִתי 
 ). 17-20ִמְּׂשִכיֶרי�.' הּוא ָקם ְוָהַל� ֶאל ָאִביו (לוקס ט״ו 

 
לאביו.    התרחשה  תיתיהאמאני חושב שנקודת המפנה   לחזור הביתה  פעל כדי  בפסוק שבע עשרה כאשר הוא 

אלוהים   במעשינו.  צופה  הוא  אבל  לאלוהים,  דברים  אומרים  אנשים  לב,    מכיר הרבה  למילים   ללאכל  קשר 
יפטרו את עצמם  ש. יש כאלה  בלבבות שלנו  הדברים שמתרחשיםידברו בשם  . הפעולות שלנו  אומריםאנחנו  ש

הם צאצאיו שמכיוון ש  ואומריםכויותיהם האתניות,  נשענים על ז, כי הם  מטבילתו של יוחנן לחזרה בתשובה
הדין. זה אותו דבר    םיוהם יהיו בסדר ב ולכן  אלוהים,    של  הנבחר  בחוזה שהם העםלהם סעיף    יששל אברהם,  

או למדינה נוצרית, הם יהיו בסדר, אבל השקר הזה  מאמינההיום. יש מי שחושב שמכיוון שהם נולדו למשפחה 
 האמת. ימנע מהם את

 
. ההונאה הטובה ביותר  הרצויה בעיניוהאויב שלנו, השטן, משתמש בשקר הזה כל הזמן כדי להגיע לתוצאה  

ידי מעשים ולא על ידי קבלה של האמונה שכל אחד יכול להגיע לגן עדן על  היא זו שנראית הכי קרובה לאמת.  
החטאים   עבור  הצלב  על  ישוע  של  התורה  שלוהמוות  הונאה.  שלך    ניתנה  היא  הצורך  את  לך  להראות  כדי 

אחד  ב אף  התורה    מאתנו מושיע.  את  לשמור  יכול  לא  החוק    -בעצמנו  את  למלא  כדי  מושיע  צריכים  אנחנו 
״הּוא  חטא בגופו על העץ.  הששילם לחלוטין את עונשו של    האחד  ,כלומר  .ולהעביר אותנו מעונש החטאעבורנו  

תֹו ִנְרָּפא ָלֶכם״ (אגרת ֲאֶׁשר ֶאת ֲחָטֵאינּו ָנָׂשא ְּבגּופֹו ַעל ָהֵעץ, ְּכֵדי ֶׁשָּנמּות ְלַגֵּבי ַהֵחְטא ְוִנְחֶיה ַלְּצָדָקה; ֲאֶׁשר ְּבַחּבּוָר 
 .  כלשהו נבחרבחוזה של אלוהים לגבי עם אין סעיף  -לחטא  יחידהי הוא התחליף  עישו ).24 פטרוס הראשונה ב׳ 

 
הם   חרב.  כמדקרות  לליבם  חדר  אלוהים  דבר  הבשורה,  את  והטיף  קם  כיפא  כאשר  השבועות,  חג  של  ביום 

ֵּכיָפא:   ֵאיפֹוא ָמה "ַאִחיםהגיבו,   ָלֶהם  ָאַמר  ְוִהּטָ   ׁשּובּוַנֲעֶׂשה.  ַהָּמִׁשיַח  ִּבְתׁשּוָבה  ֵיׁשּוַע  ְּבֵׁשם  ִמֶּכם  ִאיׁש  ִאיׁש  ְבלּו 
מתעד את מילותיו הראשונות  מרקוס ). 38ִלְסִליַחת ֲחָטֵאיֶכם, ּוְתַקְּבלּו ֶאת ַמְּתַנת רּוַח ַהֹּקֶדׁש (מעשי השליחים ב׳ 

ׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ְוַהֲאִמינּו    "ָמְלָאה ָהֵעת ּוְקֵרָבה ַמְלכּות ֱא�ִהים!  ע בתחילת שליחותו בגליל בצורה הבאה:ישו  של
א׳   (מרקוס  מלכות האלוהים היא חזרה בתשובה   ).15ַּבְּבׂשֹוָרה!״    וקבלה של  לפני אלוהים  הדרך היחידה אל 

כ המשיח  של  החלופי  ההמוות  כלומר    עבוראלוהים    של  תשלוםצורת  הישועה,  דרך  זוהי  את חטאך.    לקבל 
 ).12א' המשיח (יוחנן 

 
. עצם העובדה שנטבלנו אינה משנה את ליבנו;  שעלינו לעשות פרי ראוי לתשובהבפסוק שמונה,  אומר לנו    יוחנן 

יהיו   הדברים  החיים.  באורח  לשינוי  יוביל  הפנימי  השינוי  פנימי.  שינוי  של  חיצוני  סמל  רק  מהווה  הטבילה 
הפנימי   השינוי  בגלל  מבחוץ  על  ששונים  לצער  תוביל  אמיתית  תשובה  התרחש!  הרצהכבר  שלנו  חטא.  ונות 

במשיח.   חדשים  חיים  נקבל  כאשר  כאשר   מדועישתנו  שלנו,  ההרסני  לחטא  כבולים  להישאר  רוצים  אנחנו 
 ? שישוע העניק לנו במותוחיות את החירות לכדי שוחררנו 

 
 מה כוונת הביטוי "וכבר מונח הגרזן על שורש העצים"? 

 
לכוון את מקום החיתוך בצורה הנכונה, אדם  יוחנן מספק תמונה עוצמתית של משרת שמתכוון לכרות עץ. כדי  

להכות   כדי  ראשו  מעל  הגרזן  את  מניף  שהוא  לפני  רגליו  את  ומייצב  השורש,  על  שלו  הגרזן  להב  את  מניח 
) תמונה של אדם או עם (אומה היא אוסף של 1בחוזקה בשורש. ישנן שתי דרכים להסתכל על התמונה הזאת.  

אם אחידה).  ארגונית  זהות  בעלי  ערך.    אנשים  כחסר  לאש  וייזרק  ייחתך  העץ  בתשובה,  חזרה  הגרזן  2אין   (
המשיח עבודת  של  תמונה  גם  להיות  יכול  השורש  על  שלנו  בחיינו  המונח  בתשובה  החזרה  באמצעות  אשר   ,

ששאול  מה  זה  מאדם.  שירשנו  השורש  אותו  שלנו,  החטא  בעיית  על שורש  שלו  הגרזן  את  יניח  בו,  והאמונה 

 
     :repentance-is-https://carm.org/whatCARM, the Christian Apologetics and Research Ministryתורגם מתוך אתר האינטרנט  1
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ַהֵחְטא  אל הרומים,  לנו באגרת שלו    כותב ֶׁשֵּיָהֵרס ּגּוף  ״זֹאת ָאנּו יֹוְדִעים: ָהָאָדם ַהָּיָׁשן ֲאֶׁשר ָּבנּו ִנְצַלב ִאּתֹו ְּכֵדי 
 ).6ְולֹא ִנְהֶיה עֹוד ֲעָבִדים ַלֵחְטא״ (אל הרומים ו׳ 

 
נושעים  כאשר נולדים    אנחנו  נולד  מחדשאנו  הג  יםאו  במשיח.  חדשים  חיים  מקבלים  ואנחנו  רזן מלמעלה, 

ה על  גם  שמונח  יכול  לשורש  מיוחס  והתשוקות  ניתוק  להיות  הפיזיות  התאוות  את  שהזין  מה  כל  שלנו.  של 
לטבילה   מעבר  הרבה  הייתה  יוחנן  עבור  בתשובה  חזרה  של  רוחניתבירדן  המשמעות  היא .  וחוויה    הכוונה 

לחדר, עובד או  ף  הורה, שותכבן זוג,    -. בכל הקטגוריות של החיים  חיינומעורבות של הרצון שלנו לשנות את  ל
החזרה בתשובה שלנו  את האמונות שלנו, לא רק לתת להם אישור מילולי. אם    ליישםאנחנו צריכים    -  מעסיק

 .ובהתייחסות שלנו כלפי אחרים, בגישה שלנונתינה שלנו, ב:  ותשפיע על חיינו בדרכים גלויהיא ת, אמיתית
 

ל חייב  זה  אבל  בלב,  עצבות  עם  להתחיל  יכול  אמיתית  זה  חרטה  לא  זו  אחרת,  נחושה;  פעולה  עם  הסתיים 
חיים  ל תוביל, כך חזרה בתשובה ואמונה בישוע ואימאואמונה בישוע. בדיוק כמו שחיים חדשים נוצרים מאבא 

חזר בתשובה.   אף פעם לא, אבל הוא  התחרטקריות  -חדשים מלמעלה. חרטה אינה חזרה בתשובה. יהודה איש
ולי  יכל הוא   ברכיו  על  לאלתחנן  להפול  הוא  אבל  אלוהים,  של  זאת  סליחתו  הוא  עשה  תוצאות  מפני    פחד . 

התאבד  , מה שגרם לו להחזיר את הכסף לפרושים, אבל הוא מעולם לא חזר בתשובה. במקום זאת, הוא החטא
 ).5-8 כ"ז (מתי ה וומת בייאוש במקום למות בתקו

 
. ישוע דיבר על יוחנן ואמר  מאוד  ים השתמש בו שיטותיו של יוחנן המטביל לא היו רגישות במיוחד, אבל אלוה

ם ָּגדֹול ִמֶּמּנּו״ ״ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם, לֹא ָקם ִּבילּוֵדי ִאָּׁשה ָּגדֹול ִמּיֹוָחָנן ַהַּמְטִּביל, ַא� ַהָּקֹטן ְּבַמְלכּות ַהָּׁשַמיִ   עליו,
 ). 11(מתי י״א 

 
גדול כמו יוחנן המטביל. מה היה מיוחד ביוחנן שהפך    ישוע אמר כי לפני שהמשיח נכנס לתמונה, לא היה איש 

 אותו לאיש כה גדול? 
 

אכפת מהכבוד או מהיוקרה של  לו  . לא היה  חי  יוחנן עשה את ההיפך הגמור ממה שהיה נהוג בתקופה בה הוא
שמ ויראת  צדק  לגבי  מודאג  היה  הוא  אופי  יהמנהיגות.  בעל  חזק  מנהיג  היה  הוא  הוא  אדירים.  את  .  הרגיז 

ראשי  ה הפרושים,  ואכל  הכצדוקים,  התלבש  שלא  בכך  והסופרים  להיכנע  כמוהםהנים  התכוון  לא  הוא   .
פשוט ולכן חי אורח חיים  ֲחָגִבים   :לשחיתות,  ּוַמֲאָכלֹו  ְּבָמְתָניו,  עֹור  ֲחגֹוַרת  ְוָחגּור  ְּגַמִּלים  ְׂשַער  ָלבּוׁש  ָהָיה  יֹוָחָנן 

"לפנות את הדרך" לפני האדון, "להכין את הדרך" ואז    ירות שלו הייתהמטרת הש  ).6ּוְדַבׁש ַהַּיַער״ (מרקוס א׳  
 "לזוז הצידה".  

 
י ֶׁשֵאין לֹו,  ָׁשֲאלּו ֲהמֹון ָהָעם: "ִאם ֵּכן, ֶמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות?" ֵהִׁשיב ָלֶהם: "ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵּתי ֻּכֳּתנֹות ַיֲח�ק ִעם ִמ 

ּכֵ  ַיֲעֶׂשה  ָמזֹון  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵהִׁשיב ּוִמי  ַלֲעׂשֹות?"  ָעֵלינּו  ֶמה  "ַרִּבי,  ָׁשֲאלּו:  ְלִהָּטֵבל.  ָּבאּו  מֹוְכִסים  ַּגם  הּוא."  ַּגם  ן 
ֶּׁשִּנְקַּבע ָלֶכם." ַּגם ַאְנֵׁשי ָצָבא ָׁשֲאלּו אֹותֹו: "ַוֲאַנְחנּו, ַמה ַּנֲעֶׂשה?" ָאַמר ָלֶהם:   ָלֶהם: "ַאל ִּתְּגּבּו יֹוֵתר ִמַּמה 

ַּתַעְׁשקּו ְמַהְרֲהִר   "ַאל  ְוַהֹּכל  ְּבִצִּפָּיה  ָׁשרּוי  ָהָיה  ֶׁשָהָעם  ֵּכיָון  ְּבַמְׂשּכְֻרְּתֶכם."  ְוִהְסַּתְּפקּו  ִּתְגְזלּו,  ְוַאל  ים  ִאיׁש 
ְּבַמיִ  ֶאְתֶכם  ַמְטִּביל  ָאְמָנם  ֲאִני  ֻּכָּלם:  ֶאל  ְוָאַמר  יֹוָחָנן  ָּפָנה  ַהָּמִׁשיַח,  ֶׁשָּמא הּוא  יֹוָחָנן  ַעל  ֲאָבל ּבֹוא   ם,ְּבִלָּבם 

ּו ַהֹּקֶדׁש  ְּברּוַח  ֶאְתֶכם  ַיְטִּביל  ְנָעָליו. הּוא  ְׂשרֹו�  ֶאת  ְלַהִּתיר  ָראּוי  ֵאיֶנִּני  ֲאֶׁשר  ִמֶּמִּני  ֶהָחָזק  ְּבָידֹו  ָיבֹוא  ְבֵאׁש. 
ֹוץ ִיְׂשֹרף ְּבֵאׁש ִּבְלִּתי ִנְכֵּבית."  ִקְלׁשֹון ַהִּמְזֶרה ְלַנּקֹות ֶאת ָּגְרנֹו ְוֶלֱאֹסף ֶאת ַהִחָּטה ֶאל ָהָאָסם ֶׁשּלֹו, ַא� ֶאת ַהּמ

יֹו ֲאֶׁשר  ָהֹרַבע,  ַׂשר  הֹוְרדֹוס  ֲאָבל  ַהְּבׂשֹוָרה.  ֶאת  ָלֶהם  ְּבַהִּטיפֹו  ָּבָעם  ֵהִאיץ  ֲאֵחִרים  ַרִּבים  ִּבְדָבִרים  ָחָנן  ַּגם 
ַעל ָהָרִעים, הֹו-הֹוִכיחֹו  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְוַעל  ִפיִליּפֹוס  ָאִחיו  ֵאֶׁשת  ֶאת ְּדַבר  ָּכָלא  זֹאת: הּוא  ֶאת  ַּגם  ַהֹּכל  ַעל  ִסיף 

 ).  10-20יֹוָחָנן ְּבֵבית ֹסַהר (לוקס ג׳ 
 

). אנחנו לא משתמשים בהם הרבה בימים אלה. כאשר נקצרו צרורות החיטה,  17  וק(פס  מה זה קלשון המזרה?
זורקים  כך    ר. אחחביטותשם הפרידו את המוץ מן החיטה באמצעות    הגורן,גבעה,  הנלקחו אל ראש  הם   היו 
באוויר   את המזרה  הצרורות  קלשון  והרוח  באמצעות  המוץ,  את  מפיצה  ו  הייתה  הגבעה,  בין    הפרידמבמורד 

בן האנשים השייכים למשיח, תהיה הפרדה  אחרית הימים, הזמן שבו  מדבר על    יוחנןהחיטה לבין מה שיישרף.  
 .ואלו שסירבו להצעת החסד שלו

 
ריך את המשיח, ועל הערכתו הנמוכה כלפי עצמו. באותם ימים, רק משרתים  אנו קוראים על כמה שיוחנן מע

בזויים היו מורידים את נעליו של אדם מסוים. יוחנן אומר שהוא לא ראוי אפילו להתיר את שרוך נעליו של 
תים קרובות מנהיג  יהאדון. השקפתו על ישוע היא מה שעושה את האיש הזה לכל כך גדול בעיני אלוהים. לע

את  גדו משמשים  כאלה  דברים  עליה.  או  עליו  אומרים  שאנשים  הטובים  לדברים  להאמין  להתפתות  עשוי  ל 
 האויב כדי לנפח את גאוות המנהיג אם יאמין להם.
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. הוא היה נביא ויותר מנביא. הוא לא הלך  כדי שאלוהים יוכל להשתמש בוקטן מספיק    היה עם זאת, יוחנן  
התנ"ך",מכללת  "ל אלוהים  נביאי  אותו    לא,  שםהוביל  השקט  אותו  למדבר  ואימן  איתו  לו    הייתה.  דיבר 

לו שהוא מבצע ניאוף על ידי נישואים   ואמרמול הורדוס    עמד. הוא  וביעל ידי אומץ ל  שהייתה ניכרתתשוקה  
בימים החשוכים  גברים ונשים כאלה ל . כמה אנחנו זקוקיםבכלא הוא נאסר , ועל כך הורודיהלאשתו של אחיו, 

, שנועד לטלטל אנשים מתרדמה רוחנית  ונועז. המסר שלו היה חזק  צפים בשחיתות בקרב המנהיגותהללו, המו
 כדי שיוכלו לראות שהם עבדים לחטא וצריכים לחזור בתשובה ולשנות את דרכיהם.

 
שהוא עשה   הטבילההמנהיגים הדתיים, בכך שדרש מהם להיטבל. סוג  את  יוחנן זעזע את היהודים, כן, אפילו  

. זה תקף את הגאווה  לעם ישראל לאחר גיורשל גולים, גויים (שאינם יהודים)    לכניסתםור בדרך כלל  היה קש
 היהודית. 

 
לחשוב   התחילו  המשיח  שיוחנןהם  תשובתו  המובטח  הוא  והצנועה  .  "  הייתה  יוחנןשל  הישירה  אינני "לא". 

בא למקום    על המשיח. כאשר ישוהאנשים מעצמו וסיפר להם ע  את  הרחיק  ראוי להתיר את שרוך נעליו". יוחנן
 . עוהוטבל, תפקידו של יוחנן היה להעביר את קהילתו לישו

 
זֶ  ָהעֹוָלם.  ַחַּטאת  ַהּנֹוֵׂשא  ָהֱא�ִהים  ֵׂשה  "ִהֵּנה  יֹוָחָנן:  ָאַמר  ִלְקָראתֹו.  ָּבא  ֵיׁשּוַע  ֶאת  יֹוָחָנן  ָרָאה  ה ְלָמֳחָרת 

ִאיׁש ֲאׁשֶ  'ַאֲחַרי ָּבא  ָעָליו,  ִיָּגֶלה ֶׁשָאַמְרִּתי  ְלַמַען  ֲאָבל  ִהַּכְרִּתיו,  לֹא  ַוֲאִני  ָהָיה'.  ִלי  ֹקֶדם  ִּכי  ְלָפַני,  ְּכָבר  ר הּוא 
 ). 29-31(יוחנן א׳  אִתי ֲאִני ְלַהְטִּביל ְּבַמִיםְלִיְׂשָרֵאל ּבָ 

 
כה   שירות  מערך  להם  יש  כאשר  שלהם  הקהילה  את  למסור  כמו  כזה  דבר  לעשות  שיכולים  הגברים  מעטים 

אותה גישה צריכה להיות בלבבות שלנו. המשימה שלנו היא להצביע ולספר לאנשים אחרים על ישוע, עוצמתי.  
 וזה מה שיוחנן עשה.

 
ברכה   ניצחון,  מלאים  חיים  הבטיח  לא  הוא  מכך.  רחוק  השגשוג.  בשורת  של  מטיף  היה  לא  המטביל  יוחנן 

להיחשב כמטיף   עשוי  והצלחה כלכלית. במונחים של היום, הוא  לדעתך    שלהדוק  מתמשכת  יום הדין. האם 
 למטיף שעשה את הדברים האלה? נמשךהיית 

 
) יוחנן ביצע במכוון את הפגישות שלו בשדות פתוחים, הזמין אנשים לשבת על האדמה הקשה, ללא קשר 1

 היה גשום או שמשי. אםלמזג האוויר, 
היה ראוי להופעה בציבור או    ) יוחנן לבש בגדים מלוכלכים משיער גמלים, והוא אכל חרקים. הוא בקושי2

 שהיה קל להתחבר אליו, אבל נראה שאנשים היו מסוקרים לגביו.  
) הוא לא היסס להעליב את המאזינים שלו על ידי כך שקרא להם חבורה של ילדי צפעונים וכל הזמן דיבר  3

 על המשפט ויום הדין. 
לו  ימבי) הוא הביך פקידים בכירים בממשלה על ידי חשיפת סודות פרטיים  4 שים שלהם. לא היה אכפת 

 מלהיות פופולרי מבחינה חברתית. 
 

תשווה בן הדרשות של יוחנן לדרשות שאנו שומעים היום. זה פלא שאנשים בכלל באו לשמוע אותו, אבל הם  
לעולם את מלכות האלוהים. יוחנן היה קול במדבר    והביאשבאו! רוח ה' הייתה עליו, והכינה דור של אנשים  

תפיסת האמת והצדק של האנשים. כיצד אתה חושב שהיית מגיב אם היית נחשף ללימוד שלו? היו  שזעזע את  
 . להגיד חשובושאין לו שום דבר אנשים שהגיעו למסקנה שהוא מטורף, 

 
עם  לו  שהיו  המיוחדים  היחסים  בגלל  רק  ממשפט  פטור  היה  יהודי  בעיניהם,  חשובה.  נקודה  הבהיר  הוא 

פי יוחנן, זה     לא היה מספיק להיות צאצא של אברהם. יוחנן המטביל קרא לאנשים ליצור קשר אלוהים. על 
את הדרך    פילסעם אלוהים. הוא הצביע על הדרך אל ישוע, שלא רק הראה לנו את הדרך אל האב, אלא    אישי

 בשבילנו כדי שנוכל להיות במערכת יחסים עם האב.
 

לשמוע   הרגישות  את  לי  תן  אלוהים,  מדבר,  כתפילה:  את  שאתה  לחשוף  כדי  משתמש  אתה  במי  קשר  ללא 
לי תמיד   עזור  ועוצר אותי מללכת אחריך.  להסיר במהירות כל דבר בחיים שלי שמחזיק  לי  תן  האמת שלך. 

 להצביע על הדרך אל ישוע כמו עבדך יוחנן. 
 

 קית' תומאס
 keiththomas7@gmail.com :לדוא"

  www.groupbiblestudy.com אתר אינטרנט:
 

http://www.groupbiblestudy.com/
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