
1 
 

   קורא ללוי המוכס. ישוע  10
 27-39לוקס ה' 

 לוקס: מסע בעקבות חייו של ישוע
 

היו תחושותיך,  תאר לעצמך שהיית נבחר על ידי ישוע להיות תלמידו וללכת אחריו. כיצד היית מרגיש? מה 
 או חששותיך בעודך מתחיל את המסע עם ישוע?  מחשבותיך

 
האליטה הדתית נגד השירות של ישוע. עלינו להזכיר לעצמנו בשלב זה, לוקס מציג בפנינו את ההתחזקות של  

שאנו נמצאים במלחמה קוסמית בין כוחות האל לבין כוחות השטן, נסיך החושך. במלחמה זו, האויב ישתמש 
באנשים דתיים כדי להשחית או להחניק את הקריאה ואת הצמיחה של אלה שנשדדו ממחנה האויב (מתי ט"ז 

פעם שיש תצוג18 פעולה או מהלך שמקדם את מלכות האלוהים, תמיד תהיה תגובה). בכל  ידי    נגדית  ה,  על 
ולהיות  ללכת  לאיש שנרפא מצרעת  ישוע אמר  שלנו,  ידי השטן. בלימוד האחרון  על  כוחות החושך הנשלטים 

 מספר לנו  מרקוס, אם כי  זאת  שהוא עשה  אנו יוצאים מנקודת הנחהעדות לכהונה בבית המקדש בירושלים.  
להיכנס לעיר בגלל ההמונים   יכללא אליו הגיע, מה שהוביל לכך שישוע  התחיל לספר לאנשים בכל מקום שהוא

 נגד ישוע. לצאת הזדמנות לחפש בנרותגורמת לאנשים דתיים  שנרפא). עדותו של האיש המצורע 45 מרקוס א'(
 

ּוְׁשמֹו   ַהֶּמֶכס  ְּבֵבית  ָרָאה מֹוֵכס יֹוֵׁשב  ֵכן  ַאֲחֵרי  ָעַזב ֶאת ְּבֵצאתֹו  ַאֲחַרי". הּוא ָקם,  "ֵל�  ֵיׁשּוַע:  לֹו  ָאַמר  ֵלִוי. 
ִּבים ִעָּמֶהם.  ַהֹּכל ְוָהַל� ַאֲחָריו. ְּבֵביתֹו ָעַר� ֵלִוי ִמְׁשֶּתה ָגדֹול, ְוָקָהל ַרב ֶׁשל מֹוְכִסים ַוֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ָהיּו ְמסֻ 

לְ  ְוָאְמרּו  ָרְטנּו  ְוסֹוְפֵריֶהם  ַהְּפרּוִׁשים  ַהּמֹוְכִסים ַא�  ִעם  ְוׁשֹוִתים  אֹוְכִלים  ַאֶּתם  "ַמּדּוַע  ַתְלִמיָדיו: 
ת ְוַהחֹוְטִאים?" ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: "לֹא ַהְּבִריִאים ְצִריִכים ְלרֹוֵפא, ֶאָּלא ַהחֹוִלים. לֹא ָּבאִתי ִלְקרֹא אֶ 

 ). 27-32׳ ַהַּצִּדיִקים ִלְתׁשּוָבה, ִּכי ִאם ֶאת ַהחֹוְטִאים (לוקס ה
 

לאחר שישוע ריפא את האיש המשותק בכפר נחום, הוא יצא מהבית וראה מוכס בשם לוי יושב בבית המכס.  
בתקופתו של ישוע, הממשלה הרומית שלטה בארץ והטילה מס כבד על האוכלוסייה. כפר נחום, שהיה ממוקם  

מ לגבות  אסטרטגי  מקום  היה  הכנרת,  מערב  שיבצפון  ואנשים  עגלות  על  מצרים  סים  לכיוון  דרומה  נסעו 
למציע הגבוה ביותר עבור הזכות להטיל מס על   זכיינותסים על ידי מכירת  ימדמשק בסוריה. הרומאים גבו מ

מידי  מסוים    סכוםממשלה הרומית  שילמו ל  ,שלהם  שהתפשרו על הערכים. יהודים חסרי מצפון  מסוים  שטח
.  דרשההממשלה הרומית  גבוהים יותר ממה שסים  ימ  על ידי גביית  כסף  חודש עבור האזור. הם היו מרוויחים

  ֵעָׂשו ששווה ערך למה  היה  מעשה זה עבור יהודי,    היה צריך למכור את אדמתו.כדי לקנות את הזיכיון, אדם  
הבכורהעשה   את  מכר  הוא  ליעקב    כאשר  שלשלו  קערה  (בראשית    עבור  החשיבה ).  29-34כ"ה  נזיד  לפי 

לאויב, דחו את נחלתם, לא רק לעצמם    מכרו את עצמם. הם  גות בוגדנית והתפיסה היהודית, זו הייתה התנה
 כך גם דחו את אלוהים. באלא גם לילדיהם, ו

 
אנשים היו   םשאותגולגולת,  י סיסים קבועים, שבדרך כלל נקראו מיסים היו שתי קטגוריות. ראשית, היו מילמ

רק לשלם  ש  צריכים  קרקע,  מס  היה  נשמו.  שהם  האוויר  אעש  כללבשביל  והשמן,  רה  היין  הדגן,  מכל  חוזים 
,  יבואיב  ים, שעסקהסישל מ  נוספתקטגוריה    הייתה,  בנוסף לכךהיה מס הכנסה של אחוז אחד מכל הרווחים.  ו
. שעברו בדרכםאלה    לאור יום אתלשדוד    למוכסיםשימוש בכבישים, אשר אפשרה    עבוראגרה    ותשלוםצוא  יי

עבור   מס  כמ עגלות  גביית  לפי  מחושבת  להייתה  שהיו  הגלגלים  אם  ות  ולעגלה.  לא  לנוסעים  הייתה סוחרים 
 . הכניס אותם לחובותריבית או יותר, ובכך  50%-השאיל להם את הכסף ב המוכסלשלם את המס,  יכולת

 
 הפרשן ר. קנט היוז אומר לנו: 

 
גובי המ [את  סיווג אותם  לעיהתלמוד  (סנהדרין כ"ב). שלא במפתיע,    תים קרובות הם יסים] כשודדים 

שסופר   זה,  במקצוע  ה כל כך נדירכנות הייתה  חלאות החברה היהודית.    -התרועעו עם בריונים ואוכפים  
אנדרטה  כתב  רומאי   פעם  ראה  שהוא  מוכסבתדהמה  שם  בקלות    מוכסים.  וכנה  ישר  על  היו  יהודים 

העברית   בחברה  ביותר  השנואים  ובזויים  –האנשים  עשירים  היו  טפילים  הם  עם.  קטגוריה   באותה 
). הם 17י"ח  (מתי  ) ועם גויים פגאניים  31כ"א  ), עם זונות (מתי  11י"ח  " (לוקס  גזלנים, רשעים, נואפים"

סים  יהרומאים. גובי המ  המשרתים שלשהם היו    מפנישלהם, אלא גם    היו שנואים בגלל הגניבה לא רק  
לשמש   יכלו  בביתכלא  מבתי-עדים  והוחרמו  וחבריו-המשפט  לוי  ב  השפלים  הכנסת.  השפל  היו  דרגת 
 1הנמוכה ביותר. 
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לוי היה מוכס. מאוחר יותר בסדרת הלימוד שלנו, כשנגיע לפרק שמונה עשרה, נכיר מוכס ראשי, שניהל כמה 
צריך   כשהיית  שפגשת  הפנים  היו  המקומיים  המס  בדוכני  הקדמיים  האנשים  לוי.  כמו  המכס  בבית  אנשים 

לאותם אנשים שישברו את רגליהם של אלה    וריםהיו קשלעבור בחלק זה של השטח. המוכסים בבתי המכס  
סחטנות. נאמר לנו  מבצעים כל מיני פעולות של  לוקחים שוחד ובעודם  שלא ישלמו. הם היו המאפיה של היום,  

  ראה תורגמת כשמ). מילה יוונית זו  27פס'  לוי (  את  , הוא ראהבית המכסניגש אל    עכאשר ישוש  סעל ידי לוק
המילה   פירוש  תיאומאיהיא  ל.  היא  מהורהר,  המילה  במבט  להביט  או  בכוונה  התבוננותתהות    להבין   בחפץ 

ז,  "(שמואל א ט  את האדם הפנימימתארת את יכולתו של ישוע לראות    מילה זו.  ובפרטי פרטיםאותו כהלכה  
7 .(2 
 

מה אתה חושב שישוע ראה באותו היום בלוי? כאשר אלוהים רוצה להשתמש בגבר או אישה, איזה סוג של 
 ות פנימיות הוא מחפש?תכונ

 
בו של לוי שמשך אותו אליו, כלומר סוג של חור בלב שיגרום לו להיות שליח טוב כאשר יהאדון ראה משהו בל

את הישות   -את האופי שלנו    -הוא יפנה אל האדון וייסלחו לו חטאיו. האדון רואה את מה שאנחנו מבפנים  
להיר עשויים  אנחנו  שלנו.  הרוח  את  שלנו,  נראים  הפנימית  אנחנו  איך  אבל  חיצונית,  מבחינה  מושלמים  אות 

״...ְוִאּלּו ּתֹוָכם ָמֵלא    , הוא סיפר להם מה הוא ראהםהוסופרי  מבפנים? כאשר הוא מתח ביקורת על הפרושים 
כ״ג   (מתי  ְוָעֶול״  ְצִביעּות  ְמֵלֵאי  ִּבְפִנים  ֲאָבל  ֻטְמָאה...  ְוָכל  ֵמִתים  על כך  כאשר אנחנו מהרה  ).27-28ַעְצמֹות  רים 

שלילי באופן  כך  על  לחשוב  תמיד  צריכים  לא  אנחנו  הפנימי,  באדם  שאנחנו  מה  כל  את  רואה  כי  שאלוהים   ,
שווי    רואה  עישו  ).47"ִהֵּנה ֶּבֱאֶמת ֶּבן ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין ּבֹו ִמְרָמה" (יוחנן א׳  נתנאל, אמר לו,    ראה ישוע אתכאשר  

אל מי    היום  אנחנושסבירה, הוא רואה מעבר למי    ו בצורה בלתי אנחנו מעריכים את עצמערך בנו, גם כאשר  ו
 . בו לקבל את חסדוהוא ראה את הרעב בחייו של לוי ובחר   בעתיד.  נהיה בוש
 

בו של לוי, אבל  יבל  התרחש לפני כן. אנחנו לא יודעים מה  זה היה עד כדי כך פשוט"ֵל� ַאֲחַרי".  ישוע אמר ללוי,  
כיצד לוי .  שלו היה ממוקם  בית המכסשבהן  על הגבעות    נתן בדיוק  ישועש  לדרשהסביר להניח שהוא הקשיב  

לוי מעולם לא ראה את עצמו  הוא בטח היה בהלם מוחלט?  קיבל את הקריאה על ידי    להיקראראוי  כאדם  ! 
האויב הרומי נגד עמו. מה  בכך ששירת את    יו,אלוהים. הוא ראה את עצמו כבלתי נסלח ומוכתם לעד בחטא

לו  בוהמושיע ראה   ישוע קרא  לוי הגיע    לעבור מאורח חיים חוטא?  בחייו    לנקודהלחיים של סיפוק ושמחה. 
הכילה כל כך    ע! ההזמנה של ישולהתקדםדרך    נפתחה בפניו ,  לפתע.  לריקנות הפנימית שבומודע    שהוא היה

  עם. ישוקבלה והבטחה לחיים חדשימשמעות הקריאה שלו הייתה  אחרי."    לךהרבה באותן מילים פשוטות; "
 בעל ערך; כתוצאה מכך, הוא בחר אותו! שהיה  בלויראה משהו 

 
ַאֲחָריו"הוא   ְוָהַל�  ַהֹּכל  ֶאת  ָעַזב  עשה הפסקה מחייו הקודמים.  28(פס'    "ָקם,  לוי  לרגע.  זה  על  נחשוב  בואו   .(

ו וללכת  שבו הוא קיבל קריאה ספציפית לעזוב את הקריירה של  ,נקודת המפנה לעבר ישוע הייתה רגע מכריע
אחרי המשיח במערכת יחסים חונכת. לא היה שום סיכוי לחזור אחורה אם זה לא יסתדר. הוא ידע את זה, 
האחרים   התלמידים  הזיכיון.  את  במהירות  ייקח  אחר  מישהו  שלו,  המכס  מבית  והתרחק  עזב  הוא  שכאשר 

), אבל עבור לוי, פעולה 3ן כ"א שהיו דייגים תמיד יכלו לחזור לדוג, ולמשך בוקר אחד הם באמת עשו זאת (יוחנ
פעם היה אדם לא מקובל, לוי היה אותו אדם, אך עם זאת ישוע הפך את -ת. אם אייזו מעולם לא הייתה אפשר

 החוטא הראשי הזה לשליח.
 

שישוע התחבר עם מישהו כה שפל ובזוי. תודה לאל שהוא  מכך  אלה שהיו עדים לקריאתו של לוי היו מזועזעים 
מי שנמצא בלב הסערה כלומר, כל מי שחושב שהוא אינו ראוי לחסד, יש נמל שבו הוא יכול  לכל  !  זאת  עשה

? האויב יפתה אותנו ללכת לשם, אבל חזרה לחיים  אחורה חשבת לחזוראי פעם ? האם יךלגבמה  לעגון בבטחה.
לע לזכור.  לזו שאנו מתפתים  זהה  אינה  לעולם  שלנו  על הזמנייהישנים  אנו חושבים  ם הטובים, תים קרובות 

ובושה שהתרחשו    התחושותאבל אנחנו שוכחים את   יכולים בהפנימיות של בדידות, אשמה  לא  ליבנו. אנחנו 
 לחזור. שרוף את הגשרים שלך, צדיק של אלוהים!

 
הבשורה הראשונה בברית החדשה. אנו רואים   כתב את . הוא מתנה של אלוהיםשמו של לוי שונה למתי, כלומר 

 עישושהוא עשה היה לארגן מסיבה לחבריו, שבה  הראשון    שהדבר  מפני,  נפשופה את  הציכה גדולה  שמחה  ש
נ  היה . אתה רוצה להעביר  רצון לא ללכת הביתה לבדך  יש בך,  בליבךגע  ואורח הכבוד. כאשר אלוהים באמת 

, ואתה רוצה להביא אחרים איתך! מתי מתחיל לחשוב על החברים שלו ואיך הוא מתכוון להציג  הלאה  את זה
הוא  בפני  אותם   שלואת    עזבמושיעו.  הפרנסה  כדי  מקור  במשאביו  השתמש  הוא  אבל  ידיו  ,  את  להושיט 

 
 AMG Publishers, Chattanooga, 1996. Page 1631. , Hebrew Greek Keyword Study Bible, Spiros Zodhiatesתורגם מתוך 2
 



3 
 

היא דוגמה    אהבה מסוג זה כלפי אחרים).  29פס'  (  שבו ישוע היה אורח הכבודחבריו. הוא הכין משתה גדול  ל
ואחרים שאוכלים איתם.   מוכסיםעם שורה של  במסיבה הזו יש שמחה, צחוק, אוכל ויין טוב,  מצוינת עבורנו.  

 ). 23מסיבה הייתה בראש סדר היום (לוקס ט"ו  –שחזר הביתה לאביו זה דומה לסיפור של הבן האובד 
 

בטח לא הבינו  . ללא ספק, כמה מחבריו הקרובים ביותר  על חווית המסיבה הזו מנקודת מבטו של מתיתחשוב  
עבודתו את  לעזוב  החלטתו  אורח  ו  את  שלו,  החייםאת  לתלמידואחר  ללכתי  כד  הישן  ולהפוך  ישוע  אלה .  י 

מ. הוא  שהכירו את מתי בטח שאלו אותו שאלות רבות לפעמים,   ואימץחייו הקודמים  נפרד  חדשה.  התחלה 
 רצונו.  לעשות את אזור הנוחות שלך כדיאלוהים עשוי לבקש ממך לעזוב את 

 
 דדת עם חוסר ההבנה שלהם? האם אי פעם היית צריך לקבל החלטה, שאחרים לא הבינו אותה? איך התמו

 
 גישתם של הפרושים 

 
תמיד יהיו אותם אנשים שיהרסו את המסיבה. יש כאלה שמחשיבים מישהו רוחני כשווה ערך להיותו קודר,  

עצמית חמורה  על ידי השפלה    למצוא חן בעיני אלוהיםמושפל, וסגפני. המשמעות של להיות סגפני היא לנסות  
גופניתשנמנע  ביותר, ומשמעת עצמית עליה    הסתכלוהם  , אולי  במסיבה  נכחו ם  הוסופרי. הפרושים  ת מהנאה 

פעמיים בשבוע.    ולצוםלחיות חיים של הכחשה עצמית    עליך, כדי להיות רוחני  מנקודת מבטםמבעד לחלונות.  
חוקים  הוספת  על ידי  ,  כך שהמציאו קנה מידה של צדק משלהםהם היו אלה שניסו לרצות את אלוהים על ידי  

  שבהתחלה ). שימו לב  4כ"ג  אנשים אחרים (מתי    הפכו לעול עלשהם בעצמם לא יכלו לשאת או למלא, ום  רבי
אינה   כלפי  הביקורת  תלמידיו.  מופנית  כלפי  זאת  במקום  אלא  ְוָאְמרּו ישוע,  ָרְטנּו  ְוסֹוְפֵריֶהם  ַהְּפרּוִׁשים  "ַא� 

לערער   האם אמרו זאת על מנת  ).30ַהּמֹוְכִסים ְוַהחֹוְטִאים?" (פס'    ְלַתְלִמיָדיו: "ַמּדּוַע ַאֶּתם אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ִעם
ישו בין  היחסים  ישו  עאת  אבל  איתם:    עותלמידיו,  והתעמת  זה  את  "לֹא "שמע  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  ָלֶהם  ֵהִׁשיב 

לִ  ַהַּצִּדיִקים  ִלְקרֹא ֶאת  לֹא ָּבאִתי  ֶאָּלא ַהחֹוִלים.  ְלרֹוֵפא,  ְצִריִכים  ִּכי ִאם ֶאת ַהחֹוְטִאיםַהְּבִריִאים  (פס' ְתׁשּוָבה,   "
ח להם  שיסלכדי    לרפואת ישועהאליטה הדתית שנזקקה    הייתה. זו  החברה הדתית לא הבינה את זה  .)31-32

  הייתה לא  הבעיה    וסופריהםהפרושים    עבור).  5ס"ד    (ישעיהו  כבגדי עדים, אשר בעיני אלוהים היו  מעשיהםעל  
; למעשה, אלוהים ציווה שיהיו  נגד מסיבותמונה היהודית, אלוהים לא היה  , שכן במערכת האשנערכה מסיבה

 זמנים של חגיגה ושמחה:
 

: ַאָּתה ּוִבְנ� ּוִבֶּת� ְוַעְבְּד� ַוֲאָמֶת�  ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג�ִׁשְבַעת ָיִמים: ְּבָאְסְּפ� ִמָּגְרְנ� ּוִמִּיְקֶב�.    ַּתֲעֶׂשה ְל�ַחג ַהֻּסֹּכת  
ַליהָוה ֱא�ֶהי� ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה: ִּכי   ִׁשְבַעת ָיִמים ָּתֹחגִוי ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי�.  ְוַהּלֵ 

 ). 13-15(דברים ט״ז  ְוָהִייָת ַא� ָׂשֵמחַ ְיָבֶרְכ� ְיהָוה ֱא�ֶהי� ְּבֹכל ְּתבּוָאְת� ּוְבֹכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדי� 
 

הבעיה של האליטה הדתית לא הייתה המסיבה, אלא האנשים שנכחו בה. לפי דעתם, אלה שרוצים לחשוף את  
כלומר,   משחיתה,  השפעה  מכל  עצמם  את  להפריד  צריכים  אלוהים,  של  הצדקני  החיים  כמו אנשים  מאורח 

ישו  מוכסים אלוהים  עוחוטאים.  של  ליבו  את  ש,  מציג  האמירה  אלבאמצעות  את  אוהב  שנפשם  ה  אלוהים 
מאהבתו  כואבת רחוקים  ההונאה  והם  ואת  שלהם  הכאב  את  רואה  הוא  אותם    והחזיקהאותם    שעיוורה . 

כל  בא, לחפש ולשמור את    ערופא רוצה לרפא את החולים. ישוכמו שכל  בחושך. הוא משתוקק להגיע אליהם  
  ).10על ידי מחלת החטא והשעבוד היום יומי. (לוקס י"ט  והופרדשאבד  מה

 
 החדשה הברית

 
שייסד ברית   מי  ישלח את  ירמיהו הנביא שהוא  לכן, אלוהים הבטיח באמצעות  שנה קודם  יותר משש מאות 

בו של אלוהים. ישוע, אלוהים בדמות בשר, הוא  יחדשה עם בני ישראל, כלומר ברית שתקרב כל אחד מהם לל
 :גדולםו, מקטנם ועד אות ידעזו ההיוזם והמגשר של הברית החדשה הזאת. כל מי שיהיה תחת הברית 

 
ְנֻאם ָּבִאים  ָיִמים  ֶאת-ִהֵּנה  ְוָכַרִּתי,  ְוֶאת-ְיהָוה;  ִיְׂשָרֵאל  ְיהּוָדה-ֵּבית  ֲחָדָׁשה--ֵּבית  ֲאֶׁשר .  ְּבִרית  ַכְּבִרית  לֹא 

ְּבִריִתי ְוָאֹנִכי ָּבַעְלִּתי -ת: ֲאֶׁשר ֵהָּמה ֵהֵפרּו אֶ ָּכַרִּתי ֶאת ֲאבֹוָתם ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ְנֻאם—ָבם ָהֵהם  ַהָּיִמים  ַאֲחֵרי  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ֶאְכֹרת  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית  זֹאת  ִּכי  ְיהָוה.  ֶאת ְיהָוה,  -ְנֻאם  ָנַתִּתי 

ֵרֵעהּו -ְלָעם. ְולֹא ְיַלְּמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלא�ִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו ִלי ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם, ְוַעל ִלָּבם ֶאְכְּתֶבָּנה
 ).30-33(ירמיהו ל״א  ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתיְיהָוה: -ְוִאיׁש ֶאת ָאִחיו ֵלאֹמר ְּדעּו ֶאת

 
הבינה   הברית הזאת תהיה שונה מן הברית הראשונה שניתנה למשה. כמובן, שהאליטה הדתית בתקופה זו לא

החדשה   הברית  של  המתווך  הוא  את    שנובאהשישוע  הציג  ישוע  אבל  ירמיהו,  ידי  אלוהים  של  עקרונות  העל 
! האליטה הדתית התקשתה וכמוני  כמוך לוי,    כמואלוהים. הוא אוהב חוטאים,  אופיו של  את    בפניהםוחשף  
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הסטנדרטים הדתיים  את    תחזק,  שהגעתה של הברית החדשהעם הברית החדשה הזאת. הם חשבו  להתמודד  
לחלוטין. הם יש סטנדרטים אחרים  אלוהים  לכדי לרצות את אלוהים. עם זאת,    בעשיית מעשים טוביםשלהם  

ודחו את מה  ת האהבה והחסד של אלוהים. כמובן, רחמיו של אלוהים שהם ראו בישוע, כלומר, א  התכחשו 
  ליבו מלא החמלה כלפי נינווה ם חשף את  אלוהים בספר יונה כאשר אלוהיו של  . ראינו את רחמי אינו דבר חדש

את אלה שהוא אהב להגיע למקום, , אנחנו כבר לא רואים את אלוהים מזמין  ע). בבשורה של ישו11ד'  (יונה  
יביא    לבית הוא  החדשה,  בברית  אינטימית  את  המקדש.  יחסים  מערכת  לתוך  יאתועמו  הוא  אותם ,   ציל 

 יהיה אלוהיהם.  סלח להם, וי, מחטאותיהם
 

 היום:שאלה ביקורתית, אולי מאוחר יותר באותו  עוד עםאליו נשים הדתיים חוזרים הא
 

ִמיֶדי� אֹוְכִלים ָאְמרּו לֹו: "ַּתְלִמיֵדי יֹוָחָנן ַמְרִּבים ָלצּום ּוְמַקְּיִמים ְּתִפּלֹות, ְוֵכן ַּגם ַּתְלִמיֵדי ַהְּפרּוִׁשים, ַא� ַּתלְ 
"ְוִכי ְיכֹוִלים ַאֶּתם ְלָהִניַע ֶאת ְּבֵני ַהֻחָּפה ָלצּום ְּבעֹוד ֶהָחָתן ִעָּמֶהם? ִהֵּנה ָיִמים   ְוׁשֹוִתים." ֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּוַע:

 ). 33-35ָּבִאים ְוֶהָחָתן ִיָּלַקח ֵמֶהם; ַּבָּיִמים ָהֵהם ָיצּומּו" (לוקס ה׳ 
 

ה? האם אתה יכול  מה האנשים הדתיים האלו ניסו לעשות? מה אתה חושב הניע אותם להגיד את הדברים האל
 ? 34-35להסביר את התשובה שישוע ענה להם בפסוקים 

 
הפרושים היו נחושים בדעתם למצוא פגם בישוע. הייתה להם מערכת מעמדות מוסרית שהם רצו לשמר. היום 

יום שישי בערב עד מדים שמאמינים שאם הם יכולים לגרום לכולם להפסיק לעבוד בשבת, חרבארץ ישראל, יש 
בערב, זאת,   שבת  עם  מרוצה.  יהיה  אלוהים  זו,  צדקה  עבודת  ידי  על  כי  חושבים  הם  יבוא!  סוף  סוף  המשיח 
לא כתוצאה מעשייה, כדי שאף אחד לא יוכל להתפאר (אל האפסיים   ,מתנתו של אלוהיםלחלוטין  ישועה היא  

. צום בלבדהים  אלובתפילה לבנו  יכדי למקד את למסוים  ). מטרת הצום היא לשים בצד את המזון לזמן  8-9  ב'
לנפש זועקים אליוענווה    מוביל  שלו, שהוא  היא    ע מעבירישוש. הנקודה  בזמן שאנו  נמצא בקרב העם  שהוא 

בעלייתו   יעזוב  האדוןאיתם. כאשר  ביחד  לשאת את העול שלהם    ןמוכשהוא  בם בוכה, וימסוגל לשמוע את ל
זה הזמן  של צום, אבל בזמן שהוא איתם,    . הוא לא אומר שלעולם לא יהיו זמניםיגיע הזמן לצום , אז  השמימה

 (החתן). להיות בנוכחותו
 

ישוע כבר   כי  עם אלוהים האב,  להתפייס  או  לא כדי לשאת חן  זאתמטרת הצום היא  עדיין  כיום  .  עשה  צום 
מטרה רב  מסוימת  משרת  כלי  זהו  רוחנית.  מבחינה  יותר  רגישים  שנהיה  כדי  שלנו  הרוחות  הרגעת  כלומר,   ,

ם בו בעת תפילה ועיסוק במלחמה רוחנית. הקבלה שישוע מובטח לנו שינתה את התפיסה  עוצמה שמשתמשי 
נקודת   את  לתפוס  הצליחה  לא  ישוע  של  בימיו  הדתית  האליטה  חדשה.  וראייה  לתפיסה  מוביל  זה  לחלוטין. 

לא  הוא בא לעשות. הם  שומה    היה  ישועשהמבט הזאת. הם לא יכלו להבין את זה כי הם לא יכלו לקבל את מי 
, הם נצמדו למעשי הצדק שלהם כדי  זאתאת הצורך שלהם. במקום    ראואת עצמם כי הם לא    להשפיליכלו  

 את עצמם:   להציל
 

ן, ִיְקַרע ֶאת ַּגם ָמָׁשל ִסֵּפר ָלֶהם: "ֵאין ִאיׁש קֹוֵרַע ִּפַּסת ַּבד ִמֶּבֶגד ָחָדׁש ְותֹוֵפר אֹוָתּה ַעל ֶּבֶגד ָיָׁשן; ִאם ַיֲעֶׂשה כֵ 
ְיׁשָ ֶהָחָדׁש ְּבנֹאדֹות  ָחָדׁש  ַיִין  ָׂשם  ִאיׁש  ְוֵאין  ַּבָּיָׁשן.  ִּתְׁשַּתֵּלב  לֹא  ֶהָחָדׁש  ִמן  ֶׁשִּנְלְקָחה  ַהַּבד  ִּפַּסת  ְוַגם  ִנים; ִאם  

ָחָדׁש ַיִין  ִּכי  ִיְצְלחּו עֹוד.  לֹא  ְוַהּנֹאדֹות  ְוִיָּׁשֵפ�,  ַהּנֹאדֹות  ֶהָחָדׁש ֶאת  ַהַּיִין  ִיְבַקע  ֵכן,  ְלנֹאדֹות    ַיֲעֶׂשה  ָלֶצֶקת  ֵיׁש 
-36ר'" (לוקס ה׳  ֲחָדִׁשים ּוְׁשֵניֶהם ִיָּׁשְמרּו. ּוִמי ֶׁשָּׁשָתה ַיִין ָיָׁשן ֵאינֹו רֹוֶצה ֶּבָחָדׁש ֶׁשֵּכן יֹאַמר 'ַהָּיָׁשן טֹוב יֹותֵ 

39 .( 
 

דש  האדם הישן והאדם הח  –לחיות את החיים תחת הברית החדשה, אומר לחיות תחת כוחה של רוח הקודש  
  מחדש על הלידה    שמבוססת. בברית החדשה יש לנו מערכת יחסים עם אלוהים  להתקיים יחדיואינם יכולים  

. אלוהים מרוצה  על ידי מעשים טוביםלרצות את אלוהים    כים לחפש דרכים כדי). אנחנו כבר לא צרי3(יוחנן ג'  
ידי   אחדעל  טוב  כלומר,  מעשה  ישוע    גאולתו,  א ובמקומנו    שמתשל  מנהגיםעבורנו.  מיישמים  לא  של   נחנו 

גמיש דיו להכיל   נאדברית הישנה, שכן  השל  יין הטרי והגמיש  נאד ה  , כלומר,הברית החדשה היין הישן אינו 
החופש   האלוהים.  רוח  של  החדש  היין  לנואת  שלל  בברית  שניתן  משום  פועל  בני   החדש  בם יהחדשה  של 

ר תודה על מה שהוא עשה, לא על מה שאנחנו מנסים  האלוהים יש רצון פנימי לרצות את אלוהים מתוך לב אסי
 .כוחנו באמצעותלעשות 

 
לפני מספר שנים, ראיינו את אחד מהאסטרונאוטים שהלכו על הירח ושאלו אותו: "על מה חשבת כשעמדת על  

" השיב:  האסטרונאוט  הארץ?"  כדור  על  חזרה  והסתכלת  הנמוך  נהירח  המחיר  את  שהציע  שהאיש  זכרתי 
בנה את החללית שבה אני צריך לחזור בחזרה". כמאמינים אנו יכולים לשמוח שמעשה הישועה  ביותר במכרז  
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פגם  יהיה  לא  לעולם  אינסופי.  אלוהים  ידי  על  בוצע  אלא  ביותר"  הנמוך  "המחיר  את  שהציע  למי  ניתן  לא 

 3יכול. -בעבודתו. הישועה שלנו היא מובטחת באותה מידה של אדריכל הישועה, כלומר אלוהים כל
 

אלוהים  של  המתנה  את  מקבל  אני  החדשה.  הברית  של  המתווך  ישוע,  את  ששלחת  אבא,  לך  תודה  תפילה: 
בי להיות כלי גמיש של היין החדש של יהיום, כלומר, את החיים החדשים שהוא בא לתת לי במשיח. הפוך את ל

לב חדש שמוכן ללכת    רוח האלוהים. שנה את החיים שלי והסר ממני את לב האבן. במקום לב של אבן, תן לי
 איתך ולציית לך. תודה על האהבה הגדולה שלך, לא רק בשבילי, אלא גם עבור אלה שסביבי. אמן! 

 
 קית' תומאס

 keiththomas7@gmail.com :לדוא"
  www.groupbiblestudy.com אתר אינטרנט:

 

 
 strations for Biblical Preaching, Published by Baker Book House, Grand Rapids, MI. Michael P. Green, 1500 Illuתורגם מתוך  3

1982 Page 310 
 

http://www.groupbiblestudy.com/

