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. זכריה פוגש את המלאך גבריאל1  
 1-38פי לוקס פרק א' פסוקים -הבשורה על
 מסע בעקבות חייו של ישועלוקס: 

 
היא   הזו  הסדרה  עבור  שלי  יותר,המטרה  ברורה  בצורה  המשיח  ישוע  את  יותר,   שנאהב  "שנכיר  עמוק  אותו 

(ריצ'רד מצ' שנלך  ו חייו של ישוע  על    סרט של לוקתיאורו העשיר והמפו  צ'סטר).יאחריו בצורה קרובה יותר" 
מעניק לנו תובנות ייחודיות על חיי מושיענו ועל אלה שחייו נגעו בהם. לימוד זה מדומה להליכה מתמדת, לא  

 !ל את נעלי ההליכה הרוחניות שלךונעמוכן ל ֵהֶיהלספרינט. 
 

 היכרות עם לוקס 
 

) במקצועו  רופא  היה  יהודי),  (לא  גוי  הקולוסיםלוקס,  את  ).  14ד'    אל  רואה  קהילה  שרועה  האומרים  יש 
דין רואה   עורך  ורופא רואה    את האנשיםהאנשים במיטבם;  ביותר שלהם;  בדיוק    את האנשיםבמצב הגרוע 

, והתואר שניתן לו  הנכבדאופילוס יאדם בשם תואהב את כולם. הספר נכתב עבור  שהם. לוקס ראה אנשים כפי
אבל תיאולוגים רבים מאמינים כי ישנה  לא יודעים בוודאות,  . אנחנוהגבוה בדרגה  הוא התואר הרגיל של פקיד 

 . קיסרהיצג אותו לפני שאול שידין של העורך  היה אופילוסיאפשרות שת
 

הפליג לירושלים אחרי המסע השלישי של  כאשר  פי לוקס היא יצירה זהירה. לוקס היה עם שאול  -הבשורה על
עמים בסיפור. ישנה סבירות גבוהה שבמשך השנתיים "אנחנו" מספר פ  , בהתייחסו להשתתפותו במילהשאול

המהומה   לאחר  בכלא  שהה  הששאול  השליחיםבבית  (מעשי  שהיה    לוקס),  30כ"א    מקדש  בזמן  אותו  ביקר 
של שאול לרומא, ישנה אפשרות שניצל את הזמן   וכלוא בקיסריה וחיכה להילקח לרומא. בעודו ממתין למעבר

לוקס    ,3א' פסוק    בלוקסלפני הקיסר.    של שאול  עבור המשפט הקרוב  הזה כהזדמנות להיפגש ולתעד עדויות
הופעתו   מתעד אתאופן שבו הוא בייקנות שלו ניתן לראות דוגמה לד בזהירות.  היטב ו שהוא חקר את הכל מעיד 

 ). 1-2ג'  (לוקס באותו זמן שהתרחשושל יוחנן המטביל על ידי שש עובדות היסטוריות אחרות 
 

לוקס   המשיח של כלל באופן ברור,  ישוע הינו  יותר;  אינן קיימות  שכל המחיצות  המסר  לקוראיו את  מעביר 
 . לדוגמה: בכתיבתו מדוכאיםבשנואים ובעניים, מתחשב בהאנשים ללא הבחנה. הוא 

הינו היחידי שמציג את המשל    ס). לוק51-56'  ט  (לוקס  בפני השומרוניםים אינה סגורה  יהשמ  מלכות •
י"ז   לוקס(). אחד מהמצורעים אסירי התודה שנרפאו היה שומרוני  30-37י'    לוקסעל השומרוני הטוב (

(יוחנן    יוחנן מתעדשומרונים, כפי ששום קשר ל   היה  ליהודים לא  באותה תקופה  ). באופן כללי,11-19
 .באשר הוא כל אדם  בפנימסרב לסגור את הדלת  סאבל לוק ,)9ד' 

 
שישוע  הוא מראה לנו  כטמאים.    רבים  יהודיםעיני  נחשבו ביהודים ושולל את אלו שאינם    לוקס אינו •

אותם ומקבל  לוקמאשר  ש  ס.  היחידי  עלהינו  ונעמן    כותב  הצידונית  האלמנה  על  מדבר  שישוע  כך 
ישוע משבח את אמונתו הרבה של שר המאה בנוסף לכך,  ).  25-27ד'    (לוקסכדוגמאות בולטות  הארמי  

ד על ליבו של אלוהים עבור כל מי שאבוד. לוקס כותב  מעי ס. לוק)9ז'  הרומאי שהיה גם הוא גוי (לוקס
 ). 29י"ג  לוקס" (ְוָיבֹואּו ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב, ִמָּצפֹון ּוִמָּדרֹום, ְוָיֵסּבּו ְּבַמְלכּות ָהֱא�ִהים", על מה שישוע אמר

 
 לוקסים (רבן לפדיון בנה, זהו קורבן של עניולוקס מאוד מתעניין בעניים. כאשר מרים מביאה את הק •

אלה שנולדו לתוך    עם  זו מראה לנו שהאדון ישוע מזוהה עם העניים של העולם הזה ולא  עובדה).  24ב'  
הוא מסיים משפחה עשירה. כאשר ישוע מציג כביכול את פעולותיו לאישורם של השליחים של יוחנן,  

 לוקסואלעזר (ל של האיש העשיר  את המש  מתעדהוא לבדו    .)22ז'    " (לוקסַוֲעִנִּיים ִמְתַּבְּׂשִרים"  מרוובא
לוק  ).19-31ט"ז   מבורכים  סכאשר  אותם אנשים  לכל  ישוע  מתייחס  של  אמירתו  כמו ,  נאמרת  אינה 

ֲעִנֵּיי ָהרּוחַ "   פי מתי-בבשורה על בכל   ).20ו'    " (לוקסַאְׁשֵריֶכם ָהֲעִנִּיים"  , אלא פשוט,)3ה'    מתי" (ַאְׁשֵרי 
 התייחסותו של ישוע כלפי העניים. על דאגתו ומספר לנו  סהזדמנות, לוק

מעל לכל, לוקס מציג את ישוע כחברם של המנודים והחוטאים. הוא לבדו כותב על האישה שמשחה  •
).  36-50ז'    לוקסערה בבית שמעון הפרוש (יבש  ןבדמעותיה, וניגבה אות  ןאת רגליו של ישוע, רחצה אות

זכ  היחידילוקס הינו   לנו על  ), וגם על הגנב  1-10י"ט    לוקס(  יש עשיראושהיה מוכס ראשי  ,  ישמספר 
ישוע ליד  נצלב  כאשר  בתשובה  הינו  ).  43כ"ג    לוקס(  שחזר  מחברי  המחבר  לוקס  שאר  מתוך  היחידי 

המשל  הבשורות את  (  הנצחי   שכתב  האובד  הבן  ארבעת  11-32ט"ו    לוקסשל  כל  הבשורותמחבר).   י 
ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו   קֹול קֹוֵרא" יוחנן המטביל,את המסר של  מעביריםכאשר הם  3מ' פסוק מצטטים מישעיהו 

ֵלא�ֵהינּו ְמִסָּלה  ָּבֲעָרָבה  ַיְּׁשרּו  ְיהָוה  לוק  "ֶּדֶר�  שלו,   המנצחתממשיך את הציטוט למסקנה    סאבל רק 
ָכל" ֱא�ֵהינּו-ְוָראּו  ְיׁשּוַעת  ֶאת  נשלח    .)5ג׳    (לוקס  "ָּבָׂשר  ישראל  שאבודכדי  משיח  מי  כל  את  , להציל 
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וגוייםהודיי לוקסי  מחברמכל  כאחד.    ם  גבולות  הבשורות  או  אינו רואה  מוקדמים תנאים  , הגבלות, 
 אהבת האלוהים.הנדרשים כדי לקבל את 

 
ב  ות, כ"ַרק לּוַקס ְלַבּדֹו ִאִּתי"מהמסע הראשון ועד לשעותיו האחרונות של שאול.    ,הוא היה חבר נאמן לשאול

לאחר שחיבר   היה גם צנוע.  ). הוא11הה (השנייה אל טימותיאוס ד'  שאול שכבר היה מבוגר מתא הכלא שבו ש
כלל את    לאהברית החדשה, אך הוא  כתבי  כתב עשרים ושמונה אחוזים מן  בעצם  הוא  את ספר מעשי השליחים  

ְלַאַחר "תב:  ו, כאשר הוא כלשמו מופיע כ"אנחנו"אפילו פעם אחת. האזכור הקרוב ביותר    כתיבתושמו ב ִמָּיד 
ֶהָחזֹון  ֶׁשָראָ  ִּכי    ִהְׁשַּתַּדְלנּוה ֶאת  ָמֵקדֹוְנָיה,  ֶאל  ַהְּבׂשֹוָרה  ֵהַבּנּוָלֵצאת  ָלֶהם ֶאת  ְלַבֵּׂשר  ָלנּו  (מעשי "  ֶׁשֱא�ִהים קֹוֵרא 

 ). 10ט"ז  השליחים
 

 לדעת את אמיתות הדברים של המשיח 
 
ִהְתקַ " ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ִסּפּור  ְלַחֵּבר ֶאת  ָיָדם  ָׁשְלחּו  ְּבִקְרֵּבנּוַרִּבים  ִמְּתִחָּלה  ,ְּימּו  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ָלנּו  ֶׁשְּמָסרּום  ְּכִפי 

ְלִפיָכ�, ְלַאַחר ֶׁשִהְתַחֵּקיִתי ֵהיֵטב ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ֵמֵראִׁשיָתם, ָחַׁשְבִּתי ַּגם   .ָהיּו ֵעֵדי ְרִאָּיה ּוְמָׁשְרֵתי ְּדַבר יהוה
 . )1-4  א'  ." (לוקסְלַמַען ִּתָּוַכח ַּבֲאִמּתּות ַהְּדָבִרים ֶׁשִּלְּמדּו� ,, ֵּתאֹוִפילֹוס ַהִּנְכָּבדֲאִני ְלָנכֹון ְלָכְתָבם ְל� ְּכִסְדָרם

 
על כתיבת דבר   פיקחרוח הקודש   לדעת   דברולנו את    והחייה  ובקפידה  שנוכל  באמצעות כלים אנושיים, כדי 

 .ודםבשר  דמות אדם לבנו, את הוודאות של מה שקרה כאשר אלוהים עצמו נכנס יבמעמקי ל
 

לוקס בחן בקפידה את הכל מההתחלה. באיזה עומק אתה מחפש את האמת של דבר אלוהים? האם אתה מוכן 
)? אם היית יכול להשקיע את הזמן בחיפוש אמיתות הדברים כמו לוקס, 1-4להמר את חייך על זה (פסוקים  

 אתה חושב שזה היה משנה את החיים שלך? כיצד
 

 ) 5-24יע מראש את הולדת יוחנן המטביל (פסוקים מלאך אלוהים מוד
 
ַאֲהרֹ ״ ִמְּבנֹות  ִאָּׁשה  ְולֹו  ְזַכְרָיה,  ּוְׁשמֹו  ֲאִבָּיה  ִמִּמְׁשֶמֶרת  ֹּכֵהן  ָהָיה  ְיהּוָדה  ֶאֶרץ  ֶמֶל�  הֹוְרדֹוס  ּוְׁשָמּה  ִּביֵמי  ן 

ָּתִמ  .  ֱאִליֶׁשַבע הֹוְלֵכי  ֱא�ִהים,  ִלְפֵני  ַצִּדיִקים  ָהיּו  ְוֻחּקֹוָתיוְׁשֵניֶהם  ִמְצוֹוָתיו  ְּבָכל  ִּכי   .ים  ָלֶהם,  ָהָיה  לֹא  ּוֵבן 
ַּבָּיִמים ָּבִאים  ּוְׁשֵניֶהם  ֲעָקָרה  ִמְׁשַמְרּתֹו.  ֱאִליֶׁשַבע  ְּבֵסֶדר  ָהֱא�ִהים  ִלְפֵני  ִּכֵהן  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּיִמים,  ַעל־ִּפי   ְּבַאַחד 

ְלִהָּכֵנס אֶ  ְלַהְקִטיר ְקֹטֶר ִמְנַהג ַהְּכֻהָּנה, ָיָצא ּגֹוָרלֹו  ְוָכל ְקַהל ָהָעם ָהָיה ִמְתַּפֵלל ַּבחּוץ ִּבְׁשַעת   ת.ל ֵהיַכל יהוה 
 . )5-10(פסוקים  "ַהְּקֹטֶרת

 
. כהןבתו של  לאלישבע,  א הדמות המרכזית בסצנה זו. הוא היה נשוי  ו"ה' זכר", ה  היא  זכריה, שמשמעות שמו

היו  ילדים מכיוון שאלישבע הייתה עקרה ושניהם כבר    לא היו להםלהם בעיה גדולה.    שהייתה  כתוב  7פסוק  ב
  שהם מנודים בעיניי אלוהים ובתחילת הרשימה נמצאאנשים  סוגי  שבעה  ישנם  כי    מספרים. הרבנים  מבוגרים

ילד".   לו  ואין  אשה  לו  שיש  יהודי  או  אשה,  לו  שאין  עילה  עקרּות"יהודי  בוודאי    אלישבעלגירושין.    הייתה 
לא   ילד.  תהתה מדוע אלוהים  לה  ַהָּבֶטן"  בספר תהילים כתוב נתן  ְּפִרי  ָׂשָכר  ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת    (תהילים   "ִהֵּנה 

בנוגע למה היא עשתה לא בסדר, מאחר ועקרות הייתה  מוטרדת ממחשבות    הייתהאני בטוח שהיא    ).3קכ"ז  
 ). 7(פסוק  "ים ַּבָּיִמיםּוְׁשֵניֶהם ָּבִא "סטיגמה בימים אלו. עכשיו כבר מאוחר מידי בשביל שניהם, מאחר 

 
 
זכריה השתייך לשבט לוי, הוא ואשתו היו צאצאים של אהרון. בנוסף, נאמר לנו שמשפחתו הייתה ממשמרת 

מ יותר  היו  כך,  בעקבות  כהן.  אוטומטי  באופן  היה  אהרון  של  ישיר  צאצא  כל  אביה.  של  הנים כדי  יהכהונה 
הנים לעשרים וארבעה חלקים. רק בחג הפסח, חג  את הכ  ילקדוד המלך ח).  בתקופתו של זכריה (כעשרים אלף

השבועות וחג הסוכות היו כולם מעורבים. במשך שאר השנה כל חלק או אגף שירתו שתי תקופות של שבוע כל  
אחת. המשנה קובעת כי לפני כל אחת מהמשמרות שהתבצעו באופן יומי, ארבע סדרות של גורלות בוצעו כדי  

אגף. הייתה זו גולת הכותרת של ההנים התורנים של  הכרועי היום מתוך מאות  לקבוע את המשתתפים של אי
לשרת בבית המקדש,   לקבל את ההזדמנות  להקטיר  מכיווןאלה שנבחרו סוף סוף  לכהן  קטורת   שהיה אסור 

קטורת (לא קודש הקודשים,  להקטירשמו של זכריה נבחר להיכנס למקום הקדוש כדי  יותר מפעם אחת בחייו. 
 . )רק פעם בשנה, עם דם של קורבן מושלםל להיכנס. אירוע זה התבצע הכהן הגדול יכושבו רק 

 
שהוא   בעת  חשב  הוא  מה  על  דעתך,  לפי  לרגע.  במקומו  עצמך  את  שים  הזו?  בחוויה  הרגיש  הוא  לדעתך  איך 

 ? שחצץ בין אלוהים לבני האדם התכונן לבצע את התפקיד הקדוש של הקטרת קטורת, לפני המסווה
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היה זכריה.    זה  של  הגדול  זההיום  להתרחץ    היה  צריך  היה  זכריה  המקדש.  לבית  להיכנס  מדהים  דבר 
לפני   במקווה  לחלוטין  המדרגותולהתנקות  גרם  במעלה  כל,  שעלה  עליון    כאשר  מחצר  מורכב  היה  מפלס 

  כתוב  חצר הכהנים.לחצר עזרת נשים, במעלה חציצה נוספת לחצר עזרת ישראל, לחצר הלווים ולבסוף , הגויים
 ).10פסוק (הקטורת מזבח שהמוני אנשים התפללו בזמן שהוא עשה את דרכו אל 

 
של שטיפת הידיים    נחושתביט מעבר לכיור המבעודו ממתין ליד מזבח הקטורת עם המחתה הריקה בידו, הוא  

עד   האחרונות    העשר  יםלשתוהרגליים  אל  שהמדרגות  האחרוןהגיעו  הגבעה    השלב  המקדש.  בית  שהוא  של 
כרגעמט לעברה  שבו    פס  המקום  המוריה,  הר  על  מלפני  נבנתה  ל  3,000-יותר  בן נאמר  למסע  לצאת  אברהם 

ימים. יצחק,  גבעה    באותה  שלושה  בנו  את  להקריב  צריך  שהיה  כך  ידי  על  נבחן  שקיבל  ה אברהם  כחלק ילד 
אלוהים כ"ב    מהבטחת  אותו    .)1-4(בראשית  עצר  אלוהים  הימכמובן,  זה  כי  בנו,  את  מה ה  להקריב  של  צל 

ַוּיֹאֶמר,  "קורבן. הוא אמר אל בנו יצחק:  הכבש  ישוע כבאמצעות מתנת בנו  עתיד לעשות,    היה  בעצמו  םשאלוהי
  ).8כ"ב  (בראשית ַיְחָּדו. ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם-ַאְבָרָהם, ֱא�ִהים ִיְרֶאה

תקו באותה  הושלמו  לא  עדיין  הסמוכים  המבנים  לבן  כל  בשיש  מקושט  לפניו  ניצב  עצמו  המקדש  אבל  פה, 
 : , ההיסטוריון היהודי של אותה תקופה, כותב על בית המקדש של הורדוס)יוספוסתיהו (יוסף בן מתובזהב. 

 
הוא   עבים  זהב  לוחות  עבריו  מכל  מצופה  בהיותו  העין.  ואת  הנפש  את  להדהים  העשוי  דבר  נעדר  לא 

ע ֵאש,  זוהר  השמש  זריחת  עם  עיניו  הזהיר  את  להסב  נאלץ  בו  להתבונן  מאודו  בכל  המבקש  אף  כי  ד 
[ממנו] כִמקרני השמש. לזרים הקֵרבים אל העיר נראה [ההיכל] מרחוק כהר מכוסה שלג, כי במקומות 

 1שבהם לא היה מצופה זהב הבהיק בלובנו.
  

 את   מילאות הגחלים וא  ערבבוהנים התורניים  ודם ניתז על הגחלים, שני הכ  לאחר שהוקרב הקורבן על המזבח
  נחושת ה  בכיור את ידיו ורגליו בקפידה, הפעם  לאחר מכן, זכריה שוב שטף  של זכריה בגחלים חמות.    המחתה

, חלקם התפללו וחלקם  בו  התבוננובית המקדש. סביר להניח כי אלפי אנשים  של  המדרגות    במעלילפני שטיפס  
בי לכיוון  לעלות את שתים עשרה המדרגות  ניתן היה להתקרשרו בעודו החל  לאלוהים  ת המקדש.  ורק ב  אך 

האם זה לא  היו גחלים חמות שעליהם ניתז דם הקורבן החלופי.  זכריה  וזוהי הסיבה של,  חלופידם  באמצעות  
ביום   בשנה  אחת  פעם  רק  צלב?  של  בצורה  מוקמו  והכיור  המזבח  המקדש,  בתוך  הרהיטים  שאפילו  מעניין 

קורבן  של  דם מכבש    אך ורק עםלפרוכת ההיכל  ל לעבור מעבר  ויכ היה  ,  )הן הגדולהכ(נציג האומה    ,הכיפורים
נכנס    .מושלם הגדול  הכהן  הקודשים  כאשר  שולקודש  על  פעמונים  לו  היו  הדם,  הכעם  אם  גלימתו.  הנים  לי 

מת, היה לו חבל אדום    הוא היההאחרים יכלו לשמוע את הפעמונים כשהוא זז, הם ידעו שהוא עדיין חי. אם  
הנים חשבו על סוגיה זו כאשר הם  סביר להניח שכל הכ.  לגרור אותו החוצה שובלחגורתו כדי שיוכלו    שנקשר

 מקום הקדוש ביותר.המשיכו לעבר ה
 

ש הקזכריה  ממזבח  הגחלים  את  גבי וחרר  על  הקטורת  את  ומפזר  מתפלל  בעודו  הקטורת,  מזבח  על  רבן 
 ).2  קמ״א  " (תהיליםָעֶרב-ִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶני� ַמְׂשַאת ַּכַּפי, ִמְנַחתִּתּכֹון ְּתִפּלָ "הגחלים, בדיוק כפי שהורה דוד המלך,  
להשתטח   צריך  היה  הכהן  מכן  בעודו  לאחר  ההיכל.  פרוכת  אל  גבו  את  להפנות  מבלי  ולצאת  המזבח  בפני 

לימינו   נגלה  העולה  הקטורת  לעשן  מבעד  גבריאל  מתפלל,  לעצמכם  ,המלאך  תארו  הקטורת.  מזבח  כמה  ליד 
 כריה מחוויה זו! פחד ז

 
 ַוּיֹאֶמר ָעָליו.   ָנְפָלה ְוֵאיָמה ַוֶּיֱחָרד  ְזַכְרָיהּו ַוַּיְראִליִמינֹו.   ַהְּקֹטֶרת ִמְזַּבח ֵאֶצל ֹעֵמד ְיהָֹוה ַמְלַא� ֵאָליו ַוֵּיָרא
יֹוָחָנן.   ְׁשמֹו ְוָקָראתָ  ֵבן ְל� ֵּתֵלד ְּת�ִאְׁש  ְוֱאִליֶׁשַבע ְלָרצֹון ָעְלָתה ְתִפָּלְת� ִּכי  ְזַכְרָיהּו ַאל־ִּתיָרא ַהַּמְלָא� ֵאָליו

 ִיָּמֵלא  ַהֹּקֶדׁש ְורּוחַ  ִיְׁשֶּתה לֹא ְוֵׁשָכר ְוַיִין  ְיהָֹוה ִלְפֵני ִּכי־ִיְגַּדלַיֲע�זּו.   ְּבִהָּוְלדֹו  ְוַרִּבים ּוְלָׂשׂשֹון ְלִׂשְמָחה ְוָהָיה־ְל�
 ּוִבְגבּוָרתֹו  ֵאִלָּיהּו ְּברּוחַ  ְלָפָניו  ְוָהַל�  ֱא�ֵהיֶהם. ֶאל־ְיהָֹוה ָיִׁשיב ִיְׂשָרֵאל ֵניִמּבְ  ַרִּביםִאּמֹו.   ְּבֶבֶטן  ֱהיֹותֹו  ְּבעֹוד

-11א' (לוקס  ִעּמֹו ָנכֹון  ִלּבֹו  ֲאֶׁשר ָעם ְיהָֹוה ִלְפֵני ְוֶהֱעִמיד  ְיָׁשָרה ֵּדָעה  רּוחַ  ּוְלפְׁשִעים ַעל־ָּבִנים ָאבֹות  ֵלב ְלָהִׁשיב
17 .( 

 
). האם אי פעם היית  13עלתה לרצון" (פסוק    ךהי התפילה אליה התכוון המלאך באומרו "תפילתלפי דעתך, מ

 צריך לחכות הרבה זמן לתשובה עבור תפילה, והופתעת כאשר התשובה הזאת הגיעה? הסבר.
 

עבור מה זכריה התפלל. למרות שאני בטוח שהוא התפלל עבור ילד במשך שנים  בוודאות  אין שום דרך לדעת  

 
  1 יוסף בן מתתיהו, תולדות מלחמת היהודים ברומאים, ספר חמישי, פרק חמישי, ו׳ 223-224
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חוסר האמונה  . הוא גילה את  שיהיה לו ילד  זכריה היה חסר תקווהבשלב זה בחייו,  מכיוון שנראה כי  ,  רבות
אחרי    שלו אמראפילו  שאולי  לו    שהמלאך  לחשוב  לי  גורם  זה  יקרה!  זושזה  לתפילה  יותר  עמוק  רובד  . היה 

. לפני שיבוא המשיח,  ליואאת עם ישראל בחזרה    יחזירזכריה התפלל שאלוהים  להיות שעם, יכול  הככהן ונציג  
בם של האבות יאת ל   ויחזירלפני המשיח    היה אותו שליח שיופיעשליח שיכריז על בואו. זה    להופיעהיה צריך  

 : כמעט ארבע מאות שנה קודם לכן ניבא לישראללילדים. הנביא האחרון שנשלח 
 

ּוִפָּנהִהְנִני  " ַמְלָאִכי  ְלָפָני  ֹׁשֵלַח  ָיבֹוא    ֶדֶר�  ֲאֶׁשר-ֶאלּוִפְתֹאם  ָהָאדֹון  ַהְּבִרית    ֵהיָכלֹו  ּוַמְלַא�  ְמַבְקִׁשים  ַאֶּתם 
  ).1ג'  " (מלאכיָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ָבא ַאֶּתם ֲחֵפִצים ִהֵּנה ֲאֶׁשר

 
ָּבִנים ְוֵלב -ָאבֹות ַעל-בְוֵהִׁשיב לֵ   ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא.  ּבֹוא יֹום ְיהָוה,  ִלְפֵני  ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא"

 ). 24-23ג' (מלאכי  ָהָאֶרץ ֵחֶרם   ָאבֹוא ְוִהֵּכיִתי ֶאת ןּפֶ  ֲאבֹוָתם ָּבִנים ַעל
 
וכאיש אלוהים, הוא ידע שמנהיגות ישראל הייתה   ארבע מאות שנה חשוכות חלפו מאז נבואת מלאכי. ככהן 

פסוקים בכתבי הקודש על בואו של המשיח , כפי שהוא ראה מדי יום. זכריה היה מודע לושתלטניתמושחתת  
לתפילות  התשובה  להיות  נוכל  לקרות,  שעתיד  יודע  מה שאלוהים  חשבת, שלפי  פעם  אי  האם  שלו.  והמבשר 

לע להיות  ישלנו?  נקראנו  שאנחנו  לנו  יגלה  שהוא  לפני  ליבנו,  על  מסוים  נטל  ישים  אלוהים  קרובות,  תים 
 .התשובה לתפילה זו

 
ציר היה  שזה  תחשוב  יום!  אל  באותו  קטורת  להקטיר  גורלות  הטלת  ידי  על  שנבחר  הוא  שזכריה  מקרים  וף 

זו הייתה לפ חמים הגחלים  ההתכניות והמטרות של אלוהים. כאשר הוא שחרר את הקטורת על    יהתרחשות 
יבואו  המבשר שלו  והמשיח  שעם ישראל,  עבור  תפלל  ורת המסמל תפילה, אני מאמין שהוא השל מזבח הקט
 של ישראל, אלא גם של הרומאים. המושחתיםמנהיגים המן הדיכוי האכזרי לא רק של לשחרר אותם 

 
אם הייתה לך הזדמנות להגיע ישר אל פרוכת היכל הקודש לפני ה' ולדעת ללא ספק כי הוא ישמע אותך וייתן  

 לך את מה שאתה מבקש, מה היית מבקש? לפי דעתך, מדוע זכריה נהיה אילם?
 

ַוַּיַען ָּבָאה ְוִאְׁשִּתי ָזַקְנִּתי ֲאִני ֵהן זֹאת ֵאַדע ַּבָּמה ֶאל־ַהַּמְלָא� ּוְזַכְרָיה "ַוּיֹאֶמר  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר ַהַּמְלָא� ַבָּיִמים. 
 ַעד ַדֵּבר תּוַכל ְולֹא ֵתָאֵלם ַאָּתה ָּכזֹאת. ְוִהֵּנה  ּוְלַבֶּׂשְר� ֵאֶלי� ְלַדֵּבר ֻׁשַּלְחִּתי ָהֱא�ִהים ִלְפֵני ָהֹעֵמד ַגְבִריֵאל ָאֹנִכי
ְוָהָעם ָיקּומּו ֲאֶׁשר ִלְדָבַרי ֶהֱאַמְנּתָ  לֹא ֲאֶׁשר ֵעֶקב ַהֶּזה ַהָּדָבר ָיקּום ֲאֶׁשר  ַעד־ּבֹוׁש  ִלְזַכְרָיהּו הֹוִחילּו ְּבִעָּתם. 

 ְּברֹאׁשֹו ָלֶהם ַוָּיַנע ַּבֵהיָכל ָחָזה י־ִחָּזיֹוןּכִ  ַוַּיִּכירּו ֲאֵליֶהם ַּדֵּבר ָיֹכל לֹא ַּבֵהיָכל. ּוְבֵצאתֹו  ִהְתַמְהַמּה ִּכי ַוִּיְתַּפְלאּו
 ִאְׁשּתֹו  ֱאִליֶׁשַבע ַוַּתַהר ָהֵאֶּלה ַהָּיִמים ַאֲחֵרי ֶאל־ֵּביתֹו. ַוְיִהי ַוָּיָׁשב ַוֵּיֶל� ֲעֹבָדתֹו ְיֵמי ָמְלאּו ִאֵּלם. ְוַכֲאֶׁשר הּוא ִּכי

ָּכָכה ֳחָדִׁשים ֲחִמָּׁשה ַוַּתְסֵּתר ְבֵני־ָאָדם"  ְלֵעיֵני ֶאת־ֶחְרָּפִתי ְוָאַסף  ְּפָקַדִני ֲאֶׁשר ַּבָּיִמים ְיהָֹוה ִלי ָׂשהעָ  ֵלאֹמר. 
 ). 18-25(לוקס א' 

 
של  זה  זכריה חי במגבלותיו בשלב  לקבל את התשובה,  כמו רבים מאתנו שמתפללים זמן כה רב למשהו בלי 

לעשות בחיינו על ידי חוסר האמונה שלנו.    חייו. אנחנו יכולים להגביל את אלוהים ולהפריע למה שהוא רוצה
היא   לתפילה  התשובה  לפעמים  לא.  אלוהים  אבל  לילד,  התפילה  על  ויתר  שזכריה  חושב  קשורה  בהכרח  אני 

 ל,ו, אומר הסופר צ'אק סווינדלזמן הנכון. בדיבור על קשייו של זכריה עם דברי המלאך
 

וקס מדגיש את  ל.  אגובגוף הראשון המודגש ביוונית    לו בן הוא הגיב והשתמש  דכאשר גבריאל בישר לו שייוול
זכריה   של  מילה   ֲאִני״  -הספק  באותה  משתמש  המלאך  אך  האיש   אגו ָזַקְנִּתי״.  של  התירוצים  את  ומשתיק 

 2ָהֱא�ִהים.״  ִלְפֵני ָהֹעֵמד ַגְבִריֵאל לשונו. ָאֹנִכיאת הזקן... ו
 

אתה יודע עם מי אתה מדבר? אתה חושב שאני אשקר   זה נראה כאילו המלאך גבריאל השיב לו: "סליחה, אבל
פסוק   א'  כי בפרק  להיות חירש,  הפך  בוודאי  זכריה  למעשה,  נוכחות אלוהים".  בפני  עומד  אני    כתוב,  62לך? 

  מילה של יוחנן, הם נעזרו בכתיבה על לוח על מנת לשאול את זכריה, איזה שם הוא רצה לתת לבנו.השבברית  
לא רק למלאך ויכהיה  בה על לוח במידה והוא  הם לא היו נעזרים בכתי ל לשמוע. זכריה דיבר באופן ספקני, 

היוצאות   למילים  בנוגע  זהירים  להיות  חייבים  אנחנו  אלוהים.  של  הקודשים  קודש  מול  גם  אלא  האלוהים, 
 .מתוך ליבנו

 
2, Study guide published by Word Publishing, 1994, The Origination of Something GloriousCharles R. Swindoll,  

Page 22. 
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טֹוב ָרע ֹטבֹות יֹוִציא ַהּטֹוב ִלּבֹו ֵמאֹוָצרֹו "ִאיׁש   ַעל  ִּכי ָלֶכם ֹאֵמר ַוֲאִני ָרעֹות. יֹוִציא עָהָר  ֵמאֹוָצרֹו ְוִאיׁש 

 " (מתי ֶּתְאָׁשם ּוִבְדָבֶרי� ִּתָּצֵדק ִּבְדָבֶרי�  ַהִּמְׁשָּפט. ִּכי  ְּביֹום ֶחְׁשּבֹון ִיְּתנּו ָהָאָדם ְבֵני ְיַבְּטאּו ֲאֶׁשר ָּתֵפל ָּכל־ִׂשיחַ 
 ). 35-37י"ב 

 
על ( ַיִּביעַ  ַהֵּלב ִּכי־ִמְּמלֹא ְּבָרַעְתֶכם ֹטבֹות ְלַדֵּבר ּתּוְכלּו ֵאי� ִצְפֹעִנים ַיְלֵדי"  פי מתי,-כתוב בבשורה  י"ב    מתיַהֶּפה 

מועיל לכתיבת  נהדר, מאוד    כשיר המחשב הנייד שלי הוא מ.  בו  הפה שלך יביע את מה שהלב שלך מאמין .)34
אם אנחנו  וך מסר זה.  לא יכול להועיל אם אני לא קולט את המידע שאני רוצה מת  המחשב, אבל  ואל  מסרים

 מהחיים שלנו. שמופק התוצראל תתפלאו אם זה  בחיינו על דברים שליליים,מתעכבים 
 

בחיינו.   אלוהים  של  כוחו  את  יעכבו  תמיד  וספק  אמונה  קרובות,  ילעחוסר  שהטילו אנשים    הוציא  עישותים 
מן המתים הקים  שר הוא  כאלמשל,  מופלא של אלוהים.  ה  ומן החדר כאשר הוא חשב שהם יעכבו את כוחספק  

אנשים בעלי ספק להיכנס אתו,  או  מהמתאבליםהוא לא הניח לאף אחד  בית הכנסת, את בתו של אחד מראשי 
י כיפאמלבד   (לוקס,  הילדה  והורי  יעקב  היא  ).  51ח'    וחנן,  יכול  היחיד   המוליךהאמונה  אלוהים  של  שכוחו  י 

.  בו אתה נמצאבכל מצב    דבר בחוסר אמונה וספקמשאתה  עצור אותך לפני  לרוח הקודש  מ  בקש  לזרום דרכו.
 צרכים שלך.להכריז מילים מלאות אמונה בנוגע ל תתחיל

 
ִאם  ִּכי ְּבִלּבֹו ִיָּפֵלג  ְולֹא ַהָּים ֶאל ּתֹו� ְוִהְתַנֵּפל ִהָּנֵׂשא ַהֶּזה ֶאל ָהָהר יֹאַמר ֲאֶׁשר ָּכל ִאיׁש ָלֶכם ֹאֵמר ֲאִני "ָאֵמן
 ֵיָעֶׂשה ִּכי ִּבְטחּו ְוִתְתַּפָּללּו ִּתְׁשֲאלּו ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶכם ֹאֵמר ֲאִני  ִיְהֶיה ּלֹו. ַעל־ֵּכן ֵּכן ָאָמר ֲאֶׁשר ּכַ  ְיִהי ִּכי  יֲאִמין

 ). 23-24י"א  " (מרקוסֵיָעׂש ְוֵכן ָלֶכם
 

במילה   השתמש  ישוע  אלו  שבפסוקים  לב  הרים   אומרשים  שמזיזה  אמונה  על  מדבר  הוא  כאשר  פעמיים 
שרצון במצבי ברגע  אבל  נתון,  למצב  בנוגע  תפילה  ידי  על  אלוהים  רצון  את  למצוא  עליך  אפשריים.  בלתי  ם 

 אלוהים נודע לך, עליך להכריז את המילים של אלוהים באמונה.  
 

קולו של .  לוהיםהמסר של אלוהים הגיע לזכריה בבית אזו, והוא שהבולט בסיטואציה  שמאוד  ישנו דבר אחד  
מי  מתגלהאלוהים   להיותקשיב.  מש  אל  לע  ;בקהילה  קשובמאוד    עליך  אליך  ידבר  קרובות  יאלוהים  תים 

של  באו    בזמן ההלל,  רועה הקהילהבאמצעות   כוח  המפגשים הקהילתייםחלקים אחרים  יש  עצם העובדה ב. 
 זמן לשמוע את דברו. ישוע אמר,וכאשר אנו מקדישים אלוהים,  במטרה להלל ולשבח אתעם  מתכנסיםשאנו 

 ).20י"ח  " (מתי ְּבתֹוָכם ֲאִני ֶאְהֶיה ָׁשָּמה ִבְׁשִמי ִיָּקֲהלּו ְׁש�ָׁשה אֹו ְׁשַנִים ֲאֶׁשר ָכל ָמקֹוםּבְ  "ִּכי
 

מ אליך  הגיעה  כיצד  קהילתי?  במפגש  שהיית  בזמן  אליך  דיבר  אלוהים  שבו  לזמן  דוגמה  לך  יש  לה  יהאם 
 מאלוהים? במה או מי אלוהים השתמש? 

 
על מנת שיעמוד על המרפסת  בחוץ, המתינו בחרדה שזכריה יצא מהמקדש,  נות  שנכחו בחצרות השוהאנשים  

ויישא ברכה הי.  לפני העם  להניח שזכריה  עם המלאך, כאשר   מאוד מתוסכל מכיוון שלאחר  הסביר  הפגישה 
אלא התחיל לנסות ולהסביר מה  לבטא את הברכה,    יכל, הוא לא  במדרגות  חזרה אל העםהוא עשה את דרכו  

במקד יד.התרחש  אותות  באמצעות  כאיש    ש  הרגיש  הוא  תסכול  מסוגלאלוהים  כמה  היה  את    שלא  למלא 
 לברך את העם בדבריו. ואחריותו 

 
)? אולי, זה היה כדי לשמור על עצמה מפני 24שאלישבע הסתתרה במשך חמישה חודשים (בפסוק    כתוב מדוע  

נה למצבם. אחרי שזכריה  בנוגע  וספק  להביע חוסר אמונה  מי שעלול  וחכל  להיות  ייה אילם  לה  גרם  זה  רש, 
כל חייה. היא לא הייתה  לו  מאוד מודעת לכך שחוסר אמונה וספק היוו איום על התינוק הזה שהיא חיכתה  

 מוכנה לקחת שום סיכון. 
 

אברהם היה בן תשעים ותשע ושרה הייתה  ).  37א'    " (לוקסָּכל־ָּדָבר ִיָּפֵלא לֹא ֵמֱא�ִהים ִּכי "גבריאל מבטיח לנו  
דומה. אלוהים  ת תשעים כשהייתה בהיריון עם יצחק. כאן בסיפור הזה על זכריה ואלישבע, אנו רואים דפוס  ב

. למרות שאנו יכולים להעריך את  באופן טבעיבלתי אפשריים  מפאר את שמו על ידי כך שהוא פועל במצבים  
פתיע אותנו! האם שאלוהים י  שלנו, אנחנו צריכים להיות בעלי גישה פתוחהפעולתו של אלוהים בחיי היומיום  

 ואלישבע לחדשות האלה?  תגובתם של זכריה   הייתהאתה יכול לדמיין מה 
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אין פלא שאלישבע הייתה זקוקה לזמן כדי לעכל ולהבין מה קורה לה. אני גם מאמין שרוח הקודש דיבר איתה  

וכאות מאלוהים. אל כנס  נתפס  אין ספק, שהילד הזה  הכין את הבמה  על החיים שהיא נשאה בקרבה.  והים 
בחיי גם  אלא  בחייהם,  רק  לא  התחיל,  שהוא  החדש  בחיי   ולפרק  אז,  זאת  הבינו  לא  כי  ואף  ישראל,  עם  של 

 האנושות כולה. 
 

לדבר להיות קשובים  לנו  עזור  "אלוהים,  על הפעולה שלך יתפילה:  לך  אנו מודים  ולהכריז אותם באמונה.  ך 
שאתה עושה בחיינו. אנחנו מהללים את שמך! עזור לנו להיות  בדרכים שקטות, בדרכים אדירות, ועל כל מה  

 אלה שמאמינים במהרה כשאנחנו רואים אותך בפעולה". 
 
 

 קית' תומאס
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