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אישי
 בשבילך

אתה מחזיק בידך מכתב מיוחד במינו הממוען אליך.

"האם מכתבים כתובים על נייר לא חלפו מן העולם?", אתה 
חושב. אמת. היום שולחים בדרך כלל מסרונים קצרים או 

ִאימיילים.

<< אבל אפילו בעידן הדיגיטלי מעדיפים 
לכתוב מכתבים מיוחדים על גבי נייר. הכול 

בהתאם לערכו של המכתב ולחשיבותו.

יש להניח שמלכת בריטניה לא שלחה הזמנות באימייל לחגיגת 
יום ההולדת שלה.
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אנא קח את הזמן לקרוא את המכתב יוצא הדופן הזה 
שבידיך. הוא חשוב מאוד, לכן קרא אותו בתשומת 

לב. לא תתחרט.
תמצא בו מידע מדהים על אודות: 

    מכתב אחר, שֶערכו לא יסולא בפז  

המסמך המשמעותי ביותר
הבשורה הטובה ביותר 

שמרשימה במהימנותה ובעדכניותה.

"המכתב הזה היקר מכול, 
הוא מסר אישי לך, 

ישירות מאלוהים."

<<< תפיק ממנו תועלת, 
אם תפתח ותקרא אותו.
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"מכתב עבורך" 
כמכתב שנשלח ב"דואר אוויר", מצביע על מקורו 

בשמים.
ספר כתבי הקודש, המכתב מן השמים, 

מגיע הישר מאלוהים!
אלוהים הוא הבורא הנשגב של היקום

גם לך הוא נתן חיים והוא מכיר אותך בשלמות.
אתה אינך מוצר מקרי!

הוא חפץ בקשר אתך, וַמפנה בשורת אהבה אישית אליך.
האם עדיין אינך מכיר את מכתבו של אלוהים? אולי הוא מונח 

באיזו פינה נידחת בביתך כספר שלא קראת בו.

כשאתה מקבל מכתב אישי, אינך מניח אותו הצידה מבלי 
לקרוא אותו. אתה קורא אותו מיד בעניין רב. על כן פתח את 

מכתבו של אלוהים אליך – קרא את כתבי הקודש!

אם אין ברשותך עותק של כתבי 
הקודש נשמח לשלוח לך עותק בחינם.
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מכתב יחיד במינו
הבנת. אנו מתכוונים לכתבי הקודש – התנ"ך והברית 

החדשה, דבר אלוהים. לספר זה מתאימה מאוד 
הכותרת "מכתב בשבילך". המכתב הזה חשוב מאוד 

מפני שאלוהים הוא שחיבר אותו.
אתה תטען: "הרי כתבי הקודש נכתבו בידי כ-40 

אנשים שונים במשך מאות בשנים. ובמקרים רבים 
אפילו לא מוזכר שמם."

אמת. אבל אלוהים הכתיב 
ישירות את המסר שלו לאנשים 

מסוימים:

ִּכי ֵמעֹוָלם לֹא ָיְצָאה ְנבּוָאה )כל הכתוב בכתבי 
הקודש(

ַעל־ִּפי ְרצֹון ָהָאָדם, 
ֶאָּלא רּוַח ַהֹּקֶדׁש ֵהִניָעה ְּבֵני ָאָדם 

ְלַדֵּבר ִמַּטַעם ֱאֹלִהים. 
כתבי הקודש, ב-פטרוס א, 21
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אלוהים ניצל את כישוריהם, השכלתם, 
את הרקע התרבותי שלהם, את מוצאם 

משכבות חברתיות שונות ואפילו את סגנון 
הכתיבה שלהם. 

<<<  הם כתבו במדויק מה שאלוהים 
רצה שייכתב. לזאת קוראים "השראה". 

כתבי הקודש, ספר הספרים
< מורכבים משני חלקים:

< תנ"ך – )39 ספרים(*
< הברית החדשה – )27 ספרים(

התנ"ך כולל:
תורה

נביאים
כתובים 

כתבי הקודש נותנים מענה לשאלות החיים שלך. 
בקריאתם תחווה במיוחד את השינוי החיובי שמחוללת 

בך אהבת אלוהים.
* לפי המסורת היהודית 24 ספרים. ספרים שנחשבים לספר אחד: 

שמואל א, שמואל ב; מלכים א, מלכים ב; עזרא ונחמיה.

הברית החדשה כוללת:
4 הבשורות

מעשי השליחים
21 איגרות

התגלות
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דור הָמַסִכים
האם גם אתה נמנה עם הדור הזה, או 

אולי המונח "דור המסכים" אינו מוכר 
לך? האם גם ראשך ותשומת לבך 

שקועים כל העת בטלפון החכם או 
בטאבלט שלך?

הצורך להיות מחובר און-ליין כל הזמן 
ובכל מקום, גורם לכך שאתה מוצף במבול 

של מידע מן האינטרנט. האם בכלל יש עוד משהו 
חוץ מגלישה, צ'טים, וציוצים? מבלי משים חולפות כך השעות, 

ולחץ הגירויים על החושים שלך נמתח עד קצה הגבול – ולא 
אחת נפשך מזדהמת. התופעה בוודאי מוכרת לך. אבל...?

טיפ:
אם אתה רוצה להכיר את אלוהים, לא תוכל לפסוח על 

כתבי הקודש. לקריאה דרושים שקט, רוַגע. על כן – כבה כל 
מה שעלול להפריע לך בעת הקריאה. תופתע לגלות עד כמה 

ירווח לך. מחשבותיך יושפעו באופן חיובי, טהור, כפי שלא 
חווית עד כה. וכך תפגוש בכתבי הקודש, דבר האמת, 

מישהו שמעוניין בך באמת ובתמים, מישהו שאוהב אותך, 
ושרוצה להעניק לחייך משמעות עמוקה ומטרה מַתגמלת.

 בעמ' 63-62 תמצא המלצות כיצד לקרוא בכתבי הקודש.

בבקשה, שווה לנסות!
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 האם כתבי הקודש
  עדיין רלוונטיים לזמננו?

אנשים רבים חושבים שאין טעם להתעסק עם ספר 
עתיק "שאבד עליו הכלח". הם סבורים שאדם בן ימינו 

כבר אינו יכול להאמין בכתבי הקודש.

רבים מאמצים סברה זו המופצת על ידי אמצעי 
התקשורת, מבלי שבחנו את אמיתותה. היום כמעט 

שאין אדם המגבש לעצמו דעה משלו.

זוהי טעות נפוצה, שלפיה השכל וההיגיון חייבים 
לדחות את כתבי הקודש.

בעמודים הבאים תמצא עובדות רבות, המאששות את 
העדכניות ואת המשמעות של כתבי הקודש.

 ַאְׁשֵרי ַהּׁשֹוְמִעים ֶאת ְּדַבר
 ֱאֹלִהים ְוׁשֹוְמִרים אֹותֹו.

כתבי הקודש, לוקס יא, 28
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נס ההרמוניה
מכר שלי הוא מוסיקאי המנגן בכלים 

שונים. כדי להקליט הוא משתמש 
במחשב 

הוא הסביר: "תחילה אני לוקח את 
האובו שלי ומנגן את הסופרן. וכך 

מוקלט הפסקול הראשון.

בפסקול השני אני מקליט את הַאלט, 
מבלי לכבות את ההקלטה הראשונה. באותו אופן 

אני מוסיף עוד שישה כלים, עד לבס הנמוך 
ביותר.

ואז מפעילים את שמונת פסי הקול בעת 
ובעונה אחת. – האם אתה רוצה לשמוע את 

התוצאה?"

ואז שמעתי סימפוניה נפלאה. קשה להאמין, שמוסיקאי 
אחד ויחיד הצליח להגיע לתוצאה שכזו!

ובדומה לכך כתבי הקודש. הם נכתבו בידי יותר מ-40 בני 
אדם. כולם הופעלו בידי האמן שאין דומה לו: אלוהים, רוח 

הקודש, ש"הפעיל" כל אחד מן ה"כלים" האלה.

לכל ספר בכתבי הקודש אופי משלו, אבל מותאם בידי 
אלוהים בהרמוניה מושלמת לספר השלם.

זהו אחד הניסים המדהימים של כתבי הקודש!

 <<< קרא את כתבי הקודש כדי לגלות 
את ההרמוניה הייחודית שלו!   
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 חיכה
 לשווא ...

איש אחד, שכתבי הקודש ממש לא נחשבו בעיניו, 
רצה לשכנע מאמין משיחי צעיר שכתבי הקודש 

מיושנים, לא-רלוונטיים ונוגדים את התגליות בנות 
זמננו. על כן החליט לשלוח לו כמה מאמרים נבחרים 

מתחום המדע והפילוסופיה.
אמונתו של הבחור הצעיר לא עורערה. הוא השיב: 

"אם אתה מכיר משהו נעלה יותר מדרשת ההר )מתי 
ה-ז(, משהו יפה יותר מסיפור השומרוני הטוב, הבן 

האובד או האשה ליד הבאר בסיכר )לוקס י, טו; יוחנן 
ד(; אם יש לך משהו מנחם יותר ממזמור כג, או אם 

מוכר לך דבר המגלה לי את אהבת אלוהים באופן טוב 
יותר ממתנת בנו ישוע המשיח; או אם מוכר לך משהו 

המתאר את הנצח העתידי באופן ברור יותר מכתבי 
הקודש – אז שלח לי בבקשה את החומר הזה 

במהירות האפשרית!"

הוא חיכה לשווא לתשובה.

אין ספר שאפשר להשוותו לכתבי הקודש. הסיבה 
ברורה: כתבי הקודש הם ספרו של אלוהים. 
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כיצד הגיעו אלינו כתבי הקודש?
כיצד נכתב ועל אלו חומרים?

אם רצה מישהו לפני 5000 שנה לכתוב מכתב, לא עשה זאת 
בדיו על נייר. באותם ימים כתבו בכתב היתדות: חרטו סימנים 
או סמלים בלוחות טין, ואחר כך ייבשו או שרפו את הלוחות.

בחפירות שנעשו בסוריה ובעירק של ימינו נתגלו אלפי לוחות 
טין ועמודים בכתב היתדות.

בערך באותה תקופה פיתחו המצרים הקדמונים כתב תמונות-
וסמלים אחר )הירוגליפים(, שנתגלו בפרמידות. פענוח הכתבים 

של השפות העתיקות האלה נמשך מאות בשנים.

לכל הכתבים הללו היה חיסרון גדול, מפני שהם כללו מאות 
סימנים. הכתב האלפביתי הומצא רק בסביבות 1500 לפנה"ס.

בסביבות 1000 לפנה"ס התפשט הכתב האלפביתי במהרה, 
ועד ימינו הוא משמש בסיס לאלפבית של שפות רבות.
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במאות מאוחרות יותר כתבו גם על פפירוס 
שהופק מצמח הפפירוס. מאוחר יותר החלו 
לכתוב גם על מגילות קלף שהופקו מעורם 

של בעלי חיים.

כך דאג אלוהים באורח פלא, שכאשר 
החלו להעלות את דברו על הכתב, כבר 

עמד לרשות הכותבים כתב פשוט, אך חד-משמעי.

ר לכתוב, לאסוף ולשֵמֵ
משה היה מן הראשונים שהעלו את דבר אלוהים על הכתב. 

אנו קוראים פעמים אחדות שאלוהים ציווה עליו לכתוב בספר 
את הדברים שהתרחשו.

באמצעות עם ישראל, עמו הנבחר של אלוהים, נאספו ספרי 
התנ"ך ונשמרו בקפדנות.

כארבע מאות שנים לפני הספירה הסתיים תהליך החתימה 
)קאנוניזציה( של ספרי התנ"ך הכתוב בשפה העברית, וקטעים 

קצרים ממנו בשפה הארמית.
רק לאחר מותו של ישוע המשיח ועלייתו השמיימה חוברו 
ספרי הברית החדשה )עד סוף המאה הראשונה לספירה( 

בשפה היוונית, שהייתה השפה השלטת בימים ההם.
משה מת כ-1400 שנה לפנה"ס, כך שנוכל לקבוע שספר 
כתבי הקודש בשלמותו הועלה על הכתב תוך פרק זמן של 

כ-1500 שנה.
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מושלם וחתום
בשלב מוקדם מאוד כבר ידעו המשיחיים הראשונים בהדרכת 
רוח הקודש אלו ספרים משתייכים לכתבי הקודש ואלו אינם 

משתייכים. היו להם אמות מידה ברורות להבחנה בין הספרים 
שנכתבו בהשראת אלוהים )ספרים קאנוניים( ובין הספרים 

שלא היו כאלה )ספרים חיצוניים – אפוקריפה(.

באשר לספרים החיצוניים כבר קבע מרטין לותר ש"אין למנות 
אותם בין כתבי הקודש". בספרים אלה יש לעתים סתירות 

חמורות לכתוב בדבר אלוהים. הם כוללים אגדות על אודות ישוע 
המשיח והשליחים, איגרות מזויפות של דמויות מקראיות וכן 

טעויות היסטוריות וגאוגרפיות. רק בשנת 1545 בוועידת טריינט 
הוכרזו ספרים אלה כשווי ערך לספרי המקרא המקודשים, בין 

היתר כדי לתמוך בתורות שקר. כל אלה מלמדים בבירור, 
שהספרים החיצוניים לא נכתבו בהשראת אלוהים.

הספרים שקודשו ונכללו בדבר אלוהים מראים שהספר כולו 
חובר בהדרכת רוח אלוהים והוא תֵקף לכל הזמנים.

דבר אלוהים מכונה גם "כתבי הקודש", וזאת בצדק, מפני 
שמקורו באלוהים. גם היום ספר זה משמש סמכות עליונה 

לאמונתנו ולחיינו. סמכות זו הוענקה לו על ידי אלוהים חיים 
ולא על ידי סמכות אנושית כלשהי.

ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַיַעְברּו ּוְדָבַרי לֹא ַיַעְברּו. 
כתבי הקודש, מתי כד, 35 
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מערות קומראן
באביב 1947 מצא נער בדואי, שככל הנראה יצא לחפש עז 
שתעתה בנקיקי הסלעים של קומראן שממערב לים המלח, 

פתח למערת מסתור.

הוא זרק אבן בפתח הצר. להפתעתו נשמע רעש של התנפצות 
רסיסי חרס. מה זה? 

מתוך סקרנות הזדחל לתוך מערת המסתור הזאת ומצא בה 
כדי חרס אחדים שבתוכם טמונות מגילות קלף עטופות 

ביריעות פשתן. אלה היו כתבי יד עתיקים שערכם לא יסולא 
בפז, שלאחר 1900 שנים עדיין היו במצב השתמרות טוב 

להפליא.

הנער הרועה נטל אתו מגילה אחת, וגילה להפתעתו שלחוקרי 
עתיקות היה בה עניין רב. החל "מסע ציד" פראי אחר כתבי יד 

נדירים אלה, מצד חוקרים ומצד הרפתקנים חמדנים כאחד.

מחיר מגילות הקלף נסק למיליונים. התגלית 
המרעישה במערות קומראן עוררה סקרנות רבה 

בעולם המחקר.

מבין המגילות שנתגלו, חשובה במיוחד 
מגילת ישעיהו שהיא המגילה השלמה 

העתיקה ביותר של ספר מספרי 
מּוַסר ְשלוֵמנּו ָעָליו ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתר ָפִנים ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל ְוִנְרֵאהּו ְולֹא־ַמְרֶאה ִצָיה לֹא־ֹתַאר לו ְולֹא ָהָדר ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹּׁשֶרש ֵמֶאֶרץ ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזרוַע התנ"ך.

ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִיים ִמֶפַשע ְוֶאת־ֹּדורו ִמי ְישוֵחַח ִכי ֵמֹעֶצר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ יּוָבל ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְרכו ּוַבֲחֻבָרתו ִנְרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 
ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְרָמה ִקְברו ְוֶאת־ָעִשיר ְֹּבמָֹתיו ַעל ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְרָשִעים ַעִמי 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃    סְוהּוא ֵחְטא־ַרִֹּבים ָנָשא ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה ַתַחת ֲאֶשר ֶהֱעָרה ַלָמֶות ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַרִֹּבים ַעְבִֹּדי ָלַרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְרֶאה ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו ַנְפשו ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 
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אין ולו ספק קלוש ביותר למהימנותם של כתבי היד שזמנם 
הוא המאה ה-2 לפנה"ס. כשהשוו החוקרים בין מגילת ישעיהו 

מקומראן ובין ספר ישעיהו בטקסט המקראי הקדום ביותר 
הידוע עד אז )מאוחר ממגילת ישעיהו ב-1000 שנים!(, 

הופתעו החוקרים לגלות שלמעשה אין כל הבדל משמעותי בין 
שני הטקסטים! הטקסטים תואמים זה את זה ברמת דיוק 

מרשימה!
מגילה שלמה זו הפריכה את טענתם של אותם מבקרי המקרא 
שטענו שספר ישעיהו חובר במשך מאות בשנים וכולל טעויות 

רבות.
בין מגילות קומראן הרבות נמצאו כ-250 מגילות של כתבי 
התנ"ך שמוכיחות את רמת הדיוק יוצאת הדופן שבה נמסר 

הטקסט המקראי.

 אלוהים דאג לכך שנוכל להחזיק בידינו היום את
דברו נקי מטעויות. דבר אלוהים הוא כסלע. לא ניתן 

להפריכו.

ְדַבר ֱאֹלֵהינּו
 ָיקּום ְלעֹוָלם. 

כתבי הקודש, ישעיהו מ, 8
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כתבי יד אמינים 
מן הברית החדשה נשתמרו 

יותר מ-5000 כתבי יד שלמים 
וחלקיים בשפה היוונית. כתב 

היד המפורסם ביותר הוא 
המכונה "קודקס סינאיטיקוס" 
מן המאה ה-3, שמכיל כמעט 

את כל כתבי הקודש בשפה 
היוונית. כתב יד זה נתגלה ב-1859 על ידי חוקר המקרא 

קונסטנטין טישנדורף במנזר סנטה קתרינה שבחצי האי סיני. 
אוצר זה שלא יסולא בפז כלל לא רק חלקים מן התנ"ך, אלא 

גם את כל 27 ספרי הברית החדשה.

לצד כתבי היד השלמים והחלקיים הרבים של הברית החדשה, 
נמנו גם כ-9000 תרגומים עתיקים. אלה, יחד עם 36000 
קטעים מתוך כתבי הקודש שצוטטו על ידי אבות הכנסייה, 

הובילו לאחר מחקר מעמיק, לשחזור כמעט מושלם של 
הטקסט המקורי.

מבין כל הטקסטים המקוריים האלה אין אחד שמערער על 
אמיתות בשורת האלוהים בברית החדשה.

הדיוק בתהליך המסירה של הטקסט המקראי לאורך 
אלפי שנים הוא יחיד ומיוחד במינו.
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הפקת ספרי כתבי הקודש 
>> בעבר וכיום <<

זה למעלה מ-500 שנה שאמנות הדפוס 
שינתה את פני העולם. אם קודם לכן נזקק 
מישהו לעותק של דבר אלוהים, היה צריך 

להעתיקו ביד.  תהליך זה נמשך זמן רב 
ועלותו הרקיעה שחקים.

כדי לַשמר את הטקסט המקורי היה צורך 
להכיר את כתבי היד הקדומים ביותר. כי 

תהליך ההעתקה הידני היה כרוך באי-
דיוקים.

הטקסטים שנתגלו מוכיחים עובדה מדהימה: 3000 הטקסטים 
העתיקים הידועים של התנ"ך מתאימים בכללותם באורח פלא 

זה לזה ומאששים את מהימנותו של הטקסט המקובל. החלקים 
העתיקים ביותר של דבר אלוהים, שנכתבו לפני כ-3500 שנה, 

הועברו ונמסרו במדויק עד לימינו.



19 1819

כיצד ייתכן הדבר? מתוך כבוד לדבר אלוהים הקדוש, הקפידו 
היהודים במלאכת ההעתקה על כללים רבים, כמו למשל ספירת 

האותיות בכל שורה שהועתקה או בדיקת היקרותן של מילים 
חוזרות ונשנות.

באמצעות מפעלי דפוס משוכללים ביותר ניתן היום להפיק תוך 
זמן קצר ביותר מהדורות בנות מספר עותקים גדול במחירים 

שווים לכל נפש.

כיום ניתן להשיג אפליקציה של תנ"כים שלמים און-ליין, חינם 
אין כסף.

ְּדַבר ֱאֹלִהים ִׂשְגֵׂשג ְוָנפֹוץ
כתבי הקודש, מעשי השליחים יב, 24
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כתבי הקודש ומדע
איך ייתכן שספר שנכתב לפני זמן רב כל כך וכולל הצהרות 

בנושאי טבע והיסטוריה, יביע תמיד אמת לאמיתה?

מדוע אי אפשר להפריך מבחינה מדעית את כתבי הקודש?

האם כדור הארץ עגול?
מעולם לא נטען בכתבי הקודש למשל שכדור הארץ 

שטוח, ושהשמש מקיפה את כדור הארץ, כפי שטענו 
אנשי מדע רבים במשך תקופות ארוכות מאוד.

להיפך: אלוהים אומר באחד הספרים העתיקים ביותר בתנ"ך, 
באיוב כו, 7: "ֹנֶטה ָצפון ַעל ֹתהּו, ֹתֶלה ֶאֶרץ ַעל ְֹּבִלי-ָמה."

האם הארנבת מעלה גרה?
בספר ויקרא יא, 4, 6 נאמר: "ַאְך ֶאת ֶזה לֹא ֹתאְכלּו 
ִמַמֲעֵלי ַהֵגָרה... ְוֶאת ָהַאְרֶנֶבת ִכי ַמֲעַלת ֵגָרה ִהיא..." 

מאות בשנים נחשבה הקביעה הזאת שהארנבת מעלה 
גרה, לשגויה.

אך במאה ה-19 קבעו מדענים שלארנבת שני סוגי 
הפרשות. הארנבות בולעות את הגללים שלהן לעיכול 

חוזר כדי להשלים חומרי תזונה הכרחיים.
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וכך לאחר שנות מחקר רבות, על המדע לשוב ולהודות 
באמיתות דבר אלוהים. זאת ועוד: ההצהרות בכתבי הקודש 

אינן עומדות בסתירה עם עובדות מדעיות וארכאולוגיות 
מוכחות.

הייתכן אחרת?
הייתכן שאלוהים אשר ברא את היקום ונתן לנו את 

דברו )את כתבי הקודש(, יסתור את דברו? לא, שתי 
ההתגלויות האלה של אלוהים, הבריאה והדבר, 

מאששות זו את זו. 
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הבשורה של כתבי הקודש

< אלוהים ברא אותך
ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְֹּבַצְלמו, ְֹּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָֹּבָרא ֹאתו; ָזָכר 

ּוְנֵקָבה ָֹּבָרא ֹאָתם.  בראשית א, 27

אתה הנך בריאה של אלוהים. אין, ולא יהיה עוד, "אתה" אחר 
בעולם. גופך, תפקוד איברך, מוחך, נבראו בגאונות-על בידי 
אלוהים. באשר לזמן ולמקריות – לפי הטענה הבלתי מוכחת 

של האבולוציה – אין רמז! אלוהים ברא את האדם "בצלמו", 
כלומר: משמעות חייו של האדם נובעת מקשר תקין ורב-אושר 

עם אלוהים! 

אבל האדם חטא ופנה עורף לאלוהים

< אלוהים מסמן גם אותך כ"חוטא"
ֶׁשֲהֵרי ֵאין ֶהְבֵּדל, ִּכי ַהֹּכל ָחְטאּו ּוְמֻחְּסֵרי ְּכבֹוד ֱאֹלִהים 

ֵהָּמה. כתבי הקודש, רומים ג, 22, 23

לחטוא משמעו: לנהוג בניגוד למצוות הטובות של אלוהים. אין 
זה משנה אם החטא מתבטא במעשה, בדיבור או אולי רק 
במחשבה. ישוע המשיח אמר ששנאה לזולת כמוה כרצח!
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< אלוהים ישפוט אותך
ִנְגַזר ַעל ְֹּבֵני ָאָדם ָלמּות ַפַעם ַאַחת ְוַאֲחֵרי ֵכן ַהִמְשָפט... כתבי 

הקודש, עברים ט, 27

אלוהים קדוש וצדיק באופן מוחלט. על כן עליו לשפוט יום אחד 
כל דבר שאינו עומד בקנה המידה שלו. כתבי הקודש מבהירים 

הבהר היטב שעל כל אדם אשר מת מבלי שקיבל סליחה על 
חטאיו, לצפות לפירוד נצחי  מאלוהים. בניגוד לשמים, ששם יהיו 
כל אלה שיש להם קשר-חיים עם האדון ישוע המשיח, יש מקום 

המכונה בכתבי הקודש "גיהינום" או "אגם האש". שם אלוהים לא 
יהיה, ואז לא תהיה עוד אפשרות לבוא בקשר אתו.

ובכל זאת, יש תקוה!

< אלוהים מעוניין בך מאוד!

ָּבזֹאת ִנְגְלָתה ַאֲהַבת ָהֱאֹלִהים ָּבנּו, ָּבֻעְבָּדה ֶׁשֱאֹלִהים ָׁשַלח ֶאת 
ְּבנֹו ְיִחידֹו ָלעֹוָלם ְלַמַען ִנְחֶיה ִּבְזכּותֹו. כתבי הקודש, א-יוחנן ד, 9

הבט אל הצלב על גבעת הגולגולת, המקום שבו סבל ישוע 
תחת עינויים נוראים את העונש שגזר אלוהים על החטא. 

בהיותו על הצלב עָזבו אלוהים, מפני ששם נשא את חטאינו. 
את משמעות הדבר לאדון ישוע שהיה נקי מחטא, לא נוכל 

לתאר לעצמנו.

 האם אתה מבין עד
כמה אלוהים אוהב אותך?  
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עזרת אלוהים ואמצעי הישועה שלו

החטא מפריד בינינו ובין אלוהים. אלוהים אינו יכול להכיר 
בכל מאמצינו לשפר את עצמנו. אלוהים הקדוש והטהור 

חייב לשפוט את הרע. יש רק מוצא אחד: עלינו לקבל את 
אמצעי הישועה שניתן על ידי אלוהים.

ִּכי ֹּכה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן ֶאת ְּבנֹו 
ְיִחידֹו ְלַמַען לֹא יֹאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי 

עֹוָלם. כתבי הקודש, יוחנן ג, 16

כדי שתוכל להיות בקשר עם אלוהים בוראך, לבש בן 
האלוהים, ישוע המשיח, בשר ודם, וירד למעננו לארץ.

ישוע המשיח הראה לנו את אהבת אלוהים. הוא הוכיח את 
אהבתו באופן שאינו משתמע לשתי פנים במותו גם עבורך על 

צלב גלגלתא. הוא נשא במקומך את העונש על חטאיך.

אם אתה מקבל זאת באמונה ומתוודה על חטאיך לפני 
אלוהים, הוא מעניק לך סליחה וחיי נצח.
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ישוע המשיח חי! הוא קם מן המתים ועלה השמיימה.

זה כ-2000 שנה מבושרת הבשורה הטובה הזאת. הישועה 
מוצעת לכל בני האדם: כל אחד המאמין בישוע המשיח – 

המושיע היחיד – משוחרר ממשפטו הנצחי של אלוהים. כל 
אדם שמקבל באמונה את פועל הישועה של ישוע המשיח, 

יוצדק.

ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל 
 ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה. 

כתבי הקודש, א- יוחנן א, 9    

... ֻמְצָּדִקים ְּבַחְסּדֹו, ְּבִחָּנם, הֹודֹות ַלְּפדּות ֶׁשַּבָּמִׁשיַח 
ֵיׁשּוַע. כתבי הקודש, רומים ג, 24
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הבטחות האלוהים

 לסיכום, המכתב האלוהי, דבר אלוהים, אומר: 

< הוא חייב לשפוט את החטא אלוהים קדוש
ולהעניש את החוטא!

< הוא רוצה לסלוח לך אלוהים הוא אהבה
על כל חטאיך.

אלוהים יכול לסלוח לך על חטאיך. מפני שבנו ישוע המשיח 
נשא במקומך את העונש על חטאיך, ושילם את מחיר אשמתך.

אך לשם כך עליך לפנות לאלוהים בהכרה כנה של חטאיך 
הידועים לך, ולהאמין שישוע המשיח כפודה וכמושיע העולם 

מת גם בשבילך על הצלב.

ואז אלוהים בדברו, בכתבי הקודש, מפנה גם אליך 
יותר מ-1000 הבטחות שאינן ניתנות לביטול.

כמה מהבטחות אלה תמצא כאן <<<
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ַהַמֲאִמין ַֹּבֵֹּבן ֵיש לו ַחֵיי עוָלם, ַאְך ַהְמָסֵרב ְלַהֲאִמין 

ַֹּבֵֹּבן לֹא ִיְרֶאה ַחִיים, ֶאָלא ֲחרון ֱאֹלִהים ָחל ָעָליו. 

כתבי הקודש, יוחנן ג, 36

ַהּׁשוֵמע ֶאת ְֹּדָבִרי ּוַמֲאִמין ְלשוְלִחי ֵיש לו ַחֵיי עוָלם 

ְוֵאינו ָֹּבא ְֹּבִמְשָפט ִכי ִאם ָעַבר ִמָמֶות ְלַחִיים.  

כתבי הקודש, יוחנן ה, 24

 ֲאָבל ְלֵאֶלה ֲאֶשר ִקְֹּבלּו אותו, ַהַמֲאִמיִנים ִֹּבְשמו,
 ָנַתן ֹתֶקף ִלְהיות ָֹּבִנים ֵלאֹלִהים.

 כתבי הקודש, יוחנן א, 12

ַאל ִתיָרא ִכי ְגַאְלִתיָך, ָקָראִתי ְבִשְמָך ִלי ָאָתה.  
כתבי הקודש, ישעיהו מג, 1
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מתוך כתבי הקודש

הבן האובד

ְלִאיׁש ֶאָחד ָהיּו ְׁשֵני ָּבִנים. ָאַמר ַהָּצִעיר ֶאל ָאִביו: 'ַאָּבא, 
ֵּתן ִלי ֶאת ֵחֶלק ָהְרכּוׁש ַהַּמִּגיַע ִלי.' ְוָאְמָנם ִחֵּלק ָלֶהם 
ֲאִביֶהם ֶאת ַהְּנָכִסים. ְלַאַחר ָיִמים לֹא ַרִּבים ָאַסף ַהֵּבן 

ַהָּצִעיר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְוָיָצא ֶאל ֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְוָׁשם ִּבְזֵּבז 
ֶאת ְרכּוׁשֹו ְּבַחֵּיי הֹוְללּות. ַאֲחֵרי ֶׁשִּבְזֵּבז ֶאת ַהֹּכל ָּבא 

ָרָעב ָחָזק ַעל אֹוָתּה ֶאֶרץ ְוהּוא ֵהֵחל ִלְסֹּבל ַמְחסֹור. ָהַלְך 
ְלִהְסַּתֵּפַח ֶאל ֶאָחד ִמּתֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהִהיא ְוַהָּלה ָׁשַלח 

אֹותֹו ִלְרעֹות ֲחִזיִרים ִּבְׂשדֹוָתיו. ָׁשם ִהְׁשּתֹוֵקק ְלַמֵּלא ֶאת 
ִּבְטנֹו ַּבֲחרּוִבים ֶׁשָאְכלּו ַהֲחִזיִרים, ֶאָּלא ֶׁשִאיׁש לֹא ָנַתן 

לֹו. ְּכֶׁשָעָׂשה ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ָאַמר, 'ַּכָּמה ְמָׁשְרִתים ְׂשִכיִרים 
ֶׁשל ָאִבי ֵיׁש ָלֶהם ֶלֶחם ְּבֶׁשַפע ַוֲאִני ּגֹוֵוַע ָּכאן ָּבָרָעב! 

ָאקּום ְוֵאֵלְך ֶאל ָאִבי ְוֹאַמר לֹו: ַאָּבא, ָחָטאִתי ַלָּׁשַמִים 
ּוְלָך. ֵאיֶנִּני ָראּוי עֹוד ְלִהָּקֵרא ִּבְנָך. ִׂשים אֹוִתי ְּכֶאָחד 

ִמְשִֹכיֶריך.' הּוא ָקם ְוָהַלְך ֶאל ָאִביו. ִּבְהיֹותֹו עֹוד ָרחֹוק 
ָרָאהּו ָאִביו ְוִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ָעָליו. הּוא ָרץ ֵאָליו ְוָנַפל ַעל 
ַצָּואָריו ְוָנַׁשק לֹו. ָאַמר לֹו ַהֵּבן, 'ַאָּבא, ָחָטאִתי ַלָּׁשַמִים 

ּוְלָך ְוֵאיֶנִּני ָראּוי עֹוד ְלִהָּקֵרא ִּבְנָך.'  ַאְך ָהָאב ָאַמר 
ַלֲעָבָדיו, 'ָהִביאּו ַמֵהר ֶאת ַהְּגִליָמה ַהָּנָאה ְּביֹוֵתר 

ְוַהְלִּביׁשּוהּו, ִׂשימּו ַטַּבַעת ַעל ָידֹו ְוַנֲעַלִים ְלַרְגָליו, ָהִביאּו 
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ֶאת ָהֶעֶגל ַהְמֻפָּטם ְוַׁשֲחטּו אֹותֹו ְוֹנאַכל ְוִנְׂשַמח, ִּכי ְּבִני 
ֶזה ָהָיה ֵמת ְוִהֵּנה ָחַזר ַלַחִּיים, ָאַבד ְוִהֵּנה ִנְמָצא.' ְוֵהם 

ֵהֵחּלּו ִלְׂשמַֹח.

אֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה ְּבנֹו ַהָּגדֹול ַּבָשֶֹדה. ְּכֶׁשָחַזר ְוִהְתָקֵרב 
ַהַּבְיָתה ָׁשַמע קֹול ְנִגינֹות ְוִרּקּוִדים. הּוא ָקָרא ְלַאַחד 

ַהְּנָעִרים ְוָׁשַאל ָלַדַעת ָמה ַהָּדָבר. ֵהִׁשיב לֹו ַהַּנַער, 'ָאִחיָך 
ָּבא, ְוָאִביָך ָׁשַחט ֶאת ָהֵעֶגל ַהְמֻפָּטם ִמְּפֵני ֶׁשָחַזר ֵאָליו 

ָּבִריא ְוָׁשֵלם.' ָּכַעס ַהֵּבן ַהָּגדֹול ְולֹא ָרָצה ְלִהָּכֵנס. ָאז ָיָצא 
ָאִביו ְלַדֵּבר ַעל ִלּבֹו. ָאַמר ַהֵּבן ְלָאִביו, 'ִהֵּנה ֶזה ָׁשִנים 

ַרּבֹות ֲאִני עֹוֵבד ֶאְצְלָך ּוֵמעֹוָלם לֹא ָעַבְרִּתי ַעל ִמְצָוְתָך, 
ְוַאָּתה ֵמעֹוָלם לֹא ָנַתָּת ִלי ְּגִדי ְּכֵדי ֶׁשֶאְׂשַמח ִעם ְיִדיַדי. 
ֲאָבל ְּכֶׁשָּבא ִּבְנָך ֶזה ֲאֶׁשר ִּבְזֵּבז ֶאת ְרכּוְׁשָך ִעם זֹונֹות, 
ָׁשַחְטָּת ִּבְׁשִבילֹו ֶאת ָהֵעֶגל ַהְמֻפָּטם.' ָאַמר ָהָאב, 'ְּבִני, 

ַאָּתה ָּתִמיד ִאִּתי, ְוָכל ֲאֶׁשר ִלי ֶׁשְּלָך הּוא. ֲאָבל ִמן 
ָהָראּוי ָלׂשֹּוׂש ְוִלְׂשמַֹח, ִּכי ָאִחיָך ֶזה ָהָיה ֵמת ְוִהֵּנה ָחַזר 

ַלַחִּיים, ָאַבד ְוִהֵּנה ִנְמָצא.'

כתבי הקודש, לוקס טו, 32-11



31 30

ָטאואיזם

סיקיזם
נצרות
יהדות

אסלאם
בודיזם

הינדואיזם
אֵתאיזם

אגנוסטיזם

דתות רבות – לכולן אותו אלוהים?
בשנים האחרונות הולכת ורווחת הדעה שכל הדתות מובילות, 

כל אחת בדרכה, אל אותו אלוהים.

דעה זו מנוגדת בתכלית להנחת היסוד של כתבי הקודש, כפי 
שנאמרה על ידי ישוע: "אני הדרך והאמת והחיים. לא יבוא 

איש אל האב אלא על ידי" )יוחנן יד, 6(. אמת זו נשללת על פי 
רוב בימינו.

למשל השוואה בין הקוראן ובין דבר אלוהים מראה בבירור 
שלא ייתכן ש"אללה של האסלאם" הוא אלוהי התנ"ך והברית 

החדשה:

אכן המשיח ישוע, בן מרים אינו אלא שליח של אלוהים... 
על כן ַהאמינו באללה ובשליחו, ואל תאמרו "שלוש"... 

אללה הוא אל יחיד בלבד. לייחס לו בן היא פחיתות כבוד.
הקוראן, מתוך סורה 4 

ִכי ֹכה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעוָלם ַעד ִכי ָנַתן ֶאת ְֹּבנו ְיִחידו 
ְלַמַען לֹא יֹאַבד ָכל ַהַמֲאִמין ֹּבו, ֶאָלא ִיְנַחל ַחֵיי עוָלם. 

כתבי הקודש, יוחנן ג, 16 
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הם אמרו: "ראה, אנחנו רצחנו את המשיח ישוע, בן מרים, 
שליח אללה." –אלא שהם לא רצחו אותו ולא צלבו אותו, אלא 

מישהו הדומה לו.
הקוראן, מתוך סורה 4

ֵהן ְֹּדַבר ַהְצָלב הּוא ִסְכלּות ְֹּבֵעיֵני ָהאוְבִדים, ַאְך ָלנּו ַהּנוָשִעים הּוא 
ְגבּוַרת ֱאֹלִהים... ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַמְכִריִזים ָמִשיַח ָצלּוב, ֶאֶבן ֶנֶגף 

ַלְיהּוִדים ְוִסְכלּות ְֹּבֵעיֵני ַהְיָוִנים.
כתבי הקודש, א-קורינתים א, 18, 23

הקוראן שולל מכול וכול של"אללה" יש בן, שהוא שלוש הוויות 
באחד, ואת העובדה שישוע המשיח מת על הצלב! אך אלוהי 
כתבי הקודש הוא אלוהים חי. מפני שאהב אותך ואותי שלח 
אלוהים את בנו לסבול במקומך ובמקומי את משפט המוות 

שקבע אלוהים על חטאינו. לא ייתכן אפוא ש"אללה" הוא אלוהי 
כתבי הקודש.

זאת ועוד: אמונה בכתבי הקודש איננה דת!
בדתות השונות של העולם האדם מנסה במאמציו הוא, למצוא דרך 

אל אלוהים.

אך כתבי הקודש מראים לנו אלוהים קדוש, שבא אלינו בבנו ישוע 
המשיח, כדי שכל המאמין בו ומודה לפניו על חטאיו, ייוושע.

ֲאָבל ֶזה ֶׁשֵאינֹו עֹוֵבד, ֶאָּלא ַמֲאִמין ַּבַּמְצִּדיק ֶאת ַהחֹוֵטא, ֱאמּוָנתֹו 
ֶנְחֶׁשֶבת לֹו ִלְצָדָקה. כתבי הקודש, רומים ד, 5
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מבט אל העתיד

דבר אלוהים מצהיר הצהרות 
מהימנות בנוגע לעתיד. 

בכל מקום אנחנו מוקפים היום בפחד 
ובסיבות לדאגות: מוות, מתירנות, 
אלימות, רעב, מלחמות, אסונות 
טבע, משברים כלכליים, טרור...!

אך ישוע המשיח יחזור בקרוב! אלוהים אומר לנו בדברו 
בבירור, שהתקופה הקרובה לשובו תתאפיין באירועים שכאלה. 

ומי שקורא בכתבי הקודש יודע גם מה יקרה בהמשך:

אלוהים ישפוט את העולם שהפנה לו עורף וששקע בחטא. עם 
זאת "ָכֵעת הּוא ְמַצֶּוה ַעל ָכל ְֹּבֵני ָאָדם ְֹּבָכל ָמקום ַלֲחזֹר 

ִֹּבְתשּוָבה, ֶשֵכן ָיַעד יום ִלְשֹפט ֵתֵבל ְֹּבֶצֶדק..." )כתבי הקודש, 
מעשי השליחים יז, 31-30(

זה יתרחש על ידי בנו ישוע המשיח, שבקרוב ישוב מן השמים 
לשפוט את העולם. הוא, הדחוי והנצלב, ישוב כמנצח בסמכות 

של השופט העליון : "אותו ָשם ָהֱאֹלִהים ְלשוֵפט ַהַחִיים 
ְוַהֵמִתים" )כתבי הקודש, מעשי השליחים י, 42(

המשפט בוא יבוא – אך יש תקוה עבורך!
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דבר ה' ניבא בפירוט את הולדתו של ישוע המשיח, את מותו 
על הצלב ואת תקומתו מאות בשנים לפני התרחשותם. בזכות 
ישוע המשיח שנתן את חייו בשבילך, מציע לך אלוהים עכשיו 

את חסדו ואת סליחתו.

בוא היום, אומר אלוהים – מחר עלול להיות מאוחר מדי:

ִהֵּנה ַעָּתה ֵעת ָרצֹון, ִהֵּנה ַעָּתה יֹום ְיׁשּוָעה.   
   כתבי הקודש, ב-קורינתים ו, 2

הושט ידך, וקבל ישועה נצחית ממשפט אלוהים. לשם כך עליך 
לבוא אליו ולהתוודות על חטאיך.

הנבואות של האלוהים הכול-יודע  הן אמת לאמיתה. מאות 
נבואות של התנ"ך כבר התגשמו. מאות בשנים טרם 

התרחשותם נובא בתנ"ך על מעצמות שיקומו ויפלו, על הולדתו 
של המשיח, על חורבן ירושלים בשנת 70 לספירה, על יציאת 

עם ישראל לגלות ברחבי תבל, ועוד.

כל אלה הם הוכחה מוחצת לאמיתות דבר אלוהים.

למשל: על עם ישראל נאמר בדברים כח, 65-64: "ֶוֱהִפיְצָך 
ְיהָוה ְּבָכל ָהַעִּמים, ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ... ּוַבּגֹוִים ָהֵהם 

לֹא ַתְרִּגיַע, ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך."

<< תגיד אתה, אם נבואה זו לא התגשמה במלואה!
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החיים קצרים!  
– וחולפים כמו סרט

אלוהים? אם כך, יום אחד תגלה שאיחרת את המועד!תתמהמה ותיתן לזמן לחלוף מבלי לחזור בתשובה אל היום עליך להתכונן לפגוש יום אחד את אלוהים. האם 

בעל ביטחון עצמי מופרז 
מאושר מדי

זקן מדי
מאוחר מדי
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צעיר מדי
פזיז מדי 

עסוק מדי
מודאג מדי

מאוחר מדי

ועל כן: ִהתרצו נא 
לאלוהים! הברית החדשה, 

ב-קורינתים ה, 20
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 מבחר ציטוטים על
  אודות כתבי הקודש

"זה 40 שנה שאני בודק את כתבי הקודש, ואמונתי היום 
חזקה משהייתה לפני 40 שנה. כל ההבטחות אמינות 

הדסון טיילור )1905-1832(, שליח בסין ואמיתיות." 

"קראתי את כתבי הקודש בקביעות וביראת כבוד, ונראה לי 
שספר זה... נעלה ויפה יותר מכל ספר אחר בכל הזמנים ובכל 

השפות."

סר ויליאם ג'ונס )1794-1746(, מגדולי הבלשנים וחוקרי המזרח 
בימיו )שלט ב-28 שפות(

"עד כמה דלים, ובלתי ראויים הם דבריהם של הפילוסופים 
שלנו הכוללים כל כך הרבה סתירות בהשוואה לכתבי הקודש. 

הייתכן, שספר פשוט כל כך ובה בעת מושלם כל כך, אינו אלא 
דברי אדם?"  

ז'אן ז'ק רוסו )1778-1712(, פילוסוף
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 מבחר ציטוטים על
  אודות כתבי הקודש

"כתבי הקודש הם מסמך היסטורי יחיד במינו ועם זאת גם 
מקור היסטורי אמין. הם הובילו לאלפי מימצאים ארכאולוגיים 

ובזכותם נכתבה ספרות מקיפה על תרבויות עתיקות. בכל מקום 
שנבדקו כתבי הקודש הם הוכחו כנכונים, הן בתיאור פרטים 

קטנים, הן בתיאור אירועים גדולים ומשמעותיים."

דייב בלזינגר, צ'רלס א. סלייר, ארכאולוגים אמריקאים

"בכתבי הקודש נמצא אמיתות גדולות הנשגבות מבינתנו. הן 
מוכיחות עד כמה חד-ממדי כושר התפיסה שלנו."

אבל בהצהרות החשובות והיסודיות ביותר כתבי הקודש אינם 
קשים להבנה."

צ'רלס ספרג'ן )1892-1834(, מטיף להתעוררות רוחנית

"ספר כתבי הקודש הוא מסמך-המידע היחיד מאת אלוהים, 
הכתוב למעננו בשפת אנוש. על כן ספר זה יחיד במינו ובסך כל 
הנאמר בו אמין לחלוטין. אין בכוחם של המדע, הפילוסופיה או 

אידאולוגיה לתקן את כתבי הקודש. נהפוך הוא: דבר אלוהים 
מסוגל לטהר את מערכות המחשבות שלנו."

 , PTB פרופ' ורנר גיט, לשעבר ראש מחלקת טכנולוגיית המידע
בראונשווייג

קל לטעון שכתבי הקודש אינם מדויקים, אך להוכיח זאת – זה 
עניין אחר לחלוטין.
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תרגומים של כתבי הקודש   

כתבי הקודש תורגמו לשפות רבות. היום ניתן להשיג 
את כתבי הקודש ביותר מ-2900 שפות והם זמינים 

במלואם או בחלקם ליותר מ-97% מאוכלוסיית 
העולם.

עם זאת עדיין נמצא מתרגמים בפינות נידחות ביותר 
של העולם, העמלים על תרגום כתבי הקודש לשפות 
נוספות. לא אחת עליהם להמציא כתב לשפות אלה.
ספר כתבי הקודש הוא הספר המוכר והמופץ 
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ביותר מבין כל ספרות העולם. 

בשנת 1800 היו 75 תרגומים של חלקים מכתבי 
הקודש.

בשנת 1900 כבר היו 567 תרגומים.

בשנת 1953 היו 1167 תרגומים.

בשנת 1978 היו 1660 תרגומים.

בשנת 2017 היו כ-3000 תרגומים!
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הספר לכל בני האדם 
< נכתב בידי 40 בני אדם,

< תורגם בידי מאות אנשים,  
< הודפס בידי אלפים,

< נקרא על ידי מיליונים.

אין ומעולם לא היה עוד ספר שהופץ בכל כך הרבה 
שפות ותרבויות כמו כתבי הקודש. זהו הספר הנקרא 

ביותר בעולם.

בשלושת העמודים הבאים מובא הפסוק 

מיוחנן ג, 16 בשפות שונות.

ִכי ֹכה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעוָלם 
ַעד ִכי ָנַתן ֶאת ְֹּבנו ְיִחידו 

ְלַמַען לֹא יֹאַבד ָכל ַהַמֲאִמין ֹּבו, 
ֶאָלא ִיְנַחל ַחֵיי עוָלם.

פסוק זה המכונה "לב כתבי הקודש", מביע את בשורתו הטובה 
של אלוהים אלינו בני האדם:

< אלוהים אוהב אותך כל כך עד שהקריב את בנו למענך.
< על ידי אמונה בו תיוושע.
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אתיופיה אמהרית 

מצרים והמזרח התיכון ערבית 

הודו Bengali Indienבנגלי 

Burmesisch Myanmar

Chinesisch China

你从未听到过如此怜悯饶恕的伟大案例这伟大
的爱付出了最昂贵的代价这伟大的爱是人人都
可以享有的拥有这爱的条件出乎意外的宽厚这
爱提供了伟大的救恩这爱是你能得到的最美好
礼物

מיאנמר בורמזית 

Bengali Indien

Burmesisch Myanmar

Chinesisch China

你从未听到过如此怜悯饶恕的伟大案例这伟大
的爱付出了最昂贵的代价这伟大的爱是人人都
可以享有的拥有这爱的条件出乎意外的宽厚这
爱提供了伟大的救恩这爱是你能得到的最美好
礼物

סין סינית 

גרמניה גרמנית 
So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
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פורטוגל פורטוגזית 

רוסיה רוסית 

Japanisch Japan

最も高価な支払いかつてない最大のあわれみ
想像できる一番簡単な条件可能な限りの数こ
の上ない救いが得られる全てにまさって価値の
ある贈り物が

Kikongo Kongo

Kadi muna nzola kazolele nza o Nzambi i kavanin'o 
Mwan'andi amosi, kimana konso on okwikilanga muna 
yandi ke vila ko, moys a mvu ya mvu kevwa.

Polnisch Polen

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Portugiesisch Portugal

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Russisch Russland

Ибо так воэлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.

ספרד ספרדית 
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en élcree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.

הודו טלוגו 

Spanisch Spanien

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en élcree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Telugu Indien

Türkisch Türkei

Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu‘nu verdi. Şöyle 
ki, O‘na her kim iman ederse mahvolmasın, ama hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.

Ungarisch Ungarn

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

טורקיה טורקית 

Spanisch Spanien

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en élcree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Telugu Indien

Türkisch Türkei

Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu‘nu verdi. Şöyle 
ki, O‘na her kim iman ederse mahvolmasın, ama hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.

Ungarisch Ungarn

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

הונגריה הונגרית 
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.
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צרפת צרפתית 
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle.

יוון יוונית 

            

בריטניה אנגלית 

יפן יפנית 

פולין פולנית 
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny.
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אתה יכול לקרוא את כתבי הקודש 
בדרכים שונות:

תוכל לקרוא בהם 
כיצירת ספרות עתיקה, כדי לספק את סקרנותך.

תוכל לקרוא בהם 
כספר היסטוריה, כדי לדלות מהם מידע על תקופות מן 

העבר.

תוכל לקרוא בהם 
באופן שכלתני טהור, כדי לנתח את הכתוב בהם ולהסיק 

מסקנות ביקורתיות.

אבל, תוכל גם לקרוא את כתבי הקודש 

באמונה – כבשורה שאלוהים מפנה אליך היום. 
אם תקרא את כתבי הקודש כבשורה מאלוהים, אהבת 

אלוהים שאתה מתוודע אליה בישוע המשיח, תוכל לדבר אל 
לבך. אז גם ייחשף המצפון שלך לאור האלוהי שהקרין ישוע 

המשיח בפועלו ובדבריו.
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יין
ענ
ספר כתבי הקודש המודפס הקטן ביותרמ

< הספר המלא
ספר כתבי הקודש המודפס הקטן ביותר אורכו 2.8 ס"מ, 

רוחבו 3.4 ס"מ ועוביו 1 ס"מ, והוא בן 1514 עמ'. 
בעזרת זכוכית מגדלת הוא קריא בהחלט.

ספר כתבי הקודש הקטן ביותר
< דיגיטלי על מיקרו-שבב 

בשנת 2008 הצליחו מדענים מן הטכניון בחיפה להעתיק את התנ"ך על 0.5 
ממ"ר. למעלה מ-300,000 מלים של התנ"ך העברי הועתקו על גבי שבב 

סיליקון שגודלו כגודל גרגר סוכר. רק בעזרת הָננו-טכנולוגיה ניתן היה להפיק 
אמצעי קריאה זעיר שכזה. כדי לקרוא את הטקסט צריך להמיר את הנתונים 

ולהגדילם פי יותר מ- 10,000.

אפשר עוד יותר קטן?
< ד.נ.א – אמצעי אחסון עתידי 

אלוהים הבורא שם בכל תא מתאי גופנו אמצעי אחסון גאוני. קיבולת 
האחסון עולה בהרבה על כל הידוע לנו עד כה. זהו סליל הד.נ.א. שקוטרו 

שניים חלקי מיליון מ"מ ובתוכו מידע גנטי בלתי נדלה על כל אדם. 
אילו היה בידינו חומר ד.נ.א. מוכן בגודל גרגר של סוכר, וכן טכניקת 

כתיבה וקריאה הולמת, היינו יכולים לאחסן עליו כ-1 ביליון עותקים של 
כתבי הקודש. המדענים סבורים שתוך שנים מעטות יעמדו לרשותנו 

מחסני מידע דמויי ד.נ.א. ענקיים.
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החבר הטוב ביותר!
כל הילדים אהבו אותו. את הקטנים לקח 

בזרועותיו.

הוא היה רב-כוח! הסערה הגביהה את הגלים 
והאנייה שישב בה נקלעה לסכנה חמורה. הוא 

פקד על הרוח והים שַקט לחלוטין.

הוא ריפא חולים וריחם על כל בני האדם, על 
העניים ועל העשירים.

הוא ראה את החטא בלבנו, מקור כל הסבל. עם זאת, אשה 
שניהלה אורח חיים לא מוסרי, לא פחדה ממנו. היא באה אליו 

בחרטה על מעשיה הרעים, והוא סלח לה על כל חטאיה.

יום אחד תפסו אותו! חייבים לסלק אותו. הוא היה כל כך טוב, 
כל כך טהור – הוא היה יוצא דופן ולא התאים למצבנו החוטא. 

לכן עדיף לסלק אותו.

הוא סומר לצלב. שם היה עליו למות 

והם כלל לא הבינו שהוא ידע כל זאת מראש! הוא בא מן 
 השמים, בן האלוהים, כדי למות. הוא רצה להציל את כולנו

בני התמותה, מן המוות.
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איזה אושר: המוות לא החזיק בו. הוא קם מן הקבר. הוא חי! 
הוא בשמים. הוא רואה אותנו. הוא מכיר אותך. ועדיין הוא 

מרחם עלינו. הוא רוצה גם עכשיו לסלוח לך על כל אשמתך, 
אם אתה, כמו אותה אשה שהזכרנו לעיל, מתעצב על חטאיך 

ומודה בהם.

"כן", הוא אומר, "עכשיו אני יכול לסלוח לך על חטאיך, כי 
לשם כך נשאתי את עונשך על הצלב."

ואז מתחיל סיפור חדש: סיפור חייך שהשתנו, חייך החדשים. כי 
הכול ישתנה ולא יהיה עוד כפי שהיה. הוא יהיה חברך הטוב 

ביותר. תוכל להתייעץ אתו בכל דבר )לזאת ייקרא "להתפלל"(. 
ואז תקרא את כתבי הקודש מרצונך, כדי להכיר אותו טוב יותר.

כתבי הקודש יהיו אז ספר מרתק עבורך. כל יום תרצה לקרוא 
משהו על אודות האדון ישוע.

הרי הוא 

רוצה להיות חברך 

הטוב ביותר!

47
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ניקיון יסודי
איך נראה קיר חדר השינה שלו! מלא סמרטוטים מכוערים; 

תצלומים וכרזות מכוערים וזולים בתוכנם. יום אחד הגיע הדוד, 
צייר-אמן, לביקור. הוא נעצב למראה החדר, אך לא אמר דבר.

לאחר כמה ימים קיבל האחיין מדודו ציור יפהפה רב-ערך. 
יצירת האמנות קיבלה מקום של כבוד על קיר חדר השינה, 

ולשם כך הוסרו כמה תצלומים מן הקיר.

נדמה היה כאילו שורה עכשיו אווירה שונה, טהורה יותר בחדר, 
בזו אחר זו נעלמו הכרזות. הן כבר לא התאימו לאווירת החדר.

אם תתחיל לקרוא בכתבי הקודש, ייתכן מאוד שיוסרו מן הקיר 
שלך, מארון הספרים שלך או ממעמד הדיסקים שלך אי אלו 

פריטים. אי אלו נתונים, משחקים, או קישורים יימחקו מן 
המחשב או מן הטלפון החכם שלך. מי יודע, אולי ייעלם אז גם 

משהו מן הפינות החשוכות שבלבך.

ַעל ֵכן ִמי ֶשִּנְמָצא ַֹּבָמִשיַח הּוא ְֹּבִריָאה ֲחָדָשה. ַהְיָשנות ָעְברּו; 
 ִהֵּנה ִנְהיּו ֲחָדשות. ּוָמה ֵרעּות ֵיש ְלאור ִעם ֹחֶשְך? 

כתבי הקודש, ב-קורינתים ה, 17; ו, 14.
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ספר הקריאה המעניין ביותר בעולם

"אמא, אל תפסיקי, תמשיכי לקרוא! הסיפור מרתק, בבקשה 
קראי עד הסוף!" כן, אכן הסיפור מרתק:

יוסף השנוא על אחיו, מושלך לבור, אחר כך 
מוצא משם ונמכר כעבד למצרים. שם, אף 
שהוא חף מפשע, הוא מושלך לכלא, וחרף 

כל זאת, בסופו של דבר הוא מתמנה למשנה 
למלך ומציל בשנות הרעב את משפחתו ואת 

כל הארץ.

בכתבי הקודש תמצא סיפורים מעניינים מאוד וגם נסים שחולל 
אלוהים באותם הזמנים.

חשוב למשל על שלושת רעיו של 
דניאל, שסירבו לכרוע ברך לפני צלם 

המלך, ועל כן הושלכו לתנור האש 
שממנו יצאו ללא פגע.

כתבי הקודש הם ספר מרתק, גם לצעירים!
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ואל תכניס את הפרי הזה לביתך! הימנע מכל דבר הנוגד את 
מחשבות אלוהים. באמצעות הקריאת בכתבי הקודש אלוהים 

רוצה להגן עלינו מפני ההשפעות והדרכים הרעות האלה 
הגוררות אותנו לחטא. דבר אלוהים הוא טהור והוא אמת, הוא 

חי והוא נצחי. הוא מורה לך את הדרך לאושר ולשלום 
אמיתיים.

האם אכלת פעם     
אטרופה ֶּבָלדֹוָנה?    

 )Atropa belladonna(

פרי האטרופה בלדונה מסכן חיים. "אבל חייבים לאכול מן הפרי 
הזה, כדי לדעת כיצד פועל הרעל".

אם מישהו מדבר כך, יש להניח שאיננו שפוי בדעתו. אך האם 
אנחנו לא נוהגים כך לעתים קרובות? אנחנו הולכים ושוקעים 

עמוק יותר לתוך עולם המדיה, שבו עקרונות היסוד של אלוהים 
בנוגע לנישואין ומשפחה נרמסים לחלוטין. אנחנו קוראים 

רומנים, שבהם מתוארים פולחני כישוף ומאגיה, שבהם שקר 
ותככים הם דבר שבשגרה. אנחנו רוצים "לטעום" מן הדברים 

האלה, כדי להשתכנע שאכן הם רעים ומזיקים לנו.
כתבי הקודש אומרים שעלינו "לאטום את אוזנינו" ו"לעצום את 
עינינו", לבל נשמע או נביט ברוע )ישעיהו לג, 15(. אשר על כן 

– הצעה טובה:

<<< אל תאכל אטרופה בלדונה!

ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי. כתבי הקודש, 
תהילים קיט, 105
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המזמור הזה מופנה לכל אדם. האם יש דבר טוב יותר מן 
האפשרות לומר בכנות: "ה' רועי"?

בִעיתות מצוקה, ואף לנוכח המוות, מוצאים במזמור זה נחמה 
אמיתית: "גם כי אלך בגיא צלמוות... אתה עמדי".

מזמור כג << מזמור מאוד ידוע >>

ְיהָוה רִֹעי, לֹא ֶאְחָסר.
ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני, ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני.

ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו.
 ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע,

ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי; 
ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני.

 ַּתֲערְֹך ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי;
ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי, 

ּכֹוִסי ְרָוָיה.
ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי; 

ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים. 
מזמור לדוד
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מוכרת פירות ישבה מאחורי הדוכן שלה. כשלא באו קונים 
נראתה לעתים קרובות יושבת ובידה ספר כתבי הקודש. היא 

אהבה לקרוא בספר זה שהיה יקר לה מאוד.

"מהו הספר הזה שאת קוראת בו תמיד?" שאל אותה פעם 
לקוח. "כתבי הקודש, דבר אלוהים." "מנין לך שספר זה הוא 
דבר אלוהים? מי סיפר לך את זה?" "אלוהים בעצמו!" "האם 

אלוהים בעצמו דיבר אתך?" שאל האיש בנימה לעגנית.

לרגע הייתה המוכרת במבוכה, כיצד תוכיח שכתבי הקודש הם 
דבר אלוהים. אבל אז הצביעה על השמש הזורחת ואמרה 

ללקוח שלה: "האם אתה יכול להוכיח לי שהשמש היא שמש?" 
"להוכיח לך?" השיב, "הרי זה פשוט ביותר. ההוכחה הטובה 

ביותר היא שהיא נותנת לי אור וחום."

"בדיוק כך!" השיבה המוכרת בהתלהבות. "זוהי בדיוק ההוכחה 
שספר זה הוא אכן דבר אלוהים – הוא מעניק לי אור וחום 

פנימיים."

ההוכחה הטובה ביותר
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כתבי הקודש האפויים
יאן הוס היה רפורמטור מבוהמיה שמת על קידוש השם. הודות לעדותו 
החיה נפקחו עיניהם של אלפי אנשים בנוגע לפועלו המושלם של ישוע 

המשיח.

אך תוך זמן קצר נאסרה הפצת הבשורה ויאן הוס הועלה על המוקד. גם 
דמם של עוד מאמינים רבים במשיח נשפך, ובכל מקום נערכו חיפושים אחר 

עותקים של כתבי הקודש כדי להשמידם.

ְיהָוה ֱאֹלַהי, ְֹּבָך ָחִסיִתי; הוִשיֵעִני ִמָכל רְֹדַפי ְוַהִציֵלִני. 
כתבי הקודש, תהילים ז, 2

באותה תקופה עמדה אשה, שאוצרה הגדול ביותר 
היה כתבי הקודש, לפני תנור האפייה שלה כדי לאפות 

לחם. לפתע שמעה שאנשי משטרת האינקוויזיציה 
עורכים חיפושים בכפר ואוסרים כל מי 

שנמצא ברשותו עותק של כתבי הקודש.
מיד לקחה את ספר כתבי הקודש שלה ועטפה אותו 

בגוש בצק גדול. היא תחבה את גוש הבצק הזה לתנור, 
ואחריו גושים נוספים.

תוך זמן קצר החלו לחפש בביתה. המחפשים גרמו לאי סדר 
גדול מן המרתף ועד לגג, אך לא גילו דבר.

בינתיים נאפו הלחמים, וכשעזבו שליחי המשטר את הבית, 
הוציאה האשה את הלחמים מן התנור. וראה זה פלא: ספר 
כתבי הקודש לא ניזוק כלל, בדיוק כפי שקרה לַשדרך ֵמישך 

ועבד נגו, שהושלכו לתנור הבוער במצוות המלך נבוכדנאצר. 
בכתבי הקודש מדווח כיצד הוציאם אלוהים מתנור האש ללא 

כתבי הקודש, דניאל ג פגע.  
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קליעה למטרה

"כתבי הקודש לא מעניינים אותי", אמר דן לחברו, 
"כי כתובים בהם כל כך הרבה דברים שאני לא 

מסוגל להבין".

אורי הרהר לרגע. הוא ידע היטב שדברי דן אינם 
אלא תירוץ. בדיוק אתמול גנב דן משהו מן השכנים 
שלו. לכן ענה אורי: "דבר אחד כתוב בכתבי הקודש 

שאתה בוודאי יכול להבין." "נו, מה זה?" "לא 
תגנוב!"

המילים היו כחץ בלבו של דן. הוא חשב על יום 
האתמול, שתק ונעלם.

ִעֶקש ֵלב לֹא ִיְמָצא טוב, ְוֶנְהָפְך ִֹּבְלשונו 
ִיפול ְֹּבָרָעה. משלי יז, 20
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כתבי הקודש שהושלכו 
לעתים כשחיילים מבלים יחד שוררת בקרבם אווירה מבודחת. 
למרבה הצער קורה שהאווירה הזאת גולשת לאלימות ולגסות. 

בנסיעה הביתה לסופשבוע ישב חייל בפינת קרון של הרכבת וקרא 
בעותק-כיס של כתבי הקודש. לפתע קם חייל אחר והתפרץ במילים: 

"בואו נטפל בבחורצ'יק הדתי הזה". ומיד תלש את הספר מידי 
החייל והשליך אותו מן החלון.

כל זה נעשה תוך שנייה. העותק היקר נחת בין המסילות. האם 
הפעולה הזו הקפיצה את החייל הצעיר בחמת זעם? לא, הוא נזכר 
בדברי ישוע המשיח: "ָעָנו ֲאִני ּוְנמּוְך רּוַח" )מתי יא, 29(. הוא היה 

עצוב, אבל שתק.

לאחר כמה שבועות
קיבל החייל הצעיר חבילה ובה ספר כתבי הקודש שלו. לחבילה 
צורף מכתב מעניין. עובד רכבת שעבד באותו מסלול, מצא את 

הספר. כשפתח אותו וקרא בו, דיבר אלוהים אל לבו. עד אותה עת 
הרגיש פחד גדול בגלל אשמת חטאיו; אך כשקרא בכתבי הקודש 

מצא סליחה לחטאיו על ידי אמונה בפועל הישועה של ישוע 
המשיח. עכשיו הבין החייל מדוע היה עליו להיפרד לכמה שבועות 
מספר כתבי הקודש שלו. לאלוהים דרכים נפלאות לדבר ללב בני 

אדם, והשטן, אויבו  הגדול של אלוהים, נחל שוב מפלה. 

ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה; ֱאֹלִהים ֲחָׁשָבּה ְלֹטָבה ... 
כתבי הקודש, בראשית נ, 20
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לפני שנים רבות נערכה בעיר קטנה מכירה פומבית של כלי 
בית. בין הפריטים למכירה היה עותק ישן וגדול של כתבי 

הקודש, אך לאיש לא היה עניין בו. לבסוף הגיש סוחר הצעה, 
ובתמורה לפרוטות אחדות לקח את הספר הביתה.

הסוחר התכוון להשתמש בדפים 
הגדולים כדי לעטוף בהם את 

הסחורה שהוא מוכר, ולא חשב 
כלל על הערך הגדול שבדפי הספר 

הזה, אפילו בהיותם קרועים או 
מלוכלכים. הרי אלוהים אמר: 

"ְדָבִרי ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמִּפי, לֹא ָיׁשּוב 
ֵאַלי ֵריָקם" )ישעיהו נה, 11(.

באותה עיר גר איש אחד שהוטרד מאוד מן המחשבה שהוא 
אשם במותו של אדם מסוים. יום ולילה לא מצא מנוח לנפשו. 

המילה "רוצח" עמדה כל הזמן באותיות בוערות לנגד עיניו. יום 
אחד שלח את בנו לחנות כדי לקנות דבר מה. הבן חזר ובידיו 

הפריט המבוקש עטוף בדף של כתבי הקודש. ולפתע ראה 
האיש לנגד עיניו את הפסוק: "ּוְבלֹא ְׁשִפיַכת ָּדם ֵאין ְמִחיָלה" 

)עברים ט, 22(.

ספר כתבי הקודש הקרוע
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הוא לא הבין את המילים האלה. אך הוא רצה שייסלח לו. 
הוא חייב לחקור יותר בעניין זה. הוא שלח את בנו בשנית אל 
הסוחר – שבתלישת הדפים הגיע בינתיים לאיגרת הראשונה 
של יוחנן. ואז, כאשר האיש הכורע תחת אשמת החטא קרא 

את הדף, הוסר המשא בבת אחת מנפשו: יש סליחה, יש 
טיהור מכל חטא, שהרי בדף כתוב "ַדם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבנֹו 

ְמַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ֵחְטא", וכן: ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, ֶנֱאָמן 
הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה" 
)א-יוחנן א, 7, 9(. מילים אלה חדרו כאור לנפשו האפלה. 
גם הוא התנסה בכך שדם ישוע המשיח שנשפך על הצלב, 

מטהר אותנו מכל חטא. כל מי שמודה בחטאו לפני אלוהים, 
יכול למצוא שלום אמיתי ללבו ולמצפונו.

מיליוני בני אדם כבר מתברכים מדבר אלוהים. לא אחת רק 
פסוק אחד או דף אחד חולל את השינוי בחייהם. דבר 

אלוהים "ַחי ּופוֵעל, ְוַחד הּוא ֵמֶחֶרב ִפיִפיות" )עברים ד, 12(. 
כך התחולל שינוי יסודי בלבבות רבים קשים ואפילו 

מיואשים. 

אפילו עותק קרוע של דבר אלוהים יכול להורות לאדם את 
הדרך לאושר אמיתי...
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דבר אלוהים הוא האמת
דבר אלוהים הוא האמת המטרידה את מצפונו של האדם ואינה 

נותנת לו מנוח.

לכן מנסים להיפטר מכתבי הקודש, כפי שחסר בית שבר את 
המראה, מפני שזו הראתה לו עד כמה הוא מלוכלך ומוזנח.

דבר אלוהים עומד לעד
אלוהים שומר על דברו, על כן אין אנו צריכים להגן על דבר 

אלוהים. 

הנח זה על גבי זה את כל 
הספרים שכבר נכתבו נגד 

כתבי הקודש, ויתקבל מגדל 
גבוה מן הפירמידות של 

גיזה. עכשיו הנח את ספר 
כתבי הקודש לצד הערמה. 
הוא אינו ניזוק. הוא המנצח 

ועומד לעד, מאריך ימים יותר 
מכל דברי הבלע שנכתבו 

נגדו. 
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ּוְדַבר ֱאֹלֵהינּו ָיקּום ְלעוָלם. 
כתבי הקודש, ישעיהו מ, 8

  ְלעוָלם ְיהָוה 

ְֹּדָבְרָך ִנָצב ַֹּבָּׁשָמִים.
כתבי הקודש, תהילים קיט, 89

רֹאש ְֹּדָבְרָך ֱאֶמת, ּוְלעוָלם ָכל 
ִמְשַפט ִצְדֶקָך. 

כתבי הקודש, תהילים קיט, 160
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כתבי הקודש הם כמו ...

לחם
ֶזה הּוא ַהֶלֶחם ַהיוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים ְכֵדי ֶשיֹאְכלּו 

ִמֶמּנּו ְולֹא ָימּותּו. יוחנן ו, 50

אש
ֲהלוא ֹכה ְדָבִרי ָכֵאש, ְנֻאם ְהָוה. ירמיהו כג, 29

אור
 ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך, ְואור ִלְנִתיָבִתי. 

תהילים קיט, 105

חלב
ּוְכעוָלִלים ֲאֶשר ֶזה ִמָקרוב נוְלדּו ִהְתַאּוּו 

ֶלָחָלב ַהַּזְך ֶשל ַהָֹּדָבר, ְלַמַען ִתְגְֹּדלּו 
ְֹּבֶאְמָצעּותו ִלישּוָעה. א-פטרוס ב, 2

דבש
דבש ... ּוְמתּוִקים ִמְֹּדַבש ְוֹנֶפת צּוִפים. תהילים יט, 11
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זהב
... ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַפז ָרב. תהילים יט, 11 

כסף
 ִאְמרות ְיהָוה ֲאָמרות ְטֹהרות:

ֶכֶסף ָצרּוף ַֹּבֲעִליל ָלָאֶרץ, ְמֻזָקק ִשְבָעָתִים. 
תהילים יב, 7

מראה
ֶשֲהֵרי ְֹּדַבר ָהֱאֹלִהים... בוֵחן ַמְחְשבות ַהֵלב ְוַכָּונוָתיו. ֵאין 

שּום ִנְבָרא ִנְסָתר ֵמֵעיָניו; ַהֹכל ָחשּוף ְוָגלּוי ְלֵעיֵני ִמי ֶשְלָפָניו 
ָעֵלינּו ָלֵתת ִֹּדין ְוֶחְשֹּבון. עברים ד,  13-12

פטיש
 ֲהלוא ֹכה ְדָבִרי ... ּוְכַפִטיש ְיֹפֵצץ ָסַלע. 

ירמיהו כג, 29

חרב
  ... ֶחֶרב ָהרּוַח, ֶשִהיא ְֹּדַבר ָהֱאֹלִהים. 

אפסים ו, 17 ועברים ד, 12

זרע 
ֶּזַרע ... ִֹּבְלִתי ִנְשָחת, ִֹּבְדַבר ֱאֹלִהים ַהַחי ְוַקָים. 

א-פטרוס א, 23
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טיפים לקריאה בכתבי הקודש
קרא בכתבי הקודש כדי לקבל קשר ישיר עם אלוהים. תוכל, 

למשל, להתחיל בספר מתי שבברית החדשה, המדווח על חייו 
של ישוע עלי אדמות. אגב הברית החדשה היא המפתח להבנת 

התנ"ך.

 כדי לקרוא את כתבי הקודש בהנאה 
ולהפיק תועלת מקריאתך, תוכל להיעזר 

בשבע הנקודות האלה:

1. הקדש זמן לקריאה 
החלט להקדיש כל יום רבע שעה של "זמן שקט" למפגש עם    >

אלוהים באמצעות דברו.

ביום יש 96 רבעי שעה. תן רבע שעה אחד לאלוהים. הוא   
רוצה לדבר אליך.

2. אתה זקוק לרוגע
קרא את כתבי הקודש במקום שקט.   >

אמנם תוכל לקרוא בכתבי הקודש און-ליין או להוריד   
אפליקציה חינמית לסלולרי שלך. אך אם תקח לידך עותק 

מודפס של כתבי הקודש יהיו פחות אפשרויות להסחת הדעת 
בזמן הקריאה, ותוכל להתרכז טוב יותר.



63 62

 

63

3. התפלל לאלוהים
בקש מאלוהים לעזור לך להבין את הנקרא. אין מי שיוכל להסביר לך את   >

כתבי הקודש טוב יותר ממי שכתב אותם.
שאל את אלוהים: "כיצד הדברים שקראתי נוגעים לי? איך אני יכול ליישם    >

את הנקרא?" רק הוא רואה את לבך ומכיר את צרכיך ואת נסיבות חייך.
הודה לאלוהים עבור דברו היקר. הקריאה בכתבי הקודש היא ברכה ורווח    >

גדול )ראה תהילים קיט, 162(.

4. לחשוב ולהגות
הקדש זמן להגות בדבר שקראת. אין תועלת רבה בקריאה שטחית בכתבי    >

הקודש. )ראה תהילים קיט, 15, 27, 48(.
סמן קטעים חשובים וציין לעצמך קטעים מקבילים.    >

הבלטת קטעים תקל עליך מאוחר יותר למצוא את המקומות שסימנת, לצורך   
שינון והעמקת הלימוד.

5. למד בעל-פה
למד בעל פה את הפסוקים שדיברו אל לבך.   >

תוכל אז לדלות אותם בכל עת לזיכרונך. הם יהיו לך לעזר במצבים רבים   
ושונים בחייך )ראה תהילים קיט, 11; קולוסים ג, 16(.

6. ַיֵשם
עשה את מה שאלוהים אומר לך ומראה לך בכתבי הקודש.   >

הציות לאלוהים מביא שמחה ומעמיק את הקשר עם אלוהים   
)ראה יעקב א, 22(. 

 ַאְׁשֵרי ַהּׁשֹוְמִעים ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים ְוׁשֹוְמִרים אֹותו! 
כתבי הקודש, לוקס יא, 28
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דרושה החלטה!
קיבלת מידע רב והדרכה בנוגע לכתבי הקודש, ה"מכתב" של 

אלוהים אליך. אנא תן עכשיו את תשובתך לאלוהים. אל תדחה 
את החלטתך! אתה יודע עד כמה חשוב להקשיב לאלוהים. 

אולי לא תקבל הזדמנות שנייה.

אלוהים רוצה לפגוש אותך בטוב ובחסד, לא כשופט. הוא קורא 
לך לחזור בתשובה. אבל אם תמשיך בדרכך באדישות ותדחה 

את בשורת אלוהים, תוביל אותך דרכך לניתוק נצחי מאלוהים, 
כלומר לגיהינום.

אבל אלוהים מציע לך בישוע המשיח בנו הצעה נפלאה:

במילים פשוטות וכנות של תפילה תוכל לפרוק את משא 
חטאיך לפני אלוהים. הוא יסלח לך ברצון, אם תודה בהם. 

אמור לו שניהלת את חייך בלעדיו ושחטאת נגדו. אם כך 
תעשה בכנות, תהיה סמוך ובטוח שישוע המשיח שילם את 

המחיר גם עבור החטאים שלך, כשהוא מת על הצלב.

אם תקבל באמונה את ההצעה הנפלאה הזאת, תיפתח לך 
הדרך לשמים, לקשר הדוק ונצחי עם אלוהים. או אז יהיו לחייך 

משמעות ותכלית.
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לאלוהים אכפת מאוד ממך. לכן הוא מדבר באמצעות המכתב 
שלו, כתבי הקודש, גם אליך. הוא רוצה שתיוושע ושתקבל 
שלום של אמת. הוא אוהב אותך באמת ובתמים ודואג לך.

קרא בבקשה את כתבי הקודש ללא דעות קדומות ובלב פתוח. 
השב לאלוהים! הודה לו בתפילה על כך שדָברו הטוב הגיע 

אליך ושקיבלת אותו. זו תהיה שמחה גדולה לאלוהים! 

ָּכְך ִּתְהֶיה ִׂשְמָחה ַּבָּׁשַמִים ַעל חֹוֵטא ֶאָחד ֶׁשחֹוֵזר 
ִּבְתׁשּוָבה. 

כתבי הקודש, לוקס טו, 7
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שמחה גדולה תמלא את לבך אם גם אתה תוכל לומר 
לאלוהים:

 ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֺוִני לֹא ִכִּסיִתי.
 ָאַמְרִּתי "אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה";

ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעֺון ַחָּטאִתי.

כתבי הקודש – תהילים לב,  5

אז יתממשו גם לגביך הבטחות אלוהים התֵקפות לנצח:

ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶהן ַחֵּיי עֹוָלם; ְולֹא ֹּתאַבְדָנה ְלעֹוָלם, 
ַאף לֹא ַיֲחֹטף אֹוָתן ִאיׁש ִמָּיִדי.

כתבי הקודש, יוחנן י, 28

ִהֵּנה ִאְּתֶכם ֲאִני ָּכל ַהָּיִמים ַעד ֵקץ ָהעֹוָלם.

כתבי הקודש, מתי כח, 20
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