התלמידים של ישוע נצלבו ,נסקלו
באבנים ,נדקרו ,עורם הופשט מעליהם
והם הועלו על המוקד ,אבל כל אחד
מהם הכריז עד נשימתו האחרונה שישוע
קם מן המתים.
 32לספירה ,ירושלים

חדשות חשובות

הכהן הגדול ציווה להכות
עדים ,שילם לחיילים כדי
שימסרו עדות שקר.

ּוביָ ִדי לָ ׁשּוב לְ ַק ְח ָּתּה
ׁשּ-ביָ ִדי לָ ֵתת א ָֹתּה ְ
ם-אנִ י ֵמ ַע ְצ ִמי ֶא ְּתנֶ ּנָ ה יֶ ְ
ֶאת-נַ ְפ ִׁשי ֶא ֵּתןּ ...כִ י ִא ֲ
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משיח שנוי במחלוקת
קם לתחייה מן המתים!
עדי ראייה מעידים שישוע המשיח קם לתחייה לאחר שהוצא
להורג בפומבי בירושלים בדרכים עקלקלות
ַמזְ ִה ִירים׃ וַ ּיִ ּפֹל ַּפ ַחד ֲעלֵ ֶיהן וַ ִּת ְׁש ַּת ֲחוֶ ינָ ה
הּ-ת ַב ֵּק ְׁשנָ ה
ֹאמרּו ֲאלֵ ֶיהן ַמ ְ
ְּפנֵ ֶיהן ָא ְר ָצה וַ ּי ְ
ת-ה ַחי ֵּבין ַה ֵּמ ִתים׃
ֶא ַ
רּ-דּבֶ ר
ֵאינֶ ּנּו פֹה ּכִ י ָקם זְ כ ְֹרנָ ה ֵאת ֲא ֶׁש ִ
עֹודּנּו בַ ּגָ לִ יל לֵ אמֹר׃ ּכִ י ָצ ִריְך
ֲאלֵ יכֶ ן ּבְ ֶ
ן-ה ָא ָדם לְ ִה ָּמ ֵסר לִ ֵידי ֲאנָ ִׁשים ַח ָּט ִאים
ּבֶ ָ
יׁשי קֹום יָ קּום׃
ּולְ ִה ָּצלֵ ב ּובַ ּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
השלטונות היהודיים והרומיים ניצבים בפני
שאלות קשות לאחר הופעתו מחדש של האדם
שהוציאו להורג.

לדבריהן של מרים המגדלית ושל חברתה,
מרים:
ְּוב ֶא ָחד ַּב ַּׁש ָּבת לִ ְפנֵ י ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר ָּבאּו
ת-ה ַּס ִּמים ֲא ֶׁשר
ל-ה ֶּק ֶבר וַ ְּת ִב ֶיאינָ ה ֶא ַ
ֶא ַ
ֵהכִ ינּו וְ ִע ָּמ ֶהן נָ ִׁשים ֲא ֵחרֹות׃ וַ ִּת ְר ֶאינָ ה
ן-ה ָּק ֶבר׃ וַ ָּתבֹאנָ ה
וְ ִהּנֵ ה ָה ֶא ֶבן ּגְ לּולָ ה ִמ ַ
ֶאלּ-תֹוכֹו וְ ֹלא ָמ ְצאּו ֶאתּ-גְ וִ ּיַ ת ָה ָאדֹון
ל-ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה
ׁשּוע׃ וַ יְ ִהי ֵהּנָ ה נְ ֻבכֹות ַע ַ
יֵ ַ
בּוׁש ֶיהם
וְ ִהּנֵ ה ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ָע ְמדּו ֲעלֵ ֶיהן ּולְ ֵ

התלמיד ספקן בתחילה
רֹ...לא-היָ ה
ָ
תֹומא ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ ים ֶה ָע ָׂש
וְ ָ
ׁשּוע׃ וַ ּיַ ּגִ ידּו לֹו ַה ַּתלְ ִמ ִידים
ְבתֹוכָ ם ּכְ בֹוא יֵ ַ
ת-ה ָאדֹון
ַהּנִ ְׁש ָא ִרים לֵ אמֹר ָראֹה ָר ִאינּו ֶא ָ
ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ִאםֹ-לא ֶא ְר ֶאה בְ יָ ָדיו ֶאת-
וַ ּי ֶ
ת-א ְצּבָ ִעי
רׁשם ַה ַּמ ְס ְמרֹות וְ ָא ִׂשים ֶא ֶ
ֶ
ּבִ ְמקֹום ַה ַּמ ְס ְמרֹות וְ ָא ִׂשים ֶאת-יָ ִדי ּבְ ִצּדֹו
ֹלא ַא ֲא ִמין׃ וַ יְ ִהי ִמ ְק ֵצה ְׁשמֹונַ ת יָ ִמים
תֹומא ִע ָּמ ֶהם וַ ּיָ בֹא
וְ ַתלְ ִמ ָידיו ֵׁשנִ ית ַּב ַּביִ ת וְ ָ
ׁשּוע וְ ַה ְּדלָ תֹות ְמ ֻסּגָ רֹות וַ ּיַ ֲעמֹד ֵּבינֵ ֶיהם
יֵ ַ
ֹאמר ָׁשלֹום לָ כֶ ם׃
וַ ּי ֶ

ּוׁשלַ ח ֶאת-יָ ְדָך ֵהּנָ ה וְ ִׂשים
ְּור ֵאה ֶאת-יָ ַדי ְ
לּ-ת ִהי ְמ ֻח ַּסר ֱאמּונָ ה ּכִ י ִאם-
ְּב ִצ ִּדי וְ ַא ְ
ֹאמר ֵאלָ יו ֲאדֹנִ י
ּתֹומא וַ ּי ֶ
ַמ ֲא ִמין׃ וַ ּיַ ַען ָ
אֹלהי׃
וֵ ָ

העדים" :הוא סעד עימנו"
ׁשּוע
עֹודם ְמ ַד ְּב ִרים ּכַ ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה וְ יֵ ַ
ָ
ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ָׁשלֹום
ַע ְצמֹו ָע ַמד ְּבתֹוכָ ם וַ ּי ֶ
לָ כֶ ם׃ וְ ֵה ָּמה ַחּתּו וְ נִ ְב ָעתּו וַ ּיַ ְח ְׁשבּו ּכִ י-
ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ַמהּ-לָ כֶ ם
רּוח ֵהם ר ִֹאים׃ וַ ּי ֶ
ַ
ּכִ י ִת ָּב ֵהלּו וְ לָ ָּמה ַת ֲעלֶ ינָ ה ַמ ֲח ָׁשבֹות
ת-רגְ לַ י ּכִ י ָאנֹכִ י
ִּבלְ ַב ְבכֶ ם׃ ְראּו ֶאת-יָ ַדי וְ ֶא ַ
רּוח ֵאין לֹו ּבָ ָׂשר
הּוא ַמ ְׁשׁשּונִ י ְּוראּו ּכִ י ַ
וַ ֲע ָצמֹות ּכַ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ר ִֹאים ּבִ י׃ וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר
ת-ה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ֶה ְר ָאה א ָֹתם ֵאת
ִּד ֶּבר ֶא ַ
יָ ָדיו וְ ֵאת ַרגְ לָ יו׃ וְ ֵהם עֹוד ֹלא ֶה ֱא ִמינּו
ֹאמר ֲאלֵ ֶיהם ֲהיֵ ׁש-לָ כֶ ם
ִמ ִּׂש ְמ ָחה וַ ּיִ ְת ָמהּו וַ ּי ֶ
ּפֹה אֹכֶ ל׃ וַ ּיִ ְּתנּו לֹו ֲח ִתיכַ ת ָּדג ָצלּוי ְּומ ַעט
צּוף ְּד ָבׁש׃ וַ ּיִ ַּקח וַ ּיֹאכַ ל לְ ֵעינֵ ֶיהם׃

לּ-תֹומא ְׁשלַ ח ֶא ְצ ָּב ֲעָך ֵהּנָ ה
ָ
וְ ַא ַחר ָא ַמר ֶא

אילו היו דיווחים היום...
אילו היו דיווחים היום על אדם מוכר
מאוד שחזר לחיים לאחר שמת ,הסיפור
היה מגיע לכותרות הראשיות .הציבור
היה מצפה לראיות ולעדויות ראייה
ממקור ראשון.

האנשים בקהילות שגם היו עדים באופן
אישי לדברים האלה ,קיבלו את העדויות
האלה .כל עשרים ושבעת הספרים בברית
החדשה נכתבו בידי יהודים ונפוצו בזמן
שעדי הראייה האלה עוד היו בחיים.

תלמידיו של ישוע כתבו שני ספרים בברית
החדשה המתעדים פרטים מדויקים על
חייו ומותו של ישוע ועל תחייתו מן
המתים .הספרים האלה התקבלו בקהילות
יהודיות שהיו מורכבות מעדי ראייה שחיו
באזור שבו ישוע חי ולימד.

שום היסטוריון רציני איננו מנסה לומר
שהספרים האלה הם המצאה ,כי עדי
הראייה האלה נרדפו ,נכלאו ואפילו הוצאו
להורג כי הם לא הפסיקו להעיד שהם
ראו את ישוע המשיח ושהוא קם לתחייה
לאחר שנצלב .הם ידעו שזאת האמת.

רוב השליחים של
ישוע מתו על קידוש
אמונתם .איש מהם
לא בחר להכחיש את
התחייה כדי להינצל
ממוות או מעינויים.

הדרך הטובה ביותר להבין שהברית החדשה
היא מסמך היסטורי אמין ומדויק ודבר אלוהים
הקדוש ,היא לקרוא אותה באופן אישי.
אפשר להורידה בכתובת:
http://www.aharithayamim.co.il/he/featured/he/the-new-testament-he

גן הקבר ,ירושלים
המקום המשוער שבו ישוע נקבר וקם לתחייה

מדוע התחייה כל כך חשובה?
כי אין לשום אדם טבעי יכולת
להקים את עצמו מהמתים
בזכות כוח הרצון .התחייה
הוכיחה כי ישוע הוא על-
טבעי .כתוב שקדוש אלוהים
לעולם לא יראה מוותּ :כִ י ֹלא
ַת ֲעזֹב נַ ְפ ִׁשי לִ ְׁשאֹולֹ .לא ִת ֵּתן
ֲח ִס ְידָך לִ ְראֹות ָׁש ַחת (תהילים
ט"ז :י') .גופו של ישוע מעולם
לא נרקב ,שכן הוא הוקם
מן המתים שלושה ימים לאחר
שמת.
יתר על כן ,כתוב בנבואה
הידועה בישעיה נ"ג על כך
שהמשיח יכפר על חטאים:
ּכֻ ּלָ נּו ּכַ ּצֹאן ָּת ִעינּוִ ,איׁש לְ ַד ְרּכֹו
ָּפנִ ינּו; וַ יהוָ ה ִה ְפּגִ ַיע ּבֹו ֵאת ֲעוֺן
ּכֻ ּלָ נּו .הנביא ממשיך ומדבר על
חייו של המשיח לאחר שמת
כדי לכפר על חטאי האנושות:
...אם ָּת ִׂשים ָא ָׁשם נַ ְפׁשֹו...
ִ
יַ ֲא ִריְך יָ ִמים.

המזבח כדי לכפר על החטא.
הוא שילם באופן אישי על
חטאים .הצדיק והקדוש מת
במקומנו ולמעננו .זה קרה
בחג הפסח (פסח בשנת 32
לספירה) כפי שניבא דניאל
בדניאל פרק ט .אלוהים
כרת את הברית החדשה כדי
להראות את אהבתו כלפינו,
כדי שעוונותינו ייסלחו לנו.
ּכִ י ִמ ֶּק ֶרב ָה ָא ָדם ִמּלִ ּבֹו י ְֹצאֹות
ַה ַּמ ֲח ָׁשבֹות ָה ָרעֹות נָ אֹף וְ זָ נֹה
צֹוח׃ וְ גָ נֹוב וְ ַא ֲהבַ ת ּבֶ ַצע
וְ ָר ַ
וְ ִר ְׁש ָעה ְּור ִמּיָ ה וְ זֹולֲ לּות וְ ַעיִ ן
ָר ָעה וְ גִ ּדּוף וְ זָ דֹון וְ ִסכְ לּות׃ ּכָ ל-
ָה ָרעֹות ָה ֵאּלֶ ה ִמ ֶּק ֶרב ָה ָא ָדם ֵהן
יֹוצאֹות ְּומ ַט ְּמאֹות אֹתֹו׃
ְ

לאחר שישוע קם מהמתים,
ראתה אותו קבוצה של יותר
מחמש מאות איש בו-זמנית.
ישוע עלה השמימה לעיני
תלמידיו .הוא ישוב בקרוב
ויגשים את יתר הנבואות
המשיחיות וימלוך על העולם
ישוע ,שה האלוהים ,מת כולו .מי שחזר בתשובה על
על הצלב כשה שהוקרב על חטאיו לפני אלוהים ומאמין

בקורבן הדם של המשיח ישוע
שבא לכפר על חטאיו ,חווה
את נוכחות אלוהים בחייו .יש
לו כוח על החטא וביטחון שגם
הוא יקום מן המתים ויחיה עם
אלוהים לנצח במקום להישרף
באגם האש לנצח.
הפרכה :מי שלא למד את הברית
החדשה מקשר את הכנסייה
הקתולית עם האמונה בישוע .זה
מגוחך כי הברית החדשה מגנה
עבודת אלילים ותועבות רבות
אחרות של הכנסייה הקתולית
(הראשונה לקורינתים ו :ט-י).

בזמן האינקוויזיציה נרצחו
מלבד יהודים רבים מיליוני
נוצרים שהאמינו במשיח.
לכן ,אין שום שחר להאשמה
שנוצרים המאמינים בישוע
לאינקוויזיציה
אחראים
הקתולית או לשואה.
הכנסייה הקתולית מלמדת
מסורות שקבעו מנהיגיה,
בעוד יהודי משיחי אמיתי
מאמין שהמשיח יושיע אותו
ורואה בכתובים את מקור
הסמכות הבלעדי והמוחלט.

לפני שהספק
שלך יתקבע...

אני לא
מאמין
שישוע
קם מן

המתים
...תבדוק את הראיות
...תבדוק
לפחות פעם אחת!

עדות נוספת לתחייה מפי תלמיד של ישוע
ֹלהים ָע ָׂשה ַעל-יָ דֹו
מֹופ ִתים ְּובאֹתֹות ֲא ֶׁשר ָה ֱא ִ
ֹלהים ִּבגְ בּורֹות ְּוב ְ
ׁשּוע ַהּנָ ְצ ִרי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמן לָ כֶ ם ֵמ ֵאת ָה ֱא ִ
ַאנְ ֵׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל ִׁש ְמעּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה יֵ ַ
אֹלהים ֱה ִקימֹו
הֹוק ְע ֶּתם וַ ֲה ַרגְ ֶּתם׃ וֵ ִ
ֹלהים ַהּנֶ ֱח ָר ָצה וִ ִיד ָיעתֹו ִמ ֶּק ֶדם לְ ַק ְח ֶּתם ּובִ ֵידי ְר ָׁש ִעים ַ
לּ-פי ֲע ַצת ָה ֱא ִ
ם-א ֶּתם׃ אֹתֹו ַהּנִ ְמ ָסר ַע ִ
ְּבתֹוכֲ כֶ ם ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ַד ְע ֶּתם ּגַ ַ
ן-ה ֵּמ ִתים וַ ֲאנַ ְחנּו כֻ ּלָ נּו ֵע ָדיו׃ וְ ַע ָּתה ַא ֲח ֵרי ִהּנָ ְׂשאֹו
ֹלהים ִמ ַ
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ֵה ִקים ֱא ִ
ת-חבְ לֵ י ַה ָּמוֶ ת לְ ִפי ֶׁשּלא ָהיָ ה בְ יָ דֹו לְ ַה ֲחזִ יק ּבֹו...הּוא יֵ ַ
ן-ה ֵּמ ִתים ּבְ ַה ִּתירֹו ֶא ֶ
ִמ ַ
ׁשּועה ּבְ ַא ֵחר ּכִ י ֹלא נִ ַּתן ַּת ַחת
ׁשּוע זֶ ה ֲא ֶׁשר ְצלַ ְב ֶּתם לְ ָאדֹון ּולְ ָמ ִׁש ַיח׃ וְ ֵאין ַהיְ ָ
ֹלהים ָׂשם ֶאת-יֵ ַ
ֹלהים...לָ כֵ ן יֵ ַדע-נָ א ֵּבית-יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֻ ּלֹו ָּברּור ּכִ י ָה ֱא ִ
ִּב ִימין ָה ֱא ִ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ֵׁשם ַא ֵחר לִ בְ נֵ י ָא ָדם ֲא ֶׁשרּ-בֹו נִ ּוָ ֵׁש ַע׃
ּתֹור ְתכֶ ם
רּוׁשלַ יִ ם ַ
אתם ֶאת-יְ ָ
וַ ּיָ ִביאּו א ָֹתם וַ ּיַ ֲע ִמידּום לִ ְפנֵ י ַסנְ ֶה ְד ִרין וַ ּיִ ְׁש ָאלֵ ם ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול לֵ אמֹר׃ ֲהֹלא ַצּוֹה ִצּוִ ינּו ֲעלֵ יכֶ ם לְ ִבלְ ִּתי לַ ֵּמד ַּב ֵּׁשם ַהּזֶ ה וְ ִהּנֵ ה ִמּלֵ ֶ
בֹותינּו
ֹלהי ֲא ֵ
ֹלהים ֵמ ַה ְק ִׁשיב ְּבקֹול ְּבנֵ י ָא ָדם׃ ֱא ֵ
ֹאמרּו ֲהֹלא ָעלֵ ינּו לְ ַה ְק ִׁשיב ְּבקֹול ֱא ִ
תּ-ד ֵמי ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה׃ וַ ּיַ ַען ֶּפ ְטרֹוס וְ ַה ְּׁשלִ ִיחים וַ ּי ְ
וְ ַת ְח ְּפצּו לְ ָה ִביא ָעלֵ ינּו ֶא ְ
תּ-תׁשּובָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּוסלִ ַיחת ַה ֲח ָט ִאים׃
מֹוׁש ַיע לָ ֵת ְ
ֹלהים ּבִ ִימינֹו לְ ַׂשר ּולְ ִ
ל-ה ֵעץ׃ ֶאת-זֶ ה נִ ֵּׂשא ָה ֱא ִ
ׁשּוע ֲא ֶׁשר ְׁשלַ ְח ֶּתם יֶ ְדכֶ ם ּבֹו וַ ִּת ְתלּו אֹותֹו ַע ָ
ֵה ִקים ֶאת-יֵ ַ
אֹותם׃ וַ ּיֵ ְצאּו ְׁש ֵמ ִחים ִמּלִ ְפנֵ י ַסנְ ֶה ְד ִרין ַעלּ-כִ י זָ כּו
ׁשּוע וַ ּיִ ְפ ְטרּו ָ
ת-ה ְּׁשלִ ִיחים וַ ּיַ לְ קּו א ָֹתם וַ יְ ַצּוּו ֲא ֶׁשר ֹלא יְ ַד ְּברּו ְּב ֵׁשם יֵ ַ
ל-אּלֶ ה...וַ ּיִ ְק ְראּו ֶא ַ
וַ ֲאנַ ְחנּו ֵע ָדיו ַע ֵ
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַיח׃
ׂשֹורת יֵ ַ
תּ-ב ַ
לׁ-שמֹו ּכְ לִ ָּמה׃ וְ ֹלא ָח ְדלּו ּכָ ל-יֹום לְ לַ ֵּמד ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ַּוב ָּב ִּתים ּולְ ַב ֵּׂשר ֶא ְ
לָ ֵׂשאת ַע ְ

