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מבוא

פר זה מזמין אותך לחוות מימד ס
אלוהים  כלפי  הערכה  של  חדש 
הביטוי “עזה  האם  אליו.  ותגובה 
כמוות” מפתיע אותך? זהו ביטוי הולם, משום 
שבראש ובראשונה, הוא מתייחס לאהבה של 

אלוהים, המפתיעה אף יותר.
אלוהים, בעצם טבעו, הוא אהבה. עוצמתו 
של אלוהים ותפארתו, גדולים מכפי שנוכל 
לתאר, וכן גם אהבתו. האהבה האנושית לרוב 
קטנונית, קמצנית ואנוכית; אהבת אלוהים, 
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עזה  מוגבלת,  בלתי  עצומה,  זאת,  לעומת 
כמוות! 

המאמינים  בעד  שאול  תפילת  להלן 
באיגרתו אל האפסיים ג, 14־19:

י ִלְפֵני ֲאִבי  ְרּכָ ּבִ ֲעבּור זֹאת ֶאְכְרָעה ַעל  ּבַ
מֹו  ר ִנְקָרא ׁשְ יַח, ֲאׁשֶ ׁשִ ֲאדֵֹנינּו ֵיׁשּוַע ַהּמָ
ָאֶרץ.  ּבָ ְוׁשֶ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ל  ּכָ ַעל 
ק  ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ר  עׁשֶ ְלִפי  ָלֶכם  ָלֵתת 
ִניִמי,  ַהּפְ ָהָאָדם  רּוחֹו  ַעל־ְיֵדי  ְגבּוָרה  ּבִ
ְלַבְבֶכם ַעל־ְיֵדי ָהֱאמּוָנה  יַח ּבִ ׁשִ ּכֹן ַהּמָ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ַאֲהָבה,  ּבְ ִדים  ּוְמֻיּסָ ים  ִריׁשִ ַמׁשְ ִוְהִייֶתם 
ים, ֶמה  דׁשִ ַהּקְ ָכל  ּכְ ְלָהִבין,  ּתּוְכלּו  ְלַמַען 
ם  ִויַדְעּתֶ ְוַהּגַֹבּה  ְוָהעֶֹמק  ְוָהאֶֹרְך  ָהרַֹחב 
ַעת  ל ּדָ ֲעָלה ַעל ּכָ יַח ַהּנַ ׁשִ ֶאת ַאֲהַבת ַהּמָ

ל ְמלֹוא ָהֱאלִֹהים. ְוִנְמֵלאֶתם ֶאת ּכָ

הוא  בעדנו  שאול  בתפילת  המרכזי  הרעיון 
שנדע את אהבת אלוהים. בכדי שנוכל לפנות 
מקום בליבנו למשיח, עלינו להתחזק בגבורה, 
על־ידי רוחו. שאול מתפלל שנהיה מיוסדים 
מהו  להבין  שנוכל  כדי  אלוהים  באהבת 
רוחבה, אורכה, עומקה וגובהה. הוא מסכם 



ת ו ו מ כ ה  ז ע ה  ב ה א

6v
v

ם ֶאת ַאֲהַבת  באמירה פרדוקסאלית: “ִויַדְעּתֶ
נוכל  כיצד  ַעת...”  ּדָ ל  ּכָ ַעל  ֲעָלה  ַהּנַ יַח  ׁשִ ַהּמָ
לדעת אהבה הנעלה על כל דעת? אני מאמין 
ידיעה שאיננה שכלית,  כי יש לכך תשובה: 
אלא בהתגלות הכתובים ורוח הקודש. מדובר 

בהתגלות המתרחשת ברוחנו ולא בדעתנו.
בספר זה אחלוק איתך פסקאות שונות 
מהכתובים, במטרה לאמוד לפיהן את אהבת 

אלוהים. 
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האוצר בשדה

סקה ראשונה שכזו נמצאת במתי פ
יג, 44. זהו משל על אוצר הטמון 

בשדה.
המשל הינו סיפור פשוט המתאר ארועים 
יום־יומיים מוכרים. הארועים שתוארו במשליו 
מטרת  שומעיו.  לכל  מוכרים  היו  ישוע  של 
המשל, עם זאת, הינה לגלות תובנות רוחניות, 
והסיפור  הארוע  נראות.  ובלתי  נצחיות 
המוכרים הופכים למעין ראי המשקף סודות 

מן העולם הרוחני.

1
e
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ישוע, כדוגמה להוראה מופתית, מתחיל 
פותח  הוא  הלא־מוכר.  אל  ועובר  מהמוכר 
בדברים המוכרים לשומעיו ומוביל אותם אל 
הלא־מוכר. בקוראנו משל, עלינו לשאול את 
עצמנו: מהן המקבילות בתחום הרוח לתיאורים 
החומריים המוצגים במשל? הבה נעיין במשל 

ולאחר מכן אמסור את פרשנותי.

ְלאֹוָצר  ַמִים  ַהׁשָ ַמְלכּות  ּדֹוָמה  עֹוד 
ְטְמֵנהּו  ר ְמָצאֹו ִאיׁש ַוּיִ ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ָטמּון ּבַ
ר לֹו  ל ֲאׁשֶ ְמָחתֹו ֵיֵלְך ּוָמַכר ֶאת ּכָ ּוְבׂשִ

ֶדה ַההּוא. ְוָקָנה ֶאת ַהּשָׂ

הרוחניות  התובנות  מהן  מאוד.  פשוט  זה 
שהסיפור הפשוט הזה חושף בפנינו? להלן 
עקרונות  את  התואמת  האישית  פרשנותי 
פירושים  שאין  לכך  רומז  איני  הכתובים. 

אחרים. מכל מקום, זה הפירוש שלי. 
ישוע.  הוא  האוצר  את  שמצא  האיש 
 38 יג,  השדה הוא העולם. זה נאמר במתי 
במשל אחר. עקרון זה חוזר על עצמו בכל 
שבעת המשלים במתי יג’. מה באשר לאוצר? 
אלה הם אנשי אלוהים בעולם הזה. בקצרה, 
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האיש הוא ישוע, השדה הוא העולם, האוצר 
הוא אנשי אלוהים בעולם הזה.

הוא  אוצר,  בשדה  שיש  גילה  כשהאיש 
סיפר  לא  הוא  מאוד.  מחוכם  עשה משהו 
לכולם על האוצר מיד. למעשה, הכתובים 
אומרים שהוא הטמין אותו. הוא ידע שאם 
אנשים אחרים יגלו שיש בשדה אוצר, תיווצר 
תחרות. לכן הוא הטמין את האוצר בשדה 
כי  זכור  כולו.  השדה  את  לקנות  והחליט 
לאמיתו של דבר, הוא כלל לא היה מעוניין 
בשדה. הוא חפץ באוצר הטמון בלבד, אולם 
הוא הבין שעל־מנת להשיג את האוצר, יהיה 
עליו לשלם את המחיר עבור השדה כולו. 
לו  זה עלה  גבוה מאוד.  היה  מחיר השדה 
בכל מה שהיה לו. אף על פי כן הוא נתן את 
הכל בשמחה משום שהוא ידע את ערכו של 

האוצר הטמון בשדה.
שער בדמיונך את הפתעתם של תושבי 
שדה  עם  יעשה  הזה  האיש  “מה  המקום. 
כזה? הוא חסר כל תועלת. אין לו כל ערך 
תנובתו  לגידולים.  לא מתאים  הוא  נדל”ני. 
קוצים ודרדרים. מדוע לשלם מחיר כזה עבור 

שדה שכזה?”
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שים לב, הם בכלל לא ידעו על האוצר. 
היחיד שידע על האוצר היה ישוע. לכן הוא 
שילם את המחיר תמורת העולם כולו על־מנת 
אנשי האלוהים  האוצר:  לעצמו את  לרכוש 

שבעולם.
מאוד  מוכר  נוסף,  בפסוק  נעיין  הבה 

מהברית החדשה:

ֶאת  ָהֱאלִֹהים  ָאַהב  ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  י  ּכִ
ֶאת  נֹו  ּבְ ֶאת  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָהעֹוָלם 
ל  ּכָ יֹאַבד  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְלַמַען  ְיִחידֹו, 

י עֹוָלם. י ִאם ִיְחֶיה ַחּיֵ ֲאִמין ּבֹו ּכִ ַהּמַ
יוחנן ג, 16

אלוהים אהב את העולם עד אשר נתן את 
אולם, מה  העולם.  לפדות את  כדי  בנו  חיי 
שאלוהים מקבל למעשה, מתוך העולם, זה את 
ֲאִמין  ל ַהּמַ ר לֹא יֹאַבד ּכָ כל המאמינים בו. “ֲאׁשֶ
י עֹוָלם.” סך חברת המאמינים  י ִאם ִיְחֶיה ַחּיֵ ּבֹו ּכִ
בו, הם האוצר בשדה שישוע קנה בדמו. הוא 

פדה את העולם למען אותם מאמינים.
אותו  את  שוב  נמצא   14 ב,  בטיטוס 

העיקרון. כאן מדובר על ישוע המשיח:
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ֲעֵדנּו ִלְפּדֹות  ר ָנַתן ֶאת ַנְפׁשֹו ּבַ ...ֲאׁשֶ
ה,  ל ָעֶול ּוְלַטֵהר לֹו ַעם ְסֻגּלָ אָֹתנּו ִמּכָ

ים טֹוִבים. ַמֲעׂשִ ִריז ּבְ ַהּזָ

זה האוצר: ַעם השייך לו שנפדו מהעולם; נפדו 
מעוול, טהורים וזריזים לעשות כל מעשה טוב. 
המחיר היה עצמו; כל מה שהיה לו, כל מה 
שהוא היה. הוא מסר את חייו. הוא מסר את 
עצמו כדי לקנות את השדה למען האוצר, ַעם 

פדויי יהוה.
מחשבה נוספת בנוגע לאוצר בשדה: ישוע 
קנה את השדה, אולם את חילוץ האוצר הוא 
משאיר למשרתיו, משרתי הבשורה. עבודה 
האוצר,  את  לאתר  עליך  בזה.  כרוכה  רבה 
לחפור אותו ולהוציאו מהאדמה. הוא שכב 
שם זמן רב והוא חלוד, מטונף וטחוב. הוא 

זקוק ללא מעט ניקוי.
ישוע אינו מבצע את פעולת הניקוי בעצמו. 
אנשיו בעולם מוצאים את האוצר וחופרים אותו 
בעמל רב. האמינו לי שהטפת הבשורה והדרכת 
אנשים לאדון כרוכים בעבודה קשה. זה קשה 
באותה מידה כמו לחפור אוצר מתוך שדה. 
למרות זאת, מלאכה זו נותרת בידי משרתי 
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הבשורה. אני אחד מבין רבים שיש לאלוהים 
בעולם. מטרת השירות שלי היא לחלץ את 

האוצר מהשדה, לנקותו ולהכשירו לאלוהים.
שלו  השירות  אודות  שאול  דברי  אלה 

בקולוסיים א, 28־29:

ָכל  הֹוִכיֵחנּו  ּבְ ֲאַנְחנּו  ִמיִעים  ַמׁשְ ְואֹותֹו 
ָכל ָחְכָמה, ְלַמַען  ֵדנּו ָכל ִאיׁש ּבְ ִאיׁש ּוְבַלּמְ
ֵיׁשּוַע.  יַח  ׁשִ ּמָ ּבַ ֵלם  ׁשָ ִאיׁש  ל  ּכָ ַהֲעִמיד 
ִפי  ּכְ ׁש  ּוִמְתּגֹוׁשֵ ָעֵמל  ֲאִני  ַאף  ּוָבזֹאת 

ְגבּוָרה. י ּבִ ת ּכֹחֹו, ַהּפֵֹעל ּבִ ְפֻעּלַ

אנו מכריזים את ישוע. מטרת השירות שלי כל 
כולה היא להכריז את ישוע. חשוב היה, אף 
לשאול, לדאוג לכך שאנשי אלוהים יממשו 
את מלוא היכולת הגלומה בהם. לשם כך הוא 

השקיע עבודה קשה.
שים לב לכל המילים המציינות פעולה 
ת  ְפֻעּלַ ׁש...  ּוִמְתּגֹוׁשֵ “..ָעֵמל  בפסוקים האלה: 
י.” מה המטרה והמגמה של כל  ּכֹחֹו ַהּפֵֹעל ּבִ
הזו? לחלץ את האוצר מהשדה,  הפעילות 
את  וקנה  שמת  לאדון  ולהכשירו  לנקותו 

השדה בחייו. 
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כיצד אנו עושים זאת? על־פי דברי שאול, 
אנו מוכיחים ומלמדים. מטרתנו היא להעמיד 
אולם,  במשיח.  וטהורים  שלמים  כולם  את 
אבקש להזכיר לך את המחיר ששולם עבור 
ועבור האוצר הטמון בתוכו. המחיר  השדה 
ר לֹו”. הוא לא נמנע מלתת דבר.  ל ֲאׁשֶ היה “ּכָ
אהבתו הייתה אהבה עזה כמוות. הוא עשה 
את  אהב  כה  שהוא  משום  בשמחה  זאת 

האוצר הטמון בשדה. 


