להלן טקסט ישיר המלווה לימוד המועבר בסרטון וידאו ,יחד עם עזרי הוראה כגון ,שקופיות ,כתוביות ,אמצעים גרפיים
אחרים הבאים כדי לאייר את החומרים המוצגים במקומות מסוימים יכול להיות שהחומר הכתוב אינו עוקב במלואו אחר הצליל
ויתכנו שיבושים בהתאמה ביניהם.
בנוסף,עשויות להיות שגיאות דקדוקיות שאינן מקובלות בעבודות ספרותיות.
אנו מעודדים את הצופים של סרטון להמשיך ולעקוב אחר ההשלמות הכתובות כפי שמוצעות להלן

סלח להם  ..לא
ספרק לוקס פרק  23פסוק 34
גֹורל׃
ַוי ֹּאמֶ ר יֵׁשּו ַע אָ בִ י ְסלַח לָהֶ ם כִ י אֵ ינָם יֹּ ְדעִ ים מָ ה הֵ ם עֹּ ִשים וַיְ חַ לְ קּו בְ גָדָ יו לָהֶ ם ַויַפִ ילּו ָ
למרות התרגומים השונים ששינו קצת פה ושם ,זה מה שהיה מקובל להבין אצל לוקס  .23:34יחד עם זאת ,יש כבר כמה
שמאמינים כי בפסוק זה אפשר באמת לומר שישוע התפלל לאב ולא ביקש שיסלח להם ,כי הם ידעו מה הם עושים.
הינה תפילתו של ישוע כפי שנכתבה ביוונית
.πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν
אב  -לסלוח  - -לא  -ל --לדעת  -מה – לעשות
כשמסתכלים על הכיתוב הזה לבד ,אפשר להבין מאין נובע הבלבול .אבל כמסתכלים הפרשנות הטוענת לא לסלוח בהשוואה
לשאר השליחות של ישוע ,הטוען במהות לאהוב את האחר גם אן הוא אויב ,פרשנות כזו נשמעת מאד לא מתאימה ועומדת
בהיפוך גמור לאופיו של ישוע.
פירוש של פרשנות כזו היא מלכתחילה יש למנוע מאנשים אלו מחילה ,גם אם הם בחרו לחזור בתשובה .נושא זה ,אומנם היה
בויכוח בקרב חוגים מסוימים (האם לסלוח ליהודים גם אן הם חוזרים בתשובה) .לכן הנטיה תהיה אלוהים שסלח להם הםא לא
יודעים מה הם עושים ואכן הם לא ידעו שהם הורגים את המשיח כי אם הם חשבו שהוא היה המשיח לא היו הורגם אותו.
יתרה לכך ,זהו אינו חטא בלתי נסלח .לפיכך ,אין כל סיבה לאב שלא לסלוח להם אם הם היו מבקשים ממנו מחילה .מסיבה זו
לבדה הופכת את הפרשנות הזו של אי סליחה קשה לקבלה .מכאן אין פירוש בדרך אחרת מאשר ישוע אומר "אבא ,סלח להם,
הם לא יודעים מה הם עושים".
למרות זאת ,יש לנו פרשנות באופן כזה מאוחר יותר בספר מעשה השליחים פרק  3פסוקים  ,13-15פטרוס אומר
מעשה השליחים פרק  3פסוקים 13-15
אֱֹלהֵ י אַ בְ ָרהָ ם אֱֹלהֵ י יִ צְ חָ ק וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹּ ב אֱֹלהֵ י ֲאבֹותֵ ינּו הּוא פֵאֵ ר אֶ ת־ ַעבְ ּדֹו יֵׁשּו ַע אֲׁשֶ ר אַ תֶ ם ְמסַ ְרתֶ ם וְ כִ חַ ְׁשתֶ ם ּבֹו ִּבפְ נֵי פִ ילָטֹוס
ּוׁשאֶ לְ תֶ ם כִ י־יִ נָתֵ ן ָלכֶם ִאיׁש רֹּ צֵ חַ ְּבבַ קָ ׁשַ ְתכֶם׃  15וְ אֶ ת־שַ ר הַ חַ יִ ים ה ֲִמתֶ ם
כְ ׁשֶ הָ יָה דָ ן לְ ָפ ְטרֹו׃ ֲ 14אבָ ל אַ תֶ ם כִ חַ ְׁשתֶ ם ּבַ קָ דֹוׁש ּובַ צַ ִּדיק ְ
אֲׁשֶ ר הָ אֱֹלהִ ים הֵ קִ ים ִמן־הַ מֵ ִתים ַו ֲאנַחְ נּו עֵדָ יו׃
זיהוי הקהל הוא ברור ,יש לשער כי רבים מהאנשים אליהם מדבר פטרוס היו ממש שם בצליבתו של ישוע ,ויתכן כי רבים מהם
היו מאלה שצעקו "לצלוב אותו" שוב ושוב .בפסוק הבא אנחנו באמת רואים פיטר מציע חסד מאוד האנשים האלה.
מעשה השליחים פרק  3פסוקים 17-18
ַם־ראׁשֵ יכֶם׃  18וְ הָ אֱֹלהִ ים ָככָה ִמלֵא אֵ ת אֲׁשֶ ר ִהגִ יד ִמקֶ דֶ ם ְּבפִ י כָל־נְ ִביאָ יו כִ י
וְ עַתָ ה אַ חַ י יֹּ דֵ ַע אֲנִ י כִ י בִ בְ לִ י־דַ עַת ע ֲִשיתֶ ם גַם־אַ תֶ ם ג ָ
יְ ֻענֶה הַ מָ ִׁשיחַ ׃
הם פעלו בבורות מלאה ,ובמציאות ,הם פשוט רק ממלאים את מה שהנביאים אמרו שיקרו .למרות שלא היה להם מושג שהם
משחקים תפקיד כזה .זה הפסוק הבא שבאמת משמש כעד לפרשנות הקיימת של לוקס  .23:34בו פטרוס מציע יד של אחווה
בגופו של המשיח.
מעשה השליחים פרק  3פסוקים 19-20
ָלכֵן הִ ָנחֲמּו וְ ׁשּובּו וְ יִ מָ חּו חֲטָ אֵ יכֶם׃  20לְ מַ עַן אֲׁשֶ ר־יָבֹּ אּו ְימֵ י ְרוָחָ ה ִמלִ פְ נֵי יְ הֹוָה וְ יִ ְׁשלַח אֶ ת־אֲׁשֶ ר יְ עָדֹו ָלכֶם ִמקֶ דֶ ם אֶ ת־יֵׁשּועַ הַ מָ ִׁשיחַ ׃

חזרו בתשובה אומר פטרוס ,מכאן תשובה אכן הייתה זמינה גם עבורם .באמת לא היה להם מושג מה הם עושים וישוע ידע זאת.
לפיכך ,המילים שלו" :אבא ,סלחו להם ,הם לא יודעים מה הם עושים".
רק מחשבה

כדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת www.testeverything.net
אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם ,חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל.
שלום
שלום ומי ייתן ויהוה יברך אותך בעודך הולך בדברי האלוהים.
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
#TWITTER: www.twitter.com/119Ministries

