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

בדיקת הדוקטרינה על זרע הנחש
לאלה שמעולם לא שמעו על זה קודם ,מה הוא "דוקטרינת זרע הנחש?" במילים פשוטות ,דוקטרינת זרע
הנחש מלמדת שהחטא של חוה לא היה אי ציות פשוט ,אלא מגע מיני בפועל עם הנחש .לכן קין היה צאצא של
חווה עם הנחש וצאצאי קין הם בעצמם בני שטן ואינם כלולים בתוכנית הגאולה.
בראשית פרק ג' פסוק טו'
וְ אֵ יבָ ה אָ ִׁשית ,בֵ ינְ ָך ּובֵ ין הָ ִׁאשָ הּ ,ובֵ ין ז ְַרעָךּ ,ובֵ ין ז ְַרעָּה :הּוא יְשּופְ ָך ר ֹאש ,וְ אַ תָ ה ְתשּופֶּנּו עָ קֵ ב
מה שנלמד בכמה הבנות של פסוק זה הוא ,שהזרע של הנחש הוא זרע פיזי מילולי .לכאורה ,יש שושלת גנטית של
קין וכל השושלת שלו הם "ילד של השטן ".יש לנו שתי אפשרויות לפנינו .כך או שהזרע עליו מדברים בספר בראשית הוא
מטפורה רוחנית או שזה ביולוגי ופיזי .מכאן להיות ילד של השטן הוא עניין של הלב ,או שזה גנטי והנחש הוא אב מילולי של גזע
לא-אנושי שמתחיל עם קין.
אלו הם שתי האפשרויות שלנו .אנחנו צריכים לבדוק בכתובים של אלוהים ולקבוע מה מבין השנים הוא תקף.
התמיכה בדוקטרינה זו ,לפחות על פני השטח ,יכולה להיות ולא משכנעת ,אז בואו נבחן כמה מהנחות העיקריות של דוקטרינה זו.
בראשית פרק ג' פסוק יג' מצוטט באופן תדיר בטענה שהמילה "הקסים" המתורגמת בנוסח המלך ג'יימס באמת התכוונה היא
"פיתה ".בשלב זה ,הוא להסיק שהנחש פיתה את חוה מינית.
בראשית פרק ג' פסוק יג'
ַוי ֹאמֶ ר יְ הוָה אֱֹלהִׁ ים ל ִָׁאשָ ה ,מַ ה-ז ֹאת ע ִָׁשית; ַות ֹאמֶ ר ,הָ ִׁאשָ ה ,הַ ּנָחָ ש הִׁ ִׁשיאַ נִׁ י ,וָאֹ כֵל.
החוקר  Strongמתרגם את המילה העברית ל"מרומה" וכן גם תרגום של ( ESVנוסח אנגלית התקנית) מתרגם זאת באופן זהה.
בראשית פרק ג' פסוק יג'
ַוי ֹאמֶ ר יְ הוָה אֱֹלהִׁ ים ל ִָׁאשָ ה ,מַ ה-ז ֹאת ע ִָׁשית; ַות ֹאמֶ ר ,הָ ִׁאשָ ה ,הַ ּנָחָ ש רימה אותיי ,וָאֹ כֵל.
יש מילים בעברית שכאשר משתמשים בה בקודש היא מציגה מצג מיני אחר .עם זאת ,יש לציין שמילה מסוימת זה אינה נוכחת
בספר בראשית פרק ג' פסוק יג'.למעשה אין הרבה תמיכה מחקרית לפירוש זה של בראשית ג':יג' (שהנחש פיתה את חוה מינית).
הטקסט בעברית יכול להיות מתוח ואולי באופן רופף לרמוז את זה ,אבל שנראה בהמשך כיצד פרשנות זו לא ממש הגיוני הרבה
ולהחזיק במבחן.

נמשיך הלאה
טקסט נוסף שיכול לתמוך מגיע ממשלי פרק ל' פסוק כ' ,שם המחבר משווה את האכילה באופן מטפורי למעשה עריות.
משלי פרק ל' פסוק כ'
כֵן ,דֶ ֶרְך ִׁאשָ הְ --מנָאָ ֶפת :אָ כְ לָהּ ,ומָ חתָ ה פִׁ יהָ ; וְ אָ ְמ ָרה ,ל ֹאָ -פעַלְ ִׁתי אָ וֶן.
ההצמדה היא הכרחית ,כי החטא המוזכר של אדם וחווה כולל אכילה ,ובכך יש צורך לנסות ולהוכיח שכאשר אדם וחווה אכלו ,זה
אומר משהו מיני במקום רק משהו מילולי.
בראשית פרק ג' פסוקים ה' עד ז'
כִׁ י ,יֹ דֵ ַע אֱֹלהִׁ ים ,כִׁ י בְ יֹום אכָלְ כֶם ִׁממֶ ּנּו ,וְ נִׁ פְ קְ חּו עֵינֵיכֶם; וִׁ הְ יִׁ יתֶ ם ,כֵאֹלהִׁ ים ,יֹ ְדעֵי ,טֹוב ו ָָרע .וַתֵ ֶרא הָ ִׁאשָ ה כִׁ י טֹוב הָ עֵץ לְ מַ אכָל וְ כִׁ י תַ אוָה-
הּוא ָלעֵינַיִׁ ם ,וְ נֶחְ מָ ד הָ עֵץ לְ הַ ְשכִׁ יל ,ו ִַׁתקַ ח ִׁמפִׁ ְריֹוַ ,ות ֹאכַל; ו ִַׁתתֵ ן גַם -לְ ִׁאישָ ּה עִׁ מָ ּהַ ,וי ֹאכַל .ו ִַׁתפָקַ חְ נָה ,עֵינֵי ְשנֵיהֶ םַ ,וי ְֵדעּו ,כִׁ י עֵירֻ ִׁמם הֵ ם;
וַיִׁ ְתפְ רּו עלֵה ְתאֵ נָהַ ,ויַעשּו לָהֶ ם חגֹ רֹ ת.
יכול להיות שהכתוב מכוון אותנו מידית ומראה לנו שאדם וחווה הבינו שהם היו עירומים ,וכך מערומיהם הפיזיים מרמז על משהו
בהקשר מיני המתרחש בטבע .יחד עם זאת ,העירום הפיזי עשוי להיות כאן מטפורי ללמדך על היעדרות הנוכחית של כיסוי על
החטא .מכאן אנו רואים כי הפיזי משמש לעתים קרובות כדי ללמד אותנו על הרוחני.
להיות בחטא גורם לנו לחוש עירומים וחשופים לשיפוטו של אלוהים.
אנחנו צריכים להיות מכוסים על החטא ולא להיות עירומים ומבוישים .אנו יכולים לראות כי אלוהים הוא הכהן הגדול הראשון
שלנו ,שנטבח בעלי החיים כדי להשתמש בעורם "לכסות" את אדם וחווה ,וכך הצביע להם באופן מיידי על הקורבן שישוע היה
צריך בסופו של דבר להפוך ,כדי לכפר על החטא וכדי לכסות את כל האנשים שבאמונה.
בראשית פק ג' פסוק כא'
ַו ַי ַעש יְ הוָה אֱֹלהִׁ ים לְ אָ דָ ם ּולְ ִׁא ְשתֹו ,כ ְָתנֹות עֹור— ַויַלְ בִׁ שֵ ם.
על מנת לכסות אותם בבגד מעור היה על בעלי חיים למות .לפיכך ,מימושם של המערומים פיזיים הוא ללמד הבנה רוחנית של
מערומיהם הרוחניים בחסר כיסוי על חטאם .זה הבנה מבראשית שנמצאה גם במקומות אחרים במקרא .המערומים לא אומרים
משהו מיני בטבע ,אבל מרמזים על חוסר הכיסוי הרוחני בחטא וחוסר האמונה.
השניי לקורינתים פרק  5פסוקים 2-4
כִׁ י גַם־ ַעתָ ה ֶנ ֱאנָחִׁ ים וְ נִׁ כְ סָ פִׁ ים אנ ְַחנּו לְ הִׁ ְתעַטֵ ף בְ בֵ יתֵ נּו אשֶ ר ִׁמן־הַ שָ מָ יִׁ ם׃ ּ 3ובִׁ לְ בַ ד שֶ אַ ח ֵרי לְ בַ ְשנֻהּו ל ֹא נִׁ מָ צֵ א ערֻ ִׁמים׃  4כִׁ י בְ אָ ֳהלֵנּו זֶה
נֵאָ נַח תַ חַ ת הַ מַ שָ א ִׁמ ְתאַ ּוִׁ ים לְ הִׁ ְתעַטֵ ף וְ ל ֹא לִׁ פְ שֹ ט לְ מַ עַן יְ ֻבלַע הַ מָ וֶת עַל־יְ דֵ י הַ חַ יִׁ ים׃
חזון יוחנן פרק  3פסוק 17
אתי אֹון לִׁ י וְ ל ֹא חָ סַ ְר ִׁתי כֹ ל וְ ל ֹא יָדַ עְ תָ כִׁ י־ ֻא ְמלַל אַ תָ ה וְ דַ ּוָי וְ עָנִׁ י וְ עִׁ ּוֵר וְ עֵרֹ ם׃
כִׁ י אָ מַ ְרתָ אַ ְך עָשַ ְר ִׁתי מָ צָ ִׁ
חזון יוחנן פרק  16פסוק 15
הִׁ נְ נִׁ י בָ א כְ ַגּנָב אַ ְש ֵרי הַ שֹ קֵ ד וְ שֹ מֵ ר אֶ ת־בְ גָדָ יו פֶן־ ֵילְֵך עָרֹ ם וְ ָראּו אֶ ת־ע ְֶרוָתֹו׃
כדי שנוכל לראות את זה רק בגלל שהם הבינו שהם עירומים ,שזה לא קובע האם קרה משהו מיני בטבע.
זה פשוט אומר שאדם וחווה נמצאו בחטא ,כך שהם היו ערומים מבחינה רוחנית.
יחד עם זאת הם באמת היו ערומים פיזית ,משנפחו עיניהם לאחר אכילת הפרי האסור הם הבינו שהם ערומים והתביישו מעירומם.
גם מבחינה רוחנית ניתן להסביר זאת כאילו הם התביישו בחטאם ורצו לכסות אותו.
גם ברמה רוחנית ,הם היו עירומים ומבוישים בגלל חטאם  ...לכן אלוהים הקריב בעלי חיים ,וכיסה אותם בעורם גם ככיסוי רוחני
 ...זה מצביע על מה אחר כך היה הכיסוי המושלם על ידי המשיח שלנו ,שכיסה את חטאינו בהקרבה שלו.

חזרה לבראשית פרק ג'
בראשית פרק ג' פסוק ו'
וַתֵ ֶרא הָ ִׁאשָ ה כִׁ י טֹוב הָ עֵץ לְ מַ אכָל וְ כִׁ י תַ אוָה -הּוא ָלעֵינַיִׁ ם ,וְ נֶחְ מָ ד הָ עֵץ לְ הַ ְשכִׁ יל ,ו ִַׁתקַ ח ִׁמפִׁ ְריֹוַ ,ות ֹאכַל; ו ִַׁתתֵ ן גַם-לְ ִׁאישָ ּה עִׁ מָ ּהַ ,וי ֹאכַל

אם ננסה להשתמש בכתוב בספר משלים פרק ל' פסוק כ' ,נוכל לנסות להוכיח שהפירות מספר בראשית פרק
ג' מתייחסים לאקט מיני בין חווה והנחש ,ועכשיו יש לנו כמה דברים רציניים שאנחנו צריכים להתמודד אתם.
אנחנו צריכים לקחת חשבון שזה נאמר שהאדם היה עם חווה כאשר חווה אכל את הפרי מהנחש .מה שאומר
שקשה לנו להאמין שאדם ישב וצפה בנחש מקיים יחסי מין עם אשתו ולא עצר בעדו .ואז רק אחרי זה החליטה חווה לתת את לאדם
לקיים יחסי מין עם הנחש.
ו ִַׁתתֵ ן גַם-לְ ִׁאישָ ּה עִׁ מָ ּהַ ,וי ֹאכַל

באמת גישה מוזרה
אז הנה מה שיש לנו עם הדוקטרינה "זרע נחש".
ראשית ,האדם צופה באשתו חווה מקיימת יחסי מין עם נחש ,ואז חווה חשבה שיחסי מין עם הנחש היו גדולים ,ולכן היא הציעה גם
לאדם לקיים יחסי מין עם הנחש ,ואדם הסכים ולאחר מכן הוא מקים יחסים הומוסקסואליים עם נחש מול חוה.
האם זה נשמע נכון? האם אפשר לצפות שזה מה שבאמת קרה? אנחנו לא מנסים ללעוג לדוקטרינה או להוראה זו ,אלא פשוט
לחשוף שגיאה מקראית ,שעומדת להיות אפילו יותר אבסורדית .אנחנו צריכים להיות בקנה אחד עם היישום של מטפורות
המקראיות וזה לא.
אם אכילת פירות פירוש יחסי מין עם מי שנותן אותם זה אז יש כאן משהו שצריך לשקול .אם הנחש נותן את פרי של עץ הדעת טוב
ורע פירוש יחסי מין עם הנחש ,מה זה אומר כאשר אלוהים היה נותן תחילה את הפירות מעץ חיים לאדם וחווה?
האם זה אומר שאדם וחווה היו מקימים יחסי מין עם אלוהים? היינו חייבים להאמין שזה מה שזה אומר אם אדם וחווה קיימו יחסי
מין עם הנחש על ידי אכילת הפרי .אנחנו לא יכולים לבחור פעם אחת את היישום של המטפורה ובמקרה אחר ננסה להתעלם.
זכור ,הפיזי מלמד על הרוחני  ...בפיזי ,הפרי הוא התוצר של עץ ,זה הוא התוצאה של החיים של העץ .זה מה שעושה העץ.
בכתובים ,פירות אינם מסמלים יחסי מין ,במקום פירות מסמלים את הציות שלנו או אי ציות כפרי טוב או פרי רע.
לדוגמה  ...לראות איך פירות מסמלים ציות לדבר אלוהים
מרקוס פרק  4פסוק 20
ֹלשים ְשע ִָׁרים וְ זֶה ִׁש ִׁשים וְ זֶה מֵ אָ ה
ּומקַ בְ לִׁ ים אֹ תֹו וְ עֹ ִׁשים פְ ִׁרי זֶה ְש ִׁ
וְ אֵ לֶה הַ זְרּועִׁ ים עַל־הָ אדָ מָ ה הַ טֹובָ ה הֵ ם הַ שֹ ְמעִׁ ים אֶ ת־הַ דָ בָ ר ְ
פירות טובים שומעים ומקבלים את דבר אלוהים ,ומאז הדבר אלוהים מכיל הוראות ,זה אומר העומד ולבא של דבר האלוהים ...
בדיוק כפי שהמשיח שלנו עשה כדוגמה לחיקוי
לוקס פרק  3פסוק 9
ּוכְ בָ ר הּושַ ם הַ ג ְַרזֶן עַל־שֹ ֶרש הָ עֵצִׁ ים וְ הִׁ ּנֵה כָל־עֵץ אשֶ ר אֵ ינֶּנּו עֹ שֶ ה פְ ִׁרי טֹוב יִׁ ָגדַ ע וְ ה ְֻשלְַך בָ אֵ ש׃
לוקס פרק  6פסוק 43
כִׁ י־עֵץ טֹוב אֵ ינֶּנּו עֹ שֶ ה פְ ִׁרי נִׁ ְשחָ ת וְ עֵץ נִׁ ְשחָ ת אֵ ינֶּנּו עֹ שֶ ה פְ ִׁרי טֹוב׃
מתי פרק  7פסוק 17
כֵן כָל־עֵץ טֹוב עֹ שֶ ה פְ ִׁרי טֹוב וְ הַ ּנִׁ ְשחָ ת עֹ שֶ ה פְ ִׁרי ָרע׃

מתי פרק  12פסוק 33
ִׁא ְמרּו ָלעֵץ טֹוב ּולְ פִׁ ְריֹו טֹוב אֹו ִׁא ְמרּו ָלעֵץ נִׁ ְשחָ ת ּולְ פִׁ ְריֹו נִׁ ְשחָ ת כִׁ י בְ פִׁ ְריֹו נִׁ כַר הָ עֵץ׃
אנו יכולים לראות בבירור כי בכתובים ,פירות לא מתכוונים ליחסי מין ,אבל במקום זה אומר ציות או אי ציות.
אחרת יהיה לנו צורך להאמין שזה שיש יחסי מין טובים הוא אחד שחי ,אבל מי שיש לו יחסי מין רעים הוא זה שנזרק לתוך האש.
ברור שזה לא מה שאמור להיות מובן.
מטפורות אומרות דברים בכתבים קודש ,בהחלט ,אבל אנחנו צריכים להיות עקביים ביישום של המטפורות אלה.
כמו כן שימו לב שהפרי מכיל זרע  ...שהוא רלוונטי באופן מטפורי ,אנו נכסה זאת בהמשך
בראשית פק ג' פסוק טו'
וְ אֵ יבָ ה אָ ִׁשית ,בֵ ינְ ָך ּובֵ ין הָ ִׁאשָ הּ ,ובֵ ין ז ְַרעָךּ ,ובֵ ין ז ְַרעָּה :הּוא יְ שּופְ ָך ר ֹאש ,וְ אַ תָ ה ְתשּופֶּנּו עָקֵ ב.
פסוק זה משמש בניסיון להוכיח שהזרע של הנחש והזרע של האישה מתייחס למשהו פיזי.
המשיח שלנו למד אותנו שהזרע הוא הדבר אלוהים .צפה כמה פשוטה הגדרה זו
לוקס פרק  8פסוק 11
וְ זֶה הּוא הַ מָ שָ ל הַ ז ֶַרע הּוא ְדבַ ר־אֱֹלהִׁ ים׃
זה לא יכול להיות פשוט יותר מזה כדי להגדיר את המטפורה של הזרע .העבודה נעשית עבורנו.
זהו אחד מכמה מקרים שבהם ההגדרה של המטפורה ניתנת לנו.
אנחנו לא אמרנו שהזרע הוא גם הגנטיקה הפיסית הביולוגית של אלוהים או הגנטיקה ביולוגית הפיסית של הנחש .לא  ...הזרע של
אלוהים הוא הדבר אלוהים ולכן הזרע של הנחש הוא הונאה שהיא נגד הדבר אלוהים.
פטרוס מלמד אותו.
הראשונה לפטרוס פרק  1פסוק 23
ם־מז ֶַרע ל ֹא יִׁ שָ חֵ ת בַ מַ אמָ ר שֶ ל־אֱֹלהִׁ ים הַ חַ י וְ הַ קַ יָם לְ עֹולָם׃
כַּנֹול ִָׁדים שֵ נִׁ ית ל ֹא ִׁמז ֶַרע נִׁ ְשחָ ת כִׁ י ִׁא ִׁ
אם הזרע של אלוהים הוא דבר אלוהים ,ואז הזרע של היריב או הנחש הוא כל מה שהוא נגד הדבר אלוהים.
זה הגיוני מלא כי מי שבצע את הדבר האלוהים תמיד היה בקנה אחד עם אלה שלא מבינים את דבר האלוהים .עכשיו אנחנו גם
מבינים את טבעו של הזרע שנמצא בפירות .זכור ,מההתחלה ,כל סוג מייצר את אותו הסוג.
כאשר אדם אכל אפילו פירות מהנחש הוא שמע להוראות הנחש ופעל לפי רצונו שזה מנוגד לרצון האלוהים ולכן כל הכתובים
עוסקים בזה מספר בראשית ועד לחזון יוחנן.
וְ אֵ יבָ ה אָ ִׁשית ,בֵ ינְ ָך ּובֵ ין הָ ִׁאשָ הּ ,ובֵ ין ז ְַרעָךּ ,ובֵ ין ז ְַרעָּה
בגלל זה המאמינים מתייחסים אל האישה ככלה של המשיח.
לפיכך ,הזרע הוא לא פיזי וביולוגי במקרה זה ,אבל מטפורי לחלוטין .זרעים נבחרו כמטפורה כי זרעים מבצעים את הוראותיהם,
בדיוק כמו דבר אלוהים נושא הוראות ,או שיש את הוראות השווא של האויב .לא משנה מה ההוראות שאנו עוקבים ,הם יכתיבו
איזה סוג של עץ שהפכנו ואיזה סוג של פירות שאנו מייצרים .למידע נוסף על זה ,ראה נחשינו הוראה שכותרת ועקרבים.
בחזרה לפסוק
וְ אֵ יבָ ה אָ ִׁשית ,בֵ ינְ ָך ּובֵ ין הָ ִׁאשָ הּ ,ובֵ ין ז ְַרעָךּ ,ובֵ ין ז ְַרעָּה
בעיה נוספת היא זו.
קין היה כביכול הזרע של שניהם הנחש וחווה ,ואילו כל האחרים יהיו הזרע של אדם וחווה.
לפיכך ,קין ,וכל אדם אחר על פני כדור הארץ יהיה זרעיו של חווה  ...כך שזה לא הגיוני לנסות לרמוז שקין הוא לא הזרע של

האישה אלא רק את הזרע של הנחש .פסוק זה אינו יכול לתמוך בדוקטרינת זרע נחש .זה לא יכול להיות להתייחס לקין כזרע של
הנחש ,בניגוד לזרע של האישה.
אם דוקטרינת זרע הנחש היא אמיתית ,קין הוא הזרע של שניהם האישה והנחש.
בואו נעבור הלאה..
בראשית פרק ד' פסוקים א' עד ב''
יתי ִׁאיש אֶ ת-יְ הוָה .וַתֹ סֶ ף ָללֶדֶ ת ,אֶ ת-אָ חִׁ יו אֶ ת-הָ בֶ ל; וַיְ הִׁ י-הֶ בֶ ל ,רֹ עֵה צ ֹאן,
וְ הָ אָ דָ ם ,יָדַ ע אֶ ת-חַ ּוָה ִׁא ְשתֹו; וַתַ הַ ר ,וַתֵ לֶד אֶ ת-קַ יִׁ ןַ ,ות ֹאמֶ ר ,קָ נִׁ ִׁ
וְ קַ יִׁ ן ,הָ יָה עֹ בֵ ד אדָ מָ ה.
לפעמים זה נאמר שהתנ"ך אינו מתייחס לאדם 'ידיעה' נוספת של אשתו לפני לידתו של הבל ועבור המאמינים של תיאורית זרע
הנחש ,מצביע שקין והבל היו תאומים  .על פי גישה זו התבצעה כאן הפריה של שתי ביציות שונות ונולדו תאומים לא זהים .זהו
תהליך טבעי וידוע בו האישה מבייצת יותר מביצית אחת .כאשר ביצה אחת מופרה עם זרע מאחד מבני זוג ,והביצה האחרת מזרע
של בן זוג אחר .לפיכך ,נטען כי קין היה בנו (או הזרע) של הנחש והבל היה בנו של אדם.
עם זאת ,בפסוק השני יש לנו מילה עברית שפירושה "שוב" .כך ,מה שקרה זה שוב אותו הדבר שהתרחש בפסוק הקודם כלומר
הכותב לא כתב פעמים את האקט אלא הזכיר שזה חזר על עצמו.
וְ הָ אָ דָ ם ,יָדַ ע אֶ ת-חַ ּוָה ִׁא ְשתֹו; וַתַ הַ ר ,וַתֵ לֶד אֶ ת-קַ יִׁ ן,
לדעת את אשתך בהקשר כזה ,פירושו "יחסים אינטימיים" ובמקרה הזה ,התוצאה של אדם "ידע" את חווה והם ילדו את קין.
דוגמאות:
בראשית ד' פסוק כה'
ַויֵדַ ע אָ דָ ם עֹוד ,אֶ תִׁ -א ְשתֹו ,וַתֵ לֶד בֵ ן ,ו ִַׁתקְ ָרא אֶ תְ -שמֹו שֵ ת :כִׁ י שָ ת-לִׁ י אֱֹלהִׁ ים ,ז ֶַרע אַ חֵ ר--תַ חַ ת הֶ בֶ ל ,כִׁ י ה ָרגֹו קָ יִׁ ן.
שופטים פרק יט' פסוק כה'
וְ ל ֹא-אָ בּו הָ אנ ִָׁשים ,לִׁ ְשמֹ ַע לֹוַ ,ויַחזֵק הָ ִׁאיש בְ פִׁ ילַגְ שֹו ,וַיֹ צֵ א אלֵיהֶ ם הַ חּוץ; ַוי ְֵדעּו אֹותָ ּה וַיִׁ ְתעַלְ לּו-בָ ּה כָל-הַ לַיְ לָהַ ,עד-הַ בֹ קֶ ר ,וַיְ שַ לְ חּוהָ ,
בעלות (כַעלֹות) הַ שָ חַ ר.
מלכים א' פרק א' פסוק ד'
וְ הַ ּנַע ָרהָ ,יפָה עַדְ -מאֹ ד; ו ְַתהִׁ י לַמֶ לְֶך סֹ ֶכנֶת ו ְַתשָ ְרתֵ הּו ,וְ הַ מֶ לְֶך ל ֹא יְ דָ עָּה.
מתי פרק א' פסוקים  24עד 25
כֹורּה) וַיִׁ קְ ָרא
ת־א ְשתֹו אֶ ל בֵ יתֹו׃  25וְ ל ֹא יְ דָ עָּה עַד כִׁ י־יָלְ דָ ה בֵ ן (אֶ ת־בְ ָ
וַיִׁ יקַ ץ יֹוסֵ ף ִׁמ ְשנָתֹו ַו ַי ַעש כַאשֶ ר צִׁ ּוָהּו מַ לְ אַ ְך יְ הֹוָה ַויֶאֱ סֹ ף אֶ ִׁ
ת־שמֹו יֵשּועַ׃
אֶ ְ
כפי שאנו יכולים לראות בבירור ,זה היה אדם שידע את חווה וכך נולד קין  ...לא הנחש שיידע את חוה והוליד את קין.

בראשית פרק ד' פסוק א'
יתי ִׁאיש אֶ ת-יְ הוָה.
וְ הָ אָ דָ ם ,יָדַ ע אֶ ת-חַ ּוָה ִׁא ְשתֹו; וַתַ הַ ר ,וַתֵ לֶד אֶ ת-קַ יִׁ ןַ ,ות ֹאמֶ ר ,קָ נִׁ ִׁ
כמו כן הוא ציין כי לעתים קרובות כתבי ה קודם מתעלמים משושלתו של קין וזה משתמע הסבר לאלו הטוענים שקין לא היה אנושי
ושושלת היוחסין שלו הוא הנחש ,זה מה שנקרא כשל לוגי.
בנוסף הלימוד על זרע הנחש בספר יוחנן פרק  8פסוק 44

יוחנן פרק  8פסוק 44
אַ תֶ ם מֵ אֵ ת אבִׁ יכֶם הַ שָ טָ ן וְ לַעשֹות אֶ ת־תַ אֹות א בִׁ יכֶם חפַצְ תֶ ם הּוא רֹוצֵ חַ הָ יָה מֵ ר ֹאש ּובָ אֱמֶ ת ל ֹא עָמָ ד כִׁ י אֱמֶ ת אֵ ין־בֹו ִׁמדֵ י דַ בְ רֹו שֶ קֶ ר
י־משַ קֵ ר הּוא וַאבִׁ י הַ שָ קֶ ר׃
יְ דַ בֵ ר ִׁמלִׁ בֹו כִׁ ְ
מתוך פסוק זה הסיקו כי היהודים הם מזרע הנחש אולם ,גם כאן ניתן לראות זאת באותו האופן כפי שלמדנו קודם לכן ,אלה מזרע
הטוב שומעים אחרי הדבר אלוהים ולכן אלוהים הוא האבא שלהם.
ומי שעוקב אחר דרכיו של אדם והעולם הוא הולך אחרי היריב ,ובכך השטן הוא אביהם .זוהי הבנה רוחנית ,ולא מילולית .זה חייב
להיות ,המשיח הכיר בכך שהיהודים הם אכן של השושלת של אברהם ,לא הנחש .הוא אמר את זה בעצמו רק כמה פסוקים קודם
לכן:
יוחנן פרק  8פסוק 37
יָדַ עְ ִׁתי כִׁ י־ז ֶַרע אַ בְ ָרהָ ם אַ תֶ ם אבָ ל אַ תֶ ם ְמבַ קְ ִׁשים לַה ִׁמיתֵ נִׁ י כִׁ י ְדבָ ִׁרי ל ֹא־יִׁ כֹ ן ְבתֹוככֶם׃
זו טעות להניח שבגלל אחד נקרא ילד של השטן שזה ביולוגי בטבע  ...המציאות היא שזה רוחני בטבע.
בשלב מסוים ,כולנו חטאנו.
הראשונה ליוחנן פרק  3פסוקים 11-14
ת־רעֵהּו׃  12ל ֹא כְ קַ יִׁ ן אשֶ ר הָ יָה ִׁמן־הָ ָרע וְ הָ ַרג אֶ ת־אָ חִׁ יו ּומַ דּו ַע ה ָרגֹו ַיעַן
כִׁ י ז ֹאת הַ ְשמּועָה אשֶ ר ְשמַ עְ תֶ ם מֵ ר ֹאש לְ אַ הבָ ה ִׁאיש אֶ ֵ
ל־ת ְת ְמהּו אֶ חָ י ִׁאם־יִׁ ְשנָא אֶ ְתכֶם הָ עֹולָם׃  14אנַחְ נּו יָדַ עְ נּו כִׁ י ָעבַ ְרנּו ִׁמן־הַ מָ וֶת
כִׁ י־מַ עשָ יו הָ יּו ָרעִׁ ים ּומַ עשֵ י אָ חִׁ יו מַ עשֵ י־צֶ דֶ ק׃  13אַ ִׁ
אֶ ל־הַ חַ יִׁ ים בַ אשֶ ר אָ הַ בְ נּו אֶ ת־אַ חֵ ינּו ִׁאיש אשֶ ר ל ֹא־ ֶיאֱהַ ב יִׁ שָ אֵ ר בַ מָ וֶת׃
יש דברים אחרים שצריך לשקול למשל אל הגלטיים  3:28קובע כי גזע ולא מעמד יש השפעה כלשהי על האפשרות של גאולה .גם
השניה לפטרוס פרק  3:9אומר שאלוהים רוצה שכולם יישמרו ,לא "כולם חוץ מילדי קין ".כולם זה כולם.
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.
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