
יש רק אחד ואין דומה לו .
לאן אתה יכול לברוח מאלוהים? אלוהים נמצא בכל מקום.

אלוהים מעל הזמן . לא היה שום זמן בלי אלוהים. כך גם לעולם לא יהי זמן בלעדיו.
בשביל אלוהים אין עבר או עתיד, רק הווה נצחי.

ספר ישעיהו מג: י, יא

אלוהים של התנ"ך לא משאיר מקום לכל אל אחר. לכל אדם או כוח הטוען שהוא אלוהים - היא האישיות
שמציגה את עצמה בצורה כוזבת ומעמידה פנים . האישיות הזו תחת שליטה של הרוח הטעה והשקרית. כי

יש רק אלוהים אחד. הוא נושא שמות רבים. במילים אחרות, אלוהים הוא אחד, אך יש לו פנים רבות, או
התגלויות שונות.

איך בן-אדם יכול לדעת על אלוהים ?

לאלוהים אין גוף, הוא הרוח ולרוח אין בשר ועצמות. איך יכול אלוהים כזה לתת הבנה על מטרותיו ועל דרך
חיים שלו לבני-אנוש ? אנושות בחיפוש של אלוהים סגדה כמו לאל כמעט לכל צורות של טבע . הקדמוניים

סגדו כאל לעצים, לבעלי חיים , לשמש ולכוכבים . 
הכריעה והשתחוו לפני המלך של המדינה שלהם כמו לאל. המונים

כמה מתופעות טבע של עולם גרמו לפחד אצל הקדמונים , כמו רעם, ברק, התפרצות הר-געש, רעידות
אדמה. בגלל זה הרבה אנשים חשבו שאלוהים - הוא האישיות הנוראה והכועסת . אלוהים צריך כל הזמן
להתרצות ולהרגיע ,כדי להשכין שלום בינו ובין האנושות. אנשים הביאו קורבנות רבות, אפילו הקריבו את

ילדיהם, כדי לרצות את האל אשר הם לא ידעו.

אלוהות של ישוע המשיח.

כי אלוהים כל כך אהב את העולם , עד כי החליט להתגלות לבני אנוש בדמות של
בן אדם; שאנשים יוכלו לראות בעיניהם, לשמוע באוזניהם , ולגעת בו. הוא בחר במרים , בבתולה טהורה

וצנועה , שהיא תהי אימא לבן – אלוהים היחיד . בן של אלוהים הגיע לעולם הזה בדמות של בן – אדם.

המלך אמר לה, " אל תפחדי, מרים, כי מצאת חן לפני אלוהים. הנה תהרי ותלד בן, ותקראי שמו ישוע. הוא
גדול יהי ובן – עליון יקרא ... רוח הקודש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך. לכן קדוש יקרא היולד, בן –

אלוהים."
הבשורה על פי לוקס א': 30, 31, 35

היסטוריה על ישוע המשיח זה סיפור יפה איך אלוהים שלח את בנו לבוש בגוף דומה לגוף של בן- אדם. בן
אלוהים חי על פני האדמה כתינוק, כילד וכאיש מבוגר. הוא חילק את חוויות אנושית והראה לאנושות את

התפארת , כוח ואהבה של אלוהים.

האם אי פעם תפסת את קרני השמש דרך עדשה של זכוכית מגדלת ? כאשר 
קרני - השמש נמצאים במיקוד דרך זכוכית מגדלת על לנקודה קטנה שנקראת מוקד - העדשה ; אז אתה

יכול לרכז קרני - אור על חתיכה קטנה של נייר או על עץ ,או על גב של יד שלך .לא תוכל ללכד ולרכז את
כול קרני - השמש של השמים דרך העדשה המגדלת הקטנה שלך. אבל כאשר קרני - אור מתלכדים

ומרוכזים דרך זכוכית מגדלת בנקודה אחת, אז קרני - שמש משקפים את אור אינטנסיבי ונוצר חום עז של
שמש באותה נקודה. באותו רגע אפשר להגיד שנמצאת בידך יצירה של הטבע השמש ,יצירה קטנה ומדויק.

אפשר להשתמש בהשוואה הזו גם כשמדברים על ישוע המשיח. ישוע המשיח בזמן חיים שלו על פני
האדמה, כמו עדשה של זכוכית מגדלת ,הוא נתן לנו לראות אור - האהבה האמתית של אלוהים וכוח של

ניסים נפלאים שלו ; אשר אלוהים ביצע דרך מעשים
אל-טבעיים של ישוע. חיים של ישוע היה עדות שהוא בן האלוהים. כמו שכתוב שהשמים ושמי השמים

אינם יכולים להכיל אלוהים מפני גדולתו. אז כל גדולתו ועוצמתו של אלוהים לא יכול להכיל לגמרי בגוף
מוגבל של בן – אנוש .לעומת זאת אלוהים מצא את הביטוי המלא של טבע אלוהית שלו דרך גוף אנושי של

ישוע משיח. ישוע המשיח הוא לא אלוהים אחר או בן אדם שהוא החלק מאלוהים. ישוע המשיח הוא
אלוהים בעצמו, שנעשה גלוי לבני אנוש בזמן חיים שלו על פני האדמה בדמות של בן - אדם.

להמשך הלימוד בנושא מומלץ לקרוא פסוקים מברית החדשה :
אגרת שאול אל הקולוסים פרק א': 12- 17
אגרת שאול אל הקולוסים פרק ב' : 8 – 10

הבשורה על פי יוחנן פרק א' : 1 – 3 , 14

לימוד על ישוע המשיח תואם עם לימוד של תנ"ך שיש אלוהים אחד, ויש לו שם אחד.



זכריה , פרק יד: ט

מעשי השליחים ד: 12, 9-10

ישעיהו פרק ט' : ה'

אנחנו רואים שהוא מי שהובטח לנו, ישוע המשיח. שמו יהי ילד ובן 
וביחד עם זאת השמו יהי אל -גיבור ואבי – עד.

אלוהים בך.

רוח אלוהים ששוכן במשיח - זאת ההבטחה שאלוהים נותן לכם.

מעשי השליחים פרק ב' : 38 – 39

זה הסוד , אשר היה נסתר מעולמים ומדורות; והסוד הזה עתה נגלה לנו .
המשיח אשר בקרבכם הוא התקווה אל הכבוד.

אגרת שאול אל הקולוסים פרק א': 27 - 26

אתם מוזמנים לדעת מי הוא ישוע המשיח מנצרת !

http://www.sayadi-al-nas.com
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