
 פגשנו ישראלי שאימץ את הנצרות
 

, הוא מכוון את כל תשומת הלב יהודים ירלהמ מנסה מיסיוןכשה
ישירות לבתי  " בשורה" שהם משדרים את האם כן . אין פלא לישראל

 ישראלים בטלוויזיה בכבלים.

אשתי ואני דירה בירושלים. ערב אחד יצאנו  שכרנו בנסיעה לישראל, 
להליכה ופגשנו ישראלי שאימץ את הנצרות. הוא הצהיר שהוא עדיין  

במשיח היהודי?" שמעתי את  להאמיןיהודי ואז שאל אותי "מה הבעיה 
לשאול אותה כ"יריית  מתורגליםהזו בעבר, מיסיונרים שאלה ה

 פתיחה".

מלהיות המשיח משום שאינו משבט יהודה, כמו   פסול, ישו החדשההסברתי שעל סמך הברית 
אנו לומדים שהשייכות  " במדבר" ט, י). בפרשת " שכתוב: "לא יסור שבט מיהודה" (בראשית מ

 לבנו בלבד (במדבר א, ב). בלשבט מסוים עוברת בירושה מא

שלישו לא היה אב ביולוגי. אי אפשר לרקוד על  נטעןברית החדשה ביווניים,  הבדומה למיתוסים 
  גם כןלשבט יהודה, ול להשתייךשתי החתונות. אם לישו לא היה אבא ביולוגי, הוא לא היה יכול 

 יכול להיות המשיח.היה  לא

  תקריטי מנקודהשטענתו כאילו ישו היה "משיח יהודי" מתעלמת  ישראליאמרתי לאותו מיסיונר 
מינים שהוא אלוהים. . נוצרים ו"יהודים משיחיים" לא מאמינים שישו הוא רק משיח, הם מאאחת

יהודים לאורך הדורות   לכןכל הזרמים ביהדות מסכימים שזו כפירה בעיקר, עבודת אלילים, ו
 סרבו לאמץ את האמונה הנוצרית אפילו במחיר חייהם. 

ההבנה שמדובר בכפירה ובעבודת אלילים שומטת את הקרקע תחת הטענות של המיסיונרים,  
נמנעים בכוונה מלציין שהם מאמינים שישו הוא האלוהים כמו זה שפגשתי בירושלים, ולכן הם 

 בעת המגע הראשוני.

מייסד התנועה "יהודים למען ישו" ממליץ על טקטיקה זו בספרו "לחלוק את החיים החדשים עם  
 . עצתו), ויהודים משיחיים מאמצים בחום את  Sharing the New Life with a Jewיהודי" (

לעקוף את המכשול על ידי עיוות   ינסה המיסיונרתו של ישו, ברגע שעולה בשיחה שאלת אלוהו
. קבוצה משיחית אחת אף הרחיקה לכת עד כדי  טענתולתמוך בטקסטים מקראיים ורבניים כדי 

 זיוף ציטוט מספר הזוהר המוכיח לכאורה שהשילוש הוא רעיון יהודי. 

דתות ונפוצות בהאמונה בשילוש ובהתגלמות גשמית של אלוהים עתיקות יותר מן הנצרות 
 . הפגאניות של יוון ורומא

האלוהות אינה יכולה  ולכן  ד, ו)" המקום (ישעיהו מהזמן והסברתי שאלוהים אינו מוגבל על ידי 
ְּתמּוָנה ְּביֹום  -ִּכי לֹא ְרִאיֶתם ָּכלפיזית, כמו שכתוב "  בישותלהתחלק לחלקים שונים או להתגלם 

 " (דברים ד, ט"ו). ָהֵאׁשֲאֵליֶכם ְּבֹחֵרב, ִמּתֹו� ה'ִּדֶּבר 

ואת השיחה שהתחלנו בירושלים המשכנו ב'זום' במשך חודשים רבים.    אותוהרשימו  ידברי
שבצורה מכבדת ושיטתית הפרכתי את ה"הוכחות" שהוא הביא מן הכתובים, הוא הכיר  לאחר 

" (משלי י"ח, י"ז). הוא ָקרֹוּוָבא ֵרֵעהּו, ַוחֲ  ַצִּדיק ָהִראׁשֹון ְּבִריבֹו;בטעותו, כמו שאמר שלמה המלך " 
 .ה את החסר הרוחני שחשחזר לחיק היהדות בסופו של דבר ובלבו הערכה מחודשת שמילא
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