תוכנית הישועה הפשוטה של אלוהים
ידידי :ברצוני לשאול אותך את השאלה החשובה ביותר בחיים .כי שמחתך או יגונך לנצח תלויים בה .השאלה היא :האם אתה
נושע? לא לאיזו עדה או דת אתה שייך ,אלא ,האם אתה נושע? לא אם טוב אתה ,אבל האם אתה נושע? איש לא יזכה לברכת ה’
“עלֵ יכֶ ם לְ ִהוָּ לֵ ד ִמלְ ַמעְ לָ ה” (הבשורה ע”פ יוחנן ג’ .)7 :אלוהים
ולא יבוא לשמיים אלא אם כן הוא נושע .ישוע המשיח אמר לנקדימוןֲ :
נותן לנו בדברו את התכנית היחידה לישועה .התכנית הינה פשוטה :אתה יכול להושע עוד היום.
“ש ֲה ֵרי ֵאין ֶה ְב ֵּדל ,כִּ י ַהכֹּל ָח ְטאּו
ם-א ָחד” (תהלים י”דֶׁ .)3 :
ה-טֹוב--אין ,גַּ ֶ
ֵ
“אין ע ֵֹׂש
ראשית ,ידידי ,עליך להבין שאתה חוטאֵ .
ֹלהים ֵה ָּמה” (האגרת אל הרומיים ג’ .)32 ,22 :לא תוכל להיוושע אלא אם תבין שהנך חוטא .כי אתה נדון למות
ּומ ֻח ְּס ֵרי כְּ בֹוד ֱא ִ
ְ
משום שאתה חוטא“ .כִּ י ְׂשכַ ר ַה ֵח ְטא הּוא ָמוֶ ת” (האגרת אל הרומיים ו’“ .)32 :וְ ַה ֵח ְטא ...יֹולִ יד ָמוֶ ת” (אגרת יעקב א’ .)51 :פרוש
הדבר  -הפרדה מאלוהים בגיהינום לעולם .כמה איום!
כן ידידי ,זה נכון .אבל אלוהים אהב אותך כל-כך עד כי נתן את בנו יחידו ,ישוע המשיח  -כתמורה במקומך  -אשר נשא את חטאיך
ֹלהים ּבֹו” (האגרת
ׁשּוע ַה ָּמ ִׁש ַיח) ָע ָׂשה לְ ַח ָּטאת בַּ ֲע ֵדנּו ,כְּ ֵדי ֶׁש ָאנּו נִ לְ בַּׁש ֶאת ַהצְּ ָד ָקה ֶׁשל ֱא ִ
“את זֶ ה ֲא ֶׁשר ל ֹא יָ ַדע ַח ָּטאת (יֵ ַ
ומת במקומךֶ .
ּבּורתֹו נִ ְר ָּפא לָ כֶ ם”
“...את ֲח ָט ֵאינּו נָ ָׂשא בְּ גּופֹו ַעל ָה ֵעץ ,כְּ ֵדי ֶׁשנָּ מּות לְ גַ בֵּ י ַה ֵח ְטא וְ נִ ְחיֶ ה לַ צְּ ָד ָקה; ֲא ֶׁשר בְּ ַח ָ
ֶ
השניה לקורנתיים ה’.)12 :
(האגרת הראשונה של פטרוס ב’  .)52 ,42 ,32על ישוע היה למות .היה עליו לשפוך את דמו “כִּ י נֶ ֶפׁש ַהבָּ ָׂשר ,בַּ ָּדם ִהיא” (ויקרא
י”ז.)11 :
“ּובל ֹא ְׁש ִפיכַ ת ָּדם ֵאין ְמ ִחילָ ה” (האגרת אל העברים ט’ .)22 :אנחנו לא יכולים להבין איך נשא ישוע את חטאינו ,אבל ה’ אומר
ְ
בדברו שכך היה .אם כן ,ידידי ,הוא נשא את החטא שלך והוא מת במקומך .זה נכון .אלוהים לא משקר .הסוהר בעיר פיליפי שאל את
ׁשּוע וְ ִתוָּ ַׁשע ַא ָּתה ְּובנֵ י בֵּ ְיתָך” (מעשי השליחים ט”ז.)13 :
“ה ֲא ֵמן בָּ ָאדֹון יֵ ַ
“מה ָעלַ י לַ ֲעׂשֹות כְּ ֵדי לְ ִהוָּ ַׁשע?” והם ענוַ :
שאול ואת סילסֶ :
האמן בפשטות שהוא נשא את חטאיך ,מת במקומך ,נקבר וקם מן המתים כדי להצדיק אותך .קרא בשמו כעת“ .וְ ָהיָ ה ,כֹּל ֲא ֶׁשר-
יִ ְק ָרא בְּ ֵׁשם יְ הוָ ה--יִ ָּמלֵ ט” (יואל ג’.)5:
חֹוטא” .אתה בוודאי עצוב
“ר ֵחם נָ א עָ לַ יֲ ,אנִ י ֵ
התפילה הראשונה של חוטא שעושה תשובה ניתנת בבשורה ע”פ לוקס (י”חַ :)31 :
על כך שהנך חוטא ,לכן ,כעת ,ובכל מקום שתהיה ,שא לבך לאלוהים בתפילה .אתה לא חייב לומר תפילה ארוכה בקול רם ,שהרי
אלוהים רוצה להושיע אותך .רק אמור“ :ה’ ,אני חוטא ,אני מצטער ,אני חזור בתושבה ,רחם עלי והושיע אותי בזכות המשיח ישוע”.
ועתה תקבל באמונה את הבטחת דברו“ :וְ ָהיָ ה ,כֹּל ֲא ֶׁשר-יִ ְק ָרא בְּ ֵׁשם יְ הוָ ה--יִ ָּמלֵ ט” (יואל ג’ .)5 :האמן בדבר ה’ .לאחר שעשית את
אשר הוא דרש ,קבל את הישועה באמונה ,לפי דברו ,האמן ותיוושע .לא השתייכות לכנסיה ,לא לאיזו תנועה ולא מעשים טובים .רק
ישוע המשיח יכול להושיע אותך .התכנית הפשוטה היא :אתה חוטא ,ומשום כך עליך למות :או שתאמין במשיח אשר מת למענך
ובמקומך ,נקבר וקם מן המתים .קרא בשם ה’ בהכרה שהנך חוטא ובקש ממנו לרחם עליך ולהושיע אותך בזכות ישוע המשיח .אחר
כך האמן בדברו וקבל את העובדה שהנך נושע .אתה תאמר“ :ודאי שזה לא כל מה שנחוץ לישועה” .כן זה מספיק לחלוטין .השבח
לאל שרבים קבלו ישועה במשיח ע”י תוכנית פשוטה זו .התוכנית הזו הינה תוכנית מקראית ,היא אלוהית .ידידי ,האמן בזה ואחוז בזה
ל-ת ְת ַהלֵּ ל ,בְּ יֹום
“א ִּ
ׁשּועה” (האגרת השניה אל הקורנתיים ו’ַ .)2 :
“הנֵּ ה ַע ָּתה ֵעת ָרצֹוןִ ,הנֵּ ה ַע ָּתה יֹום יְ ָ
היום .היום הוא הזמן המתאיםִ .
ֹא-ת ַדעַ ,מה-יֵּ לֶ ד יֹום” (משלי כ”ז .)1 :אם זה עדיין לא ברור לך .קרא שנית וקרא עוד פעם עד שתבין .אל תניח לעלון זה
ָמ ָחר :כִּ י ל ֵ
ּתֹועלֶ ת ִּתצְ ַמח לְ ָא ָדם ִאם יַ ְרוִ ַיח ֶאת כָּ ל ָהעֹולָ ם וְ יַ ְפ ִסיד ֶאת נַ ְפׁשֹו? ֶׁשכֵּ ן ַמה יִּ ֵּתן
“מה ֶ
עד שתבין את תוכנו .נפשך שווה יותר מכל העולםַ .
מּורה בְּ ַעד נַ ְפׁשֹו” (הבשורה ע”פ מרכוס ח’ .)73 ,63 :היה בטוח שאתה נושע .אתה זקוק לישועה יותר מכל דבר אחר .אם
ָא ָדם כִּ ְת ָ
תאבד את נפשך תאבד את השמים ואת הכל .ה’ יעזור לך להושע היום .הוא יושיע אותך וגם ישמור עליך.
ֹלהים וְ ל ֹא יַ נִּ ַיח לָ כֶ ם לְ ִה ְתנַ ּסֹות לְ ַמעְ לָ ה ִמיכָ לְ ְּתכֶ םֶ ,אלָּ א עִ ם ַהנִּ ָּסיֹון
נֹושי ָרגִ יל .נֶ ֱא ָמן הּוא ָה ֱא ִ
“ׁשּום נִ ָּסיֹון ל ֹא בָּ א ֲעלֵ יכֶ ם ִמלְּ ַבד נִ ָּסיֹון ֱא ִׁ
יָ כִ ין גַּ ם ֶאת ֶּד ֶרְך ַהּמֹוצָ א כְּ ֵדי שֶּׁתּוכְ לּו לַ ֲעמֹד ּבו” (האגרת הראשונה אל הקורינתיים י’ .)31 :אל תבטח ברגשות שלך ,הן משתנות.
בטח בהבטחות ה’ ,הן אינן משתנות לעולם.
אחרי שנושעת עליך לעסוק בשלושה דברים כדי שתגדל באופן רוחני :התפלל  -דבר אל ה’ .קרא בכתובים  -אלוהים ידבר אליך.
אֹודה ּבֹו לִ ְפנֵ י ָא ִבי שֶׁבַּ ָּׁש ַמיִ ם” (הבשורה ע”פ מתי י’.)23 :
ֶּׁיֹודה בִּ י לִ ְפנֵ י בְּ נֵ י ָא ָדם גַּ ם ֲאנִ י ֶ
העד  -דבר על ה’“ .כָּ ל ִמי ש ֶ
פורד פורטר
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