
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’ 
ולא יבוא לשמיים אלא אם כן הוא נושע. ישוע המשיח אמר לנקדימון: “ֲעֵליֶכם ְלִהָוֵלד ִמְלַמְעָלה” )הבשורה ע”פ יוחנן ג’: 7(. אלוהים 

נותן לנו בדברו את התכנית היחידה לישועה. התכנית הינה פשוטה: אתה יכול להושע עוד היום.
ראשית, ידידי, עליך להבין שאתה חוטא. “ֵאין עֵֹּשה-טֹוב--ֵאין, ַגם-ֶאָחד” )תהלים י”ד: 3(. “ֶשֲהֵרי ֵאין ֶהְבֵדל, ִכי ַהכֹּל ָחְטאו 

וְמֻחְסֵרי ְכבֹוד ֱאֹלִהים ֵהָמה” )האגרת אל הרומיים ג’: 22, 32(. לא תוכל להיוושע אלא אם תבין שהנך חוטא. כי אתה נדון למות 
משום שאתה חוטא. “ִכי ְשַכר ַהֵחְטא הוא ָמֶות” )האגרת אל הרומיים ו’: 32(. “ְוַהֵחְטא... יֹוִליד ָמֶות” )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 
ומת במקומך. “ֶאת ֶזה ֲאֶשר לֹּא ָיַדע ַחָטאת )ֵישוַע ַהָמִשיַח( ָעָשה ְלַחָטאת ַּבֲעֵדנו, ְכֵדי ֶשָאנו ִנְלַּבש ֶאת ַהְצָדָקה ֶשל ֱאֹלִהים ּבֹו” )האגרת 

השניה לקורנתיים ה’: 12(. “...ֶאת ֲחָטֵאינו ָנָשא ְּבגופֹו ַעל ָהֵעץ, ְכֵדי ֶשָנמות ְלַגֵּבי ַהֵחְטא ְוִנְחֶיה ַלְצָדָקה; ֲאֶשר ְּבַחּבוָרתֹו ִנְרָפא ָלֶכם” 
)האגרת הראשונה של פטרוס ב’ 32, 42, 52(. על ישוע היה למות. היה עליו לשפוך את דמו “ִכי ֶנֶפש ַהָּבָשר, ַּבָדם ִהיא” )ויקרא 

י”ז: 11(.
“וְבלֹּא ְשִפיַכת ָדם ֵאין ְמִחיָלה” )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 
שאול ואת סילס: “ֶמה ָעַלי ַלֲעשֹות ְכֵדי ְלִהָוַשע?” והם ענו: “ַהֲאֵמן ָּבָאדֹון ֵישוַע ְוִתָוַשע ַאָתה וְבֵני ֵּביְתָך” )מעשי השליחים ט”ז: 13(.
האמן בפשטות שהוא נשא את חטאיך, מת במקומך, נקבר וקם מן המתים כדי להצדיק אותך. קרא בשמו כעת. “ְוָהָיה, כֹּל ֲאֶשר-

ִיְקָרא ְּבֵשם ְיהָוה--ִיָמֵלט” )יואל ג’:5(. 
התפילה הראשונה של חוטא שעושה תשובה ניתנת בבשורה ע”פ לוקס )י”ח: 31(: “ַרֵחם ָנא ָעַלי, ֲאִני חֹוֵטא”. אתה בוודאי עצוב 

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: “ְוָהָיה, כֹּל ֲאֶשר-ִיְקָרא ְּבֵשם ְיהָוה--ִיָמֵלט” )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 
היום. היום הוא הזמן המתאים. “ִהֵנה ַעָתה ֵעת ָרצֹון, ִהֵנה ַעָתה יֹום ְישוָעה” )האגרת השניה אל הקורנתיים ו’: 2(. “ַאל-ִתְתַהֵלל, ְּביֹום 

ָמָחר: ִכי לֹּא-ֵתַדע, ַמה-ֵיֶלד יֹום” )משלי כ”ז: 1(. אם זה עדיין לא ברור לך. קרא שנית וקרא עוד פעם עד שתבין. אל תניח לעלון זה 
עד שתבין את תוכנו. נפשך שווה יותר מכל העולם. “ַמה תֹוֶעֶלת ִתְצַמח ְלָאָדם ִאם ַיְרִויַח ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ְוַיְפִסיד ֶאת ַנְפשֹו? ֶשֵכן ַמה ִיֵתן 
ָאָדם ִכְתמוָרה ְּבַעד ַנְפשֹו” )הבשורה ע”פ מרכוס ח’: 63, 73(. היה בטוח שאתה נושע. אתה זקוק לישועה יותר מכל דבר אחר. אם 

תאבד את נפשך תאבד את השמים ואת הכל. ה’ יעזור לך להושע היום. הוא יושיע אותך וגם ישמור עליך.
“שום ִנָסיֹון לֹּא ָּבא ֲעֵליֶכם ִמְלַבד ִנָסיֹון ֱאנֹוִשי ָרִגיל. ֶנֱאָמן הוא ָהֱאֹלִהים ְולֹּא ַיִניַח ָלֶכם ְלִהְתַנסֹות ְלַמְעָלה ִמיָכְלְתֶכם, ֶאָלא ִעם ַהִנָסיֹון 
ָיִכין ַגם ֶאת ֶדֶרְך ַהמֹוָצא ְכֵדי ֶשתוְכלו ַלֲעמֹּד ּ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. 

העד - דבר על ה’. “ָכל ִמי ֶשיֹוֶדה ִּבי ִלְפֵני ְּבֵני ָאָדם ַגם ֲאִני אֹוֶדה ּבֹו ִלְפֵני ָאִבי ֶשַּבָשַמִים” )הבשורה ע”פ מתי י’: 23(.
פורד פורטר  
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