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מאי 2004 - אביב תשס"דגליון מס' 20
ביטאון האגודה הארץ-ישראלית של היהודים המשיחיים

מאי 2007 - אביב תשס"זגיליון מספר 21

אמונה ומעש ברחוב האבות וברחוב הנביאים

“לו אוכל להקניא את עמי-בשרי ולהושיע מקצתם” )אל הרומיים יא 14(

תוכן עניינים

 קהילת 'הכרמל'
 חיפה

 דני סייג  

עמוד 9

 מהתקשורת: 
על המשיח והמשיחיים 

 שרה נראל

עמוד 10

 'מבצע חסד' ערב
קום המדינה 

 גרשון נראל

עמוד 11

 פרידה 
מוורן ולינדה גרהם

 גרשון נראל

עמוד 1

 מפעילויות האגודה
 בשנים האחרונות

 חנן לוקץ
עמוד 4

 קהילת 'בית חסדא'
 חיפה

 חנן לוקץ  

עמוד 8

וורן ולינדה גרהם

גרשון נראל

המשיח א בישוע  החיה  האמונה  ואל  החדשה  הברית  ל 
אדונינו התוודעתי באמצעות וורן ולינדה גרהם. ההיכרות 
הספר  בבית  תלמיד  כשהייתי  שבע,  בבאר  נוצרה  בינינו 
ביקרו בבית  הימים. הם  התיכון, בתקופה שקדמה למלחמת ששת 
הקודש.  כתבי  ללימוד  במפגשים  להשתתף  אותנו  והזמינו  הוריי 
בזמן  שנבנה  האמריקאית  הכנסייה  במתחם  התקיימו  האסיפות 

הטורקים, ברחוב האבות 15 שבעיר העתיקה בבאר שבע. 
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המשך מעמוד 1 - אמונה ומעש ברחוב האבות וברחוב הנביאים

אכן, היום קשה למצוא 

שליחים שמוכנים להקריב 

את חייהם למען בשורת ישוע 

בארץ למעלה מ-40 שנה

וורן ולינדה יוני 2006 

ומפותל.  איטי  בתהליך  קבלתי  בישוע  האמונה  את 
לא הייתה לי חוויה חד-פעמית מסעירה, כפי שקרה 
שאלות  לי  היו  לדמשק.  בדרכו  לשאול-פולוס 
היהודים,  את  הכנסייה  רדיפות  רבות.  והתלבטויות 
הנוצרית  האינקוויזיציה  הצלבנים,  תולדות  גם  כמו 
בזיכרוני.  ‘טריים’  היו  התיאולוגית  והאנטישמיות 
לענות  תמיד  ניסה  הוא  הרבה שאלות.  לוורן  הצגתי 
הדגיש  כיצד  זוכר  אני  במיוחד  בסבלנות.  ולהסביר 
את ההבדל המהותי בין ישוע והברית החדשה מצד 
לאחר  לבסוף,  שני.  מצד  הכנסיות  חטאי  לבין  אחד, 
בכינרת. אותי  שיטביל  ממנו  בקשתי  שנים,   כמה 

מאד  התרשמתי  הימים  ששת  למלחמת  סמוך 
דרכון אמריקני,  בעלי  ולינדה, שהיו  שוורן  מהעובדה 
את  למלט  יכלו  הם  בקלות  הארץ.  את  עזבו  לא 
פרוץ  לפני  כאן  ששרר  המתח  בתקופת  נפשם 
נשארו  סירבו להתפנות. הם  זאת  ובכל  המלחמה, 
וידידיהם,  מכריהם  את  לעודד  ובחרו  שבע  בבאר 
ועזרו בכל מה שהיה אפשר. באותה תקופה, כשאבי 
היה במילואים ובערבים הייתה חובה להאפיל את 
של  להפצצות  מחשש  הרחובות  ואת  החלונות 
בקצה  אצלנו  לבקר  וורן  נהג  מצריים,  מטוסים 
השני של העיר, בשכונה ו’ החדשה. הוא היה מגיע 

פתאום, בחושך, רכוב על אופניים.

שבע,  בבאר  האבות  ברחוב  המשיחית  בקהילה 
בסוף העשור של 1960, היו מאמינים ספורים בלבד. 
שהתקיימו  הכתובים,  ולימוד  התפילה  לאסיפות 

הגיעו  בערב,  ורביעי  ראשון  ובימי  שבת  במוצאי 
כתריסר אנשים שכללו את משפחת גרהם, משפחת  
שתיים  או  משפחה  עוד  סיבנטו,  ואסתר  אולבי 
שהגיעו באופן בלתי סדיר וכן כמה רווקים, ביניהם 

גב’ רות לורנץ ז”ל. לינדה אירגנה את השירה בעזרת 
הישן  בעוגב  או  בפסנתר  ניגנה  חדש’,  ‘שיר  הספר 
וורן תמיד הכין מראש  הקטן, ולפעמים שרה סולו. 
מהשגיאות  נבהל  ולא  בעברית,  השיעורים  את 
אותם  של  הנגב  בבירת  שעשה.  הרבות  הלשוניות 
הימים הקרינו שניהם סביבם את אמונתם האישית, 
עולים חדשים,  ‘הקניאו’ אנשים שונים:  ובכל מקום 
ותיירים. בדואים  ומבוגרים,  צעירים   ותיקים, 

לוורן וללינדה הייתה ראייה תיאולוגית ברורה בנוגע 
היהודי ששב  העם  אודות  על  הנבואות  להתגשמות 
לציון וצפוי להאמין במשיח. בעיניהם עם ישראל של 
בתנ”ך.  ההבטחה  עם  של  הישיר  המשכו  הוא  ימינו 
שניהם קשרו את חייהם במדינת ישראל ובתושביה 
כדי  תוך  החדשה,  והברית  התנ”ך  דברי  באמצעות 
שמירת החגים והמועדים העבריים וחגיגת אירועים 
אישיים כמו ימי הולדת בשפה העברית. אצלם בבית 
הם השתדלו לדבר עברית באופן שוטף, ואת חמשת 
בהשוואה  ישראליים.  ספר  בבתי  חינכו  ילדיהם 
לבתי  ילדיהם  את  מחו”ל ששלחו  אחרים  לשליחים 
 ספר דוברי אנגלית, בלט דבר זה בצורה יוצאת דופן.

את  ולינדה  וורן  השקיעו  שנים  עשרות  במשך 
שבע  בבאר  תחילה  הילדים,  עם  בפעילויות  עצמם 
אירגנו  הם  בירושלים.  הנביאים  ברחוב  כך  ואחר 
והפעילו  יזמו  שבוע,  בסופי  לצעירים  מפגשים 
בהתמדה  הנוער  כנסי  את  וקיימו  הקייטנות,  את 
לשלב  גם  ידעו  הם  רבה.  אהבה  ומתוך  ובנאמנות 
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קידוש בקייטנה

‘זאת הברית’ מאי 2007 

היה  שרק  מי  כל  את  אלה.  בפעילויות  אחרים  רבים 
הנוער.  עם  התנדבות  לעבודת  ‘גייסו’  מייד  הם  פנוי 
בדרך כלל היה וורן ידוע כקפדן וכשמרן, והצעירים 
קבע.  שהוא  כללי המשמעת  את  להפר  נזהרו שלא 
והעניש  עליהם  צעק  שוורן  הצעירים  מאותם  רבים 
זמן,  של  פרספקטיבה  מתוך  היום,  רואים  אותם 
נימוס  חסרי  ילדים  כלפי  כעסנותו  את  אחרת  קצת 
את  מחנכים  מהם  רבים  היום  לזולת.  כבוד  וחסרי 

משמעת. אותה  את  ודורשים  דרך  באותה   ילדיהם 

לאחר  העברית  באוניברסיטה  סטודנט  כשהייתי 
מלחמת יום הכיפורים, התגוררתי בבניין רחב  המידות 
של ‘האגודה המשיחית והשליחית’ )C&MA( ברחוב 
הנביאים 55 בירושלים. באותה תקופה גרו שם גם וורן 
ולינדה עם ילדיהם וניהלו את המקום. הייתי בן בית 
אצלם למעלה משלוש שנים. הכנסת האורחים שלהם 
הייתה תמיד חביבה ואמיתית, וזאת לא רק כלפיי אלא 
גם כלפי הסטודנטים האחרים ששכרו חדרים בבניין 
הגדול, ביניהם אפרים גולדשטיין, ג’ואן )ג’וני( הנדרן 
)סולן(, ארנולד פרוכטנאום ואשתו אן. באותה עת היה 
של  באסיפות  קבוע  באופן  להשתתף  לכולנו  חשוב 

 56 הנביאים  ברחוב  הישראלית  המשיחית  הקהילה 
)‘בית דורשי אמת’ בזמן הבריטים( - לא רק בשבתות 
אלא גם במהלך השבוע. אז היו עדיין בין החיים אישים 
יעקב  קופסמן,  )זאב(  שלמה  כמו  בקהילה  בולטים 
ראשוני  על  נמנו  ולינדה  וורן  סריקס.  ואליאס  גורן 
הקהילה במתכונתה החדשה ברח’ הנביאים )מדצמבר 
דמותה.  עיצוב  על  מעט  לא  והשפיעו   ,)1969  שנת 

ולינדה  וורן 
גרהם מימשו את 
ואת  קריאתם 
בארץ.  חזונם 
הקדישו  הם 
חייהם  את 
לתקומה  ותרמו 
הקהילה  של 
המשיחית דוברת 
בארץ  העברית 
בתקופה  ישראל 
אחרית  של  זו 
הימים. הם שירתו 
המאמינים  את 
המקומיים במשך 
שנים  עשרות 
הזדהות  מתוך 
איתם,  מלאה 
והן  רוחנית  הן 
באופן  חומרית. 
נמנעו  הם  עקבי 
הקהילה  את  מלהפוך 
ששלח  הארגון  של  משובטת  לשלוחה  המקומית 
אותם. להפך, הם תמכו בכל מובן בקהילה מקומית 
עצמאית, השתלבו בה ואף הובילו אותה. הם עודדו 
חשיבה מקורית ועבודת קודש בשפה העברית. אכן, 
את  להקריב  שמוכנים  שליחים  למצוא  קשה  היום 
חייהם למען בשורת ישוע בארץ למעלה מ-40 שנה. 
תודה לאל על הפרי הרב שהם הניבו בחסדי האדון 
ישוע. תפילתי היא שמושיענו יגמול להם ויברך אותם 
Ω .גם בגמלאות בארץ מוצאם יחד עם בני משפחתם 

 
)דברים אלה נכתבו עבור חוברת זיכרונות שהוכנה 
 לוורן ולינדה לקראת אירוע הפרידה מהם, 
שנערך במושב יד השמונה ביוני 2006.(
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חנן לוקץ

 האגודה ממשיכה במסורת 

של ארגון כנסי המוסיקה, 

שבהם ניתנת אפשרות ליוצרי 

שירים משיחיים חדשים 

להציג בפומבי את שיריהם

ביטאון ‘זאת הברית’

מפעילויות האגודה

שבועות 2006 ביד השמונה

נחנו שמחים להוציא מהדורה נוספת של א
הביטאון ‘זאת הברית’, זאת לאחר הפסקה 
של  לאור  ההוצאה  וחצי.  כשנתיים  של 
של  בהשקעה  וכרוכה  קטן  לא  אתגר  הינה  הביטאון 
האם  השאלה:  להישאל  יכולה  רבים.  ומשאבים  זמן 
הביטאון הזה נחוץ ומועיל למישהו? ועד האגודה בדעה 
שההשקעה כדאית ושיש חשיבות בהוצאת הביטאון 
לאור.  ראשית, אפשר לספור על כף יד אחת את כמות 
כתבי העת המשיחיים היוצאים לאור בארץ, בעוד גוף 
המשיח גדל מאוד בשנים האחרונות. לכן מבחינה זו 
כל המוסיף אינו גורע.  יחד עם זאת הביטאון מהווה, 
לעניות דעתנו, כלי חשוב בבנייה, בחינוך ובעידוד גוף 
המשיח בארץ, וגם מאפשר לתעד את פעילויות האגודה 
 ופעילויות נוספות בקרב הקהילות המשיחיות בארץ. 

בשנים  מאוד  והתפתח  גדל  בארץ  המשיח  גוף  אכן 
שנוספו  החדשות  לקהילות  מעבר  האחרונות. 
לפני  הייתה  לא  שבהם  בארץ  שונים  במקומות 
היום-יומית  לעבודה  ומעבר  מקומית,  קהילה  כן 

בין-קהילתית  פעילות  ישנה  עצמן,  בקהילות  הרבה 
הקהילות  ובארגון  ביוזמה  חלקה  ומבורכת,  ענפה 
ועמותות  ארגונים  ידי  על  וחלקה  המקומיות 
בארץ  המשיח  גוף  את  לשרת  כדי  שקמו  משיחיות 
שונים.  בתחומים  שונים  לצרכים  מענה   ולתת 

בתוך כל זה אנו שמחים שהאדון הרחיב את שירות 
 האגודה בארץ בשנים האחרונות ובירך אותו מאוד.
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 מפעילויות האגודה בתקופה האחרונה

 האגודה אירגנה גם 

סמינרים בנושאים מאתגרים 

ואקטואליים, והאחרונים בהם 

היו ‘אנטישמיות בכנסיות’ 

ו’מקומם של היהודים 

המשיחיים בפוליטיקה 

הישראלית’

קוצרט שירים חדשים דצמבר 2004

כנס מוסיקה ביד השמונה

‘זאת הברית’ מאי 2007 

כנסי  ארגון  של  במסורת  ממשיכה  האגודה 
שירים  ליוצרי  אפשרות  ניתנת  שבהם  המוסיקה, 
שיריהם.  את  בפומבי  להציג  חדשים  משיחיים 
בכנס האחרון, זמרת 2006, שהתקיים בסוף השבוע 
האחרון של חודש ינואר 2006 במושב יד השמונה, 
הוצגו מעל ל-90 שירים חדשים שכתבו כ- 40 יוצרים.  

 20 מ-  מלמעלה  צוותי הלל 
בצפון  מכרמיאל  קהילות 
הציגו  בדרום  לערד  ועד 
החדשים. השירים   את 
לאור  הוציאה  האגודה 
מוסיקה  חוברת  הפעם  גם 
ואת  התווים  את  המכילה 
ובאנגלית  בעברית  המילים 
כל  של  ותרגום(  )תעתיק 
קהילות  מהכנס.  השירים 
רבות בארץ רכשו את חוברת 
של  ההקלטה  ואת   השירים 
תקליטורים,  בארבעה  הכנס 
מתוכם  רבים  ושירים 
בקהילות  ומושרים  נלמדים 
אלוהים. של  לכבודו   אלה 

האגודה אירגנה גם קונצרטים 

והם  המוסיקה,  מכנס  שנבחרו  חדשים  שירים  של 
הקונצרטים  בירושלים.  הפוויליון  באולם  התקיימו 
האלה היו ברכה גדולה לכל הנוכחים. התקליטור 
שירים  ובו  האגודה  שהפיקה  לאלוהינו’  ‘תהילה 
מהקונצרט שהתקיים בסוף שנת 2004, הפך להיות 
פעם  אי  טובים שהפיק  היותר  התקליטורים  אחד 
הופצו  ממנו  עותקים  ואלפי  בארץ,  המשיח  גוף 
בארץ ובעולם. אנו מקווים להוציא בקרוב גם את 
התקליטור ואת הדי-וי-די של השירים מהקונצרט 

שהתקיים בסוף שנת 2006.
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המשך מעמוד 5 - מפעילויות האגודה

פסטיבל ילדים מרץ 2007

 בעזרת האדון מארגנת האגודה מזה שנים רבות את 
האחרונות  בשנתיים  השבועות.  בחג  שבועות  כנס 
לאחר  טובים,  יותר  בתנאים  הכנס  התקיים 
הונחו  השמונה  יד  למושב  בכניסה  גדול  שבשטח 
הפך  האירוע  צל.  סככות  גם  ונרכשו  דשא  מרבדי 
המשיחיות  מהקהילות  רבים  של  להתאספות 
ודרמה  ריקוד  הלל,  צוותי  הארץ.  רחבי  מכל 
ולברכה  אלוהים  לכבוד  רוחניים  ביכורים  מביאים 
ומבוגרים. צעירים  ילדים,   - הנאספים   לכל   רבה 

בנושאים  סמינרים  גם  אירגנה  האגודה 
בהם  והאחרונים  ואקטואליים,  מאתגרים 
של  ו’מקומם  בכנסיות’  ‘אנטישמיות  היו 
הישראלית’. בפוליטיקה  המשיחיים   היהודים 

האגודה מארגנת גם את השתתפות קבוצת היהודים 
כל  שמתקיימת  ירושלים  בצעדת  המשיחיים 

בשנים  מאיתנו  נמנע  לצערנו  הסוכות.  בחג  שנה 
אך  העיר,  בחוצות  במצעד  להשתתף  האחרונות 
לירושלים.  העולה  העממית  בצעדה  חלק  לקחנו 
שיבואו,  בשנים  הזו  במסורת  להמשיך  מקווים  אנו 
עוז  יאזרו  בארץ  המאמינים  מקרב  יותר   ושרבים 

צילום: מ. שניידר
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מתאספים במקום החדש באזור התעשייה

פסטיבל ילדים מרץ 2007

‘זאת הברית’ מאי 2007 

שעצם  כך  בצעדה,  להשתתף  כדי  לירושלים  ויעלו 
המשיח. ישוע  בשורת  את  תכריז  שלנו   הנוכחות 

והברכה  הזכות  לאגודה  הייתה  האחרון  פורים  בחג 
ארגון  בייזום,  שלה  הפעילות  יריעת  את  להרחיב 
ומימון פסטיבל משיחי לילדים, הראשון מזה אלפיים 
זו הייתה אכן ברכה אדירה לראות את מאות  שנה. 
מכל  מקהילות  לירושלים  שעלו  ומלוויהם,  הילדים 
‘גיבורי האמונה’. מעבר  קצות הארץ, צופים בהצגה 
ההצגה  העבירה  ולאוזניים,  לעיניים  חגיגה  להיותה 
מסר ברור לכל ילד לקבל את ישוע המשיח כמושיע 
על  לאלוהים,  מוקדשים  חייהם  את  ולחיות  וכאדון, 
עם  יחד  אלוהים.  דבר  שהם  הכתובים  הדרכת  פי 
זאת צריך לציין את ההשקעה הגדולה והמסורה של 
המופע.  להצלחת  ומכישרונם  מזמנם  שהקדישו  רבים 
 בלעדיהם לא היה האירוע הנפלא הזה יוצא אל הפועל.

שנותנת  האגודה,  של  הדדית  קרן  את  נזכיר  לסיום 

תומכת  וגם  נזקקים  מעט  ללא  ותמיכה  סיוע 
בארץ. משיחיות  ועמותות  מוסדות   בקהילות, 

אנו חשים זכות גדולה לשרת את גוף המשיח בארץ בכל 
אותם תחומים שהאדון הפקיד בידינו, ובחסדו ובעזרתו 

Ω .אנו חפצים להישאר נאמנים ולעשות פרי רב

שבועות 2006
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קהילת ‘בית חסדא’ חיפה

קהילת ‘בית חסדא’ 1940

‘בית חסדא’ 2007

“
 J.W.( קלאפהם  ו.  ג’.  ביקר   1926 בשנת 
הקודש,  בארץ  זילנד  מניו   )Clapham
של  הבריטי  המנדט  אז  שהיה  מה  או 
באר  ועד  מדן  בארץ  סייר  קלאפהם  פלשתינה. 
שבע, ומצא את הארץ עמוסה בדתיּות 
 אך חסרה כמעט לגמרי חיים רוחניים.

בארץ  הבשורה  בהטפת  “המחסור 
היה  לראשונה,  הבשורה  הוכרזה  שבה 
זמן  הקדיש  קלאפהם  כבד.  למשא  לו 
הר  על  כאן  האדון  רצון  את  לדרוש 
לו  קורא  שהאדון  והשתכנע  הכרמל, 
בארץ.  הבשורה  הטפת  את  להחיות 
חי,  בֶמֶסר  עז  צורך  היה  לדבריו, 
מאלוהים חי, מוכרז על ידי עדים חיים 
ומחודשים. האדון הוביל אותו לאחים 

אחרים שהיו מוכנים לעבודה, וסיפק להם את 
הישנה  הקמח  טחנת  את  להפוך  האמצעים 
הקהילה  לאולם  בחיפה  הגרמנית  במושבה 
העבודה,  את  הצליח  האדון  חסדא’.  ‘בית 
וליפו. לירושלים  גם  והתפשטה  גדלה   והיא 

הקמח  טחנת  נזקקה  יותר  מאוחר  שנה   40“
כפי  לשיפוצים,  הקהילה  לאולם  שהפכה 
“אפשר  בספרה:  מרצ’ינקובסקי  נלי  שכתבה 
מבעד  בשמיים  הכוכבים  את  לראות  היה 
טיפטף  רב  וגשם  העץ,  שבלוחות  לחרכים  
דרך הגג”. במשך חמש שנים עמד האולם שומם, ובסופו 
כשהסתיים  המבנה.  את  לשפץ  אישור  התקבל  דבר  של 
כתבה:  נלי  לגמרי.  שונה  האולם  נראה  ב-1976,  השיפוץ 

“בית חסדא שמרה אך מעט ממלבושה הישן, כפי שהאדון 
מחדש”. נולדים  כשאנחנו  המאמינים  מאיתנו   מצפה 

מלבושינו  את  שינינו  נוספות,  שנים  כ-30  לאחר  “היום, 
המשא  את  נשמור  הבה  השינויים,  עם  אך  שנית. 

רוחניים  חיים  להביא   - לקלאפהם  שהיה  המקורי 
יתדות  את  הרחבנו  ובדתיּות.  בדת  שמלאה  לארץ 
הכבוד”. מלך  וייכנס  שיבוא  כדי  הגג  את  והרמנו   האוהל 

בחנוכת  חסדא’  ‘בית  קהילת  מזקני  אחד  נשא  אלה  דברים 
התקיים   האירוע   .2007 במרץ  ב-9  שנערכה  החגיגית  הבית 
בנייה,  של  מאומצת  עבודה  חודשי  לתשעה  קרוב  לאחר 
חסד  תשתיותיו.  כל  על  הקהילה  בית  של  וחידוש  שיפוץ 
הבנייה,  תקופת  כל  לאורך  איתנו  היו  והשגחתו  אלוהים 
השנייה  לבנון  מלחמת  בתוך  היינו  מחודש  יותר  כאשר  גם 
וכמעט מדי יום נפלו קטיושות בסביבה. אכן המילים ממזמור 
שימחתני   “כי  לבנו:  לרחשי  ממשי  ביטוי  הן   5 צ”ב  תהילים 
ה’!”  מעשיך  גדלו  מה  ארנן.  ידיך  במעשי  בפועלך,   ה’ 

בעיר  המקום  באותו  שנמצאת  חסדא’,  ‘בית  קהילת 
כנראה  היא  שנה,  מ-80  יותר  כבר  בחיפה  התחתית 
ישראל  בארץ  הראשונות  הבשורתיות  הקהילות  אחת 
בעת החדשה. המקום היה במשך כל השנים בית רוחני 
שנושעו  כאלה  שונים,  מרקעים  מאמינים  נאספו  שבו 
מאמינים  המשיח.   בישוע  אמונה   ידי  על  בחסד  
לאלוהים  משתחווים  הגויים  ומקרב  ערבים  יהודים, 
במשך  ישוע.  במשיח  אחד  חדש  כאדם  ובאמת  ברוח 
עיקריים  דברים  שלושה  היו  קיומה  של  השנים  עשרות 
מנהיגות  הקהילה:  את  אלוהים,  בחסדי  שאיפיינו, 
קהילת  על  בנאמנות  שהשגיחה  ויציבה  אלוהים  יראת 
וחולק  לּומד  האמת,  דבר  כולו,  האלוהים  דבר  אלוהים; 
הקהילה. חברי  בין  שררה  כנה  אחים  אהבת  נכון;   על 

חפצים  אנו  הגשמי,  הבית  חידוש  השלמת  לאחר  והיום, 
לבית  יחדיו  ולהיבנות  להתחדש  להמשיך  חיות  כאבנים 
רצויים  רוח  זבחי  להעלות  כדי  קודש,  לכהונת  רוחני, 

 Ω .לאלוהים בזכות ישוע המשיח
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קהילת ‘הכרמל’

בית קהילת ‘הכרמל’

 הקהילה ממוקמת קרוב 

למקום שבו קרא אליהו הנביא 

תיגר על נביאי הבעל ושיקם 

את מזבח ה’ )מלכים א’ יח(

הילת ‘הכרמל’ היא קהילה משיחית שנוסדה ק
הקהילה  של  החזון  הכרמל.  בהר   1991 בשנת 
מתמקד ב”אדם חדש אחד” )אל האפסיים ב 15(
                             הכולל יהודים, ערבים וגויים, שבגוף אחד  

 “נבנים יחדיו להיות משכן אלוהים על ידי הרוח” )פס’ 22(.

הראשון  המרכז   - ניצחון’  ‘בית  מתוך  צמחה  הקהילה 
אלוהים,  דבר  על  מבוסס  שחזונו  לשיקום  בישראל 
 :7 נ”ח  ישעיהו  ועל  הטוב  השומרוני  משל  על  ובפרט 
בית”. ועניים מרודים תביא   “הלוא פרוס לרעב לחמך, 

כ-500  לעזרתנו  הגיעו  הקהילה  של  התפתחותה  עם 
מתנדבים מ-50 מדינות שונות ויותר כדי לעזור לבנות 
את בית הקהילה החדש על פיסגת הר הכרמל. הקהילה 
ממוקמת קרוב למקום שבו קרא אליהו הנביא תיגר על 
נביאי הבעל ושיקם את מזבח ה’ )מלכים א’ יח(. מסביב 
גדולות  אבנים  שתים-עשרה  מונחות  ההיכל  למזבח 
שבטי  שניים-עשר  של  נידחיהם  שיבת  את  המייצגות 
לבדו. האמת  אלוהי  עבודת  של  תקומתה  ואת   ישראל 

מספר חברי הקהילה מגיע ל-300 איש יהודים ולא יהודים. 
ודני סייג.  מנהיגי הקהילה הם דויד דיוויס, פיטר צוקהירה 
בערבית  ברוסית,  בעברית,  בשבתות  נערכות  האסיפות 
לעיתים  ישראל,  חגי  את  חוגגת  הקהילה  ובאנגלית. 
קרובות בליווי הצגה מוסיקלית והכרזת הבשורה. הקהילה 
ההלל  וצוות  לאלוהים,  ושבח  הלל  על  מיוחד  דגש  שמה 
רבים. חדשים  הלל  שירי  פירסם  דיוויס  קרן  של   בניהולה 

‘בית  הן:  ‘הכרמל’  קהילת  של  השונות  הפעילויות 

לנשים;  מחסה  ובית  מרכז   - הכרמל’  ‘אור  ניצחון’; 
‘אדרת אליהו’ - מרכז לחלוקת בגדים; ‘סל העורבים’ 
תוכנית  נוער,  קבוצת  בית,  קבוצות  מזון;  חלוקת   –
להכשרת  תוכנית  בשבתות,  לילדים  לימודים 

‘בית  קהילתי  מרכז  למשיח;  תלמידים 
לאהבת  בינלאומיות  וסדנאות  ידידיה’ 
קהילת  הקודש.  לכתבי  בהתאם  הארץ 
צעירות  קהילות  שלוש  מלווה  גם  הכרמל 
וערבית  לבנונית  אתיופית,   - חיפה  באזור 

- ועוקבת אחר התפתחותן. 

את  להתפלל  ממשיכים  ‘הכרמל’  קהילת  חברי 
תפילתו של אליהו הנביא: “אלוהי אברהם, יצחק וישראל: 

היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל... ואתה הסיבוָת 
Ω .)36-37 את לבם אחורנית” )מלכים א’ יח

 לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו: 
 www.carmel-assembly.org.il
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 ו”מעל הכול”, נאמר, 
“חשוב להם להדגיש שהם 

מאמינים שישוע הוא המשיח 
ובן האלוהים”

מהתקשורת: על המשיח והמשיחיים 

שרה נראל

כתבה על היהודים המשיחיים בערוץ 2

 תופעה: אלפי יהודים בישראל מאמינים בישו

במחתרת,  שחיו  בודדות  בקהילות  התחיל   זה 
יהודים   15,000 בישראל  חיים  כבר  היום  אך 
הנוצרי.  בישוע  שמאמינים   משיחיים 
הם מקיימים את מצוות התנ”ך והברית החדשה, 

מנשקים מזוזה  ואפילו מתגייסים לצה”ל.

משפחת רונן בכתבה בערוץ 2

-16.2.2007, ביום שישי בערב, ב
חדשות  במסגרת  שודרה 
היהודים  על  כתבה   2 ערוץ 
המשיחיים. את הכתבה הכין שלמה רז, 
כתב ערוץ 2, שביקר במושב יד השמונה 
ששון’  ‘שמן  ובקהילת  יהודה  שבהרי 
בירושלים. כותרת הכתבה הייתה “ישוע 
בתמונות  נפתחה  היא  עליון”.  כוכב 
השמונה,  ביד  רונן  משפחת  מבית 
צוריאל  עם  ראיון  הובא  מכן  ולאחר 
המושב.  חברי  הם  גם  בר-דוד,  ויונתן 
המשיחיים  שהיהודים  הודגש  בכתבה 
מאמינים הן בתנ”ך והן בברית החדשה, 
להם  “חשוב  נאמר,  הכול”,  ו”מעל 
הוא  שישוע  מאמינים  שהם  להדגיש 
המרואיינים  האלוהים”.  ובן  המשיח 
רואים  המשיחיים  שהיהודים  הדגישו 
אמונתם  למרות  יהודים  עצמם  את 
בישוע. הם שומרים את מצוות התורה 
כאזרחי  חובותיהם  את  וממלאים 

מתנגדים,  למאמינים  שיש  צוין  בהמשך  המדינה. 
ובהקשר הזה הובאו קטעי  בעיקר בקרב החרדים, 
בערד   2005 ביולי  חרדים  שערכו  מהפגנה  ארכיון 
אותם  והאשימו  בעיר  המשיחיים  המאמינים  נגד 
של  אסיפה  בכתבה  הראו  בנוסף  במיסיונריות. 
מספר  וראיינו  בירושלים  ששון’  ‘שמן  קהילת 
על  שהצהירו  צעירים  בעיקר  זו,  מקהילה  אנשים 
 אמונתם בישוע למרות התנגדות בני משפחותיהם.

זמן  הרבה  יחסית  דקות,  כ-9  ארכה  הכתבה 
הכתבה  בסיום  מיד  טיים’.  ב’פריים  לשידור 
באתר  שנפתח  בפורום  תגובות  להופיע  החלו 
באתר: הכותרת  נראית  כך  באינטרנט.  ‘קשת’   של 

בפורום יש תגובות של חילוניים, דתיים ומשיחיים. 

כצפוי  תגובות.   383 נרשמו    10.4.07 לתאריך  עד 
האמונה  ונגד  המאמינים  נגד  תגובות  הרבה  היו 
- כנראה מחילוניים  בישוע, אך חלקן היו חיוביות 
חלקם  מקרוב.  יותר  משיחיים  יהודים  שמכירים 
את  מכירים  וחלקם  השמונה,  יד  במושב  ביקרו 
וכד’. מהצבא  הספר,  מבית  המאמינים   ילדי 

ולבשר  להעיד  נוספות  הזדמנויות  שיהיו  נקווה 
אדונינו,  המשיח  בישוע  אמונתנו  על  לעמנו 
תתגשם  שבו  היום  במהרה  שיגיע  כולנו  ונתפלל 
דויד  בית  על  “ושפכתי  זכריה:  הנביא  של  נבואתו 
אלי  והביטו  ותחנונים,  חן  רוח  ירושלים  יושב  ועל 
היחיד,  על  כמספד  עליו  וספדו  דקרו,  אשר  את 
Ω  .)10 יב  )זכריה  הבכור”  על  כהמר  עליו   והמר 
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'מבצע חסד' ערב קום המדינה: בעקבות פינוים של יהודים תלמידי ישוע מהארץ ב-1948 

גרשון נראל
)חלק ב'(

מימים ראשונים בארץ ישראל

נקודת כינוס ברח’ דוד המלך, פינת רח’ משה הס, ליד י.מ.ק.א, שנת 1948

‘זאת הברית’ מאי 2007 

אחר הפינוי המאורגן של רוב היהודים המשיחיים מהארץ לאנגליה ערב קום המדינה, בחודש מאי שנת ל
1948, עדיין נותרה בארץ שארית של כשני תריסרים שהאמינו כי הציונות מהווה כלי בידי שמיים לקראת 
גאולת ישראל. הם בחרו להישאר, לסייע למאמץ הלאומי להקים את המדינה ולהשתלב בה. ביניהם היו 

חברי הקהילה של אברם פוליאק 
יצחק  ואלברט שפרינגר, שלמה 
עמנואל  משה  אוסטרובסקי, 
חיימוף  יוסף  וחיים  בן-מאיר, 
משפחותיהם.  ובני  )בר-דוד( 
לפי תפיסתם הייתה שיבת ציון 
ההתגשמות של נבואות אחרית 
העצמות  חזון  ומימוש  הימים 
יחזקאל.  הנביא  של   היבשות 

בחודשים  כבר  למעשה 
דחו  הם   1948 פברואר-מרץ 
המוגזמות  האזהרות  את 
הגופים  של  ההזמנה  ואת 
הבריטיים שתיכננו את הפינוי-
והודיעו  מהארץ,  הברחה 
בדעתם שאין  מפורשות   להם 
קום  לאחר  להתפנות.  כלל 
הקבוצה  חברי  מתחו  המדינה 
העקירה  על  קשה  ביקורת 
טענו  ואף  חסד’,  שב’מבצע 

לשמה.  פחדנות  עודדה   שהכנסייה 
פסק  אחד  מצד  משמעותי.  שינוי  בארץ  המשיחיים  היהודים  קהילת  עברה  המדינה  הכרזת  בעקבות  וכך, 
עוד  בארץ  הכנסייתי  הממסד  בפני  שהתבטלו  מתבוללים,  משיחיים  יהודים  של  הוותיק  הגרעין  להתקיים 
נוצרו תנאים להתחלה חדשה בעבור הנשארים בעלי התפיסה  מימי הטורקים ובתקופת המנדט. מצד שני 
שבה  ולאומי,  אישי  באופן  רוחני  מבחן  של  תקופה  שעברו  לאחר  מחוזקים  שהרגישו  הציונית-משיחית, 
מצבם  את  להשוות  מקום  בעיניהם  היה  לא  לפיכך  ישראל.  לעם  שייכותם  את  מעשי  באופן  לבטא  יכלו 
לספירה. הראשונה  במאה  הירדן  שבעבר   )Pella( לפחל  מירושלים  ש’ברחה’  הראשונה  הקהילה   למצב 

את  והבליטו  להתבולל  סירבו  המשיחיים  היהודים  בחוגי  הציונית  השארית  אנשי  אמנם 
שהתנתקו  מי  היו  אחד  מצד  קבוצות:  לשתי  נחלק  זה  מיעוט  גם  למעשה  אך  היהודית,  זהותם 
אברם  בהנהגת  יהודית’   הנוצרית  ‘הקהילייה  קבוצת  כגון  הפרוטסטנטית,  הנצרות  אל  זיקה  מכל  לגמרי 
הממסד  עם  דתי  ופולחן  חברה  עבודה,  קשרי  על  שמרו  שעדיין  אלה  שני  ומצד  רוז,  ופאולין  פוליאק 
אישים  כאמור,  נמצאו,  ביניהם  עצמאית.  יהודית  בזהות  זאת  בכל  דבקו  במקביל  אך  הפרוטסטנטי 
מירושלים.  חיימוף  יוסף  וחיים  מיפו  אוסטרובסקי  יצחק  שלמה  מחיפה,  בן-מאיר  עמנואל  משה   כגון 

ערב קום המדינה הצטרפו כמה מהמשיחיים הציונים למאמצי המחנה העברי במאבקו הלאומי: הם התנדבו 
)פוליאק(,  מטבח  כעובדי  ושירתו  הרפואה  לכוחות  התנדבו  )חיימוף(,  העם’  ב’משמר  ושמרו  נשק  לשאת 
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מימים ראשונים בארץ ישראל

נקודת מפנה ביחסי היהודים המשיחיים עם 
הממסד הכנסייתי ועם החברה היהודית 

מקום הכינוס ברח’ דוד המלך, שנת 2007

ועבדו בביצורים )בן-מאיר( - גם אם היה זה על בסיס 
אישי בלבד, ולא נחשבו 
מבשרה  לבשר  בציבור 
הלאומית  החברה  של 
שהצהירו  אף  היהודית. 
היא  ציון  ששיבת 
פלאית  התגשמות 
התנ”ך  נבואות  של 
עצמם  שהם  והבינו   -
למעשה   - מכך  חלק 
במילכוד  נמצאו  הם 
ומסובך.  מורכב   היסטורי 

העלייה  גלי  בעקבות 
קום  לאחר  המסיביים 
בהדרגה  עלו  המדינה 
יהודים גם   לארץ 
הצטרפו  והם  משיחיים, 
שסירבו  למקומיים 
ובחרו  להתפנות 

ישראל.  במדינת  להישאר  
עצמאיות  קהילות  הקימו  והחדשים  הוותיקים
והתארגנו  בכנסיות,  תלות  קשרי  ללא  משלהם, 
ומאוחר  עותומאניות  אגודות  של  במסגרות 
משלהם. מוסדות  עם  רשומות  בעמותות   יותר 

בהיסטוריה  המים  פרשת  קו  היה  חסד’  ‘מבצע 
המודרנית של היהודים המשיחיים בארץ ישראל. 
ולארגוני  לכנסיות  כפופים  רוב-רובם  היו  אז  עד 
המיסיון מאומות העולם, והיו נתונים להשפעתם 
והן  וחומרית  ארגונית  מבחינה  הן  המכרעת 
ואילך  חסד’  ‘מבצע  מאז  אך  תיאולוגית.  מבחינה 
ופנו  בידיהם  גורלם  את  המשיחיים  היהודים  נטלו 
משלהם. ופרשנויות  פעילויות  של  חדש   למסלול 

ליהודים   היו  המנדט  בזמן  אם  כך,  על  בנוסף 
הרוב  חברת  עם  מעטים  קשרים  רק  המשיחיים 

זיקתם  עקב  במיוחד  הנורמטיבית,  היהדות   של 
שבמדינת  הרי  בארץ,  האנגלית  דוברי  לנוכרים 
הרוב  בחברת  לחלוטין  התערו  הם  ישראל 
במשך  זאת,  עם  יחד  העברית.  דוברת  היהודית 
בין  ההבחנה  קוטבי  באופן  התחדדה  השנים 
לבין  גיסא,  מחד  הציונית-תנ”כית  אמונתם 
הפלשתינים  בקרב  האנטי-ציונית  התיאולוגיה 
הפריכה  זו  קוטביות  גיסא.  מאידך  הנוצרים 
בראשית  המיסיון  בחוגי  שהועלו  הציפיות  את 
הכנסייתית  המסגרת  שדווקא  המדינה,  ימי 
שבין  הפערים  על  לגשר  המסוגלת  היא 
Ω נוצרים.  פלשתינים  לבין  משיחיים   יהודים 

                                                                                                    )ההמשך בגיליון הבא(
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