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הקדמה

בשיעור זה נסקור את נושא אלוהותו של המשיח ואת הראיות לכך .נדון בהן באמצעות חלוקה לשבעה תחומים.

 .1השמות האלוהיים של המשיח

השמות והתארים של המשיח הם הראיה הראשונה לכך שאינו אדם רגיל .השמות שניתנו לישוע המשיח רומזים על
אלוהות או מצביעים עליה במפורש .בברית החדשה מופיעים שבעה שמות כאלה.

א .אלוהים

ישוע נקרא "אלוהים" ביוחנן א ּ" :1בְ רֵאׁשִ ית הָ י ָה הַ ּדָבָ ר ,ו ְהַ ּדָבָ ר הָ י ָה עִם הָ אֱ ֹלהִ ים ,ו ֵאֹלהִ ים הָ י ָה הַ ּדָבָ ר".
בפסוק  14מבהיר יוחנן שזה שהוא מדבר עליו במונחים של "הדבר" הוא ישוע .פסוק  1קובע ש"הדבר היה עם
האלוהים" ,כלומר ,הוא נבדל מאלוהים ,ובהמשך הפסוק נאמר "ואלוהים היה הדבר" ,כלומר ש"הדבר" שווה לאלוהים.
כיצד זה אפשרי? ניתן להבין זאת רק כאשר מבינים את הריבוי משולש הפנים הקיים באחדות האלוהית (אלוהים האב,
המשיח בן האלוהים ורוח אלוהים  /רוח הקודש  -אלוהים אחד) .ניתן לומר שהוא "היה עם האלוהים" מפני שישוע כפי
שמופיע בפסוק איננו אלוהים האב וגם איננו רוח אלוהים .אבל הוא כן בן האלוהים" ,הדבר" ,שכן "אלוהים היה הדבר".
דוגמה נוספת לשם אלוהי זה המיוחס לישוע מופיעה ביוחנן כ :28
"הֵ ׁשִ יב ּת ֹאמָ א ו ְָאמַ ר לֹו' :אֲ דֹונִי ו ֵאֹלהַ י!' "
תאמא ,תלמידו הספקן של ישוע ,ראה את ישוע לאחר שקם לתחייה ופנה אליו במילים" :אדונִי ואלוהיי!" ישוע לא ניסה
לתקן את דבריו ולומר לו" :לא ,תאמא ,אני אדונך אבל אינני אלוהיך".
דוגמה שלישית מופיעה באיגרת אל העברים א :8
"אַ ְך עַל הַ ּבֵ ן הּוא אֹומֵ רּ' ,כִסְ אֲ ָך ,אֱ ֹלהִ ים ,עֹולָם וָעֶדׁ ,שֵ בֶ ט מִ יׁש ֹר ׁשֵ בֶ ט מַ לְכּותֶ ָך' ".
ישוע מכונה בפסוק הזה בשם "אלוהים" .מחבר האיגרת אל העברים מסביר שמובאה זו מתהילים מה  7מתייחסת לבן
 -לבן האלוהים .אם כן ,הברית החדשה מייחסת כאן בבירור את השם "אלוהים" לישוע.
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ב .בן האלוהים

תואר זה נחשב בעם ישראל הקדום כתואר בעל משמעות אלוהית .התואר "בן אלוהים" נקשר פעמים רבות למשיח
ובתור תואר משיחי ,הוא הדגיש את אלוהותו.
ישוע מכונה במקומות רבים בשם "בן האלוהים" .לדוגמה ,במתי טז שאל ישוע את תלמידיו" :מָ ה אֹומְ רִים הָ אֲ נָׁשִ ים עַל
ּבֶ ן הָ ָאדָם ,מִ י הּוא ...ו ְאַ ּתֶ ם מָ ה אֹומְ רִים ,מִ י אֲ נִי?" על כך ענה שמעון כיפא בשם כל התלמידים ואמר" :אַ ּתָ ה הַ ּמָ ׁשִ יחַ ,
ּבֶ ן־אֱ ֹלהִ ים חַ ּיִים!" (פסוק  .)16הנוסח היווני הוא" :אתה בן האלוהים החי" .זהו שם אלוהי שניתן לישוע.

ג .אדון

שם נוסף שמדגיש את אלוהותו של ישוע הוא "אדון" .המונח "אדון" משמש ביוונית הן לבני אדם והן לאלוהים .הברית
החדשה מתייחסת לישוע בתואר "אדון" שמשמעותו אלוהים .רבים מהפסוקים שבהם משמש הכינוי "אדון" בקשר
לישוע הם תרגום של פסוקים מהתנ"ך שבהם מופיע שמו הפרטי של אלוהים ,שם ההוויה (יהוה).
שתי דוגמאות למקרים שבהם ישוע מכונה "אדון" במובן המקראי של "אדוני  /יהוה" הן ממתי כב ( 45-43המצטט
מתהילים קי  ;1וממעשי השליחים ט  .17ראה הסבר בספרו של א' פרוכטנבאום "הנבואות המשיחיות בתנ"ך – עיון
בנבואות על ביאת המשיח הראשונה" ,קרן אחווה משיחית ,ירושלים  ,2009עמ' .)112-111

ד .האלפא והאומגה  /האלף והתו

שם נוסף שמדגיש את אלוהותו של המשיח הוא האלפא והאומגה ,שהן האות הראשונה והאות האחרונה בא'-ב'
ביוונית (בתרגום לעברית" :האלף והתו") .בספר ההתגלות א  8ישוע נקרא "האלף והתו" ,משמע שהוא ההתחלה
והסוף של הכול .זה תואם את הנאמר ביוחנן א ּ" :1בְ רֵאׁשִ ית הָ י ָה הַ ּדָבָ ר ...ו ֵאֹלהִ ים הָ י ָה הַ ּדָבָ ר" .במילים אחרות ,כל
זמן שאלוהים היה קיים ,הדבר – המשיח – היה קיים .הוא ההתחלה והוא התכלית ,הקץ .קיומו של בן האלוהים
מקביל לקיומו של אלוהים האב .אלוהים היה קיים מנצח נצחים והבן היה קיים מנצח נצחים .אם למישהו יש קיום
נצחי ,הוא אלוהים.

ה .הראשון והאחרון

"אֲ נִי הָ רִאׁשֹון ו ְהָ ַאחֲ רֹון ו ְהַ חַ י" (התגלות א  .)17תואר זה דומה ל"האלף והתו"" .האלף והתו" מדגיש את ההתחלה ואת
הסוף" ,הראשון והאחרון" מצביע על העובדה שהוא היה קיים תמיד והוא יהיה קיים תמיד .גם תיאור זה מצביע בבירור
על אלוהות.

ו .צלם של האלוהים

"ו ְהּוא ֶצלֶם ׁשֶ ל הָ אֱ ֹלהִ ים הַ ּבִ לְּתִ י ִנרְאֶ הּ ,בְ כֹור ּכָל ּבְ רִיָאה" (קולוסים א  .)15משמעות המילה המתורגמת ל"צלם" היא
"אבטיפוס"" ,הדמות בהתגלותה המוחשית" .זוהי התגלותו הנראית לעין של הבלתי נראה ,וכאן – של "האלוהים הבלתי
נראה" .המשיח הוא ההתגלות הנראית לעין של האלוהים הבלתי נראה .הוא צלם של האלוהים הבלתי נראה ,תואר
שמדגיש את אלוהותו.

ז .צלם עצמותו

"הּוא ז ֹהַ ר ּכְבֹודֹו ו ְ ֶצלֶם ַעצְמּותֹו ו ְנֹוׂשֵ א ּכ ֹל ּבִ דְבָ רֹו רַב־הַ ּגְבּורָהּ ,ולְַאחַ ר ׁשֶ עָׂשָ ה טִ הּור חֲ טָ אִ ים י ָׁשַ ב לִימִ ין הַ ְּג ֻדּלָה ּבַ מְ רֹומִ ים"
(עברים א .)3
כינוי זה דומה מאוד לשם השישי אבל קיים ביניהם הבדל מכריע .בעוד שבקולוסים א  15הוא נקרא "צלם של האלוהים
הבלתי נראה" ,בפסוק זה מופיעה מילה שונה ביוונית שמשמעותה "צלם מדויק" ,דמות או בבואה במובן של הטבעה
בחֵ מר .כאשר מישהו לוקח חפץ ולוחץ אותו לתוך חֵ מר רך ואז מוציא אותו נותרת בתוך החֵ מר הטבעה מדויקת של
החפץ ששוקע בתוכו .כשישוע נקרא "צלם עצמותו" ,משמעות הדבר היא שישוע הוא ה"הטבעה" המדויקת של הטבע
האלוהי .מאחר שאלוהים האב הוא אלוהים (באופן שלם ומלא ,לא חלקי) ,גם הבן הוא אלוהים (באופן שלם ומלא) .כל
מה שנכון בנוגע לאלוהותו של אלוהים האב נכון גם לגבי אלוהותו של בן האלוהים ,המשיח.

 .2התכונות האלוהיות של המשיח

הראיה השנייה לאלוהותו של המשיח היא העובדה שהוא ניחן בכל תכונותיו של אלוהים .לאלוהים יש עשר תכונות
שקיימות אך ורק בו .תכונות אלה מאפיינות גם את ישוע ומכאן נובע שגם הוא אלוהים.
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א .נצחיות

המשיח נצחי .משמעות הדבר איננה רק שהוא יהיה קיים לעד בעתיד – דבר שנכון גם לגבי המלאכים והקדושים .אלא,
נצחיות המשיח משמעה שהוא היה קיים גם בעבר מנצח נצחים.
במיכה ה  1נאמר אודות המשיחּ" :ומֹוצָא ֹתָ יו מִ ּקֶ דֶם מִ ימֵ י עֹולָם" .פסוק זה מדגיש את נצחיותו של המשיח.
"ּבְ רֵאׁשִ ית הָ י ָה הַ ּדָבָ ר ,ו ְהַ ּדָבָ ר הָ י ָה עִם הָ אֱ ֹלהִ ים ,ו ֵאֹלהִ ים הָ י ָה הַ ּדָבָ ר" (יוחנן א  .)1פסוק זה קובע שקיומו של המשיח
מקביל לקיומו של אלוהים .מאחר שאלוהים היה קיים מאז ומתמיד ,מנצח נצחים ,כך גם המשיח היה קיים מנצח נצחים.
פסוקים נוספים שמלמדים אודות נצחיותו של בן האלוהים :יוחנן ח  ;58קולוסים א  ;17עברים א  11ועוד.

ב .אינו משתנה

אלוהותו של ישוע מוצגת גם בעובדה שאין בו כל שינוי וחילוף .הוא נותר אותו הדבר בטבעו האלוהי ,ללא כל הפחתה
מכוחו האלוהי או צמצום שלו .שני קטעים באיגרת אל העברים מלמדים אודות מאפיין זה של המשיח.
"אַ ּתָ ה אֲ דֹנָי לְפָ נִים הָ ָארֶץ י ָסַ דְּתָ ּ ,ומַ עֲׂשֵ ה יָדֶיָך ׁשָ מַ י ִם; הֵ ּמָ ה י ֹאבֵ דּו ו ְאַ ּתָ ה ּתַ עֲמ ֹד ,ו ְ ֻכּלָם ּכַּבֶ גֶד י ִבְ לּו; ַּכּלְבּוׁש ּתַ חֲ לִיפֵ ם וְי ַחֲ ֹלפּו,
ו ְאַ ּתָ ה הּוא ּוׁשְ נֹותֶ יָך ֹלא י ִּתָ מּו" (עברים א .)12-10
"י ֵׁשּו ַע הַ ּמָ ׁשִ יחַ הּוא הּוא  -אֶ תְ מֹול ,הַ ּיֹום ּולְעֹולָמִ ים" (עברים יג .)8
דברים אלה נאמרים בהקשרם אודות טבעו האלוהי של ישוע .הוא לעולם לא ישתנה.

ג .קיום עצמי  /בלתי תלוי

קיומו של המשיח הוא בלתי תלוי .הקיום שלנו תלוי באלוהים המקיים אותנו ,אבל בן האלוהים קיים מעצמו:
"ּבְ רֵאׁשִ ית הָ י ָה הַ ּדָבָ ר ,ו ְהַ ּדָבָ ר הָ י ָה עִם הָ אֱ ֹלהִ ים ,ו ֵאֹלהִ ים הָ י ָה הַ ּדָבָ ר .הּוא הָ י ָה ּבְ רֵאׁשִ ית עִם הָ אֱ ֹלהִ ים .הַ ּכ ֹל נִהְ י ָה עַל־יָדָיו,
ּומִ ּבַ ְל ָעדָיו ֹלא נִהְ י ָה ּכָל אֲ ׁשֶ ר נִהְ י ָה" (יוחנן א .)3-1
פסוקים אלה מדגישים את קיומו העצמי של המשיח ,הקיום שאינו תלוי בדבר :יש בו חיים בעצמו .הוא אינו נברא .הוא
היה קיים תמיד .על ידיו נהיה כל אשר נהיה וכל מה שנברא קיים כעת דרכו.
"ּכִי ּכְׁשֵ ם ׁשֶ ּלָָאב י ֵׁש חַ ּיִים ּבְ ַעצְמֹוּ ,כְָך ּגַם נָתַ ן לַּבֵ ן ׁשֶ ּיִהְ יּו לֹו חַ ּיִים ּבְ ַעצְמֹו" (יוחנן ה .)26
העובדה שלבן יש "חיים בעצמו" מראה שהוא בעל קיום עצמי ללא תלות בכל גורם אחר.

ד .חיים

"ּבֹו הָ יּו חַ ּיִים ו ְהַ חַ ּיִים הָ יּו הָ אֹור לִבְ נֵי הָ ָאדָם" (יוחנן א .)4

אין מדובר בחיים שנבראו .החיים שבו לא נוצרו באמצעים טבעיים אלא ,יש בו חיים .תכונה זו היא תכונה אלוהית .גם
הפסוקים הבאים מעידים על כך" :אֲ נִי הַ ֶּדרְֶך ו ְהָ אֱ מֶ ת ו ְהַ חַ ּיִים .אֵ ין אִ יׁש ּבָ א אֶ ל הָ ָאב אֶ ּלָא ַּד ְרּכִי" (יוחנן יד " .)6ו ְאֶ ת ׂשַ ר
הַ חַ ּיִים הֲ ַרגְּתֶ ם  -הּוא אֲ ׁשֶ ר אֱ ֹלהִ ים הֱ קִ ימֹו מִ ן הַ ּמֵ תִ ים( "...מעשי השליחים ג .)15

ה .מלוא האלוהות

"הֵ ן ּבַ ּמָ ׁשִ יחַ ּ ,בְ גּופֹוׁ ,שֹוכֵן ּכָל מְ לֹוא הָ אֱ ֹלהּות" (קולוסים ב .)9

תכונה זו מדגישה שכל מה שחייב להתקיים באלוהות  -כל מה שמוכיח את אלוהות האב ואלוהות הרוח  -נכון גם לגבי
הבן; לכן גם הוא אלוהי .כל מה שנכון בנוגע לטבע האלוהי של אלוהים האב ולטבע האלוהי של רוח הקודש נכון לפיכך
גם בנוגע לטבע האלוהי של בן האלוהים ,המשיח.

ו .קדושה

"ָאכֵן ּכ ֹהֵ ן ּגָדֹול ָּכזֶה י ָאֶ ה לָנּו  -קָ דֹוׁשּ ,תָ מִ ים ,טָ הֹור ,נִבְ ּדָל מֵ חֹוטְ אִ ים וְנִשָ ֹא מֵ עַל הַ ּׁשָ מַ י ִם" (עברים ז .)26

פסוק זה מלמד בבירור שישוע הוא קדוש מעצם טבעו ומהותו .הקדושה שיש לקדושים היא קדושה "נרכשת" שמקורה
בישוע המשיח .זו קדושה שמיוחסת לנו כאשר אנחנו "נחשבים צדיקים" .צדקתו של ישוע איננה צדקה שניתנה לו או
שיוחסה לו; קדושתו היא קדושת אמת מהותית שקיימת בקרבו .לפיכך הקדושה היא אחת מתכונותיו.
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ז .ריבונות

תכונה נוספת של המשיח היא ריבונותו :הוא בשליטה מוחלטת .לדוגמה ,המסופר במתי ה  28-27מעיד על כך שיש
למשיח סמכות לחרוץ דין ומשפט .העובדה שלישוע יש סמכות להוציא לפועל את משפט האלוהים מוכיחה שהוא בעל
שלטון מוחלט ,ריבוני.
כך עולה גם ממתי כח :18
" ִנּגַׁש י ֵׁשּו ַע ְלדַּבֵ ר אִ ּתָ ם ו ְָאמַ ר' :נִּתְ נָה לִי ּכָל סַ מְ כּות ּבַ ּׁשָ מַ י ִם ּובָ ָארֶץ' ".
ישוע מבהיר שסמכותו איננה רק עלי אדמות אלא תקפה גם בשמים.
כך נאמר גם ביוחנן יז :2
"לְמַ עַן י ִּתֵ ן חַ ּיֵי עֹולָם ְלכָל מִ י ׁשֶ ּנָתַ ּתָ לֹוּ ,כְפִ י הַ ּסַ מְ כּות ׁשֶ ּנָתַ ּתָ לֹו עַל ּכָל ּבָ ׂשָ ר".
יצור נברא (מלאך או אדם) אינו מסוגל לתת חיי עולם למישהו אחר.
"עַל ּכֵן הִ גְּבִ יהֹו אֱ ֹלהִ ים מְ א ֹד וְנָתַ ן לֹו אֶ ת הַ ּׁשֵ ם הַ ַּנ ֲעלֶה עַל ּכָל ׁשֵ ם ,לְמַ עַן ּתִ ְכרַע ּבְ ׁשֵ ם י ֵׁשּו ַע ּכָל ּבֶ רְֶךּ ,בַ ּׁשָ מַ י ִם ּובָ ָארֶץ ּומִ ּתַ חַ ת
לָָארֶץ" (פיליפים ב .)10-9
ניתן ללמוד על ריבונותו של בן האלוהים גם מהפסוקים הבאים :מעשי השליחים ב  ;36האיגרת הראשונה לקורינתים
יב  ;3קולוסים א  ;18איגרת פטרוס הראשונה ג  ;22התגלות יט .16

ח .כל יכול

ישוע הוא כל יכול ,תכונה השמורה לאלוהים בלבד .מכאן שישוע הוא אלוהים.
" ...מִ ּׁשּום ׁשֶ אֲ נִי נֹותֵ ן אֶ ת נַפְ ׁשִ י ו ְאֶ ּקַ ח אֹותָ ּה ׁשּוב .אִ יׁש ֹלא נָטַ ל אֹותָ ּה מִ ּמֶ ּנִי ,אֶ ּלָא ׁשֶ אֲ נִי נֹותֵ ן אֹותָ ּה מֵ ַעצְמִ י .י ֵׁש לִי סַ מְ כּות
לָתֵ ת אֹותָ ּה וְי ֵׁש לִי סַ מְ כּות לָקַ חַ ת אֹותָ ּה ׁשּוב .אֶ ת הַ ּמִ ְצו ָה הַ ּז ֹאת קִ ּבַ לְּתִ י מֵ אֵ ת ָאבִ י" (יוחנן י .)18-17
העובדה שיש לו כוח על חייו  -הן ליטול אותם והן להשיב אותם  -מראה שהוא כל יכול בדרגה ייחודית .בכוחם של בני
האדם ליטול את חייהם אבל אין בכוחם להשיב את עצמם לחיים.
ניתן ללמוד על כך שבן האלוהים הוא כל יכול גם מהפסוקים הבאים :לוקס ח  ;25האיגרת הראשונה לקורינתים טו ,25
 ;28פיליפים ג  ;21קולוסים א  ;17-16האיגרת השנייה לטימותיאוס א  ;12עברים א  ;3ז  ;25יהודה  ;24התגלות א .8

ט .יודע הכול

המשיח הוא בעל ידע בלתי מוגבל .הוא יודע את כל מה שניתן לדעת; הוא יודע את כל מה שקיים במציאות הן בכוח והן
בפועל (כלומר ,הוא יודע גם את כל האפשרויות השונות של מה שעוד עשוי להתרחש).
הפסוקים הבאים מלמדים שלישוע ידע בלתי מוגבל :מתי יא  ;27יוחנן א  ;48ב  ;25י  ;15יג  ;11 ,1טז  ;30יח  ;4יט ;28
האיגרת הראשונה לקורינתים ד  ;5קולוסים ב  ;3התגלות ב .23

י .נמצא בכל מקום

המשיח נמצא בעת ובעונה אחת בכל מקום .רק אלוהים מסוגל להיות בכל מקום בו-זמנית.
ניתן ללמוד שישוע נוכח בכל מקום מהפסוקים הבאים :מתי יח  ;20כח  ;20יוחנן ג  ;13יד .23 ,20 ,18

 3מעשיו האלוהיים של המשיח

הוכחה נוספת לאלוהותו של ישוע היא העובדה שמעשיו הם מעשים אלוהיים .במילים אחרות ,ישוע עושה מעשים שרק
אלוהים מסוגל לעשות ,ולפיכך זוהי ראיה נוספת לאלוהותו.

א .המשיח היה פעיל בבריאה

רק אלוהים לבדו מסוגל לברוא .ובכל זאת נאמר ביוחנן א  3ו 10-שהעולם נברא על ידיו:
"הַ ּכ ֹל נִהְ י ָה עַל־יָדָיוּ ,ומִ ּבַ ְל ָעדָיו ֹלא נִהְ י ָה ּכָל אֲ ׁשֶ ר נִהְ י ָה".
"ּבָ עֹולָם הָ י ָה וְעַל־יָדָיו נִהְ י ָה הָ עֹולָם ,ו ְהָ עֹולָם ֹלא הִ ּכִירֹו".
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דברי שאול באיגרת הראשונה לקורינתים ח  6מאשרים את מה שיוחנן לימד:
"הֲ רֵי לָנּו י ֵׁש אֱֹלהִ ים אֶחָ ד ,הָ ָאב אֲׁשֶ ר הַ ּכ ֹל מִ ּמֶ ּנּו ו ַאֲ נַחְ נּו לְמַ ֲענֹו; ו ְָאדֹון אֶחָ ד ,י ֵׁשּו ַע הַ ּמָ ׁשִ יחַ  ,אֲׁשֶ ר הַ ּכ ֹל ַּד ְרּכֹו ו ְ ַד ְרּכֹו אֲ נַחְ נּו מִ תְ קַ ּיְמִ ים".
שאול חוזר על כך בקולוסים א :16
"ּכִי ּבֹו נִבְ רָא ּכָל אֲ ׁשֶ ר ּבַ ּׁשָ מַ י ִם ו ַאֲ ׁשֶ ר ּבָ ָארֶץ ,מַ ה ּׁשֶ ִנרְאֶ ה ּומַ ה ּׁשֶ ּבִ לְּתִ י ִנרְאֶ הּ ,גַם ּכִסְ אֹות וְרָׁשֻ ּיֹות וְגַם מֶ מְ ׁשָ לֹות ו ְׁשִ לְטֹונֹות.
הַ ּכ ֹל נִבְ רָא ּבְ אֶ מְ צָעּותֹו ּולְמַ עֲנֹו".
גם מחבר האיגרת אל העברים מלמד זאת בפרק א פסוקים  2ו .10-מהכתוב ברור שבן האלוהים עשה שמים וארץ
ומכאן שהוא אלוהים.

ב .מקיים ונושא את כל היקום

"ו ְהּוא קֹודֵם לַּכ ֹל ו ְהַ ּכ ֹל קַ ּיָם ּבֹו" (קולוסים א .)17

פסוק זה מלמד שהמשיח הוא זה שמקיים את היקום ושומר על המשך קיומו .הוא אותו "דבק" או "כוח אטומי"
שהמדענים אומרים שמחזיק באופן מסתורי את האטומים ביחד ומונע מהם להתפוצץ ולהתפזר לכל עבר.
"הּוא ז ֹהַ ר ּכְבֹודֹו ו ְ ֶצלֶם ַעצְמּותֹו ו ְנֹוׂשֵ א ּכ ֹל ּבִ דְבָ רֹו רַב־הַ ּגְבּורָהּ ,ולְַאחַ ר ׁשֶ עָׂשָ ה טִ הּור חֲ טָ אִ ים י ָׁשַ ב לִימִ ין הַ ְּג ֻדּלָה ּבַ מְ רֹומִ ים"
(עברים א .)3
לא רק בריאת היקום היא פועל ידיו של אלוהים אלא גם קיום הבריאה באופן מתמשך היא מעשה ידיו .ישוע עושה כל
זאת ,הוא נושא את כל היקום ,ומכאן נובע שהוא חייב להיות אלוהים.

ג .סליחת חטאים

לאלוהים לבדו שמורה היכולת והזכות לסלוח על חטאים .המשיח מוחל על חטא וסמכותו זו מעידה על אלוהותו.
ישוע סולח על חטאים :מתי ט  ;6 ,2לוקס ה  ;24ז .48-47

ד .ישוע שולח את רוח הקודש אל העולם

"ּבְ בֹוא הַ מְ נַחֵ ם אֲ ׁשֶ ר אֶ ׁשְ לַח ָלכֶם מֵ אֵ ת הָ ָאב  -רּוחַ הָ אֱ מֶ ת הַ ּיֹוצֵאת מֵ אֵ ת הָ ָאב  -הּוא יָעִיד ָעלַי" (יוחנן טו .)26

כדי שמישהו יהיה מסוגל לשלוח את רוח הקודש ,עליו להיות שווה לה או גדול ממנה .רוח הקודש היא אלוהים ,ומאחר
שבכוחו של ישוע לשלוח את רוח הקודש ,משמעות הדבר היא שגם ישוע עצמו הוא אלוהים.

ה .התקומה מהמתים

המשיח יהיה אחראי להקים אנשים מהמתים – הן את הצדיקים והן את הרשעים:
"הֵ ן זֶהּו רְצֹון ָאבִ יׁ :שֶ ּכָל הָ רֹואֶ ה אֶ ת הַ ּבֵ ן ּומַ אֲ מִ ין ּבֹו י ִהְ יּו לֹו חַ ּיֵי עֹולָם ו ַאֲ נִי ָאקִ ים אֹותֹו ּבַ ּיֹום הָ ַאחֲ רֹון" (יוחנן ו .)40
מאחר שרק אלוהים לבדו מסוגל להחיות ,הרי שגם ישוע עצמו הוא אלוהים.

ו .המשפט הסופי

המשיח יוציא לפועל את המשפט הסופי .התנ"ך מלמד שבבוא היום ישפוט אלוהים כל חי .מה שיוחס בתנ"ך לאלוהים
מיוחס בברית החדשה למשיח .כמובן שאם התנ"ך אומר שאלוהים אחראי על המשפט האחרון ,והברית החדשה
אומרת שישוע אחראי על המשפט האחרון ,המסקנה המתבקשת היא שישוע חייב להיות אלוהים בעצמו.
ישוע הוא שישפוט את הגויים (מתי כה  .)46-31ביוחנן ה  27-22נאמר שהבן קיבל את הזכות לשפוט את הצדיקים ואת
הרשעים .במעשי השליחים יז  31הכריז שאול שאלוהים ייעד יום שבו ישפוט את כל בני האדם באמצעות בנו .ראה גם
מעשי השליחים י  ;42האיגרת השנייה לקורינתים ה  ;10האיגרת השנייה לטימותיאוס ד .1

 .4המשיח מקבל הערצה וכבוד

ראיה רביעית לאלוהותו של ישוע היא העובדה שבני האדם מעריצים ועובדים את ישוע בצורה שראויה אך ורק לאלוהים.
יתרה מכך ,כשאנשים התייחסו אליו בהערצה והשתחוו לו כאל אלוהים הוא קיבל זאת וכך הראה שהוא טוען להיות
אלוהים ומקבל את הכבוד שניתן לו כאלוהים.
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דוגמאות לכך ניתן לראות במתי יד  ;33יוחנן ט  ;38כ  .28תאמא הספקן השתכנע לבסוף שישוע קם לתחייה .הוא לא
רק האמין שישוע הוא אדם שקם מהמתים אלא האמין שישוע הוא אדונו ואלוהיו (שם ,כ  .)28ישוע לא תיקן את דבריו
של תאמא ,לא הורה לו להימנע מלכנותו "אלוהיי" ולא אסר עליו להתייחס אליו בכבוד ובהערצה השמורים לאלוהים
לבדו .להפך ,ישוע קיבל את דבריו ואת סגידתו של תאמא.
"ו ְעֹודּ ,כַאֲ ׁשֶ ר הּוא מֵ בִ יא אֶ ת הַ ּבְ כֹור אֶ ל הָ עֹולָם ,הּוא אֹומֵ ר' ,ו ְהִ ׁשְ ּתַ חֲ וּו לֹו ּכָל אֱ ֹלהִ ים' " (עברים א  .6הכוונה ב"כל אלוהים"
היא שכל המלאכים ישתחוו לו).
"...לְמַ עַן ּתִ ְכרַע ּבְ ׁשֵ ם י ֵׁשּו ַע ּכָל ּבֶ רְֶךּ ,בַ ּׁשָ מַ י ִם ּובָ ָארֶץ ּומִ ּתַ חַ ת לָָארֶץ" (פיליפים ב .)10
לא רק בני אדם כמו תאמא משתחווים לישוע אלא גם מלאכים .המלאכים משתחווים אך ורק לאלוהים.

 .5מעניק חיי עולם

המשיח מסוגל להעניק חיי נצח וזוהי ראיה ברורה נוספת לטבעו האלוהי.
"ַאל ּתִ תְ מְ הּו עַל ז ֹאתּ ,כִי ּתָ בֹוא ׁשָ עָה ׁשֶ ּכָל ׁשֹו ְכנֵי קֶ בֶ ר י ִׁשְ מְ עּו אֶ ת קֹולֹו ,וְיֵצְאּו עֹוׂשֵ י הַ ּטֹוב לִתְ קּומָ ה ׁשֶ ל חַ ּיִים ו ְעֹוׂשֵ י הָ רָע
לִתְ קּומָ ה ׁשֶ ל מִ ׁשְ ּפָ ט" (יוחנן ה .)29-28
"וְזֶה רְצֹון ׁשֹולְחִ יׁ :שֶ ֹּלא י ֹאבַ ד לִי אִ יׁש מִ ּכָל אֲ ׁשֶ ר נָתַ ן לִי ,אֶ ּלָא ׁשֶ ָאקִ ים אֹותֹו ּבַ ּיֹום הָ ַאחֲ רֹון .הֵ ן זֶהּו רְצֹון ָאבִ יׁ :שֶ ּכָל הָ רֹואֶ ה אֶ ת
הַ ּבֵ ן ּומַ אֲ מִ ין ּבֹו י ִהְ יּו לֹו חַ ּיֵי עֹולָם ו ַאֲ נִי ָאקִ ים אֹותֹו ּבַ ּיֹום הָ ַאחֲ רֹון" (שם ,ו .)40-39
"...לְמַ עַן י ִּתֵ ן חַ ּיֵי עֹולָם ְלכָל מִ י ׁשֶ ּנָתַ ּתָ לֹוּ ,כְפִ י הַ ּסַ מְ כּות ׁשֶ ּנָתַ ּתָ לֹו עַל ּכָל ּבָ ׂשָ ר" (שם ,יז .)2
"אֲ ׁשֶ ר י ַחֲ לִיף אֶ ת ּגּופֵ נּו הַ ּנָחּות וְי ַ ֲעׂשֵ הּו ּדֹומֶ ה לְגּופֹו הֶ הָ דּור ּכָבֹודּ ,כְפִ י ּכ ֹחַ י ְ ָכלְּתֹו לְׁשַ ְעּבֵ ד אֵ לָיו אֶ ת הַ ּכ ֹל"
(פיליפים ג .)21

 .6המשיח והריבוי משולש הפנים הקיים באלוהים

אלוהים האב ,בן האלוהים ורוח האלוהים הם שלושה שהם אחד – אלוהים אחד .המשיח שותף ב"שלושה שהם אחד"
בשתי דרכים.

א .המשיח ואלוהים האב הם אחד

בין המשיח ואלוהים האב שוררת קרבה שאין גדולה ממנה:
"אֲ נִי ו ְהָ ָאב אֶ חָ ד אֲ נַחְ נּו" (יוחנן י .)30
האב והבן מאוחדים במהותם .הם אחד באלוהותם.
"הֵ ׁשִ יב לֹו י ֵׁשּועַ' :מִ י ׁשֶ אֹוהֵ ב אֹותִ י י ִׁשְ מ ֹר אֶ ת ּדְבָ רִי ו ְָאבִ י י ֹאהַ ב אֹותֹו; ּגַם נָבֹוא אֵ לָיו וְנִׁשְ ּכֹן אֶ צְלֹו" (שם ,יד .)23
נאמר כאן שאלוהים האב ישכון אצל המאמין ובו-זמנית ,ישכון בן האלוהים אצל המאמין .קיימת קרבה או אחדות מרבית
בין המשיח ובין אלוהים האב .קרבה מסוג זה מתאפשרת רק משום שהם חולקים את אותה מהות אלוהית.

ב .המשיח ורוח הקודש הם אחד

הדרך השנייה שבה נגלית שותפותו של המשיח בריבוי משולש הפנים שבאלוהות היא קשר האחדות ההדוק השורר בין
ישוע ובין אלוהים האב ורוח הקודש .ניתן ללמוד זאת ממתי כח " :19עַל ּכֵן לְכּו וַעֲׂשּו אֶ ת ּכָל הַ ּגֹוי ִים לְתַ לְמִ ידִים ,הַ טְ ּבִ ילּו
אֹותָ ם לְׁשֵ ם הָ ָאב ו ְהַ ּבֵ ן ו ְרּוחַ הַ ּקֹדֶׁש".

דוגמה נוספת:
"חֶ סֶ ד הָ ָאדֹון י ֵׁשּו ַע הַ ּמָ ׁשִ יחַ ו ְַאהֲ בַ ת הָ אֱ ֹלהִ ים ו ְהִ תְ חַ ּבְ רּות ּבְ רּוח הַ ּקֹדֶׁש עִם ֻּכ ְּלכֶם!" (האיגרת השנייה לקורינתים יג .)14

 .7המשיח עצמו טען לאלוהות

ראיה נוספת לאלוהותו של ישוע הן הטענות שהוא עצמו טען בקשר לעצמו ,שבהן הוא מציג את עצמו כאלוהים .לאור
טענות אלה ,קיימות רק שלוש אפשרויות:
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הראשונה היא שישוע היה מורה שקר ורמאי .הוא ידע שמה שהוא מלמד איננו אמת ובכל זאת טען את הדברים.
השנייה היא שעיני ישוע עצמו היו אחוזות והוא האמין שכל מה שטען לגבי עצמו היה נכון .הוא הוליך את עצמו שולל
וטענותיו בנוגע לעצמו היו מוטעות.
השלישית היא האפשרות היחידה התואמת את כתבי הקודש :הדברים שטען בקשר לעצמו אכן היו נכונים לגביו.
כיצד הציג ישוע את עצמו כאלוהים? להלן ארבע מטענותיו לאלוהות.

א .ישוע טען לקרבה מוחלטת לאלוהים

הטענה הראשונה הייתה שהוא נהנה מיחסי קרבה מוחלטת עם אלוהים.
 .1להכיר את המשיח משמעו להכיר את אלוהים
ישוע אמר ללא-מאמינים שמי שמכיר את המשיח ,מכיר את אלוהים.
"ׁשָ אֲ לּו אֹותֹו' :אֵ יפ ֹה ָאבִ יָך?' הֵ ׁשִ יב י ֵׁשּועַּ' :גַם אֹותִ י ּגַם אֶ ת ָאבִ י אֵ י ְנכֶם מַ ּכִירִים .אִ ּלּו הִ ַּכרְּתֶ ם אֹותִ יּ ,גַם אֶ ת ָאבִ י הֱ י ִיתֶ ם
מַ ּכִירִים' " (יוחנן ח .)19
הוא אמר דברים דומים גם למאמינים בו:
"אִ ּלּו הִ ַּכרְּתֶ ם אֹותִ י ּגַם אֶ ת ָאבִ י הֱ י ִיתֶ ם מַ ּכִירִים .מֵ עַּתָ ה אַ ּתֶ ם מַ ּכִירִים אֹותֹו ַאף רְאִ יתֶ ם אֹותֹו!" (שם ,יד .)7
 .2לראות את המשיח משמעו לראות את אלוהים
"הָ רֹואֶ ה אֹותִ י רֹואֶ ה אֶ ת ׁשֹולְחִ י" (שם ,יב .)45
אלוהים הוא זה ששלח את המשיח .הוא אמר שכל מי שרואה אותו רואה גם את שולחו – את אלוהים.
הוא טען זאת גם ביוחנן יד :9
"ָאמַ ר לֹו י ֵׁשּועַ' :י ָמִ ים רַּבִ ים ּכָל ּכְָך אֲ נִי עִּמָ כֶם ו ְאֵ ינְָך מַ ּכִיר אֹותִ י ,פִ ילִיּפֹוס? הָ רֹואֶ ה אֹותִ י רָָאה אֶ ת הָ ָאבּ ,ומַ ּדּו ַע אַ ּתָ ה אֹומֵ ר
'הַ רְאֵ ה לָנּו אֶ ת הָ ָאב' ?' ".
 .3לקבל את המשיח משמעו לקבל את אלוהים
ישוע לימד שמי שמקבל את המשיח מקבל את אלוהים.
"ּכָל הַ מְ קַ ּבֵ ל יֶלֶד אֶ חָ ד ָּכזֶה ּבִ ׁשְ מִ י ,אֹותִ י הּוא מְ קַ ּבֵ ל; ו ְהַ מְ קַ ּבֵ ל אֹותִ י אֵ ינֹו מְ קַ ּבֵ ל אֹותִ י אֶ ּלָא אֶ ת אֲ ׁשֶ ר ׁשְ לָחַ נִי" (מרקוס ט .)37
מי ששלח את המשיח הוא אלוהים .המקבל את המשיח מקבל את אלוהים.
 .4לכבד את המשיח משמעו לכבד את אלוהים
"ְּ ...כדֵי ׁשֶ הַ ּכ ֹל יְכַּבְ דּו אֶ ת הַ ּבֵ ן ּכְמֹו ׁשֶ ּמְ כַּבְ דִים אֶ ת הָ ָאב .מִ י ׁשֶ אֵ ינֹו מְ כַּבֵ ד אֶ ת הַ ּבֵ ן ,אֵ ינֹו מְ כַּבֵ ד אֶ ת הָ ָאב אֲ ׁשֶ ר ׁשָ לַח אֹותֹו"
(יוחנן ה .)23
מי שאינו מכבד את בן האלוהים אינו מכבד את האב ,אבל מי שמכבד את הבן מכבד את האב.
 .5אחדות יחידה במינה עם אלוהים
"אֲ נִי ו ְהָ ָאב אֶ חָ ד אֲ נַחְ נּו" (שם ,י .)30

ב .ישוע טען שמי שמאמין בו ייוושע

"ּבֹואּו אֵ לַי ּכָל הָ עֲמֵ לִים ו ְהָ עֲמּוסִ ים ו ַאֲ נִי ַאמְ צִיא ָלכֶם מְ נּוחָ ה" (מתי יא .)28
"הַ ּמַ אֲ מִ ין ּבַ ּבֵ ן י ֵׁש לֹו חַ ּיֵי עֹולָם ,אַ ְך הַ מְ סָ רֵב לְהַ אֲ מִ ין ּבַ ּבֵ ן ֹלא יִרְאֶ ה חַ ּיִים ,אֶ ּלָא חֲ רֹון אֱ ֹלהִ ים חָ ל ָעלָיו" (יוחנן ג .)36

"ַאל י ִּבָ הֵ ל לְבַ בְ כֶם .הַ אֲ מִ ינּו ּבֵ אֹלהִ ים; הַ אֲ מִ ינּו ּגַם ּבִ י" (שם ,יד .)1
"ו ְאֵ ּלֶה הֵ ם חַ ּיֵי עֹולָםׁ :שֶ יַּכִירּו אֹותְ ָך ,אֱ ֹלהֵ י הָ אֱ מֶ ת לְבַ ּדֹו ,ו ְאֶ ת אֲ ׁשֶ ר ׁשָ לַחְ ּתָ  -אֶ ת י ֵׁשּו ַע הַ ּמָ ׁשִ יחַ " (שם ,יז .)3

ג .ישוע טען להיותו אדונם של תלמידיו

במתי י  39-37טען המשיח לבעלות מוחלטת על אלה שהוא אדונם; הוא מצפה להם למסירות מוחלטת:
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"הָ אֹוהֵ ב אֶ ת ָאבִ יו אֹו אֶ ת אִ ּמֹו יֹותֵ ר מִ ּמֶ ּנִי אֵ ינֹו ְּכדַאי לִי ,ו ְהָ אֹוהֵ ב אֶ ת ּבְ נֹו אֹו אֶ ת ּבִ ּתֹו יֹותֵ ר מִ ּמֶ ּנִי אֵ ינֹו ְּכדַאי לִיּ .ומִ י ׁשֶ אֵ ינֹו לֹוקֵ חַ
אֶ ת ְצלָבֹו ו ְהֹולְֵך ַאחֲ רַי אֵ ינֹו ְּכדַאי לִי .הַ ּמֹוצֵא אֶ ת נַפְ ׁשֹו י ְאַ ּבֵ ד אֹותָ ּה ,ו ְהַ מְ אַ ּבֵ ד אֶ ת נַפְ ׁשֹו לְמַ ֲענִי י ִמְ צָא אֹותָ ּה".

ד .ישוע טען שהוא הריבון השולט בחוקים וביסודות שכונן אלוהים

מבחר דוגמאות לכך :הוא טען שהוא אדון המקדש ,הגדול מהמקדש (מתי יב  ;)6שהוא אדון השבת (שם ;)8 ,שהוא
בעל הסמכות במלכות האלוהים (שם ,טז  ;)19שהוא אדון הברית (שם כו  ;)28הוא טען לשלטון מוחלט על החוקים
והיסודות של אלוהים.

 .8המשמעות של kenosis

כאשר עוסקים באלוהותו של המשיח חובה לדון בפיליפים ב  .11-5קטע זה עוסק במה שהתיאולוגים מכנים .kenosis
המילה היוונית שממנה נגזר המונח  kenosisמופיעה בקטע זה ומשמעותה היא "להריק את עצמך"" ,לרוקן" או
"לְפַ נות".
"ריקון" כלשהו התרחש כאשר בן האלוהים לבש בשר .יש מי שסבורים שכאשר ישוע היה לאדם הוא רוקן את עצמו
מאלוהותו  -ויתר על היותו אלוהים .אבל אילו היה זה אפשרי שמישהו יוותר על היותו אלוהים ,הרי שהוא לא היה
אלוהים מלכתחילה .האם פסוקים אלה מלמדים שישוע ויתר על אלוהותו בזמן שחי עלי אדמות וחדל להיות אלוהים ,או
שהם מלמדים משהו אחר? עיון מעמיק בטקסט יספק מענה לשאלות אלה.
פסוק  5משמש כחוליה מקשרת בין מה שנאמר בפסוקים  4-1ובין מה שייאמר בפסוקים .11-6
"י ְהֵ א ּבָ כֶם הֲ לְָך רּוחַ זֶה אֲ ׁשֶ ר הָ י ָה ּבַ ּמָ ׁשִ יחַ י ֵׁשּועַ".
שאול אומר שעלינו לדאוג גם לענייני הזולת ומעודד אותנו לפתח את הלך הרוח אשר היה במשיח – באופן מתמשך,
כהרגל .כדי לחקות את המשיח עלינו לכוון את מחשבותינו ,באופן יום יומי וכהרגל ,אל המשיח ,ולאמץ את הלך הרוח
המיוחד והטהור שלו.
חלקו הראשון של פסוק  6מדגיש את קיומו מאז ומתמיד:
"הּוא אֲ ׁשֶ ר הָ י ָה קַ ּיָם ּבִ דְמּות אֱ ֹלהִ ים"...
הוא היה קיים תמיד "בדמות אלוהים" .מדובר בקיום מתמשך ,נצחי .לישוע היה קיום "בדמות אלוהים" קודם שלבש
בשר והיה לאדם .אם מישהו קיים "בדמות אלוהים" משמעות הדבר היא שהוא אלוהים עצמו.
ואכן ,בחלקו השני של פסוק  6מדובר בבירור על אלוהותו:
"הּוא אֲ ׁשֶ ר הָ י ָה קַ ּיָם ּבִ דְמּות אֱ ֹלהִ ים ֹלא חָ ׁשַ ב לְׁשָ לָל הֱ יֹות ׁשָ ו ֶה לֵאֹלהִ ים"...
החלק הראשון של הפסוק מלמד על קיומו התמידי של ישוע ,והחלק השני מלמד על היותו שווה לאלוהים .הוא היה
קיים בדמות שבאופן טבעי משמעותה היא היותו שווה לאלוהים .מי ששווה לאלוהים הוא בעצמו אלוהים .הלך הרוח
של המשיח בא לידי ביטוי כאשר בחר לא להחשיב את קיומו הנישא ,השווה לאלוהים ,כעילה לשמור לעצמו את הכבוד
שמגיע לאלוהים .במילים אחרות ,הוא לא החשיב את השוויון לאלוהים כמשהו שביכולתו להשתמש בו באופן אנוכי
לתועלתו האישית .הוא היה מוכן להתקיים בדמות אחרת ,שונה מדמות האלוהים.
על איזו דמות מדובר? הפסוק הבא ,המדבר על ההתגשמות בבשר של המשיח ,מבהיר זאת:
"אֶ ּלָא הֵ רִיק אֶ ת ַעצְמֹו ,נָטַ ל ּדְמּות עֶבֶ ד וְנִהְ י ָה ּכִבְ נֵי ָאדָם"...
יש לשים לב לשני דברים בפסוק זה .ראשית ,מה לא נאמר בו בנוגע לריקון עצמו .המשיח לא הריק את עצמו מדמות
האלוהים ,וגם לא החליף את דמות האלוהים בדמיון לבני אדם .הרעיון איננו "לוותר על משהו" אלא "להוסיף ל."-
האמירה "הריק את עצמו" בטקסט היווני היא רק חלק מהרעיון .המשך המשפט מתאר את טיבה של ההשפלה שלו
 הוא "נָטַ ל ּדְמּות עֶבֶ ד וְנִהְ י ָה ּכִבְ נֵי ָאדָם" .דמות העבד לא החליפה את דמות האלוהים ולא החליפה את היותו שווהלאלוהים ,אלא נוספה עליהם .התמונה המצטיירת היא שהמשיח הוסיף לדמותו האלוהית את התוספת של האנושיות.
שנית ,יש לשאול :ממה הוא הריק את עצמו ,אם לא הריק עצמו מדמות האלוהים או מהיותו שווה לאלוהים? התשובה
היא שהוא הריק את עצמו מהזכות להשתמש באופן עצמאי בעשר התכונות האלוהיות שמנינו לעיל .בתור אלוהים
הייתה לו זכות מלאה להשתמש בהן באופן עצמאי ,אבל הוא ויתר על כך והשתמש בהן רק בהתאם לרצונו של אלוהים
האב.
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לכן נכתב שהוא לא רק נהיה כבני אדם אלא כתוב בבירור שהוא נטל דמות עבד – נטל את תפקיד העבד .כמובן ,עבד
הוא מישהו שיש לו אדון ,שלו הוא מציית .זוהי תמונה של המשיח שהריק את עצמו מהזכות העצמאית להשתמש
בתכונותיו האלוהיות .הוא הפך להיות כעת עבד ארצי של אלוהים האב .הוא ישתמש בתכונותיו רק בהתאם לרצון
אלוהים האב .הוא אמנם כל יכול אבל לא ישתמש ביכולת זו אלא אם ירצה כן אלוהים האב .הוא יודע הכול ,אבל לא
ישתמש בכך אלא בהתאם לרצונו של אלוהים האב .אי לכך היו דברים שישוע ,כאדם ,לא ידע .למשל ,הוא לא ידע מתי
הוא יחזור .הוא לא ידע זאת מפני שלא השתמש ביכולתו לדעת הכול כי אלוהים לא רצה שישתמש ביכולת הזאת.
כאשר ישוע התגשם בבשר והיה לאדם ,אלוהותו לא הצטמצמה .כשהיה לאדם הוא נטל על עצמו את האנושיות בנוסף
לאלוהותו.
פסוק  8מתאר את צליבתו:
"...וְכַאֲ ׁשֶ ר הָ י ָה ּבְ צּורָתֹו ּכְָאדָם ,הִ ׁשְ ּפִ יל ַעצְמֹו ו ְ ִצּיֵת עַד מָ ו ֶת ,עַד מָ ו ֶת ּבַ ְּצלָב".
כאשר בני אדם הביטו בישוע ,הם ראו אותו "בצורתו כאדם" .הם לא ראו אותו במהות האלוהית אלא ראו אותו כאדם.
הכול הכירו אותו כאדם .היה זה חלק מהשפלתו ,חלק מצייתנותו לאלוהים האב .הוא הריק את עצמו מכוחו האלוהי
הבלתי מוגבל כשלא השתמש ביכולת זו כדי למנוע מבני האדם להוציא אותו להורג .מאחר שבן האלוהים היה מוכן
לוותר ולא להיות קיים רק בדמות האלוהים – הוא נטל דמות  /צורה של אדם בנוסף לקיומו בדמות האלוהים.
מאחר שהוא היה מוכן לרוקן את עצמו בדרך זו ,הבטיח אלוהים האב לרומם אותו מעל הכול:
"עַל ּכֵן הִ גְּבִ יהֹו אֱ ֹלהִ ים מְ א ֹד וְנָתַ ן לֹו אֶ ת הַ ּׁשֵ ם הַ ַּנ ֲעלֶה עַל ּכָל ׁשֵ ם ,לְמַ עַן ּתִ ְכרַע ּבְ ׁשֵ ם י ֵׁשּו ַע ּכָל ּבֶ רְֶךּ ,בַ ּׁשָ מַ י ִם ּובָ ָארֶץ ּומִ ּתַ חַ ת
לָָארֶץ ,וְכָל לָׁשֹון ּתֹודֶה ּכִי י ֵׁשּו ַע הַ ּמָ ׁשִ יחַ הּוא הָ ָאדֹון ,לְתִ פְ אֶ רֶת אֱ ֹלהִ ים הָ ָאב" (פסוקים .)11-9
אי לכך המשיח התפאר כאשר עלה לשמים .לפי פסוק  9הוא הוגבה מהמוות לכבוד ולכוח בלתי רגילים .פסוק  10מכיר
בשלטונו הריבוני ביקום כולו .לפי פסוק  ,11היקום כולו ייתן כבוד ויקר למשיח בתור אדון.
מהי משמעות ה ?kenosis-אין הכוונה שהוא שלל מעצמו את "צורת האלוהים" .הכוונה היא שהמשיח הניח בצד
את השימוש העצמאי בתכונותיו האלוהיות שבהן באה לידי ביטוי "צורת האלוהים" .במקום זאת הוא נטל צורה ,בשר
וטבע אנושיים כשהתגלם בבשר ונולד מבתולה .הריקון העצמי חולל שינוי במעמדו  -ממעמד של אלוהים לעמדת עבד.
בהשתנות הזאת הוא לא שלל מעצמו את אלוהותו או ויתר עליה .בצורתו כאדם הוא המשיך להחזיק בכל התכונות
האלוהיות שלו ,אבל לא הפגין את אלוהותו מלבד כאשר היה זה רצון אלוהים האב .כך ,אפילו במהלך שהייתו הארעית
עלי אדמות כאדם ,הוא המשיך להיות אלוהים.
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