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יח הוּא ַּת ְכ ִלית ַה ּתו ָֹרה,
ֲרי ַה ָּמ ִׁש ַ
"ה ֵ
1
ֲמין"
ׁש ַּמא ִ
ׁשי ְֻּצ ַּדק ָּכל ִמי ֶ
ְּכ ֵדי ֶ
(רומים י )4

הקדמה

מ

ות המשיח הוא אחד הביטויים הגדולים ביותר של חסד אלוהים אשר נבעו ממנו עשר תוצאות שאותן נסקור
להלן.

 .Iתכלית( 2סוף ,התגשמות) תורת משה

מות המשיח סימן את תכלית ("סוף" ,לפי תרגום דליטש) התורה .ניתן ללמוד זאת מקטעים כמו מעשי השליחים טו
בֹותינּו וְגַ ם אֲ נ ְַחנּו לֹא ָיכֹלְ נּו לָ ֵׂשאת?
ידים ,עֹל אֲ ֶׁשר ּגַ ם אֲ ֵ
ֹלהים לָ ִׂשים עֹל עַ ל צַ ּוְ ארֵ י ַה ַּתלְ ִמ ִ
" :11-10וְעַ ָּתה ַמּדּועַ ְּתנַּסּו אֶ ת אֱ ִ
נֹוׁש ְענּוּ ,כָ מֹונּו ּכְ מֹוהֶ ם".
יח ַ
אַ ְּדרַ ּבָ א ,אָ נּו ַמאֲ ִמינִ ים ֶׁש ְּבחֶ סֶ ד ָהאָ דֹון יֵׁשּועַ ַה ָּמ ִׁש ַ
הקשרו של הקטע הזה עוסק באופן שבו נושעים הגויים .האם הם נושעים רק דרך חסד ,באמצעות אמונה ,או שהם
חייבים גם לשמור את תורת משה? ועידת השליחים שהתכנסה בירושלים הגיעה למסקנה שהגויים אינם חייבים לשמור
את התורה; הם נושעים אך ורק בחסד דרך אמונה ,ואין להוסיף לזה דבר .העובדה שהגויים אינם צריכים לשמור את
התורה מלמדת שמות המשיח הביא את התורה לסופה ,שכן אם היא הייתה עדיין בתוקף אזי הגויים היו מחויבים
לשמור אותה.
ֹלהים
עניין זה מוצג מספר פעמים באיגרת אל הרומים .בפרק ג פסוקים  22-21כתב שאול" :אַ ְך ּכָ עֵ ת נִ גְ לְ ָתה צִ ְדקַ ת ָהאֱ ִ
יח ,אֶ ל ּכָ ל
ֹלהיםְּ ,באֶ ְמצָ עּות אֱ מּונַת יֵׁשּועַ ַה ָּמ ִׁש ַ
יה .ו ְִהיא צְ דָ קָ ה ֶׁשל ָהאֱ ִ
ידים עָ לֶ ָ
יאים ְמ ִע ִ
ְּבלִ י ּתֹורָ ה ,צְ דָ קָ ה ֶׁש ַהּתֹורָ ה ו ְַהּנְ ִב ִ
וְעַ ל ּכָ ל ַה ַּמאֲ ִמינִ ים; ֶׁשהֲ רֵ י אֵ ין הֶ ְבּדֵ ל".
נֹותנִ ים ּתֹקֶ ף
"ה ִאם אָ נּו ְמבַ ְּטלִ ים אֵ פֹוא אֶ ת ַהּתֹורָ ה עַ ל יְדֵ י ָהאֱ מּונָה? ַחס ו ְָחלִ ילָ ה! אַ ְּדרַ ּבָ א ,אָ נּו ְ
ובפסוק  31הוא אמרַ :
לַ ּתֹורָ ה".
בהמשך כתב שאול" :הֲ רֵ י ַה ַה ְבטָ ָחה ּכִ י יִירַ ׁש אֶ ת ָהעֹולָ ם לֹא נִ ְּתנָה לְ אַ ְברָ ָהם אֹו לְ ז ְַרעֹו עַ ל ְס ַמְך ּתֹורָ ה ,אֶ ּלָ א עַ ל ְס ַמְך צְ דָ קָ ה
ּיֹור ִׁשים ,אֲ זַי ָהאֱ מּונָה ִהיא לַ ָּׁשוְא ו ְַה ַה ְבטָ ָחה ַח ְסרַ ת ּתֹקֶ ףַ .הּתֹורָ ה ְמ ִביאָ ה
ֶׁש ִה ִשֹיג ּבֶ אֱ מּונָהֶׁ ,שּכֵ ן ִאם ַמחֲ זִ יקֵ י ַהּתֹורָ ה הֵ ם ַה ְ
ּוב ָמקֹום ֶׁשאֵ ין ּתֹורָ ה אֵ ין עֲ בֵ רָ ה עַ ל ַהּתֹורָ ה .לָ כֵ ן עַ ל יְדֵ י אֱ מּונָהּ ,כְ דֵ י ֶׁשּכָ ל זֶה י ְִהיֶה ְּבחֶ סֶ ד ו ְַה ַה ְבטָ ָחה ָּתחּול עַ ל ּכָ ל
זַעַ םְ ,
ַהּצֶ אֱ צָ ִאים ,לֹא רַ ק עַ ל ְּבנֵי ַהּתֹורָ ה ,אֶ ּלָ א ּגַ ם עַ ל ְּבנֵי אֱ מּונַת אַ ְברָ ָהםֶׁ ,שהּוא אָ ב לְ כֻּלָ נּו( "...ד .)16-13
יח סֹוף ַהּתֹורָ ה לִ צְ דָ קָ ה לְ כָ ל ַה ַּמאֲ ִמין ּבֹו" .תרגום דליטש.
ּ" 1כִ י ַה ָּמ ִׁש ַ
 2בעברית המקראית "תכלית" (משורש כלה) פירושה קץ ,סוף ,קצה .מילון התנ"ך מאת י' שטיינברג.
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פסוקים אלה מלמדים שמות המשיח הביא לסופה של תורת משה .ההבטחות אינן מתמלאות כיום על סמך התורה,
אלא הן מתקבלות בחסד ועל ידי אמונה (ראה לעיל במובאה מפרק ד) .המשיח הוא תכלית התורה; הוא הביא לסיומה
יח הּוא ַּתכְ לִ ית ַהּתֹורָ הּ ,כְ דֵ י ֶׁשּיֻצְ ּדַ ק ּכָ ל ִמי ֶׁש ַּמאֲ ִמין" (י .)4
בכך שהגשים אותה" .הֲ רֵ י ַה ָּמ ִׁש ַ

 .IIמשפט על הטבע החוטא

מות ישוע נטרל את כוח שליטתו של הטבע החוטא .מותו ביטל את סמכותו של הטבע החוטא ואת כוח שליטתו במאמין;
לפיכך המאמין מת לגבי החטא ,כלומר הוא חופשי משליטתו של הטבע החוטא .הטבע החוטא אינו מת ,אבל המאמין
מת ביחס אליו בכך שאינו חייב לציית עוד לדרישותיו ,כפי שנאלץ לעשות לפני שנושע.
שאול דן בכך בהרחבה באיגרת אל הרומים ו  – 1ח  .13ניתן לסכם דיון ארוך זה בארבע נקודות .ראשית ,המשיח מת
לגבי החטא .שנית ,מות התמורה של המשיח (מותו במקום החוטאים) כלל מוות עבור הטבע החוטא כמו גם עבור
חטאים אישיים; זהו הנושא המרכזי המודגש בפרק ו .שלישית ,השיטה המבוססת על מעשי האדם ומאמציו האמורים
לזָכות אותו על פי התורה ,חלפה מבחינת המאמין .מי שמשתמש בשיטה זו של עשייה הנסמכת על כוחו של האדם
עצמו יובס בשל חוסר יכולתו לרסן את טבעו החוטא .בכך מתמקד פרק ז .שאול מספר שהוא התנסה בזאת אישית
כאשר ,כמאמין צעיר ,ניסה להשתמש בתורה כבסיס לריסון הטבע החוטא וכבסיס לחיים רוחניים .הוא למד אז שיש
לחיות את החיים הרוחניים באמונה ,כשם שמגיעים לישועה באמצעות אמונה .רביעית ,מימוש מלוא רצונו של אלוהים
במאמין אמנם אפשרי ,וזהו ניצחון גדול ,אך בשום אופן אין הוא מושג על ידי המאמין – שכן אין למאמין כוח כזה ,פשוטו
כמשמעו; זו הנקודה המוסברת בפרק ח.

 .IIIהבסיס לסליחה ולטיהור

מות ישוע איננו רק הבסיס לסליחת חטאים במובן הקשור לישועה אלא זהו גם הבסיס לסליחה על חטאים שבוצעו
אחרי שהאדם האמין ,המאפשר התחברות עם אלוהים וזה עם זה (איגרת יוחנן הראשונה א  – 1ב  .)2חטאי המאמין
מיטהרים שוב ושוב בזכות מותו של המשיח ,המספק סליחה וטיהור למאמין.

 .IVהבסיס לדחיית משפט הצדק האלוהי

מות ישוע הוא הסיבה לכך שמשפט הצדק של אלוהים עוכב" .אֹו ֶׁש ָּמא אַ ָּתה ְמזַלְ זֵל ְּב ֶׁשפַ ע טּובֹו ְואֹרֶ ְך רּוחֹו וְסַ ְבלָ נּותֹו,
ּובסֵ רּוב לְ בָ ְבָך לַ חֲ זֹר ִּב ְתׁשּובָ ה אַ ָּתה צֹובֵ ר לְ ָך זַעַ ם
נּותָך ְ
אֹותָך לִ ְתׁשּובָ ה? ְּבעַ ְק ָׁש ְ
ֹלהים ַמ ְד ִריְך ְ
וְאֵ ינְ ָך מֵ ִבין ּכִ י טּובֹו זֶה ֶׁשל אֱ ִ
ֹלהים" (רומים ב .)5-4
לְ יֹום זַעַ םּ ,בַ ּיֹום ֶׁשּיִ ְתּגַ ּלֶ ה ִמ ְׁשּפַ ט ַהּצֶ דֶ ק ֶׁשל אֱ ִ
חטא האדם חמור ביותר ויש לאלוהים זכות מלאה לשפוט ולהעניש את האדם מידית .אבל המשפט נדחה בשל מות
המשיח וכך יש עדיין לאדם הזדמנות לקבל חנינה בחינם מאלוהים.
ֹלהים ,אַ ף ּכִ י ָחפֵ ץ לְ ַה ְראֹות אֶ ת ז ְַעמֹו ּולְ גַ ּלֹות אֶ ת ּכֹחֹו ,סָ בַ ל
"ּומה ִאם אֱ ִ
שאול הבהיר זאת באיגרת אל הרומים ט ָ :22
רּוח רַ ב ּכְ לֵ י זַעַ ם מּוכָ נִ ים לְ הֶ רֶ ס"...
ְּבאֹרֶ ְך ַ
לאלוהים יש זכות מלאה להכות אדם למוות ברגע שהוא מבצע את חטאו הראשון .אבל המשפט מתעכב על יסוד מותו
של המשיח.
שמעון פטרוס לימד גם הוא את אותם הדברים .למשל ,באיגרתו הראשונה ג  20נאמר" :לְ אֵ ּלֶ ה ֶׁשּלֹא צִ ּיְ תּו ּכַ אֲ ֶׁשר ִחּכָ ה
נֹוׁשעּו ּבַ ַּמיִם".
אֹותם י ִָמים נִ ְבנְ ָתה ַה ֵּתבָ ה אֲ ֶׁשר ְמעַ ִּטים ְּבתֹוכָ ּה ְׁ -שמֹונֶה נְ פָ ׁשֹות ְ -
ֹלהים ְּבאֹרֶ ְך אַ ּפֹו ִּבימֵ י נ ַֹחְּ .ב ָ
אֱ ִ
ֹלהים ְּבאֹרֶ ְך אַ ּפֹו" והשהה את
"חּכָ ה אֱ ִ
פטרוס מזכיר כאן תקופה אחרת שבה עיכב אלוהים את המשפט שלו :בימי נוח ִ
בוא המבול ב 120-שנים .והוא עדיין מעכב את המשפט שלו כעת ,על יסוד מותו של המשיח.
חֹוׁש ִבים זֹאת לְ ִאחּור ,אֶ ּלָ א
יחּ ,כְ מֹו ֶׁשּיֵׁש ַה ְ
פטרוס לימד זאת שוב באיגרתו השנייה ג " :9אֵ ין ה' ְמאַ חֵ ר ּבַ ּדָ בָ ר אֲ ֶׁשר ִה ְב ִט ַ
ֶׁשהּוא ַמאֲ ִריְך אַ ּפֹו לָ נּו; אֵ ין הּוא רֹוצֶ ה ֶׁשּיֹאבַ ד ִאיׁש ,אֶ ּלָ א ֶׁש ַהּכֹל יָבֹואּו לִ ידֵ י ְּתׁשּובָ ה" .ובהמשך ,בפסוק  ,15הוא כתב" :וְאֶ ת
רּוח אֲ דֹונֵנּו ִח ְׁשבּו לִ ְתׁשּועָ ה; ּכְ מֹו ֶׁשּגַ ם אָ ִחינּו ָהאָ הּוב ָׁשאּול ּכָ ַתב לָ כֶ ם לְ ִפי ַה ָחכְ ָמה ַהּנְ תּונָה לֹו".
אֹרֶ ְך ַ
פטרוס מתייחס לדברי שאול ,שהדגיש את אותה הנקודה :המשפט נדחה על יסוד מותו של המשיח.

 .Vהסרת חטאים שבוצעו לפני צליבת המשיח

ישוע מת לא רק עבור החטאים שנעשו לאחר מותו ,אלא גם עבור החטאים שבוצעו לפני מותו .הוא מת לא רק עבור
חטאיהם של קדושי הברית החדשה אלא גם עבור חטאיהם של הקדושים מימי התנ"ך .היה ביכולתו של אלוהים לשפוט
אותם מידית ,אבל הוא דחה את משפטם עד הצלב .ואז חל משפט זה על המשיח ,שמת במקומם כקרבן תמורה .הוא
לקח על עצמו את עונשם ובאותו יום הוסרו חטאיהם.
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ֹלהים אָ ְמנָם ִה ְתעַ ּלֵ ם מֵ ִעּתֹות ַהּבַ עֲ רּות ,אַ ְך ּכָ עֵ ת הּוא ְמצַ ּוֶה עַ ל ּכָ ל ְּבנֵי אָ דָ ם ְּבכָ ל
מעשי השליחים יז  30מלמד זאת" :אֱ ִ
ָמקֹום לַ חֲ זֹר ִּב ְתׁשּובָ ה".
ֹלהים ָׂשם אֹותֹו לְ כַ ּפָ רָ ה ְּבדָ מֹוּ ,כַ ּפָ רָ ה עַ ל יְסֹוד אֱ מּונָהּ .כָ ל זֶה ּכְ דֵ י לְ ַה ְראֹות
גם שאול אומר זאת ברומים ג ..." :25אֲ ֶׁשר ָהאֱ ִ
ֹלהים ְּבכָ ְך ֶׁש ְּבאֹרֶ ְך רּוחֹו ּפָ סַ ח עַ ל חֲ טָ אֵ י הֶ עָ בָ ר".
אֶ ת ַהּצְ דָ קָ ה ֶׁשל אֱ ִ
חטאי העבר שנעשו לפני מות המשיח יכלו להישפט מידית אבל המשפט עוכב; אלוהים התעלם או "פסח" עליהם זמנית
עד מותו המכפר של המשיח ,שמת במקומם.
ירים אֵ ינֹו יָכֹול לְ ָה ִסיר חֲ טָ ִאים".
ּוׂש ִע ִ
"ׁשּכֵ ן ּדַ ם ּפָ ִרים ְ
באיגרת אל העברים י  4נאמרֶ :
קרבנות בעלי חיים לא הסירו וגם לא היו מסוגלים להסיר את חטאיהם של קדושי התנ"ך .הם סיפקו להם כיסוי זמני
בלבד .רק כאשר מת המשיח הוסרו גם חטאיהם.

 .VIהפשטת שררות ורשויות מכוחן

התוצאות של מות המשיח אינן מסתכמות בתחום האנושי בלבד .יש למותו השפעה גם בעולם המלאכים ובייחוד בעולם
המלאכים שסרחו ומשרתים את השטן .מות המשיח מוטט רשויות ושררות.
ישוע אמר ביוחנן יב ּ" :31כָ עֵ ת ַה ִּמ ְׁשּפָ ט ֶׁשל ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה; ּכָ עֵ ת י ְֻׁשלַ ְך ַהחּוצָ ה ַׂשר ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה" .לפי פסוק זה ,מות ישוע
השיג שני דברים :המשפט של העולם הזה ,והשלכת שר העולם הזה החוצה.
יח אֶ ת ָהעֹולָ ם עַ ל חֵ ְטא וְעַ ל צֶ דֶ ק וְעַ ל ִמ ְׁשּפָ ט; ...עַ ל ִמ ְׁשּפָ טּ ,כִ י נִ ְׁשּפַ ט ַׂשר
בהמשך אמר ישוע :כאשר יבוא המנחם הוא "יֹוכִ ַ
ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה" (יוחנן טז .)11-8
"ּבּטֵ ל אֶ ת
מות המשיח הביא עמו משפט אישי לשטן עצמו וגם לכל לגיונותיו הדמוניים ,כנאמר בקולוסים ב ִ :15-14
ּוב ַה ְפ ִׁשיטֹו אֶ ת עָ צְ ַמת ָהרָ ׁשֻ ּיֹות ו ְַה ְשֹרָ רֹותִ ,הּצִ יגָ ן לְ רַ אֲ וָה
ְׁשטַ ר ַהחֹוב אֲ ֶׁשר ָהיָה נֶגְ ּדֵ נּו עַ ד ּתֻ ּמֹו וֶהֱ ִסירֹו ְּב ָת ְקעֹו אֹותֹו ּבַ ּצְ לָ בְ .
ְּב ַתהֲ לּוכַ ת נִ צְ חֹונֹו ,נִ ּצָ חֹון ֶׁש ִה ִשֹיג ּבֹו".

 .VIIטיהור הדברים השמימיים

מות המשיח טיהר את הקדושים וגם טיהר דברים בשמים .ברומים ח  23-20נאמר..." :הֵ ן ַה ְּב ִריאָ ה ...הֻ כְ נְ עָ ה לַ הֶ בֶ ל
יֹוד ִעים ֶׁשּכָ ל ַה ְּב ִריאָ ה
אֹלהים .אָ נּו ְ
ְּב ִת ְקוָה ֶׁשּגַ ם ַה ְּב ִריאָ ה עַ צְ ָמּה ְּתׁשֻ ְחרַ ר ִמ ִּׁש ְעּבּוד ַהּכִ ּלָ יֹון אֶ ל ַהחֵ רּות ו ְַהּכָ בֹוד ֶׁשל ַהּבָ נִ ים־לֵ ִ
רּוח ,נֶאֱ נ ִָחים ְּבנ ְַפ ֵׁשנּו
נֶאֱ נ ַַחת וְסֹובֶ לֶ ת ּכִ ְבצִ ירֵ י לֵ דָ ה עַ ד ַהּיֹום ַהּזֶ הְ .ולֹא זֹאת ִּבלְ בַ ד ,אֶ ּלָ א ּגַ ם אֲ נ ְַחנּוֶׁ ,שּיֵׁש לָ נּו ִּבּכּורֵ י ָה ַ
ּומצַ ִּפים לְ ִמּמּוׁש ִאּמּוצֵ נּו לְ בָ נִ ים  -לִ ְפדּות ּגּופֵ נּו".
ְ
הבריאה כולה ,שכוללת את כדור הארץ ואת כל העולם השמימי ,הגופים השמימיים או הרקיע הראשון והשני ,טוהרה
על ידי מותו של המשיח.
דברים דומים נאמרים באיגרת אל העברים ט " :24-21וְכֵ ן ּגַ ם עַ ל ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְעַ ל ּכָ ל ּכְ לֵ י ַה ָּׁשרֵ ת ִהּזָ ה אֶ ת ַהּדָ ם .אָ כֵ ן עַ ל ִּפי
ּובלֹא ְׁש ִפיכַ ת ּדָ ם אֵ ין ְמ ִחילָ ה .לָ כֵ ן ָהיָה צָ ִריְך לְ טַ הֵ ר עַ ל יְדֵ י אֵ ּלֶ ה אֶ ת ַה ְּדבָ ִרים אֲ ֶׁשר הֵ ם
ַהּתֹורָ ה ּכִ ְמעַ ט ַהּכֹל ְמט ָֹהר ְּבדָ םְ ,
יח לֹא נִ כְ נַס
טֹובים מֵ אֵ ּלֶ ה .הֲ רֵ י ַה ָּמ ִׁש ַ
ּדֹור ִׁשים זְ בָ ִחים ִ
ימּיִ ים עַ צְ ָמם ְ
ַּת ְבנִ ית ַה ְּדבָ ִרים ַהּנִ ְמצָ ִאים ּבַ ָּׁש ַמיִם ,אֲ בָ ל ַה ְּדבָ ִרים ַה ְׁשמֵ ִ
אֶ ל ִמ ְקּדָ ׁש אֲ ֶׁשר נַעֲ ָׂשה ִּבידֵ י אָ דָ ם וַאֲ ֶׁשר הּוא ּבָ בּואָ ה ֶׁשל ָהאֲ ִמ ִּתיּ ,כִ י ִאם ּבָ א אֶ ל עֶ צֶ ם ַה ָּׁש ַמיִם לְ הֵ רָ אֹות עַ ָּתה ּבַ עֲ דֵ נּו לִ ְפנֵי
ֹלהים".
ָהאֱ ִ
נאמר כאן שישוע טיהר את הדברים הנמצאים בשמים עצמם .אבל ,מדוע היה צורך לטהר את הדברים שבשמים?
יש לזכור שהתמרדות השטן ונפילתו ממרום התרחשו בשמים .כתוצאה מכך חדר חטא "אֶ ל עֶ צֶ ם ַה ָּׁש ַמיִם" והמקדש
השמימי שבו שירת השטן קודם לכן ככוהן ,נטמא .לכן נזקק המקדש השמימי לטיהור בדם בדיוק כפי שהיה נחוץ
לטהר בדם את המקדש הארצי .דמם של בעלי חיים הספיק לטיהור המקדש הארצי ,אך לא היה בו די לטיהור המקדש
השמימי .לשם כך נדרש דם נעלה יותר :דמו של המשיח .כך שדמו של ישוע שימש לטיהור המקדש השמימי.

 .VIIIהבסיס לשלום

מותו של ישוע מספק את התשתית לשלום בשלושה תחומים .ראשית ,הוא הבסיס לשלום בין אלוהים והאדם" :עַ ל ּכֵ ן
יח" (רומים ה .)1
ֹלהים הֹודֹות לַ אֲ דֹונֵנּו יֵׁשּועַ ַה ָּמ ִׁש ַ
לְ אַ ַחר ֵׁשהֻ צְ ּדַ ְקנּו עַ ל ְס ַמְך אֱ מּונָה יֵׁש לָ נּו ָׁשלֹום ִעם אֱ ִ

יתי
ּוס ִק ִ
ִיהּודי ,אֵ ין ִמילָ ה וְעָ ְרלָ ה ,אֵ ין לֹועֵ ז ְ
שנית ,מות ישוע הוא גם הבסיס לשלום בין יהודים וגוייםּ" :בַ ַּמּצָ ב ַהּזֶ ה אֵ ין ְיוָנִ י ו ִ
יח הּוא ַהּכֹל ּובַ ּכֹל" (קולוסים ג  .11ראה גם אפסים ב .)16-11
חֹורין ,אֶ ּלָ א ַה ָּמ ִׁש ַ
וְאֵ ין עֶ בֶ ד ּובֶ ן ִ
"ּובאֶ ְמצָ עּותֹו לְ רַ ּצֹות אֶ ל עַ צְ מֹו אֶ ת ַהּכֹל .הֵ ן ַמה
שלישית ,מות ישוע הוא הבסיס לשלום ביקום ,לפי קולוסים א ְ :20
ֶּׁשּבַ ָּׁש ַמיִם וְהֵ ן ַמה ֶּׁשּבָ אָ רֶ ץְּ ,באֶ ְמצָ עּותֹוּ ,בַ עֲ ִׂשּיַת ָׁשלֹום ְּבדָ מֹו עַ ל ַהּצְ לָ ב".
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 .IXהבסיס לישועת עם ישראל

עם ישראל ייוושע יום אחד הודות למותו של המשיח .יום יבוא וכל עם ישראל יאמין בו .התנ"ך מלמד זאת בדברים ל 3
ובירמיהו לא  .34-31הברית החדשה טוענת זאת ברומים יא  .29-25תוצאה זו הנובעת ממותו של המשיח – ישועתו
העתידית של עם ישראל – היא גם תנאי מוקדם לביאתו השנייה של המשיח.

 .Xהבסיס לכינון מלכות המשיח

ספר ההתגלות ה  14-8מלמד שמלכות אלף השנים לא תוכל לקום מבלי שהמשיח ימות .מותו הוא היסוד לכינון מלכות
המשיח.
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