וויטינברג 2017
וויטינברג  2017הינה הצעה לכנס בין לאומי בוויטינברג ,גרמניה .ה  31לאוקטובר 2017 ,יציין  500שנה
ליום בו מיסמר מרתין לותר את מסמך " 95התזות" לדלת כנסיית "כל הקדושים" ) (Schlosskircheובכך
החל את מהפכת הרפורמציה.
החזון של הכנס הוא השתחוויה לישוע ,התאחדות איתו באבל שלו על הפילוגים ,ותפילה עבור אחדות כלת
המשיח.
עקרונות )בהתהוות(
 .1המטרה הבלתי ניתנת לערעור של ישוע ,היא לשוב לקהילתו העולמית המאוחדת.
 .2המציאות הנוכחית היא שקהילת המשיח העולמית מפולגת

בלב ,במטרה ,במחשבה ,ובמבנה

ארגוני.
 .aלכל פילוג יש סיפור.
 .bכל פילוג מביא צער לליבו של אלוהים.
 .cאת הפילוגים אי אפשר פשוט לבטל.
 .dכל פילוג ניתן לרפא ולגשר עליו בכוחו של אלוהים.
 .3פילוגים מחלישים את קהילת המשיח העולמית.
 .aישוע אמר "כָּל מַ מְ ָלכָה הַ מְ פֻ ֶלּגֶת בְּתוְֹך עַ צְמָ הּ

תֵּ חָ ֵרב ,וּ ַבי ִת עַ ל ַבּי ִת י ִפּ ֹל ָבּהּ ".אנחנו

כמובן לא מאמינים שמלכות אלוהים תיחרב או תקרוס ,אבל אנחנו מאמינים שהעיקרון
של ישוע ברור :הפילוג מחליש.
 .bשאול אומר" :וּ ְלכָל אִ ישׁ נִתֶּ נֶת הִ תְ גַּלּוּת הָ רוּחַ כְּדֵ י לְהוֹעִ יל ...ו ְאִ ם יִכְאַב אֵ יבָר אֶ חָ ד ,כָּל
הָ אֵ יב ִָרים י ִסְ בְּלוּ אִ תּוֹ; ו ְאִ ם י ְ ֻכבַּד אֵ יבָר אֶ חָ ד ,כָּל הָ אֵ יב ִָרים י ִשְׂ מְ חוּ אִ תּוֹ) ".ראשונה
לקורינטים י"ב (26 ,7
 .cאחידות חיצונית כפויה גם היא מחלישה את הקהילה .שאול גם אמר" :אָמְ נָם י ֵשׁ מַ תָּ נוֹת
שׁוֹנוֹת ,אֲ בָל הָ רוּחַ הִ יא אוֹתָ הּ רוּחַ  ...ו ְאָכֵן אֵ ין הַ גּוּף אֵ יבָר אֶ חָ ד אֶ לָּא ַרבִּים ...אֲ בָל אֱ ֹלהִ ים
שָׂ ם אֶ ת הָ אֵ יב ִָרים בַּגּוּף ,כָּל אֶ חָ ד ו ְאֶ חָ ד מֵ הֶ ם עַ ל פִּ י ְרצוֹן אֱ ֹלהִ ים .ו ְאִ לּוּ הָ יוּ ֻכּלָּם אֵ יבָר אֶ חָ ד,
אֵ יפ ֹה הַ גּוּף?" )ראשונה לקורינתים י"ב (19 ,18 ,14 ,4
אחידות מעשה ידי אדם אינה זהה לאחדות הטבעית בהשראת אלוהים .בניגוד לפילוגים
ולאחידות מלאכותית ,ששתיהן מחלישות את קהילת המשיח ,המגוון מחזק את הקהילה.
 .dרבות מן המחלוקות בקהילת המשיח קשורות למגוון שבה .מנהיגי הקהילות שעדין אינם
מושלמים בצלם המשיח ,מוצאים את עצמם פעמים רבות בסכסוך עם אחרים שניחנו

במתנות שונות או תפקידים שונים .המחלוקות האלו פוגעות בגוף המשיח ,ואף יוצרות
תקדים למנהיגים אחרים ללכת בעקבותיהם ,במקום ללכת בעקבות תוכנית אלוהים
למגוון .אם כל המנהיגים היו מושלמים בצלם המשיח ,לא היו פילוגים ,והמגוון בגוף
המשיח היה משגשג.
 .4על קהילת המשיח לקונן על הפילוגים שבה.
 .aהקינה הינה אבל פומבי לפני אלוהים הנעשה במשותף.
 .bלאבל נדרש זיכרון העבר.
 .cלאבל נדרש רגש.
 .dישוע קונן על הפילוג של אנשי ירושלים בחפצו לקבץ את בניה )מתי כ"ג  .(37האם אינו
מתאבל גם על הפילוגים בין המאמינים ורוצה לקבצם יחד?
 .eהאבל לכשעצמו אינו פותר את בעיית הפילוגים .הוא מכיר בחומרת הבעיה ,ומציג אותה
לפני אלוהים האב ,בבקשה שהוא יביא לה פיתרון.
 .fהאבל אינו מבזה אנשים או מסורות.
 .5על קהילת המשיח העולמית להתפלל עבור פיוס ואחדות.
 .aישוע עשה זאת )יוחנן י"ז(
 .bשאול עשה זאת )אל הרומים ט"ו(
 .cקהילת המשיח לאורך הדורות עשתה זאת .לדוגמא ,התפילה הבאה נלקחה מתוך
הליטורגיה הקתולית של "השעות":
"אדון ,שמע את תפילת עמך והבא את לבבות המאמינים יחד בהלל לך ובצער משותף עבור
החטאים שלהם.
רפא את כל הפילוגים בין המשיחיים שנוכל לשמוח באחדות המושלמת של קהילתך ולנוע
יחד כגוף אחד לחיי עולמים במלכותך"
 .dבימים אלו ,רוח הקודש מעוררת נחשול עצום של השתחוויה ותפילה .תפילה רבה מכוונת
לבקש מאלוהים לרפא את פילוגי קהילת המשיח וליצור גוף מאוחד במשיח.
 .eתפילה דורשת אמונה ,לא פתרונות גאוניים .בעיה שנראית לכאורה בלתי פתירה ,אינה
בעיה שלא ניתן להתפלל עליה .תפילה בנושאים אלו היא תפילה המביאה תהילה
לקהילת המשיח כי היא דורשת אמונה והסתמכות על כוח אלוהים.
תפילה המבקשת מאלוהים לאחד את קהילתו היא תפילה עבור בעיה שאינה יכולה להיפתר בעזרת רעיון
מחוכם ,מנהיג כריזמטי ,או תוכנית פעולה מדוקדקת .אלוהים חייב להיות זה שפועל ,אחרת זה לא יקרה.
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