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פרדריקסןפאולה

יהודי?היוכשהנוצוים

הראשוןהדוד
פרדריקסןפאולה
בויליפתחמאנגלית:

עמ'226תשפ"ב,מאגנס,

ישוהישראליהקוראבור

לאחדנחשבמזמןכבר

שוניםספריםמשלנו.

ובהםדמותו,עלבעברית

ביססו׳ישו׳,פלוסרדודשלספרו

היהודייםהשורשיםאתפרטיםלפרטי

גםהמהדהדיםשורשיםבשורתו,של

היהודיתהספרותשלאחריםבאגפים

חז"ל.שלבמסורותואפילובתקופתו

למקדשולמצוות,לתורהנאמןהיהישו
אורחהציעהואזוובמסגרתולעמו,

שלאמשיחיתוציפייהיותרמוסריחיים

המשיחיתמהאווירהמהותיבאופןחרגה

בארץהיהודיםבקרבשנפוצההטעונה

הציפייההראשונה.במאהישראל

במהרהשמיםמלכותשללבואה

ויומרותנסיםמעשינלוושאליה

אמנםערערהישושלמצדומשיחיות

עלואיימההמוכרהחברתיהסדראת

והכהניםהפרושיםכמומרכזיותקבוצות

בנוףהיטבהשתלבההיאאךהצדוקים,

היהודיתהחברהאתשאפייןהכיתתי

השני.הביתבתקופת

לממשיניופאולוסבין
מהחברהחלקשהיהמישובשונה

בשורתאתהפיץפאולוסהיהודית,

הנכרים,בקרבישושלמשיחיותו

בישוהאמונהאתהציבולכאורה

מקובלוהמצוות.התורהלקיוםכתחליף
שנושאכמיפאולוסאללהתייחס

לנצרותהיהדותביןלפיצולבאחריות

בארבעיםאךחדשה,דתוכמייסד

עמוקשינויהתרחשהאחרונותהשנים

מגמותותורתו.עמדותיובהערכת

לחיקפאולוסאתהחזירועכשוויות
התנועהאתגםאתוויחדהיהדות,

עשרותבמשךשפעלההמשיחית

ישו.שלצליבתושלאחרהשנים

מראשיהיאפרדריקסןפאולהפרופ׳

שספרהולאחרזה,בענייןהמדברים

להיחשףהזדמנותנוצרהלעבריתתורגם
בחקרמציעהשהיאהחלופיתלתפיסה

ויהדותהקדומההנצרותשלתולדותיה

האחריםוהשליחיםשפאולוסשניבית

מבשרה.בשרהיו

בסיסיתטענהניצבתגישתהביסוד

לפרשנותנרחבותהשלכותבעלת

הקשרהולשחזורהחדשההברית

פעלהישושלצליבתולאחרהיהודי:

גאולהשלבתודעההמשיחיתהתנועה

ותחייתהגאולהחבריהבעינימיידית.

ישו,שלתחייתועםהחלוכברהמתים

בחייעודבמהרה,כיהייתהוהציפייה

ומלכותיושלםהתהליךהשליחים,

שובועםהדרהבמלואתתממשהשמים

ז',)דניאלשמן-א"ענני"עםישושל

י"ג(.

לכתמרחיקתמשמעותישזולתובנה

הפנייההתקופה.בניהמקורותבהבנת

נבואתשלכמימושהנתפסההנכריםאל

זכריה:
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ההבדלאתלהביןאפשרזותפיסהלאור

מצויהואכישחשמיביןהמהותי

מילביןהגאולהתהליךשלבעיצומו

בדיעבדהגאולהסימניעלשמתבונן

המשיחייםהמסריםאתלהפוךומבקש

יציבהוקהילתיתפולחניתלמסגרת

לאפאולוסחדשה.לדתכלומרוקבועה,

הואעצמובעינישכןחדשה,דתהקים

ופעלההיסטוריהשלהאחרוןבדורחי

שלהקרובלבואותבליושביאתלהכין

מאוחריםכותביםאליו,בניגודהגואל.

אלההחדשה,הבריתספרותשליותר

הגואל,שלהמיידיתמשיבתושהתפכחו

אתקודמיהםבמעשילראותביקשו

הכנסייהשלההיסטורילתפקידההמסד

נגאל.לאשעדייןבעולם

שנהכעשריםבמשךפעלפאולוס

לוקסואילוישו,שלצליבתולאחר
מעשיספרואתספרואתחיבר

יותר.מאוחרשניםכיובלהשליחים

התהליךאתמסמןביניהםהפער
חוויותיהםאתמחדשוצובעהזה

ישומאמינישלעולמםתמונתואת

בדיעבדלנושנראהמההראשונים.

שלעולם,סדרישלמוחלטתכשבירה

ישראל,סגולתושלהתורהמצוות
שלבמציאותמתבקשמהלךהיה

גאולה.

קדמוהבשורותהסיפורסדרמבחינת
מאוחרנכתבוהןאבלפאולוס,לח"

שלמדקוס,שאחתדיוקנויותר.
שלתרגוםמתוךלו,מיוחסתהבשורות

1495קלסית,לארמניתהחדשההברית

,לונדוןולקםאוסף

לסיפורחדשסדר
פרדריקסןשמציעההחדשהלתמונה
לחיבוריםבהתייחסותמהפכהנלווית

החדשה.הבריתבספרותהשונים

כסדרההחדשההבריתקוראי

ומותוחייולסיפורקודםמתוודעים

בספרימובאשהואכפיישושל
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התעכבו,המתיםותחייתהגאולה

חדשהלדתהפכההגאולהובשורת

מחוץדווקאלהצלחהשזכתה
פאולוסאיגרתסוףהיהודי.לעם

אלאיגרתוותחילתהאפסיםאל

השנייההמאהיווני,ידכתבהגלטים,

השלישיתהמאהאו

ביןמהותיהבדליש
מצו׳הואשהשנימ׳

תהליךשלבעיצומו
שמתבונןמ•לביןהגאולה
בדיעבדהגאולהסימניעל

אותםלהפוךומבקש

שהיאיציבהלמסגרת

חדשהדתלמעשה

בבשורותהתיאוריםהבשורות.

לזה,זהקרוביםולוקסמרקוסמתי,
ייחודית.גרסהמופיעהיוחנןובבשורת

לספרהקוראיםמגיעיםבהמשך

שלהמשךשהואהשליחיםמעשי

כיצדולומדיםלוקספיעלהבשורה

ישומאמינישלהתנועההתפשטה

בירושליםהקבוצהשלמפעילותההחל

ועדישושלותחייתוצליבתולאחר

ידיעלבתפוצותהבשורהלהפצת

השליחיםמעשיאחריופאולוס.פטרום

האיגרותהחדשהבבריתמופיעות

באסיהלקהילותפאולוסשלהשונות

וברומא.ביווןהקטנה,

אתתואםהחיבוריםסדר

הואולכאורהההיסטורית,ההתרחשות

מתנועההעמוקהשינויאתמשקף

בינלאומיתלתנועהמקומיתיהודית

באופייהשינויחלהתפשטותהשעם

המעונייניםקוראיםובאמונותיה.
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לאהתנועהשלהיהודייםביסודותיה

לפרקיםמעבררובפיעלימשיכו
ונראההשליחים,מעשישלהראשונים

עולמועלרבמידעלדלותאפשרכי
השונותמהגרסאותישושלהיהודי

פאולוס,הבשורות.בספריהמובאות
בקיוםהצורךאתבמפורששדחה

כברישראל,לעםנאמנותוואתמצוות

חדש.מסיפורחלקנראה

תואםאינוהאירועיםשסדראלא

זהואיןהחיבורים,שלהיצירהסדראת

הבריתחלקימכלבכך.מהשלעניין

פאולוסשלאיגרותיודווקאהחדשה

בשנותנכתבווהןביותר,הקדומותהן

פאולוסהגדולה.המשיחיתהציפייה

ישומאמינישללעולמםעדותמספק

ומעשיהבשורהספריואילוהראשונים,

קודמיםאירועיםהמתאריםהשליחים
עשרותנכתבוכרונולוגיתמבחינה

פאולוס,שלאיגרותיואחרישנים

ואפילוהראשונההמאהסוףלקראת

ספרישלמחבריהםיותר.מאוחר

שפרדריקסןבתקופהפעלוהבשורות
שהכנסייהלאחרמשיחית,פוסטמכנה

בעולםיציבדתיכארגוןהתבססה

אתלהכחישאפשראיאמנםהנכרי.

ישושלמתקופתומסורותשלקיומן

אותןעיבדוהבשורותמחבריאךעצמו,
תקופתםלצורכילהתאימןכדימחדש

וקהילתם.
אלהמחקריותבתובנותחמושה

מבעדלחדורפרדריקסןמבקשת

ולמטעניםשבדיעבדהפרשנותלשכבות

רבתבתקופהשהצטברוההיסטוריים

ראשיתהאתלתארכדיזותהפוכות

תנועההיהודית.המשיחיתהתנועהשל

אינטנסיביתבציפייהמצויההייתהזו

במהלךמסריהאתלהתאיםונדרשה
לשמרכדיבשורתהאתולעדכןהשנים

מוותרתאמנםפרדריקסןחיוניותה.את
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במורכבותמדוקדקפרשניעיסוקעל

מחיבוריאחדכלשלהטקסטואלית

הדבריםסיפוראךהחדשה,הברית

שללעדותםלהאזיןלקוראיםמאפשר

הראשונים.ישומאמיני

פסח?באותוקוהבאמתמה

ומאנזיניוישושלבדבקותםפותחהספר

המשיחיתבציפייהוחותםבמקדש

עמדהמקדשבקרבם.עוררשחורבנו

תקופה,באותההיהודיתהזהותבמוקד

כדינרחביםדיוניםמקדישהופרדריקסן

ופאולוסישושלהזדהותםאתלבסס

בכלמפתחנקודתזוכימראההיאאתו.

שהובילוהאירועיםאתלשחזרניסיון

ולניסיונותולצליבתו,ישושללהסגרתו

ומדוע.אותולהרוגביקשמילהבין

הראשונים,הבשורהספרידווקא

הדבריםסיפוראתלכאורההמשקפים

המסירמפוקפקתיאורמציעיםהמקורי,

מהרומיםישושללמותוהאחריותאת

אלההםכאילולכהנים,אותוומעביר

בעיצומוישואתלהסגירשהחליטו

עלמחאתובעקבותהפסחחגשל

חורבןעלונבואתובמקדשההתנהלות
והצדקתהיהודיםהאשמתירושלים.
בדורותהבשורותלמחברינוחהרומא

הפוליטימותואךיותר,מאוחרים

מורדיםלצדהרומיהצלבעלישושל

למותו.המקוריהרקעאתחושףנוספים

פיעלבבשורההמובאתמהגרסה

מחאתוכיפרדריקסןלומדתיוחנן

וכיהדים,עוררהלאבמקדשישושל

תורתבתפיסתו.פעיליםהיוהרומאים

לאעצמוישושלהפסיביתהגאולה

הםולפיכךהרומי,השלטוןעלאיימה

ארוכהתקופהבמשךללמדלואפשרו

באותוכימשערתפרדריקסןבמקדש.

לגאולה,מוגדרבתאריךישונקבפסח

העריץאשרההמוןאתשלהבוכך
אחראיםשהיוהכהנים,כמשיח.אותו

כקבלניהציבוריהסדרלשמירת
יותרמההמוןחששורומא,שלמשנה

הכירו,כברתורתושאתמישומשחששו

עצרוהםשליטהאיבודלמנועוכדי

בסופורומים.שוטריםבעזרתאותו

פונטיוסבהוראתנצלבהואדברשל

ועלבמלכות,מרידהבאשמתפילאטוס
רקהיהודים.מלךהיהכינכתבהצלב
סצנהנוספהיותרמאוחרותבמסורות

יהודיהמוןשבמהלכופומבימשפטשל

העומדתיאורישו,אתלצלובדרש

התמיכהלתיאורעמוקהבסתירה

בכניסתוישואתשליוותהההמונית

לירושלים.

כפיהדבריםמהלךשחזור

היהודיםאתמצילמציעהשפרדריקסן

שלאנראהאךישו,שלהריגתומאשמת

התבוננותהעיקרית.תכליתההייתהזו

בירושליםשהתבססההתנועהעל

לאחרמידמרשימיםלממדיםוצמחה

אחדותתמיהותמעוררתנהרגשישו

הראשוניםהבשורהספר•

מפוקפקתיאורמציעים
האחריותהמסיראת

מהרומיםשלישולמותו

לנהניםאותוומעביר

ותלמידיוישובבשורותהכתובלפי

מקרבןהאחרונהבסעודהאכלו
הגאולהבבשורתהאםהפסח.

פוליטי?סיכוןגלוםהיהשלהם
דהלאונרדוהאחרונה','הסעודה

1498קיר,ציורוינצ'י,

מילאנוגרציה,דלהמדיהסנטהכנטיית

הערה
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המעיטובבשורותהסיפורים

אתוהאשימוהרומאיםשלבחלקם

הנציבישו.שלבמאסרוהסנהדרין

קיר,ציורפונטיוספילאטוס,הרומי
פילאטוסשלהחדשההכנסייה

שבאוסטריהגריפןבעיירה

Niki.Lצילום:

דווקאפרדריקסןלדעת
שכיהודיפאולוס־ $TS1$פאולוסשכיהודי$TS1$$DN2$פאולוסשכיהודי$DN2$המשיך

עלאסראךמצוותלקיים

זאת-לעשותהנכוים

שמרניתבעמדההחזיק

כיצדלפתור:מבקשתשפרדריקסן

שלהשהמשיחאףעלהתנועהשרדה

שבאוישותלמידיבחרומדועמת,

פעילותםבסיםאתלקבועמהגליל
הצליחוהםואיךדווקאבירושלים

המונים?סביבםלאסוף

מתעכבתהמתיםתחיית

ישושלהמבישמותוכילומרמקובל

אתמחדשלעצבתלמידיואתהניע

העם,בעדמכפרשמותוהמשיחדמות

אינוזהמסוגרעיוןשלחידושואך

אנושבובמקרהואילורגע,בןמתרחש

מיידיתהתבססותעלמדוברעוסקים

אכןישואםבירושלים.התנועהשל

חזוןהפיץחברתית,בביקורתעסק
הקרבההשמיםמלכותעלמעורפל

מהגליללראשונהמותוערבועלה

הבשורותשגורסותכפילירושלים,

שהתנועהצפויהיההראשונות,

שקרהכפימותולאחרתתפרק

מותלאחראחרותמשיחיותבתנועות

קרהלאזהלמהלהסבירכדיהמנהיג.

המשיחיהמתחאתפרדריקסןמעצימה

בירושליםלעוררהצליחשישו

ירושליםאנשיפעילותו.בתקופת

גםולבסוףתורתו,אתלהכירלמדו

נבואתו.שלהמיידילמימושהציפו

אךעצמו,ישואתסילקוהרומים
תושביבקרבשהועצםהמשיחיהמתח

בעינו.נותרירושלים

שמועותנפוצוישושללמותוסמוך

לאואלההתגלותו,ועלתחייתועל

שלעדותוארוכה.תקופהבמשךחדלו

משמעותהאתלהביןמאפשרתפאולוס

המאמיניםבקרבזוחוויהשלהמקורית

הראשונים:

המתיםמןהוקםהמשיך!עתהאבל

הראשונה)׳האיגרתהישניםראשית

דליטש,פרנץבתרגוםהקורינתים׳אל

.(20ט"ו,

יותרמאוחרותלפרשנויותבניגוד

לייחודועדותישושלבתחייתושראו

פאולוסהעתידי,לבואווסימןולמעמדו

הראשוןרקהואישוכיבגלויאומר

תקופתשלתחילתהעםלתחייהשיקום

הימים.אחרית

כאמורנכתבושדבריולוקס,בעוד

אתלעקורביקשיותר,מאוחר

פאולוסהימים,בקץשעסקוהמסורות

בעידןחייםהםכיחשבודורוובני
התהליךלהשלמתוציפוהמתיםתחיית
מותלאחרשנהעשריםגםרגע,בכל

ישושליחינטשוזותקופהבמשךישו.

והתקיימובגלילפרנסתםמקוראת
מתוךתרומותבאמצעותבירושלים
שייעורהא,להתגלותקרובהציפייה

כלכליתתכניתללאקודשו.ממקום

הםטווחארוכתאסטרטגיהוללא

בשורתשללהפצתהבקדחתנותפעלו

הגאולה.

ישושלצליבתועםשהחלמה

תחייתשלראשוןכמבשרותחייתו

כתהליךהזמןבחלוףהתפרשהמתים,
ביאותמשתיהמורכבגאולהשל

דמויות.שתיבעלמשיחשלנפרדות

נדרשוהמתמשךהמצבאתלהצדיקכדי

ולפתחהמקראותאללחזורהמאמינים

הערה




העולםגו"אל
יותרהידועהתרסי,שאולששלחאיגרות13כלולותהחדשהבברית

סעלההמחקראירופה.מזרחבדרוםולקהילותלאנשיםפאולוס,בשם

מאיגרותיוקטעיםאחרים.ידיעלנכתבולוהמיוחסותמהאיגרותחלקכי

המפהעלפאולוסשלהעיקריות

אותו,חיזקהולנמעניולוהמשותפתהאמונה
תסייעמעצרועלהידיעהעצםכ׳האמיןוהוא

שבפיו.המשיחיתהבשורהלהפצת

אלהפיליפים
הקהילהאנשילפיליפיםמהכלאנתבפאולוס
בשורתו:אתשקיבלהבאירופההראשונה

הבש'1רהשבראשיתפיליפ"םאתםגם!ידעי?

מן"אוזתל'התחברהלאממקדויפאכצאת׳
)'אלבלבדאתםאםנ׳ומרנןלמשאהקהלות
הפילפ"םד/51(.

רומא#

תרסוס

פיליפי

סלוניקי

•קורינתוס

אלהנלעים
אחדותנוצריותקהילותהיוגלטיהבאזור

מצוות.ולקייםלהימולהרצוןבהןשפשט

האמונהכ׳וטעןאתןהתפלמספאולוס

עלקללההמביאותהמצוותעלעדיפה
אותן.מקיימיםשאינםניווןהיהודים
פאולוס:אמרהיהודילניפא

התסלוניקיםאל
פאולוספנהאחרותמוסרוהטפותכיבושיודברילצדיצדקשלאאנחנו•‘שברעיםמפניאבל

עלבאבלםלהמעיטלהםוהורהסלוניקילאנשיבאמונתאםכ׳התורהמעשי׳מת(ףאדם

המתים:.(16,ב'הגלט"ם׳)'אלסמשיחיטוע

ליאלמעןדברמכםנכחדלאאח׳הןשניםדברןעל

נאמיןאםתקוהוב׳להםאיןאיטרכאחריםתעצבו
אתהןשניםגםהא־לוהיםמת.י.טועררוי’נן;ביאאטר
התסלוניקים'אלהראשונה)׳האיגרתאתו'ביטוע
.(14-13,ד'

הדומיםאל

כ׳פאולוסמבטיחלרומיםבאיגרת

מהםאחדכלמובילהבישוהאמונה

יהודי:אינואםגםלישועה

היהודיהואעיטםלמראהסמצןןלאכ׳

כ׳סמילה.היאבבשרהנראההאות'ולא

היאומילההואןהודיאדםשלתוכואם

)׳אלכפיהכתב]לאהרוחכפיבלב
('29-28,הרומ"ם׳"ב׳

mu?הקורינתיםאלאיגרות
אתשקיבלואליליםעובדיהיוהקורינתיס

להיבדללהםקראופאולוסישו,בשורת
כסעלקדושיםאנשיםלהושיבמהזנות,

באיגרתרחבה.בידצדקהולתתהמשפט

עלמקיףוחשבוןדיןנתןהואהראשונה
לקהלו.פנהשבשמההסמכות

הגיעאשרמשיחמשיח,שלמורכבדגם

הואובינתייםבעתיד,שובויחזורבעבר

ה^.שללצדומחכה

דודביתלשושלתהמיוחסהצלובישו

שיתגלההלוחםדודבןמשיחגםהוא

מלכותכליבטלבשופר,לבואלעתיד

שזהעדרגליו.תחתאויביווישיתושלטון

כפימאומץ,בןשלמעמדישומקבליקרה

המלך:דודשלבנועלשנאמר

לבןלייהיהוהואלאבלואהיהאני
י"ד(.ז',ב׳)שמואל

שאמרכפיהגבורהלימיןיושבוהוא

דוד:

שבלאדניה׳נאםמזמור,לדוד

לרגליךהדםאייביףאשיתעדלימיני,
א׳(.ק"י,)תהלים

התפיסהפרדריקסן,שלדרכהפיעל

שלבהתפתחההמשיחשלהמורכבת

לנסיבותלהתאיםכדישלבאחר

המשיח.השתהותעםהמשתנות

אתהניעהגםהמתמהמהתהגאולה

תורתו.להפצתלפעולישומאמיני

בואואתלעכביכולכברמהסוף,סוף

לאשבשורתוהעובדהלאאםבשנית

דיה?נפוצה

הערה




ספריםביקורת

לעמים?הבשורהמה
בןהמשיח,שלדמותועיצובלצד

הבשורהקבעההאדם,ובןהאיוהים

שלהחברתיתדמותהאתהגוייםאל

תהליךכיטוענתפרדריקסןהכנסייה.
שרגיליםממהאחרבאופןהתרחשזה

בהתאםפעלווהשליחיםישולחשוב.

הראשוןבשלבשלפיוהנביאיםלחזון

לשובצריכיםהאובדות',׳הצאןישראל,

אמוריםהגוייםכךאחרורקה',אל

פנובתפוצותגםלמהלך.להצטרף

ישראל,לקהילותכלקודםהשליחים
כיגילוהםמקרהבדרךכמעטאבל

שמיםיראינכריםבקרבההיענות

הייתההיהודיותלקהילותשנספחו

לאלתרנאלצוהשליחיםיותר.גבוהה

האלהלנכריםשתתאיםפעולהדרך

לחזוןוהצטרפותםלגאולה,שציפו
למימושו.ראיהעבורםהיוותההמשיחי

חריפהמחלוקתהתגלעהזובנקודה

להצניעניסהאמנםלוקסהשליחים.בין

מנגנוןותיארהשליחים,במעשיאותה

היאאךוהרמוני,מתפקדכנסייתי

באיגרותיוהעוצמהבמלואהתפרצה

הגלטיםאלבאיגרתפאולוס.של

מהנכריםשדרשומיעלפאולוסזועם

הואובכךהמצוות,אתעצמםעללקבל

יותרמאוחריםקוראיםבעינימצטייר

מהמסורתבשורתואתשניתקכמהפכן

ההפךפרדריקסןלדעתאךהיהודית.
יילווהנביאיםדבריפיעלהנכון.הוא

ישראל,עםאלהימיםבאחריתהגויים

שמצוימיאליהם.יצטרפולאהםאך

יכולאינוגאולהשלממשיתבתודעה

בכךשהרילהתגייר,מהנכריםלדרוש
שעמיה^והיתהתכניתאתמערערהוא

ישראל,לצדה׳לעבודתיצטרפוהארץ
י׳(.י"א,)ישעיהוידרשו"גרם"אליו

פאולוסדווקאפרדריקסןלדעת

אךמצוותלקייםהמשיךשכיהודי
החזיקזאתלעשותהנכריםעלאסר

שמרנית.בעמדה

במשיחיות,ספוגהשהייתהזו,עמדה

בתפוצותהיהודיותהקהילותעלאיימה

ההופךלגיורשהתביעהבעודמכל.יותר

%i

שהצטרףפרושייהודיהיהפאולוס
התגלות,בעקבותישושללמאמיניו
פרושינותרפרדריקסןולדעת

פאולוס',של׳ההמרהבעמדותיו.
1542קיר,ציורמיבלאנג׳לו,

הפאוליניתבוותיקןהקפלה

••tg;"'׳* :י%||

UMI

*יא

שדרשוכפיליהודיםהנכריםאת

תופעההייתההאחריםהשליחים

אתלזנוחהבחירהומקובלת,מוכרת

העיראליפולחןואתהאבותמנהגי

היהדותבמסגרתשלאוהאימפריה

הפולחניהסדרנגדלהתרסהנחשבה

כיחששובתפוצותהיהודיםהנאות.

שהםיתגלהאםאליהםיתנכלהשלטון

עצביהם.אתלזנוחשכניהםאתמעודדים

בגאולהבטוחשהיהפאולוס,

אבלזה,מחששהוטרדלאהקרובה,

בחרוהימיםאחריתהתמהמהותעם

שהייתההגיורבדרךהאחריםהשליחים

היהשלאאףעלדנא,מקדמתמוכרת

לפיהמשיחי.החזוןאתלממשכדיבה

לקבלבישוהמאמיניםעלהיהדרכם
באופןולהצטרףהמצוותאתעליהם

פרדריקסןלדעתישראל.לקהלמלא

שלמעמדםסביבהמרכזיתהמחלוקת

ישירותנבעהתקופהבאותההנכרים

במרקםשכרסמההקץמהתמהמהות

היהודיות.הקהילותשלהחברתי

נפתחיםפרשנותשעו׳

ציפייהשלמחזוריםארבעהלאחר

האחרוןמהפסחהחללגאולהנכזבת
וניסיונוהתחייהחזיונותדרךישו,של

בהיכל,צלמואתלהעמידקליגולהשל

שה׳ובתקווההמקדשבחורבןוכלה

המשומםהשיקוץאתויסיריתגלה

כמסגרתהנצרותעוצבהמירושלים

תאולוגיים,מאפייניםבעלתחדשה
שנוצקועצמאייםוקהילתייםפולחניים

מספקתפרדריקסןהציפייה.בשנות

תנועהשלהדינמיקהעלמרתקמבט

האינטנסיבייםשמאמציהמשיחית

חרצוהגאולהשלמיידילמימוש

והקהילתיתהדתיתבזהותעמוקות
ובלתיצפוייםבלתילשינוייםוהובילו

קולעתזומבטנקודתהאםהפיכים.
פאולוסשלתורתולשורשיבהכרח

המשיחיותתפיסתשלולמקורותיה

להסתפקאפשראיכךלשםהנוצרית?
וישציטוטיםובמבחרכלליתבסקירה

הספרותבנבכיולפשפשמותנייםלאזור

והרבדים.הפניםמרובתהנוצרית

בספריהיהודייםהיסודותאחרהחיפוש

בתורתוגםזהובכללהחדשה,הברית

היסודמןשינהפאולוס,שלהחידתית

ולקוראיםהחדשה,הבריתחקראת
בו.להתגדרמקוםנותרעודהעבריים

ד"ויאיופווסענבוג

באוניברסיטהלתלמודבחוגבניומוצה

וקהילה'טהרההספומחבוהעברית.
ביןההלכהמסורותהעתיקהבעת
למטלה'טניביתיהדות

הערה



