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:בלבד

המדריך 

האבסולוטי  

.לחיים הדתיים



•Sola Scriptura





:1520שלוש המסות הלותרניות של 

An den christelichen)אל האצולה הנוצרית של העם הגרמני Adel deutscher Nation);

De Captivitate)על השבייה הבבלית של הכנסייה  Babylonica Ecclesiae);

Von der Freiheit)על חירותו של האדם הנוצרי eines Christenmenschen) .











1521, לותר בפני הדיאט בוורמס



1521מתוך נאום הרייכסטאג בוורמס –מרטין לותר 

על כן אין אני יכול לעזור לכתבי בדרך שונה מזו שהראה  . אדם אני ולא אלוהים

אמר , והמשרת סטר אל לחיו, על תורתו( הכהן)כאשר שאלו חנן . אדוני המשיח

בידיעתו שאינו , האדון עצמו". אם רע דברתי הוכח לי כי רעה היא: "(23יוחנן יח )

על אחת כמה  . ואפילו מעבד שפל, לא סירב לשמוע הוכחה נגד תורתו, יכול לטעות

להיות מוכן לבקש כל עדות שאפשר  , העלול לטעות, אדם עלוב, וכמה חייב אני

את  , למען רחמי האלוהים, על כן הנני  מבקש מכם. להביא לסתור את תורתי

להביא לי  -ויהא מעמדו נעלה או שפל , מכם או מכל אדם אחר, חסדכם הנשגב

י עדותם של כתבי הנביאים או  "הוכחות שתגלנה את טעותי ויכריעוני ע

, אדרבא. אהיה מוכן בהחלט לחזור מכל טעות אשר תוכח כטעות. האוונגליון

.אהיה הראשון לזרוק את כתבי לתוך האש

,  י הוכחות הגיוניות גלויות"או ע, י עדויות מכתבי הקודש"אם לא אוכרע ע( אבל)

כי  . והכרתי תשאר שבויה בדברי אלוהים, י הפסוקים שהבאתי"אשאר מוכרע ע

כי גלוי וידוע הוא שהם טעו לפעמים ואף , לא באפיפיור ולא במועצתו, אינני מאמין

כי אין זו דרך בטוחה או , לחזור מדברי איני יכול ואיני רוצה. סתרו את דברי עצמם

!אמן!  והאלוהים בעזרי. רצויה לאדם לעשות דבר מה בניגוד למצפונו



Martin Luther: “Hier stehe ich,
ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen!”







ם , ְלִפיָכְך12 יְכשֵׁ ַעל־ְידֵׁ ָחד ָבא שֶׁ ְטאָאָדם אֶׁ ב , ָלעֹוָלםַהחֵׁ קֶׁ ְטאְועֵׁ תָבא ַהחֵׁ ָכְך ָעַבר  , ַהָמוֶׁ
ת כָֻּלם ַהָמוֶׁ י ָאָדם ִמּׁשּום שֶׁ י ַהּתֹוָרה ָהָיה 13.ָחְטאּוְלָכל ְבנֵׁ י עֹוד ִלְפנֵׁ ְטאֲהרֵׁ ,  ָבעֹוָלםַהחֵׁ

ין ּתֹוָרה ְחָשב ְבאֵׁ ין הּוא נֶׁ אֵׁ ָלא שֶׁ תְבָכל זֹאת ָשַלט 14.אֶׁ ה ַגם ַעל  ַהָמוֶׁ ָאָדם ְוַעד ֹמשֶׁ מֵׁ
לֹא  ה שֶׁ לֶׁ ל ָאָדםָחְטאּואֵׁ ָרה שֶׁ ָרה ּדֹוָמה ָלֲעבֵׁ ר הּוא ְּדמּות, ַבֲעבֵׁ ָחד  ֲאשֶׁ ַמְקִביָלה ָלאֶׁ

ָהָיה ָעִתיד ָלבֹוא .שֶׁ
ד15 סֶׁ י ַמְּתַנת ַהחֶׁ ָרה ַכֲהרֵׁ י ָהֲעבֵׁ ן ִאם ִבְגַלל ; אּוָלם לֹא ֲהרֵׁ כֵׁ ָרהשֶׁ תּו  ָהֲעבֵׁ ָחד מֵׁ ל אֶׁ שֶׁ

ָחד יֵׁשּוַע ַהָמִשיחַ , ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה, ָהַרִבים ד ָהָאָדם ָהאֶׁ סֶׁ ד  , ְבחֶׁ סֶׁ ָשְפעּו ָלַרִבים חֶׁ
ָחד 16.ּוַמְּתָנתֹוֱאֹלִהים ה ָהאֶׁ ין ַהַמָּתָנה ְכַמֲעשֵׁ ָחָטאְואֵׁ ב ; שֶׁ קֶׁ ָרהִכי ַהִמְשָפט עֵׁ ַאַחת  ֲעבֵׁ

ד ִהיא , ָיָצא ְלַהְרָשָעה סֶׁ רֹות ַרבֹות ַמְּתַנת ַהחֶׁ י ִאם 17;ִזכּויֲאָבל ְלַאַחר ֲעבֵׁ ֲהרֵׁ ישֶׁ ַעל־ְידֵׁ
ָרה ָחד ָמַלְך ֲעבֵׁ ל ָאָדם אֶׁ תשֶׁ ת ַמְּתַנת  , ַהָמוֶׁ ד ְואֶׁ סֶׁ ַפע ַהחֶׁ ת שֶׁ ן ַהְמַקְבִלים אֶׁ כֵׁ ָכל שֶׁ

ָחד יֵׁשּוַע ַהָמִשיחַ  ן18.ַהְצָדָקה ִיְמְלכּו ַבַחִיים ִבְגַלל ָהאֶׁ ָרה ַאַחת ִהיא  , ּוְבכֵׁ ֲעבֵׁ ם שֶׁ ְכשֵׁ
י ָאָדם י  , ַהְרָשָעה ְלָכל ְבנֵׁ ל ַחִיים ְלָכל ְבנֵׁ ָחד הּוא ִזכּוי שֶׁ ה ְצָדָקה אֶׁ ן ַגם ַמֲעשֵׁ כֵׁ

ָחד ַנֲעשּו ָהַרִבים ְלחֹוְטִאים19;ָאָדם ל ָאָדם אֶׁ ִבְגַלל ִאי־ִציּותֹו שֶׁ ם שֶׁ ן ַגם ִבְגַלל  , ִכי ְכשֵׁ כֵׁ
ָחדיֵָׁעשּו ָהַרִבים ְלַצִּדיִקים ל ָהאֶׁ ַהּתֹוָרה ָבָאה ּוְבָכְך ַרבּו 20.ִציּותֹו שֶׁ

רֹות ִהְתַרָבה . ָהֲעבֵׁ יָכן שֶׁ ְטאֲאָבל הֵׁ ד ָשַפע עֹוד, ַהחֵׁ סֶׁ ַהחֶׁ
ר ם 21.יֹותֵׁ ְטאְוָכְך ְכשֵׁ ַהחֵׁ תשֶׁ ן ַגם, ָמַשל ַבָמוֶׁ ִיְמֹשלכֵׁ

ְמָצעּות ְצָדָקה ד ְבאֶׁ סֶׁ י עֹוָלם -ְוַהּתֹוָצָאה , ַהחֶׁ יַחיֵׁ ַעל־ְידֵׁ
נּו .יֵׁשּוַע ַהָמִשיַח ֲאדֹונֵׁ

האגרת אל הרומים פרק ה



י , ְלִפיָכְך12 ַעל־ְידֵׁ ם שֶׁ ָחד  ָאָדםְכשֵׁ אֶׁ
,ָלעֹוָלםַהֵחְטאָבא 

ְטא ָבא  ב ַהחֵׁ קֶׁ ,ַהָמֶותְועֵׁ

ַהָמֶותָכְך ָעַבר 
ָאָדםְלָכל ְבנֵׁי 

כָֻּלם  .ָחְטאּוִמּׁשּום שֶׁ

רומים ה  



ְטא ָבעֹוָלם13 י עֹוד ִלְפנֵׁי ַהּתֹוָרה ָהָיה ַהחֵׁ ,  ֲהרֵׁ
ין ּתֹוָרה ין הּוא נְֶׁחָשב ְבאֵׁ אֵׁ ָלא שֶׁ .אֶׁ

ָשַלט ַהָמֶות ֵמָאָדם ְוַעד ֹמֶשהְבָכל זֹאת 14
ל  ָרה שֶׁ ָרה ּדֹוָמה ָלֲעבֵׁ לֹא ָחְטאּו ַבֲעבֵׁ ה שֶׁ לֶׁ ...ָאָדםַגם ַעל אֵׁ

רומים ה  



ר הּוא -ָאָדם יָלה ֲאשֶׁ בִּ מּות ַמקְּ דְּ
ָהָיה  ָחד שֶׁ יד ָלבֹואָלאֶׁ .ָעתִּ

י 15 י ָהֲעֵבָרהאּוָלם לֹא ֲהרֵׁ ן ִאם  ; ַמְתַנת ַהֶחֶסדַכֲהרֵׁ כֵׁ שֶׁ
ָחד  ל אֶׁ ָרה שֶׁ יםִבְגַלל ָהֲעבֵׁ ַעל ַאַחת ַכָמה  ,     ֵמתּו ָהַרבִּ

, ְוַכָמה
ד  סֶׁ יחַ ְבחֶׁ , ָהָאָדם ָהֶאָחד ֵישּוַע ַהָמשִּ

ים ָשְפעּו ָלַרִבים  .ּוַמְּתָנתֹוֶחֶסד ֱאֹלהִּ

14רומים ה  



ֲהֵרי  18 שֶׁ

ִאם ַעל־ְיֵדי  

ל   ֲעֵבָרה שֶׁ

ָחד   ָאָדם אֶׁ

ָמַלְך 

,  ַהָמוֶׁת

ן   כֵּ ל שֶׁ כָּ

ַהְמַקְבִלים  

ַפע   ת שֶׁ אֶׁ

ת   ד ְואֶׁ סֶׁ ַהחֶׁ

ַמְתַנת 

ה   קָּ ַהְצדָּ

ִיְמְלכּו  

ַבַחִיים  

ִבְגַלל  

ד   חָּ אֶׁ הָּ

יֵּשּוַע  

ִשיחַ  ".ַהמָּ

אל הרומים ה



ִבְגַלל 19 ם שֶׁ לִאי־ִצּיּותֹו ִכי ְכשֵׁ ָחד  שֶׁ ָאָדם אֶׁ
, ְלחֹוְטִאיםַנֲעׂשּו ָהַרִבים 

ן ַגם ִבְגַלל  לִצּיּותֹו כֵׁ ָחדשֶׁ ָהאֶׁ
.ְלַצִּדיִקיםיֵָׁעׂשּו ָהַרִבים 



ַהֵחְטא ָמַשל ַבָמוֶׁתְוָכְך ְכֵשם  ל , שֶׁ ְמָצעּות ְצָדָקהֵכן ַגם ִיְמשֹׁ ד ְבאֶׁ סֶׁ ,  ַהחֶׁ

ם -ְוַהּתֹוָצָאה  י עֹולָּ ִשיַח ַעל־ְיֵדי ַחיֵּ .ֲאדֹוֵננּויֵּשּוַע ַהמָּ



לאחר הנפילה נמצאים בני האדם בעמק 

.  אלוהים= בגלות מירושלים  , רחוקים, הבכא

כעת האנושות מורכבת מאזרחי העיר 

בני העולם הזה  = הארצית    

.  לירושלים של מעלהלהגיע -השאיפה

.  (העיר השמימיתאוהבי האל הם אזרחי )

לי 'בוטיצ

אוגוסטינוס מהיפו  

(354–430)



.לשני סדריםחילקתי את המין האנושי 

,האחד מכיל את אלו אשר חיים על פי דרך האדם
.  והאחר את אלו אשר חיים על פי דרכו של האל

,  בצורה אלגורית, כיניתי שני סדרים אלו
:  כשתי ערים

.  שתי חברות של אדם, כלומר
,האחת המיועדת לשלטון נצחי עם האל

.והאחרת אשר עתידה להתנסות בעונשים נצחיים עם השטן
1פרק  XVספר, עיר האלוהים



,לדומיננטיותתשוקה -libido dominandiבנוטבענו החוטא מוליד 

שבאה לידי ביטוי בדרך הקשה וחסרת הרחמים בה בני אדם נוהגים אחד  

.  בשני

.באמת לאהוב מכיוון שהאגו והגאווה חותרים תמיד תחתינויכולים איננו 

,  כוח ההבנה וההגיון שלנו הוא שביר

,תאווה רודפת אותנו כל העת

,  אנחנו לא מבינים את עצמנו

רודפים אחרי רוחות רפאים שהמצאנו  

.    ועל כן חיינו מלאים בחרדה

ביקורתו כלפי כל אותם פילוסופים

שביקשו בטפשות מדהימה להיות "

שמחים כאן על פני האדמה ולהשיג  

"שלווה דרך מאמציהם שלהם



,הקושי עלי אדמות נובע מעצם היותנו אנושיים

.שאינם יכולים להגיע למושלם

נידונו להיות יצורים שתמיד מחפשים מעלות טובות  

, ואהבה

.אבל אף פעם לא מצליחים לגמרי להשיג אותן

החברות והמדינות שלנו  , מערכות היחסים שלנו, אנחנו

.הם בהכרח לא מה שהיינו רוצים שיהיו

,  (לפחות לא הישירה)זו לא אשמתנו 

.זה פשוט ככה



–' הנפילה'תוצאות 

(mind)פער בין הגוף והמחשבה נוצר 

!ועצמוmind-בין הוהחלה ההידרדרות  

הרצון מחולק :  הפער בין הרצון לעצמו

=  ( divided will)" סכיזופרני"

.בעת ובעונה אחתמשהו  ולא לרצות לרצות 

שניהם תוצרים                         . בין חשיבה והרגשפער 

–של הנשמה אבל מעתה יש פער 

:  בכך עצם העונש

לא מצייתים למחשבההרגשות 

(.כשם שלא צייתו לאלוהים)



הטבע האנושי נגרר מטה -

על ידי הנטל המכריע של האנוכיות

.החטא הקדמון= ( האישית והקיבוצית)

הרצון החופשי הוא צלם אלוהים  

: ולכן החטא הוא כה גדול

בני אדם הם צלם אלוהים

!  אשר בוחר  מרצון חופשי לחטוא

הפערים בין הגוף לנשמה              
!מוות: מובילים לתוצאה



ק ז4 רֶׁ רֹוִמים פֶׁ ל הָּ אּול אֶׁ ת שָּ רֶׁ ִאגֶׁ

ַהּתֹוָרה ִהיא רּוָחִניתָאנּו יֹוְדִעים  ם  ִני ִהְנִני ָבָשר ָודָ ַאְך א  , שֶׁ
ת ַמע  .ּוָמכּור ַלֵחְטא ִני ֵמִבין אֶׁ ת ַמה  , ַשיָאֵכן ֵאינֶׁ ִכי ֹלא אֶׁ

ה ִני עֹושֶׁ ִני ָחֵפץ א  א  ָלא ַדְוָקא אֶׁ , שֶׁ נּוא ָעַלי א  אֶׁ ֹשָ ִני  ת ַמה שֶׁ
ה ....עֹושֶׁ

שֶׁ  ת ַהַמע  ה אֶׁ ִני עֹושֶׁ ֹּלא עֹוד א  ָלא ַהֵחְטא  , הִמָכאן שֶׁ אֶׁ
ִני יֹוֵדַע ִכי ִבי,ַהשֹוֵכן ִבי ֵרי א  ה  ֵכן ֹלא שוֹ , לֹוַמר ִבְבָשִריכְ , שֶׁ

ִני ָיכֹול. ַהּטֹוב שוֹ , ָאְמָנם ִלְרצֹות א  ִני  ַאְך ַלע  ת ַהּטֹוב ֵאינֶׁ ת אֶׁ
ִני;ָיכֹול א  ת ַהּטֹוב שֶׁ ה אֶׁ ִני עֹושֶׁ ת , ָחֵפץ בוֹ ִכי ֵאינֶׁ ָלא אֶׁ אֶׁ

ִני ָחֵפץ בֹו  ֵאינֶׁ ה-ָהַרע שֶׁ ִני עֹושֶׁ .אֹותֹו א 



ְבִנּגּו20 ת ַמה שֶׁ ה אֶׁ ִני עֹושֶׁ ,  ד ִלְרצֹוִניְוִאם א 
ה אֹותוֹ  ִני עֹושֶׁ ֹּלא עֹוד א  ֵרי שֶׁ ָלא הַ , ה  ֵחְטא ַהשֹוֵכן  אֶׁ

.ִבי
ת ַהֹחק ַהזֶׁה ִני מֹוֵצא אֶׁ ת  ְרצֹונִ : ְלִפיָכְך א  שֹות אֶׁ י ַלע 

ָהַרע עֹוֵמד ְלָפַני, ַהּטֹוב ָלא שֶׁ .אֶׁ
ִני ָשֵמחַ  ִבי א  ,ְבתֹוַרת ֱאֹלִהיםָבָאָדם ַהְפִניִמי שֶׁ

ה ֹחק ַאֵחר ִני רֹואֶׁ ,  ַאְך ְבֵאיָבַרי א 
ְבִשְכִלי ּו גֶׁד ַהֹחק שֶׁ ְמַשְעֵבד אֹוִתי ְלֹחק  ְוהּוא ִנְלָחם נֶׁ

.ַהֵחְטא ַהּׂשֹוֵרר ְבֵאיָבַרי
.



ְכמֹוִתי, אֹוי ִלי ,ָאָדם ֻאְמָלל שֶׁ
ת בוֹ  ַהָמוֶׁ ?ִמי ַיִציֵלִני ִמּגּוף זֶׁה שֶׁ

דֹוֵננּוּתֹוָדה ֵלאֹלִהים ַעל ֵישּוַע ַהמָ 25 !ִשיַח א 

ד ְלתֹוַרת ֱאֹלהִ , ּוְבֵכן בֶׁ ִני עֶׁ ,יםְבִשְכִלי א 
ִני ְמֻשְעָבד ְלֹחק הַ  .ֵחְטאַאְך ִבְבָשִרי א 



ד,בהגלטיםאל האגרתפירוש על –מרטין לותר 

בהיותי נזיר הגעתי לכך שחשבתי את עצמי עזוב לגמרי  

רצוני , כל אימת שחשתי בתאוות בשרים, (מאת אלוהים)

,  בחמדת בשרים, כשחשתי בתנועה רעה כל שהיא, לאמר

.                    בשנאה או בקנאה כלפי אחר, בזעם

, מדי יום ביומו וכדומההתוודתי, ניסיתי דרכים רבות

אך דבר לא הועיל לי שכן תאוותי הגופנית שבה תמיד 

מחשבות הרגזוניעד כי לא יכולתי לשקוט ותמיד , וחזרה

:אלה

בקוצר רוח , נגוע אתה בקנאה: בזה או בזה חטאת"

על כן לשווא נכנסת למסדר  : ובחטאים כיוצא באלו

ואין תועלת בכל מעשיך הטובים, הקדוש הזה



ד,בהגלטיםאל האגרתפירוש על –מרטין לותר 

אילו אז הבנתי כהלכה את דבריו של פאולוס  

,כי הבשר מתאווה ההיפך מן הרוח"

, והרוח ההיפך מן הבשר

ושניהם מתקוממים זה לזה 

-" עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפצו

,    לא הייתי צריך לענות את עצמי באופן כה אומלל

כפי שאני רגיל  , אלא הייתי חושב ואומר לעצמי

אתה לא תהיה נקי לגמרי  , מרטין: לעשות עתה

שכן עדיין יש לך בשר ועל כן תחוש במאבק  , מחטא

הבשר מתנגד  "בהתאם לאמירתו של פאולוס איתו

" ...אל הרוח



אף שחייתי חיי נזיר "
הרגשתי כמי , לבלי דופי

,  שחוטא בפני האל
לא  . ומצפונו נוקפו מאוד

יכולתי להאמין כי מעשי 
הכפרה שלי יפייסו  

..."אותו

1483-1547מרטין לותר 



אין זה רק היעדרה של תכונת הרצון ולא רק היעדרו של  
; של המידה הטובה בזיכרון, האור בתבונה

אלא היעדרה המוחלט של צדיקות כלשהי ושל יכולתם של  
.פנימה וחוץ, של האדם כולו, של גוף ונפש, כל הכוחות
,יש בו באדם נטייה ברורה לרע, יתר על כן

,  שנאה לאור ולחוכמה, סלידה מפני הטוב
, ששון לנוכח השגיאה והאפלה

,מנוסה מפני מעשים טובים ותיעוב כלפיהם
.דהרה אל הרוע



שעיתי להקשרן של  , אחרי שהגיתי יומם וליל, בחסדי האל, לבסוף
,  כי בה צדקת האלוהים מתגלית מתוך אמונה לתכלית אמונה": המלים
(.17:1אל הרומים "  )צדיק באמונתו יחיה: ככתוב

פיה חיים  -היא זו אשר עלצדקת האלוהיםאו אז התחלתי להבין כי 
,הצדיקים בחסד האל

.דהיינו האמונה

:  וזו משמעותה

שבו האל המלא  צדק פאסיבי דהיינו אותו , צדקת האל מתגלית בבשורה
.  'צדיק באמונתו יחיה'-ככתוב , רחמים מצדיק אותנו באמונה



מיד חשתי כאילו נולדתי  
כאילו נכנסתי , מחדש

בשעריו הפתוחים של גן 
.העדן

מרגע זה ואילך ראיתי את כל 
...כתבי הקודש באור חדש

במקום לשנוא את  , ועתה
,"צדקת האלוהים"הביטוי 

התחלתי לאהוב אותו כמתוק 
שבביטויים שכן ביטוי זה של 
פאולוס הפך עבורי לשערי גן 

...  העדן
*   *   *



1483-1547מרטין לותר 

!?כיצד האדם יכול להיגאל



1483-1547מרטין לותר 

!?כיצד האדם יכול להיגאל

לא באמצעות מעשים טובים, באמצעות אמונה בלבד

?היכן טמונה הסמכות הדתית

בכתבי הקודש

?מהי הכנסייה

קהילת המאמינים הנוצרים

?מהי מהות החיים הנוצריים

לשרת את האל



התזות95



Lucas Cranach Wittenberg altarpiece, Wittenberg church



Lucas Cranach Wittenberg altarpiece, 











.המעשים הטובים לא הופכים את האדם לטוב"

"אדם טוב עושה מעשים טובים



,באמונהדי לו לאדם הנוצרי "

;  חסידואין הוא זקוק לשום מעשה על־מנת שיהיה 

, ואם אין הוא זקוק עוד לשום מעשה

[  …]ודאי משוחרר הוא מהמצוות והחוקים 

"האמונה הצרופה, זוהי החירות הנוצרית
(.רן הכהן: תרגום, "על חירות האדם הנוצרי)"

—שחרור של המוסר מהדת •

,עלינו לעשות טוב לא לשם ישועתנו

.אלא מפני שהוא טוב









תעמולה לותרנית  

נגד ריבוי הפלגים  

:  הפרוטסטנטיים

השמרו לכם  "

מנביאי השקר  

הבאים אליכם  

בלבוש כבשים  

ובקרבם זאבים  

":  טורפים המה






