
 4מתוך  1עמוד 

 

 נבא-בר
 

 :בדברו עליה לנו לספר בחר' שה סיבה מאותה ?מהכתובים דמות על ללמוד בכלל למה
 דמות אותה עם שקרו שהדברים כדי, איתו הליכההעל אלוהים ועל  דמותאותה מ ללמוד כדי
 .להתנהג כיםיאיך אנו צר לקח גם ולעיתים לדוגמה לנו יהוו
 
 

 ."אותנו להזהיר כדי נכתב וזה לדוגמה לקח היה להם שקרה"מה  11' י לקורינתים הראשונה
 
 הוא בגלל לנו שניתןפעמים שהכינוי  ןישנ ?שמו של קיצור אולי או, כינוי יש למי ;שאלה לי יש

לאלוהים עצמו  גםו, כינויים היו החדשה ובברית בתנך לדמויות גם .ונתכונה המאפיינת אות
 .שלו והאופי התכונות על לנויש שמות וכינויים שמספרים 

 
 .אותך שמכיר זה? כינוי לך נותן מי

 ובדרך)לי למשל קראו יוסי הקטן, למה? כי בכל מקום שבו הייתי תמיד היה יוסי אחר גדול 
 .(ממני גבוה גם כלל
 
 בראשית) לו נתן שפרעה הנוסף השם היה זה"צפנת פענח"  ? מהתנך יוסף של הכינוי היה מה
 עלבשיעור זה נלמד  .שנסתר מה את, שצפון מה את מפענחש מי= "צפנת פענח"  (.45"א מ

 מהברית החדשה, עם כינוי מאוד מיוחד. ,אחר יוסף
 

רּכְ, אּב  ר־נ  ּב   ּוהּכִּנּו לִיִחיםּׁשְ ה   רׁש  וְיֹוֵסף, א  ” - 37-36"ש ד' מעה הּנ  ה   ןּב   לֹומ  מ  לֵוִי יְלִיד  ׁש, ִאיח 
כ ר א ת  ְפִריִסין, מ  ףּכ  ֵהִביא א ת ה   אּווְג ם ה ּוֵדהׂש  ק  גְֵלי ה   יחֹוּנִ וְהִ  ס   .“לִיִחיםּׁשְ לְר 

 
 משמעות .הנחמה בן או נבא בר היה כינויוו בקפריסין נולד הוא ,לוי משבט הוא זה יוסף

על מה  מסתכלים כאשר ותוכחה. עידוד גם וכוללת, יותר רחבה היא ביוונית נחמה המילה
לראות שאכן הכינוי הזה שניתן לו היה מוצדק, ובר נבא אכן  ניתןשהברית החדשה מתעדת 

 .נחמהההיה בן 
 

 שדהו את מכר בר נבא גם ,בירושלים הראשונה קהילהה בתקופת אחרים מאמינים כמו
לראות  ניתןבר נבא  עם הראשונה הכרותהמ כבר .שליחיםה לרגלי מחירו שווי את ניחהו

בוטח  הואובצורה נכונה,  כספוב שתמשושי בשליחים בוטח הוא .אמונתולקווים לדמותו ו
לא רק חלקת אדמה, זה מקור פרנסה לשנים  זה שדה הרי כי, דברבאלוהים שלא יחסר לו 

 השדה מכירת מכסף חלק רק שהביאו הבא מהפרק אושפירלחנניה  בניגודאוכל.  רבות, וזה
 .הסכום מלוא את לשליחים נותןהוא  - שלהם

 
 את מלוא הסכום את בר נבא נותן "מכל הלב" לראות אפשרקל לוותר כך על רכוש.  לא

 למען לעשותו הנכון הדבר שזהו שכנוע ומתוך הקודש לרוח צייתנות מתוך, ובאמונה בנדיבות
 דוגמה בהחלט זו. רכושו את כולל, כולו כל את לאדון נותן הוא. גדולה' לה שלו המסירות'. ה

 !השראה מעוררת
 

ִ  ל יִםּוׁש  לִיר לּואׁש   אּב   רׁש  א  ּכ ” - 28-26"ש ט' מעה דּפ   ְלִמיִדיםּת  א ל ה   וֹותּל  לְהִ  הּס  וְנ ּנּומִ  ּוח  , םּכֻּל   ּמ 
ֱאִמינ יּכִ ם  רּפֵ סִ  אּו. הלִיִחיםּׁשְ ו ֱהִביאֹו א ל ה   אּב  ר־נ  ּב  . ל ק ח אֹותֹו לְִמידּת   אּוהׁש   ּולֹא ה   יצ דּכֵ ל ה 
ְךּב ּד   לּואׁש   הָאר   ּג , דֹוןָאא ת ה   ר  ׂש  ד  ּבְ ֵאל יו, וְכֵיצ ד  רִּדּבֵ  םׁש  ֵ  םְּבׁשֵ  חֹוןּט  בִ ּבְ  רִּדּבֵ  קּמ  ֵריַא. ע  ׁשּוי  ח 

י ה  ֵ  דֹוןָאה   םְּבׁשֵ  חֹוןּט  בִ ּבְ  רּבֵ ְמד  ּו ל יִםּוׁש  ירּבִ  ב אּו, יֹוֵצא םּת  אִ  לּואׁש  כֵן ה   .“ע  ׁשּוי
 

כשהיה בדרכו לדמשק.  לאמונה גיעה פולוסזמן מה אחרי שבר נבא מוכר את שדהו, שאול, 
שאול שרדף את הקהילה חזר לירושלים, ושאר המאמינים שנרדפו על ידי שאול, או ששמעו 

 הגיע לאמונה. אכן הואשפחדו ממנו כי הם לא האמינו  יןיעליו עד
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, רואה את שאול ומאמין שאכן ה' עשה את הבלתי שליחיםל מוכר היהנבא שכבר  בר אבל
לצד שאול, לקחת  צבילהתי אומץ לו ישאת שאול.  והושיעשהוא יודע לעשות,  כמויאומן, 

 אותו תחת חסותו ולערוב לכך ששאול הוא כבר לא אויב ורודף, אלא שאלוהים שינה אותו. 
 
ה' שעושה את  את מכיר שהוא מפניהטוב  שמוו מעמדו אתנבא מוכן לסכן את עצמו,  בר

 אשר השליחים .לשליחים שאול את מביאהבלתי אפשרי ועל סמך הדרכת רוח ה'; הוא 
מוכנים לשמוע את מה שיש לו לומר, כי הם כבר הכירו את בר נבא השקול  נבא בבר בוטחים
של שלום,  אישואמיץ,  נדיבאיש אמונה,  רואיםעל בר נבא  מסתכליםכשעכשיו  עד והנאמן.
 .בו בוטחת הקהילה הנהגתש ואיש

 
 רואים הקהילה ומנהיגי, ישוע אדוננונוסף עובר ובר נבא ממשיך לגדול בחסד ובדעת  זמן

 .מאוד חשובה למשימה אותו לשלוח לנכון
נ  ” -  24-19"ש י"א מעה א  ּנ   יםׁשִ ה  הּצ  ה   נֵיּפְ מִ  ּופֹוצׁש  נֹוס הִ  רׁש  א   ר  ה ע ל־אֹודֹות ְסֵטפ  ע ד  ּויעּגִנִגְְרמ 

 ְ ְפִריִסין ו ילְב דּבִ  ִדיםּוִליְה אּל  ֱאֹלִהים א   ב רּדְ א ת  ּוִמיעׁשְ וְלֹא הִ  ֹוכְי הּינְטִ ַאֵפינִיְקי ה וְק   ּו. א ב ל ה 
םּבֵ  נ   הּכ ּמ   ינֵיה  נִ  יםׁשִ א  ִאים וְִקיר  ְפִריס  ִ ק  ְ א ל ה   םּג  ּורִּדּבְ  ֹוכְי הּינְטִ ַאלְ םָאבֹוּבְ  רׁש  א   יםּי  ּורׂשְ בִ ּו ו נִיםּי

ֵ  דֹוןָאע ל ה   ה עִ ע  ׁשּוי יְת  םּמ  . י ד־יהוה ה  נ   ה  ֱאִמינ יםּבִ ר   יםׁשִ ו א  נּו ּוה  עׁשְ . נִ דֹוןָאא ל ה   ּופ   ב רּד  ה   מ 
ְ  ל יִםּוׁש  ירּבִ  רׁש  א   הּל הִ ּקְ ה   זְנֵיְּבָא א ת  הָאוְר   םׁש  לְ יע  ּגִהִ  רׁש  א  ּכ . נְִטיֹוכְי הַאא ל  אּב  ר־נ  ּב  א ת  ּולְחׁש  ו

ד ֱאֹלִהים,  ס  י ה ִאי יּכִ - לֵםׁש   לֵבּבְ  דֹוןּב ָא ֵבִקיםּדְ לְִהיֹות  םּל כֻּבְ וְֵהִאיץ  מ חׂש  ח  ֵלא ר ׁשה   ח  ּוטֹוב, מ 
ֹ ה   ב נִסְ  — נ הּוו ֱאמ ׁשד  ּק ל ר   .“דֹוןָאא ל ה   חּפ  וְק ה 
 

עדיין  אךאנשים הגיעו לאמונה,  שבאנטיוכיה כךמגיעים אל השליחים בירושלים על  דיווחים
 ׁשִאי": 24 בפסוק שכתוב כפי באיש בוחרים השליחים לכן. מאורגנת קהילה שםלא היתה 

לֵא ר ֹ ה   ח  ּוטֹוב, מ  כדי לייסד  לאנטיוכיההם בוחרים בבר נבא ושולחים אותו  ."נ הּוו ֱאמ ׁשד  ּק
, והז החשובה בעיר המאמינים קהילת את ולהנהיג להדריך, ללמדאת הקהילה שם, כדי 

 השלישית העיר יתהיה אנטיוכיה. כדי שנדע לאיזה גודל משימה בר נבא נשלח, באנטיוכיה
 .ואנטיוכיהרומא, אלכסנדריה  :הרומית מפריהיבא בחשיבות

 
 בעל: איש טוב, מלא רוח הקודש ואמונה, המעולות כונותיות את נבא בבר רואים השליחים

, כאשר לאנטיוכיהלשלוח אותו  בוחריםוהבחנה רוחנית, שמסוגל לעודד ואינו חושש להוכיח, 
 קהל רב הצטרף לאדון מכך  וכתוצאה .שםבו שהוא יוכל להנהיג את המאמינים  בוטחיםהם 

 !ברכה ואיז(. 24)פסוק 
 

לחפש שותף  יוצאזאת  שמביןנבא  ברוטיפול בקהל רב, דורש הנהגה רחבה יותר,  אך
 להנהגה. 
ֵרי” - 26-25 פסוקים ְרסֹוס לְח   אח  . נְִטיֹוכְי הַאאֹותֹו ֱהִביאֹו לְ  צ אׁש ּמ  כְּו ,לּואׁש  א ת  ֵּפׂשכֵן י צ א א ל ט 

ב.  ּודּמְ וְלִ  הּל  הִ ּקְ ֵאצ ל ה   ּוְרחָאִהתְ  ִמימ הּתְ  נ הׁש   ל ר   ְלִמיִדיםּת  א ת ה   ּכִּנּו ֹונ הׁשל ִרא נְִטיֹוכְי הַאבְ ּוק ה 
ִ יחִ ׁשִ מְ ”  “.“יםּי
 
, בקהילה השרות בעבודת לו שיעזור כדי שלו הטוב החבר, שאול את לחפש יוצא נבא בר
 הוא, צוות עבודת של החשיבות את רואה נבא בר. האדון את לשרת יוכלו שביחד כדי
 הוא אדם עניו וחכם. .אותה ולבקש ללכת מתבייש ולא בעזרה שלו בצורך מכיר

ּי  ” -  30-27 פסוקים ֵהם י ְרד ִמיםּב  ג בֹוס נְִטיֹוכְי הַאא ל  ל יִםּוׁש  נְִביִאים ִמיר ּוה  ם, א  ד ֵמה  . ק ם א ח 
ר יּפִ , וְהֹוִדיע  ע ל־מֹוׁשְ  ע ב  יּכִ ח  ּוה  עֹול ם,  לּכ ע ִתיד ל בֹוא ע ל  דֹולּג ר  ןּבִ  םּג ּׁשֵ ִהתְ ׁש   ב רּד  ה   זְמ 

ְחִליט ת ה  ג תׂש  מ   י דֹוׁש   ִפיּכְ ׁשִאי ׁש, ִאיֹלח  ׁשְ לִ ְלִמיִדיםּת  ה   ּוְקלֹוְדיֹוס. ה  זְר   ִריםּג ה   ִחיםַא, לְע 
הּויהּבִ  ְ  ׂשּוֵהם ע   .ד  ְ א ל ה   ּולְחׁש  כֵן ו ְ  אּב  ר־נ  ּב   יֵדיּבִ  ֵקנִיםּז  .“לּואׁש  ו
 

, והחליטו לאסוף תרומות עבור הודהראו שנוצר צורך כלכלי בי באנטיוכיההמאמינים 
בבר נבא  ?שבירושלים לשליחים כולו הכסף את שיביאו בטחו הם ובמי, שם המאמינים

 לסמוך שאפשר אמיןו ישר, אחראיבו איש  רואים האנשים, נבא ברושאול, האנשים בוטחים ב
 .עליו
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י מֹוִריםּונְִביִאים ” - 3-1"ש י"ג מעה אּנִ ה   ְמעֹוןׁשִ , אּב  ר־נ  ּב  : נְִטיֹוְכי הְּבַא רׁש  א   הּל הִ ּב ּקְ  ּוה  נִיג ר,  ְקר 
נִיּקִ ה   ְקיֹוסּול ְ  רׂש  ִעם הֹוְרדֹוס  לּגֻּד   רׁש  , ְמנ ֵחם א  יר  רֹב ע, ו  ּוא ת יהוה וְצ מ ּוע ְבדׁש   ֵעתּבְ . לּואׁש  ה 
הָא ֹ ה   ח  ּור ְמר  בְ : ”ׁשד  ּק ה א   לּואׁש  וְא ת  אּב  ר־נ  ּב  ִלי א ת  ּוילּדִ ה  ם  רׁש  ל ע בֹוד  אִתי אֹות  ק ר 

. רַאלְ“ֵאל יה  ּצ   ח  ְמכ ּולּפ ּלְוְִהתְ  ּומׁש  ְ  ּוס  ם ו ם ע לֵיה  ם. ּולְחׁש  א ת יְֵדיה   “אֹות 
 

וביחד הם מתפללים וצמים,  המתפתחת, עוד אנשים מצטרפים להנהג באנטיוכיה הקהילה
הם שומעים את רוח  העולם פניאת  ששינתהכאן, אסיפה  המתוארתואז באסיפת התפילה 

 נבא בר ."אליה אותם קראתי אשר לעבודה ושאול נבא בר את לי הבדילו"הקודש אומרת 
. זוהי הפעם למסע הבישור הראשון ,הגדולה לשליחות יוצא שאול עם וביחד לקריאה נענה

מקומות חדשים שלא שמעו בומבשרים את הבשורה  הולכיםהראשונה שבאופן יזום אנשים 
 את להפיץ יזום באופן יצאו לא הם, פאסיביים היו המאמינים עכשיו עדמעולם על כך. 

כדי  "שלהם הנוחות מאזור"כאן יש לנו נקודת מפנה, עכשיו באופן יזום הם יוצאים  .הבשורה
אנשים באים  .ושאול נבא ברלבשר ולהפיץ את הבשורה, וה' עושה נפלאות דרך הציות של 

שאת המסע שלהם הם התחילו מקפריסין.  נאמר 4בפסוק  לאמונה וקהילות חדשות נוסדות. 
 למה דווקא קפריסין? כי זה היה מקום הולדתו של בר נבא.

 
כאשר הגדולה  ןלמיניה בהתנגדויות נתקלו הם בדרך, קלה היתה תמיד לא דרכם אבל

 .שבטורקיה של היום ליסטרהבעיר  היתהוהחזקה ביותר 
 

מֹון א ת ּוֵהִסית ֵהם .םׁש  לְ ּואּב   ֵמִאיקֹונְיֹוןּו ֹוְכי הּינְטִ ַאמֵ  ִדיםּויְה” - 20-19"ש י"ד מעה ע ם ה  גְמ ה   ּווְר 
רַאלְ . א ב נִיםּב   לּואׁש   א ת  רׁש  א  ּכ  א ב ל .לְֵמת אֹותֹו ב םׁשְ ח  ּבְ  ל ִעיר ץּוִמח א ל אֹותֹו ּוְררּג  ןּכֵמִ  ח 
ל ְך ק ם לְִמיִדיםּת  ה   ּוהּויפּקִ הִ  ה וְה  ִעיר  ת. ה  ֳחר   “.יּבִ רְ ּד   א ל אּב  ר־נ  ּב   ִעם י צ א ְלמ 
 

 החזוןו המוטיבציהבר נבא ושאול סופגים התנגדות כזו עזה הם לא מאבדים את  כאשר אפילו
 כמה .ממשיכים אלא, "מחדש מסלול חישוב"להמשיך ולבשר את הבשורה, הם לא עושים 

 נשארים הם וביחד, האחר את ותומך מעודד האחד כאשר, ביחד ולשרת לעבוד חשוב
, חווה המבשרים שצמד מבחוץ לרדיפות מעבר אך .קשה כאשר גם, במטרה ממוקדים
 .פנימיות בעיות גם מתגלות

 
ד ִעם ר  ֹוְכי הּינְטִ ְּבַא ּוא רׁשְ נִ  אּב  ב ר־נ  ּו לּואׁש  ” - 41-35ט"ו  "שמעה ֵחִרים לִ  יםּבִ , וְי ח   ּורׂשְ בִ ּו ּודּמְ א 
רַאֱאֹלִהים. לְ ב רּדְ א ת  רָאי ִמים  הּכ ּמ   ח  זֹר  ֹואּב: ”אּב  לְב ר־נ   לּואׁש   מ   כ לּבְ  ִחיםַאא ת ה   רּקֵ נְב  ּונ ח 

ְענׁשְ הִ ׁש  ִעיר ו ִעיר  ה  ב רּדְ א ת  ּב ּה ּומ  ּצ  ֱאֹלִהים, וְנְִרא ה מ  ת אִ  אּב  ר־נ  ּב  .“ב םּמ  צ ה ל ק ח  א ת  םּג  םּת  ר 
ְמכֻ נ ן ה  ְרקֹוס,  הּנ  יֹוח  ֹ  בׁש  ח   לּואׁש   ְךַאמ  ּל צ אׁש  ת אִ  יּור  ּפ  א ת ז ה  םּת  ל ק ח  ם ׁשר  ׁש   ְמִפילְי הְּבּפ   ֵמה 
ִריף ע ד  הּו  וְלֹא נְִתל   י ה ח  ִריב ה  ה. ה  ם ל ע בֹוד  ּנִ  ְךּכ  ֵדיּכְא לֵיה  א ת  אּב  ר־נ  ּב  . ל ק ח הּז  ז ה מִ  ּוְרדּפ  תְ ׁש 

 ְ ְפִריִסין, ו ְרקֹוס וְִהְפִליג לְק  רּב   לּואׁש  מ  רְ  ח  רַאלְ ֹוּכא ת ִסיל א וְי צ א לְד  ד  ּוהּוִהְפִקיד ִחיםַאה  ׁש   ח  ס  לְח 
ֵ וְחִ  ְבִקילִיְקי הּו ְרי הּוסּבְ ע ב ר  אּויהוה. ה  .“ֹותּלהִ ּקְ א ת ה   קּז

 
מה יותר קשה ומאתגר רדיפות והתנגדויות מחוץ לקהילה,  ,מה זמן לפני אותי שאל מישהו

 כאןהרבה יותר קשות, וזה מה שקורה  ןה מבפנים שבעיות כמובן עניתי או בעיות מבפנים?
 עם צמד המבשרים.

 
על נושא  היתהכך גדולה  הכל המחלוקת כאילומסתכלים מהצד זה נראה  שאנוכ מבחינתנו
 לא שאול. ושאול נבא בר מבחינת היה כך לא אבל. חשיבות חסר אפילו נראהפעוט ש
 המסע באמצע פרש שהוא בגלל, מרקוס המכונה יוחנן את השני למסע לצרף הסכים
 חמלה יותר עם הנראה וככל יוחנן של משפחה קרוב גם שהיה נבא בר לעומתו, הראשון

עקב כך  בר נבא רצה לתת למרקוס הזדמנות נוספת, משאול, חשב שכן נכון שהוא יצטרף.
זה נשמע מאוד טרגי, אך  .שאף אחד מהשניים לא היה מוכן להתפשר הם נאלצו להיפרד

 כתוצאה מהפרידה נוצרו עכשיו שני צוותי בישור. בר נבא הולך לקפריסין, ושאול לטורקיה.
 
 יכול שאלוהים להדגיש אאל, בערכן להמעיט או, מחלוקות לעודד כאן בא לא כמובן אני

 לא נבא בר .מצב בכל תוכניתו את לפועל ולהוציא טוב הולמש והקשה הרע את גם להפוך
 .ממשיך הוא אלא' ה מעבודת פרש לא הוא, מהשרות פרש



 4מתוך  4עמוד 

 

 בפניואת האתגר שה' הציב  עוזבופרש בגלל אגו פגוע או בגלל כעס. הוא לא  נעלבלא  הוא
ראיתי יותר מידי אנשים שעקב בעיות  ,לצערילהיטות.  אותהבו החזון אותו עם משיךהאלא 

 את מאבדיםש רבים גם וראיתי, האגו או הרגש מתוך מגיביםלמיניהם  וקשיים ומחלוקות
 .להמשיך המוטיבציה ואת, החזון

 
 חווים כולנו עכשיו קשיים והתנגדות ומרגיש שאין כל טעם להמשיך? חווה אתה גם האם
 הם האם. ההאל התסכולים עם עושים אנו מה היא והשאלה, ותסכולים בעיות, קשיים
 אולי או ?אבוד שהכל, להמשיך מה בשביל שאין תחושה לנו נותנים הם האם ?אותנו חונקים

הפנימי שלנו,  האדםלבניית  הזדמנותל אותם והופכים ההאל הקשיים את לוקחים אנו
 סמך על אנחנו נוכל העת בואב ובעתיד ?אלוהים עם שלנו והקשר שלנו מונההא העמקת

 .דומים דברים שעוברים לאלו עידוד של מקור להיות איתנו שקרה מה
 
 ?נבא בר מיהו אז

 אמונה איש, אלוהים ירא איש. 
 ברוח מלא איש 
 ומוכיח מנחם, מעודד. 
 בו ולבטוח עליו לסמוך שאפשר אמין איש. 
 ומטרה חזון עם איש, מנהיג. 

 והמטרה החזון את לאבד לו גורמים לא החיים של והתסכולים הקשיים. 
 למקום שהאדון קורא לו. "שלו ותהנוח אזורמ לצאת" מוכן 

משגרת חיינו שהתרגלנו  האיצילאני מתכוון  "נוחות אזור"מ יציאהאני מדבר על  כאשר
 או, בנוח פחות מרגישים אנו שבו אחר משהו אלמרגישים בנוח איתה  אנושאליה ו
שאלוהים קורא לנו  אחר מגוריםיכול להיות מעבר לאזור  זה .מפניו חוששים אפילו

 יכול זהאחר בקהילה, כמו ביקור חולים,  שרות תחוםל מעברזה יכול להיות  לעשות,
שיחה עם השכנים על אודות האמונה, או להחליט לספר לחבר הטוב בכיתה  להיות

 זה יכול להיות התנדבות בקהילה או בחברה. שאני מאמין.
 

 כמו יהיהאלוהים רוצה שכל אחד מאיתנו , ונבא לא היה גיבור על אלא איש רגיל כמונו בר
 :נהיה נבא בר

 .איש ירא אלוהים, איש אמונה 

 איש מלא ברוח. 
 .מעודד, מנחם ומוכיח 
  אמין שאפשר לסמוך עליו ולבטוח בו.ו אחראי ישראיש 
 לו קורא שהאדון למקום שלו הנוחות אזורמ לצאת המוכן איש. 
 

 ?לאתגר ענותילה מוכן אתה האם
 .נבא בר אחינו כמו להיות לנו שיעזור מאלוהים ונבקש בואו
 

 קשות מילים
 להבין משגיאות העבר כיצד להתנהג – לקח
 45 אבראשית מ" פענח  צפנת
 לפתור חידה או צופן – מפענח
 קוד – צופן

 כותבת - מתעדת
 להרגיש –)לחוות(  חווה
 קטן – פעוט
 םרגש של צער, רחמי – חמלה


