קריאה בדבר הצורך לקבוע גישה מומלצת לניהול קשרים בין יהודים לבין נוצרים
נהלים אלה נכתבו במקור בשנת תשס"ח ( )2008ע''י הרב ד''ר שלום גולד ,היועץ הרבני וחבר הוועד
המנהל של ארגון  .JewishIsraelהנהלים הורחבו בהוראתו של הרב גולד בשנת תשע"ה (.)2015
שותפויות וחברויות בין ישראל לבין ארגונים נוצרים אוונגליסטים מחייבים את עולם היהודי להבהיר
מדיניות ולקבוע נהלים שימנעו טשטוש קווים הלכתיים ,ויבטיחו את היציבות הרוחנית של העם
היהודי בישראל ובעולם.
אנו ממליצים לכל אלה שמעורבים בקשרים המתפתחים עם נוצרים אוונגליסטים לזכור שמהותה של
התנועה האוונגליסטית היא האוונגליון ,קרי ''הבשורה'' שאותה יש להפיץ לכל אוכלוסיית העולם .לכן,
יש להבין היטב את הדברים שלהלן:
 .1היהדות אינה מכירה בשום מורשת 'יהודו-נוצרית' בהגדרה .יש להימנע מכל רמז אודות
איזושהי שותפות תיאולוגית ,נבואית ,משיחית או משפחתית שיש ליהדות לכאורה עם הנצרות.
(הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל).
הערכים היהודים הינם אוניברסליים ומתנה לאנושות .לכן ,ערכים אלו אומצו ,ועדיין
מאומצים ,ע''י דתות ותרבויות שונות ומגוונות .ועדיין ,לעם ישראל אין שום צורך להוסיף,
לגרוע ,או לשנות את מה שליכד וחיזק אותנו במשך אלפי שנים.
 .2העם היהודי שואף לשמר ולהגן על ריבונותו הדתית .לכך הוא פועל במישורים פוליטיים
ובחקיקה דתית ,ובעוד מגוון כלים שמסייעים לשמר את מצבו הייחודי והמשכיותו ,במיוחד
בארץ ישראל.
 .3פעילות מסיונרית ,גלויה או סמויה ,צריכה להידחות ולהיאסר .ראו מכתב מגדולי הדור בנוגע
לפעילות מסיונרית ,כסלו התשכ''ד ( .)1963פעילות זו כוללת:
 שיחות ,ספרות ותכנים שמטרתם להזמין יהודים לצפות או להשתתף בברכה למדינת
ישראל בשם אלוהים אחרים ,כתבי קודש או השקפות הזרות והאסורות לעם ישראל.
 תכניות שמטרתם לשכנע יהודים "לעדכן" את אמונתם ע''י קבלת אל נוסף ,או ע''י
הרכבת אמונות זרות על גבי שורשי היהדות.
 .4רעיון הגאולה וימות המשיח הינם ערכי יסוד של האמונה היהודית( ,י''ג העיקרים של הרמב"ם).
לעודד בגלוי ארגונים מסוימים ,שמאמינים באחרית הימים קצת שונה מאתנו ,הוא מעשה
חשוד מבחינה אתית ,ונבזי מבחינה רוחנית.

 .5אנשים שבוחרים לחבור למיזם תרבותי ,פוליטי ,או הומניטרי עם אנשים או מוסדות של
אמונות אחרות צריכים להיות מודעים לטבעם ,שאיפותיהם וכוונותיהם של אנשים אלו ,בנוסף
לרשת הרחבה יותר של קשרים ושותפויות שיש ל'חברים' אלו בעולם אמונה הזר לנו.
גיוס תרומות ופעילות כספית בנושא זה מחייבים חשיבה ואחריות אתית רבים .יש להתייעץ עם סמכות
הלכתית רצינית לפני תחילת כל מיזם חסד או עסקים בינ-דתי.
חובה על כל מנהיג יהודי המעורב בייעוץ וסיוע ליהודים בעניינים בינ-דתיים להיות מודע ,וערני,
לשאיפות האמתיות של ארגונים נוצריים פרו-ציוניים ,ולפעולותיהם ברחבי מדינת ישראל .קריטי גם
שכל מנהיג יהודי ייעשה ערני לקונוטציות והרמזים הרוחניים מאחורי מילות מפתח ,פתגמים ורעיונות,
המשמשים והמופצים ע''י מגוון תנועות וכנסיות נוצריות ,בנוגע לישראל ולעם ישראל.
אנו ב JewishIsrael-מקווים שמנהיגים יהודיים ילמדו ויחקרו את הנושאים האלה לעומק וימשיכו
לבצר את שאיפתם להגן על מורשתנו מהשפעות שליליות ,ולחזק רוחנית את עם ישראל ,המצוי בזמנים
מאתגרים אלו.

הרחבה ,מאי 2015 ,18
להמליץ על או להשתתף במיזמים מכווני בית מקדש עם מנהיגים ,כתות ,וארגונים לא-יהודיים,
המחזיקים באג'נדה ישועית בנוגע להר הבית ,הוא מעשה המנוגד לערכי היהדות ולהבנה בסיסית של
כתבי הנביאים.
 JewishIsraelממליץ בחום להימנע מפעילויות והצהרות שנדמים כמחזקים או מאשרים או מצדיקים
את טענתם של הנוצרים להר הבית ,כגון:
.1
.2
.3
.4
.5

התייחסות לישו כרב או כיהודי מסורתי/אורתודוקסי.
אזכור של ציטוטים או רעיונות מהברית החדשה ,כמו ישו ההופך שולחנות במקדש ,או מנפץ
את החומות המפרידים בין האמונות.
הצהרות שהר הבית הוא אתר קדוש לנצרות.
דיונים בפורומים ציבוריים (כמו עיתונות או ערוצי טלוויזיה נוצרים ,ואירועים בינ-דתיים)
בנושאי שיתוף תיאולוגי או דמיון ענין המשיח בין היהדות לנצרות.
העברת מסרים סמויים ,שמפרשים את כתבי היהדות כך שהם רואים את הנצרות כצורת
עבודת ה' לגיטימית ומקובלת באחרית הימים.

 JewishIsraelמפציר בממשלת ישראל ,בדיפלומטים ומנהיגים יהודים ,להימנע מכל דיון בנוגע למעמד
מיוחד לכנסיות אוונגליסטיות או כל כת אוונגליסטית בישראל.

 JewishIsraelממליץ בחום שממשלת ישראל ומעצבי דעת קהל ישראלים ,יגדירו מחדש את המונח של
חופש דת ופולחן באופן שיהיה יותר מקובל הלכתית ,כך שיבצר את הריבונות היהודית ואת חוסנה של
ארץ ישראל.
כאשר דנים בנושא התקפות מוסלמיות כנגד נוצרים ,חובה על יהודים להדגיש את המאבק למען חברה
מוסרית ותרבותית ,הומניות וזכויות אדם בסיסיות ,אך לא ליפול למלכודת של תמיכה בעולם הנוצרי
והפצת הנצרות.
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