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דיכאון-עצבת
מ את דב אבנון
פרק א
קורא יקר ,אני רוצה לדבר אתך הפעם על נושא שמוגדר כאחד ממחלות המאה .אנחנו נדבר בשיעורים הבאים על
הנושא שנקרא "דיכאון" או עצבת .המאמר הזה כמובן אינו מתיימר לתת פתרון פסיכולוגי לכל מיני בעיות אלא
לדבר על הנושא לאור בשורת חסד האלוהים שהופקדה בידי השליח פולוס.
זה השליח פולוס שאומר לנו " ואלוהי השלום הוא יקדש אתכם בקדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר
תמים בבוא אדונינו ישוע המשיח" (הראשונה אל התסלוניקים ה)32

ו ֵאֹלהֵ י הַ שָּ לֹום הּוא י ְּקַ דֵ ש אֶ תְּ כֶם בִקְּ דֻ שָּ ה שְּ לֵמָּ ה וְּכָּל־רּוחֲ כֶם וְּנַפְּשְּ כֶם ו ְּגּו ְּפכֶם י ִשָּ מֵ ר תָּ מִ ים
בְּבֹוא אֲ דֹּנֵינּו י ֵשּועַ הַ מָּ שִ יחַ ׃
סביר להניח שכולנו התנסינו אי פעם בהרגשת דיכאון או שהיינו עצובים לזמן ממושך .מדובר בעצם על סוג
מסווים של מועקה .ישנם כמה וכמה דמויות בכתבי הקודש שאפשר ללמוד מהם איך הם חיו עם עצב ובניהם כמובן
גם השליח פולוס .השניה לקורנתיים א ו ב
האיגרת השניה אל הקורנתיים היא האיגרת הכי אישית שהשליח כתב .האיגרת הזאת נותנת לנו אפשרות להיכנס
למערכת הרגשות של השליח ולדעת את מהלכי ליבו ,מכוון שהשליח כתב את האיגרת באחת מהתקופות הקשות
ביותר שעברו עליו .הוא עבר תקופה קשה בכל מה שהיה נוגע לעבודת הבישור .הוא כתב את האיגרת אל
הקורנתיים היכן שהוא בזמן של ספר מעשי השליחים פרק כ  ..1-2הוא בדיוק חזר ממסע באסיה כלומר טורקיה של
היום אחרי שהוא יצא מאפסוס לבשר את הבשורה שהאדון הפקיד בידו.
מהנאמר בכתוב אנחנו למדים שאנשים נושעו ,הוקמו קהילות ואנשים גם עמדו עבור האמת שהשליח הפקיד
בידיהם כלומר הם עמדו עבור דברי האדון כפי שהוא הפקיד בידי השליח פולוס .כתבי הקודש אינם עוסקים במושג
הצלחה מכוון שהיכן שדבר אלוהים מבושר ככה רבים המתקוממים .אל הקורנתיים ב א 8-9
כִּי ֹלא־ ְנכַחֵ ד מִּ כֶּם ַאחַ י אֶּ ת־צ ָָרתֵ נּו אֲ שֶּ ר מְ צַָאתְ נּו בְַאסְ י ָא לִּ מְ א ֹד כְמַ שָ א ָכבֵד ָכב ְָדה מִּ מֶּ ּנּו עַ ד
כִּי־נֹואַ שְ נּו מֵ חַ יֵינּו׃  9וַאֲ נַחְ נּו בִּלְ ָבבֵנּו חָ ַרצְנּו לָ נּו אֶּ ת־הַ מָ וֶּת לְ מַ עַ ן אֲ שֶּ ר־ֹלא ִּנבְטַ ח ְבנַפְ שֵ נּו כִּי
ְעֹודּנּו מַ צִּיל וְלֹו
מּורה הַ ז ֹאת ו ֶּ
אִּ ם־בֵאֹלהִּ ים הַ מְ חַ יֶּה אֶּ ת־הַ מֵ תִּ ים׃  01אֲ שֶּ ר הִּ צִּילָ נּו מִּ ן־הַ מִּ יתָ ה הַ חֲ ָ
אֲ נַחְ נּו מְ קַ ּוִּים שֶּ יֹוסִּ יף לְ הַ צִּילֵ נּו׃  00בַעֲ ז ְָרכֶּם גַם־אַ תֶּ ם א ֹתָ נּו בִּתְ פִּ לַ תְ כֶּם לְ מַ עַ ן יֹודּו ַרבִּים בַעֲ ֵ
בּורנּו
עַ ל־מַ תְ נַת הַ חֶּ סֶּ ד שֶּ הָ י ְתָ ה לָ נּו עַ ל־י ְֵדי ַרבִּים׃
מהנאמר בכתוב אנחנו למדים שלא צריך לאבד את התקווה בזמנים קשים ותמיד לסמוך על אלוהים שמקים את
המתים .אז הנה עומד לפנינו שאול הטרסי הגדול אותו שליח שהטענה נגדו היא שהוא בגד בעמו .אנחנו חושבים
לפעמים שלגדולים לא היו בעיות .אנשים כמו האבות משה הנביאים ועוד .ההפך הוא הנכון .לכולם יש בעיות
ובייחוד לאלו שעוסקים במלאכת הבישור .אז הנה לפנינו בן אדם שלמראת עין נראה שהוא שקוע בבוץ .השניה
לקורנתים ב 13
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שים לב על האפשרות שהשליח קיבל לבשר בטרואס .אנשים נושעו והקימו קהילה והנה הוא עוזב אותם רק בגלל
שהוא לא ידע איפה טיטוס היה .הוא פתאום איבד את השקט הרוחני רק בגלל שהוא לא ידע היכן טיטוס .השניה אל
הקורנתים ב 12
שקוראים את הנאמר "אלוהים המנחם את השפלים ,רוחה לרוח ,מרגע לבשר ועוד אפשר להבין שחייו של השליח
פולוס לא היו קלים .מדובר פה בסמנים של דיכאון.
חשוב שנעצור לרגע ונבין את פרוש המילה דיכאון .זה יעזור לנו בהמשך להבין את היחס בין המערכת הרגשית
שלנו בתור בני האדם לבין המחשבות ועבודת הרוח .דיכאון הוא תוצר של צער גדול או דאגה כבדה שמעיקים על
הלב .השליח נלחץ וחיי בדאגה יום יומית לקהילות .בעקבות הדיכאון באים גם הרגשות. .השניה אל הקורנתיים ד
8-9
פולוס מדבר על ההצלחות שלו וגם על רגעי הלחץ שהוא עבר .על זמנים יותר קשים שלמראה עין נראה שאבדה
כל תיקווה .מה שאני מנסה להראות לך קורא יקר שדיכאון יכול להיות גם מנת חלקם של מאמינים כולל השליח
פולוס .אפשר להגיד שדיכאון זאת מחלה כללית ,מדובר במציאות.
אני אשתדל במאמר הזה להתייחס למושג שנקרה "דיכאון" ולראות היכן אפשר למצוא בכתובים את התרופה
לבעיה או לפחות לנסות.
מכוון שאני לא עוסק בפסיכולוגיה כלומר מדעי הנפש אני אפנה אותך אך ורק לנאמר בדבר האלוהים .אני אשתדל
על סמך הכתוב להראות לכולנו איך אפשר לצאת תמיד מנצחים למרות שלפעמים נראה שהגיעו מים עד נפש.
באותו הקשר חשוב שנשים לב לקשר הישיר שקיים בין המחשבה שלנו ,מערכת הרגשות שלנו לבין ההתחדשות
השכלית שלנו בתור מאמינים.
למה אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים? ואיך אנחנו צריכים בכלל ללמוד לחיות עם הרגשות שלנו .מי
שולט בחיינו הרגשות המחשבות הרצונות או הרוח .את התשובה לכל הדברים האלו אפשר למצוא בדבר האלוהים.
בשורת החסד נותנת לנו את כל הכלים שבעזרתם המאמין יכול להתנסות בשחרור משלטון הרגש .להרגיש זה דבר
בריא אבל במצבי דיכאון הרגש הופך לשולט .לאדון של חיינו.
חשוב שלא נשכח שאלוהים רוצה תמיד שנחייה בתודה ובשלום אבל המציאות היא אחרת .אנחנו עדין חיים בעולם
מלא חטא והמסרים שבאים מהעולם משפיעים גם על מערכת הרגשות שלנו.
אבל מה זה בעצם דיכאון .אנחנו אומרים לפעמים "איזה דיכאון" אני ממש מדוכא "זה מצב מאד מדכא.
אבל אלו בעצם מונחים פסיכולוגים.
דיכאון זהו מצב שבוא אני מרגיש עצוב ומושפל .מרירות ממושכת ,גם היא יכולה להביא את המאמין למצב של
דיכאון כמו שדאגה ממושכת וחוסר אונים.
כתוצאה של דיכאון ,במקום שרגש השמחה ישלוט בנו ,לאט לאט משתלטת עלינו הרגשת העצבות .דיכאון יכול
לבוא לידי ביטוי בחוסר תיאבון ,חוסר תיקווה כללי והרגשת חוסר אונים.
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דיכאון גורר אחריו ערב רב של רגשות .חוסר ביטחון ,רוגז ,רחמים עצמיים ומרירות .ככל שהמצב מחריף ככה
גוברים הרגשות השלילים שגוררים אחריהם גם סימנים חיצונים .כמו אי תאבון חוסר שינה ,אדישות ,בכי,
הסתגרות .חוסר שקט נפשי ,הרגשת עצבות ,חוסר ביטחון ,מתח ,בדידות הרגשת חוסר אונים ועוד.
וכמובן אפשר להוסיף לפה גם את סימפטומים הרוחניים .אי בטחון ברצון אלוהים ,אי שביאות רצון מרצון
האלוהים .חוסר אמונה ,רוגז אי יציבות רוחנית ועוד .אלו כל הסימנים שאפשר למצוא אצל אנשים שסובלים
מדיכאון.
אפשר להגיד שמדע הפסיכולוגיה יודע לאתר את הבעיה או לאבחן אותה אבל איתור הבעיה עדין אינו הפתרון.
פסיכולוגיה יודעת להגדיר את הבעיה בהקשר לאישיות של אותו אדם.
כלומר אנשים שסובלים מדיכאון מחפשים הרבה תשומת לב ,סובלים מהתקפות רוגז והסתגרות .לפעמים זה גם בא
לידי ביטוי בהתמכרות לאלכוהול הימורים ועוד.
אנו רואים היום גם איך שתופעת ה"פירסינג" הולכת וגוברת בין בני הנוער כולל התופעה של ציורים על הגוף .אז
מאיפה זה בא? .מדובר פה בצורה מסוימת של דיכאון .מדובר פה בדרישה עצמית לתשומת לב מעבר למקובל .אותו
אדם שבאופן כללי אינו מעריך את עצמו יוצא עכשיו בקריאה " בואו תסתכלו עלי תיראו מה שציירתי על הגוף.
אחד הסמנים המובהקים לדיכאון זה ניתוק קשר אם אהובים או מכרים וכתוצאה מכך גוברת הבדידות והגלגל חוזר
על עצמו ,מכוון שבדידות מעודדת את הדיכאון.
הצורך בתשומת לב מעל ומעבר הוא אחד הסימנים שמשהו מנסה להדחיק את הדיכאון .אצל אחרים דיכאון מתבטא
בחופש מיני .הבחורה ששוכבת עם כולם או הבחור שרק חושב איך להשכיב את הבחורות .אצל אחרים התלות
באחרים מראה על צורה מסוימת של דיכאון .ישנם אנשים שאינם מסוגלים להיות רגע אחד לבד .או כפי שנאמר
(ירמיהו יז )9
 9עָ ק ֹב הַ לֵ ב מִּ כ ֹל וְָאנֻש הּוא; מִּ י י ֵָדעֶּ ּנּו׃  01אֲ נִּי י ְהוָה ח ֵֹקר לֵ ב ב ֹחֵ ן כְלָ יֹות; וְלָ תֵ ת לְ אִּ יש כ ְַד ְרכֹו
(כ ְִּד ָרכָיו) ,כִּפְ ִּרי מַ עֲ לָ לָ יו׃
לכן עדיף לא לבטוח במחשבות ליבנו .ישנם גם כאלו שכלפי חוץ נראים מאד חביבים אבל לפעמים אנשים נוהגים
ככה רק מכוון שהם זקוקים לחברה.
אז מה אומר המאמין המשיחי כאשר הוא סובל מדיכאון? הלוואי שהאדון יבוא מחר .זה כאילו לומר אין לי כבר
חשק להתמודד עם בעיות החיים  .לכן אדון יקר בוא ותקח אותי מפה .דיכאון מתחיל בדרך כלל כתוצאה מאכזבות
או התנסות לא משמחת.
אנשים לא נכנסים לדיכאון כאשר הכל בסדר אלא יותר כאשר אתה מאוכזב מהדרך שבה הרבה עניינים מתנהלים.
או כאשר אתה מאוכזב ממשהו שאינו עומד בדרישות שלך.
הנקודה היא שלרגשות יש השפעה על דרך המחשבה שלנו .דיכאון מתחיל איפה שהוא וההתחלה היא המחשבה
שלנו.
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דיכאון-עצבת
מ את דב אבנון

פרק ב  -איוב
איוב
בשיעור הראשון דברנו על הסיבות שיכולות לגרום למשהו להיכנס לדיכאון .אני כמובן כולי תקווה שהנושא לא
דכא אותך יותר מידי ,הפעם אני רוצה לדבר אתך על איוב .בחלק הראשון של חייו ,איוב הוא היה מאד מבורך.
בפרק א אנחנו קוראים שהיו לו שבעה בנים ושלוש בנות ובנוסף היו לו  2333גמלים ו 033חמורים .איוב היה אדם
מאד עשיר מכובד וחשוב שהחיים האירו לו פנים.
כאשר החיים מאירים לנו פנים לא תמיד צריכה להיות לנו סיבה מיוחדת להיכנס לדיכאון .אבל הנה פתאום הכל
השתנה אצל איוב .גנבו לו את הצאן וילדיו נהרגו .אישתו קמה נגדו והנה הוא יושב על האדמה ועדין אינו מקלל את
אלוהים אלא ממשיך להלל את אלוהים ולהודות לו.
עד אותו רגע שבאים אליו כמה חברים .חברים שאפשר להגיד עליהם שלא היתה להם באמת מתנת הנחמה .אחרי
שימי השקט עברו איוב מתחיל להיות יותר ויותר מריר .אם בהתחלה הוא עדין הלל את אלוהים .חבריו,
שבמחיצתם הוא שהה ,לא עודדו אותו כל כל והוא נהיה יותר מריר .איוב ג 1-0
פ

ַאח ֲֵרי־כֵן ,פָּתַ ח ִאּיֹוב אֶת־פִיהּוַ ,וי ְ ַקלֵל אֶת־יֹומֹו׃ ג

ח ֹּשֶ ְך הַ יֹום הַ הּוא ,י ְּהִ י  4ה ָֹּּרה ָּגבֶר׃ ,י ֹּאבַד יֹום אִ ָּּולֶד בֹו; ו ְּהַ ַליְּלָּה ָאמַ ר  3וַיַעַ ן אִ יֹוב ,וַי ֹּאמַ ר׃
ו ְּ ַצלְּמָּ ו ֶת תִ שְּ כָּן־עָּ לָּיו עֲ נָּנָּה; יִגְָּאלֻהּו ח ֹּשֶ ְך  5נְּהָּ ָּרה׃ ַאל־י ִדְּ ְּרשֵ הּו אֱ לֹוהַ מִ מָּ עַ ל; ו ְַּאל־תֹופַ ע עָּ לָּיו
ַאל־י ִחַ דְּ בִימֵ י שָּ נָּה; בְּמִ סְּ ַפר י ְָּּרחִ ים ,הַ ַליְּלָּה הַ הּוא י ִקָּ חֵ הּו אֹּפֶל  6יְּבַעֲ ֻתהּו ,כִמְּ ִר ֵ
ירי יֹום׃
ַאל־י ָּב ֹּא׃
2

פתאום בן האדם מתחיל לקלל את יומו .איוב ג 7-11

הִּ ּנֵה הַ לַ י ְלָ ה הַ הּוא י ְהִּ י גַלְ מּוד; ַאל־תָ ב ֹא ְר ָננָה בֹו׃  8י ִּקְ בֻהּו א ְֹר ֵרי־יֹום; הָ עֲ תִּ ִּ
ידים ,ע ֵֹרר
לִּ וְי ָָתן׃  9י ֶּחְ שְ כּו כֹו ְכבֵי נִּשְ ּפֹו י ְַקו־לְ אֹור וַָאי ִּן; וְַאל־י ְִּראֶּ ה ,בְעַ פְ עַ ּפֵ י־שָ חַ ר׃  01כִּי ֹלא סָ גַר
ַדלְ תֵ י בִּטְ נִּי; וַיַסְ תֵ ר עָ מָ ל ,מֵ עֵ ינָי׃  00לָ מָ ה ֹּלא מֵ ֶּרחֶּ ם ָאמּות; מִּ בֶּטֶּ ן י ָ ָצאתִּ י וְאֶּ ְגוָע׃
אז הנה איוב אותו אדם מכובד ועשיר עם הרבה חכמה נמצא במצב מאד מדכא אפשר להגיד שהוא ממש על הפנים.
קורא יקר אני לא איוב וגם אתה לא .מה שאני מנסה לומר לך שגם אלו שנחשבים לגדולים בכתובים ,יכולים
לסבול מהרגשת דיכאון .ככל שאנחנו מופקדים על יותר דברים ככה גדול הסיכוי שנכנס למצבי דיכאון .כאשר אתה
מאוכזב וחסר תיקווה בחיים אתה מתחיל בדרך כלל לרחם על עצמך ולחשוב שאתה היחידי בעולם שככה סובל.
בכל אופן חשוב שנדע שמדובר פה בבעיה כלל עולמית.
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לאור חסדו של האלוהים בישוע המשיח
דיכאון זאת בעיה כלל עולמית .כל בן אדם ,מאמין או לא ,יכול התנסות במצבי דיכאון .זה כמובן לא רצון האלוהים
אבל זאת תופעה נפוצה גם בן מאמינים .מכוון שלכולנו יש עדין את הטבע החוטא .בתור מאמינים אנחנו עדין בעלי
טבע חוטא וצורת מחשבה ייחודית.
זה מזכיר לי ביקור במחלקה פסיכיאטרית של בית חולים מסוים בהולנד .ליד החברה שלנו שכבה בחורה מאמינה
שעבדה כ 33שנה בתור מזכירה עבור ארגון משיחי .בשלב מסווים היא ובעלה נשלחו על ידי הקהילה שלהם לגור
בארץ ולנסות לבשר ליהודים .עוד לפני שהם יצאו לדרך בעלה קיבל הודעה שאביו בארה"ב נפטר וביקש להשהות
את הנסיעה על מנת לנסוע למשפחה .הדעה באותה קהילה היתה "תן למתים לקבור את המתים" ולכן הם לא ראו
בעין יפה שהם רוצים לדחות את הנסיעה .כתוצאה מכך נפסקו התרומות והצעד שלהם נראה בידי אותה קהילה
כצעד של אי אמונה.
האכזבה הרבה מאותה קבוצת אנשים אחרי ש 33שנה שהיא עבדה עבורם גרמה לאותה אחות באמונה להיכנס
לדיכאון עמוק .כל כך עמוק שכאשר דברתי אתה על כמה פסוקים כל מה שהיא יכלה לומר היה "עבורי השמים
סגורים"
לכן גם בתור מאמינים אנחנו עדין בעלי טבע חוטא ודרך מחשבה ייחודית ולכן חשוב מאד לדעת מה הסיבה לאותו
דרך מחשבה שגורם לנו להיכנס לדיכאון ואיך אפשר להפטר מאותו רגש כמה שיותר מהר.
אז אליפז מתחיל לדבר איתו .איוב ז 1-4

ָארץ; וְכִּימֵ י שָ כִּיר י ָמָ יו׃  2כְעֶּ בֶּד י ִּשְ ַאף־צֵל; ּוכְשָ כִּיר ,י ְַקּוֶּה
ז הֲ ֹלא־ ָצבָא לֶּ אֱ נֹוש עַ ל־ (עֲ לֵ י־) ֶּ
4
פָ עֳ לֹו׃  3כֵן הָ נְחַ לְ תִּ י לִּ י י ְַרחֵ י־שָ וְא; וְלֵ ילֹות עָ מָ ל ,מִּ ּנּו־לִּ י׃ אִּ ם־שָ ַכבְתִּ י ,וְָאמַ ְרתִּ י ,מָ תַ י
ָאקּום ּומִּ ַדד־עָ ֶּרב; וְשָ בַעְ תִּ י נ ְֻד ִּדים עֲ ֵדי־נָשֶּ ף׃
אנשים שנמצאים בדיכאון יגידו לפעמים " אני לא יכול לישון" "אני לא יכול להתרכז" המוח שלי בכלל לא עובד.
הרגשות שלי נקרעים
איוב ז 11

גַם־אֲ נִּי ֹלא אֶּ חֱ שָ ְך ּפִּ י אֲ ַדב ְָרה ְבצַר רּוחִּ י; אָ שִּ יחָ ה ,בְמַ ר נַפְ שִּ י׃
אליפז אמר שאסור לו להתלונן איוב ז 13-14
"מאסתי לא לעולם אחיה" ".......כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני"
זאת זעקה מפי האדם הראשון שכתב בכתבי הקודש מכוון שספר איוב הוא העתיק ביותר .אפילו משה מזכיר אותו
בספר בראשית .אז הנה אותו אדם גדול סובל מדיכאון .סביר להניח כתוצאה מאותן סיבות שאנשים היום סובלים
מדיכאון .כתוצאה מרחמים עצמיים.
בשיעור הקודם דברנו על מה שעלול לגרום למצב של דיכאון .צורת חשיבה לא נכונה או צפיות שווה בחיים.
לכולנו יש צפיות או חלומות ואנחנו ההינו רוצים לראות שהכל יתקיים והנה באה המציאות ואומרת לנו תתעורר
החיים זה לא חלום החיים זה לא משחק.
אז איך מתמודדים בחיים עם אכזבות ,רגש של דחייה ,עלבון והרגשה שלא נהגו אתנו בדרך היושר .איך בכלל
מגיבים ברגעים שכאלו.
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דיכאון-עצבת
מ את דב אבנון

פרק ג רוח גוף ונפש
גוף נפש ורוח ואיך נבראנו
אלוהים נתן לנו מערכת שלמה של רגשות ,פחדים ,רוגז עצב שמחה וכו ,במידה ונוסיף לרגשות האלו ,שהם דבר
טבעי כשלעצמו ,גם הרבה רחמים עצמיים וניתן להם גם לשלוט בתת ההכרה שלנו .סופו של דבר שנשקע בדכאון.
אני מדגיש את זה שוב ושוב "רחמים עצמים" הם שורש הבעיה .יש הבדל גדול בין רגשי רחמים או השתתפות
בצערו של משהו אחר לבין אותו אדם שמתחיל לרחם על עצמו באופן שטתי.
כמובן שיש כמה סוגי דכאון שכנראה הם תוצאה ישירה למצב גופני מסוים ..כמו אחרי לידה .אחרים טוענים
שמדובר גם באי שיווי משקל כימי שקשור לנפש שלנו .אבל דיכאון ברובו הגדול נוצר כתוצאה של צורת חשיבה
לא נכונה .כתוצאה מהדרך שבאה אנחנו חושבים ,מהדרך שבה אנחנו מתייחסים לבעיות .לכן שוב רחמים עצמים
הם אלו שגורמים ברוב המקרים לדיכאון.
במידה ואנחנו רוצים להשתחרר מהרגשת הדיכאון חשוב מאד שנלמד להפסיק לרחם על עצמינו .חשוב מאד שנבין
שבעיות החיים עצמם הם לא מה שגורמים לדיכאון אלא היחס שלנו לבעיות ואיך אנחנו מתמודדים אתם בתור
מאמינים .לכן אם אנחנו באמת רוצים להשתלט על הרגשת הדיכאון חשוב שנתחיל להבין את היחס שקיים בין
הדרך שבה אנחנו חושבים לבין איך שאנחנו מרגישים.
דבר ראשון אנחנו צריכים לדעת איך אדם שנברא בצלם אלוהים צריך לתפקד.
הראשונה לתסלוניקים פרק ה פסוק 32

 32וֵאֹלהֵ י הַ שָ לֹום הּוא י ְַק ֵדש אֶּ תְ כֶּם בִּקְ ֻדשָ ה שְ לֵ מָ ה וְכָל־רּוחֲ כֶּם וְנַפְ שְ כֶּם וְגּופְ כֶּם י ִּשָ מֵ ר
תָ מִּ ים בְבֹוא אֲ דֹנֵינּו י ֵשּועַ הַ מָ שִּ יחַ ׃
בתור מאמינים משיחים אנחנו זקוקים לנאמר בדבר האלוהים על מנת שנבין איך אלוהים ברא אותנו .איך אנחנו
אמורים לתפקד ולמה אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים ועושים את מה שאנחנו עושים .בכל אופן שום דבר
לא קורא סתם ככה.
אם נבין איך אלוהים ברא אותנו ואיך אנחנו אמורים לתפקד בתור מאמינים אז אנחנו כבר צעד אחד קדימה .בתור
בני אדם הרוח ,נפש והגוף הם המרכיבים העקרים שיוצרים את מי שאנחנו.
הרוח מקשר אותנו עם אלוהים (יוחנן ד  )34אלוהים עצמו הוא רוח ולכן אנחנו משתחווים לו ברוח ובאמת .אם
כבר מדברים על לעבוד את אלוהים אז זה קודם כל דרך הרוח ולא דרך הנפש או הגוף .שים לב שהקשר שלנו עם
רוח האלוהים הוא דרך הרוח שלנו .אל הרומים ח .11

ְּתם רּוחַ מִ שְּ פַ ט ָּבנִים אֲ שֶ ר בֹו ק ְֹּּראִ ים
ְּתם רּוחַ עַ בְּדּות לָּשּוב לִיר ֹּא כִי אִ ם־קִ ַבל ֶ
כִי ֹלא קִ ַבל ֶ
אֲ נַחְּ נּו אַ בָּא ָאבִינּו׃  01ו ְּהָּ רּוחַ הַ הּוא מֵ עִ יד בְּרּוחֵ נּו כִי־ ְּבנֵי אֱ ֹלהִ ים אֲ נָּחְּ נּו׃
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הרוח מגלה לנו את קיומו של אלוהים .הנפש מגלה לנו את עצמנו .הנפש צופן בחובו את מי שאנחנו את האישיות
שלנו "הנה זה אני"
הגוף הוא המרכב שנושא את הרוח ואת הנפש .הנפש שלי לא יכולה לבקר אותך מכוון שאני זקוק גם לגוף.
אפשר אולי לומר או להגדיר את הרוח בתור מקור המחשבה שנמצא אצל בין האדם .הראשונה אל הקורנתיים ב
11,11

ָאדם אֲ שֶּ ר בְקִּ ְרבֹו וְכֵן אֵ ין אִּ יש
ָָאדם כִּי אִּ ם־רּוחַ הָ ָ
ָאדם י ֵֹדעַ אֵ ת אֲ שֶּ ר ב ָ
כִּי מִּ י הּוא מִּ ְבנֵי ָ
י ֵֹדעַ אֵ ת אֲ שֶּ ר בֵאֹלהִּ ים כִּי אִּ ם־רּוחַ הָ אֱ ֹלהִּ ים׃  02וַאֲ נַחְ נּו ֹלא לָ קַ חְ נּו אֶּ ת־רּוחַ הָ עֹולָ ם כִּי
אִּ ם־הָ רּוחַ מֵ אֵ ת הָ אֱ ֹלהִּ ים לְ מַ עַ ן נ ֵַדע אֶּ ת־אֲ שֶּ ר נִּתַ ן לָ נּו מֵ אֵ ת הָ אֱ ֹלהִּ ים בְחַ סְ דֹו׃ 03
ָאדם כִּי אִּ ם־בְלָ שֹון אֲ שֶּ ר רּוחַ הַ ק ֶֹּדש
וְאֶּ ת־ז ֹאת ֹלא נֹוצִּיא בְלָ שֹון אֲ שֶּ ר תְ לַ מֵ ד חָ כְמַ ת ְבנֵי ָ
ִּ
ת־דב ְֵרי
תְ לַ מֵ ד ּו ְנבָאֵ ר רּוחָ נִּיֹות ב ְִּדב ִָּרים רּוחַ נִּיים׃  04הֵ ן הָ ָ
ָאדם הַ טִּ בְעִּ י אֵ ינֶּּנּו מְ ַקבֵל אֶּ
רּוחַ אֱ ֹלהִּ ים כִּי־הֵ מָ ה סִּ כְלּות לֹו וְֹלא יּוכַל לַ הֲ בִּינָם בַאֲ שֶּ ר הֵ מָ ה נְדֹונִּים ב ְֶּד ֶּרְך הָ רּוחַ ׃ 01
ָאדם הָ רּוחָ נִּי י ִָּדין הַ כ ֹל וְאֹותֹו ֹלא־י ִָּדין אִּ יש׃ ִּ 01כי מִּ י־תִּ כֵן אֶּ ת־רּוחַ י ְהֹוָה ּומִּ י
אֲ בָל הָ ָ
ִּ
יֹודיעֶּ ּנּו וַאֲ נַחְ נּו הִּ ּנֵה י ֶּש־לָ נּו רּוחַ הַ מָ שִּ יחַ ׃
הסיבה שאני ואתה יכולים לתקשר היא מכוון שלשנינו יש אותו רוח .יכול להיות שיש לנו בעל חיים בבית
שאילפנו אותו ואנחנו חושבים שהוא מאד חכם אבל אין לו את אותו רוח שיש לנו ולכן אנחנו לא יכולים לצור קשר
איתו .לזה דבר האלוהים קורא "המחשבה"
בתהליך המחשבה של בני אדם מעורבים הרוח והלב .אתה כמובן יכול לשאול מה ההבדל? ובכן ,רוח האדם מרכז
סביבו את כל מה שקשור לזיכרון שלנו ,את כל מה שאנחנו יודעים .כאשר מדובר על הלב כבר לא מדובר על צורת
חשיבה אלא על אמונה .אל הרומים י 13

יֹודה וְהָ י ְתָ ה־לֹו לִּ ישּועָ ה׃  00כִּי
 01כִּי בִּלְ בָבֹו י ַאֲ מִּ ין הָ ָ
ָאדם וְהָ י ְתָ ה לֹו לִּ צ ְָד ָקה ּובְפִּ יהּו ֶּ
הַ כָתּוב א ֹמֵ ר כָל־הַ מַ אֲ מִּ ין בֹו ֹלא י ֵבֹוש׃
כולנו יודעים שקיים הבדל עקרוני בין לדעת לבין להאמין .בתור ילדים תמיד חינכו אותנו ואמרו לנו מה טוב ומה
לא טוב והנה למרות שאנחנו יודעים הרבה דברים ,אנחנו לא תמיד עושים את מה שאנחנו יודעים .אמונה לוקחת את
חלק ממה שאנחנו יודעים והופכת את זה לדרך חיים ,מיישמת את הדברים בחיי היום יום שלנו.
אני אישית יודע הרבה דברים בהקשר לכתוב קראתי גם על הרבה תיאוריות בנוגע לנושאים מסוימים .אבל אני לא
מאמין לא כל מה שקראתי או שמעתי .כלומר אני לא רואה בכל האמיתות האלו את הבסיס לחיי הרוחניים.
פה נכנס לתמונה הרצון שלנו .הרצון שלנו הוא זה שלוקח את הדעת מהשכל שלנו והופך אותה לאמונה חייה.
כאשר אנשים אומרים למשל " בזה אני רוצה להאמין" .זאת אומרת הם לוקחים דבר שהם כבר יודעים דבר שהיה
קיים במחשבה ומורידים אותו ללב .כמובן שצעד כזה דורש לקחת החלטות ולדעת למה אני עושה את זה .אנחנו
מאמינים "שאמונה באה דרך השמיעה והשמיעה דרך דבר אלוהים" כלומר דבר ראשון צריכים לשמוע את דבר
האמונה.
הרבה אנשים שמעו ועדין שומעים על ישוע והדברים שהוא עשה או מי הוא בכלל .אחרים שומעים דרשות על איך
אלוהים רואה אותנו ועוד נושאים אלו ואחרים .מדובר בעובדות שנכנסות למחשבה .ישנם אנשים דתיים שכל
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החיים שלהם רק שומעים שוב ושוב את אותן עובדות על האמונה בישוע ועדין לא הורידו את הידע הזה לנפש
שלהם הם עדין לא משתמשים בלב על מנת להאמין .המשמעות של להאמין זאת אומרת ליישם ,לסמוך על מה שאני
מאמין.
ישנם מאמינים שיגידו לך בעיניים עצומות "שצדקה היא אך ורק דרך האמונה" אבל אם תשאל אותם " אז אתה
עכשיו בתור מאמין צדיק בעיני אלוהים" אז הם יגידו לך "אני מקווה אני לא בטוח" כלומר הם מתקשים להאמין
למה שהם כבר שנים על שנים יודעים .הם מתקשים לקחת החלטה ולסמוך על אותו חלק במחשבה שלהם שמקורו
דבר האלוהים.
קורא יקר ,אולי גדלת עם כל מיני עקרונות ורעיונות אולי אפילו גדלת בבית משיחי אבל כל אחד מאתנו צריך
ללמוד לקחת החלטות לבד  .אני לבד צריך להחליט על סמך מה אני הולך לבסס את האמונה שלי מכוון שמדובר פה
בחי .שים לב ,הנפש שלנו מורכבת מהלב שלנו ,הרצון שלנו ומערכת הרגשות שלנו .מתי כו 28

ו ַי ֹּאמֶ ר לָּהֶ ם נַפְּשִ י מָּ ָּרה־לִי עַ ד־מָּ ו ֶת עִ מְּ דּו פ ֹּה ו ְּשִ קְּ דּו עִ מִ י׃
מכלול הרגשות שלנו נמצא בתוך הנפש ככה גם בהקשר לגופנו .הגוף שלנו הוא יותר ממוח .לגוף שלנו יש כל מיני
מערכות שביחד מעבירים לנו מידע בנושאים מסוימים ריח תחושה טעם ועוד .בכל אופן כדאון בא מהטבע החוטא
של האדם הישן .כלומר המצב הטבעי של כל בני האדם הוא שהרוח שלהם נחשב למת בעיני אלוהים
אפסים ב" 1גם אתכם אשר מתים הייתם בפשעיכם וחטאיכם"....
מהנאמר באיגרת אל האפסים ד  17-18אנחנו למדים מה זאת אומרת להיות מתים בחטאים שלנו" .חשוכי דעת
מוזרים לחיי אלוהים"...

וְהִּ ּנֵה ז ֹאת אֲ נִּי א ֹמֵ ר ּומֵ עִּ יד בָָאדֹון כִּי מֵ עַ תָ ה ֹלא־תֵ לְ כּו עֹוד ְכי ֶּתֶּ ר הַ גֹוי ִּם הַ ה ֹלְ כִּים בְהַ בְלֵ י
שִּ כְלָ ם׃  08חֲ שֻ כֵי הַ ַדעַ ת ּומּוז ִָּרים לְ חַ יֵי אֱ ֹלהִּ ים מִּ ּפְ נֵי אִּ ּוַלְ תָ ם אֲ שֶּ ר בָהֶּ ם כִּי־טַ ח מֵ הַ שְ כִּיל
לְ ָבבָם׃
להיות מת מבחינה רוחנית אינו אומר שהרוח שלנו מפסיק לתפקד .להפך בהקשר לאנשים אחרים או השטן הרוח
ממשיך לתפקד טוב מאד.
אל האפסים ב " 3אשר התהלכתם בהם בדור העולם הזה כרצון שר ממשלת האוויר....
אז מה מאפיין את המחשבה שלנו כלומר המחשבה של אדם בעל טבע חוטא? .שהוא אינו יכול לקבל את דברי
אלוהים .אלא מעדיף להסתמך על פילוסופיות של בני אדם .דעות של אנשים מסורת וכל מקור ידע אחר שהוא יכול
להעביר לנפש שלו באופן ישיר .כלומר המקור והסמכות להארה עצמית אינם באים מהנאמר בדבר אלוהים אלא
מחוכמת בני אדם תאוות הבשר אות העיניים וגאות הנכסים הראשונה אל יוחנן ב .11
הנפש שנמצאת בתוך בני האדם ,היא באופן טבעי בחשכה ,כתוצאה מהחטא .אל האפסים ד 18
מהנאמר באיגרת אל הרומים פרק א  19-33אנחנו למדים " ויחשך ליבם" כלומר במקום שאור האמת יכנס דרך
הרוח מה שנכנס זה רק חושך .תהילים קיט 123
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אז מה קורא אצל אנשים כאשר דבר האלוהים אינו מגיע ללב שלהם? .מה נשאר אז? האם אתה יודע שעל מנת
יהיה אור דרוש משהו שיבדיל אור מחושך .כאשר השמש לא זורחת אנחנו עדין בחושך .אם אין אור בבית אז יש
חושך .כלומר על מנת לגרש את החשכה צריך אור.
בהקשר לגוף שלנו הוא נמצא תחת קללת החטא אל הרומים ו 1

בַאֲ שֶ ר י ֹּדְּ עִ ים אֲ נַחְּ נּו כִי־נִ ְּצלַב עִ מֹו הָּ ָאדָּ ם הַ יָּשָּ ן אֲ שֶ ר בָּנּו לְּמַ עַ ן י ֹּאבַד ּגּוף הַ חֵ טְּ א ו ְֹּלא נִהְּ י ֶה
עֹוד עֲ בָּדִ ים לַחֵ טְּ א׃ "באשר יודעים אנחנו כי נצלב עמו האדם הישן אשר בנו למען יאבד גוף
החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא"
הגוף שלנו הוא מקום המושב של הטבע החוטא .המקום היכן שהחטא שולט ומולך .כמו שרוח אלוהים נותנת
פירות ככה החטא עובד בתוך גופנו.
ברגע שמשהו מקבל את ישוע בתור האדון והמשיח הרבה דברים משתנים בצורה קיצונית .בן אדם שעדין לא נושע
דרך דם המשיח ,הוא עדין העבד של הלב .ירמיהו יז  9כלומר הלב או הרגשות הם אלו ששולטים ברצון שלו
כתוצאה מהטבע החוטא.
במידה ואתה בתור מאמין מחליט ללכת לכוון מעשה הצלב ולבטוח באדון ישוע בתור המושיע שלך אז אלוהים
ישנה אצלך כמה דברים באופן יסודי.
דבר ראשון הוא יברא אותך מחדש .אותה רוח שעד עכשיו היתה מופרדת מאלוהים תקבל מחדש חיים .אל
הרומיים ו 32

 32כִּי־שְ כַר הַ חֵ טְ א הּוא הַ מָ וֶּת ּומַ תְ נַת חֶּ סֶּ ד אֱ ֹלהִּ ים הִּ יא חַ יֵי הָ עֹולָ מִּ ים בַמָ שִּ יחַ י ֵשּועַ
אֲ דֹנֵינּו׃
תודה לאלוהים .עכשיו יש לי חיי עולם אני כבר לא מת עבור אלוהים אלא חי .אני נחשב עכשיו לאדם רוחני.
עכשיו אני שלם לא חסר לי שום דבר.
עכשיו אני יכול להבין ולקבל את האמת בלבי .על מנת לקבל חיי עולם אנחנו לא צריכים לחכות אד שנמות .חיי
עולם מתחילים כבר היום באותו רגע שקבלנו את ישוע בתור האדון והמשיח .כלומר עכשיו אחרי שקבלתי את ישוע
בתור האדון .רוח האדון הוא הכוח שמניע את
חיי או חיי המאמין.
אל הרומיים ח 3

ח עַ ל־כֵן עַ ָּתה אֵ ין־אַ שְּ מָּ ה בָּאֵ לֶה אֲ שֶ ר הֵ ם בַמָּ שִ יחַ י ֵשּועַ (הַ מִ תְּ הַ ְּלכִים שֶ לא ַכבָּשָּ ר אֶ לָּא ְּלפִי
תֹורת רּוחַ הַ חַ יִים אֲ שֶ ר בַמָּ שִ יחַ י ֵשּועַ הֹוצִיָאה א ֹּתִ י לַחָּ פְּשִ י מִ ַ
הָּ רּוחַ )׃  2כִי ַ
תֹורת הַ חֵ טְּ א
ו ְּהַ מָּ ו ֶת׃
אל הגלטים ב 33

אֶ ת־כ ֹּל אּוכַל בְּעֶ ז ְַּרת הַ מָּ שִ יחַ הַ ּנֹותֵ ן לִי כ ֹּחַ אל הפיליפים

ד31׃ 9

דיכאון-עצבת

לאור חסדו של האלוהים בישוע המשיח
 31עִ ם־הַ מָּ שִ יחַ נִ ְּצ ַלבְּתִ י ו ְָּאנֹּכִי ֹלא אֶ חְּ י ֶה עֹוד כִי אִ ם־הַ מָּ שִ יחַ הּוא חַ י בְּקִ ְּרבִי ו ַאֲ שֶ ר אֲ נִי חַ י עַ ָּתה
ַבבָּשָּ ר חַ י אֲ נִי בֶאֱ מּונַת בֶן־אֱ ֹלהִ ים אֲ שֶ ר אֲ הָּ ַבנִי וַיִתֵ ן אֶ ת־נַפְּשֹו בַעֲ דִ י׃ ֹ 20לא אֲ בַטֵ ל אֶ ת־חֶ סֶ ד
תֹורה אַ ְך לַשָּ ו ְּא מֵ ת הַ מָּ שִ יחַ ׃
הָּ אֱ ֹלהִ ים כִי אִ לּו י ֵש צְּדָּ קָּ ה עַ ל־י ְּדֵ י הַ ָּ
אל הפיליפים א 31

 30כִי הַ מָּ שִ יחַ הּוא חַ יָּי ו ְּהַ מָּ ו ֶת ֶרו ַח־לִי׃
אל הקולסים ג 4

 4בְעֵ ת הִּ גָלֹות הַ מָ שִּ יחַ אֲ שֶּ ר הּוא חַ יֵיכֶּם גַם־אַ תֶּ ם תִּ גָלּו עִּ מֹו ְבכָבֹוד׃
קורא יקר ,חיי עולם זאת מתנה כבר בזמן הווה .זאת מתנה שאחרי שמקבלים אותה רוח הקודש או אלוהים הרוח
יהיה נוכח בחיינו .רוח הקודש הוא זה שמאפשר לנו לקבל את מה שאלוהים נתן לנו בחסדו .להאמין ולהתחזק דרך
דבר אלוהים .לכן בתור אדם נושע רק עכשיו אחרי שקבלתי את האדון ואת סליחת החטאים דרך דמו .מתחיל
להידלק אור ברוחי ונפשי שעד כה היו בחשכה מוחלטת.
השניה לקורנתיים ד 2-1

ְּשֹורתֵ נּו נֶעֱ לָּמָּ ה הִ יא מִ ן־הָּ אֹּבְּדִ ים׃  4אֲ שֶ ר אֵ ל הָּ עֹולָּם הַ זֶה עִ ּוֵר בָּהֶ ם
וְְּ אִ ם־נֶעֱ לָּמָּ ה ב ָּ
אֶ ת־מַ חְּ שְּ בֹות חַ סְּ ֵרי הָּ אֱ מּונָּה ְּל ִבלְּתִ י זְּר ֹּחַ לָּהֶ ם נֹּגַה ב ַ
ְּשֹורת כְּבֹוד הַ מָּ שִ יחַ אֲ שֶ ר הּוא ֶצלֶם
הָּ אֱ ֹלהִ ים׃  1כִי ֹלא א ֹּתָּ נּו מַ כ ְִּריזִים אֲ נַחְּ נּו כִי אִ ם־אֶ ת־הַ מָּ שִ יחַ י ֵשּועַ לֵאמ ֹּר הּוא הָּ ָאדֹון ו ַאֲ נַחְּ נּו
עַ בְּדֵ יכֶם לְּמַ עַ ן י ֵשּועַ ׃  1כִי הָּ אֱ ֹלהִ ים אֲ שֶ ר ָאמַ ר ו ַיֹּפַע אֹור מֵ חשֶ ְך הּוא הֹופִיעַ ְּב ִלבֵנּו לְּהָּ פִיץ אֹור
דַ עַ ת כְּבֹוד הָּ אֱ ֹלהִ ים אֲ שֶ ר ִב ְּפנֵי הַ מָּ שִ יחַ ׃
אז עכשיו השמש זורחת בנפש שלנו כלומר אלוהים מאיר את נפשנו ויש לנו את האפשרות לקבל לימוד בריא
לספוג אותו וליישם אותו בחיינו .שים לב שבתור מאמינים בעלי רוח האדון .רק עכשיו אנחנו יכולים לראות את
הדברים באופן רוחני .רק עכשיו נדלק אור בנפשנו ,בליבינו .רק עכשיו מערכת הרגשות שלנו נמצאת תחת אור
האלוהים.
הגוף שלנו נצלב עם המשיח והוא מת .כמובן שיש לנו עדין גוף .הכתוב מלמד שכאשר אנחנו מתים הנפש שלנו
עוזבת את הגוף אבל עד אז אנחנו עדין חיים בתור מאמינים בגוף הנוכחי על מנת לשרת את אלוהים.
מעכשיו הגוף שלך לא צריך לשלוט יותר בחייך מכוון שדרך האדון ישוע אתה משוחרר משלטון החטא.
אתה כמובן תמיד יכול להחליט מי ישלוט בחייך ,הגוף או דבר אלוהים .אלוהים אומר שאתה חופשי .בכל אופן
חשוב שתבין את הדברים האלו בהקשרם הנכון כלומר חופשים על מנת לא לשרת את החטא.
אנחנו מדברים פה על מאמינים .עכשיו יש לך אור בנשמה .יש לך את האפשרות להבין את האמת וליישם אותה
בחייך .למי שלא מאמין אין את אותה אפשרות .את כל הדברים האלו אנחנו יכולים לעשות מכוון שנחתמנו ברוח
הקודש .מכוון שרוח הקודש עובד בנו המאמינים על סמך דבר האלוהים על סמך מה שאנחנו מאמינים.
אנחנו נעבור עכשיו לדבר על הנאמר בבשורה על פי מרקוס פרק ז ומשלי ד .על מנת לראות וללמוד על היחס
שקיים בין מערכת הרגשות שלנו והלב שלנו .צורת החשיבה שלנו והרגשות שלנו.
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אני לא יודע דרך אחרת איך להסביר את זה אלא דרך הסבר על הפסוקים האלו .לכן אני מציע לך קורא יקר לקרוא
את הנאמר כמה פעמים על מנת שהדברים בשלב מסויים יתבהרו .בכל אופן זה מאד חשוב להבין בתור מאמינים
איך הדברים פועלים באדם הפנימי.
משלי ד 33-37
22

ְבנִּי לִּ ְדב ַָרי הַ קְ שִּ יבָה; לַ אֲ מָ ַרי ,הַ ט־ָא ְזנֶָּך׃ ַ 20אל־י ַלִּ יזּו מֵ עֵ ינֶּיָך; שָ מְ ֵרם ,בְתֹוְך לְ ָבבֶָּך׃
כִּי־חַ יִּים הֵ ם לְ מֹצְאֵ יהֶּ ם; ּולְ כָל־בְשָ רֹו מַ ְרּפֵ א׃  23מִּ כָל־מִּ שְ מָ ר נְצ ֹר לִּ בֶָּך; כִּי־מִּ מֶּ ּנּו ,תֹוצְאֹות
חַ יִּים׃  24הָ סֵ ר מִּ מְ ָך עִּ קְ שּות ּפֶּ ה; ּולְ זּות שְ פָ תַ י ִּם ,הַ ְרחֵ ק מִּ מֶּ ךָ׃  21עֵ ינֶּיָך לְ נֹכַח יַבִּיטּו;
ָל־ד ָרכֶּיָך י ִּכ ֹנּו׃ ַ 22אל־תֵ ט־י ָמִּ ין ּושְ מ ֹאול;
וְעַ פְ עַ ּפֶּ יָך ,יַי ְשִּ רּו ֶּנג ְֶּדָך׃ ּ 21פַ לֵ ס מַ עְ גַל ַרגְלֶּ ָך; וְכ ְ
הָ סֵ ר ַרגְלְ ָך מֵ ָרע׃ אז שים לב "...נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים" הלב שלנו הוא
נקודת המוצא לכל החיים .המקור של הכוח שאנחנו זקוקים במשך כל חיינו .הכל
מתחיל בלב כלומר חיים מלאי דיכאון או חיים מלאי שלווה ושלום.
מרקוס ז 31-32

ָאדם מִּ לִּ בֹו יֹצְאֹות הַ מַ חֲ שָ בֹות הָ ָרעֹות נָא ֹף וְזָנ ֹה ו ְָרצֹוחַ ׃  22וְגָנֹוב וְַאהֲ בַת ֶּבצַע
כִּי מִּ קֶּ ֶּרב הָ ָ
ּורמִּ יָה וְזֹולֲ לּות וְעַ י ִּן ָרעָ ה וְגִּדּוף וְזָדֹון וְסִּ כְלּות׃  23כָל־הָ ָרעֹות הָ אֵ לֶּ ה מִּ קֶּ ֶּרב
ו ְִּרשְ עָ ה ְ
ָאדם הֵ ן יֹוצְאֹות ּומְ טַ מְ אֹות א ֹתֹו׃
הָ ָ
לכן הנקודה החשובה היא לא מה אתה עושה אלא מי אתה .זאת נקודה בסיסית מאד חשובה וזה גם שורש כל
הבעיות .אם אתה רואה דברים שקורים בחייך חשוב מאד שתבין שכל ההתחלות הם בלב .כל מה שאתה מסוגל לו
בחיים מתחיל בלב.
מערכת הרגשות שלנו בנויה בצורה כזאת שהם יכולים לתת תשובה לכל מה שקורה בלב שלנו ..אני מדבר פה על
מצב רגיל ללא כל קשר לטבע החוטא שלנו שהשחית את הלב ואת מערכת הרגשות שלנו.
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איך נבראנו
מאת :דב אבנון
זאת נשמעת אולי שאלה מיותרת אבל בכל זאת כולנו יודעים שבלי לשתות לאכול ולישון אנחנו לא יכולים
להתקיים .אז איך נבראנו בהקשר ליחס של הגוף רוח ונפש ועבודת רוח הקודש בחיינו.
אל האפסים ב 01

 01כִי־פֹעַל אֱֹלהִים ֲאנַחְנּו נִב ְָּראִים ַב ָּמשִי ַח י ֵשּו ַע ְל ַמ ֲעשִים טֹובִים ֲאשֶר ֵהכִין ָּהאֱֹלהִים ִמקֶדֶ ם ְל ַמעַן נִתְ ַהלְֵך
ָּבהֶם׃
השכל שלנו ורצוננו האישי לוקחים החלטה על פי נוהליים מסוימים .הנוהליים האלו קשורים לחינוך
שקבלנו ,לדת שלנו ,למוסר שלנו ואילו הרגש שלנו מגיב בהתאם להחלטות שלקחנו .זהו בעצם הסדר
הטבעי שעל פיו בני האדם מתפקדים .חשוב להוסיף שעקב קללת החטא שנכנס לעולם דרך האדם הראשון
המערכת הרגשית שלנו וגם תגובת הגוף הושחתו.
אל הרומיים ה 01
ָּלכֵן ַכ ֲאשֶר עַל־י ְדֵ י ָאדָּ ם ֶאחָּד בָּא ַה ֵחטְא לָּעֹולָּם ְו ַה ָּמוֶת ְב ֵע ֶקב ַה ֵחטְא ְוכֵן ָּעבַר ַה ָּמוֶת עַל־כָּל־ ְבנֵי ָאדָּ ם ִמ ְפנֵי אֲשֶ ר ֻּכלָּם
ָּחטָּאּו׃
גם לאדם החדש ,אותו אדם שקבל את האדון ישוע בתור המושיע שלו ,יש שכל או מחשבה ,מערכת רגשות
וגוף שמגיב .חשוב לזכור שאנחנו עדין אנשים ככל האנשים אלא שאותו אחד שקיבל את מתנת חיי העולם
דרך האדון ישוע נחתם ברוח הקודש.
אל האפסים א 01-01
ש ֶה ֱא ַמנְתֶ ם גַם־נֶחְתַ מְתֶ ם בְרּו ַח
ְשֹורת י ְשּועַתְ כֶם ַו ֲאשֶר בֹו ְכ ֶ
ש ְמ ֲעכֶם דְ בַר ָּה ֱאמֶת אֶת־ב ַ
וַאֲ שֶר גַם־אַתֶ ם שְתּולִים בֹו ַאח ֲֵרי ָּ
ַה ַה ְב ָּטחָּה רּו ַח הַק ֹדֶ ש׃  04כִי זֶה ע ְֶרבֹון נַ ֲחלָּתֵ נּו ִלפְדֹות־לֹו עַם ְסגֻּלָּה לִתְ ִהלַת כְבֹודֹו׃
לכן עכשיו במקום  -מחשבה  -רגשות ופעולה .דבר אלוהים מתחיל להשפיע על צורת המחשבה שלנו
ומוסיף את דבר האמת לצורת המחשבה שלנו .התגובה של המאמין כבר לא מבוססת אך ורק על סמך
הרגש אלא גם על סמך אמונה בנאמר בדבר אלוהים .פולוס מדבר על דבר האלוהים שגם פועל בנו הראשונה
אל התסלוניקים ב 01
שמּועַת ָּהאֱֹלהִים וְֹלא־ ִק ַבלְתֶ ם אֹותֹו כִדְ בַר
ַבעֲבּור ז ֹאת ֲאנַחְנּו ֹלא נֶחְדַ ל לְהֹוד ֹת לֵאֹלהִים כִי אַתֶ ם ִק ַבלְתֶ ם ֵמאִתָּ נּו דְ בַר ְ
ְבנֵי־ָאדָּ ם כִי אִם־כְמֹו־שֶהּוא ֶב ֱאמֶת כִדְ בַר ָּהאֱֹלהִים ֲאשֶר גַם־פֹעֵל ָּבכֶם ַה ַמ ֲא ִמינִים׃
במידה ואנחנו מגיבים על דברים אך רק על סמך הרגשות שלנו חשוב שנדע שהרגש עצמו הוא ארור ועדיף
לא לסמוך עליו.
אז איך הרגשות שלנו עובדים?
רגשות הולכים תמיד אחרי .אין להם שכל ואין להם עצמאות .הם רק מגיבים .קבלת הודעה לא משמחת
התגובה היא עצב .אתה נמצא במקום מסוים וטוב לך התגובה היא שמחה ועוד  .לרגשות עצמם אין את
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היכולת להבדיל בין מציאות לדמיון .בין עבר הווה ועתיד .ההבדלה באה מהשכל שלנו או מרוח האדם
ואילו הרגשות הולכים בעקבות המחשבה.
שים לב שיותר ויותר מאמינים משיחים שמים את הדגש על שירים בקהילה מבלי שום קשר אם זה בונה
או לא רק מכוון שזה נותן להם הרגשה טובה.
ישנם אנשים שנזכרים במה שקרה להם לפני  11או  11שנה או אפילו יותר .הם נזכרים שמשהו פגע בהם או
העליב אותם ולפעמים קשה להם להשתחרר ממחשבת העבר .הם כל הזמן עסוקים עם מה שקרה ולכן עדין
מתעצבנים ממה שקרה כאילו שזה קרה רק אתמול.
לעומת זאת ,ישנם אנשים שחושבים כל הזמן על מה שיהיה בעתיד .שים לב ,ככל שנחשוב מה יהיה ומה
לא יהיה בעתיד אנחנו עלולים לתת לרגש החרדה להשתלט אלינו ולגרום לנו להתחיל לפחד למרות שבעצם
שום דבר עדין לא קרה .זה עדין בכלל לא מציאותי.
שהיתי קטן פחדתי מאד מהחושך והיו סרטים שפשוט לא הלכתי לראות .מה שבעצם קרה הרגשות שלי
הלכו בעקבות השכל שלי .באותו זמן השכל שלי לא היה במצב שיכולתי לומר זה רק סרט זה בכלל לא
מציאותי .היום למשל ,ישנם מצבים שאני רואה סרט ולפעמים מתרגש עד כדי דמעות למרות שאני יודע
שזה רק סרט אבל הרגשות שלי מגיבים למרות שאני יודע שזה רק סרט.
לכן שאנשים מדברים על בעיות נפשיות או בעיות רגשיות מדובר בעצם על דרך חשיבה לא נכונה .ישנם
אנשים שכל היום רק חושבים וחושבים ובסופו של דבר גם מתעייפים .המחשבה על מה שקרה או מה
שעתיד להיות רק מסבכת לנו את החיים מכוון שהמחשבות מתערבבות עם הרגשות שלנו .ככל שנמשיך
לעסוק במערבולת הזאת ככה גם נקבל בעיות נפשיות.
לכן ככול שנעסוק בניתוך הרגשות שלנו ונאמץ את המוח במחשבות לא מציאותיות ככה נגדיל את
האפשרות לבעיות נפשיות .לכן הנקודה היא לא הבעיה הנפשית בפניה עצמה אלא מהו מקור הבעיה.
במדבר יא 5
שמַע י ְהוָּה ַוּיִחַר אַפֹו ,וַתִ ְבעַר־בָּם אֵש י ְהוָּה ,וַת ֹאכַל ִב ְקצֵה הַמַ ֲחנֶה׃ ַ 3וּי ִ ְצעַק
יא ַויְהִי ָּהעָּם ְכמִתְ אֹנְנִיםַ ,רע בְָאזְנֵי י ְהוָּה; ַוּי ִ ְ
4
שם־ ַהמָּקֹום הַהּוא תַ ְבע ֵָּרה; כִי־ ָּבע ֲָּרה בָּם אֵש י ְהוָּה׃
שקַע ָּה ֵאש׃ ַ 2וּיִק ְָּרא ֵ
ָּהעָּם אֶל־מֹשֶה; ַוּי ִתְ ַפלֵל מֹשֶה אֶל־י ְהוָּה ,וַתִ ְ
0
שר׃ זָּכ ְַרנּו אֶת־הַדָּ גָּה,
שבּו ַוּיִבְכּו ,גַם ְבנֵי יִש ְָּראֵל ,וַּי ֹא ְמרּו ,מִי י ַ ֲא ִכלֵנּו ָּב ָּ
ְוהָּא ַס ְפסֻּף ֲאשֶר ְבק ְִרבֹו ,הִתְ ַאּוּו תַ ֲאוָּה; ַוּי ָּ ֻּ
ש ִאיםְ ,ואֵת ָּה ֲא ַב ִטחִיםְ ,ואֶת־ ֶה ָּחצִיר ְואֶת־ ַה ְב ָּצלִים ְואֶת־הַשּומִים׃ ְ 1ועַתָּ ה נַפְשֵנּו
אֲ שֶר־נ ֹאכַל ְב ִמצ ְַרי ִם ִחנָּם; אֵת ַה ִק ֻּ
י ְ ֵבשָּה ֵאין כ ֹל; ִבלְתִ י אֶל־ ַהמָּן עֵינֵינּו׃
עם ישראל רצה לחזור למצרים .למה זה קרה בכלל? .הם נזכרו בכל אותם דברים טובים שהיו להם .המוח
שלנו הוא בעצם מערכת זכרון אחת גדולה שמאכסנת בתוכה את כל מה שעבר עלינו .והנה אנחנו בוחרים
לעצמנו תמונת מצב מסוימת ובלי שנרגיש שלאט לאט החטא רק משתלט עלינו ורוצה לשוב ולמלוך.
שעם ישראל היה במדבר היה להם רק את דבר אלוהים דרך משה ואת ההבטחה לארץ חדשה .כלומר זאת
האמונה שהובילה אותם קדימה .אלא שבשלב מסוים ,שהדברים התחילו להיות קשים ,הם נתנו לרגש
לשלוט בהם והוא זה שהחזיר אותם אחורה למצרים .הם קבלו במוח תמונה לא מציאותית.
אז מה הם היו צריכים לעשות? הם היו צריכים לחשוב רק על מה שאלוהים אמר להם ולהאמין לדברו .לכן
שוב פעמים אנחנו מרגישים דברים שאנחנו חושבים ולא ההפך .באופן טבעי אנחנו תמיד חושבים מרגישים
ופועלים.
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אבל עכשיו בתור מאמינים המצב השתנה .אנחנו נולדנו מחדש .אנחנו השתנינו ולכן יש לנו עכשיו את
האפשרות והיכולת להשתמש גם ברוח האלוהים.
אל הגלטים ה 01
שר׃
ְו ִהנְנִי אֹמֵר הִתְ ַהלְכּו בָּרּו ַח וְֹלא תְ ַמלְאּו אֶת־תַ אֲֹות ַה ָּב ָּ
ניקח לדוגמא לקום בבוקר .השעון העיר אותנו .אנחנו מתעלמים מהרגשת העייפות והרצון להמשיך לישון.
קמים ,מתרחצים שותים קפה והנה אנחנו מרגישים לגמרי אחרת .אבל למה נהגנו ככה? אנחנו החלטנו
לנהוג ככה מכוון שזה מה שהיינו צריכים או חייבים לעשות.
לקחנו החלטה מסוימת ומערכת הרגשות שלנו הולכת בעקבות ההחלטה .לכן על פי דבר החסד וכפי
שפולוס מלמד באיגרות שלו .יש לנו שתי אפשריות מנוגדות .אפשרות אחת ללכת על פי הרוח והאפשרות
השנייה להקשיב לרצון הבשר .אנחנו יכולים לחיות על פי הרוח או ללכת על פי הבשר.
אל הרומים יב 1
ְעֹורר אֶתְ כֶם ַאחַי ב ְַר ֲח ֵמי אֱֹלהִים ֲאשֶר תַ גִישּו אֶת־ ְגוִּיֹו ֵתיכֶם ק ְָּרבָּן חַי ְו ָּקדֹוש ְונִ ְרצֶה לֵאֹלהִים ְו ָּהי ְתָּ ה
יב ְועַתָּ ה ִהנְנִי מ ֵ
ש ְכלִית׃  3וְַאל־תִ דַ מּו לָּעֹולָּם ַהזֶה כִי ִאם־הִתְ ַחלְפּו ִלהְיֹות ָּלכֶם לֵב חָּדָּ ש ִלבְח ֹן מַה־הּוא ְרצֹון הָּאֱֹלהִים
ז ֹאת עֲבֹודַ תְ כֶם ַה ִ
שלֵם׃
הַטֹוב ְו ַהנֶ ְח ָּמד ְו ַה ָּ
קורא יקר ,מאד חשוב להתחיל להסתכל על החיים מנקודת ראות של אלוהים .מה אלוהים אומר?
הרי המחשבה שלנו היא כמו מחשב .זבל נכנס וזבל יוצא אמת נכנסת ואמת יוצאת .אבל כמובן אנחנו יותר
ממחשב .אנחנו יכולים להחליט לבד מה אנחנו מכניסים למוח ומה לא  .לאיזה כוון אנחנו צריכים לחשוב
ולאיזה כוון עדיף שלא .כלומר יש לנו את היכולת להחליט.
לכן השאלה העקרונית היא האם אתה נותן או מרשה לדבר האלוהים לשלוט באופן החשיבה שלך להדריך
אותך ולתקן אותך .או שאתה מרשה לאדם הישן כלומר לחטא לשלוט בך.
החלטה רגשית
ישנם אנשים שנותנים לרגש לנהל את חייהם .יותר ויותר אנשים אומרים "אני מרגיש ככה וככה ולא אני
חושב ככה וככה .".במקרה הזה אנשים לוקחים החלטות חשובות על סמך מה שהם מרגישים ללא כל קשר
למציאות או בהקשר לנאמר בדבר האלוהים.
החלטה רוחנית
אנחנו לוקחים החלטה על סמך מה שאנחנו יודעים .על סמך האמת על פי דבר אלוהים .אנחנו יודעים שאז
גם הרגשות יבואו ונרגיש טוב מכוון שעשינו את ההחלטה הנכונה.
קורא יקר ,פה אפשר לראות בברור איך הרגשות שלנו התרגלו לשלוט בחיינו ויהיה מאד קשה להשתחרר
מהמצב הזה ,מכוון שכולנו מעדיפים להרגיש טוב למרות שאנחנו יודעים שהרגש הוא זמני ולפעמים הוא
בא למרות שההחלטה שעשינו אינה טובה.
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לכן תמיד עומדת לפנינו האפשרות להמשיך ולחיות על סמך הרגש ולתת לו להכתיב לנו מה לעשות או איך
לנהוג .או להפסיק לתת לרגש לשלוט ולעבור לחיות על פי האמת של דבר האלוהים.
כאשר המאמין הולך רק בעקבות מה שהוא שומע בדרשות שאנשים אחרים אמרו מבלי ממש לראות את
הדברים מדבר האלוהים .או שהוא רגיל לצטט הרבה מחכמה דתית זאת או אחרת .אז הרגשות שלו יפעלו
בהתאם.
אנחנו יכולים לדעת מה אחרים חושבים ולנסות לשאוב כוח ממה שהם אמרו אבל זה לא ישנה את התגובה
הרגשית .אנחנו יכולים להקשיב לדרשות לשיר שירים ולהתפלל ועדין להגיע למצבי דיכאון.
אבל יש לנו עוד אפשרות .אנחנו יכולים להחליט .כאשר משהו כואב לנו ובעקבותיו באות כל אותן
מחשבות שליליות כלומר פחדים חוסר בטחון רגשי אשמה דאגה ועוד .יש לנו בתור מאמינים האפשרות
לקחת החלטות .אנחנו יכולים כמובן להמשיך ולנסות לשלוט במצב לבד עם הכוח שלנו אבל זה לא ישנה
את מה שנרגיש או יבהיר את הבלבול ששורר.
מה שאני מנסה להבהיר זה שיש לנו את האפשרות לנווט את המחשבות שלנו  .יש לנו בתור מאמינים את
היכולת לא לתת למחשבות ורגשות לשלוט בחיינו.
אל האפסים ב 1
שבֹו ֵתינּו ַונְהִי ְבנֵי־רֹגֶז ְב ִט ְבעֵנּו כִשְָאר
ְ 2וגַם־ ֲאנַחְנּו ֻּכלָּנּו בְתֹוכָּם ָּה ַלכְנּו ְל ָּפנִים בְתַ אֲֹות ַה ָּבשָּר ַלעֲשֹות ֶח ְפצֵי ְבש ֵָּרנּו ּו ַמ ְח ְ
ְבנֵי ָאדָּ ם׃
האפשרות השנייה היא לתת לדבר אלוהים לעבוד בחיינו .לתת לפסוקים לדבר אלינו .לחשוב כמו שאלוהים
חושב .כלומר לתת לאמונה למלוך בחיינו .אם ננהג ככה אז שלום האלוהים ישלוט בחיינו.
אל הפיליפים ד 7
ּושְ לֹום אֱֹלהִים ַהנַ ֲעלֶה עַל־כָּל־שֵ כֶל יִנְצ ֹר ֶאת־ ְל ַב ְבכֶם ְואֶת־ ַמ ְחשְבֹותֵ יכֶם ַב ָּמשִי ַח י ֵשּועַ׃
התהליך הזה שקשור ליכולת ההחלטה שלנו הוא מאד חשוב על מנת שנתבגר באמונה .חשוב גם לדעת
ששלום האלוהים הולך ביחד עם צייתנות לאמונה .כלומר אנחנו מאמינים לנאמר בפסוק מסוים ומיישמים
אותו ואלוהים נותן לנו את השלום על סמך אותו פסוק .פולוס קורא למצב הזה גם "להתחדש ברוח
שכלינו" אל האפסים ד  11כלומר אנחנו מתחילים לרענן את הרוח שלנו ודרך המחשבה שלנו עם דבר
אלוהים.
אל האפסים ד 11
ש ְכ ְלכֶם׃
שחָּת בְתַ ֲאֹות ְר ִמּי ָּה׃ ְ 32להִתְ חַדֵ ש בְרּו ַח ִ
 33לָּסּור מִדַ ְרכֵיכֶם ה ִָּראשֹנִים ְו ִלפְש ֹט אֶת־הָָּאדָּ ם ַהּיָּשָּן ַהנִ ְ
אנחנו מתבקשים בתור מאמינים לקרוא ולהבין את הנאמר בכתוב .אנחנו צריכים להכניס את דבר
האלוהים יום יום לתוך מערכת החשיבה שלנו .על מנת שנדע איך לעשות את זה ואיך להבדיל בין לימוד
בריא ולימוד שהוא אינו בריא ,מאד חשוב שנלמד לחלק את הכתוב נכון .קוראים לזה גם להישען על דבר
האלוהים .השניה אל טימותיוס ב 05
שהאדון אומר שהוא לא יכול לעשות שם דבר בלי אלוהים האב .אז איך אנחנו בתור מאמינים יכולים
לעשות משהו בלעדיו .האדון עומד היום במרכז החיים הרוחניים שלי .לא היכולת האישית שלי או
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התוכניות האישיות שלי אלא הוא ורק הוא .הזהות החדשה שקבלתי מאלוהים אחרי שקבלתי את מתנת
חסדו היא באדון ישוע.
כלומר ככל שאנחנו ממשיכים ללכת ולנהוג כפי שאלוהים רוצה שננהג נכון להיום תחת הנהגת חסדו ,ככה
גם צורת המחשבה שלנו תשתנה .אנחנו הרי לא סתם קוראים בכתוב ולמדים את הנאמר .אנחנו עושים את
זה על מנת שנתחזק ונגדל באופן רוחני ושחיינו הרוחניים יהיו כמה שיותר בריאים.
קורא יקר אני לא מדבר אתך פה על תיאוריה של "מזון מהיר" לקרוא להתפלל והנה בן רגע הדיכאון נעלם.
ישנם אנשים שמנסים כמובן למלא את החלל בפעילות אבל זאת רק השליה .מדובר פה בעבודת רוח הקודש
בחיינו שהולכת יד ביד עם הרצון שלנו להאמין ולבטוח במה שאלוהים אומר בדברו .אתה לאט לאט תתרגל
למצב החדש שבו הרגשות שלך מתפקדים על פי ציות לאמונה ולא אך ורק על פי קו המחשבות האישי שלנו.
זה דורש מאמץ אבל אתה בעצמך תראה איך שהאדון לאט לאט ,דרך דברו ,מתחיל לחזק אותך מחדש
ולתת לחייך גוון חדש.
כאשר אנחנו הולכים ברוח אז אנחנו לא ממלאים אחר תאוות הבשר .אותה דרך מחשבה שעד כה שלטה
עלינו וגרמה לנו להגיע למצבי דיכאון ממושכים כבר לא תשלוט בנו כל עוד כמובן שאנחנו נתמיד ללכת
ברוח.
המובן האמיתי שללכת באמונה זה בעצם לדעת ליישם את מה שאני מבין מקריאה בדבר אלוהים .אני
מאמין למה שאלוהים אומר עלי בדבר .מי אני בעצם בעיני אלוהים? התשובה נמצאת בדברו .אני אולי
חושב בצורה מאד שלילית על עצמי על חיי ובכלל על הכל והנה עכשיו נפתח עבורי פתח חדש לשמוע למה
שאלוהים אומר עלי .הזהות שלי הנוכחית היא במשיח ולכן אני צריך ללמוד להודות לאלוהים על שפע
חסדו ועל כל אותם דברים שהוא השלים עבורי באהבתו דרך אדונינו ישוע המשיח.
הראשונה לקורנתיים א 11-10
ּ 21ו ִממֶנּו אַתֶ ם ַב ָּמשִי ַח י ֵשּו ַע ֲאשֶר ָּהי ָּה לָּנּו ְל ָּח ְכמָּה ֵמאֵת ָּהאֱֹלהִים ְו ִלצְדָּ קָּה ְו ִלקְדֻּ שָּה ּו ְלפִדְ יֹום׃  20וִיהִי ַככָּתּוב הַמִתְ ַהלֵל
ּי ִתְ ַהלֵל ַבי ְהֹוָּה׃
קורא יקר ,קודם כל צריך לדעת להבין את הנאמר אחרי זה להאמין לנאמר ולבסוף גם ליישם את הדברים
בחיינו דרך האמונה.
במידה ותעשה את זה אז אלוהים ימלא את לבך בשפע של שלום .לא השלום של העולם אלא השלום שלו.
קורא יקר ,אני כולי תקוה שאתה מבין שרצון אלוהים הוא שילדיו לא יגיעו למצבי דיכאון ,למרות שזה
קורה כמובן .אני כולי תיקווה שבמידה ונושא הדיכאון מוכר לך שגם אתה תגיע להכרת המצב ותבין שפה
אתה צריך לקחת החלטה מאד חשובה .אני אומר את זה שוב ושוב מכוון שדיכאון לא בא סתם ככה וגם לא
ייעלם סתם ככה .בתור מאמינים אנחנו צריכים דבר ראשון להבין פה את האמת שנקראת "ללכת ברוח"
ולנהוג בהתאם.
תראה ,זה כמובן מאד טוב לדעת שנושענו בחסדו של אלוהים מקללת החטא ושקבלנו את מתנת חיי
העולם דרך האדון ישוע המשיח .אבל עכשיו צריכים גם להתייחס לכמה בעיות יום יומיות .כלומר שהאדם
הפנימי שלנו ישתנה בצורה כזאת ששלום האלוהים ישרור וישלוט גם על מערכת הרגשות שלנו.
אם אני הייתי קורא את הדברים האלו היום ועדין לא הייתי נושע דרך דם המשיח .אז דבר ראשון שהייתי
עושה זה לקבל את מתנת חיי העולם דרך אדונינו ישוע המשיח .מכוון שזה בכלל לא משנה אם אתה דתי או
חילוני .דת לא יכולה לעזור לך בעניין הזה בשום אופן .דת יכולה אולי למלות זמנית איזה חלל ריק
באשליות אבל לדת אין את הכוח ואת היכולת להפוך אותך ממשהו שמת בחטאיו עם נפש חשוכה למשהו
שהולך יד ביד עם אלוהים .למשהו שהנה הוא נולד מחדש וקיבל חיים חדשים .פה צריך לקרות איזה נס.
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וזה כבר קרה .הסוד של חיים רוחניים בריאים לגדולת אלוהים האב צפון בכוח שאלוהים השתמש להקים
את האדון ישוע מהמתים "כוח התקומה".
קורא יקר ,זה אף פעם לא מספיק לחזור על בשורת הישועה וצריך לעשות את זה שוב ושוב .האדון ישוע
מת על הצלב על מנת לקחת על עצמו את כל החטאים שלנו ולסלוח לכולם מהראשון שבהם עד לאחרון
שבהם .הוא עשה את זה על מנת שאחרי שקבלנו אותו בתור המושיע ,הוא יוכל למלות את חיינו דרך רוח
הקודש באמונה ושלום אמיתיים .לכן זה מאד חשוב שבתור מאמינים נלמד ללכת באמונה ולהאמין
בדברים שאלוהים אומר עלינו בדברו.
במידה ואתה עדין לא קבלת את האדון ישוע בתור המושיע שלך ,אני מזמין אותך עוד היום לקחת את
ההחלטה החשובה הזאת .לאלו שכבר נושעו בחסדו של אלוהים דרך האמונה אני רק יכול לומר תלכו ברוח
ועל תמלאו אחר תאוות הבשר ואז לא תסבלו ממצבי דיכאון.
תפילה
אבינו שבשמים אלוהי אברהם יצחק ויעקב אבי אדונינו ישוע המשיח .אנחנו רוצים להודות לך היום על
מה שעשית עבורנו באדונינו ישוע המשיח ועל השלום בלב שקבלנו דרך רוח הקודש על ידי האמונה .תודה
אבינו שבשמים על האפשרות שקבלנו לחיות לכבודך תודות לחסדך ואהבת כפי שהם מתגלים באדונינו
ישוע המשיח.
אנחנו מודים לך על הכל בשם ישוע המשיח אדונינו.
אמן

אֶ ת־כ ֹּל אּוכַל בְּעֶ ז ְַּרת הַ מָּ שִ יחַ הַ ּנֹותֵ ן לִי כ ֹּחַ אל הפיליפים
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