האמת הפשוטה על אהבתו של אלוהים

גלה איזו מתנה העניק לך אלוהים!
אהבה ללא תנאי!
כוחו ואהבתו של אלוהים זמינים לך גם היום! אינך עוד מישהו שעומד
בקהל ,אלוהים אוהב אותך כאילו היית האדם היחיד על פני הארץ.
הבעיה היא שכמו רוב האנשים ,אינך מבין את זה...
אולי אתה כן יודע את זה בראש ,אבל אינך מרגיש את זה בלב.
אבל עכשיו יש לך הזדמנות להרגיש זאת גם בלב:
המסר החזק בספר הזה יראה לך:
איך לזהות את אהבת אלוהים בתוכך
איך להפסיק לשאול את עצמך אם אתה מספיק טוב לאלוהים
איך לחוות התגלות מדהימה של אהבת אלוהים
איך למצוא את אלוהים אפילו בעיצומן של נסיבות חיים קשות
איך אהבת אלוהים תשנה אותך לעד
ג'ויס מאייר חושפת את ההתגלות והתובנות ששינו את החיים שלה,
בשילוב פסוקים ומילות חוכמה שיחד יפתחו בך את החלון לאהבת
אלוהים...
תן לדברים האלה להאיר את אורם עליך באופן אישי!
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הקדמה

א

ני מאמינה שהדבר שאנשים זקוקים לו יותר מכול ,הוא התגלות
אישית של אהבת אלוהים .הצורך הזה הוא הבסיס לחיים
מנצחים שעליו צריך לעמוד המאמין .איננו זקוקים ל"ידע" כדי להבין
את אהבת אלוהים ,אנו זקוקים להתגלות של אהבתו בליבנו .רק רוח
הקודש יכולה לתת לנו את ההתגלות הזאת ,והיא תעשה זאת בשעה
שנבלה במחיצתו של אלוהים ,שנראה התגלות של אהבתו בחיינו
ונחפש אחר ההתגלות הזו דרך דבר אלוהים הכתוב ודרך תפילה.
קל לנו לקבל את העובדה שאלוהים אהב את כל העולם מספיק
כדי לשלוח את ישוע למות בעד חטאיו של העולם .אבל ,קצת קשה
יותר להאמין שאלוהים אוהב אותך מספיק כדי לשלוח את ישוע
למות בעדך ,ובעדך בלבד ,גם אם היית האדם היחיד על פני האדמה.
הצלחתי להבין את אהבת האלוהים רק אחרי שנים רבות שבהן
חייתי כמאמינה מתוסכלת .דרך רוח הקודש ובחסדו גילה לי אלוהים

7

אמור להם שאני אוהב אותם
את אהבתו אליי באופן האישי ביותר .התגלות יחידה זו שינתה את
כל חיי ובוודאי את הקשר שלי איתו.
אני מאמינה שהדברים שתקרא בספר הזה יגרמו לך להבין מחדש
את אהבת אלוהים; הם יעוררו בך רעב המבקש לקבל את ההתגלות
הזו .אנא ממך ,קרא את הספר הזה לאט ,השתמש בו ככלי למידה
ותהגה בפסוקים ובמחשבות שתמצא בו במהלך הקריאה.
אני מפקידה ספר זה בענווה בידיך ,בידיעה שאני כלום ללא
אלוהים ,ושכל הבנה והתגלות שקיבלתי באשר לדברו קיבלתי רק
בחסדו.
אמור להם שאני אוהב אותם!
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אלוהים אוהב אותך!
כי כה אהב אלהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו
למען לא יאבד כל המאמין בו ,אלא ינחל חיי עולם.
יוחנן ג 16

א

לוהים רוצה משפחה ,לכן ברא אותנו להיות לו לילדים .אלוהים
אינו רוצה שננהג כתינוקות; הוא רוצה שננהג כבניו ובנותיו .הוא
רוצה שנישען עליו ,נהיה תלויים בו ,נאהב אותו ונאפשר לו לאהוב
אותנו .הוא רוצה שנבטח בו ונקרא אליו בעת הצורך .הוא רוצה
יחסים אישיים עם כל אחד מאיתנו.
רובנו חושבים על הכתוב בספר יוחנן פרק ג פסוק  16במונחים
רחבים מידי" :אני יודע שאלוהים נתן את בנו יחידו כדי שאיש
בעולם לא יאבד" .אבל "העולם" איננו רק משמש מעורפל של אנשים
שבעבורם נתן אלוהים את בנו יחידו .ישוע מת בעבור כל אחד
מאיתנו .הוא מת בעבורך!
9

אמור להם שאני אוהב אותם
אם היית האדם היחיד על פני הארץ ,הוא היה מת רק בעבורך.
הוא היה עובר את כל הסבל שהוא עבר גם רק למענך .אלוהים מאוד
אוהב אותך  -הוא אוהב אותך באהבת עולם (ר' ירמיהו לא .)2
יום אחד בעודי נוהגת ברכבי ,אלוהים אמר לי" ,ג'ויס ,את בבת
עיני" .אבל מיד האויב תקף את מחשבותיי ואמר" ,האין זוהי גאווה?
מי את חושבת שאת?" אז חשבתי שאולי באמת הגזמתי לחשוב כך.
אנחנו מתקשים להבין שאנחנו אנשים מיוחדים ובעלי כישרונות,
מתנות ויכולות משום שמחשבה זאת נוגדת את החשיבה האנושית
שלנו על עצמנו .אך האמת היא ,שכל אחד מאיתנו הוא אדם יחיד
ומיוחד שברא אבינו שבשמיים .אלוהים אוהב גיוון ,ואיננו אמורים
להרגיש רע עם עצמנו אם איננו דומים למישהו אחר שבסביבתנו.
כשחשבתי על מה שאלוהים אמר לי קודם לכן ,ראיתי בעיני רוחי
תמונה של אישה עומדת בסופרמרקט לצד ערמת תפוחים .היא
הסתכלה עליהם היטב ובחרה בתפוח שהיה נראה בעיניה הכי טוב.
הבנתי את המסר של אלוהים .אני ה"תפוח" הטוב ביותר בעיניו.
אני המיוחדת .זה לא נראה כך ,אבל תבינו ,אלוהים מביט על כל
אחד מאיתנו בצורה הזאת .אין זה מעיד שאתה מישהו ממש טוב,
והאחרים דווקא לא .אלוהים אומר שכולנו מיוחדים .כך כתוב בדבר
אלוהים ,והדבר מיועד לכל אחד מאיתנו .אתה בבת עינו של אלוהים.
באותה עת ,לא הפנמתי את מה שאלוהים ניסה לומר לי ,כי
הרגשתי אשמה על המחשבות שהיו לי לגבי עצמי .לאחר כיומיים,
פתחתי את הכתובים בתהילים יז  ,8ואלה הדברים שהופיעו ממש
מול עיניי:
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 :1אלוהים אוהב אותך!
שומרני כאישון בת עין .בצל כנפיך תסתירני.

אז אמרתי לעצמי" ,וואו ,זה באמת היה אלוהים שדיבר אליי.
אני בבת עינו של אלוהים" .החוויה הזאת גרמה לי להרגיש מיוחדת
בכל פעם שחשבתי על כך .האם אתה יודע שאלוהים רוצה שתרגיש
מיוחד ,בעל ערך ,יקר ואהוב?
אנשים רבים כמהים לאהבה ,כך ברא אותנו אלוהים .אנשים רבים
מאמינים שאלוהים אהב את העולם ,אהב את ישוע ,אך מתקשים
להאמין שאלוהים אוהב אותם באופן אישי .בכל זאת ,דבר אלוהים
מלמד אותנו שאלוהים אוהב אותנו כמו שהוא אהב את ישוע:
כי האב אוהב את הבן ומראה לו את כל אשר הוא עושה.
ומעשים גדולים מאלה יראה לו ,עד כי תתפלאו.
יוחנן ה 20

אלוהים בעצם אומר כאן" ,אני עושה את כל הדברים הנפלאים
האלה דרך ישוע ,ואתם עוד תתפעלו מדברים גדולים מאלה שעוד
אעשה" .אלוהים רוצה להדהים אותנו דרך הדברים הנפלאים שיעשה
אשר ישמחו אותנו וינעמו לנו.
אנו קוראים את הפסוקים האלה ,אך לעיתים מחמיצים את מה
שאלוהים רוצה לעשות ,לא רק למעננו אלא במיוחד דרכינו .הוא
רוצה שנראה את המעשים הנפלאים שהוא עשה באמצעות ישוע,
ונאמין שהוא רוצה לעשות דברים גדולים יותר דרכנו:
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אמור להם שאני אוהב אותם
אמן אמן אני אומר לכם ,המאמין בי יעשה גם הוא את
המעשים שאני עושה .וגדולים מאלה יעשה ,כי הולך אני אל
האב.
יוחנן יד 12

אלוהים פועל למען בני אדם בכל יום פשוט משום שהוא אוהב
אותם ,אך הם עדיין לא רואים זאת .הם לא מזהים את זה בכלל .בכל
יום כשהשמש זורחת ,היא זורחת למענך ולמעני .הפרחים פורחים
בכל גווניהם למעננו .העולם שאלוהים ברא למעננו הוא עולם יפה
מאוד .זהו המקום שנועד לנו לחיות בו וליהנות ממנו .בספר בראשית
פרק א נאמר לנו שאלוהים נתן לאדם את השליטה ואמר לו להשתמש
בכל מה שיש בארץ כדי לשרת אותו ואת האדם.
כשהגשם בא בעיתו ,הוא יורד למענך .כשהשמש זורחת ,היא
זורחת למענך .אלוהים מכוון את צעדיך והוא שומר עליך כל הזמן.
וידעת כי יהוה אלוהיך הוא האלוהים .האל הנאמן שומר
הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור.
דברים ז 9

אהבתו אלינו היא נצחית וללא תנאי .רבים מאיתנו חושבים
שאלוהים כבר מותש בגלל הכישלונות והטעויות שלנו .אבל בעצם,
אין לנו בכלל את היכולת לגרום לכך .ואיננו יכולים לגרום לאלוהים
להפסיק לאהוב אותנו .אהבה איננה דבר שאלוהים עושה ,האלוהים
הוא האהבה.
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 :1אלוהים אוהב אותך!
אם אתה חושב שאתה אדם רע מדי מכדי שאלוהים יאהב אותך,
אתה טועה! אין בור עמוק שאלוהים אינו יכול להושיט את ידו לתוכו
ולהרים אותך .אלוהים מתכונן לשקם אותך .אם תבקש ממנו בכנות
סליחה על חטאיך ,הוא לא רק יסלח עליהם אלא ירחיק אותם כמזרח
ממערב (ר' תהילים קג .)14-10
ייתכן ותאמר" ,ישוע שוכן בליבי ואני אוהב אותו" .אולם ,אני
שואלת אותך ,האם אתה מאמין שאלוהים אוהב אותך?"
אהבתו הנצחית והבלתי מותנית של אלוהים איננה מורכבת ,אך
היא היסוד ,הבסיס שעליו יש להניח כל דבר בחיים כדי להבין את
היתר .אני מאמינה שזוהי ההתחלה של רפואה מכל סוג בחיינו.
ייתכן שאתה לומד את דבר אלוהים ומשקיע בקשר שלך איתו,
אבל לא משנה כמה תשקיע וכמה תלמד ,אם לא תוכל לקבל את
העובדה שהוא אוהב אותך ללא גבול ובנדיבות ,לא תצליח להתקדם
הרבה בקשר שלך איתו.
אנחנו מקבלים מאלוהים בגלל אמונה ,אבל גם האמונה פועלת
בדרך אהבה (ר' גלטים ה  .)6אז ,עד שלא נקבל את אהבת אלוהים,
לא נוכל לקבל כל דבר אחר.
אהבת אלוהים מאפשרת לנו לחיות ללא פחד (הראשונה ליוחנן ד
 .)18אין ספק שזה חשוב וחיוני שכן כך נוכל ליהנות מחיינו ולהגשים
את ייעודנו .האם תסכים לקבל את אהבתו אליך? האהבה הזאת
איננו מוצעת למכירה .אינך יכול לקנות אותה דרך מעשים טובים.
כל מה שאתה יכול לעשות זה לקבל ,לקבל ולקבל ממנו עוד ועוד.
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האם אני מספיק טוב?
והתקווה אינה מכזיבה ,כי אהבת אלוהים הוצקה לתוך ליבנו
על-ידי רוח הקדש שניתנה לנו .הנה בעוד שהיינו חסרי אונים,
בהגיע השעה מת המשיח בעד הרשעים .והרי לא במהרה
ימות מישהו בעד אדם צדיק ,אם כי בעד האיש הטוב אולי
יעז מישהו למות .אולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו בכך
שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים .וכעת,
לאחר שכבר הצדקנו בדמו ,בוודאי ובוודאי שניוושע על-ידו
מן הזעם.
רומים ה 10-5

ר

בים מאיתנו יכולים להאמין שאלוהים אוהב אותנו כל עוד איננו
נכשלים .רוב האנשים אינם באמת מחבבים את עצמם ,אז הם
מניחים שגם אלוהים אינו ממש מתרשם מהם .בכל זאת בכתובים
כתוב:
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אמור להם שאני אוהב אותם
מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו.
תהילים ח 5

אנחנו בריאתו של אלוהים ,פשוטו כמשמעו ,והוא אוהב אותנו
משום שהוא אוהב אותנו ,הוא הרי אהבה (ר' הראשונה ליוחנן ד .)16
אלוהים אוהב אותנו כי הוא רוצה לאהוב אותנו!
הוא אוהב אותך ואתה מיוחד .פירוש הדבר שאתה מיוחד וייחודי.
אינך אמור להיות כמוני ,ואני איננו אמורה להיות כמוך .אתה תהיה
אדם אומלל אם תכלה את חייך בהשוואת עצמך לאחרים ותתחרה
עימם .הדבר היחיד שהשוואה זאת משיגה ,הוא מתן הזדמנות לאויב
לומר לך שאינך מספיק טוב .האמת היא ,שעם אלוהים ,אינך צריך
להיות "מספיק טוב" .ישוע היה "מספיק טוב" במקומך .הוא שילם
בעבור חטאיך ולקח על עצמו את העונש המגיע לך.
הכתובים אומרים שהוא אוהב אותך מספיק כדי למות למענך ,אז
כמה הוא אוהב אותך גם כדי להצדיק אותך בדמו? (ר' רומים ה .)9-8
הוא בהחלט אוהב אותך מספיק כדי לכסות על הטעויות היומיומיות
שלך ,ולשמור עליך נקי מכל חטא.
כך אני חושבת שאלוהים רואה את הטעויות שלנו :דמיין ילדה
קטנה בת ארבע או חמש שבאופן קבוע צופה באמה כשזאת עסוקה
בעבודות הבית .היא אוהבת את אמה כל כך ולכן לוקחת דלי קטן
עם מים ומטלית ,והולכת לחלון המרפסת .היא מקרצפת את החלון
היטב ,ואז לוקחת כמה מגבות נייר ומנגבת אותו.
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כמובן שהחלון נותר עם סימנים וסבון ,על אף שהילדה הקטנה
השתמשה במטלית הטובה ביותר של אמה .הילדה ניגשת לאמה
ובקול קטן ומתוק אומרת" ,אמא ,אמא ,ניקיתי את החלון שלך.
עשיתי למענך עבודה טובה .אני אוהבת אותך ,אמא".
האם האוהבת אומרת" ,הו ,איזה דבר נפלא עשית .תודה על העזרה
שלך" .ואז ברגע שבו הילדה עסוקה במשהו אחר ,ניגשת האם ומנקה
את הבלאגן .אחר כך ,ברגע מתאים ,תעודד את בתה לבקש עזרה כדי
ללמוד איך לעשות את זה נכון.
זה מה שאלוהים עושה למעננו .אם ,אנו הקרואים על פי תוכניתו,
נאהב אותו הוא יחבור את הכול לטובת אוהביו (ר' רומים ח  .)28אם
אתה עושה כמיטב יכולתך כפי שאתה יודע ,זה כל מה שאלוהים
מצפה ממך .הוא יעזור לך להתקדם אם תמשיך לדרוש את פניו .הוא
ישנה אותך להידמות לצלם דמותו ,מכבוד אל כבוד (ר' השנייה אל
הקורינתים ג .)18
כי מי ששלחו האלוהים מדבר את דברי אלוהים ,והרי לא
במידה הוא נותן את הרוח .האב אוהב את בנו ואת הכול נתן
בידו.
יוחנן ג 35-34

יום אחד ,בעודי לומדת את הפסוק הזה ,בכיתי משמחה כשהבנתי
שאלוהים לא נותן לנו את הרוח שלו לפי מידה .הוא לא נותן לנו רק
מעט מזה ומעט מזה .הוא נדיב ומסוגל לעשות למענך ולתת לך יותר
ממה שעולה על דעתך לבקש ,לחשוב או לדמיין (ר' אפסים ג .)20
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בספר דברים ז  7-6אלוהים אומר:
כי עם קדוש אתה ליהוה אלוהיך .בך בחר יהוה אלוהיך להיות
לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה .לא מרובכם,
מכל העמים ,חשק יהוה בכם ויבחר בכם .כי אתם המעט מכל
העמים.

זה מרגש .אלוהים בעצם אומר" ,אני אוהב אתכם ,ואמרתי לכם
שאתם מיוחדים .בחרתי בכם ,לא משום שאתם טובים ונפלאים ,אלא
משום שאני אוהב אתכם".
אתה יודע מה אלוהים רוצה שתעשה היום? הוא רוצה שתקבל
את אהבתו .תפסיק לספר לאלוהים את כל הדברים שלא בסדר בך.
אחרי הכול ,אינך באמת יכול להפתיע את אלוהים .הוא יודע עליך
הכול ,גם כל טעות שעוד תעשה אחרי שימשוך אותך קרוב יותר אליו.
הבעיה הגדולה ביותר שיש לרובנו היא שאיננו באמת מחבבים
את עצמנו .איננו מאמינים שאלוהים אוהב אותנו ,או שמישהו אחר
אוהב אותנו .אנחנו חושבים" ,איך הם יכולים? אני מתוסבך!" אם
תאמין שאתה אדם נוראי ,אתה גם תתנהג בהתאם לאמונה הזאת.
אינך יכול להתעלות מעל מה שאתה מרגיש בליבך כלפי עצמך.
הבעיה הכי גדולה שלי הייתה שלא חיבבתי את עצמי ,וכיליתי
את רוב הזמן שלי בניסיון לשנות את עצמי כדי להפוך למה שחשבתי
שעליי להיות .חשבתי שאני מדברת יותר מדיי ,אז ניסיתי להיות
שקטה .אבל כשהייתי שקטה ,נעשיתי עצובה ומדוכדכת ,וכולם רצו
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לדעת למה אני שקטה .ואז חשבתי לעצמי" ,אדון ,אתה בעצם אמרת
לי שיש לי פה גדול .אז הנח לי לנפשי ,אני מנסה להיות בשקט".
אינני יכולה לומר לך כמה פעמים עברתי את מה שתיארתי עכשיו,
ועדיין תמיד הסתבכתי בגלל הפה שלי .אנשים רבים שהיו דברנים
אמיתיים נישאו לבן זוג שקט ומופנם .מצב כזה מדגיש עוד יותר את
הפה הגדול של הדברן ,והשטן כל הזמן ידאג גם להזכיר לו את זה.
האויב עובד קשה כדי לגרום לנו להרגיש אשמים ולהרשיע אותנו.
אלוהים רוצה שתהיה חופשי מאשמה ,אך אתה זקוק לאמונה
ואומץ כדי להיות חופשי .אתה יודע שאין מידה או עומק של
אשמה שיוכלו לשלם בעבור המעשים הרעים שעשית ועוד תעשה?
לכן דבקות באמונה שאלוהים אוהב אותך גם אם עשית משהו רע,
בהחלט יכולה להיות לך אתגר אמיתי.
השטן מענה אותך עם מחשבות על מידת הרשעות והרוע שלך.
"אז עשית את זה עכשיו" ,הוא אומר" ,מי אתה חושב שאתה? אלוהים
לעולם לא יברך אותך ,היית צריך להשתדל יותר .לא תוכל להיות
עדות לאף אחד עכשיו .אלוהים לא יכול להשתמש בך .הוא לא יענה
לתפילותיך .אתה לא יכול לעשות שום דבר כמו שצריך".
כאן עליך לאזור אומץ ,לקום ולומר" ,אלוהים ,עשיתי טעות ,ואני
מבקש שתסלח לי .אני כן בליבי ,אני מבקש את סליחתך" .ענה
לשטן! הזכר לו שישוע שילם בעבור חטאיך ,שנסלח לך ושהשתחררת
מאשמה ומהרשעה .עכשיו ,לך ותהנה מהחיים .בטח באלוהים וברך
אנשים אחרים.
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אבל אתה ודאי חושב לעצמך שאתה ממשיך לעשות שוב ושוב
את אותו דבר טיפשי .פעם גם אני חשבתי כך ,עד שהחלטתי להפסיק
להרגיש אשמה .אם תפסיק להרגיש אשמה אחרי שעשית משהו לא
בסדר ,גם תפסיק בסוף לעשות את אותו דבר טיפשי.
תחושת אשמה והרשעה יורידו אותך למטה ויכבידו עליך עד
לנקודה שבה כבר לא תוכל להיות חופשי .כובד זה יחליש אותך
ובנקלה תיפול שוב בחטא .כדי לקבל את מתנת הסליחה מאלוהים
מבלי להרגיש אשמה דרוש אומץ .אתה צריך לפעול באמונה ולסרב
להתבוסס באשמה .האויב יאמר" ,האם אינך אפילו מתכוון להרגיש
רע על כך? למה ,אתה הרי אמור להרגיש רע עם זה לפחות כמה שעות.
עשית משהו ממש רע" .אבל אתה צריך לומר" ,לא ,אינני מתכוון
להרגיש רע לגבי זה בכלל" .אולי בהתחלה יהיה לך קשה להתבטא
כך ,אבל עם הזמן זה ישתפר.
בישעיה נג אנו קוראים שישוע לקח על עצמו את חטאינו וגם
נשא את האשמה (כולל את ההרשעה) .השטן אינו רוצה שתהיה
חופשי מהרשעה .למה? משום שאם אתה מורשע ,אינך יכול באמת
להתענג על אהבת אלוהים .הרשעה מפרידה אותך מאלוהים ,ואינך
יכול ליהנות מנוכחותו .ההרשעה מסיתה את המיקוד שלך מאלוהים
אליך.
התהלך חופשי מאשמה והרשעה והאמן שכשאלוהים אומר
שחסדו מספיק כדי לכסות אפילו על החטא שלך ,הוא מתכוון לזה.
הוא אוהב אותך ,וחסדו וסליחתו ניתנו לך במתנה  -קבל אותם היום!
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אהבה היא מערכת יחסים
ואנחנו הכרנו את האהבה שאלוהים מקים בנו והאמנו בה.
האלוהים הוא אהבה; העומד באהבה עומד באלוהים,
ואלוהים עומד בו.
הראשונה ליוחנן ד 16

א

יך תוכל להיות מודע יותר לאהבת אלוהים? לא משנה כמה
הוא אוהב אותך ,אם אינך מודע לאהבתו ,היא לא תועיל לך.
חשוב על התחושה הטובה שמפעמת בך כשמישהו מביע כלפיך
אהבה רבה .כשאתה יודע שאתה אהוב ,אתה מרגיש בטוח .אלוהים
אוהב אותך ,והוא רוצה להפגין כלפיך את האהבה הזאת .הוא מזמין
כל אחד מאיתנו ליחסים עמוקים ,אינטימיים ואישיים .הוא רוצה
להיות מוזמן לכל דבר שאנו עושים .הוא רוצה שננהל איתו שיחות
מתמשכות כמו שאנחנו מנהלים עם חבר טוב.
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האם יש לך יחסים אמיתיים ואישיים עם אלוהים? העובדה
שאתה מאמין ,איננה בהכרח מצביעה על כך שאתה נהנה מהתחברות
עשירה עם אלוהים.
אני החשבתי את עצמי למאמינה שנים רבות עוד לפני שהקשר שלי
עם אלוהים העמיק .השתתפתי באספות הקהילה ואפילו התנדבתי
שם קצת ,אך אלוהים לא היה באמת במרכז חיי .הרגשתי ריקנות
וחוסר הגשמה .היום ,אלוהים הוא הדבר הראשון שעליו אני חושבת
בבוקר ,והדבר האחרון שעליו אני חושבת בלילה .אנו מתחברים זה
לזה במהלך כל היום .אין דבר שאני רוצה יותר מאשר לשרת את
אלוהיי ולרצות אותו .יש בתוכנו חלל עם קווי המתאר של אלוהים -
חלל שרק הוא יכול למלא .שום דבר אחר שתרדוף או תרצה יצליח
למלא את המקום הזה .האם אתה רציני בנוגע ליחסים שלך עם
אלוהים? האם אתה מוכן לשים את רצונו מעל כל דבר אחר? האם
אתה יכול לומר כמו שאול" :הן בו אנחנו חיים ומתנועעים וקיימים"
(מעשי השליחים יז ?)28
אלוהים אוהב אותך ,ואתה מיוחד בעיניו .הוא יצר אותך כדי
שתתחבר אליו ואיתו .זהו רצונו המושלם לחייך .הוא לוחש בליבך
בראשית כל יום" ,בוקר טוב ,אני אוהב אותך" .אם לא שמעת אותו
אומר לך את זה עד עתה ,האם תתחיל להקשיב ולהאמין לו כעת?
אחד מידידיי ראה בעיני רוחו את אבינו שבשמיים נכנס לבתים
של אנשים כשהם התעוררו בבוקר .הוא נכנס כשהוא מוכן להתחבר
ולדבר עימם .הוא לקח לעצמו כיסא והתיישב לצד השולחן .האנשים
קמו ,ובאו והלכו .הם באו והלכו ,ואמרו לאלוהים דברים מהסוג
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הזה" ,אחר-כך"; "אולי תישאר כאן לעוד זמן קצר"; "כשאסיים את
זה ,אדבר איתך"; "אהיה איתך מאוחר יותר אלוהים ,אחר-כך".
סוף היום הגיע .אלוהים עזב את הבית די עצוב ,משום שאף אחד
לא ניגש לדבר איתו באותו היום .כולם היו עסוקים מדיי בדברים
חשובים כביכול שבגינם לא היה להם זמן לאלוהים.
אל תהיה עסוק מדיי בשביל אלוהים .אם אין לך זמן להתפלל או
לבלות זמן במחיצתו ,אז אתה עסוק יותר מדיי .הקדש זמן לאלוהים
וספר לו כמה אתה אוהב אותו .כשהכול עובר ונעלם ,לא יהיה שום
דבר מלבד אלוהים .זהו! ואם עד אז לא תהיה לך מערכת יחסים
עימו ,אז זה יהיה די מאוחר להתחיל אחת.
אבי אומנם נפטר ,אבל אני שמחה לספר שהוא קיבל את ישוע
כמושיעו כשלוש שנים לפני מותו .למרות שאבי הלך לגן עדן ,הוא
פספס את השמחה שיש בחיים שחי אדם בשביל אלוהים ובשביל
הנצח .אבי תמיד שיקר לעצמו .אל תגיע לקץ ימיך מלא חרטה
משום שבזבזת אותם על דברים חסרי ערך .זמן הוא מתנה יקרת ערך
מאלוהים ,ועל כולנו להיות מאוד זהירים עם מה שאנו עושים עם
הזמן שלנו .תבין ,זמן מבוזבז הוא לא זמן שאפשר להשיב .זמן עם
אלוהים מביא גמול נפלא ,אך דברים רבים אחרים מביאים לך ריגוש
זול במחיר גבוה.
אני מציעה שתקדיש שנה ותן לאלוהים לאהוב אותך .אהבתו
מביאה שלמות ,שלום ,אושר והתלהבות לחיים .הירגע ותתנהג כמו
ילד .תלמד מי הוא ותכיר אותו טוב יותר.
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באיגרת הראשונה ליוחנן ד  16כתוב:
ואנחנו הכרנו (הבנו ,זיהינו ,חווינו) את האהבה שאלוהים
מקים בנו והאמנו (ודבקנו בה) בה.

אולי אינך מרגיש אהוב בשעות המוקדמות של הבוקר .ייתכן ואתה
נטול אנרגיה ואפילו אתה צופה שסביר להניח שתרטון כל היום ,אבל
אתה כן יכול לשנות את המצב ואפילו את הנסיבות אם תאמר מילים
של עידוד ואמונה .אמור זאת בקול" ,אלוהים אוהב אותי מאוד .אני
בבת עינו ,ויש לו תוכנית טובה בעבורי" .אם תדבר על אלוהים ועל
דברו במקום על הבעיות או הרגשות שלך ,תוכל לשנות את כל היום
שלך .מלאכים מקשיבים לדבר אלוהים ,לא לתלונות שלנו.
עליך לדבר אל עצמך דברי עידוד ואמונה ולהיות מודע לכך שאתה
מוקף באהבת אלוהים .הכתובים אומרים שלאלוהים יש תמונה שלך
חקוקה על ידיו (ישעיה מט  .)16אני יכולה פשוט לראות אותו למעלה
אומר" ,הבט ,רואה אותם? נכון שהם יפים? אני אוהב אותם כל-כך.
הבט על ילדיי הם חקוקים על כפות ידיי" .אלוהים רואה אותך שם
כתזכורת תמידית לכך שהוא אוהב אותך ורוצה מערכת יחסים איתך.
זכור להיות תמיד מלא תודה לאלוהים ולפתח מערכת יחסים
קרובה ומתמשכת איתו .יהיו פעמים שבהם תרצה לעצור את כל מה
שאתה עושה ולהשתחוות לרגע ,אולי להודות לאלוהים שאתה מכיר
אותו ,ולומר לו כמה שהוא נפלא .הירגע ואהוב את אלוהים.
באיגרת הראשונה ליוחנן ד  17-16כתוב:
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 :3אהבה היא מערכת יחסים
האלוהים הוא אהבה; העומד באהבה עומד באלוהים ואלוהים
עומד בו .בזה נשלמה האהבה אצלנו באופן שיהיה לנו ביטחון
ביום הדין.

הידיעה שאלוהים אוהב אותך נותנת לך ביטחון בו וביטחון
בנאמנותו .ברכותיו ימלאו אותך כשתיתן לאלוהים לאהוב אותך.
אתה תתמלא באמונה ,ניצחון על החטא ,שלום בליבך ,רפואה ,חיים
עשירים במתנותיו ואושר .אם תאפשר לאלוהים לאהוב אותך כל
אלה ייווספו לך .לא פעם אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו חייבים
לאהוב את אלוהים .אבל אני מאמינה שקודם עלינו לתת לאלוהים
לאהוב אותנו.
לא תוכל להביע את אהבתך לאלוהים לפני שבאמת תאפשר לו
לאהוב אותך .הכתובים אומרים שאנו אוהבים אותו משום שהוא
אהב אותנו תחילה (ר' הראשונה ליוחנן ד .)19
אז איך באמת מתחברים לאלוהים ,איך בונים איתו קשר? יום
אחד ישבתי על הספה שלי וידעתי שאלוהים קורא לי לבנות איתו
קשר עמוק .אמרתי לו" ,אז מה עכשיו אלוהים?" נכון! לא ידעתי איך
להתחבר עימו או לבנות איתו קשר משום שבשלב הזה באמת לא
ידעתי כמה הוא אהב אותי ,ולא הבנתי שהוא רוצה שאהיה חברה
שלו ושאתלווה אליו כל הזמן.
אז קדימה ,קום! תן לאלוהים הזדמנות ,והוא ילמד אותך איך
לבנות איתו קשר ,איך להתחבר אליו .לא אתן לך נוסחה שלפיה
תוכל להתחבר אליו .אינני רוצה שתפעל לפי רשימה :נקודה אחת,
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אמור להם שאני אוהב אותם
שתיים שלוש וכו' .אני רוצה שרוח הקודש תנחה אותך .אלוהים רוצה
שתרגיש איתו בנוח .אחרי הכול ,לפי הכתובים ,הוא הבית שלך.
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אהבה ,אמון ואמונה
שכן במשיח ישוע אין חשיבות לא למילה ולא לערלה,
אלא לאמונה הפועלת בדרך אהבה.
גלטים ה 6

רובנו מקדישים זמן רב לניסיון להשיג אמונה .אנו יודעים שבלי
אמונה אי אפשר להיות רצוי לאלוהים (ר' עברים יא  ,)6אז אנו
פועלים ושואפים למען אמונה רבה יותר .אך אמונה היא מהלב,
ואתה מקבל אותה רק באמצעות יחסים של התחברות עם אלוהים,
אהבה הדדית ושמיעת דברו .האמונה באה רק מהתגלות מאלוהים.
אינני יכולה ללמד אותך "אמונה" ,אך אני יכולה ללמד אותך את
עקרונות האמונה שיעורר בך רעב אליה ויאיצו בך לעשות הכול כדי
להשיגה .אמונה היא היד שלך המושטת קדימה ומקבלת מאלוהים.
תפסיק להיאבק כל כך כדי לקבל אמונה ולרצות את אלוהים! נצל
את הזמן הזה כדי לקבל את אהבתו של אלוהים ולאהוב אותו חזרה.
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אמור להם שאני אוהב אותם
שכן על פי אמונה אנחנו מתהלכים ולא על פי מראה עיניים.
השנייה לקורינתים ה 7

פעם ,בעודי קוראת את הכתובים ,דיבר אלוהים אליי דברים
נמרצים .אני הרי מנסה ללכת באמונה .בכל דבר בחיי אני רוצה
ובוחרת ללכת באמונה .מהפסוקים האלה אני מבינה שאוכל ללכת
באמונה על בסיס האמונה שלי בקשר שלי עם אלוהים.
עצור רגע לחשוב על כך .שאל את עצמך איך אתה מרגיש בקשר
ליחסים שלך עם אלוהים .אדם שמאמין שהוא אינו קדוש בעיני
אלוהים ,לא יוכל בכלל לצפות להתהלך באמונה .אנחנו יישרנו קו
עם אלוהים בזכות הקורבן של ישוע המשיח (השנייה לקורינתים ה
 .)21הצדקה שלנו איננה מבוססת על מה שעשינו או נעשה בעתיד;
היא מבוססת על מה שישוע עשה .אדם שמאמין שהוא כישלון חרוץ
ושאלוהים לא אוהב אותו ,לא יתהלך באמונה.
באיגרת אל הגלטים ה  6כתוב שאמונה פועלת בדרך אהבה .אנשים
רבים חושבים שהכוונה היא שאם הם יאהבו אנשים אחרים ,האמונה
שלהם תפעל למענם וכך יוכלו לקבל את מה שהם רוצים מאלוהים.
אף על פי שאלוהים רוצה שנתהלך באהבה ,לא נוכל לעשות זאת
לפני שנאפשר לו קודם כול לאהוב אותנו .זה מאוד פשוט :איננו
יכולים לוותר על משהו שאין לנו .ניסיתי במשך שנים רבות להתהלך
באהבה עם אנשים משום שידעתי שזו מצוות אלוהים ,אך נכשלתי
שוב ושוב ,עד אשר קיבלתי את אהבתו הבלתי מותנית של אלוהים.
ככל שהרגשתי יותר טוב עם עצמי ,יכולתי לאהוב אנשים בכנות .אם
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 :4אהבה ,אמון ואמונה
היית באמת יודע כמה אלוהים אוהב אותך ,לאלוהים היה קל יותר
למלא את צרכיך .הסיבה שאנשים אינם מצליחים לקבל מאלוהים
טמונה בכך שהם אינם לגמרי מאמינים שאלוהים אוהב אותם ,רוצה
לספק להם את צרכיהם ולברך אותם.
אולי תאמר" ,אני רוצה להאמין בכך ,אבל איך?" יש בך את אהבת
אלוהים ,וכל מה שאתה צריך זה להתחיל לזהות אותה כשהוא
מראה לך .נאמר לנו" ,אנחנו אוהבים מפני שהוא אהב אותנו תחילה"
(הראשונה ליוחנן ד  .)19לא תוכל לאהוב את אלוהים אם אינך בטוח
שהוא אהב אותך תחילה.
אהבת אלוהים נמצאת עמוק בפנים ,בליבך .זה שם! אלוהים אוהב
אותך! אתה נפלא! אתה יפהפה! אתה נאה! אתה מוכשר! אתה יקר!
אתה מדהים! אלוהים אוהב אותך! אף אחד בעולם לא יאהב אותך
כמוהו .ככל שתהגה יותר באהבת אלוהים ,כך תוכל יותר לשחרר את
אמונתך ולחיות את החיים שאלוהים תכנן בעבורך.
אינך זקוק לאיש מלבדו ,אך הוא ישים אנשים בחייך .האמת היא
שאם לא היה איש מלבדך ומלבד אלוהים ,היית מסתדר .אלוהים
יהיה החבר הכי טוב שלך .הוא יהיה לצידך אם אין לך אף אחד .הוא
יהיה האמא והאבא שאין לך .הוא כל מה שאתה צריך .אל תטעה
ותבקש מאלוהים לעשות עוד ועוד למענך .בקש עוד ממנו בחייך.
בקש ממנו למלא אותך בכל מלוא האלוהים (ר' אפסים ג .)19 ,16
אלוהים אוהב אותך ורוצה לספק את צרכיך ואת מה שליבך חפץ
בו .כל עוד אתה שמח בו ,הוא ייתן לך את הדברים בדרכו ובעיתו.
אלוהים אמר לאברהם שהוא יברך אותו ,ויברך אחרים דרכו .זה מה
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אמור להם שאני אוהב אותם
שאלוהים רוצה לעשות בעבורך ,אך עליך להאמין בכך! שחרר את
האמונה שלך והאמן בכל הבטחות אלוהים משום שהן נועדו לך!!!
אמונה אל מול מעשי הבשר

באיגרת אל האפסים ב  8כתוב:
הן בחסד נושעתם על ידי האמונה; וזאת לא מידכם ,כי אם
מתנת אלוהים היא.

אתה מבין שלא עשית כלום כדי להיוושע? רובנו היינו חוטאים
רשעים כשישוע הושיע אותנו ,ומתנת הישועה בהחלט לא התבססה
על מעשינו הטובים או היכולת שלנו לעשות הכול נכון .כל זה קרה
בגלל דבר אחד :אלוהים אוהב אותנו כל כך עד כי נתן את בנו יחידו
למען לא יאבד כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם (ר' יוחנן ג .)16
את חסד אלוהים ניתן להגדיר כנכונותו של אלוהים להשתמש
ביכולת שלו כדי למלא את כל צרכיך .כפי שאלוהים בחסדו נתן לך
מספיק אמונה כדי להיוושע ,כך גם באהבתו הוא נותן לך אמונה
בעבור דברים אחרים שאתה רוצה או צריך .סביר להניח שאתה רוצה
שקרוביך ייוושעו ,אבל האמת היא שאינך יכול לגרום לאיש לאהוב
את אלוהים .אתה יכול להתפלל ולבקש מאלוהים לפעול בלבבות
שלהם ,אך אינך יכול לגרום שכך יקרה דרך המעשים שלך.
מעשי הבשר יתסכלו אותנו תמיד משום שאנו מנסים לעשות
משהו שרק אלוהים יכול .אנו עובדים קשה ולא מקבלים תוצאה
טובה .בכתובים נאמר שאלוהים בעצמו מתנגד לכך ,גורם לנו
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 :4אהבה ,אמון ואמונה
לתסכול ומביס אותנו עד שנלמד להכניע את עצמנו תחת ידו החזקה
(ר' הראשונה לפטרוס ה .)6
אם האמונה שניתנה לך בעבור הישועה שלך הספיקה כדי להושיע
אותך מכל חטאיך ,אז אותה ישועה הנמצאת בתוכך נועדה למלא
את כל צרכיך כל ימי חייך .בסיס אהבת האלוהים בחייך הוא נקודת
הזינוק שלך להתחיל לבטוח בו .אתה יכול להתהלך באמונה ולא
על פי מראה עיניים .בשלב זה כבר תדע בליבך שאלוהים נאמן
להבטחותיו.
לפי גרסה מפורשת של הכתובים באנגלית הפסוק מאל הקולוסים
א  4אומר כך:
שמענו על אמונתכם (על הישענותכם המוחלטת באלוהים
וביטחונכם בכוחו ,בחכמתו ובטובו) ועל אהבתכם לכל
הקדושים.

אם תאפשר לאלוהים לאהוב אותך ,כך תוכל גם להישען עליו.
ככל שהיחסים שלך עם אלוהים גדלים ,כך אמונתך תגדל .אתה
תראה את אלוהים עושה דברים נפלאים בך ,דרכך וכן ,גם למענך!
כל זה מתחיל ברצון שלך לקבל התגלות של אהבתו .אלוהים אוהב
אותך! אף פעם אל תטיל בכך ספק.
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אין פחד באהבה
אין פחד באהבה .אדרבא ,האהבה השלמה מגרשת את הפחד.
הן הפחד כרוך בעונש ,והמפחד איננו שלם באהבה.
הראשונה ליוחנן ד 18

ג

ם כשנגיע לשלב שבו נתהלך באמונה ,נבטח באלוהים ובאהבתו
אלינו ,יוכל האויב לפתע לתקוף אותנו.
נסיבות קשות בחיינו ,אותם דברים רעים שקורים לנו ,משמשים
לעיתים כדי לבחון את אמונתנו .יש אנשים שאינם טורחים כלל
להאמין שאלוהים אוהב אותם עד שהנסיבות הקשות מעידות
לכאורה שהוא אינו אוהב אותם.
אז האויב מגיע חמוש עם פחד ואשמה כדי להפריד אותך ממה
שיעזור לך  -אהבת אלוהים" .מה אתה חושב על זה?" ,הוא שואל.
"חשבתי שאלוהים אוהב אותך .אז למה דברים רעים קורים לך?
כנראה שעשית משהו נורא .אלוהים ממש כועס עליך".
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אמור להם שאני אוהב אותם
בעיתות ניסיון וצרה ,בזמנים שהנסיבות נראות לא הוגנות או
לא צודקות ,קל יותר לאבד את הביטחון באלוהים .אלוהים לא
תמיד עושה דברים איך ומתי שאנו חושבים שהוא צריך לעשות .יש
לו תוכנית גדולה יותר משלנו .הוא רוצה לשנות אותנו הרבה יותר
מאשר שהוא רוצה לשנות את הנסיבות בחיינו .לעיתים הוא משתמש
בנסיבות כואבות כדי להביא אותנו לנקודה שבה אנו בוטחים בו ,ובו
בלבד .בזמנים כאלה ,איננו מבינים מה קורה ,ויכולים ליפול בקלות
למלכודת  -למחשבה שאלוהים אינו אוהב אותנו .בכתובים נאמר
לנו שדבר אינו יכול להפרידנו מאהבת אלוהים אשר במשיח ישוע
(רומים ח .)39-35
הדבר הטוב ביותר שאנו יכולים לעשות כשיש לנו צרות זה לומר
בקול רם" ,אלוהים ,אני יודע שאתה אוהב אותי ,ואני מאמין שכל זה
יחבור לטובתי".
אלוהים אינו תמיד ממהר לגאול אותנו מהבעיה .אבל לנו זה
נראה שהוא מאחר .זוכר את אלעזר? הוא היה חולה ,אך ישוע חיכה
עד שהוא מת לפני שהוא עזר לו ולמשפחתו .מרתה אמרה לישוע
שהוא הגיע מאוחר מדיי ,אך הוא ידע בדיוק מה הוא עושה .ייתכן
ואלוהים לא יפעל על פי לוח הזמנים שלנו ,אך הוא לעולם לא יאחר.
כשצרות תוקפות את החיים שלך ,שמור על אמונה פעילה .אל תיתן
לפחד ולבלבול לגנוב את אהבת אלוהים ממך.
הפסוק באיגרת הראשונה ליוחנן ד  18הוא פסוק מאוד חזק:
אין פחד באהבה .אדרבא ,האהבה השלמה מגרשת את הפחד.
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 :5אין פחד באהבה
הגיתי בפסוק הזה לא מעט כדי להבין אותו עד שהבנתי :אהבה
שלמה מגרשת כל פחד ,ואלוהים הוא אותה אהבה שלמה .כשתדע
כמה שלמה האהבה הזו כלפיך ,לא תיתן לפחד לשלוט בך .גם אם
תפחד ,תמשיך להתקדם עם אלוהים כי תדע שהוא תמיד איתך.
אם אתה יודע שאלוהים אוהב אותך ,לא תחשוש להיכשל .אם
כך ,תוכל להרגיש חופשי לנסות דברים ולא לחשוש ,כי אתה יודע
שאהבת אלוהים כלפיך ותחושת הקבלה שאתה חש אינן מבוססות
על הישגיך .לא תיכשל אם אתה תלוי באלוהים .הדרך היחידה
להיכשל ,היא להיות תלוי בעצמך .ייתכן והתוצאות לא יהיו כפי
שציפית ,אבל הכול יסתדר אם תמשיך לשאת עיניים לאלוהים .אם
אתה יודע שאלוהים אוהב אותך ,לא תחשוש מפני כישלון ,דחייה,
מחסור ,העתיד או כל דבר אחר.
אהבת אלוהים היא עצומה ומכסה על הכול .אתה חושב שאותו
אלוהים שהושיע אותך ושחרר אותך יגרום לך להרגיש כישלון? האם
הוא ינטוש אותך וישאיר אותך ללא עזרה? השטן הוא אויב נפשנו.
הוא גנב ושקרן ,אך ישוע בא כדי לתת לנו חיים ,ובשפע (יוחנן י .)10
בגרסה המפורשת של הכתובים באנגלית ,כתוב כי:
אין פחד באהבה (אין אימה) .אדרבא ,האהבה השלמה מגרשת
את הפחד .הן הפחד כרוך בעונש ,והמפחד איננו שלם באהבה
(איננו מבין את שלמות האהבה).
הראשונה ליוחנן ד 18
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אמור להם שאני אוהב אותם
כשהבנתי ,בעזרת אלוהים ,שאהבתו מגרשת כל פחד ,הייתי צריכה
ליישם את ההבנה הזאת בחיי האישיים .יום אחד הרכב שלנו התחיל
לעשות לנו בעיות .חשבנו שמערכת ההילוכים התקלקלה ,ולא היה
לנו את הכסף להחליפה .אז פשוט המשכנו לנהוג ברכב בתקווה שזה
לא יתפרק.
בוקר אחד אלוהים עודד את ליבי עם המילים האלה" :ג'ויס,
הקדישי את היום הזה לאהוב אותי ותני לי לאהוב אותך .אינך חייבת
לעשות עוד משהו .אינך צריכה לנסות להיות אשת אמונה גדולה .כל
מה שאת צריכה לעשות הוא לאחוז באהבתי" .לכן ,שרתי ,המצאתי
שירים לאלוהים ונהניתי לי .כמה זמן אחר כך שמעתי לפתע את
בעלי צועק לי מהחנייה כארבעים וחמש דקות אחרי שכבר היה אמור
להיות בעבודה! הוא פתח את הדלת ואמר" ,לא הצלחתי להעביר
הילוך ברכב .אנחנו מוכרחים לתקן את זה".
סגרתי את הדלת והתחלתי לצחוק .אני לא נוהגת להגיב כך
במצבים כאלה ,ולא אני זו שהחלטתי לעשות זאת .זה פשוט קרה.
הואיל ונתתי לאלוהים לאהוב אותי ,יכולתי לצחוק בעיצומו של
מצב קשה .התמדה באהבת אלוהים פותחת את הדלתות שמובילות
החוצה את הפחד .התחלתי לצחוק ,וזו הייתה אמונה .צחקתי משום
שעמוק בפנים ידעתי שאלוהים אוהב אותנו ויספק לנו את הדרוש
לנו לתיקון הרכב.
אברהם צחק צחוק של אמונה כשאלוהים אמר לו שייוולד לו בן.
אברהם צחק! הוא ידע שאין סיכוי באופן טבעי שלו ולשרה יהיה
תינוק ,אך הוא האמין באלוהים והשמחה הציפה אותו עד כדי צחוק.
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 :5אין פחד באהבה
אני מאמינה שכשאנו פועלים כך ,נפתחת בתוכנו דלת שאלוהים יכול
להיכנס דרכה ולעזור לנו בדרכים מדהימות .מי היה חושב לצחוק
ברגע שהוא שומע על בעיה? הכתובים אומרים שאלוהים יושב
במרומים וצוחק על אויביו .אם אלוהים יכול לעשות זאת ,גם אנחנו
יכולים .קדימה ,צחק צחוק של אמונה .אחרי הכול ,אלוהים אוהב
אותך .ואם אלוהים איתך ,מי יעמוד נגדך?
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האהבה מושיטה יד
מצווה זאת קיבלנו ממנו ,שהאוהב את אלוהים יאהב גם את
אחיו.
הראשונה ליוחנן ד 21

א

תה בנו המיוחד של אלוהים ,הוא אומר לך את זה בדברו .ראה
דברים ז  .6אם תתחיל להתנהג כבנו המיוחד של אלוהים ,העולם
יתחיל להשתנות .תיכנס לסופרמרקט עם חיוך על פניך ,תחשוב עמוק
בפנים כמה אתה אהוב ,שהכול בסדר בחיים שלך ושאתה יכול לברך
אחרים עם האהבה שאתה מרגיש מאלוהים .אתה פשוט תהיה שמח
בכל מקום שאליו תלך והאושר שלך יברך אחרים .בתהילים ק 2
כתוב:
עבדו את יהוה בשמחה ,בואו לפניו ברננה.
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אמור להם שאני אוהב אותם
כשאנו מתחילים להבין כמה אנו מיוחדים בתוכניתו הכללית של
אלוהים ומתחילים להתנהג כאנשים שאלוהים אוהב אותם ,נוכל
לנצח את העולם למען ישוע .האהבה תתפשט במהירות .אהבת
אלוהים הזורמת דרכך תיזהר פן תפגע באחרים .אהבתו בתוכך
תשחרר אותך מהפחד ולא תחשוש לגשת לאחרים באהבה .לא
תחשוש מדחייה ,או מניצול .דרך אהבת אלוהים שבך אתה תראה
את הצורך שיש לאחרים ותנסה למלא אותם.
אלוהים רוצה שתאמין לו כשהוא אומר לך שיעשה מעשים רבים
דרכך כי עכשיו ישוע הלך אליו .האם אתה באמת מאמין שאלוהים
ישתמש בך? אלוהים ייתן לך על פי האמונה שלך בו .אל תפחד לצאת
החוצה.
אינני יכולה אפילו להתחיל לספר לך כמה פעמים עמדתי על "צוק
האמונה" ,ממש בקצה של מעשה מפחיד ,והיה נראה כי אלוהים אמר,
"קדימה ג'ויס ,קדימה .אני אעשה דברים גדולים דרכך .קדימה".
וקפצתי פנימה ,ואלוהים מעולם לא אכזב אותי ,אף לא פעם אחת.
אתה יודע מדוע אינני צריכה לדאוג לצאת ולהיכשל? משום שאני
יודעת שאלוהים אוהב אותי .הוא אוהב אותי ,והוא יודע שאני אוהבת
אותו ,ובאמצעות חסדו הקרבתי את חיי למענו .אם אתה עושה זאת,
ואתה אוהב את אלוהים ,ואתה יודע שהוא אוהב אותך ,אין דבר או
בעיה שלא תוכל להתגבר עליה.
אם אתה חפץ לעזור לאנשים אחרים ,אלוהים יעזור לך לעזור
להם .אינך בכלל צריך את כל היכולת ,אתה פשוט צריך להתפנות
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 :6האהבה מושיטה יד
לאלוהים והוא יעשה את היתר .אולי תחשוב שהכישורים שלך אינם
גדולים במיוחד ,אך לעיתים ככל שמשהו פשוט יותר ,הוא יותר חזק.
אל תחיה את חייך באופן אנוכי כשכל האנרגיה שלך מתמקדת
בעצמך ובמילוי צרכיך .אמור לאלוהים מה אתה רוצה בפשטות,
ואז תפתח את האמונה שלך כדי למלא את צרכיהם של האחרים.
מה שאתה עושה למען האחר ,אלוהים יעשה למענך .כשיש לך צורך,
חשוב על מה שאתה זורע ולא על מה שאתה צריך .כשאתה מושיט
ידך לאחרים ,אלוהים מקבל את זה כזרע שנזרע בעבור הקציר שאתה
צריך בחייך.
כולם רוצים לשגשג ,אך עלינו להבין מהו שגשוג אמיתי .אני
אוהבת להגדיר זאת כיכולת להשתמש ביכולת של אלוהים למלא כל
צורך שלך .אהבת אלוהים תיתן לך את היכולת לשים את הצרכים
של האחר לפני הצרכים שלך .אתה חושב שאלוהים אוהב אותך
מספיק כדי להפוך אותך לאדם שמושיט יד באהבה ,אפילו לאלה
שקשה לאהוב ,לאלה שאינם מעריכים ,הרגזנים?
אינך צריך הרבה משמעת כדי לאהוב מישהו שאוהב אותך חזרה,
אבל כדי לאהוב את אלה שאינם אוהבים דרושה לנו משמעת וכוח
מאלוהים .אהבת אלוהים הזורמת דרכנו תעשה זאת משום שהיא
אהבה ללא תנאים .חינם קיבלנו ,וחינם ניתן .האהבה לעולם לא
תימוט ,לא תיכשל וגם לא תוותר על אף אדם .ייתכן ותחלוף שנה עד
שתראה פרי ,אולי גם חמש שנים או עשרים וחמש שנים ,אך זה שווה.
כמה זמן ישוע חיכה לך ואהב אותך? אהבה סבלנית ,נדיבה וענווה.
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אמור להם שאני אוהב אותם
היא לא דורשת טובת עצמה ,איננה נפגעת בקלות או רגשנית .תכונות
אלה הן התכונות שישוע שופך עלינו באמצעות אהבתו ,ואנו יכולים
לבוא ולעשות את אותו הדבר בעבור אנשים אבודים שרעבים לראות
את אלוהים פועל בעולם.
אלוהים אוהב אותך ,והוא אוהב את כל האנשים סביבך גם כן.
הוא אוהב אותם ,אם נושעו ואם לאו ,והוא רוצה להשתמש בך כערוץ
שדרכו יפיץ את אהבתו.
אל תחשוש לצאת החוצה .אהבת אלוהים משחררת אותך מפחד
ואשמה ,והוא נתן לך את היכולת לאהוב .היה נחוש להפיץ את אהבת
אלוהים .היה ידידותי ותשמש ברכה לאנשים בכל מקום אשר תלך.
סבר פנים יפות היא דרך אחת להראות אהבה ,אפילו למישהו
בודד או מדוכא .הזמן אנשים לארוחת ערב; בקש מאנשים לבוא
לבקר אותך; לחץ ידיים עם אנשים וחייך; חבק מישהו כשזה מתאים;
הושט עזרה מעשית כמו להציע לקחת לעבודה מישהו שמכוניתו
במוסך; הושט ידך לעובד חדש בעבודה ובדוק אם אתה יכול לעזור
להם להכיר את העיר .לאלוהים יש תפקיד בשבילך .אולי זה לא משהו
גדול ונוצץ ,אבל זה משהו שחשוב לו .אנשים חשובים לאלוהים!
יש אנשים שרק אתה תוכל לספר להם על אלוהים .בקש מאלוהים
להראות לך דרכים לפנות אליהם עם אהבתו ,והוא יראה לך איך
לעשות זאת.
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אהבת אלוהים תשנה אותך
בזאת היא האהבה ,לא שאנחנו אהבנו את אלוהים ,אלא
שהוא אהב אותנו ושלח את בנו להיות כפרה על חטאינו.
הראשונה ליוחנן ד 10

א

לוהים אוהב אותנו ,אך אינני חושבת שרובנו מבינים את גודל
האהבה שהוא אוהב אותנו .אלוהים הראה לי דרך לימוד הנושא,
שאם באמת היינו יודעים עמוק בפנים כמה הוא אוהב אותנו ,היינו
מתנהגים אחרת מאיך שאנחנו מתנהגים רוב הזמן.
חשוב על אהבת אלוהים אליך וזה מה שישנה אותך .גם אם אינך
אוהב משהו בעצמך ,עצם הידיעה שאתה יודע שאלוהים אוהב אותך,
תעזור לך לעבור את המסע שאלוהים לוקח אותך אליו כדי לפעול
בך .אם תישאר מתוסכל בגלל הפגמים שלך ,ייתכן ולא תשתנה כלל.
זכור כי אלוהים עובד דרך אמונה ,ואמונה אמיתית מובילה אותנו
למנוחת אלוהים (ר' עברים ד).
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אמור להם שאני אוהב אותם
אני בטוחה שאנשים רבים שקוראים את הספר הזה אינם נמצאים
ביחסים טובים עם עצמם .הם פשוט אינם אוהבים את עצמם ואולי
אף שונאים את עצמם .אם אתה אחד מאלה שנאבק עם עצמו ,אני
רוצה להזכיר לך שאתה יכול לשנוא את הדברים הרעים שאתה
עושה ,אך לעולם אל תשנא את עצמך .ישוע מת למענך מתוך אהבתו
הגדולה ,והמעט שאתה יכול לעשות ,הוא זה לקבל ממנו את מתנתו
היקרה.
כי ,כמו ָֹש ַער בנפשו כן הוא.
משלי כג 7

כל עוד אתה מרגיש רע לגבי עצמך ,דוחה את עצמך ואינך מבין
כמה אתה מיוחד ,לא תצליח ליישם את מה שאתה באמת רוצה .זאת
משום שלא באמת הבנת בליבך את העובדה העוצמתית ,המשנה
חיים שאלוהים אוהב אותך יותר ממה שעולה על דעתך.
אלוהים רוצה שתקדיש לו זמן יום יום ,שתשהה במחיצתו .זה מה
שישנה אותך .אם לא תשים את אלוהים לפני הכול ,תרחיק אותו
מהמקום שבו הוא יוכל לפעול למענך כמו שהוא רוצה .זהו הזמן
הפרטי שבו אתה נהנה מנוכחות אלוהים ,זה הזמן שבו אתה אוהב
אותו ומאפשר לו לאהוב אותך ,זמן שבו אתה מתחזק ,מקבל אומץ
ומתבגר .אנשים רבים מתרצים תירוצים ואינם מקדישים זמן לבנות
יחסים נפלאים עם אלוהים .הם רוצים יחסים טובים עם אלוהים ,אך
אינם מרגילים את עצמם לפתח הרגלים טובים כמו לימוד ותפילה.
גם עשייה למען הזולת דורשת משמעת וצריכה להפוך להרגל.
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 :7אהבת אלוהים תשנה אותך
אהבת אלוהים תשנה אותך .כשתחווה את אהבתו ותהיה מודע
לו יום אחר יום תגלה שהרצונות שלך משתנים .לפתע תרצה להיות
כמו האחד שאוהב אותך (ישוע) .אנחנו צריכים לשים בראש סדר
העדיפויות שלנו את הכרת אופיו של אלוהים וטיפוח אופי כזה
בחיינו .שאול אמר שהוא שואף להכיר את המשיח ואת כוח תחייתו
(ר' פיליפים ג  .)10שים לב ששאול שואף לכך.
גלה רצינות בנוגע לקשר שלך עם אלוהים .אתה יכול להיות קרוב
לאלוהים כמה שתרצה ,אבל זה תלוי כמה זמן תסכים להשקיע
בכך .הכתובים אומרים שאנחנו השגרירים של אלוהים והוא מפציר
בעולם באמצעותנו (ר' השנייה לקורינתים ה  .)20הפסוק הזה תמיד
מדבר אל ליבי וגורם לי להבין מחדש כמה חשוב להקשיב להדרכת
רוח הקודש בעודה פועלת בנו ,משנה אותנו ומעצבת אותנו להגשמת
תוכנית אלוהים .אהבת אלוהים הוצקה לליבנו על ידי רוח הקודש
שניתנה לנו (ר' רומים ה  .)5קבל אותה ,תהנה ממנה ותן לה לשנות
אותך!
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אמור להם שאני אוהב אותם
על המחברת

ג'ויס מאייר היא מורה מובילה בלימוד כתבי הקודש .ספריה
הפכו לרבי מכר של הניו-יורק טיימס והיא כתבה יותר ממאה ספרי
השראה ,לרבות The Confident Woman, I Dare You, The Penny,
"מחשבות בקו החזית"" ,אני והפה הגדול שלי" ועוד .מאייר פרסמה
אלפי שיעורי אודיו ,וכן ספריית סרטונים שלמה .תוכנית הרדיו
והטלוויזיה של ג'ויס  Enjoying Everyday Lifeמשודרות בכל העולם,
והיא מרבה לנסוע בכל העולם ולהנחות כנסים .ג'ויס ובעלה דייב הם
הורים לארבעה ילדים בוגרים ,ומתגוררים בסנט לואיס ,מיזורי.
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