
1 
 

 
 

 סמכותו של ישוע על שדים .  7
 31-44לוקס ד' 

 לוקס: מסע בעקבות חייו של ישוע
 

 כפר נחום, מרכז השירות של ישוע  
 

ִּכי ּבְ  ַסְמכּות ִּדֵּבר ֶאת  הּוא ָיַרד ֶאל ָהִעיר ַהְּגִליִלית ְּכַפר ַנחּום ְוִלְּמָדם ַּבַּׁשָּבתֹות. ׁשֹוְמָעיו ִהְׁשּתֹוְממּו ַעל ּתֹוָרתֹו, 
 ). 31-32 (לוקס ד׳ ְּדָברֹו

 
מטר מעל פני   365ירידה של  התבצע בכפר נחום היה ממוקם בחוף הצפוני של הכנרת. המסע מנצרת לכפר נחום  

ל שו  210-הים  נחום  כפר  הים.  לפני  מתחת  הצפוני  כןמטר  המוכר  -בחוף  במקום  הכנרת,  של  הבקע  מערבי  בתור 
אילת, וכל לאורך כל עמק הירדן, דרך מפרץ    הארץ,ן  החרמון מצפודרך    מבקעת הלבנון  המשתרע  אפריקני-הסורי

בדרום למוזמביק  רבים  מ-הדרך  בר  פרחי  עם  בעולם  ביותר  היפים  האזורים  אחד  הוא  הגליל  אפריקה.  זרח 
מאירופה ומאסיה לאפריקה. סביר להניח  כגשר  היבשה של ישראל  שנעזרות ברצועת  של ציפורים נודדות  וקבוצות  

ט'    (מתי  פי מתי נאמר על כפר נחום שהוא "עירו"-שבבשורה על  מכיווןשל ישוע,    ותהשירכפר נחום הפך למרכז  ש
לנו    מרקוס.  )1 לאחר  האיש  שה  רמזנותן  נחום  בכפר  נרפא  גג שמשותק  דרך  פרצו  של חבריו   :עישו ביתו 
 

ֶאְספּו ַרִּבים ַעד ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה עֹוד ָמקֹום נֶ   ְּכֶׁשּנֹוַדע ִּכי הּוא ַּבַּבִיתַאֲחֵרי ָיִמים ֲאָחִדים ָּבא ֵׁשִנית ֶאל ְּכַפר ַנחּום.  
 ).1-2(מרקוס ב׳  א ִּדֵּבר ֲאֵליֶהם ֶאת ְּדָברֹוַּגם ִלְפֵני ֶּפַתח ַהַּבִית, ְוהּו

 
  ן . כמובכל תושבי המקום גילו איפה ישוע חיה כי  יתיו כל כך הרבה אנשים מחוץ לבית הילכך שהייתכן כי הסיבה  

מעולם לא היה בית כי הוא    עישולכאלה הטוענים ששם. יש    לגור  יכל, הוא כבר לא  בשלב מסוים, בגלל ההמוןש
ֶּבןאמר,   ֲאָבל  ִקִּנים,  ַהָּׁשַמִים  ּוְלעֹוף  ֵיׁש ְמאּורֹות  ה׳  -"ַלּׁשּוָעִלים  (לוקס  ֶאת רֹאׁשֹו״  ְלַהִּניַח  ָמקֹום  לֹו  ֵאין  ). 58ָהָאָדם 

נראה    בחוץ, אבל בפסוק הזהישן  הוא    תים קרובות יודד, ולעייתכן שהוא התכוון למסעותיו ברחבי הארץ כמטיף נ 
על כך ש  שמרקוס . כמובן,    לישוע היהמצביע  נחום  להיות בית שכורבית בכפר  יכל  לומישהו  שאו    זה   לגור  נתן 

 בביתם.
 

. הצורך הגדול של הוא נכח בבית הכנסת כדרך קבעאנו רואים את ישוע מלמד בבתי הכנסת בשבת.  פעם אחר פעם
חזק, לאנשים יש רצון כה עז    כל כךשל דבר אלוהים. כאשר החושך    הוא הלימוד הזמן שלנו,  וגם של  מן הזה  הז

 אלוהים. של דבר אור ה -למצוא אור 
 

שבו   הכנסת  בית  חורבות  את  מצאו  הו  ,לימדישוע  ארכיאולוגים  ל  תייריםרוב  בבית ישראל  שמגיעים  מבקרים 
 על ההר התקיימה סמוך לבית כנסת זה.  הכנסת בכפר נחום. רבים מאמינים שהדרשה 

 
 סמכותו של ישוע על שדים 

 
ּו ָּלנּו  ַמה  "ֲאָהּה,  ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ָצַעק  ְוָהִאיׁש  ָטֵמא,  ֵׁשד  רּוַח  ּובֹו  ִאיׁש  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָהָיה  ָׁשָעה  ֵיׁשּוַע אֹוָתּה  ְל�, 

ְקדֹוׁש ָהֱא�ִהים!" ָּגַער ּבֹו ֵיׁשּוַע ְוָאַמר: "ְׁשֹתק ְוֵצא ִמֶּמּנּו!"   --ִמי ַאָּתה ִמָּנְצַרת? ַהִאם ָּבאָת ְלַהְׁשִמיֵדנּו? ֲאִני יֹוֵדַע 
ְלַהִּזיק לֹו. ַהֹּכל ִנְדֲהמּו ְוָאְמרּו ֶזה אֶ  ַהּנֹוְכִחים ְוָיָצא ִמֶּמּנּו ִמְּבִלי  ל ֶזה: "ָמה ַהָּדָבר  ַהֵּׁשד ִהִּפיל אֹותֹו ַאְרָצה ֵּבין 

  ְצָאה ְּבָכל ָהֵאזֹור ִמָּסִביב ּוְבֹכַח הּוא ְמַצֶּוה ַעל ָהרּוחֹות ַהְּטֵמאֹות ְוֵהן יֹוְצאֹות!" ַהְּׁשמּוָעה ָעָליו יָ   ַהֶּזה? ְּבַסְמכּות
 ). 33-37(לוקס ד׳ 

 
ולישועה הפלאית הזאת.   בואו נשים את עצמנו בנעליו של מי שהיה בבית הכנסת באותו היום והיה עד לשחרור 

ידעת שהאדם המסוים   לאיש אם  בנוגע  לנו שתי אפשרויות  יש  להיכנס?  לו  נותן  הזה היה אחוז שד, האם היית 
נכח באופן קבוע בבית  2) שהוא היה חדש לגמרי בבית הכנסת והגיע לשמוע את ישוע, או  1הזה:   ) שהאיש הזה 

צורה   לא משנה באיזה  זה; השד    בוחרים להסתכל   אנחנושהכנסת.  זה היה מבצע  שד סמויהיה  הזה  על   שאיח. 
האיש.   של  מתורגמת  "אהה  "  המילה  בחייו  וארבע,  שלושים  פסוק  שמשמעותה אהיוונית,  בממילה    בתחילת   ,

הפועל להיות  יכול  זה  ברורה.  לבדו  של  אינה  רגשית  "לעזוב  התפרצות  להיות  יכול  שזה  או  "אה!"  לדומה    -", 
 .ישוע -כעס, פחד, או אימה על קרבת האור של העולם  ההמביע

 
דעתך,   לשדים  לפי  הדלת  את  פותח  מה  בשד?  אחוז  הוא  מסוים  שאדם  לך  להצביע  יכולים  אזהרה  סימני  אילו 

 שייכנסו לחייו של אדם? 
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ש נראה  וחלק.  חד  חטא,  היא  לכך  התשובה  הדלת?  את  פותח  לשדים    קיימיםמה  טבעיים  רוחניים  מחסומים 
עדותו   את  להרוס  רצה  כשהשטן  איוב,  בספר  למשל  אדם.  של  בחייו  הוא  הנמצאים  צדיק,  היותו  על  איוב  של 

ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ִמָּסִביב״   ַׂשְכּתָ ״ֲהלֹא ַאָּתה    אמר  התלונן שהוא לא יכול לעשות דבר נגד איוב. הוא
  של איוב, האויב הורשה לתקוף . במקרה  רוחניתמחסום בלתי נראה של הגנה  מתארת    ַׂשְכּתָ המילה    ).10(איוב א׳  

מסוים שבו הוא חלש.    בתחום פיתוי    באמצעות  ,להשיג את אחיזתו בחייו של אדם  רוצה. השטן  אותו מבלי שחטא
דריסת רגל להופכת   על חייו. כף רגלו של האויב  אחיזה  ביטוי לחטא, כך האויב מקבל יותר  יותר  ככל שהאדם נותן

 .למבצר בחייו של האדםולבסוף 
 

אשר הם יכולים להסתתר בחייו של האדם, והאדם שהוא כל כך אחוז בשד  שדים פועלים בצורה הטובה ביותר כ
אינו מבין מה מתרחש בחייו. אנשים שרוח כזו אוחזת בהם, הינם מאוד מודעים לכך שיש להם יצר ודחף לעבר  

יכולות להופיע מחשבות רעות שאינן נורמליות. לעיתים קרובות, המחשבות הן  בחייהם.    אפלים שפועליםדברים  
קוהרס בעצם  הן  המחשבות  לפעמים,  ועיקשות.  לפעמים    אמתייםלות  ניות  הקולות  שומע.  את  שהאדם  מטעים 

לו וגורמים  או    וקול  שזהולחשוב    האדם  אלוהים  מתחזים    נעלה  ישותשל  השדים  המזרחיות,  בתרבויות  יותר. 
 לאבות קדמונים שמתו בעבר.

 
ם אמר להם לעשות זאת. אנחנו כמובן יודעים שאלוהים שני הגברים שירו בג'ון לנון והנשיא רייגן אמרו שאלוהי

להשפיע שגם יכולות ו של שטן. ישנן מחלות פיזיולוגיות ונפשיות, פועלזה לחלוטין נובע מ –לא מניע אנשים לרצוח 
גוף.  ורוח, נשמה,    ;אדםחלקיו של ה  את כל  שירתהעם, הוא    את  שירתעל אדם בדרך זו. אני מאמין כי כאשר ישוע 

. לדוגמה, בנצרות  קריטריונים ברורים ליזציה המערבית, אנו נוטים לחשוב בתוך קטגוריות או תיבות עם  בציווי
להיות דרך מועילה   היכול  ו שלנו. ז  ההוויה האנושיתמלמדים על רוח, נשמה וגוף כעל שלושה חלקים שונים של  

שישו בזמן  אבל  שלנו,  הטבע  את  להבין  ח  עעבורנו  הארץ,  כדור  פני  על  הייתההתהלך  זה  מסוג  לרוב    הזר  שיבה 
ניתן להחליף  נפש ורוח,  תים קרובות כאשר מתייחסים ליולעהאדם כמכלול,  ביהדות מקובל לחשוב על  האנשים.  
. אני והאחד משפיע על השניהעולם המזרחי, הרוח, הנשמה והגוף משולבים זה בזה,    מנקודת מבט של.  בן השניים

שלנו. בצד הזה של הנצח, אנחנו לא רואים את כל    ההוויה האנושיתכל  מאמין שישוע בא כדי לשחרר אותנו, את  
אל  שלנו,    החדש  הגוףאת    נקבלאנו    שכאשראומר    שאולהתמונה.   (הראשונה  ֻמָּכר״  ֲאִני  ֶׁשַּגם  ְּכֶדֶר�  ַאִּכיר  ״ָאז 

 ).12הקורינתים י״ג 
 

ישוע עם  נהיה  לחוות רק כאשר  נוכל  לראות    ישנה מידה מסוימת של שלמות, שאנחנו  רצוני  נצחים.  כמה  בנצח 
אותנו    שיותר מלמדים  סביבי.  הנמצאים  אלה  של  ובחייהם  שלי  בחיים  המתרחשת  עכשיו,  האלוהים  ממלכת 

אנחנו  בעולם,  ישוע  של  ושגריריו  תלמידיו  בתור  בארץ".  כן  כבשמים  רצונך  ייעשה  מלכותך,  "תבוא  להתפלל, 
האר כדור  פני  על  שלו  הממלכה  נתיבי  להיות  לעמבקשים  אנו  בסמכותו,  הולכים  אנו  כאשר  נתקלים יץ.  תים 

 בהתנגדות. החושך יגיב בהתנגדות לאור! 
 

במצב זה  אנשים  תים קרובות,  ילעהשדים מבקשים להביע את עצמם באמצעות האדם שבו הם הצליחו לאחוז.  
חטא ל  נכנעו הוא  שב  בחייו נפרד    חלקאדם יכול להיות  לפיתה כפויה, ביטוי של כל שד ששוכן בחייהם.  נמצאים בכ

לפעמים, אנשים עם בעיה כזו ילכו לקהילה כדי לשכך את האשמה   .נעשה בכפייהובסופו של דבר    ,שהפך להרגל
שלהם לגבי הצורה שבה הם מנהלים את חייהם האישיים. כמובן, האויב אף פעם לא מצפה שרוח אלוהים יופיע. 

יש מעט חיי כל עוד  ם ואור. ברגע שישוע מהולל ואנשים מסתכלים אליו לרוח האויב לא מפריע להיות בקהילה 
בציפייה, החושך יתגלה. תיאוריות של עזרה עצמית ופילוסופיה לא יעוררו רוח טמאה. רוח טמאה יכול לשאת את 
לראות   שניתן  כפי  אלוהים,  דבר  של  שמיעה  או  הלל  בעת  גלוי  באופן  להגיב  יכולה  היא  אבל  בקהילה,  הנוכחות 

 בקטע זה. 
 

ו  הוא  במידה  שישוע  רוחני  באופן  מודע  והיה  ישוע,  על  שמע  שהוא  ייתכן  הכנסת,  בבית  חדש  היה  הזה  האיש 
מן השד. אם הוא היה משתתף קבוע, סביר להניח שהוא מצא שלום במשך  להשתחרר התשובה לצורך הפנימי שלו 

,  פועל בקרבנווהים  באותו יום. כאשר אל  לחופשי  אלוהים, אבל משהו השתחרראנשיו של  זמן מה כשהוא היה עם  
הקול של האדם.    במיתרילהשתלט ולהשתמש    ה. לפעמים, זה יכול להיות צרחות, כלומר רוח יכולמתגליםהשדים  

שונה   יהיה  הקול  שבו  גומהלפעמים,  האדם  של  יב.  פועלהשד  ף  אחרות,  נוראיחילול    היהפעמים   וקללות  קודש 
אפילו לא   ייתכן והוא,  מסוים  אדםתפללים עבור  שמ. לאחר  שלא השתמש במילים כאלה אי פעםאדם  שמקורן ב
 מה נאמר בזמן הזה.  יזכור את

 
(פס'   רם  בקול  צעק  הוא  האיש.  בתוך  בחשיכה  להסתתר  יותר  יכל  לא  דרך  33השד  דיבר  השד  הצעקה,  אחרי   .(

  ). 34ְקדֹוׁש ָהֱא�ִהים!" (פסוק    --ֵדַע ִמי ַאָּתה  "ֲאָהּה, ַמה ָּלנּו ּוְל�, ֵיׁשּוַע ִמָּנְצַרת? ַהִאם ָּבאָת ְלַהְׁשִמיֵדנּו? ֲאִני יֹו  האיש,
, לא רק  אני בטוח שזה זעזע כמה מהאנשים שנכחו בבית הכנסת באותו היום. ניכר שנוכחות אלוהים הייתה בחדר

ללב האדם. אל תזלזלו בעוצמה  כי   היו דברי אמת שחדרו  גם בגלל המילים שנאמרו. אלה  היה שם, אלא  ישוע 
 והים:  הטמונה בדבר אל
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ּוֵבין   ְלרּוַח  ֶנֶפׁש  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  ַעד  ְוחֹוֵדר  ִּפיִפּיֹות  ֵמֶחֶרב  הּוא  ְוַחד  ּופֹוֵעל,  ַחי  ָהֱא�ִהים  ְּדַבר  ְלֹמַח ֶׁשֲהֵרי  ְּפָרִקים 

 ).12(אל העברים ד׳  ְחְׁשבֹות ַהֵּלב ְוַכָּונֹוָתיו ָהֲעָצמֹות, ּובֹוֵחן מַ 
 

הקודשתחת   רוח  אלוהים,  משיחת  ו"חי".    דבר  עוצמתי  היוונית  הוא  זה "  "זאו  היא    חיכמתורגמת  ההמילה   .
גם   לחיות אלא  לא רק  רוח חיים, כלומר  לחייםם  ורלגאומר  צריכים  חייםאלוהים  כקהילת  .  להפיח  לא  אנחנו   ,

בחושך כאשר האור של אלוהים    הם מתגלים מכיוון שהם לא יכולים עוד להסתתר.  מתגליםכאשר השדים    לפחד
 הקהילהכאשר  ).4״ֶׁשֵּכן הּוא ֲאֶׁשר ָּבֶכם ָּגדֹול ִמֶּזה ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם״ (איגרת יוחנן הראשונה ד׳  כתב,  יוחנן . יהםזורח על

ביחד לרעוד.  מתאספת  ומתחילים  נבהלים  השדים  ֵהיַטְבָּת  כותב,    יעקב,  הּוא.  ֶאָחד  ֶׁשָהֱא�ִהים  ַמֲאִמין  ״ַאָּתה 
   ).19יִנים ְוַאף רֹוֲעִדים״ (איגרת יעקב ב׳ ַלֲעׂשֹות! ַּגם ַהֵּׁשִדים ַמֲאִמ 

 
הקודש,   רוח  ידי  על  מלא  באופן  מובלים  אלוהים  דבר  של  שליחים  כאשר  דברים.  התרחשו  הטיף,  ישוע  כאשר 

נמצא בחטא, ומתבצע עימות אל מול  מרגיש מורשע מכיוון שהואלבבותיהם של האנשים נפתחים לחלוטין. האדם 
הם מלאי אנרגיה  .  לה בתחושה טובה יותר מהתחושה שליוותה אותם כאשר נכנסויוצאים מהקהיהרוע. אנשים  

״ָהרּוַח ִהיא ַהְמַחָּיה; ַהָּבָׂשר ֵאינֹו מֹוִעיל ְּכלּום.  דבר אלוהים תחת כוחו של רוח אלוהים.    הפעולה שלעל ידי    וחיים
ו׳   (יוחנן  ְוַחִּיים״  ֲאֵליֶכם רּוַח ֵהם  ֶׁשִּדַּבְרִּתי  חיים, אור וחירות לרוח של הכרזת דבר אלוהים מביאה    ).63ַהְּדָבִרים 

 ). 17״ָהָאדֹון הּוא ָהרּוַח ּוַבֲאֶׁשר רּוַח ָהָאדֹון ָׁשם ַהֵחרּות״ (האיגרת השנייה אל הקורינתים ג׳ אדם. ה
 

כתוב שהם נדהמו מכיוון שהוא לימד בסמכות. כיצד אתה חושב שזה היה נראה? מהו הדבר שייחד את    36בפסוק  
 ר שלו, שהיה כל כך שונה מהמורים הרגילים שלהם? המס

 
 מהי סמכות? כיצד ניתן לרכוש אותה? 

 
בלימוד האחרון שלנו, לוקס הראה לנו את תחילתו של השירות של ישוע בנצרת. עכשיו, הוא מתמקד בלהראות  

נגד השטן וממלכתו. פעמיים בפסקה שלנו, לוקס    וסמכות, אשר באהכוח והלנו את   ביטוי  משתמש במילה לידי 
יותר חשוב מאשר  דעתי,  פי  ישוע. ל  השירות של) כדי לתאר את  36-ו  32סמכות (פסוקים   המסר שלו היה הרבה 

לא האדון  רבנים קודמים.    ם שלאת המסר שלו על ידי ציטוט  ביסס. ישוע לא  מבנה המשפטים וההיגיון הבריא
חייב   שלו    לחזקהיה  הלימוד  לו  את  היה  כי  שהיא,  דרך  לו)  (ועדבכל  יש  ביין  ִּכי עצמו:  זכות  סמכות  "ְׁשַמְעֶּתם 

ה׳   (מתי  ָלֶכם...״  אֹוֵמר  ַוֲאִני  לא רק ובעל עוצמה רבהדינמי    שהוא  הוא הטיף את דבר אלוהים  ). 38-39ֶנֱאַמר...   ,
 ועדיין יש סמכות וכוח חבוי בדובר.  , היה עצמוסמכות בפני שלדבר האלוהים יש 

 
מוביל לבהירות והרשעה המדברת אל הלב והרצון של המאזין. נאמר על ישוע שיש לו אדם בעל סמכות רוחנית  

וכוח:   יֹוְצאֹות!"סמכות  ְוֵהן  ַהְּטֵמאֹות  ָהרּוחֹות  ַעל  ְמַצֶּוה  הּוא  ּוְבֹכַח  או  ( Exousia "ְּבַסְמכּות  רשות  היא  סמכות) 
היא המילה    ככוח  לעבריתתורגמת  את הזכות לעשות משהו. המילה האחרת מ  נתמציי  היאסמכות לעשות משהו;  

להיות מסוגל, חזק   היא  מילה זופירושה של  .  אשר מהווה את המקור באנגלית למילה דינמיט,  Dunamisהיוונית  
התנועה. יש לו    ומכוון אתעומד בצומת  ששוטר תנועה  ל  Exousiaניתן להשוות את המילה  מספיק. זהו כוח פנימי.  

כדי    )קשור למותניוה אקדח  הכוח (באמצעות האתה לא עושה את זה, יש לו  משהו. אם    לעשותסמכות להגיד לך  ה
זה! השדים   לעשות את  לך  והכוח הזהלגרום  לנו הבנה. חשוב  מזהים את הסמכות  סמכות השל    ברורה  שתהיה 

האמת החשובה הזאת, כי  ולהבין את    אלוהים, בישוע המשיח עצמו. בואו ננסה להתמודד  בדבר   ניםכוח השוכ הו
 ).  18-20 כ"ח(מתי   את שירותולקהילה שלו להמשיך נתן סמכות הוא גם 

 
Exousia  משמש קרובות  ילע  ת(סמכות)  מהמלך    אתתים  הוא  רשותכאשר  או  סמכותו  את  לבצעעניק  פעולה   ו 

.  שניתן לאחוז בו. אין שום דבר ממשי  ונים של סמכות, אבל כולם רוחניים בטבע שלהםמסוימת. ישנם סוגים ש
לר יכול  לא  סמכות.  אתה  ביחדאות  להופיע  צריכים  וכוח  סמכות  זאת,  אםעם  סמכות  אין  שמגבה  כוח  אין    . 

וכתוצאה מכך הם  לרפא מחלות,  ושדים    לגרשכוח וסמכות    השליחיםשבעים  ל. ישוע נתן  ומאפשר את הסמכות
ָלנּו ְּבִׁשְמ�" (לוקס י׳חזרו ואמרו בשמחה,   ִנְכָנִעים  ניתן להפעיל סמכות על ידי שימוש  ).  17  "ֲאדֹוֵננּו, ֲאִפּלּו ַהֵּׁשִדים 

 האעלה  פעולה נכונה, כגון  מתגמל  כאשר הואשלך משתמש בסמכות    המנהל. לדוגמה,  בכוח גם בסביבה משרדית
פיטורין או  יכול להשתמש באיום ופחד של    המנהל  למשליותר. יש גם כוח כפייתי,    בכיר  לתפקידשכר או קידום  ב

 ביצועים שלך. כדי להשפיע על ה  ,בדרגה  הורדה
 

. ידע על אבל הידע הזה חייב להיות קשור לתחום הרלוונטי,  בכירהעם ידע או מיומנות    יש גם סמכות שמופיעה
להפעלת סמכפ אינו מועיל  עולמית  ו  בכירהנבחרת הכדורגל. מיומנות    בקרבות  וליטיקה  של  או ידע של המשחק 

ערכים של  למשל כאשר  וכוח בלתי חוקיים, כמו    סמכות במצב זה. יש גם סמכות  ניםהם מה שנות  שלוהכללים  
רה לפעמים כאשר אדם מקבל את התואר של המנהיג, והוא נמצא  , והם שונים משלך. זה קו מוצאים לפועל  מנהיג

יותר.   רחב  וידע  מיומנות  עם  אדם  מאשר  יותר  בכיר  המנהיג  בתפקיד  של  אופיו  את  "בהגדרה"  אם  תואם  אינו 
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שניתנהתפקיד וההשפעה  הכוח  דיסהרמוניה,  ,  היא  התוצאה  לו,  הסכמהו  רוחנית    ומורל  אי  מנהיגות  נמוך. 
מנהיגות רוחנית אמיתית לעולם לא צריך לומר   בעל. אדם  המובלאמיתית מעולם לא נכפת על רצונו של האדם  

שיש   משום  רוחנית  מנהיגות  בעקבות  הולכים  אנשים  המנהיג.  סמכות  להם  שהוא  המנהיג.  אחרי  ללכת  רצון 
 את החירות המוסרית. תמכבד אלארגיש נחות, להאדם ל גורמתאמיתית אינה כופה, וגם לא רוחנית 

 
רצונו. סגנון המנהיגות  אנשים לבצע עם  ישוע השתמש בסמכות רוחנית אמיתית בהנהגתו. הוא מעולם לא הכריח  

אתה יכול    ששמעו את דבריו ורצו להיות כמוהו!  באלהשהציתה תשוקה    תיתיהאמאמת  האהבת  התאפיין בשלו  
אמיתיתלממש   רוחנית  שלך    הרווחתכאשר    רק  מנהיגות  האופי  מידת  ידי  על  הזכות  הקודש נוכחות  ואת   רוח 

פעמים   כמה  שלך.  שנ  שמעתבחיים  מנהיגים  ללכת  על  שבחרו  האנשים  מכך  וכתוצאה  מוסרית,  מבחינה  כשלו 
 .דימלאירוע נפוץ  זהלמרבה הצער, בעקבתם נפגעו והתפכחו מהאשליה שהיו בה? 

 
אנו   מהכאשר  שלנו  נגדל  הליכה  עם  ניסיון  באמצעות  אלוהים  של  אליו  אתוהחסד  יעבור    אופיינו,  והתקרבות 

רוח המשיח בחיי המאמין הוא פרי הרוח, וסמכותו הרוחנית תהיה זמינה גם למאמין.    פעולת  הראיות של  .זיקוק
נים מי אנחנו במשיח ומה הוא עשה עבורנו,  על פני כדור הארץ. כאשר אנו מבי  ע, אנחנו נציגים של ישוכמאמינים

שלראות    נרצהאנו   כמובן  באה.  שמלכותו  רוצה  אינו  נהאויב  כמאמינים  שלנו אנחנו  מהצמיחה  חלק  זאת.  בין 
 זו.הסמכות את ה ליישם זה ללמודבמשיח 

 
ו של ישוע כאשר ישוע דיבר, הוא דיבר אל השד שהגיע לחזית בשליטתו על האדם. הוא כבר לא היה מוסתר. דברי

ידי כוח סמכותי:   על  ְוָיָצא  נתמכו  ַהּנֹוְכִחים  ֵּבין  ַאְרָצה  ִהִּפיל אֹותֹו  ַהֵּׁשד  ִמֶּמּנּו!"  ְוֵצא  "ְׁשֹתק  ְוָאַמר:  ֵיׁשּוַע  ּבֹו  "ָּגַער 
אלה    ). רוחות רעות מזהות כוח רוחני וסמכותי. האם אתה זוכר את סיפורם של35(פסוק    ִמֶּמּנּו ִמְּבִלי ְלַהִּזיק לֹו"

מהאיש? השד  את  לגרש  ניסו  עדיין  אך  מאמינים,  היו  ָּגדֹול    שלא  ֹּכֵהן  ְסֵקָוה,  ֶׁשל  ָּבָניו  ִׁשְבַעת  ָהיּו  זֹאת  "ָהעֹוִׂשים 
ִמי   ַא�  יֹוַדַעת,  ֲאִני  ָׁשאּול  ּוִמיהּו  ַמִּכיָרה  ֲאִני  ֵיׁשּוַע  "ֶאת  ָלֶהם:  ְוָאְמָרה  ָהָרָעה  ָהרּוַח  ֵהִׁשיָבה  (מעשי  ַאֶּתם?ְיהּוִדי.   "

השדים מזהים רק את הסמכות שאלוהים מעניק, והשדים זיהו את ישוע בתור מי שהוא ).  14-15השליחים י״ט  
 היה אז ומי שהוא היום. האיש השתחרר באופן מוחלט מן הרוח וסוף סוף הרגיש חופשי!

 
״ֶׁשֵּכן הּוא ֲאֶׁשר ָּבֶכם   תפילה. הכתוב אומר:מספק של  שדים ללא גיבוי    עם  תתעמתו  אל.  ברצוני רק שתהיו זהירים
ָּבעֹוָלם״.   ֲאֶׁשר  ִמֶּזה  זאתאך  ָּגדֹול  זה  עם  יהיה  תמיד  של    חכם,  (תפילה  זה  מסוג  ניסיון  בעל  אדם  גירוש  למצוא 

כאשר ישוע שלח את תלמידיו, הוא שלח  שזכור,  ת.  אתה מנסה להתמודד עם פעילויות של השדים), כאשר  שדים
 תעמת עם שדים. שאתה משלך על הדברים האלה לפני  קהילההה רועעם  דבר אנא. בזוגותאותם 

 
 ות סמכות על מחל

 
 :כיפאבביתו של שמעון  זה קורה. בפעם השנייה ענותן לנו דוגמה נוספת של סמכותו של ישו סלוק

 
ָּגבֹוַּה ְוֵהם ִּבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ְלַמֲעָנּה.   ַאֲחֵרי ֵצאתֹו ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִנְכַנס ְלֵביתֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון. חֹוֶתֶנת ִׁשְמעֹון ָסְבָלה ֵמֹחם

ּכָ  ַהֶּׁשֶמׁש,  ְׁשִקיַעת  ִעם  אֹוָתם.  ְוֵׁשְרָתה  ָקָמה  ִמָּיד  ִמֶּמָּנה.  ִהְרָּפה  ְוַהֹחם  ַּבֹחם  ָּגַער  ְלָיָדּה,  ֶנֱעַמד  ָהֲאָנִׁשים הּוא  ל 
ֵאָליו. הּוא ָסַמ� ֶאת ָיָדיו ַעל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְוִרֵּפא אֹוָתם. ֲאֶׁשר ָהיּו ָלֶהם חֹוִלים ְּבַמֲחלֹות ְלִמיֵניֶהן ֵהִביאּו אֹוָתם  

ֶּבן "ַאָּתה הּוא  קֹוְרִאים  ְּכֶׁשֵהם  ֵׁשִדים  ָיְצאּו  ִּכי  -ֵמַרִּבים  ְלַדֵּבר,  ָלֶהם  ִהִּניַח  ְולֹא  ָּבֶהם  ָּגַער  ַא� הּוא  ָהֱא�ִהים!" 
ַהָּמִׁשיחַ  ֶׁשהּוא  ָיצָ   .ָיְדעּו  ַהֹּבֶקר  אֹור  ְוִנּסּו  ִעם  ֵאָליו  ָּבאּו  ֵהם  אֹותֹו.  ִחְּפׂשּו  ָהָעם  ַוֲהמֹוֵני  ּבֹוֵדד  ְלָמקֹום  ְוָהַל�  א 

ִהים, ִּכי ְלָכ�  ְלַעְּכבֹו ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֵיֵל� ֵמִאָּתם, ַא� הּוא ָאַמר ָלֶהם: "ַּגם ְלָעִרים ֲאֵחרֹות ָעַלי ְלַבֵּׂשר ֶאת ַמְלכּות ָהֱא�
 ). 38-44ָהָיה ְמַבֵּׂשר ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֲאֶׁשר ַּבָּגִליל (לוקס ד׳  ִנְׁשַלְחִּתי." ְוהּוא

 
חיו של ישוע מתהלכים ברחבי הארץ, אנחנו לא חושבים עליהם כגברים נשואים. אך  יכאשר אנו מדמיינים את של

 שלשמעון כי    היה נשוי. חמותו הייתה חולה. שאול השליח גם אומר לנו  ששמעוןעם זאת, בפסקה הבאה, נאמר לנו  
 הייתה אישה: 

 
ל ִאָּתנּו ִאָּׁשה ְּתׁשּוָבִתי ַלּמֹוְתִחים ָעַלי ִּבֹּקֶרת ִהיא זֹאת: ַהֵאין ָלנּו ְרׁשּות ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות? ַהֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלהֹוִבי

ּו ֲאִני  ַרק  אֹו  ּוְלֵכיָפא?  ָהָאדֹון  ַלֲאֵחי  ַהְּׁשִליִחים,  ְלֶיֶתר  ְּכמֹו  ְּפטּוִרים  -ַברַמֲאִמיָנה,  ִלְהיֹות  ְרׁשּות  ָלנּו  ֵאין  ַנָּבא 
 ). 3-6ֵמֲעבֹוָדה? (האיגרת הראשונה אל הקורינתים ט׳  

 
המילה   ).39"הּוא ֶנֱעַמד ְלָיָדּה, ָּגַער ַּבֹחם ְוַהֹחם ִהְרָּפה ִמֶּמָּנה" (פסוק  שימו לב כיצד ישוע ריפא את חמותו של שמעון 

, כלומר להאשים, לגנות, לנזוף, או להזהיר.  "Epitimao "רית 'גער' היא   היוונית המשמשת כאן את המילה בעב
פגם,   על  למישהו  ההתייחסות  את  רצון,  שביעות  וחוסר  גינוי  המבטאת  וקצרה  פתאומית  האשמה    והיא זוהי 

(  תמרמז נימה חדה או קשה  ללימוד המילה המקראמתוך  על  לקסיקליים  אינך תוהה  יתעזרים  מה היה  ). האם 
. הוא נמצא בביתו של שישוע פגש אותה בפעם הראשונה סביר ממדבר עם חמותך כך? זה יותר היה   עישואם קורה 
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גוער  שמעון חמותו.    המחלתב  והוא  כזהשל  בטון  דיבר  לא  ישוע  כלל,  ישירות  בדרך  דיבר  הוא  המחלה.   אל; 
 אותם.  נרפאה באופן מוחלט ושירתההתוצאה? היא 

 
 בעה מעבדות?האם אתה חושב שאולי המחלה הזאת נ

 
בהחלט   אני  זו.  למחלה בדרך  לא תמיד התייחס  לא    מאמיןישוע  רוח  לכי  יש  להכל מחלה  . בארצות  שאחראית 

 לוי, הקשר בין מחלה לבין שיטות רוחניות, כגון וודו, נפוץ יותר. דברים שטניים מתרחשים באופן גמסוימות שבהן 
 

וריפא אותם. שימו   כל אחדשונות, והוא הניח את ידיו על  קובע שלאנשים שהובאו לפני ישוע היו מחלות    40פסוק  
 לב שגם השדים יצאו מאנשים רבים. היה לו כוח לסגור את פיותיהם והוא לא הרשה להם לדבר. 

 
  דבר   מכיוון שהוא שירת אנשים כל היום, האדון היה צריך לחדש את עצמו מבחינה רוחנית. שירות יכול להיות

אל מקור כוחו וסמכותו, אביו,    שאתה נותן מעצמך לאחר. האדון ישוע פנהאחרי    שאתה יכול להיות מותמתיש, ו
  זה, אנו רואים דוגמה רבת עוצמה של ה). במעשה  42(פסוק   שנהג לעשות באותה עתמקום בודד כפי  התפלל בוהוא  
 דבר אלוהים. גאולה, והשירות של לימוד  , לריפויהכוח  מקור

 
 ל? האם יש מקום ספציפי שאתה אוהב לבלות זמן לבד עם אלוהים? לאן אתה הולך כאשר אתה צריך להתפל

 
וכפרים אחרים. הוא אמר,   לעיירות  להגיע  על מנת  עוזב את האזור  זמן בתפילת הבוקר, האדון  לאחר שהשקיע 

ש לו תחושה חזקה של שליחות. . י)43"ַּגם ְלָעִרים ֲאֵחרֹות ָעַלי ְלַבֵּׂשר ֶאת ַמְלכּות ָהֱא�ִהים, ִּכי ְלָכ� ִנְׁשַלְחִּתי" (פסוק  
״ָלזֹאת ִנְגָלה    הוא לא אומר, "אני רוצה" אלא אני חייב! זו מילה חזקה בשפה היוונית. זו הסיבה שישוע בא לעולם

ג׳  -ֶּבן יוחנן הראשונה  (איגרת  ַהָּׂשָטן״  ְּפֻעּלֹות  ֶאת  ְלָהֵפר  אבודים, בדיוק  ה  כלפי מלה  התמלא בחהוא    ).8ָהֱא�ִהים, 
אשכמו   לא  להרגישצריך    מאתנו חד  כל  הוא  הכבשים    יכל.  בעוד  ידיים  בחיבוק  הגבעות    קצהעל    שוטטולשבת 

 . להושיט את ידו כלפי אלו שהיו אבודים וכאוביםהכריחה אותו  והיםהרחק מאביו. אהבת האל
 

מסוג  אהבה    –לוקס מציג בפנינו את ישוע, מלך היהודים, אדם בעל כוח וסמכות שהוא אוהב בכל רמ"ח איבריו  
 הייתהשל הקרבה עצמית. לרבים מאתנו יש חוויות שליליות מהעבר שלנו או מילדותנו של דמות סמכותית שלא  

סמכות.    סוג של  מכל  לך להימנעקל  אם זה המקרה,  אהבה.  שלא פעלה מתוך  ,  יתאו משמעת  קפדניתאוהבת, אלא  
ואל  רחקתת. אל  שהיא ללא תנאיםהוא רוצה להראות לך את אהבתו   אלוהים מ  בקשמאחרים.    תתרחק  ממנו, 

שחיפשת בחיים שלך. אם לעולם לא היה לך מודל של סמכות אוהבת אוהבת  השפעה  הלהיות ה  להפוך  לעזור לך
והחלאת    ראה ,  בחייך עבורך  להרגיש    המודל שישוע מהווה  עלול  למרות שאתה   אכזבואנשים  שלעשות כמוהו! 

ישועך,  אות   יות או על ידי דמויות סמכות  בקהילהעל ידי אחרים    זבתהתאכ. אם  אותך  יאכזבלעולם לא    האדון 
 ממנו לרפא אותך.  ובקשהאב, בפני  האכזבות שלך ואת הכאב  הבאבחייך,  

 
איזו השפעה הייתה   או מורה?  בן משפחה  אולי  לזכור דמות סמכותית חיובית שהייתה בחייך?  יכול  האם אתה 

 רה אחד עם השני.לאדם הזה על חייך? האם הם עוררו בך השראה? שתף בקצ
 

אנחנו צריכים לראות את סמכותו של אלוהים באור חדש, שכן הדבר שמניע אותו הוא אהבתו כלפינו. כאשר אנו  
. ישוע זה  אדםבעקבות  סומכים על דמות סמכותית המונעת על ידי אהבה לאדם, קל לקבל הדרכה, כיוון, וללכת  

.  לנפשותינומנוחה    ונמצאאליו    שנבואמתחנן אלינו  אהבה הוא  מתוך  ).  29י"א  (מתי    ענו ושפל רוחאמר לנו כי הוא  
. ועודו כיום  מי שהוא היה  בגללהדברים הנפלאים שהוא עשה, אלא גם    בגלללא רק    עאנשים רצו ללכת אחרי ישו

). האור תמיד יפזר את 18ד'  יוחנן  הראשונה לאת הפחד (  מגרשתאהבתו מושלמת, ואנו יודעים כי אהבה מושלמת  
 החושך.

 
תפילה: ישוע, תודה לך שאתה כבר התגברת על השטן הרשע. אבא, עזור לנו להיות אנשים שיודעים ומכריזים את 
דברך. עזור לנו להיות אלה שיביאו את האור והנוכחות שלך אל חייהם של אחרים. רוח הקודש, למד אותנו איך  

 ללכת אחרי אלוהים בציות וסמכות. 
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