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מעשה רוחני

..בא לידי ביטוי ע“י

„חדר“ רוחני

הקורבן במעגל

הפוגע במעגל

1

טבעו של
אלוהים

התגלות והאשמה פסוקים
17-18

דבר אלוהים.אלוהים מדבר בחלומות,
חזיונות,שיחות ובמצפון

בחדר המשפט של
אלוהים  -אל העברים
פרק יב

2

להאשים את הפוגע לפני אלוהים .להאשים את
חטאייהם של אבותייך  3-4ארבעה דורות אחורה.
הרשה לעצמך לבטא את רגשותייך .שבירת כל
חומה של שתיקה.

האשמה עצמית בתפקיד הפוגע
מובילה ישירות לחרטה .כל פוגע
היה גם כן קורבן ולכן עליו לעשות
את מעגל ההתחדשות

אלוהי
הרחמים

חזרה בתשובה פסוקים 18-21

חסדו של אלוהים מובילה לחזרה
בתשובה .הוכחה ע“י רוח הקודש.
הבנת הכוח שיש בדמו של ישוע

גולגלתא ,אל מול
צליבתו של ישוע יוחנן
פרק י“ט

כל קורבן הופך להיות פוגע .חזרה בתשובה על כל
מניעים שגויים ועבור כל החטאים שמקורם ברצון
להיות קורבן .הפסק להיות קורבן.

קח אחריות כפוגע .הכרז על עצמך
כאשם בפני אלוהים .ראה את
הצלב .התוודה על הדברים הרעים
שחשבת ,שאמרת ועל מעשייך.
התוודה על ההשלכות הרעות.

אלוהי
הצדק

3

סליחה פסוק 20

ידיעת אהבתו שך אלוהים ,רחמיו
והכוח שיש בסליחה

הקימה מן המתים ,
ירושלים יוחנן פרק כ

מעשה מכוון של סליחה.קבל סליחה וסלח לעצמך.
הענק סליחה עבור זה שפגע בך.התפלל והסר כל
שקר וקללה.גרש שדים הנמצאים עקב החטאים.
דרוש רפואה פיזית על חלקי גופך .הייה מלא ברוח
הקודש.

4

בקש סליחה מהקורבנות ושאל
עבור סליחתם .תרגל את הרפואה
הפנימית.גרש בשמו של ישוע את
כל השדים מאחורי כל חטא.דרוש
רפואה פיזית על כל הגוף.הייה מלא
ברוח הקודש.

אלוהי
הסליחה

פיוס פסוק 22

כמייה עבור שלום אלוהים ועבור רעך.
רצון עז עבור התחדשות.התשוקה
עבור מערכות יחסים עמוקות

שולחן הפיוס ,טבריה
יוחנן פרק כ“א

הזמן את הפוגע בהנחיית רוח הקודש ל“שולחן
הפיוס“.דבר עימו על פעולת אלוהים בתוכך.הכרז,
בקש סליחה וברך את הפוגע.תרגל את ביטחונך
החדש אל מול הפוגע.חדש את הברית עם אלוהים
ואת הברית בין האנשים הקשורים למקרה.

הזמן את הקורבן אל „שולחן הפיוס“.
השינוי הינו דרך עבודתו של אלוהים.
(תן עדות משלב  1ושלב  .)2חדש
את הברית עם אלוהים ועם אנשיו.

אלוהיי
הברית

5

תיקון פסוק 22

דחיפה מרוח הקודש.ידיעת הכוח של
גבורה.מתם כבוד לאבותייך שעדיין
בחיים.ידיעת הכוח בהכרזת האמת

לחיות ברוח מעשה
השליחים פרק ב

קבלת דרך החדשה של חשיבה ותרגול התנהגות/
אורך חיים חדש.התרחק מכל סוג של קורבנות.
שבור בחייך כל עיסוק בבשר (ותר על תחביבים
מהבשר).חייה על פי רוח הקודש.תרגל את מעשי
השליחים לטובת אלה שמעורבים ,הדור הבא או
קבוצה אחרת שאלוהים מראה לך.

6

קבל את הדרך חשיבה
החדשה,תרגל את ההתנהגות
החדשה ואת מעשייך הטובים כלפי
הקורבן.חייה על פי רוח הקודש.
תרגל את מעשי השליחים לטובת
אלה שמעורבים ,הדור הבא או
קבוצה אחרת שאלוהים מראה לך.

אב האורות
 ,זה שנותן
את כל
הטוב וכל
המתנות

שיקום פסוק 23

הדרכת אלוהים ומשיחתו

7

בית אלוהים מעשה
השליחים פרק ג,
כ“א ,התגלות יוחנן
פרק כ“ב

לקחת צעד לטובת הקריאה של אלוהים בחייך
בפעם הראשונה.

לקחת צעד לטובת הקריאה של
אלוהים בחייך בפעם הראשונה.
שיקום הכבוד.

אלוהיי
האמת

יראת אלוהים! מערכת יחסים
חדשה עם האב פסוקים 24-32

נוכחותו המדהימה של אלוהים

חגיגה גדולה בבית
האב

התענג מהמפגש שלך עם אביך שבשמיים .חגוג
.למד עוד על יראת אלוהים.חווה ניסים.

התענג מהמפגש שלך עם אביך
שבשמיים .חגוג .למד עוד על יראת
אלוהים.חווה ניסים.

אלוהים הוא
אהבה

הקדמה קצרה:
תהליך זה מתחיל לאחר קבלת התגלות ברורה
מאת אלוהים .אנו מזהים היכן אנו נהפכים להיות
קורבן ומתי אנחנו נהיינו עבריינים.דבר זה מקנה
לנו לגיטימציה להאשים את האנשים המעורבים
במקרה אל מול אלוהים .כל חטא תחילה מופנה
כלפי אלוהים ,ולאחר מכן כלפייך וכלפי רעך)1(.
לאחר האשמה התהליך מוביל אותנו אל הצלב,
היכם שישוע מת .אנו ‚צולבים‘ את ישוע יחד
עם חטאינו.אנו לוקחים אחריות מלאה ,ומודים
בעובדה שאנו אשמים .עם זאת ,אנו מתוודים
על ההשלכות של חטאינו! מה שמוביל אותנו
לסליחת חטאים אל מול אלוהים ולאחר מכן
אל מול האנשים הקשורים למקרה)2(.
לאחר מכן ,התהליך מוביל אותנו לסליחה .ע“י
דמו של ישוע המשיח יש לנו סליחה על החטאים
שלנו.אנו מתנערים מכל הרגשה של קורבנות
וברצון עז לוקחים את הסליחה .מתוך כך אנו
סולחים לכולם .לכל אלה שחטאו נגדנו.העבריין
כעת חופשי בעל סמכות לבקש מהקורבן סליחה.
אנו חווים רפואה פנימית מהלבבות שלנו.אנו
מגרשים שדים וחווים רפואה פיזית)3(.
מסליחה התהליך מוביל אותנו לפיוס.אנו
מפויסים בפני אלוהים,מעברנו (הבליוגרפיה
שלנו) ומרענו! במידה ורענו אינו מסכים ,אנו
יכולים להמשיך הלאה(.)4
לאחר הפיוס ,התהליך מוביל אותנו לגאולה.
דפוסי ההתנהגות הישנים שלנו נשארים מאחור
ואנו מתרגלים דפוסי ההתנהגות החדשים שלנו.
החיים העל טבעיים ע“י רוח הקודש יכולים לבוא
לידי ביטוי כעת (.)5
כעת,התהליך מוביל אותנו לשיקום /טהרה.זה
כולל את הקריאה האישית גם כן ,והרצון העז
להערכה ולכבוד(.)6
אנו עומדים לפני אלוהים עם יראת כבוד
חדשה ,יראה מאלוהים,אהבה עמוקה ()7
ואנו מהללים אותו.התגלות חדשה מוביל
אותנו מחדש אל מעגל ההתחדשות.
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מעגל ההתחדשות
לוקס טו11-32:

 .7יראת אלוהים חדשה
 חגוג  -מערכת יחסים חדשה עם האבפס“  :23-25ו ְהֵ ם הֵ חֵ ּלּו לִשְ ׂמֺחַ ..נְגִינֹות ו ְִרּקּודִ ים

 .6שיקום
 שיקום פומביפס“  :23הָ בִיאּו אֶ ת הָ עֶ גֶל הַ מְ פֻטָ ּם
ו ְשַ ׁחֲ טּו אֹותֹו וְנֺאכַל וְנִשְ ׂמַ ח,

 .1התגלות והאשמה

 .2חזרה בתשובה

אב
ה

פס“  :17מְ שָ ְׁרתִ ים שְ ׂכ ִ
ִירים י ֵׁש לָהֶ ם לֶחֶ ם
ְבּשֶ ׁפַע ...ו ַאֲ נִי ּגֹוו ֵעַ ָב ָּרעָ ב

רוח הקודש

לך וגם לאחריםפס“  :18חָ טָ אתִ י לַשָ ּׁמַ י ִם ּולְָך

 .3סליחה
 קבלה עצמית ,לספר לאחרים ולקבל סליחהפס“ ָ :20אבִיו וְנִכְמְ רּו ַרחֲ מָ יו עָ לָיו .הוא ָרץ אֵ לָיו
וְנָפַל עַ ל ַצו ָ ָ
ּאריו וְנָשַ ׁק לֹו.

 .5תיקון
 לחיות ברוחפס“  :19שִ ׂים אֹותִ י ְכּאֶ חָ ד
ִיריָך...מוכן לעבוד עבור
מִ שְ ּׂכ ֶ
אביו

 .4פיוס
ישוע
 ריפוי פנימי וריפוי חיצוני שחרור משדים -התמלאות ברוח הקודש
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