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תוכניתו הכוללת
של אלוהים

יי

תכן שתהיה מופתע לגלות שלאלוהים יש תוכנית לכסף
שלך .אולי אתה מחזיק בדעה שכסף מזוהם מדי עבור
אנשים רוחניים .ייתכן שבאת מרקע דתי ,כמו אחדים מבינינו,
שייחסו לכסף הוא כאל "תאוות בצע רעה" .על כל פנים,
השקפה זו אינה מהכתובים.
בתרבות העכשווית ,כסף תופס מקום נכבד בחיי כולנו.
אם לאלוהים אין תוכנית לכסף שלנו ,אז חלק נכבד מחיינו
אינו נמצא בשליטתו .כתוצאה מכך ,ישפיעו נסיבות אלה באופן
בלתי נמנע על תחומים אחרים בחיינו .האמת היא שמאמינים
רבים ,שחייהם אינם נתונים באמת לשליטת אלוהים ,מנסים
לפתור את הבעיות שלהם בהיעשותם "רוחניים" יותר .מכל
מקום ,פעמים רבות הפתרון יהיה להיות מעשיים יותר.
אם אינך מטפל בכספים שלך בהתאם לתוכנית האלוהים,
אז כל חייך אינם כתקנם .אין זה משנה עד כמה רוחני
אתה תהיה בתחומים אחרים ,אתה מעולם לא תכיר את
הברכה האמיתית ואת חסותו הנאמנה של אלוהים בחייך,
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עד שתעמיד את הכסף שלך בתיאום עם הרצון של אלוהים
כמתגלה מתוך דברו .מהכתובים עולה בברור כי יש לאלוהים
תוכנית לכסף שלך.
כמורה לכתובים ,זו אחריותי לחלוק איתך את תוכנית
האלוהים לכסף שלך ממש כשם שאחלוק את תוכניתו לכול
תחום אחר של חייך .שאול אומר במעשי השליחים:
וְ ל ֹא כִ ַח ְד ִּתי ִמ ֶ ּכם ָ ּכל דְּ ַבר ּתו ֶֹעלֶ ת ִוְה ַ ּג ְד ִּתיו לָ כֶ ם וְלִ ַּמ ְד ִּתי
ֶא ְתכֶ ם ָ ּב ַר ִ ּבים ּו ְבכָ ל ָ ּביִ ת ָוָביִ תּ ִ .כי ל ֹא כִ ַח ְד ִּתי ֵמ ַה ִ ּגיד
לָ כֶ ם ֶאת ֲע ַצת ָה ֱאל ִֹהים כֻּ ָ ּל ּה) .מה"ש כ(27 ,20 ,
במילים אחרות ,שאול אומר כי הוא הכריז בפניהם את תוכנית
האלוהים כולה ,וכי הוא לימד "כל דבר" מדבר האלוהים
שעשוי להיות לעזר לאנשי האלוהים .תוכנית האלוהים כולה
כוללת את רצונו עבור הכסף שלנו .זה חלק מהתוכנית
השלמה של אלוהים.
ברצוני לציין באופן כללי כי לאלוהים אכן ישנה תוכנית
המקיפה כל תחום של חיינו .באיגרת אל הרומיים ,שאול
אומר:
וְ ַע ָּתה ִהנְ נִ י ְמעו ֵֹרר ֶא ְתכֶ ם ַא ַחי ְ ּב ַר ֲח ֵמי ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר
ַּת ִ ּג ׁיש ּו ֶאת ְ ּגוִ ּיו ֵֹתיכֶ ם ָק ְר ָ ּבן ַחי וְ ָקדו ֹׁש וְ נִ ְר ֶצה לֵ אל ִֹהים
שכְ לִ ית) .רומ' יב(1 ,
ָוְה ָיְתה ּזֹאת ֲעבו ַֹד ְתכֶ ם ַה ִ ׂ
שים לב כי עבודת אלוהים השכלית )הרוחנית( כוללת את
גופנו; זה נקשר ישירות לעולם הפיזי .ישנם אנשים החושבים
כי הגוף אינו רוחני .להיות רוחני זה כולל את עשיית הדבר
הנכון עם הגוף שלך — עשייה המציגה אותו לאלוהים כקורבן
חי .בפסוק הבא ממשיך שאול:
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וְ ַאל ִּתדַּ ּמ ּו לָ עוֹלָ ם ַה ֶּזה ִ ּכי ִאם ִה ְת ַח ְ ּלפ ּו ְ ּב ִה ְת ַחדֵּ ׁש
דַּ ְע ְּתכֶ ם לְ ַמ ַען ִּת ְב ֲחנ ּו לָ ַד ַעת ַמה ה ּוא ְרצוֹן ָה ֱאל ִֹהים
ַה ּטוֹב ַוְה ֶ ּנ ְח ָמד ַוְה ּׁ ָשלֵ ם) .רומ' יב(2 ,
רצון האלוהים נגלה בשלושה שלבים ,באמצעות שלוש
מילים יפות .רצון האלוהים הוא טוב ,נחמד ושלם .שלוש
המילים האלה מייצגות שלושה שלבים בהבנה שלנו את
רצון האלוהים.
כשאנו מתחילים לראשונה להבין את רצון האלוהים,
אנו מגלים כי הוא טוב .אלוהים אף פעם אינו חפץ ברעת
איש מאנשיו .לאחר מכן אנו לומדים כי רצונו הינו נחמד או
רצוי .ככול שגדלה ההבנה שלנו ,כן גם גדל רצוננו לאמץ
זאת .לבסוף ,כאשר אנו מתקדמים הלאה בהבנה וביישום
של רצון האלוהים ,אנו מבינים כי הוא מושלם או שלם.
הרצון השלם של אלוהים ,מקיף כל תחום בחייך — וזה
כולל את הכסף שלך.
שאול מציין שני צעדים הכרחיים לגילוי רצון האלוהים.
ראשית ,היכנע לאלוהים בלא הסתייגות .שאול אומר לשים
כ"ק ְר ָ ּבן ַחי") .רומ' יב (1 ,הוא
את גופנו על מזבח האלוהים ָ
השווה את הגוף לקורבנות שהועלו בברית הישנה — החיות
שהוקרבו נשחטו קודם ולאחר מכן הונחו על המזבח .באופן
הזה הם הופרדו לאלוהים .שאול אומר שעליך לעשות את
אותו הדבר עם גופך :הנח אותו על מזבח שירות האלוהים
בלא הסתייגות .ההבדל היחיד הוא שאינך הורג את הגוף,
אלא תחת זאת מציג אותו כקורבן חי.
הצעד ההכרחי השני כדי לגלות את רצון האלוהים
הוא ללמוד לחשוב בדרכו של אלוהים .שאול קורא לזה,
"להתחדש בדעתך" .משמע לשנות את כל נקודת המבט,
כולל את הדרך בה את חושב ,ערכיך ,הסטנדרטים שלך
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והעדפות שלך .רק משעה שמתחדשת דעתך ,יש ביכולתך
להבין מהו רצון האלוהים.
ברצוני לציין עניין חשוב נוסף בנוגע לכסף שלך .אל תמעיט
בערכו של הכסף שלך ,תזלזל בו או תחשוב אותו לבלתי רוחני
או חסר משמעות .מה באמת מייצג הכסף שלך? להערכתי
הוא מייצג ארבעה היבטים חשובים ביותר שלך :הזמן שלך,
הכוח שלך ,הכישרונות שלך ,ואפשר שגם את הירושה שלך.
אפשר שהירושה שלך הינה כסף או דברים אחרים בעלי
ערך ,כגון בתים או אדמות ,שהועברו לידיך מאנשים שאהבו
ודאגו לך משהגיעו חייהם אל קיצם .אולי למדת ורכשת לך
השכלה גבוהה .כל שנות ההשכלה הללו מגולמות בכסף
שלך ,משום שאילולי ההשכלה הזו ,לא היה ביכולתך להרוויח
את הכסף שאתה מרוויח .או שאולי יש לך אי אלה כישרונות
סגוליים או יכולות מיוחדות שאינם בתחום האקדמי ,מעשיים
יותר בטבעם .כישרונות ויכולות אלה מגולמים בכסף שלך.
בלא ספק ,הכסף שלך ,כמו גם כן ,מייצג את הזמן שלך.
אם אתה עובד שמונה שעות ביום ,חמש ימים בשבוע ,אלו
הם ארבעים שעות מתוך החיים שלך שאתה משקיע בכסף
שאתה מרוויח.
כאשר אתה משקיע את הכסף שלך ,אתה משקיע חלק
ניכר מעצמך לטוב או לרע .תקוותי כי אתה מתחיל לראות עד
כמה זה חשוב שתשקיע עצמך באמצעות הכסף שלך במה
שהוא טוב ועולה בקנה אחד עם רצון האלוהים ותוכניתו.
תוכנית האלוהים לחייך ,כולל הכסף שלך ,מתומצתת
במילה אחת יפה :שגשוג .זה נאמר לנו באיגרת יוחנן
השלישית ,שם אומר המחבר לידיד מאמין:
נַפ ׁ ִשי יְ ִד ִידי ִ ּכי ַּת ְצלִ ַיח ְ ּבכָ ל ֲח ָפ ֶצ ָיך ָוְהיִ ָית ׁ ָשלֵ ם
ָ ּכלְ ָתה ְ
ַ ּב ּג ּוף ּו ַב ּנ ֶֶפ ׁש ִוְא ׁיש ַמ ְצלִ ַיח) .יוח"ג  ,2י .זאלקינסאן(
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"ת ְצלִ ַיח" .זה מקיף שלושה
שים לב כי מילת המפתח היא ַּ
תחומים :הבריאות הגופנית ,הנפש שלך ,והכספים שלך או
צרכייך החומריים .בכול אחד מהתחומים רצון האלוהים
המתגלה הינו שגשוג או הצלחה .אלוהים חפץ כי תצליח
בתחום הנפש שלך ,בתחום של גופך הפיזי ,ובתחום
הכספים שלך.
כישלון ,תבוסה ,תסכול ועוני אינם הרצון של אלוהים.
התחנכתי על מסורת דתית שבה היות קדוש משמעו שעליך
להיות עני .אני מכבד אנשים המחזקים בהשקפה הזו ,אלא
שמקורה אינו בכתובים.
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