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חודש שבט מעניק לנו את האפשרות לתקשר עם המלאך שלנו
מלמעלה ,לגדול ולצמוח מאתגרי החיים ולזכות בשינוי המיוחל…
“שבטך ומשענתך המה ינחמוני” אומר דוד המלך בערגה לבורא עולם
)תהלים כג(.
המילה “שבטך” )המטה שלך( יכולה להיקרא גם כשבט שלך ,כלומר שבט של
אנשים.
חודש שבט מביא איתו נחמה עצומה עבורנו.
למה?
כי הימים מתחילים להתארך ואנחנו מתחילים לראות את האור שבקצה
החושך של החורף .ולמרות שסבלנו מהחורף הרוחני שלנו בתקופה זו ,זה
החלק החשוב והחיוני של מעגל החיים.

כל הסבל ,כל ההתמודדויות ,כל האתגרים ,הניסיונות והקשיים – מכל
אלה אני צומחת.
כמו העץ ,שראש השנה של האילנות חל בחודש זה ביום ט”ו בשבט.
“כי האדם עץ השדה”.
אולי גם זה יעניין אתכם:
שבט – קבלו ממנו מתנה
שבט – הנוסחה המנצחת
ליהנות מהנופים שלי
לילות הזהב של החורף
חז”ל מלמדים אותנו שלכל עשב ועשב יש מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר
לו “גדל!” )בראשית רבה י ,ו(.
המלאך דוחק בו ,בעשב ,לגדול…
אבל האם הוא חייב לעשות את זה?
השבט ,המטה ,שמכה בי הוא האתגר ,ואם אני לא מאותגרת אני נוטה
ליפול לשאננות .אני מרגישה שאני יכולה לנוח קצת על זרי הדפנה
ולחיות טוב עם זה.

לכל עשב ועשב יש מלאך מלמעלה שמכה בו ואומר לו “גדל!”…
לא פעם אי הנוחות או הכאב של הרגשת החיסרון – דווקא הם הדברים
שמעוררים ומבעירים אותי לצמיחה אמיתית .כי אם אני לא מרגישה שאני
מפספסת או מפסידה משהו ,אז למה לטרוח ולהתאמץ כדי להשתנות?
לפעמים ,ואני חייבת להודות בזה ,שאני משתמשת בקריאת התעוררות
מהמלאך שלי מלמעלה להשיג את כל הטוב הזה…
אבא אהוב! עזור לי לראות את השבט שלך ככוח שיבעיר את הצמיחה שלי.
עזור לי להבין בדיוק כמו העשב שגם אני יכולה לגדול עוד… אפילו אם
זה בעקבות אותה מכה ,הכאב ,שהמלאך שלי מלמעלה נותן לי ואומר לי,
“גדלי!”
מה קורה במעגל
לגלות בקישור הזה.
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