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 הקדמה                       

חיינוֶהחברתייםֶוהכלכלייםֶנעצריםֶכמעטֶֶ,ֶכךֶפתאוֶם,ֶכאשרֶיוםֶאחד

אךֶתשובהֶזוֶֶ,ֶאמנםֶישֶמגיפה.ֶקשהֶשלאֶלתהותֶמהֶלאֶבסדר,ֶלחלוטין

 .ֶאינהֶמספקתֶאותי

ובוודאיֶשלאֶבקנהֶמידהֶעולמיֶ,ֶמגיפהֶכזוֶאינהֶמתרחשתֶלעתיםֶקרובות

אניֶיודעֶשאירועיםֶחשוביםֶעליֶאדמותֶנגליםֶלמשרתיוֶ,ֶכאדםֶנוצרי.ֶכזה

ה ֲאֹדָני :7ֶראהֶעמוסֶגֶ.ֶ)הנביאיםֶ-שלֶאלוהיםֶ י לֹא ַיֲעשֶׂ י  , ָדָבר יהוהכִּ כִּ

ם ל-אִּ ים-ָגָלה סֹודֹו אֶׂ יאִּ בִּ  ֶ(.ֲעָבָדיו ַהנְּ

מספרֶלנוֶמתיֶהשליחֶכיֶֶ,ֶבבריתֶהחדשה?ֶהאםֶזהֶהמקרהֶגםֶעכשיו

ושהםֶיתרחשוֶֶ,ֶיתֶהימיםֶיגיעוֶזמניםֶקשיֶםאדוננוֶישועֶניבאֶשבאחר

כךֶֶ.ֶובעקבותיהםֶהלידהֶעצמה,ֶראשיתֶיהיוֶחבליֶלידה.ֶבשלבים

דרכוֶשלֶאלוהיםֶלהזהירֶאתֶֶ-שבתחילהֶיהיוֶאסונותֶקליםֶיחסיתֶ

 .ֶהאנושותֶשעליהֶלהכותֶעלֶחטא

תוכלוֶלקרואֶעלֶכךֶֶ.ֶתבואֶעלינוֶהצרהֶהגדולה,ֶאםֶאנשיםֶלאֶיכוֶעלֶחטא

 .ֶֶאךֶאתחילֶבהערכתֶהתקופהֶהנוכחיתֶ.בספרֶזה

אתמולֶנזכרתיֶ.ֶאניֶכותבֶאתֶהמליםֶהאלהֶביוםֶשבתֶשלפניֶחגֶהפסחא

הואֶמתֶעבורֶחטאייֶועבורֶֶ;ֶבסבלֶשאדוננוֶישועֶהמשיחֶעברֶבמקומנו

היוםֶבוֶאדוננוֶֶ,ֶמחרֶיחולֶחגֶהפסחא.ֶחטאיהםֶשלֶאנשיםֶבכלֶהעולם

 .ניצחֶאתֶהמוותֶואתֶהשטן

אלאֶיזכוֶבחייֶנצחֶֶ,ֶהמאמיניםֶבישועֶהמשיחֶכמושיעֶשלהםֶלאֶימותֶואלוֶ

 .ֶֶבגןֶעדןֶלצידו

.ֶֶאניֶמודהֶלאלוהיםֶעלֶשנתןֶליֶאתֶהכוחֶלכתובֶספרֶזהֶבשעתֶמשבר

 .ֶֶעלֶהיותהֶעזרֶכנגדי(,Kennaֶ)קנהֶ,ֶואניֶמודהֶלאשתי

 הנדריקֶשיפֶר

 2020באפריל11ֶֶֶ,ֶפיננדאל
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 1פרק ֶ                         

 הנוכחית  התקופה ואבחון  ניתוח

 משבר הקורונה 

חיינוֶהחברתייםֶֶ,ֶכךֶפתאום,ֶכאשרֶיוםֶאחד?ֶבאיזוֶתקופהֶאנוֶחיים

.ֶֶקשהֶשלאֶלשאולֶאתֶעצמנוֶמהֶקורה,ֶוהכלכלייםֶנעצריםֶכמעטֶלחלוטין

אינהֶֶתשובהֶזוֶ,ֶעםֶזאת.ֶמגפתֶהקורונה:ֶהתשובהֶשבוודאיֶתקבלוֶהיא

אניֶאדםֶהמאמיןֶֶ.ֶשכןֶישֶסיבהֶנוספת,ֶעונהֶעלֶהשאלהֶשליֶבאופןֶמלא

ולכןֶאניֶיודעֶשישֶאלוהיםֶושהואֶמעורבֶבכלֶהמתרחשֶֶ,ֶבכתביֶהקודש

הדבריםֶאינםֶקוריםֶֶ,ֶֶלמרותֶשאיננוֶיודעיםֶמהֶתוכניתוֶשלֶאלוהים.ֶבעולם

 .ֶקורהֶיותרֶממהֶשאנחנוֶחושבים,ֶלדעתי.ֶבמקרה

 ...  היה היה פעם

יכולנוֶלפגושֶאחדֶאתֶ;ֶבעברֶהיוֶזמניםֶבהםֶיכולנוֶלהתרועעֶזהֶעםֶזה

.ֶֶלבקרֶזהֶאתֶזהֶולחיותֶחייםֶנעימיםֶיחדיו,ֶלהתחבק,ֶללחוץֶידיים,ֶהשני

לשמורֶמרחקֶאחדֶֶ,ֶכעתֶעלינוֶלהתרחקֶזהֶמזֶה.ֶזהֶאסור,ֶפתאום,ֶעכשיו

זהֶ(.ֶקטנות)לאֶלגעתֶאחדֶבשניֶולהימנעֶמהתקהלותֶבקבוצותֶ,ֶמהשני

אלאֶאםֶנביןֶאתֶ!ֶאםֶכיֶאיןֶבכךֶשוםֶדברֶחברתיֶ-קראֶריחוקֶחברתיֶנ

כהֶבאנושותֶוכעתֶמשתקֶאתֶמערכותֶיוירוסֶמסכןֶחייםֶה.ֶהסיבהֶלכך

עלֶכלֶההשלכותֶהחברתיותֶוהכלכליותֶ,ֶהיחסיםֶהנורמטיביותֶשלנו

ישֶלהשתמשֶבכלֶהאמצעיםֶ.ֶזהֶפגעֶבאנושותֶבאופןֶקשה.ֶהנלוותֶלכך

אנוֶֶ,ֶאךֶבינתיים.ֶהעומדיםֶלרשותנוֶכדיֶלמנועֶאסוןֶהמדעייםֶוהטכניים

איךֶאנחנוֶ.ֶעדיםֶלאסוןֶהמתרחשֶבעולםֶוגובהֶמספרֶרבֶשלֶקורבנות

 ?ֶיכוליםֶלהסבירֶזאת

 ? מאיפה אנחנו מגיעים
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 ...  היה היה פעם

ידיֶבוראֶאחדֶשבראֶ-בעברֶהיוֶזמניםֶבהםֶאנשיםֶהאמינוֶשהכולֶנוצרֶעל

האדםֶהיהֶ.ֶוהואֶהאצילםֶלבניֶהאדם,ֶֶחוקיםלאותוֶבוראֶהיוֶֶ.ֶאתֶהכול

דרכיֶֶ.ֶחלקֶמאותהֶבריאהֶוהואֶהתאיםֶאתֶעצמוֶלתבניתֶשיצרֶהבורא

המחשבהֶוההתנהגותֶשלֶהאדםֶנקבעוֶבהתאםֶלמבנהֶשאלוהיםֶנתןֶ

 .ֶמבנהֶזהֶהעניקֶוודאותֶוהיגיוןֶלקיוםֶהאנושי;ֶלחיים

תֶשהנחוֶהיוֶמערכתֶהעקרונו,ֶאוֶלפחותֶהפרשנותֶשלהם,ֶכתביֶהקודש

סמכותֶהמדינהֶוחוקיהֶהתבססוֶעלֶמהֶ.ֶאתֶחייֶהאדםֶעלֶכלֶהיבטיהם

.ֶֶאלהֶהיוֶהגבולותֶשבתוכןֶהחברהֶפעלה.ֶשאנשיםֶלמדוֶמכתביֶהקודש

עלֶֶ,ֶשכןֶהמדינהֶהייתהֶבכלֶזאתֶמעשהֶידיֶאדם!ֶרחוקֶמכך,ֶלא?ֶמושלם

אךֶהעיקרוןֶהמרכזיֶֶ.ֶכלֶחסרונותיוֶוהאינטרסיםֶהאישייםֶהמנחיםֶאותו

 .שעליוֶבניֶהאדםֶהסתמכו,ֶאלוהיֶכתביֶהקודש,ֶועודנֶו,ֶההי

דרךֶחייםֶהמבוססתֶעלֶכתביֶהקודשֶהתחילהֶעםֶהגעתֶ,ֶבהולנד

אנשיםֶעבדוֶאליליםֶ,ֶֶלפניֶכן.ֶויליברורדֶובוניפציוס:ֶהמיסיונריםֶהראשונים

 .ֶֶשונים

 נטישת דרך חיים המבוססת על כתבי הקודש 

פיֶֶ-יודעיםֶטובֶיותרֶמאלהֶשחיוֶעלהיוֶימיםֶבהםֶאנשיםֶחשבוֶשהםֶ

הםֶהעלוֶעלֶנסֶאתֶתבונתוֶשלֶהאדםֶ.ֶהמבנהֶשאלוהיםֶנתןֶלאדם

הםֶהאמינוֶשהםֶיכוליםֶלרכושֶידעֶרקֶעלֶֶ.ֶכמעלהֶהטובהֶביותרֶשלו

כלֶדברֶשהיהֶמחוץֶלתפיסתוֶשלֶהאדםֶהפךֶבטלֶֶ.ֶדבריםֶמוחשייֶם

אדםֶשוחררֶֶוה,ֶשכברֶלאֶדוברֶיותרֶעלֶבריאה,ֶזהֶהסתכםֶבכך.ֶומבוטל

 .ֶמהמבנהֶהאלוהיֶשניתןֶלו

מאחרֶ.ֶמשמעותֶהחייםֶנגזרהֶמרכישתֶידעֶמוחשיֶוסיפוקֶצרכיוֶשלֶהאדם

התפתחהֶֶ,ֶשתבונתוֶשלֶהאדםֶלבדהֶלאֶהעניקהֶמשמעותֶמספקתֶלחיים

.ֶֶתנועהֶשהחלהֶלחקורֶאתֶהשאלותֶהעמוקותֶיותרֶשהיוֶלאדםֶלגביֶעצמו

החלֶבחיפושֶאינסופיֶאחרֶֶ,ֶובעשאינוֶמסופקֶואינוֶיודעֶש,ֶהאדםֶהמודרני

 .ֶֶידעֶואחרֶהאניֶהאמיתיֶשלו
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 האדם הכתיר את עצמו למלך 

,ֶתהליךֶנטישתֶהדתֶהובילֶלכךֶשהבריאהֶכברֶלאֶנתפסהֶכמעשהֶאלוהי

שיוויוןֶואחווהֶֶ,ֶחופש.ֶֶפניֶמיליוניֶשנים-אלאֶכמאורעֶמקריֶשנפרשֶעל

כאשרֶהרצוןֶהאנושיֶוהגאווהֶעמדוֶֶֶ-החליפוֶאתֶהסמכותֶהעליונהֶכשקרֶ

הפךֶֶ(cogito ergo sumֶ'ֶ)משמעֶאניֶקיים,ֶאניֶחושב'המשפטֶ.ֶבבסיסם

,ֶֶאניֶחושב'הביטויֶ,ֶֶפיֶדקארט-על.ֶלרעיוןֶהבסיסיֶבפילוסופיהֶהמודרנית

ןֶאםֶהואֶלקוחֶבי,ֶאיןֶידעֶשאיןֶעליוֶעורריֶןשמוכיחֶ'ֶמשמעֶאניֶקיים

האינטליגנציהֶהאנושיתֶנמצאתֶֶ.ֶמהמסורתֶוביןֶאםֶמדוברֶבהרגלים

האדםֶמיקםֶאתֶעצמוֶמעלֶלידעֶהמטפיזיֶהגבוהֶֶ;ֶבמפגשֶביןֶידעֶלחקירה

 .ֶוהכתירֶאתֶעצמוֶלמלךֶהניצבֶמעלֶהכל,ֶיותר

 ? היכן אנו נמצאים כעת

,  חיים ללא אלוהים, אנו חיים כעת בתקופה חילונית

 . מציאות חדשהסוג של 

אישה כבר  .  גבר כבר אינו גבר.  סוס כבר אינו סוס

 .  איננה אישה

עםֶבעיהֶֶ,ֶפעםֶנוספת,ֶאנוֶחייםֶכעתֶבתקופהֶבהֶאנחנוֶנאלציםֶלהתמודד

ומהֶֶ,ֶוהיאֶהשאלהֶהאםֶמושגיםֶכללייםֶבאמתֶקיימים,ֶישנהֶמאוד

ראליזםֶאלֶמולֶ:ֶאוֶאםֶלומרֶזאתֶבדרךֶמכובדתֶיותר.ֶמשמעותם

ידיֶהמציאותֶֶ-תכונותיוֶשלֶדברֶמסויםֶנקבעותֶעל,ֶבראליזם.ֶזםנומינלי

ישֶֶ.ֶועץֶהואֶעץ,ֶדוגמהֶפשוטהֶלכךֶהיאֶשבראליזםֶסוסֶהואֶסוס.ֶהקיימת

 .ֶֶסדרֶקבועֶשבוֶהמציאותֶמתארגנתֶבאופןֶהדדי

האדם הוא שקובע בעצמו את סדר הדברים ואת  

 ערכם 

 .  מתויגזה תלוי באופן שבו הוא ; אדם כבר אינו אדם 
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בניֶאדםֶתייגוֶאתֶהסוסֶאוֶאתֶהעץֶֶ':ֶלא'אלוֶהתומכיםֶבנומינליזםֶיאמרוֶ

שכןֶזוֶֶ,ֶבניֶאדםֶישֶאחיזהֶבמציאותלוזהֶלאֶאומרֶש,ֶבצורהֶכזאת

,ֶהדברֶהחשובֶהואֶהניסיוןֶשאנחנו.ֶיכולהֶלפעולֶבאופןֶשונה(ֶהמציאות)

.ֶֶדֶתחומיםוניסיוןֶזהֶנפרשֶעלֶפניֶעודֶועו,ֶצובריםֶמהמציאות,ֶבניֶהאדם

.ֶכתלותֶבניסיוננו,ֶאנוֶיכוליםֶלתייגֶדבריםֶבמגווןֶדרכים:ֶבמיליםֶאחרות

אלאֶ,ֶנתוניםֶקבועיםֶהחורגיםֶמהפרט,ֶהדבריםֶאינםֶמסודריםֶמראש

איןֶֶ,ֶעלֶכן.ֶהאדםֶקובעֶבעצמוֶאתֶסדרֶהדבריםֶבתגובהֶלניסיוןֶשצבר

 .ֶֶישֶרקֶ׳להתהוות׳,ֶדברֶכזהֶ׳להיות׳

 ידי הבורא- שנקבע עלהאדם שולל את הסדר 

.ֶֶובכךֶאינוֶכבולֶלדבר,ֶהאדםֶהואֶשקובעֶבעצמוֶאתֶסדרֶהדברים

אלוֶהםֶֶ.ֶואישהֶכברֶאיננהֶאישה,ֶגברֶכברֶאינוֶגבר,ֶבימינו,ֶכתוצאהֶמכך

רקֶסימניםֶחיצונייםֶשאינםֶמעידיםֶדברֶעלֶההבדלֶהאמיתיֶביןֶגברֶֶ

(itֶֶ)׳ֶאנחנוֶעובריםֶלצורהֶהניטרליתֶומשתמשיםֶבמילהֶ׳זה.ֶלאישה

ֶֶ-מכאןֶנובעתֶניטרליותֶמגדריתֶ.ֶוהחוויהֶשלנוֶמלמדתֶאותנוֶמהֶזהֶ׳זה׳

 .ֶשהיאֶבעצםֶשלילתֶסדרֶהבריאה

 האנושות התרחקה יותר ויותר מאלוהים 

ומהידעֶוהשגשוגֶההולכיםֶוגדליםֶשלֶבניֶֶ,ֶייתכןֶוברורֶמכלֶהמתוארֶלעיל

חושבֶשאינוֶצריךֶֶכיֶהאדםֶהתרחקֶיותרֶויותרֶמאלוהיםֶוכיֶהואֶֶ,ֶהאדם

 .ֶאתֶאלוהים

כופריםֶשנמצאיםֶבפוליטיקהֶובעיתונותֶֶֶשבהֶתקופהאנוֶחייםֶכעתֶב

 .ֶֶקובעיםֶמהֶקורהֶומהֶמגיעֶלידיעתֶהציבור

 יותר חיים ללא אלוהים   -יותר שגשוג ֶ

וגםֶֶ,ֶלאחרֶמלחמתֶהעולםֶהשנייהֶחלהֶבמערבֶעלייהֶדרמטיתֶבשגשוג

.ֶֶאמינהֶיותרֶבאלוהיֶכתביֶהקודשחציֶמאוכלוסייתֶהולנדֶאינהֶמ.ֶבחילון

ומנסהֶבאמצעותֶטכנולוגיהֶומדעֶֶ,ֶהאדםֶהחילוניֶרואהֶאתֶעצמוֶכנעלה

אנחנוֶכלֶהזמןֶ.ֶלפתורֶאתֶכלֶהמכשוליםֶהעומדיםֶבפניֶ׳האמונהֶבקדמה׳

(:buzzwordֶֶ)׳צמיחה׳ֶהיאֶהבאזוורדֶ;ֶֶחייביםֶלהיותֶיותרֶולעשותֶיותר
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,ֶבניֶהאדם,ֶאתֶהעולםֶשאנחנובגללֶשזוֶהדרךֶבהֶאנחנוֶיכוליםֶלהפוךֶ

 ֶ.למציאות,ֶמדמיינים

 כלכלה וכסף  : האלילים שלנו 

הואֶהאלֶֶ(Mammonֶֶ)ולכןֶממוןֶ,ֶהכלכלהֶקובעתֶמהֶאנחנוֶיכוליםֶלעשות

ישֶלשרתֶאתֶאלֶהכסףֶכדיֶלצמוחֶֶ.ֶהואֶהפךֶלקדוש;ֶהמרכזיֶשלנו

,ֶשרואהֶאתֶעצמוֶכנזרֶהבריאה,ֶהאדם,ֶכתוצאהֶמכך.ֶמבחינהֶכלכלית

רקֶזוגֶבעלֶהכנסהֶכפולהֶיכולֶאיכשהוֶלפרנסֶאתֶֶ.ֶייצורלהפךֶלהיותֶעבדֶ

 .ֶֶלחץֶושחיקה,ֶאנוֶעדיםֶלהרבהֶחיפזון;ֶעצמו

 לא חסר דבר  , חיי מותרות

אך יש המון ספקים של שירותי בריאות ועובדים  

 .  סוציאליים

מדינתנוֶהפכהֶלאחתֶהמדינותֶהמשגשגותֶ;ֶאנחנוֶבהולנדֶמאודֶאמידים

זהֶמשהוֶֶ.ֶמזוןֶועוד,ֶשירותיֶבריאות,ֶחינוךֶ-הכלֶזמיןֶמאודֶ.ֶביותרֶבעולם

הפכנוֶלדורֶשנהנהֶממותרותֶכפיֶשאףֶדורֶלפנינוֶלאֶֶ.ֶשצריךֶלהודותֶעליו

מוזרֶלראותֶשמעולםֶלאֶהיוֶבארצנוֶכלֶכךֶהרבהֶעובדיםֶֶ,ֶעלֶכן.ֶנהנה

רֶֶהאםֶזהֶלאֶמצביעֶעלֶכךֶשישֶמשהוֶלאֶבסד.ֶסוציאלייםֶכמוֶהיום

 ?ֶֶביסודהֶשלֶהחברהֶשלנו

 צמיחה של כתות וכוחות שטניים 

 בודהיזם, יוגה(, mindfullness) קשיבות 

 ממצאים מדעיים מוצגים כעובדות מוצקות  

הצורךֶהזהֶהובילֶֶ.ֶמעולםֶלאֶהיהֶצורךֶכהֶגדולֶבמתןֶמשמעותֶלחיים

המגיעיםֶֶ,ֶלעלייהֶמשמעותיתֶבפעילויותֶהקשורותֶלכתותֶוכוחותֶשטניים

 .ֶֶמדתותֶהמזרחֶבעיקר
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דברֶשהובילֶ,ֶהויופייאנשיםֶהחלוֶלסגודֶלאמאֶאדמהֶעלֶכלֶטבעהֶ,ֶבנוסף

הסביבהֶ.ֶלעיסוקֶבכלֶמיניֶפעילויותֶלקידוםֶושימורֶהעולםֶבוֶאנחנוֶחיים

כאשרֶמשברֶהאקליםֶהואֶהרעשֶהיחצניֶֶ,ֶהיאֶהאלילהֶהחדשהֶשלנו

(hypeֶ)חושבתֶשהיאֶיכולהֶלשלוטֶאפילוֶעלֶֶיהירההאנושותֶֶה.ֶהחדש

והיאֶמפתחתֶכלֶמיניֶפתרונותֶטכנולוגייםֶיקריםֶשאמוריםֶֶ,ֶנושאֶזה

ממצאיםֶשנקראיםֶמדעייםֶמוצגיםֶֶ,ֶובתוךֶכך;ֶלשנותֶלחלוטיןֶאתֶהחברֶה

 .ֶֶכעובדותֶמוצקות

 האדם נברא בצלם אלוהים  

 האדם איבד את צלם אלוהים 

אךֶמשאיבדֶהאדםֶאתֶצלםֶ.ֶוהאדםֶנבראֶבצלםֶאלוהיםֶכדיֶלעבודֶאות

וכעתֶהואֶמחפשֶפולחןֶעבורֶעצמוֶֶ,ֶהואֶאיבדֶגםֶאתֶצלמוֶשלו,ֶהאלוהים

 .ֶֶאוֶשלֶעצמו

 האדם הוא יצור דתי מטבעו  

לאדםֶישֶצורךֶֶ,ֶלכן.ֶמהֶשאנשיםֶשוכחיםֶזהֶשהאדםֶהואֶיצורֶדתיֶמטבעֶו

ביטויֶֶרצוןֶזהֶמבקשֶהגשמהֶומוצאֶ.ֶֶמולדֶלסגודֶולהעניקֶמשמעותֶלחיים

אנוֶרואיםֶזאתֶבקרבֶכלֶהאומותֶ.ֶבכלֶמיניֶפעילויותֶדתיותֶלמחצה

השטןֶמגיבֶלצורךֶזהֶֶ.ֶאךֶגםֶבכלֶהנוגעֶלפרטֶבחברהֶהמערבית,ֶבעולם

מתפתחותֶפעילויותֶדתיותֶלמחצהֶֶ,ֶלפיכך.ֶבאמצעותֶכלֶמיניֶהונאות

אלֶשקרֶמקבלֶעדיפותֶעלֶפניֶהאלֶהאמיתיֶשבראֶאתֶֶ.ֶתחתֶמעטהֶשקרי

 .ֶֶאתֶהארץֶואתֶהים,ֶהשמיים

 יש להוציא את אלוהים מהחברה  

.  העולם החילוני רוצה להעלים מהחברה כל דבר שמזכיר את אלוהים

 .  לרבות הכללים המבוססים על מצוותיו וחוקיו

מאמיןֶעסוקֶבלהיפטרֶמכלֶדברֶ-העולםֶהחילוניֶהלא,ֶכתוצאהֶמכך

ומצוותיוֶאינםֶמענייניםֶֶאלוהיםֶֶ.ֶנוצריֶשלו-שמזכירֶלוֶאתֶהרקעֶהיהודי

האדםֶבעצמוֶקובעֶֶ.ֶישֶלחדשֶאוֶלשנותֶחוקיםֶותקנות;ֶאתֶהאנשיםֶהללו
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מעולםֶלאֶהונהגוֶבחברהֶשלנוֶכלֶכךֶֶ.ֶבצורהֶהנוחהֶלו,ֶמהֶטובֶומהֶרע

 .ֶנוצרייםֶמאשרֶאחריֶמלחמתֶהעולםֶהשנייה-הרבהֶשינוייםֶאנטי

 .במקוםֶקיוםֶיחסיםֶלאחרֶהחתונה,ֶחופשֶמיניֶכללי*ֶ

 .במקוםֶלשמורֶאמונים,ֶהזכותֶלהתגרש*ֶ

 .אמנציפציהֶלנשיםֶהשוללתֶאתֶההבדלֶביןֶגבריםֶלנשים*ֶ

 .הפלהֶהיאֶהרגֶשלֶחייםֶשטרםֶנולדו*ֶ

 .ֶהמתתֶחסדֶהיאֶסוגֶשלֶהתאבדות*ֶ

 .לגליזציהֶשלֶהומוסקסואליותֶהיאֶתועבהֶבעיניֶאלוהים*ֶ

 .הביטולֶשלֶיוםֶהמנוח,ֶלמעשה,ֶהיא24/7ֶכלכלהֶהפועלתֶ*ֶ

 .ֶניטרליותֶמגדריתֶהיאֶהכחשהֶשלֶהחלוקהֶהמגדריתֶלגברֶולאישה*ֶ

ידיֶֶ-זוֶעובדהֶשעל.ֶניתןֶלהצביעֶעלֶעודֶהרבהֶשינוייםֶנוספים,ֶוללאֶספק

ואיןֶבכךֶֶ,ֶהחברהֶהופכתֶיותרֶויותרֶחסרתֶאלוהים,ֶהכנסתֶהשינוייםֶהללו

המערבֶבורךֶ,ֶנוצריתֶשלנו-במיוחדֶבגללֶההיסטוריהֶהיהודית.ֶשוםֶיתרון

זהֶיהיהֶעלֶחשבוןֶֶ,ֶאבלֶאםֶהרקעֶהזהֶנעלםֶמהחברֶה.ֶמבחינהֶחומרית

הידרדרותֶמוסריתֶושלילתֶסמכותֶהיוֶמאזֶומתמידֶֶ.ֶהסדרֶוהשגשוג

 .ֶֶציביליזציותֶרבותֶהתפרקוֶכתוצאהֶמכך.ֶההתחלהֶשלֶחברהֶמתנוונת

 האדם הוכתר כנזר הבריאה 

,  נהידי נגיף הקורו -עכשיו נלקח ממנו הכתר שלו על 

Covid-19   

האדםֶהיהירֶרואהֶעצמוֶכנזרֶהבריאהֶוכברֶאינוֶרוצהֶלתתֶדיןֶוחשבוןֶֶ

ידיֶוירוסֶעםֶֶ-עכשיוֶפתאוםֶנלקחֶממנוֶכתרוֶעל.ֶֶבוראֶכלֶהחיים,ֶלבוראו

מקורֶנגיףֶזהֶהואֶֶ.COVID-19ֶאוֶ,ֶנגיףֶהקורונה:ֶכתרֶמשלֶעצמו

,ֶֶרחביֶהעולםועכשיוֶהואֶנפוץֶבכלֶ,ֶבהתנהגותֶשגויהֶוחוטאתֶשלֶאנשים

ֶ-אי.ֶאיןֶלוֶתרופהֶובתיֶהחוליםֶמתמלאיםֶבחולים,ֶעדֶכה.ֶוזורעֶהרס
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ממלאיםֶאתֶ,ֶנסבלֶודאגהֶעמוקהֶממלאיםֶמדינות-סבלֶבלתי,ֶודאות

 .ֶהעולם

  מתפרקת לרסיסים 'אמונה בקדמה'

הכלכלהֶ.ֶהופךֶפתאוםֶללאֶהגיוני,ֶמהֶשהאדםֶחשבֶלבנותֶבגאוותו

:ֶהמשברֶבכלֶמקום.ֶוםֶמשובשיםֶלחלוטיןסופגתֶהפסדיםֶקשיםֶוחייֶהיומי

.ֶֶפשיטותֶרגלֶוהפסדיםֶכלכלייםֶצפוייםֶלבוא,ֶהפסדֶהכנסה,ֶאבטלה

עושיםֶכמיטבֶֶֶ-אחיותֶורופאיםֶֶ-עובדיֶרפואהֶ;ֶבריאותֶהציבורֶבסכנה

ואנוֶמודיםֶלאלוהיםֶעלֶכךֶשאנוֶחייםֶבמדינהֶֶ.ֶיכולתםֶלשנותֶאתֶהמצב

 .ֶשארֶכךֶלזמןֶמהֶיוזהֶי,ֶֶהאמצעיםֶהאפשרייםצריךֶלהשתמשֶבכלֶ.ֶהזו

 לשמוע את קול אלוהים  

׳ַאלֶ־:7ֶגלטיםֶוֶֶ,ֶהרשוֶליֶלצטטֶפסוקֶמהבריתֶהחדשהֶשאומרֶאתֶהכל

ֹצר ַרעֶָהָאָדםֶֹאתֹוִֶיקְּ רִֶיזְּ ת־ֲאׁש  ָהֵתלֶּבֹוִֶכיֶא  עּוֱֶאֹלִהיםֶלֹא־ִיֵתןֶלְּ ׳ֶכאילוֶֶ.ִתתְּ

קראוֶליֶואניֶֶ!ֶכופרים,ֶעשתוהת!ֶ׳עכשיוֶמספיקֶבלעדיֶי,ֶשאלוהיםֶאומר

 ׳ֶֶ.אושיעֶאתכם

הביטויֶ׳ממנטוֶמורי׳ֶֶ,ֶֶעבורֶרבים.ֶהרבהֶאנשיםֶחוליםֶומתיםֶמהמגפהֶזו

עדֶכמהֶחשובֶבזמןֶכזהֶלדעתֶ.ֶמתקרבֶבאופןֶמפחיד(ֶזכורֶשתמות)

,ֶֶבאמצעותו.ֶשאתםֶבטוחיםֶלנצחֶבזרועותיוֶשלֶאדוננוֶישועֶהמשיח

 .ֶפרֶעלֶהחטאיםֶשלכםֶושליאלוהיםֶעצמוֶהגיעֶלעולםֶהזהֶכדיֶלכ

ושלאחרֶהמוותֶ,ֶכתביֶהקודשֶמספריםֶלנוֶשהעונשֶעלֶחטאֶהואֶמוות

אלאֶרקֶֶ,ֶמאמיניםֶאינםֶנידונים,ֶעםֶזאת.ֶזהֶנכוןֶלכלֶאדם.ֶיבואֶיוםֶהדין

מוותֶאוֶֶ:ֶאזֶבמהֶתבחרו.ֶמכיווןֶשאדוננוֶישועֶכיפרֶעלֶחטאיהם,ֶנשפטים

שתיפטרוֶמהסבלֶהארציֶותעברוֶֶהאםֶתמותוֶמוותֶנצחיֶאוֶ?ֶמעבר

 ?ֶלתהילתֶעולם

 התפייסו עם אלוהים

ידיֶאכילהֶמעץֶהדעתֶטובֶ-על?ֶהוחוומדועֶיהיהֶגורלכםֶכגורלםֶשלֶאדםֶ

בגללֶ.ֶהםֶהיוֶמגיעיםֶלמימושֶעצמיֶמלאֶוהופכיםֶשוויםֶלאלוהים,ֶורע
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היהֶעליוֶלעזובֶאתֶהכסֶשלוֶכנזרֶֶ,ֶשהאדםֶהקשיבֶלשקרֶשלֶהשטן

בוֶחטאֶהפרידֶביןֶאלוהיםֶֶ,ֶהתוצאהֶהיאֶעולםֶשבור.ֶתהבריאהֶהאלוהי

עולםֶבוֶישֶצורךֶבפיוסֶביןֶאלוהיםֶֶ.ֶעולםֶבוֶישלטוֶסבלֶומוות.ֶלאדם

אזֶהתפייסוֶ.ֶפיוסֶזהֶהתממשֶבזכותֶאדוננוֶישועֶהמשיחֶעלֶהצלב.ֶלאדם

 !ֶֶעםֶאלוהים

 !  הכו על חטא

ַדֵּברֶַעל־ֵלבֶ,ֶהשליחֶאומרֶשאול דֵֶעיֵנינּוֶנְּ נ ג  ַאתֲֶאֹדָניֶלְּ רִֶירְּ ַעָתהֶַיַעןֲֶאׁש  ׳וְּ

ֵניֶָאָדם׳ֶ עםֶֶֶ-האםֶאלהֶיהיוֶחייֶנצחֶאוֶמוותֶנצחיֶ(.11ֶקורינתיםֶבֶהֶֶ)ּבְּ

זנחוֶאתֶדרכיכםֶֶ.ֶאתםֶהכופרים,ֶ׳הכוֶעלֶחטא,ֶעלֶכֶן?ֶבכיֶוחריקתֶשיניים

רקֶֶ,ֶאיןֶאמתֶמלבדו.ֶאדוננוֶישועֶהמשיחֶבעצמו,ֶהרעותֶוגלוֶאתֶהאמת

 ׳ֶֶ.שקרים

 .  זו רק ההתחלה של האסונות שעתידים לבוא 

כתביֶהקודשֶמלמדיםֶאותנוֶשיגיעוֶזמניםֶגרועיםֶבהרבהֶמאלוֶשאנוֶֶ

.ֶֶאיננוֶמתמודדיםֶרקֶעםֶמשברֶהקורונה,ֶנכוןֶלעכשיו.ֶחוויםֶכעת

ולכןֶקיימתֶשםֶסכנהֶ;ֶידיֶארבה-יבוליםֶשלמיםֶנאכליםֶעל,ֶבאפריקה

רעידותֶאדמהֶֶ;ֶהיינוֶעדיםֶלשריפותֶענקֶביערותֶבאוסטרליה.ֶגדוללרעבֶ

מלחמותֶושמועותֶעלֶ,ֶֶהוריקניםֶהרסניים,ֶוהתפרצויותֶהריֶגעשֶבכלֶמקום

 .ֶמלחמה

׳ֶֶ.אךֶהקץֶעודֶלאֶהגיע...׳,ֶאךֶהואֶמוסיֶף,ֶאדוננוֶישועֶחוזהֶזאתֶבמתיֶכד

יֶחזרתוֶֶהצרותֶשיתפשטוֶעלֶפניֶהאדמהֶיהפכוֶלגדולותֶיותרֶויותרֶלפנ

העולםֶהזהֶיעמודֶבפניֶתקופהֶשלֶאסונותֶגדוליםֶעודֶֶ.ֶשלֶאדוננוֶישוע

יותרֶֶ,ֶֶבתקופהֶזו'.ֶהצרהֶהגדולה'כתביֶהקודשֶמכניםֶאותהֶ;ֶיותר

רקֶֶ;ֶֶתפיסהֶזוֶקיימתֶגםֶבהוליווד.ֶממחציתֶאוכלוסייתֶהעולםֶתמות

מהֶשאנחנוֶֶ,ֶבהשוואהֶלכך.ֶהסתכלוֶעלֶסרטיֶהאסונותֶהבדיונייםֶהרבים

ֶ.ֶֶויםֶכרגעֶהואֶמשחקֶילדיםחו

ֶ

ֶ
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ָּבִדים:ֶֶ"17-15וֶֶההתגלותאנוֶקוראיםֶבספרֶ ַהִנכְּ ץֶוְּ ֵכיֶָהָאר  ָשֵריֶ,ֶּוַמלְּ

ָמה ָהֲעִׁשיִריםֶּוַבֲעֵליֶָהָעצְּ ן־חֹוִרין,ֶָהֲאָלִפיםֶוְּ ָכלֶּב  דֶוְּ ב  ָערֹותֶֶ,ֶָכלֶע  אּוֶַּבמְּ ַחּבְּ ִהתְּ

ָהִרים ֵעיֶה  ַסלְּ רּוֶֶ,ּובְּ ָאמְּ ָלִעיםוְּ ַלסְּ ָהִריםֶוְּ ֵניֶֶ:ֶֶ"ל  ִתירּוֶאֹוָתנּוִֶמפְּ ַהסְּ לּוֶָעֵלינּוֶוְּ ִנפְּ

ה ּוִמיֶָיכֹולֶֶ,ֶיֹוםֲֶחרֹוָנם,ִֶֶכיֶָּבאֶַהּיֹוםֶַהָגדֹולֶ,ַהּיֹוֵׁשבֶַעלֶַהִכֵסאֶּוִמַזַעםֶַהש 

 ?ֶ"ַלֲעֹמד

 התפללו לרחמי אלוהים  

,ֶֶכיֶבתוךֶתוכֶו?ֶנחוציםמדועֶהםֶ.ֶזוֶתהיהֶתקופהֶשלֶאסונותֶחסריֶתקדים

הואֶתמידֶינסהֶלהימלטֶמשליטתוֶשלֶ;ֶהאדםֶהואֶהאויבֶשלֶאלוהים

ישֶצורךֶברחמיםֶלפניֶשאדםֶלומדֶלהשתחוותֶבפניֶכוחוֶשלֶֶ.ֶאלוהים

 .ֶאלוהים

 ישוע המשיח יחזור 

- הוא ישיב את הצדק על כנו וינקה את העולם מאי

 .  צדק

מכיווןֶשהעולםֶהזהֶ,ֶאחרתאתֶכבודוֶלישותֶֶןייתאךֶבוראֶהעולםֶהזהֶלאֶ

;ֶהשטןֶעדייןֶשולטֶבעולםֶהזהֶדרךֶהאנושות,ֶכרגע.ֶהואֶרכושוֶהראוי

אנוֶרואיםֶזאתֶ.ֶוהואֶאביֶהשקרים,ֶמההתחלהֶהואֶהיהֶרוצחֶשלֶגברים

 .ֶֶבהתנהגותֶהאדם

וינקהֶאתֶֶ,ֶישיבֶאתֶהצדקֶעלֶכנו,ֶישועֶהמשיח,ֶאךֶבנוֶשלֶהאלוהים

שכןֶֶ,ֶהדברֶלאֶייעשהֶמרצון,ֶגאוותוֶשלֶהאדםבגללֶ.ֶצדק-הארץֶמכלֶאי

מומרֶמעדיףֶלמרודֶבאלוהיםֶמאשרֶלהכפיףֶאתֶעצמוֶלבוראֶ-האדםֶהלא

בעודוֶנהנהֶמדיֶיוםֶמחסדוֶֶ,ֶהואֶיהיהֶאבודֶלעולם,ֶלכן.ֶהעולםֶבוֶהואֶחי

 .ֶהאוהבֶשלֶאלוהים

 לפני שיהיה מאוחר מדי  , עשו את הבחירה הנכונה

האנושותֶ,ֶלֶשהאדםֶנוטשֶאתֶאלוהיםכשאלוהיםֶנוטשֶאתֶהאדםֶבגל

מאשימיםֶאתֶאלוהיםֶאוֶאתֶ,ֶלעתיםֶקרובות,ֶאז.ֶנמצאתֶתחתֶאיום

,ֶֶלכן.ֶאבלֶזהֶהאדםֶשמביאֶעלֶעצמוֶחוסרֶמזל,ֶֶבמהֶשהשתבשֶםהיהודי
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ותינצלוֶלנצחֶֶ,ֶחזרוֶאלֶחיקֶהאלוהיםֶוקבלוֶאתֶקורבנוֶשלֶאדוננוֶישוע

מקוםֶבוֶֶֶ-אוֶשמאֶהייתםֶמעדיפיםֶלהיכנסֶלמקוםֶשומםֶמאלוהיםֶ.ֶנצחים

מקוםֶבוֶחרטהֶנצחיתֶתכבידֶעלֶ,ֶמקוםֶחסרֶכלֶחסד,ֶכברֶמאוחרֶמדי

 ֶ?מצפונכם

עלֶביקורתֶשכתבֶעובדֶשלֶהמגזיןֶֶ,ֶביןֶהיתר,ֶביססתיֶאתֶהכתובֶלעיל)

Cultuur onder vuur, Culture under Attackֶ-ֶעלֶהספר De onzichtbare 

maat, The Invinsible Measure ,קינגינגֶ.ֶֶא.ֶד״ר,ֶמאתֶפרופ׳(A. 

Kinnegingֶ.)ֶג׳ונגֶוהמחבר-ידיֶדירקֶדה-הספרֶנערךֶעל.) 

 

 2פרק ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ

  המאמינים של לשמיים העלייה לפני ,הנוכחית בעת       

 

שלפניֶהצרהֶאדוננוֶישועֶמדברֶעםֶתלמידיוֶעלֶהתקופהֶ,3-14ֶבמתיֶכדֶ

 .ֶשתתפשטֶברחביֶהעולם,ֶהגדולה

 :האירועים הבאים יתרחשו 

 . מאמינים רבים יולכו שולל* 

 .  משיחי שקר ונביאי שקר יקומו* 

 . מלחמות רבות* 

 .סכסוכים רבים בין אומות *

 .רעב* 

 .מחלות מדבקות* 

 .רעידות אדמה במקומות שונים* 

 .אהבתם של רבים תדעך * 
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 . הפקרות בשפע* 

 . יהיו מושא לשנאה ויהרגו, מאמינים ידוכאו* 

 . את הבשורה של ממלכת האל יטיפו בכל העולם

כלֶהדבריםֶהללוֶהםֶרקֶתחילתםֶשלֶהצערֶוהאסונותֶשיתפשטוֶברחביֶֶ

ֶ.ֶֶהעולםֶבמשךֶשבעֶשנותֶהצרהֶגדולה

ֶ

ׁשּוֵֶאָליוֶֶ"8-3ֶמתיֶכדֶ רֶָיַׁשבֶַעלֶַהרֶַהֵזיִתיםִֶנגְּ ַבָדםֶֶַכֲאׁש  ִמיִדיםֶלְּ ַהַתלְּ

ֵקץֶָהעֹוָלם?"ֶֶ הֶּוַמהֶהּואֶאֹותֶּבֹוֲאָךֶוְּ י הֶַהָדָברֶַהז  רּו:ֶ"ַהֵגדֶָנאֶָלנּוֶָמַתיִֶיהְּ ָאמְּ וְּ

כ םִֶאיׁש,ִֶכיֶַרִּביםֶָיבֹואּוֶֶ תְּ הֶא  ע  לֹאֶַיתְּ ם:ֶ"ִהָזֲהרּוֶׁש  ָאַמרֶָלה  ֵהִׁשיבֵֶיׁשּוַעֶוְּ

רּוֶ'ֲאִניֶַהָמִׁשֶ יֹאמְּ ִמיֶוְּ ָחמֹותִֶּבׁשְּ ֹמַעִֶמלְּ םֲֶעִתיִדיםִֶלׁשְּ ַאת  עּוֶַרִּבים.ֶוְּ ַיתְּ יַח'ֶוְּ

ָכלֶ ה,ֶּובְּ יֹותֶַהָדָברֶַהז  ָחָמה.ִֶשימּוֵֶלב,ֶַאלִֶתָּבֲהלּו;ִֶכיֶָצִריְךִֶלהְּ מּועֹותִֶמלְּ ּוׁשְּ

יּוֶָרעֶָ ִיהְּ ָלָכהֶוְּ ָלָכהֶַעלֶַממְּ בֶֶזֹאתֶעֹודֶלֹאֶָּבאֶַהֵקץ.ֶגֹויֶָיקּוםֶַעלֶגֹויֶּוַממְּ

הֵֶראִׁשיתֶַהָצרֹות. קֹומֹותֶַרִּבים,ֶַאְךֶָכלֵֶאל  ִעידֹותֲֶאָדָמהִֶּבמְּ ֶֶ"ּורְּ

נּוִאיםֶַעלֶֶֶ"14-9ֶמתיֶכדֶ יּוֶשְּ ִתהְּ כ םֶוְּ תְּ גּוֶא  ַיַהרְּ ִפיםֶוְּ כ םֶָלרֹודְּ תְּ רּוֶא  סְּ ָאזִֶימְּ

ִגירּו ַיסְּ אֹוָתּהֵֶעתֶוְּ לּוֶּבְּ ִמי.ֶַרִּביםִֶיָכׁשְּ ַללֶׁשְּ אּוֶז הֶֶֶָכלֶַהגֹוִייםִֶּבגְּ נְּ ִישְּ תֶז הֶוְּ ז הֶא 

ָקֵררֶ ֵקרּותִֶתתְּ פְּ הֶַהה  ּב  ִתרְּ עּוֶַרִּבים,ֶּוֵמַאַחרֶׁש  ַיתְּ רֶָיקּומּוֶוְּ ק  ִביֵאיֶׁש  תֶז ה.ֶנְּ א 

לֶ שֹוָרהֶזֹוֶׁש  ַאֲהַבתֶַרִּבים.ֲֶאָבלֶַהַמֲחִזיקֶַמֲעָמדֶַעדֵֶקץֶהּואִֶיָּוַׁשע.ֶּובְּ

ָכלֶָהעֹוָלםֶלְֶּ ַרזֶּבְּ כְּ כּותֶתֻּ ַאֲחֵריֵֶכןֶָיבֹואֶַהֵקץ.ֶ"ַהַמלְּ ָכלֶַהגֹוִייםֶוְּ ֵֶעדּותֶלְּ

 

,ֶֶובסוף.ֶסופוֶשלֶהעולםֶהזהֶיגיעֶלאחרֶשיטיפוֶאתֶהבשורהֶבכלֶהעולם

גםֶבזמןֶהצרהֶהגדולהֶוגםֶבזמןֶמלכותֶאלףֶֶ-עדייןֶתוכרזֶהבשורהֶ

 .ֶֶויופיעוֶשמייםֶוארץֶחדשים,ֶואזֶהעולםֶהזהֶיגיעֶלסופו.ֶהשנים

 משל עץ התאנה שמצמיח ניצנים באביב 

אדוננוֶישועֶאמרֶלתלמידיוֶאתֶהדבריםֶהבאיםֶעלֶהאירועיםֶהעתידיםֶֶ

 :לבוא
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 קריאה לשמור מצוות 

לשים לב , אדוננו אמר שכאנשים מאמינים עלינו להיות שומרי מצוות

 .  בעניינים ארצייםולא לעסוק יותר מדי , לסימנים

כופריםֶלאֶקראוֶֶ.ֶהכלֶנראהֶנורמליֶלמדי,ֶממשֶכמוֶבתקופתוֶשלֶנוח,ֶשכן

שתייהֶ,ֶגםֶבאותהֶתקופהֶאנשיםֶהיוֶעסוקיםֶבאכילה.ֶאתֶסימניֶהתקופה

כמאמיניםֶעלינוֶלשיםֶלבֶלסימניםֶולאֶלעסוקֶיותרֶֶ,ֶלמרותֶזאת.ֶונישואין

אודֶלאֶצפויֶלאסוףֶאתֶשכןֶאדוננוֶישובֶבאופןֶמ,ֶמדיֶבדבריםֶארציים

למהֶ.ֶאלוֶשיחשבוֶבעיניוֶ׳ראויים׳ֶלאֶיחווֶאתֶהמכותֶהנוראיות.ֶמאמיניו

 ?ֶֶמתכווןֶבכךֶהמושיע

יקבלו את האמונה בישוע כמושיע האישי  מאמינים ש

 . לא יחוו את הצרה הגדולהשלהם 

אלוֶשנולדוֶמחדשֶלדברֶאלוהיםֶ?ֶמיֶזכאיֶשלאֶלחוותֶאתֶהצרהֶהגדולה

 .ֶֶאלוֶשמתוֶעםֶישועֶוקיבלוֶחייֶנצח.ֶהקודשורוחֶ

אךֶבזכותֶיחסיהםֶעםֶֶ,ֶשבעצמםֶאינםֶראוייםֶלהימלטֶמהמכות,ֶהםֶאלו

ֶ.ראוייםֶלהינצֶל,ֶאדוננוֶישוע

ֶ

ֶ

ַדֲאגֹותֶֶֶ"36-34ֶלוקסֶכאֶ ִׁשָכרֹוןֶּובְּ ִתָּיהֶּובְּ כ םִֶּבׁשְּ ַבבְּ ַּבדֶלְּ לֹאִֶיכְּ רּוֶָלכ םֶׁש  ִהָשמְּ

ַהּיֹוםֶַהה ִביםֶַעלֶֶַהַחִּייםֶוְּ מֹוֶַפחֶָיבֹואֶַעלֶָכלֶַהּיֹוׁשְּ אֹום;ִֶכיֶכְּ ּואֶָיבֹואֲֶעֵליכ םִֶפתְּ

ֹכֲחכ םֶ י הֶּבְּ ִּיהְּ לּוֶׁש  ַפלְּ ִהתְּ ָכלֵֶעתֶוְּ ָמרֶּבְּ דּוֶַעלֶַהִמׁשְּ ץ.ֶָלֵכןִֶעמְּ ֵניֶָכלֶָהָאר  פְּ

ן־ָהָאדֶָ ֵניֶּב  ַיֵצבִֶלפְּ ִהתְּ הֶּולְּ ִהָמֵלטִֶמָכלֶָהֲעִתידֹותֶָהֵאל  ֶם."לְּ

ֲאֵכיֶֶ"39-36ֶמתיֶכדֶ ַהָשָעהֵֶאיןִֶאיׁשֶיֹוֵדַע,ֶַגםֶלֹאֶַמלְּ תֶַהּיֹוםֶַההּואֶוְּ ֲאָבלֶא 

ן־ָהָאָדם.ֶ לֶּב  י הֶּבֹואֹוֶׁש  ַבדֹו.ִֶכיֵמיֶֹנַחֵֶכןִֶיהְּ ָלאֶָהָאבֶלְּ ַגםֶלֹאֶַהֵּבן,ֶא  ַהָשַמִיםֶוְּ

ִליםֶוְֶּ םֶַלַמּבּולֶָהיּוֶאֹוכְּ ַּבָּיִמיםֶֹקד  מֹוֶׁש  ַנסֶֹנַחֶכְּ ִנכְּ ִניםֶַעדֶַהּיֹוםֶׁש  ַחתְּ ׁשֹוִתיםֶּוִמתְּ

ןֶ־ לֶּב  י הֶַגםֶּבֹואֹוֶׁש  תֶַהֹכל,ֶָכְךִֶיהְּ ָסַחףֶא  ָּבאֶַהַמּבּולֶוְּ עּוֶַעדֶׁש  לֹאֶָידְּ ַלֵתָבהֶוְּ

ֶ"ָהָאָדם.
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ֶ

ָחדֶֶ"44-40ֶמתיֶכדֶ א  ָחדִֶיָלַקחֶוְּ ה,ֶא  ַנִיםֶַּבָשד  יּוֶׁשְּ ַתִיםֶֶאֹוָתּהֵֶעתִֶיהְּ ֵיָעֵזב;ֶׁשְּ

ָמר,ִֶכיֶֶֶ–טֹוֲחנֹותֶָּבֵרַחִיםֶֶ דּוֶַעלֶַהִמׁשְּ ַאַחתֵֶתָעֵזב.ֶַעלֵֶכןִֶעמְּ ַאַחתִֶתָלַקחֶוְּ

ֵאיזֹוֶֶ עּו:ִֶאלּוֶָיַדעֶַּבַעלֶַהַּבִיתֶּבְּ זֹאתֶדְּ כ ם.ֶוְּ ֵאיז הֶיֹוםֶָיבֹואֲֶאדֹונְּ ִעיםֶּבְּ כ םֶיֹודְּ ֵאינְּ

מּוָרהֶָיבֹואֶַהַגָנב,ֶָהיֶָ ֵביתֹו.ֶָלֵכןֱֶהיּוֶמּוָכִניםֶֶַאׁשְּ ֹדרֶלְּ לֹאֶַמִניַחֶלֹוֶַלחְּ הֶׁשֹוֵקדֶוְּ

ן־ָהָאָדם.ֶ" כ םֶָיבֹואֶּב  תְּ הֶַעלֶַדעְּ לֹאֶַתֲעל  ָׁשָעהֶׁש  ם,ִֶכיֶּבְּ ֶַגםֶַאת 
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 3פרק                          

   תחיות ושתי מיתות סוגי שני    

 ך " תנב  ת המתים טקסטים על תחיי 

עוסקיםֶבתחייתֶֶשךֶֶ"מהתנאניֶאעבירֶלכםֶמספרֶטקסטיםֶ,ֶקודםֶכל

דניאלֶמדברֶ.ֶֶמדברֶעלֶהתחייהֶהראשונהֶלחייֶנצחהנביאֶוֶישעיה.ֶהמתים

הנידוניםֶלפורענותֶֶ,ֶֶהתחייהֶהשנייהֶהיאֶעבורֶהמתים.ֶעלֶשתיֶהתחיות

 ֶ.ולבוזֶנצחי

 המתים יקומו לתחייה 

ֵניֶָעָפרִֶכיֶַטלֶאֹוֹרתֶֶֶ"19ֶישעיהֶכוֶ נּוֶֹׁשכְּ ַרנְּ קּומּוןֶָהִקיצּוֶוְּ ֵבָלִתיֶיְּ יָךֶנְּ יּוֵֶמת  ִיחְּ

ָפִאיםֶַתִפיל ץֶרְּ ָךֶָוָאר  ֶ.ֶ"ַטל 

 

 אודות התחייה לחיים והתחייה למוות  ; אודות הצרה הגדולה 

 

ָךֶֶ-ַהִהיאֶַיֲעֹמדִֶמיָכֵאלֶַהַשרֶַהָגדֹולֶָהֹעֵמדֶַעלּוָבֵעתֶֶ" 2-1דניאל יב  ֵניֶַעמ  ּבְּ

רֶלֹא ָתהֵֶעתֶָצָרהֲֶאׁש  ָהיְּ יֹותֶגֹויֶַעדֶָהֵעתֶַהִהיאֶּוָבֵעתֶַהִהיאֶ-וְּ ָתהִֶמהְּ יְּ ִנהְּ

ָךֶָכל ַמת-ִיָמֵלטֶַעמְּ ֵׁשֵניֶַאדְּ ַרִּביםִֶמּיְּ ר.ֶוְּ ָצאֶָכתּובֶַּבֵספ  הֶֶָעָפרֶָיִקיצּוֶאֵֶ-ַהִנמְּ ל 

אֹוןֶעֹוָלם ִדרְּ הֶַלֲחָרפֹותֶלְּ ֵאל  ַחֵּייֶעֹוָלםֶוְּ  .ֶ"לְּ

 

 תהילים מט עוסק בתחייתו של אדוננו ישוע 

ִׁשיִֶמַּיד-ַאְךֶ"16ֶתהילים מט  הֶַנפְּ ד  אֹול-ֱאֹלִהיםִֶיפְּ ָלה.ֶׁשְּ ֶֶ"ִכיִֶיָקֵחִניֶס 
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האםֶמעולםֶלאֶ?ֶמיתותֶושתיֶתחיותשניֶסוגיֶ?ֶהאםֶזהֶנשמעֶלכםֶמוזר

רביםֶלאֶֶֶמאמיניםשכןֶלדעתיֶ,ֶזהֶייתכןֶמאוד,ֶובכן?ֶשמעתםֶעלֶזה

פרקֶכֶֶֶבהתגלות.ֶועםֶזאתֶכתביֶהקודשֶמספריםֶלנוֶעלֶכך.ֶיודעיםֶעלֶכך

המוותֶֶֶתחייהֶמהמוות.אדוננוֶישועֶמבהירֶלנוֶשישֶשניֶסוגיםֶשלֶמוותֶו

נשמתוֶשלֶהמאמיןֶתעבורֶ,ֶכןלאחרֶמ;ֶהראשוןֶיתרחשֶכאשרֶהאדםֶימות

 .ֶֶזמניתֶלגןֶעדן

תעבורֶזמניתֶלממלכתֶֶבאמונהֶרוחוֶשלֶהכופרֶ/נשמתולעומתֶזאת,ֶ

המאמיןֶיעלהֶ,ֶבתחייהֶהראשונה.ֶמקומםֶשלֶהכופריםֶ-השאולֶֶ–המתיםֶ

כלֶזהֶיתרחשֶ.ֶהואֶיקבלֶגוףֶנצחיֶחדשֶוגוףֶזהֶיתאחדֶעםֶנשמתו,ֶמקברו

לאחרֶמכןֶהםֶיתאחדוֶלנצחֶעםֶאדונםֶֶ.ֶלשמייםעםֶעלייתםֶשלֶהמאמיניםֶ

 .ֶעבורֶאנשיםֶמבורכיםֶאלהֶאיןֶמוותֶשני,ֶשכן.ֶומושיעם

 טקסטים על התחייה בברית החדשה 

 . שבו נמצא אדוננו ישוע, ילדיו של אלוהים ילכו לגן עדן, לאחר מותם

 

עֹודֶָאַמר:ֶֶ" 43-42לוקסֶכגֶ ֹכרֶאֹוִתיֶ'וְּ ָך.ֵיׁשּוַע,ֶָאָנאֶזְּ כּותְּ ַמלְּ רִֶתָכֵנסֶלְּ ֶֶ'ַכֲאׁש 

ן'ֵהִׁשיבֶלֹוֵֶיׁשּוַע:ֶ ַגן־ֵעד  י הֶַאָתהִֶאִתיֶּבְּ ָך,ֶַהּיֹוםִֶתהְּ  .ֶ"'ָאֵמן.ֶאֹוֵמרֲֶאִניֶלְּ

 

מן   קוםהוא י; מי שמאמין בישוע יזכה בחיי נצח

 . המתים ויתאחד עימו לנצח נצחים

 

צֹוןֶֶ"44-39ֶיוחנןֶוֶ ז הֶרְּ ָלאֶֶוְּ רֶָנַתןִֶלי,ֶא  לֹאֶיֹאַבדִֶליִֶאיׁשִֶמָכלֲֶאׁש  ִחי:ֶׁש  ׁשֹולְּ

תֶַהֵּבןֶּוַמֲאִמיןֶ הֶא  ָכלֶָהרֹוא  צֹוןֶָאִבי:ֶׁש  ָאִקיםֶאֹותֹוֶַּבּיֹוםֶָהַאֲחרֹון.ֵֶהןֶז הּוֶרְּ ׁש 

יּוֶלֹוֶַחֵּייֶעֹוָלםֶַוֲאִניֶָאִקיםֶאֹותֹוֶַּבּיֹוםֶָהַאֲחרֹוןֶ. יׁשֶָיכֹולֶָלבֹואֵֶֶאיןֶאִֶֶֶ)...(ֶּבֹוִֶיהְּ

ָלַחִני,ֶַוֲאִניֶָאִקיםֶאֹותֹוֶַּבּיֹוםֶֶ רֶׁשְּ ֹׁשְךֶאֹותֹוֶָהָאבֲֶאׁש  ָלאִֶאםֵֶכןִֶימְּ ֵאַליֶא 

ֶֶ"ָהַאֲחרֹון.
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זהֶֶ.ֶעצמוֶיהיהֶשםֶֶעגםֶישו.ֶֶבביתֶאביו,ֶאדוננוֶישועֶהכיןֶמקוםֶבגןֶעדן

ֶ.ֶֶהמקוםֶלכלֶילדיֶאלוהים

ֶ

ֲאִניֶֶֶ"3-2ֶיוחנןֶידֶ לּוםֶָהִייִתיֶאֹוֵמרֶָלכ םֶׁש  עֹונֹותֶַרִּבים.ֶלּוֵלאֵֶכן,ֶכְּ ֵביתֶָאִביֶמְּ ּבְּ

כ םֵֶאַליֶ תְּ ַקחֶא  א  ָאִכיןֶָלכ םֶָמקֹום,ֶָאׁשּובֶוְּ ִאםֵֶאֵלְךֶוְּ ָהִכיןֶָלכ םֶָמקֹום?ֶוְּ הֹוֵלְךֶלְּ

רֲֶאִניֶָׁשם. םֶַּבֲאׁש  יּוֶַגםֶַאת  ַמַעןִֶתהְּ ֶ"לְּ

 

 תחיות אקראיות 

,ֶֶלמיטבֶידיעתנו.ֶאנוֶיכוליםֶלקרואֶבכתביֶהקודשֶעלֶתחיותֶיותרֶאקראיות

כךֶשהםֶמתוֶפעםֶֶ,ֶאנשיםֶאלוֶקמוֶלתחייהֶאךֶלאֶקיבלוֶגוףֶנצחיֶחדש

מאמיניםֶרביםֶקמוֶלתחייהֶֶ,ֶלאחרֶמותוֶשלֶאדוננוֶישוע.ֶנוספתֶלאחרֶמכן

מספריםֶלנוֶשהםֶקיבלוֶגוףֶחדשֶֶֶכתביֶהקודשֶלא.ֶוהתגלוֶבפניֶרבים

 (ֶ.50-52מתיֶכזֶ)

 .  נוסח השליחים מכיר בתחייה אחת 

בכלֶֶ)הצהרתֶאמונהֶעתיקה(ֶקוראיםֶאתֶנוסחֶהשליחיםֶ,ֶבכנסיותֶרבות

אנשיםֶרביםֶבקהילהֶשומעיםֶשתהיהֶתחייהֶשלֶ,ֶאםֶכך.ֶיוםֶראשון

לשפוטֶֶככלֶהנראהֶברגעֶשאדוננוֶישועֶישובֶכדיֶ?ֶמתיֶזהֶיקרה.ֶהמתים

המתיםֶיצטרכוֶתחילהֶלקוםֶלתחייהֶכדיֶלעמודֶֶ.ֶאתֶהחייםֶואתֶהמתים

 .ֶֶלדין

 כתבי הקודש מכירים בשתי תחיות 

בכתביֶהקודשֶמצוינתֶבפירושֶ.ֶכתביֶהקודשֶמצייניםֶשתיֶתחיות,ֶעםֶזאת

אךֶהיאֶגםֶהתחייהֶֶ,ֶהשנייהֶלאֶמוזכרתֶככזו;ֶהתחייהֶהראשונה

זהֶ,ֶאולם.ֶקוראיםֶעלֶהתחייהֶהראשונהאנו5ֶֶכֶֶבהתגלות.ֶהאחרונה

 .ֶסופהֶשלֶהתחייהֶהראשונה
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 התחייה הראשונה 

קמיםֶלתחייהֶואזֶעוליםֶלגןֶעדןֶֶ,ֶהתחייהֶהראשונהֶעוסקתֶבאנשיםֶשמתו

 .ֶֶעםֶגוףֶחדש

 שלושת השלבים של התחייה הראשונה 

(,ֶֶקצירֶגדול)שבועותֶ(,ֶביכורים)פסחֶ:ֶשלושתֶהרגלים,ֶניתןֶגםֶלומר

 (.ֶֶקצירֶמאוחר)סוכותֶ

 השלב הראשון   - התחייה הראשונה 

שלֶֶחסידיוואחריוֶ;ֶהואֶהבכור.ֶהשלבֶהראשוןֶהואֶתחייתוֶשלֶאדוננוֶישוע

ֶֶ.ישוע

ֶ

תֶֶֶ"6-5ֶמתיֶכחֶ ן.ֲֶאִניֶיֹוֵדַעִֶכיֶא  ָנהֶַאת  ַחדְּ לֶַהָנִׁשים:ֶ"ַאלִֶתפְּ ָאְךֶא  ָאַמרֶַהַמלְּ

ןֶ ַלבֶַאת  ִנצְּ ָאַמר.ֵֶֶיׁשּוַעֶׁש  ִפיֶׁש  ִחָּיהֶכְּ ֲהֵריֶָקםִֶלתְּ שֹות.ֶהּואֵֶאינ נּוֶָכאן,ֶׁש  ַחפְּ מְּ

ָשַכבֶּבֹו. תֶַהָמקֹוםֶׁש  יָנהֶא  א  ֶ"ּבֹאָנהֶּורְּ

ֵׁשֵניֶֶֶ"23-20ֶקורינתיםֶאֶטוֶֶ ֲאָבלֶָכֵעתֶַהָמִׁשיַחֶָקםִֶמןֶַהֵמִתים,ִֶּבכּוֵריֶָכלֶיְּ

רֹוֶ)...(ָעָפר.ֶ ִסדְּ ָחדֶכְּ בֹואֹו,ֶֶַאְךֶָכלֶא  :ֶָהִראׁשֹוןֶהּואֶַהָמִׁשיַח;ֶַאֲחֵריֵֶכן,ֶּבְּ

ֶֶ"ַהַשָּיִכיםֶַלָמִׁשיַח.

 

.ֶֶכךֶשאלוֶשקמוֶלתחייהֶעםֶצליבתוֶשלֶאדוננוֶישועֶאינםֶכלוליםֶבשלבֶזה

אךֶלאֶ,ֶקמוֶלתחייהֶבמקבילֶלישועֶךֶ"תקופתֶהתנישֶהטועניםֶכיֶמאמיניֶ

 .ֶהצלחתיֶלמצואֶלכךֶעדויותֶבכתביֶהקודש

 השלב השני   - התחייה הראשונה 

ועוסקֶֶ,16ֶֶהשלבֶהשניֶשלֶהתחייהֶהראשונהֶמצויןֶבתסלוניקיםֶאֶדֶ

ֶֶ.ההשמיימבעלייתםֶשלֶהמאמיניםֶ
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ֶ

נֹוֵגַעִֶליֵׁשֵניֶֶַאַחי,ֵֶאיןֶָאנּוֶרֹוִציםֶֶ"14-13ֶתסלוניקיםֶאֶדֶ ֵּיָעֵלםִֶמכ םֶַמהֶש  ׁש 

ָנםֶַמֲאִמיִניםֶ ָוה.ִֶאםֶָאמְּ םֶַהִתקְּ רֵֶאיןֶָלה  בּוֶַכֲאֵחִריםֲֶאׁש  ַעצְּ לֹאִֶתתְּ ֵדיֶׁש  ָעָפר,ֶכְּ

ָצעּותֵֶיׁשּוַע,ֱֶאֹלִהיםֶֶ מְּ א  ֵׁשִנים,ֶּבְּ תֶַהיְּ ִחָּיה,ֶָכְךֶַגםֶא  ָקםִֶלתְּ ֵּיׁשּוַעֵֶמתֶוְּ ָאנּוֶׁש 

ֶֶ"ַיַחדִֶאתֹו.ֶָיִביא

ֶ

ַברֶָהָאדֹון:ֶֶֶ"17-15ֶתסלוניקיםֶאֶדֶ ִריםֶָלכ םֶַעל־ִפיֶדְּ ִהֵנהֶזֹאתֶָאנּוֶאֹומְּ

ֵכןֶָהָאדֹוןֶֶ תֶַהֵמִתים,ֶׁש  ִדיםֶא  רִֶנָשֵארֶַעדֶּבֹואֶָהָאדֹוןֶלֹאֶַנקְּ נּוֶַהַחִּייםֲֶאׁש  ֲאַנחְּ

לֶ ִריָאהֶׁש  מֹוֵֶיֵרדִֶמןֶַהָשַמִיםִֶּבקְּ ׁשֹוַפרֶֶַעצְּ ָאִכיםֶּובְּ קֹולֶַשרֶַהַמלְּ ָדה,ֶּבְּ קֻּ פְּ

ָאִריםֶ נּוֶַהִנׁשְּ ַהֵמִתיםֶַהַשָּיִכיםֶַלָמִׁשיַחֶָיקּומּוִֶראׁשֹוָנה.ֶַאֲחֵריֵֶכןֲֶאַנחְּ ֱאֹלִהים,ֶוְּ

י הֶָתִמי ָכְךִֶנהְּ תֶָהָאדֹוןֶָּבֲאִויר,ֶוְּ ֹגׁשֶא  דִֶעםֶֶַּבַחִּייםִֶנָלַקחֶַיַחדִֶאָתםֶַּבֲעָנִניםִֶלפְּ

ֶֶ"ָהָאדֹון.

 

 השלב השלישי   - התחייה הראשונה 

כֶֶבהתגלותאתֶהשלבֶהשלישיֶוהאחרוןֶשלֶהתחייהֶהראשונהֶניתןֶלמצואֶ

ֶ.ֶֶזהֶהקצירֶהמאוחר;5ֶ

ֶ

םֶֶ"6-4ֶכֶֶההתגלות בּוֲֶעֵליה  ַישְּ אֹות;ִֶהתְּ ָיָדם.ֶֶָרִאיִתיִֶכסְּ ָפטִֶנַתןֶּבְּ ּוִמׁשְּ

ַתֲחוּוֶ רֶלֹאִֶהׁשְּ הֲֶאׁש  ֵאל  ַברֱֶאֹלִהים,ֶוְּ ַעלֶדְּ ֱעָרִפיםֶַעלֵֶעדּותֵֶיׁשּוַעֶוְּ ׁשֹותֶַהנ  ַנפְּ וְּ

ַעלֶָיָדםֶ ָחםֶוְּ תֶַהָתוֶַעלִֶמצְּ לּוֶא  לֹאִֶקּבְּ ָמּהֶוְּ ַצלְּ כּוִֶעםֶֶֶֶ–ַלַחָּיהֶּולְּ ָחיּוֶּוָמלְּ

ףֶָׁשִנים.ֶׁשְֶּ ל  ִחָּיהֶֶַהָמִׁשיַחֶא  ףֶַהָשִנים.ֶזֹאתֶַהתְּ ל  ָארֶַהֵמִתיםֶלֹאֶָחיּוֶַעדֶֹתםֶא 

הֵֶאיןֶַלָמו תֶ ִחָּיהֶָהִראׁשֹוָנה;ֶַעלֵֶאל  קֹוֶַּבתְּ לְּ ח  ָקדֹוׁשִֶמיֶׁש  ָשרֶוְּ אֻּ ָהִראׁשֹוָנה.ֶמְּ

כּוִֶאתֹוֶ לְּ ִימְּ ַלָמִׁשיַחֶוְּ יּוֶֹכֲהִניםֵֶלאֹלִהיםֶוְּ טֹון,ִֶכיִֶיהְּ ףֶָׁשִנים.ַהֵשִניִֶׁשלְּ ל  ֶֶ"א 

 

 התחייה השנייה 
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לאחרֶ,ֶשלֶהכופריםֶתתרחשֶאחרֶמלכותֶאלףֶהשנים(ֶהשנייה)תחייתםֶ

,ֶֶבדיןֶהסופֶי.ֶהקרבֶהאחרוןֶעםֶהשטןֶוזמןֶקצרֶלפניֶיוםֶהדיןֶהאחרון

זהֶנקראֶהמוותֶ.ֶמקוםֶשלֶחרטהֶנצחית,ֶהכופריםֶהללוֶיידונוֶלגיהנום

זוֶפרידהֶֶ.ֶזהֶהרבהֶיותרֶגרועֶממוות,ֶרקֶמוותזהֶלאֶ,ֶלמעשה.ֶהשני

זוֶגםֶהסיבהֶשאדוננוֶישועֶ.ֶמצבֶשלֶצערֶוסבלֶנצחיים,ֶנצחיתֶמאלוהים

עודֶֶ(.6ֶכֶֶההתגלות)הראשונה׳ֶֶהבתחיי׳מאושרֶוקדושֶמיֶשחלקוֶ,ֶאומר

 .ֶסיבהֶטובהֶלקחתֶאתֶהאזהרהֶשלוֶברצינות

  ה השמיימהדין בזמן עליית המאמינים 

יוםֶהדיןֶהאחרוןֶֶ.ֶגםֶהואֶדיברֶעלֶיוםֶהדיןֶהקרב,ֶבתקופתוֶאדוננוֶישוע

אלאֶבסוףֶ,ֶכאמורֶבנוסחֶהשליחים,ֶאינוֶמתרחשֶעםֶהגעתוֶלהרֶהזיתים

כךֶניתןֶֶ.ֶולפניֶהגעתםֶשלֶהשמייםֶוהארץֶהחדשים,ֶמלכותֶאלףֶהשנים

הכופריםֶוהרשעיםֶֶ,ֶאדוננוֶישועֶבסוףֶמלכותוֶשל.ֶלהביןֶגםֶבמתיֶיג

אבלֶזהֶמהֶשאלוהיםֶ,ֶייתכןֶשזהֶנשמעֶקשה.ֶֶייאספוֶויושלכוֶלגיהנום

ילכוֶלממלכתֶֶֶשיוותרוהצדיקיםֶ,ֶלאחרֶמכן.ֶחושבֶעלֶאנשיםֶשדוחיםֶאותו

ֶ.ֶֶבשמייםֶובארץֶהחדשים,ֶהאבֶהקדוש

ֶ

ֶ

תֶֶ"43-40ֶמתיֶיגֶ ִפיםֶא  אֹוסְּ מֹוֶׁש  ֵכן,ֶכְּ ִפיםֶאֹוָתםֶֶּובְּ שֹורְּ ָהֲעָשִביםֶָהָרִעיםֶוְּ

תֹוֶֶ ַלכְּ טּוִֶמַממְּ ָאָכיוִֶויַלקְּ תֶַמלְּ ַלחֶא  ן־ָהָאָדםִֶיׁשְּ ֵקץֶָהעֹוָלם.ֶּב  י הֶּבְּ ֵאׁשֶָכְךִֶיהְּ ּבְּ

לֶַתנּורֶָהֵאׁש;ֶָׁשםֶֶ ִליכּוֶאֹוָתםֶא  ַיׁשְּ ַׁשע,ֶוְּ תֶָכלֶעֹוֵשיֶָהר  א  ֵׁשלֹותֶוְּ תֶָכלֶַהַמכְּ א 

לֶָ יּוֶַהיְּ ם.ִֶמיִֶיהְּ כ תֲֶאִביה  ל  ַממְּ ׁשֶּבְּ מ  ִהירּוֶַהַצִדיִקיםֶַכש  ָלהֶַוֲחרֹוקֶַהִשַנִים.ֶָאזֶַיזְּ

ַמע!" ִּיׁשְּ ַנִיםֶלֹו,ֶׁש  ָאזְּ ֶׁש 

ָפהֶֶ"51-47ֶמתיֶיגֶ ָאסְּ ָכהֶַלָּיםֶוְּ לְּ ׁשְּ הֻּ תֶׁש  ׁש  ר  כּותֶַהָשַמִיםֶלְּ עֹודֶדֹוָמהֶַמלְּ וְּ

ָאהֶהֶ  ַמלְּ רִֶנתְּ תֹוְךִֶֶמָכלִֶמין.ֶַכֲאׁש  תֶַהּטֹוִביםֶלְּ טּוֶא  ִלקְּ בּוֶוְּ ָיׁשְּ ֱעלּוֶאֹוָתּהֶַלחֹוףֶוְּ

ִדילּוֶֶ ַיבְּ אּוֶוְּ ָאִכיםֵֶיצְּ ֵקץֶָהעֹוָלם.ֶַהַמלְּ י הֶּבְּ ִליכּו.ֶָכְךִֶיהְּ תֶָהָרִעיםִֶהׁשְּ א  ַהֵכִליםֶוְּ

לֶַתנּורֶָהֵאׁש;ֶָׁשםֶ ִליכּוֶאֹוָתםֶא  ַיׁשְּ ָׁשִעיםִֶמֵּביןֶַהַצִדיִקיםֶוְּ תֶָהרְּ ָלָלהֶא  יּוֶַהיְּ ִיהְּ

תֶָכלֶז ה?"ֵֶהִׁשיבּוֶלֹו:ֶ"ֵכן". םֶא  ֶַוֲחרֹוקֶַהִשַנִים.ֶַהִאםֲֶהִבינֹות 
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יצטרך  לא  שאף אחד, האב, אלוהיםשל כמיהה  זאת ה

 .  לגיהנום להיות מושלך

תֶַהָּבִאיםֵֶלאֹלִהיםֶָלֵכןֶהּואֶַגםֶָיכֹולֶֶ"25ֶאלֶהעבריםֶזֶ הֹוִׁשיַעֶָלנ ַצחֶא  לְּ

ִגיַעֶַּבֲעָדם ַהפְּ ֵדיֶלְּ כֹו,ִֶכיֶַחיֶהּואֶָתִמידֶכְּ ֶ.ֶ"ַדרְּ

הֶֶֶ"10-7ֶתסלוניקיםֶבֶאֶ ַגל  רִֶיתְּ ָוָחהֶַיַחדִֶעָמנּו,ֶַכֲאׁש  ָדִפים,ֶרְּ ָלֵתתֶָלכ ם,ֶַהִנרְּ וְּ

הֶֶָהָאדֹוןֵֶיׁשּוַעִֶמןֶַהָשַמִיםִֶעםֶֶ ֵאל  ָהִׁשיבֶָנָקםֶלְּ ָהָבה,ֶלְּ ֵאׁשֶל  זֹוֶּבְּ ֲאֵכיֶעֻּ ַמלְּ

שֹוַרתֲֶאדֹוֵננּוֵֶיׁשּוַע.ֶֶ ָמִעיםִֶלבְּ ֵאיָנםִֶנׁשְּ הֶׁש  ֵאל  תֶָהֱאֹלִהיםֶּולְּ ִעיםֶא  ֵאיָנםֶיֹודְּ ׁש 

זֹו, ֵניֶָהָאדֹוןֶּוֵמֲהַדרֶעֻּ לֲֶאַבדֹוןֶעֹוָלםִֶמִלפְּ םֶֹענ ׁשֶׁש  ׁשֶ ֶַהָללּוֶיַֻּּטלֲֶעֵליה  ָּיבֹואֶֶכְּ

םֶֶ יֹותֶַנֲעָרץֵֶּביןֶָכלֶַהַמֲאִמיִנים;ֶַוֲהֵריֶַאת  ִלהְּ דֹוָׁשיוֶוְּ ִהָכֵבדִֶּבקְּ ַּבּיֹוםֶַההּואֶלְּ

ֵעדּוֵתנּו. םֶלְּ ת  ֱאַמנְּ ֶ"ה 

רֶָנסּוִֶמָפָניוֶֶֶ"15-11ֶכֶֶההתגלות תֶַהּיֹוֵׁשבֶָעָליוֲֶאׁש  א  ָרִאיִתיִֶכֵסאֶָלָבןֶָגדֹולֶוְּ

ַהָשַמִים ץֶוְּ ַטִניםֶֶָהָאר  תֶַהֵמִתים,ֶַהקְּ ָרִאיִתיֶא  ם.ֶוְּ ָצאֶָלה  ,ֶּוָמקֹוםֶלֹאִֶנמְּ

רֶֶ ַתח,ֵֶספ  רֶַאֵחרִֶנפְּ חּו.ֶַגםֵֶספ  תְּ ָפִריםִֶנפְּ ֵניֶַהִכֵסאֶּוסְּ ִדיםִֶלפְּ דֹוִלים,ֶעֹומְּ ַהגְּ וְּ

פִֶ ָפִרים,ֶלְּ תּוִביםֶַּבסְּ ָבִריםֶַהכְּ טּוִֶמתֹוְךֶַהדְּ פְּ ַהֵמִתיםִֶנׁשְּ ם.ֶֶַהַחִּיים.ֶוְּ יֶַמֲעֵשיה 

ִאיׁשִֶאיׁשֶ ם,ֶוְּ תֵֶמֵתיה  נּוֶא  אֹולֶָנתְּ רֶּבֹו,ֶָמו תֶּוׁשְּ תֶַהֵמִתיםֲֶאׁש  ַהָּיםֶָנַתןֶא 

לֲֶאַגםֶָהֵאׁש.ֶז הּוֶַהָמו תֶַהֵשִניֶֶ כּוֶא  לְּ ׁשְּ אֹולֶהֻּ ַהשְּ ם.ֶַהָמו תֶוְּ ִפיֶַמֲעֵשיה  טּוֶלְּ פְּ ִנׁשְּ

ָצאֶָכתֶ– לֹאִֶנמְּ לֲֶאַגםֶָהֵאׁשֲאַגםֶָהֵאׁש.ֶּוִמיֶׁש  ַלְךֶא  ׁשְּ רֶַהַחִּיים,ֶהֻּ ֵספ  ֶ."ּובֶּבְּ

 

 

 . יקבלו את הממלכה( קדושים )המאמינים  

 . הכופרים יישארו בממלכת המתים לזמן מה

אלהֶשלאֶהיעדֶהסופיֶשלֶ.ֶהיעדֶהסופיֶלמאמיניםֶבאדוננוֶישועֶהואֶגןֶעדן

המאמיניםֶבאלוהיםֶימשלוֶביחדֶֶ.ֶמאמיניםֶבאדוננוֶישועֶהואֶהגיהנום

.ֶֶאיזהֶהבדלֶבהשוואהֶלאלהֶשאינםֶרוציםֶלהאמיןֶבֶו.ֶאיתוֶכמלךֶלנצח

אבלֶֶ.ֶקשהֶלנוֶלדמייןֶאיךֶזהֶיהיהֶלמשולֶביחדֶעםֶאדוננוֶישוע,ֶכבניֶאדם
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הואֶֶהדברֶהחשובֶביותרֶלמאמיניםֶבוֶזהֶשהםֶיהיוֶבאותוֶמקוםֶשבוֶ

 .ֶֶלעולמיֶעד,ֶזהֶיהיהֶנפלאֶומלאֶבתהילה.ֶיהיה

באותהֶמידהֶקשהֶלנוֶלדמייןֶמהֶזהֶאומרֶלחיותֶלעולמיֶעדֶעםֶֶ,ֶאולם

כברֶכיוםֶאנוֶיכוליםֶֶ.ֶוזהֶיימשךֶלנצח,ֶזהֶיהיהֶנורא.ֶהשטןֶבגיהנום

לראותֶאתֶהדבריםֶהנוראיםֶשהשטןֶמבצעֶעלֶפניֶהאדמהֶבאמצעותֶ

אנשיםֶשאינםֶשייכיםֶלאדוננוֶישועֶֶ.ֶלהנהיגֶאותםאנשיםֶשמאפשריםֶלוֶ

באופןֶלאֶ,ֶאךֶבדרךֶכלל,ֶלפעמיםֶבאופןֶמודע,ֶמוכווניםֶעלֶידיֶהשטן

 .ֶֶמודע

 ממלכת המשיח  -דברי דניאל על ממלכת השלום 

 

ֵניֶַהָשַמִיםֶָּבאֶֶ"14-13ֶדניאלֶזֶ ִהֵנהִֶעםֶַענְּ ָלה,ֶוְּ יֹונֹותֶַליְּ זְּ ח  הֶָהִייִתיֶּבְּ רֹוא 

ָפָניו. הּוָבאֶלְּ ַעדֶַעִתיקֶַהָּיִמיםִֶהִגיַעֶוְּ ןֶָאָדם,ֶוְּ ב  הֶלְּ ָחדֶַהדֹומ  ָכבֹוד א  טֹוןֶוְּ ִֶֶׁשלְּ

טֹוןֶֶ טֹונֹוִֶׁשלְּ דּוֶלֹו.ִֶׁשלְּ טֹונֹותֶָעבְּ ַהִשלְּ מֹותֶוְּ ָכלֶָהַעִמים,ֶָהאֻּ נּוֶלֹו,ֶוְּ כּותִֶנתְּ ּוַמלְּ

ה. ל  תֹוֶלֹאִֶתכְּ ַלכְּ לֹאֶָיסּורֶּוַממְּ ֶ"עֹוָלםֶׁש 

יֹונֹותֶרֹאִׁשיֶֶֶ"18-15ֶדניאלֶזֶ זְּ ח  ִּביֶוְּ ִקרְּ ָבהֶּבְּ ַעצְּ ַוֲאִניֶָדִנֵּיאל,ֶרּוִחיִֶהתְּ

ִהילּוִני. נּוֶַעלֶָכלִֶֶֶהבְּ ִתיִֶממ  תִֶּבַקׁשְּ תֶָהֱאמ  א  ִדיםֶוְּ ָחדֶָהעֹומְּ לֶא  ָקֵרבֶא  תְּ ַוא 

ָבִרים.ֶַהַחּיֹות רֶַהדְּ תֵֶפׁש  רִֶליֶַוּיֹוִדיַעִֶליֶא  ֵהןֶֶֶזֹאת.ֶַוּיֹאמ  הֶׁש  דֹולֹותֶָהֵאל  ַהגְּ

ָלָכהֶֶ תֶַהַממְּ לּוֶא  ַקּבְּ יֹוןֶיְּ לְּ דֹוֵׁשיֶע  ץ.ֶּוקְּ ָּיקּומּוֶָּבָאר  ָלִכיםֶׁש  ָּבָעהֶמְּ ַּבע,ֵֶהןֶַארְּ ַארְּ

ֵמיֶעֹוָלִמים. ַעדֶעֹולְּ ָלָכהֶַעדֶעֹוָלםֶוְּ ַיֲחִזיקּוֶַּבַממְּ ֶֶ"וְּ

 

 המאמינים ישלטו ביחד עם אדוננו ישוע  

ׁשֹותֶֶֶ"4ֶכֶֶההתגלות ַנפְּ ָיָדם.ֶוְּ ָפטִֶנַתןֶּבְּ םֶּוִמׁשְּ בּוֲֶעֵליה  ַישְּ אֹות;ִֶהתְּ ָרִאיִתיִֶכסְּ

ַתֲחוּוֶַלַחָּיהֶ רֶלֹאִֶהׁשְּ הֲֶאׁש  ֵאל  ַברֱֶאֹלִהים,ֶוְּ ַעלֶדְּ ֱעָרִפיםֶַעלֵֶעדּותֵֶיׁשּוַעֶוְּ ַהנ 

לֹאִֶקּבְֶּ ָמּהֶוְּ ַצלְּ ףֶֶּולְּ ל  כּוִֶעםֶַהָמִׁשיַחֶא  ַעלֶָיָדםֶָחיּוֶּוָמלְּ ָחםֶוְּ תֶַהָתוֶַעלִֶמצְּ לּוֶא 

ֶ"ָׁשִנים.
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ימלכו ביחד איתו ויהיו שווים  , הקדושים, המאמינים

 . לו

םֶֶ"4ֶקולוסיםֶגֶ רֶהּואֶַחֵּיינּו,ֶָאזֶַגםֶַאת  הֶַהָמִׁשיַח,ֲֶאׁש  ַגל  רִֶיתְּ ַגלּוֶַכֲאׁש  ִתתְּ

ֶֶ"ִעמֹוֶַּבֲהַדרֶָכבֹוד.

 

המאמינים יזכו , השנים של המשיח( 1000)ממלכת  בממלכת השלום

 .  כחלק משלטונם ביחד עם אדוננו ישוע, לשליטה על אומות העולם

 

ֵתןֶלֹוֶֶֶ"26ֶבֶֶההתגלות תֶַמֲעַשיֶַעדֵֶקץ,ֲֶאִניֶא  ַנֵצַחֶוְּׁשֹוֵמרֶא  כּותֶַעלֶֶַהמְּ ַסמְּ

 ֶ"ַהגֹוִיים.
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 4פרק 

 החיים  ספר                            

 ? מהו ספר החיים 

.ֶ)אדוננוֶישוע( השהֶזהֶהספרֶעלֶחיֶי.ֶספרֶהחייםֶהואֶספרֶשאלוהיםֶכתב

לאחרֶ.ֶאלוהיםֶלנצחבספרֶזהֶרשומיםֶהשמותֶשלֶכלֶהאנשיםֶשיחיוֶעםֶֶ

,ֶמקוםֶמושבוֶשלֶהשטןֶ-ולאֶלגיהנוםֶ)אנשיםֶאלהֶיגיעוֶלגןֶעדןֶ,ֶמותם

הםֶנולדיםֶמחדשֶבאמצעותֶרוחֶהקודשֶוהופכיםֶֶ(.ֶמקומםֶשלֶהכופרים

.ֶשהואֶעומדֶבראשה,ֶהםֶחבריםֶבקהילתֶהמשיח.ֶלרכושוֶשלֶאדוננוֶישוע

 .ֶאדוננוֶישוע,ֶשהחטאיהםֶכופרוֶבאמצעותֶדמוֶשלֶה

 ?  לספר החיים  שמך כיצד יגיע 

בנוֶשלֶ,ֶשמךֶיכולֶלהגיעֶלספרֶהחייםֶכאשרֶאתהֶמאמיןֶבאדוננוֶישוע

וקםֶֶ,ֶכדיֶלכפרֶעלֶחטאיֶהאנושותֶעלֶהצלבֶבןֶאדֶםהואֶהפךֶל.ֶאלוהים

יוםֶשישיֶהטובֶופסחֶמזכיריםֶלנוֶאתֶֶ.ֶלתחייהֶכעבורֶשלושהֶימים

 .ֶהאירועיםֶהאלה

אבלֶמסתברֶשלהרבהֶמאודֶֶ,ֶתלֶלעשוקנדמהֶשזהֶדברֶשֶ-להאמיןֶ

 ?ֶֶמדוע.ֶאנשיםֶזהֶמאודֶקשה

זהֶאומרֶשהואֶשולטֶ,ֶכאשרֶאתהֶמאמיןֶבאדוננוֶישועשהסיבהֶלכךֶהיאֶ

מכיווןֶשתמידֶעשיתֶ,ֶאתהֶמתחילֶלהביןֶשעדֶהיוםֶחייתֶלאֶנכון.ֶבחייך

,ֶֶהאניֶהאמיתיֶשלךֶצריךֶלהסתפקֶבמקוםֶהשני,ֶכעת.ֶךֶשלךדבריםֶבדר

אבלֶאלוהיםֶמעניקֶהרבהֶמאודֶ,ֶזהֶנשמעֶרע.ֶעליוֶלמות,ֶובמקריםֶרבים

החייםֶהחדשיםֶהאלהֶנקראיםֶגםֶ.ֶחייֶנצח,ֶחייםֶחדשיםֶאיתוֶ-בתמורהֶ

שמךֶייכתבֶבספרֶ,ֶֶוכאשרֶתיוולדֶמחדשֶ.בריאהֶחדשהאוֶ,ֶלידהֶמחדש

 .ֶֶהחיים

?ֶֶאוֶהאםֶהואֶיישארֶבוֶלתמיד?ֶהאםֶשמךֶיכולֶגםֶלהימחקֶמספרֶהחיים

מסתמכיםֶעלֶתורתֶ,ֶשמאמיניםֶעשוייםֶלחזורֶבשאלהֶאנשיםֶשטוענים



31 
 

אזֶזוֶכברֶשאלהֶֶ.ֶֶשאמרהֶשחזרהֶבשאלהֶהיאֶאפשריתֶ,ךֶ"תֶנמשהֶב

 '.ֶאלאֶאם'שלֶלהינצלֶ

איֶאפשרֶלהחליףֶחייֶֶ.ֶמקבלֶממנוֶחייֶנצֶח,ֶהמשיחֶעאדםֶשמאמיןֶבישו

'ֶֶהאבואיןֶאישֶיכולֶלחטוףֶאותןֶמידֶ:ֶ'ישועֶאמר.ֶנצחֶבחייֶנצחֶזמנייֶם

אבלֶ,ֶייתכןֶשאנשיםֶייראוֶכאילוֶהםֶמאמיניםֶבישועֶהמשיח(.29ֶֶיוחנןֶיֶֶ)

 .ֶֶישֶהרבהֶמאודֶמאמיניםֶמזויפים,ֶלרועֶהמזל.ֶמעשיהםֶיעידוֶעליהם

ניתןֶלהסיקֶשייתכןֶששמוֶשלֶאדםֶמסויםֶיימחקֶֶ,5ֶגֶֶההתגלותעלֶפיֶ

זוֶפשוטֶהבטחהֶנוספתֶשלֶֶ.ֶזהֶלאֶמהֶשנאמרֶשם,ֶאולם.ֶמספרֶהחיים

ושמוֶֶ,ֶשאםֶאדםֶיתגברֶעלֶהפיתויֶהואֶיקבלֶבגדיםֶלבנים,ֶישועאדוננוֶ

 .ֶֶבוודאותֶלאֶיימחקֶמספרֶהחיים

באנשיםֶששמותיהםֶייכתבוֶבספרֶֶ,ֶביןֶהיתר,ֶֶהטקסטיםֶהבאיםֶעוסקים

ֶ.ֶֶהחיים

ֶ

ָךֲֶאִניֶֶ"3ֶפיליפיםֶדֶֶ ַאָתה,ֲֶחֵבִריֶָהֲאִמִתי,ֶַהנֹוֵשאִֶעִמיֶָּבֹעל,ֶַגםִֶממְּ ַבֵקׁש:ֶוְּ מְּ

רֶֶ ִעםֶי ת  סֶוְּ נְּ ֵלמ  שֹוָרה,ֶַיַחדִֶעםֶקְּ ַמֲאַבקֶַהּבְּ פּוִֶעִמיֶּבְּ ַתתְּ ן;ֵֶהןִֶהׁשְּ ֲעֹזרֶָנאֶָלה 

רֶַהַחִּיים. ֵספ  םֶּבְּ מֹוֵתיה  רֶׁשְּ ָתַפיֶָלֲעבֹוָדהֲֶאׁש  ֶֶ"ׁשֻּ

ֶ

ֶ

 

ֶֶאלהֶשנולדוֶמחדשֶעלֶידיֶרוחֶהקודש?ֶמיֶהםֶאלהֶשמתגבריםֶעלֶהפיתוי

ֶ.ֶֶחייֶנצח,ֶוקיבלוֶחייםֶחדשים

ֶ

רֶֶ"5ֶגֶֶההתגלות מֹוִֶמֵספ  תֶׁשְּ הֶא  ח  מְּ לֹאֶא  ָבִניםֶוְּ ָגִדיםֶלְּ ַּבׁשֶּבְּ ַנֵצַחִֶילְּ ַהמְּ

ָאָכיו. ֵניֶַמלְּ ִלפְּ ֵניֶָאִביֶוְּ מֹוִֶלפְּ תֶׁשְּ הֶא  אֹוד  ֶֶ"ַהַחִּיים,ֶוְּ
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.ֶֶיעבדוֶאתֶהשטןהםֶלאֶ.ֶלאֶייפלוֶברשתוֶשלֶהשטן,ֶאלהֶשנולדוֶמחדש

 .ֶֶשמותיהםֶכתוביםֶבספרֶהחיים

הועלהֶכמנחהֶבבריאתֶהעולםֶמצביעהֶעלֶֶֶ(עאדוננוֶישוֶ)ֶשהשההעובדהֶ

להקריבֶאתֶ:ֶכךֶשלאלוהיםֶהאבֶהייתהֶתוכניתֶמהיוםֶהראשוןֶלבריאה

?ֶֶהאםֶאלוהיםֶידעֶשהםֶיחטאֶו.ֶבנוֶכדיֶלכפרֶעלֶחטאיֶבניֶהאדםֶבעתיד

ֶֶהואֶכן?ֶהיהֶמסוגלֶלמנועֶאתֶהנפילההאםֶהואֶלאֶ.ֶהואֶיודעֶהכל,ֶכן

ֶ.ֶֶאבלֶהואֶרצהֶשאנשיםֶיחליטוֶבעצמם,ֶהיהֶמסוגל

ֶ

ֶ

ִנַתןֶָלּהֶֶֶ"8-7ֶיגֶֶההתגלות ָחם,ֶוְּ ַנצְּ דֹוִׁשיםֶּולְּ ָחָמהִֶעםֶַהקְּ ַתרֶָלּהֶַלֲעשֹותִֶמלְּ הֻּ

ָמה,ֶ אֻּ ָלׁשֹוןֶוְּ ַעםֶוְּ טֶוְּ טֹוןֶַעלֶָכלֵֶׁשב  רֶלֹאִֶׁשלְּ ץֲֶאׁש  ֵביֶָהָאר  ַתֲחוּוֶָלּהֶָכלֶיֹוׁשְּ ִיׁשְּ וְּ

הֶַהָשחּוטֵֶמִהָּוֵסדֵֶתֵבל. לֶַהש  רֶַהַחִּייםֶׁש  ֵספ  םֶּבְּ מֹוֵתיה  בּוֶׁשְּ תְּ ֶ"ִנכְּ

 

.ֶֶהשמותֶשלֶהאנשיםֶשיינצלוֶכתוביםֶבספרֶהחייםֶמרגעֶבריאתֶהעולם

,ֶֶכן.ֶומיֶלא,ֶאלוהיםֶידעֶמיֶיאמיןֶבישוע,ֶכברֶבאותוֶזמן?ֶכיצדֶזהֶייתכֶן

כאשרֶאדםֶמאבדֶאתֶדרכוֶהואֶאףֶפעםֶלאֶיכולֶלהאשיםֶ.ֶהואֶיודעֶהכל

הואֶעשהֶאתֶהכלֶכדיֶֶוֶ,וושעמכיווןֶשאלוהיםֶרוצהֶשכולםֶיֶי,ֶאתֶאלוהים

כאשרֶ(.16ֶיוחנןֶגֶ)אדוננוֶישועֶ,ֶהואֶאפילוֶהקריבֶאתֶבנו.ֶשזהֶיקרה

אדוננוֶישועֶניצבֶשםֶכלֶֶ.ֶהבחירהֶשלוֶאוֶשלהזוֶ,ֶאדםֶמאבדֶאתֶדרכו

האדםֶֶ,ֶאבלֶלעתיםֶקרובות!'ֶבואוֶאליי,ֶ'העתֶעםֶזרועותֶפתוחותֶוקורא

ֶ!'ֶאניֶלאֶרוצה'מחליטֶ

ֶ

ֶ

לֱֶאֹלִהיםֶ)ֶ"2ֶכיפאֶאֶאֶ םֶׁש  ד  ִדיָעתֹוִֶמק  אלֶהתושביםֶהנבחרים...(ֶַעל־ִפיֶיְּ

ִצּיּותֵֶיׁשּוַעֶ ִקדּוׁשֶָהרּוַח,ֶלְּ עּוֶֶָהָאב,ֶּבְּ פְּ ָׁשלֹוםִֶיׁשְּ דֶוְּ ס  ַהָזַיתֶָדמֹו:ֶח  ַהָמִׁשיַחֶוְּ

ִּביר. ַמכְּ ֶֶ"ֲעֵליכ םֶלְּ



33 
 

ִהיאֲֶעִתיָדהֶַלֲעלֹותִֶמןֶֶֶ"8ֶיזֶֶההתגלות ֵאינ ָנה,ֶוְּ ָתהֶוְּ רֶָרִאיָתֶָהיְּ ַהַחָּיהֲֶאׁש 

ָמםֶלֹאֶ רֶׁשְּ ץֲֶאׁש  ֵביֶָהָאר  יֹוׁשְּ כ תֶָלֲאַבדֹון.ֶוְּ ָלל  הֹוםֶוְּ רֶַהַחִּייםֶֶַהתְּ ֵספ  ַתבֶּבְּ ִנכְּ

ֵאינ ָנהֶַוֲעִתיָדהֶֶ ָתהֶוְּ ָהיְּ תֶַהַחָּיהֶׁש  אּוֶא  רִֶירְּ אּוֶַכֲאׁש  ַפלְּ ֵמֵעתִֶהָּוֵסדֵֶתֵבלִֶיתְּ

ֶ"ָלבֹוא.

 

אלוהיםֶֶ,ֶביוםֶהדיןֶהאחרוןֶשיתרחשֶלפניֶתחילתֶהשמייםֶוהארץֶהחדשים

ֶ-המעשיםֶשלֶכלֶבניֶהאדםֶנרשמיםֶבספריםֶהאלהֶ.ֶיפתחֶאתֶספריו

האנשיםֶששמותיהםֶכתוביםֶבספרֶהחייםֶיינצלוֶויזכוֶבחייֶֶ.ֶלטובֶולרע

משכנוֶשלֶ,ֶאלאֶשאינםֶמוזכריםֶבספרֶזהֶיגיעוֶלגיהנום.ֶנצחֶעםֶאלוהים

ֶ.ֶהשטן

ֶ

ָרִאיִתיֶ"15-12ֶכֶֶההתגלות תֶוְּ ַטִנים,ֶַהֵמִתיםֶא  דֹוִליםֶַהקְּ ַהגְּ ִדים,ֶוְּ ֵניֶעֹומְּ ִֶֶלפְּ

ָפִריםֶַהִכֵסא חּוֶּוסְּ תְּ רֶֶַגם.ִֶנפְּ ַתחֶַאֵחרֵֶספ  ר,ִֶנפְּ ַהֵמִתים.ֶַהַחִּייםֵֶספ  טּוֶוְּ פְּ ִֶֶנׁשְּ

ָבִריםִֶמתֹוְך תּוִביםֶַהדְּ ָפִריםֶַהכְּ ִפֶי,ֶַּבסְּ םֶלְּ תֶָנַתןֶֶַהָּיֶם.ֶַמֲעֵשיה  רֶַהֵמִתיםֶא  ֲֶֶאׁש 

אֹוֶָמו ת,ֶּבֹו נּוֶלּוׁשְּ תֶָנתְּ םֶא  ִאיׁש,ֵֶמֵתיה  טּוִֶאיׁשֶוְּ פְּ ִפיִֶנׁשְּ םֶלְּ ֶֶַהָמו תֶ.ַמֲעֵשיה 

אֹול ַהשְּ כּוֶוְּ לְּ ׁשְּ לֶהֻּ לֹאֶּוִמיֶ.ָהֵאׁשֲֶאַגםֶ–ֶַהֵשִניֶַהָמו תֶז הּו.ֶָהֵאׁשֲֶאַגםֶֶא  ֶֶׁש 

ָצא רֶָכתּובִֶנמְּ ֵספ  ַלְך,ֶֶַהַחִּייםֶּבְּ ׁשְּ לֶהֻּ  ".ָהֵאׁשֲֶאַגםֶא 

ֶ

ר,ִֶכיִֶאםֶֶ)...(ֶֶ"27ֶכאֶֶההתגלות ק  עֹוֵשהֶתֹוֵעָבהֶָוׁש  יָהֶָכלֶָטֵמאֶוְּ לֹאִֶיָכֵנסֵֶאל  וְּ

ה. לֶַהש  רֶַהַחִּייםֶׁש  ֵספ  תּוִביםֶּבְּ ֶ"ַהכְּ

ַרעֶֶ"19ֶכבֶֶההתגלות בּוָאהֶַהזֹאת,ִֶיגְּ רֶַהנְּ ֵריֵֶספ  ַרעִֶמִדבְּ ִאיׁשִֶאםִֶיגְּ וְּ

קֹוֵֶמֵעץֶַהַחִּייםֶּוֵמִעירֶ לְּ תֶח  רֶֶָהֱאֹלִהיםֶא  תּוִביםֶַּבֵספ  ָבִריםֶַהכְּ ׁש,ִֶמןֶַהדְּ ַהֹקד 

ה. ֶ"ַהז 

ֶ

 

 .  ויוושעאלוהים רוצה שכל בני האדם י
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בחברתֶהשטןֶ,ֶויישארוֶלתמידֶבגיהנום,ֶזהֶנוראֶאםֶאנשיםֶיאבדוֶלעד

,ֶהואֶרוצהֶשכלֶהאנשיםֶיינצלו;ֶאלוהיםֶאינוֶרוצהֶאתֶזה.ֶוהשדיםֶשלו

 .ֶעלֶפיֶהתנאיםֶשלו...ֶאבל

האדםֶחטאֶבזהֶשהקשיבֶיותרֶלשטןֶ.ֶמכיווןֶשהאדםֶחטאֶקשותֶלאלוהים

האדםֶבחרֶאתֶהשטןֶולאֶ,ֶבגןֶעדן.ֶמאשרֶצייתֶלאלוהיםֶואהבֶאותו

ֶֶישֶחלקכולנוֶלכצאצאיוֶשלֶהאדםֶהראשון,ֶ,ֶלכן.ֶהקשיבֶלדבריֶאלוהים

אלוהיםֶֶכולנוֶירשנוֶאתֶהאופיֶהחוטאֶשלֶהאדםֶהראשון.ֶֶ.בחטאֶהקדמון

אבלֶזוֶבדיוקֶהסיבהֶלכךֶשאדוננוֶֶ.ֶצדיקֶוקדושֶחייבֶלהענישֶאתֶהחוטאים

הזעםֶוהדיןֶשלֶאלוהיםֶעבורֶֶ,ֶעונשאתֶהלקבלֶעלֶעצמוֶכדיֶֶֶ–ישועֶהגיעֶ

 .ֶהחטא

יֶנצחֶֶיזכוֶלחֶי,ֶאנשיםֶשמאמיניםֶשבנוֶשלֶאלוהיםֶמתֶעבורֶחטאיהֶם

ֶ.ֶמאלוהיםֶולאֶיגיעוֶלגיהנוֶם

ֶ

ֶ

ִציֵריֶֶֶ"6ֶישעיהֶמטֶ ֵטיֶַיֲעֹקבֶּונְּ ת־ִׁשבְּ ָהִקיםֶא  דֶלְּ ב  ָךִֶליֶע  יֹותְּ רֶָנֵקלִֶמהְּ ַוּיֹאמ 

ץ." ֵצהֶָהָאר  ׁשּוָעִתיֶַעד־קְּ יֹותֶיְּ אֹורֶגֹוִיםִֶלהְּ ַתִתיָךֶלְּ ָהִׁשיב;ֶּונְּ ָרֵאלֶלְּ ִֶישְּ

ָחֹפץֶֶֶ"32-23ֶיחזקאלֶיחֶ ׁשּובֹוֶה  םֲֶאֹדָניֶיהוהֲֶהלֹואֶּבְּ אֻּ ֹפץֶמֹותֶָרָׁשעֶנְּ חְּ א 

יּו. ָהִׁשיבּוִֶוחְּ םֲֶאֹדָניֶיהוהֶוְּ אֻּ מֹותֶַהֵמתֶנְּ ֹפץֶּבְּ חְּ ָחָיה.ֶ)...(ִֶכיֶלֹאֶא  ָרָכיוֶוְּ ֶֶ"ִמדְּ

מֹותֶָהָרָׁשעֶֶ"11ֶיחזקאלֶלגֶ ֹפץֶּבְּ חְּ םֲֶאֹדָניֶיהוהִֶאם־א  אֻּ םֶַחי־ָאִניֶנְּ ֱאֹמרֲֶאֵליה 

ָלָמהֶָתמּותּוֵֶּביתִֶכיִֶאם־ ֵכיכ םֶָהָרִעיםֶוְּ ָחָיהֶׁשּובּוִֶמַדרְּ כֹוֶוְּ ׁשּובֶָרָׁשעִֶמַדרְּ ּבְּ

ָרֵאל. ֶ"ִישְּ

עֹוִליםֶֶ" 24-23לוקסֶידֶ לֶַהִמׁשְּ א  ָרִכיםֶוְּ לֶַהדְּ ד,ֶ'ֵצאֶא  ב  לֶָהע  ָאַמרֶָהָאדֹוןֶא 

ִּיָמֵלאֶ ֵדיֶׁש  ִהָכֵנסֶכְּ ַאֵלץֲֶאָנִׁשיםֶלְּ ֵּביִתי.'ֶאֹוֵמרֲֶאִניֶָלכ ם,ִֶאיׁשֵֶמאֹוָתםֶָהֲאָנִׁשיםֶֶוְּ

עּוָדִתי.ֶ" תֶסְּ ַעםֶא  נּוֶלֹאִֶיטְּ מְּ זְּ הֻּ ֶׁש 

חֹוֵזרֶֶֶ"7ֶלוקסֶטוֶ ָחדֶׁש  ָחהֶַּבָשַמִיםֶַעלֶחֹוֵטאֶא  י הִֶשמְּ אֹוֵמרֲֶאִניֶָלכ ם,ֶָכְךִֶתהְּ

ָעהֶַצִדי ִתׁשְּ ִעיםֶוְּ רֶַעלִֶתׁשְּ ׁשּוָבה,ֶיֹוֵתרֵֶמֲאׁש  ִריִכיםִֶֶּבתְּ ֵאיָנםֶצְּ ִקיםֶׁש 

ׁשּוָבה." ִֶלתְּ



35 
 

ֶ

ןֶ־ֶ"17-14ֶיוחנןֶגֶֶ ּיּוַרםֶּב  ָּבר,ֶָכְךֶָצִריְךֶׁש  תֶַהָנָחׁשֶַּבִמדְּ הֶא  ִּביַּהֶֹמׁש  ִהגְּ מֹוֶׁש  ּוכְּ

תֶָהעֹוָלםֶ ָכלֶַהַמֲאִמיןֶּבֹו;ִֶכיֶֹכהֶָאַהבֱֶאֹלִהיםֶא  יּוֶַחֵּייֶעֹוָלםֶלְּ ַמַעןִֶיהְּ ָהָאָדםֶלְּ

יּוֶֶַעדִֶכיֶָנתֶַ ָלאֶַחֵּייֶעֹוָלםִֶיהְּ ַמַעןֶלֹאֶיֹאַבדֶָכלֶַהַמֲאִמיןֶּבֹו,ֶא  ִחידֹוֶלְּ נֹוֶיְּ תֶּבְּ ןֶא 

ֵדיֶֶ ָלאֶכְּ תֶָהעֹוָלם,ֶא  ֹפטֶא  לֶָהעֹוָלםִֶלׁשְּ נֹוֶא  תֶּבְּ לֹו.ֵֶהןֶָהֱאֹלִהיםֶלֹאֶָׁשַלחֶא 

ִּיָּוַׁשעֶָהעֹוָלםֶַעל־ָיָדיו.ֶ" ֶׁש 

ֶ

ָחֵפץֶֶֶטֹובֶַהָדָברֶֶ"5-3ֶטימותיאוסֶאֶבֶ ֵעיֵניֱֶאֹלִהיםֶמֹוִׁשיֵענּו,ֶה  ָרצּויֶּבְּ הֶוְּ ַהז 

ַתֵּוְךֶֶ ָחדֶַהמְּ א  ָחדֶָהֱאֹלִהים,ֶוְּ ת.ֵֶהןֶא  ַהָכַרתֶָהֱאמ  ַיִגיעּוֶלְּ עּוֶוְּ ֵניֶָאָדםִֶיָּוׁשְּ ָכלֶּבְּ ׁש 

ֵניֶָאָדם,ֶָהָאָדםֶַהָמִׁשיַחֵֶיׁשּוַע. ֶֶ"ֵּביןֱֶאֹלִהיםִֶלבְּ

ֶ

ִביםֶזֹאתֵֶֶאיןֶיהוהֶֶ"9ֶכיפאֶבֶגֶ ֵּיׁשֶַהחֹוׁשְּ מֹוֶׁש  ִטיַח,ֶכְּ רִֶהבְּ ַאֵחרֶַּבָדָברֲֶאׁש  מְּ

ָלאֶֶ ּיֹאַבדִֶאיׁש,ֶא  הֶׁש  ְךֶַאַפִים;ֵֶאיןֶהּואֶרֹוצ  ֹאר  םֶּבְּ הּואֶנֹוֵהגֶָּבכ  ָלאֶׁש  ִאחּור,ֶא  לְּ

ׁשּוָבה. ַהֹכלֶָיבֹואּוִֶליֵדיֶתְּ ֶֶ"ׁש 

ֶ

 

 ". עתי עד קצה הארץונתתיך לאור גויים להיות ישו" 

 ? מה הדבר החשוב ביותר בחיים

איןֶֶ.ֶשאומריםֶשהדברֶהחשובֶביותרֶבחייםֶזהֶבריאות,ֶישֶהרבהֶאנשים

 .COVID-19ֶשזהֶמובןֶבתקופהֶהנוכחיתֶשלֶ,ֶספק

לאןֶבניֶהאדםֶֶ:ֶויצוצוֶשאלותֶכגון,ֶלאחרֶהחייםֶהאלהֶיבואוֶחייֶנצֶח,ֶאולם

אוֶלחייֶנצחֶֶ,ֶהאםֶהםֶיזכוֶלחייֶנצחֶעםֶאלוהיםֶואדוננוֶישוע?ֶיגיעוֶאז

הדברֶהחשובֶביותרֶבחייוֶשלֶהאדםֶהואֶהאםֶישֶלוֶֶ?ֶבגיהנוםֶעםֶהשטן

האםֶהואֶיודעֶשישועֶכיפרֶגםֶעלֶהחטאיםֶֶֶֶ-אדוננוֶישועקשרֶאישיֶעםֶ

 ֶ.שלוֶעלֶהצלב
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הדברֶהחשובֶביותרֶבחייוֶשלֶ.ֶאדוננוֶישועֶסיפקֶתשובהֶברורהֶלשאלהֶזו

מהֶ.ֶכלֶאדםֶצריךֶלחתורֶלהגיעֶלשם.ֶאדםֶזהֶלמצואֶאתֶממלכתֶאלוהים

 ?ֶֶבדיוק,ֶזהֶאומר

במזוןֶשישֶלוֶערךֶֶזהֶעוסקֶ.ֶאדוננוֶישועֶמספקֶהסברֶנוסף,27ֶביוחנןֶוֶֶ

לחםֶהחייםֶהואֶ.ֶהואֶלחםֶהחייםֶמהשמיים.ֶבעצמוֶֶעוזהֶאדוננוֶישו,ֶנצחי

 .ֶֶחטאיםֶשלֶכלֶמיֶשמאמיןֶבוהעלֶשאותוֶהקריבֶעלֶהצלבֶכדיֶלכפרֶ,ֶגופו

זוֶהסיבהֶלכךֶשהואֶאמרֶשמריםֶ.ֶמריםֶישבהֶלמרגלותיוֶכדיֶללמודֶממנו

עסוקהֶבכלֶמיניֶשהייתהֶ,ֶמרתא,ֶקיבלהֶהחלטהֶטובהֶיותרֶמאחותה

 ...ֶאבלֶבכלֶזאת,ֶאמנםֶפעילויותֶשימושיותֶ-פעילויותֶ

.ֶֶטקסטיםֶאחריםֶבכתביֶהקודשֶמכווניםֶאתֶהאדםֶלדברֶההכרחיֶהיחיד

,ֶֶהדברֶהיחידֶשעלינוֶלעשותֶהואֶלאהובֶאתֶאלוהיםֶיותרֶמכלֶדברֶאחר

זהֶהדברֶהחשובֶ.ֶהואֶהמכפרֶעלֶחטאינו,ֶבנו,ֶולהכירֶבזהֶשישועֶהמשיח

ֶ.ֶֶכלֶשארֶהדבריםֶנובעיםֶממנו.ֶביותרֶבחיים

ֶ

ֶ

ַאלֶֶֶ"32-29ֶלוקסֶיבֶ תּו,ֶוְּ לּוֶּוָמהִֶתׁשְּ יּוֶׁשֹוֲאִליםֶָמהֶתֹאכְּ ם,ֶַאלִֶתהְּ ַגםֶַאת 

ם,ֶ ַאת  ה,ֶוְּ ָבִריםֶָהֵאל  תֶָכלֶַהדְּ ִׁשיםֶא  ַבקְּ מֹותֶָהעֹוָלםֶמְּ יּוֶדֹוֲאִגים.ִֶכיֶאֻּ ִתהְּ

ם ַאת  פּוֲֶֶֶאִביכ םֶיֹוֵדַעֶׁש  הִֶיָּוסְּ ָכלֵֶאל  כּותֹו,ֶוְּ תֶַמלְּ ׁשּוֶא  ם.ֶָלֵכןֶַּבקְּ ִריִכיםֶָלה  צְּ

תֶֶ ֵניֲֶאִביכ םֶָלֵתתֶָלכ םֶא  ָרצֹוןֶָהָיהִֶמִלפְּ רֶָקָטן,ִֶכיֶלְּ ָלכ ם.ֶַאלִֶתיָראֵֶעד 

כּות." ֶַהַמלְּ

ׁשֹוֶ"24ֶיוחנןֶהֶ ָבִריֶּוַמֲאִמיןֶלְּ תֶדְּ ִחיֵֶיׁשֶלֹוֶַחֵּייֶֶָאֵמןֲֶאִניֶאֹוֵמרֶָלכ ם,ֶַהשֹוֵמַעֶא  לְּ

ַחִּיים.ֶ" ָפטִֶכיִֶאםֶָעַברִֶמָמו תֶלְּ ִמׁשְּ ֵאינֹוֶָּבאֶּבְּ ֶעֹוָלם,ֶוְּ

ֶ

כֹותֶַאֲחַריֶַוֲאִניֶֶֶ"29-27ֶיוחנןֶיֶ תֶקֹוִליֶַוֲאִניֶַמִכירֶאֹוָתן;ֵֶהןֶהֹולְּ עֹותֶא  צֹאִניֶׁשֹומְּ

עֹוָלם,ֶַאףֶלֹא ָנהֶלְּ לֹאֶתֹאַבדְּ ןֶַחֵּייֶעֹוָלם;ֶוְּ ַיֲחֹטףֶאֹוָתןִֶאיׁשִֶמָּיִדי.ֶָאִביֶֶֶנֹוֵתןֶָלה 

ֵאיןִֶאיׁשֶָיכֹולֶַלֲחֹטףֶאֹוָתןִֶמָּידֶָהָאב." ָנַתןֶאֹוָתןִֶליֶָגדֹולִֶמֹכל,ֶוְּ ֶׁש 
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ֵאיןֶלֹוֶַהֵּבןֵֶאיןֶלֹוֶַהַחִּיים.ֶ"5-12ֶיוחנןֶאֶ ֵּיׁשֶלֹוֶַהֵּבןֵֶיׁשֶלֹוֶַהַחִּיים.ִֶמיֶׁש  ֶֶ"ִמיֶׁש 

ֶ

ֶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 5פרק                     

 המאמינים  של  לשמיים  העלייה      

 העלייה לשמיים של אלה שמאמינים בישוע המשיח  
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.ֶבבירורמשהוֶשונהֶֶ-אלאֶעלֶהתגלותוֶ,ֶאדוננוֶישועֶאינוֶמדברֶעלֶחזרתו

הואֶנותןֶֶ.ֶהואֶיופיעֶעלֶהענניםֶכדיֶלאסוףֶאתֶצאןֶמרעיתו,ֶביוםֶהתגלותו

 .ֶֶלאנשיםֶאזהרהֶחמורהֶלהקפידֶלהשתייךֶלאלהֶשיעלוֶלשמיים

לאֶרקֶ.ֶהשליחֶמספקֶמידעֶנוסףֶעלֶהעלייהֶלשמייםֶשלֶהמאמיניםֶשאול

אלאֶגםֶאלהֶשהאמינוֶבישועֶ,ֶיחיוֶבאותהֶתקופהֶיעלוֶלשמייםשֶהאל

גםֶֶ.ֶעםֶגוףֶחדש,ֶחֶיקומוֶלתחייהֶויפגשוֶאתֶאלוהיםֶבאווירהמשי

בדומהֶלגוףֶשאדוננוֶישועֶקיבלֶֶֶ-האנשיםֶשעדייןֶחייםֶיקבלוֶגוףֶחדשֶ

 .ֶכאשרֶקםֶלתחייה

 .  אומר אדוננו ישוע",  היו מוכנים, לכן"

 .  מכיוון שהוא יגיע בשעה שבה לא תצפו לו ,היו מוכנים, גם אתם

 

 

םֱֶהיּוֶדֹוִמיםֶֶֶ"37-35ֶלוקסֶיבֶ ַאת  קֹות.ֶוְּ נֹורֹוֵתיכ םֶדֹולְּ ֵניכ םֲֶחגּוִריםֶּומְּ יּוֶָמתְּ ִיהְּ

קֹוֶֶ ָדפְּ בֹואֹוֶּובְּ ּבְּ ןֶׁש  ֹאפ  ָנה,ֶּבְּ בֹואֹוִֶמןֶַהֲחתֻּ ִצִפָּיהֶלְּ ַחִכיםֶַלֲאדֹוָנםֶּבְּ ַלֲאָנִׁשיםֶַהמְּ

חּו תְּ ִדיםֶַעלִֶֶֶיפְּ ָצֵאםֶעֹומְּ בֹואֹוִֶימְּ רֶָהָאדֹוןֶּבְּ ֵריֶאֹוָתםֶָהֲעָבִדיםֲֶאׁש  לֹוִֶמָּיד.ֶַאׁשְּ

ָׁשֵרתֶֶ ִיַגׁשֶלְּ ָניו,ֶיֹוִׁשיֵבם,ֶוְּ תֶָמתְּ ָמר.ֶָאֵמןֶאֹוֵמרֲֶאִניֶָלכ ם,ֶהּואֶי ֱאֹזרֶא  ַהִמׁשְּ

ֶֶֶ"אֹוָתם.

תֶֶ"40-38ֶלוקסֶיבֶ ֹמר  ִאםֶָיבֹואֶָּבַאׁשְּ ִליִׁשיתֶֶוְּ תֶַהשְּ ֹמר  ִנָּיהֶאֹוֶָּבַאׁשְּ ַהשְּ

ֵאיזֹוֶ עּו:ִֶאלּוֶָיַדעֶַּבַעלֶַהַּבִיתֶּבְּ ה.ֶזֹאתֶדְּ ֵריֶָהֲעָבִדיםֶָהֵאל  ָצֵאםֶָכְך,ֶַאׁשְּ ִימְּ וְּ

ןֶ־ םֱֶהיּוֶמּוָכִנים,ִֶכיֶּב  לֵֶּביתֹו.ֶַגםֶַאת  ֹדרֶא  ָׁשָעהֶָיבֹואֶַהַגָנב,ֶלֹאֶָהָיהֶַמִניַחֶַלחְּ

כ ם.ֶ"ָהאֶָ תְּ הֶַעלֶַדעְּ לֹאֶַתֲעל  ָׁשָעהֶׁש  ֶָדםֶָיבֹואֶּבְּ

ֲאִניֶֶֶ"3-2ֶיוחנןֶידֶ לּוםֶָהִייִתיֶאֹוֵמרֶָלכ םֶׁש  עֹונֹותֶַרִּבים.ֶלּוֵלאֵֶכן,ֶכְּ ֵביתֶָאִביֶמְּ ּבְּ

כ םֵֶאַליֶ תְּ ַקחֶא  א  ָאִכיןֶָלכ םֶָמקֹום,ֶָאׁשּובֶוְּ ִאםֵֶאֵלְךֶוְּ ָהִכיןֶָלכ םֶָמקֹום?ֶוְּ הֹוֵלְךֶלְּ

מֶַ רֲֶאִניֶָׁשם."לְּ םֶַּבֲאׁש  יּוֶַגםֶַאת   ַעןִֶתהְּ
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השליח מסביר לנו באופן ברור כיצד תתרחש העלייה  

 .  ומי יעלו לשמיים,  לשמיים של המאמינים

 

נֹוֵגַעִֶליֵׁשֵניֶֶַאַחי,ֵֶאיןֶָאנּוֶרֹוִציםֶֶ"14-13ֶתסלוניקיםֶאֶדֶ ֵּיָעֵלםִֶמכ םֶָמהֶש  ׁש 

ָנםֶַמֲאִמיִניםֶ ָוה.ִֶאםֶָאמְּ םִֶתקְּ רֵֶאיןֶָלה  בּוֶַכֲאֵחִריםֲֶאׁש  ַעצְּ לֹאִֶתתְּ ֵדיֶׁש  ָעָפר,ֶכְּ

ֵׁשִנים,ֶ תֶַהּיְּ ִחָּיה,ֶָכְךֱֶאֹלִהיםֶָיִביאֶַיַחדִֶאתֹוֶַגםֶא  ָקםִֶלתְּ ֵּיׁשּוַעֵֶמתֶוְּ ָאנּוֶׁש 

ָצעּו מְּ א  ֶֶ"תֵֶיׁשּוַע.ּבְּ

ַברֶָהָאדֹון:ֶֶֶ"18-15ֶֶדֶתסלוניקיםֶא ִריםֶָלכ םֶַעל־ִפיֶדְּ ִהֵנהֶזֹאתֶָאנּוֶאֹומְּ

ֵכןֶָהָאדֹוןֶֶ תֶַהֵמִתים,ֶׁש  ִדיםֶא  רִֶנָשֵארֶַעדֶּבֹואֶָהָאדֹוןֶלֹאֶַנקְּ נּוֶַהַחִּייםֲֶאׁש  ֲאַנחְּ

ָדה,ֶּבְֶּ קֻּ לֶפְּ ִריָאהֶׁש  מֹוֵֶיֵרדִֶמןֶַהָשַמִיםִֶּבקְּ ׁשֹוַפרֶֶַעצְּ ָאִכיםֶּובְּ קֹולֶַשרֶַהַמלְּ

ָאִריםֶ נּוֶַהִנׁשְּ ַהֵמִתיםֶַהַשָּיִכיםֶַלָמִׁשיַחֶָיקּומּוִֶראׁשֹוָנה.ֶַאֲחֵריֵֶכןֲֶאַנחְּ ֱאֹלִהים,ֶוְּ

י הֶָתִמידִֶעםֶֶ ָכְךִֶנהְּ תֶָהָאדֹוןֶָּבֲאִויר,ֶוְּ ֹגׁשֶא  ַּבַחִּייםִֶנָלַקחֶַיַחדִֶאָתםֶַּבֲעָנִניםִֶלפְּ

ה.ָהָאדֹו ָבִריםֶָהֵאל  תֶז הֶַּבדְּ דּוֶז הֶא  ֶ"ן.ֶַעלֵֶכןֶעֹודְּ

ִהֵנהֶסֹודֶַאִגידֶָלכ ם:ֶלֹאֶכָֻּלנּוֶָנמּות,ֲֶאָבלֶכָֻּלנּוֶֶ"52-51ֶקורינתיםֶאֶטוֶֶ

ׁשֹוָפרֶ ֵכןִֶיָתַקעֶּבְּ ףֶַעִיןֶַּבשֹוָפרֶָהַאֲחרֹון,ֶׁש  ר  ה  ַגעֶּוכְּ ַתנ הִֶּבןֶר  ַהֵמִתיםֶָיקּומּוִֶֶנׁשְּ וְּ

ַתנ ה. נּוִֶנׁשְּ ִליִֶכָליֹוןֶַוֲאַנחְּ ֶ"ּבְּ

 ( 5כ  ההתגלותראה גם )

כפיֶשהייתהֶהקהילהֶשלֶֶ,ֶהעלייהֶלשמייםֶשלֶהמאמיניםֶלוטהֶבערפל

העלייהֶֶ.ֶזהֶעדייןֶהמצבֶגםֶכיוֶם,ֶועבורֶאנשיםֶרביםֶ,ךֶ"תנישועֶהמשיחֶב

ולאֶתהיהֶ,ֶֶלשמייםֶשלֶהמאמיניםֶלאֶתתרחשֶבעקבותֶסימניםֶמקדימים

.ֶֶאליהוֶהנביאֶואדוננוֶישוע,ֶבדומהֶלעלייהֶלשמייםֶשלֶחנוךֶ-אירועֶציבוריֶ

כןֶיהיוֶסימניםֶמקדימיםֶלהגעהֶהשנייהֶשלֶאדוננוֶישועֶעלֶהרֶֶ,ֶאולם

 .ֶֶאפרטֶיותרֶבנושאֶזהֶבהמשךאניֶ.ֶהזיתים

למעטֶמשפחתוֶֶ,ֶחנוךֶנלקחֶלפניֶשהמבולֶהגיעֶלארץֶוהטביעֶאתֶכולֶם

 .ֶשלֶנוח
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הכופריםֶֶ.ֶהמאמיניםֶיילקחוֶלשמייםֶלפניֶהצרהֶהגדולה,ֶבאותוֶאופן

לפעמיםֶֶ.ֶביןֶאםֶהםֶיהודיםֶוביןֶאםֶלאו,ֶיישארוֶמאחורֶעלֶפניֶהאדמה

,ֶֶםֶשלֶהמאמיניםֶהםֶאנטישמיםאומריםֶשאנשיםֶשמאמיניםֶבעלייהֶלשמיי

 .ֶֶאךֶלאֶיהודים,ֶמכיווןֶשהםֶמאמיניםֶשנוצריםֶיימלטוֶמהצרהֶהגדולה

,ֶבזמןֶהעלייהֶלשמייםֶשלֶהמאמינים.ֶזוֶהצגהֶלאֶנכונהֶשלֶהאירועֶהזה

גםֶיהודיםֶֶ.ֶולאֶביןֶיהודיםֶלנוצרים,ֶהאבחנהֶתהיהֶביןֶמאמיניםֶלכופרים

שהםֶשייכיםֶלקהילהֶשלֶישועֶמכיווןֶ,ֶשמאמיניםֶבמשיחֶיעלוֶלשמיים

ישועֶאומרֶשהואֶלאֶמתפללֶלאביוֶשיוציאֶאת15ֶֶֶֶביוחנןֶיזֶֶ.ֶהמשיח

,ֶֶאולם.ֶזהֶמתייחסֶלתקופהֶשלפניֶהצרהֶהגדולה,ֶכן.ֶהמאמיניםֶמהעולם

ביחדֶעםֶאלהֶֶ,ֶהםֶאכןֶיעלוֶלשמיים,ֶברגעֶשמספרֶהמאמיניםֶיושלם

 .ֶשמתו

 ?המאמיניםמתי תתרחש העלייה לשמיים של  

העלייהֶלשמייםֶשלֶהמאמיניםֶתתרחשֶכאשרֶאדוננוֶישועֶיגיעֶויתגלהֶ

אולםֶהואֶסיפקֶלנוֶמידעֶֶ,ֶאיננוֶיודעיםֶאתֶהזמןֶהמדויק.ֶבפניֶמאמיניו

ֶ.ֶבקשרֶלמועדֶהגעתוֶהצפוֶי

י ה.ֶֶ"2ֶיוחנןֶאֶגֶֶ ָלהֶָמהִֶנהְּ עֹודֶלֹאִֶנגְּ נּו,ֶוְּ ֵדיֱֶאֹלִהיםֲֶאַנחְּ ָׁשוֶַילְּ ֲאהּוַבי,ֶַעכְּ

הּוא.יֹו מֹוֶׁש  הֶאֹותֹוֶכְּ א  י הֶָכמֹוהּו,ִֶכיִֶנרְּ הִֶנהְּ רִֶיָגל  ַכֲאׁש  ִעיםֶָאנּוֶׁש   ֶ"דְּ

 הצלה מהזעם הצפוי של השה 

הטקסטיםֶהבאיםֶמסביריםֶזאתֶ?ֶמדועֶהמאמיניםֶנלקחיםֶלשמיים

ומכותֶֶֶפורענויותיהיוֶהרבהֶ,ֶבמהלךֶשבעֶשנותֶהצרהֶהגדולה.ֶבבירור

 (.16ֶֶוֶֶההתגלות'ֶ)זעםֶהשה'כתביֶהקודשֶקוראיםֶלזהֶ.ֶבעולם

ניתןֶלקרואֶעודֶעלֶזעםֶהאלוהיםֶוזעםֶהשהֶעלֶֶבהתגלותיזֶ-בפרקיםֶו

ֶ.ֶהמאמיניםֶמוגניםֶמזעםֶזה,ֶבמהלךֶהעלייהֶלשמיים.ֶהכופרים

ֶ

ָדמֹו,ֶֶ"9ֶרומיםֶהֶ נּוֶּבְּ ַדקְּ צְּ ָברֶהֻּ כְּ ַאַחרֶׁש  ָכֵעת,ֶלְּ ִנָּוַׁשעֶַעל־ָידֹוֶֶוְּ ַוַדאיֶׁש  ַוַדאיֶּובְּ ּבְּ

ֶֶ"ִמןֶַהַזַעם.
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רֶהּואֱֶהִקימֹוִֶמןֶַהֵמִתים,ֶֶֶ"10ֶתסלוניקיםֶאֶ נֹוִֶמןֶַהָשַמִים,ֲֶאׁש  ַחכֹותִֶלבְּ ּולְּ

ֵיׁשּוַעֶַהַמִצילֶאֹוָתנּוִֶמןֶַהַזַעםֶַהָּבא. ֶ"לְּ

ֵדיִֶֶכיֱֶאֹלִהיםֶלֹאֶָיַעדֶֶ"9ֶתסלוניקיםֶאֶהֶ ׁשּוָעהֶַעל־יְּ ֹחלֶיְּ ָלאִֶלנְּ ַזַעם,ֶא  אֹוָתנּוֶלְּ

ָאנּוֵֶעִריםֶֶ י הֶַיַחדִֶאתֹו,ֵֶּביןֶׁש  ַמַעןִֶנחְּ רֵֶמתֶַּבֲעֵדנּוֶלְּ ֲאדֹוֵננּוֵֶיׁשּוַעֶַהָמִׁשיַחֲֶאׁש 

ֵׁשִנים ָאנּוֶיְּ ֶ.ֶ"ֵּביןֶׁש 

ַסבְֶֶּ"10ֶגֶֶההתגלות ָוִתיֶַלֲעִמיָדהֶּבְּ תִֶמצְּ ָתֶא  ָשַמרְּ ֵניֶׁש  ֹמרֶַגםִֶמפְּ ׁשְּ ָלנּות,ֶא 

ֵביֶ תֶיֹוׁשְּ ַנסֹותֶא  ַעתֶַהִנָסיֹוןֶָהֲעִתיָדהֶָלבֹואֶַעלֵֶתֵבלֶכָֻּלּה,ֶלְּ ָךִֶמשְּ ֲאִניֶאֹותְּ

ץ. ֶ"ָהָאר 

ֶ

 

 

הצרה  האם קיימת אפשרות אחרת לכופרים בתקופת 

 ֶֶ?הגדולה

בשורתֶֶֶיהודיםֶמאמיניםֶעדייןֶיטיפוֶאת144,000ֶ,ֶבאותהֶתקופה.ֶכן

יינצלוֶמחייֶנצחֶֶ,ֶוהאנשיםֶשיתחילוֶלהאמיןֶהודותֶלהטפותֶשלהם.ֶהמשיח

אבלֶלאחרֶמכןֶיעלוֶ,ֶֶסבירֶמאודֶשגללֶאמונתםֶהםֶייהרגו,ֶאולם.ֶבגיהנום

,ֶֶפורענויותהמכותֶוהלמרותֶכלֶֶ,ֶמאידך.ֶלשמייםֶכדיֶלשירֶלפניֶכסֶאלוהים

ֶֶאדוננוֶישועלקבלֶאתֶהאמונהֶבקבוצהֶגדולהֶשלֶאנשיםֶלאֶתרצהֶ

 .ֶכמושיעֶשלהם
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  6פרק                     

 שבע שנות הצרה הגדולה                  

 הצרה הגדולה 

ניתןֶלמצואֶמידעֶעלֶהצרהֶהגדולהֶועלֶהגעתוֶשלֶצוררֶהמשיחֶ

(antichristֶ)ֶֶלוקס,ֶמרקוס,ֶמתי,ֶֶדניאל:ֶבספריםֶהבאיםֶבכתביֶהקודש,

 .וההתגלות1ֶֶיוחנן

אבלֶ,ֶאיננוֶיודעיםֶדברֶעלֶהמועדֶהמדויק?ֶמתיֶתתרחשֶהצרהֶהגדולה

הזמןֶבוֶיופיעֶצוררֶֶֶ-זהֶבוודאיֶיהיהֶאחריֶהעלייהֶלשמייםֶשלֶהמאמיניםֶ

 .ֶהמשיח
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למרבהֶ.ֶאיננוֶיודעיםֶגםֶמתיֶתתרחשֶהעלייהֶלשמייםֶשלֶהמאמינים

אניֶֶ.ֶלֶבכתביֶהקודשֶמספריםֶלנוֶהרבהֶמאודֶעלֶכךֶ"הספריםֶהנ,ֶהמזל

ֶֶאבחןֶכלֶאחדֶמהספריםֶלגופוֶואסכםֶבקצרהֶמהֶהםֶאומריםֶעלֶמה

 .ֶֶשעומדֶלקרות

 דברי דניאל הנביא על הצרה הגדולה  

 נקודות חשובות בנבואות דניאל 

 . צורר המשיח יציב את עצמו מעל אלוהים•ֶ

 . צורר המשיח ידבר בחוצפה• 

  .המאמינים בישוע  הוא יהרוס את• 

 .יחשוב לשנות מועדים וחוקיםהוא , שנים 3.5במשך • 

 . הוא יעבוד אלילים• 

 . על הר ציון, הנראה יקום בית מקדש שלישיככל • 

שמתואר  זה לא יהיה בית המקדש , אם ייבנה בית מקדש שלישי• 

 . מח-ביחזקאל מ

 . ויוקם פסל אלילי גדול, רבנות בבית המקדש ולא יהיו יותר ק •  

 . צורר המשיח ייהרג, שנים 3.5כעבור • 

 .הוא ימות בקרב נגד גוג ומגוג• 

 :26-25דניאל ז 

הוא יחשוב לשנות . ויענה קדושי עליונים, וידבר דברים נגד העליון"

ובית הדין ישב  . והם יינתנו בידו עידן ועידנים וחצי עידן, מועדים ומשפט

 ." וממלכתו תוסר ממנו ותושמד ותאבד עד עולם

  .יירמסו המקדש והצבא, יום 2,300במשך •ֶ

 . המקדש ישוקם, יום 2,300לאחר • 
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  .העם הקדוש  כולל, המשיח יהרוס אנשים רביםצורר • 

 .ויובס( שר השרים)צורר המשיח יילחם נגד המשיח • 

 : 14-13ח  דניאל 

עד ', ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר, ואשמעה אחד קדוש מדבר"

ויאמר אלי  ' ?תת וקודש וצבא מרמס, התמיד והפשע שומם, מתי החזון

 '." ונצדק קודש עד ערב בוקר אלפיים ושלוש מאות '

 : 25-23ח  דניאל 

. יעמוד מלך עז פנים ומבין חידות, כהתם הפושעים, ובאחרית מלכותם"

ונפלאות ישחית והצליח ועשה והשחית עצומים . ועצום כוחו ולא בכוחו

ובלבבו יגדיל ובשלווה . ועל שכלו והצליח מרמה בידו. ועם קדושים

רים יעמוד ר ש ָֹ  ."ובאפס יד יישבר , ישחית רבים ועל ש ָֹ

 : 27  ח דניאל

ועל  , וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה. והגביר ברית לרבים שבוע אחד"

 ". ועד כלה ונחרצה תיתך על שומם כנף שיקוצים משומם

 

 .צורר המשיח יצא למלחמה נגד הדרום• 

פינות שיבואו מהמערב כדי להילחם נגדו,  צורר המשיח ייסוג בגלל ס• 

 . מארצות החוף מקפריסין

 . צורר המשיח יכרות ברית עם ישראל החילונית• 

 . אנשים שמכבדים את חוקי אלוהים יתנגדו וילמדו רבים אחרים• 

ככל העולה  ויעשה , יגנה אותה, צורר המשיח יפר את הברית הקדושה• 

 .על רוחו

 . ישים קץ לקורבנותוהוא , המקדש יחולל• 

 . השיקוץ המשומם יוקם• 
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 : 31-29דניאל יא 

ובאו בו ציים . ולא תהיה כראשונה וכאחרונה. למועד ישוב ובא בנגב"

ה ושב ויבן על עוזבי ברית . ושב וזעם על ברית קודש ועשה, כיתיים וִנְכאָֹ

והסירו התמיד ונתנו  ,וזרועים ממנו יעמודו וחיללו המקדש המעוז. קודש 

 ." קוץ משומםהשי

 

 : 35-32דניאל יא 

ומשכילי  , ועם יודעי אלוהיו יחזיקו ועשו. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות"

ובהיכשלם . בשבי ובביזה ימים,  ונכשלו בחרב ובלהבה. עם יבינו לרבים

ומן המשכילים ייכשלו  . ונלוו עליהם רבים בחלקלקות .עזר מעט  ויעזר

 ."עוד למועדכי , לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ

 

 :12-9דניאל יב 

יתבררו  . כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ, לך דניאל, 'ויאמר"

והמשכילים , והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים, ויתלבנו ויצרפו רבים

ימים אלף מאתיים  , ומעת הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם. יבינו

מאות שלושים  אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלוש . ותשעים

 '." וחמישה

 

מתייחסֶלשנהֶשבהֶֶ'ֶהשיקוץֶהמשומם'חלקֶמהפרשניםֶסבוריםֶש

-691בשניםֶ,ֶהמוסלמיםֶהגיעוֶלירושליםֶובנוֶאתֶהמסגדֶעלֶהרֶהבית

שביטלֶאתֶֶ(ֶֶסֶ"לפנה167ֶ)אחריםֶחושביםֶעלֶאנטיוכוסֶ.ֶלספירה692ֶ

אולםֶההקשרֶשלֶֶ.ֶעבודתֶאלוהיםֶבביתֶהמקדשֶוהציבֶבוֶפסלֶשלֶזאוס

שבעֶהשניםֶשלֶצוררֶֶ,ֶנבואתֶדניאלֶמצביעֶיותרֶעלֶאחריתֶהימים

 .ֶתקופתֶהצרהֶהגדולה,ֶהמשיח
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מה יקרה למאמינים החדשים בתקופת הצרה  

 ?  הגדולה

 .  בשם אלוהים, שנאה מצד כל האומותהם יחוו • 

 .  וישנאו זה את זה, יסגירו זה את זה לאויב, רבים ימעדו• 

 .  יהיו הרבה נביאי שקר ומורי שקר• 

 .אנשים רבים יולכו שולל• 

 . ההפקרות תגבר• 

 . יינצל, מי שיתמיד בדרכו עד הסוף, יחד עם זאת• 

 דברי מתי על הצרה הגדולה  

 דברי אדוננו ישוע על הצרה הגדולה  

.ֶֶדניםֶבצרהֶהגדולהֶשתשפיעֶעלֶכלֶהעולםֶכֶדבמתי15-28ֶֶפסוקיםֶ

האסונותֶוהמכותֶשיתרחשוֶעלֶפניֶֶ.ֶהמאמיניםֶיילקחוֶלשמיים,ֶלאחרֶמכן

 ֶ.פרקיםֶזֶעדֶטז,ֶבהתגלוֶתהאדמהֶמוזכריםֶ

בתקופתֶהצרהֶ.ֶאדוננוֶישועֶהראהֶלנוֶמשהוֶבקשרֶלאירועיםֶהאלה

שורתֶֶבאנשיםֶיתחילוֶלהאמיןֶבאדוננוֶישועֶגםֶכתוצאהֶמהטפתֶ,ֶהגדולה

מרביתֶהמאמיניםֶ,ֶאולם.ֶמטיפיםֶיהודים144,000ֶעלֶידיֶֶהמשיח

 .ֶהחדשיםֶהאלהֶייהרגוֶבגללֶאמונתם

 .הצרה הגדולה היא ייחודית והיא תקרה רק פעם אחת •

 .  הימים יתקצרו לכבודם של אלה שנבחרו להינצל •

 .  יהיו הרבה נביאי שקר ומורי שקר• 

 . יבצעו נסיםמורי השקר האלה /נביאי השקר• 

 . הם ינסו להוליך שולל את המאמינים שנבחרו• 
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ִפיֶָדִניֵאלֶֶֶ" 22-15מתי כד  ֹׁשֵמם,ֶַכנ ֱאַמרֶּבְּ תֶַהִשקּוץֶַהמְּ אּוֶא  רִֶתרְּ ָלֵכןֶַכֲאׁש 

ָמקֹוםֶָקדֹוׁשֶֶ ָהִביןֶֶֶ–ַהָנִביא,ֶעֹוֵמדֶּבְּ ָצִאיםֶֶ–ַעלֶַהקֹוֵראֶלְּ י הֶַעלֶַהִנמְּ ִיהְּ

ַעלֶַהַגגֶַאלֵֶיֵרדֶָלַקַחתֲֶחָפִציםִֶמֵּביתֹו,ֶּוִמיִֶֶּביהּוָדהֶָלנ ָהִרים;ִֶמיֶׁש  לֶה  ּוסֶא 

ַלֵמיִניקֹותֶַּבָּיִמיםֶָהֵהם.ֶֶ ָהרֹותֶוְּ אֹויֶל  דֹו.ֶוְּ תִֶּבגְּ הֶַאלֶַיֲחֹזרֶָלַקַחתֶא  ַּבָשד  ׁש 

ַׁשָּבת,ִֶכיֶ ףֶַאףֶלֹאֶּבְּ כ םֶַּבֹחר  נּוַסתְּ י הֶמְּ לֹאִֶתהְּ לּוֶׁש  ַפלְּ י הֶָצָרהִֶהתְּ ָאזִֶתהְּ

י הֶָכמֹוָה.ֶ ַעדֶַעָתה,ֶַאףֶלֹאִֶתהְּ ָתהֶָכמֹוָהֵֶמֵראִׁשיתֶָהעֹוָלםֶוְּ רֶלֹאֶָהיְּ דֹוָלהֲֶאׁש  גְּ

רּוֶֶ צְּ קֻּ ִחיִריםֶיְּ ַמַעןֶַהּבְּ רּוֶַהָּיִמיםֶָהֵהםֶלֹאֶָהָיהִֶנָצלֶָכלֶָּבָשר,ֶַאְךֶלְּ צְּ ִאלּוֵלאֶקֻּ וְּ

 ַהָּיִמיםֶָהֵהם.ֶ"

 

 

 

במהלך או ממש לפני הצרה , אזהרה מפני מנהיגים רוחניים לא נכונים

 .  אלה שנבחרו להינצל יעמדו איתן, אולם. הגדולה

 

ִאםֶיֹאַמרֶָלכ םִֶאיׁשֶָּבֵעתֶַהִהיא,ֶ'ִהֵנהֶֹפהֶַהָמִׁשיַח'ֶאֹוֶ'ִהֵנהּוֶֶ"28-23ֶמתיֶכדֶ

דֹוִליםֶֶָׁשם',ֶַאלֶַתֲאִמינּו,ִֶכיֶ נּוֶאֹותֹותֶגְּ ִיתְּ רֶוְּ ק  ִביֵאיֶׁש  רֶּונְּ ק  ִׁשיֵחיֶׁש  ָיקּומּוֶמְּ

ִתיֶָלכ םֶזֹאתֶֶ ִחיִרים.ִֶהֵנהֶָאַמרְּ תֶַהּבְּ ָׁשר,ֶַגםֶא  פְּ עֹות,ִֶאםֶא  ַהתְּ ֵדיֶלְּ ִתיםֶכְּ ּומֹופְּ

אּו;ֶ'ִהֵנהּוֶּבְֶּ ָּבר',ֶַאלֵֶתצְּ רּוֶָלכ םֶ'ִהֵנהּוֶַּבִמדְּ ֵריֲֶחָדִרים',ֵֶֶמרֹאׁש.ֶָלֵכןִֶאםֶיֹאמְּ ַחדְּ

ן־ לֶּב  י הֶּבֹואֹוֶׁש  ָרחֶּוֵמִאירֶַעדֶַמֲעָרבֵֶכןִֶיהְּ ַאלֶַתֲאִמינּו;ִֶכיֶַכָּבָרקֶַהּיֹוֵצאִֶמִמזְּ

ָׁשִרים.ֶ" צּוֶַהנְּ ֵצאת,ֶָׁשםִֶיָקבְּ ִוָּיהִֶנמְּ ַהגְּ ֶָהָאָדם.ֶַּבָמקֹוםֶׁש 

 

 דברי מרקוס על הצרה הגדולה 

 . 23-25אותם דברים שמתוארים במתי כד מרקוס מתאר את 
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ָאזִֶאםֶיֹאַמרֶָלכ םִֶאיׁש,ֶ'ִהֵנהֶֹפהֶַהָמִׁשיַח,ִֶהֵנהֶ" 23-21מרקוסֶיגֶ ָׁשם,'ֶַאלֶֶוְּ

ִתיםֶֶַתֲאִמינּוֶלֹו;ֶ ַיֲעשּוֶאֹותֹותֶּומֹופְּ רֶוְּ ק  ִביֵאיֶׁש  רֶּונְּ ק  ִׁשיֵחיֶׁש  ִכיֶָיקּומּוֶמְּ

עֹות,ִֶאםֶַהָדָברֶ ַהתְּ תֶלְּ ִתיֶָלכ םֶא  םִֶהָזֲהרּו;ֶָאַמרְּ ַאת  ִחיִרים.ֶוְּ תֶַהּבְּ ָׁשִרי,ֶא  פְּ א 

 ַהֹכלֵֶמרֹאׁש."

 

 על צורר המשיח  2מה כתוב ביוחנן א  

יוחנןֶהשליחֶאומרֶשמהֶשמאפייןֶאתֶצוררֶהמשיחֶזהֶההתכחשותֶלאבֶ

הרבהֶישֶ.ֶהואֶגםֶמכחישֶשבןֶהאלוהיםֶהגיעֶלעולםֶכבןֶהאדם.ֶולבן

 .ֶֶולכןֶישֶגםֶהרבהֶצורריֶמשיח,ֶמאודֶאנשיםֶשמתכחשיםֶלאבֶולבן

זהֶיאפייןֶגםֶאתֶצוררֶהמשיחֶשיתפקדֶכמשיחֶשקרֶבתקופתֶהצרהֶ

ֶ.ֶהגדולה

ֶ

םִֶכיֶָיבֹואֶֶֶ"23-18ֶיוחנןֶאֶבֶ ת  ַמעְּ שְּ מֹוֶׁש  ָלַדי,ֶזֹאתֶַהָשָעהֶָהַאֲחרֹוָנה.ֶּוכְּ יְּ

זֹוִהיֶֶצֹוֵררֶַהָמִׁשיַח,ֶַגםֶֶ ִעיםֶָאנּוֶׁש  ֵריֶָמִׁשיַחֶַרִּבים;ִֶמָכאןֶיֹודְּ ָׁשוֶָקמּוֶצֹורְּ ַעכְּ

ָלנּוֶָהיּו;ִֶכיִֶאלּוֶָהיּוֶֶ אּו,ֲֶאָבלֶלֹאִֶמש  ֵּבנּוֶָיצְּ ַהָשָעהֶָהַאֲחרֹוָנה.ֶַהָללּוִֶמִקרְּ

ַמַעןִֶיָּוַדֶע אּוֶלְּ ָאִריםִֶאָתנּו,ֶַאְךֵֶהםֶָיצְּ ָלנּו,ֶָהיּוִֶנׁשְּ ָלנּו.ִֶֶמש  הֵֶאיָנםִֶמש  ָכלֵֶאל  ׁש 

ֵניֶ ִתיֲֶאֵליכ םֶלֹאִֶמפְּ ִעים.ֶָכַתבְּ כ םֶיֹודְּ כֻּלְּ ִׁשיָחהֵֶמֵאתֶַהָקדֹוׁש,ֶוְּ םֵֶיׁשֶָלכ םֶמְּ ַאת  וְּ

ָכלֶ ִעיםֶׁש  יֹודְּ ִעיםֶאֹוָתּה,ֶוְּ םֶיֹודְּ ַאת  ֵניֶׁש  ָלאִֶמפְּ ת,ֶא  תֶָהֱאמ  ִעיםֶא  כ םֶיֹודְּ ֵאינְּ ׁש 

רֵֶאינ נּו ק  ֵּיׁשּוַעֶהּואֶֶׁש  ָכְךֶׁש  ִתיִֶאםֶַהכֹוֵפרֶּבְּ רִֶּבלְּ ק  ת.ִֶמיֶהּואֶדֹוֵברֶׁש  ִֶמןֶָהֱאמ 

ַהָמִׁשיַח?ֶז הֶהּואֶצֹוֵררֶַהָמִׁשיַח,ֶַהכֹוֵפרֶָּבָאבֶּוַבֵּבן.ֶָכלֶַהכֹוֵפרֶַּבֵּבןֶַגםֶָהָאבֶֶ

הֶַּבֵּבןֵֶיׁשֶלֹוֶַגםֶָהָאב. ֶ"ֵאיןֶלֹו;ֶַהמֹוד 

ֶ

 

 בהתגלותמה נאמר על הצרה הגדולה 

 :וֶאנוֶקוראיםֶכיצדֶהשמייםֶישפטוֶאתֶהארץ-גֶבהתגלות
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 פתיחת שבע החותמות

 התקיעה בשבעת השופרות 

 הרקת שבע הקערות

בנוסףֶ.ֶהפורענויותֶהאלהֶיקרוֶבמהלךֶשבעֶשנותֶהצרהֶהגדולה

 .השניםֶהאלהישֶעודֶדבריםֶשצפוייםֶלהתרחשֶבמהלךֶשבעֶ,ֶֶלפורענויות

 פרק ג  ההתגלות

מספרֶלנוֶמשהוֶעלֶהצרהֶהגדולהֶוכיצדֶלהחזיקֶמעמדֶֶֶבהתגלות'ֶפרקֶג

כדיֶשאףֶאחדֶֶ,ֶשמורֶעלֶמהֶשישֶלך.ֶלנוכחֶפיתוייםֶגדוליםֶוחוויותֶקשות

ֶ.לאֶייקחֶאתֶהכתרֶשלך

ֶ

ֶ

ָוִתיֶַלֲעִמיָדהֶֶ"12-10ֶגֶֶההתגלות תִֶמצְּ ָתֶא  ָשַמרְּ ֵניֶׁש  ֹמרִֶמפְּ ׁשְּ ָלנּות,ֶא  ַסבְּ ּבְּ

ֵביֶ תֶיֹוׁשְּ ַנסֹותֶא  ַעתֶַהִנָסיֹוןֶָהֲעִתיָדהֶָלבֹואֶַעלֵֶתֵבלֶכָֻּלּה,ֶלְּ ָךִֶמשְּ ַגםֲֶאִניֶאֹותְּ

ץ. תֶֶֶָהָאר  ר  תֶָהֲעט  ִאיׁשֶלֹאִֶיַקחֶא  ֵדיֶׁש  ָך,ֶכְּ ֵּיׁשֶלְּ ָמהֶׁש  ֲאִניֶָּבאֶַמֵהר.ֶַהֲחֵזקֶּבְּ

ַנֵצַח,ֲֶאִניֶ ָך.ֶַהמְּ לְּ ֹתבֶׁש  כְּ א  לֹאֵֶיֵצאֶעֹודֶַהחּוָצה.ֶוְּ ֵהיַכלֱֶאֹלַהיֶוְּ ֱעֵשהּוֶַעמּודֶּבְּ א 

תִֶמָשַמִיםֶֶ ד  רּוָׁשַלִיםֶַהֲחָדָׁשה,ֶַהּיֹור  תֵֶׁשםִֶעירֱֶאֹלַהי,ֶיְּ א  תֵֶׁשםֱֶאֹלַהיֶוְּ ָעָליוֶא 

ָחָדׁש. ִמיֶה  תֶׁשְּ א  ֶ"ֵמֵאתֱֶאֹלַהי,ֶוְּ

 

 

 פרק ד  

,ֶראשית.ֶיוחנןֶרואהֶתמונהֶשלֶתפארתֶאלוהיתֶושלֶישועֶהמשיחֶהמהולל

אבלֶאחרֶכךֶמסתברֶֶ,ֶיוחנןֶאומרֶשהואֶרואהֶמישהוֶיושבֶעלֶכסֶהמלכות

לוקחֶמגילהֶמידיוֶֶ(ֶאדוננוֶישועֶ)הֶהשהֶֶבהתגלות.ֶשמדוברֶבאלוהיםֶהאב

 .שלֶזהֶשיושבֶעלֶכסֶהמלכות
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12ֶ-יֶהקודשֶמאמיניםֶשמוריֶכתב?ֶמיֶהם.ֶהזקניֶם24ֶנמצאיםֶשםֶגםֶ

זקניםֶמייצגים12ֶֶֶֶ-ו,ֶזקניםֶמייצגיםֶאתֶהמאמיניםֶשהםֶיהודיםֶמשיחיים

אלוהיםֶלאֶמספקֶהסבריםֶדברֶ.ֶזהֶיכולֶלהיות.ֶמאמיניםֶמקרבֶהגויים

ֶ.נוספיםֶבקשרֶלזה

תּוָחהֶַּבָשַמִים;ֶֶֶ"11-1ֶדֶֶההתגלות תֶפְּ ל  ִהֵנהֶד  הֶָרִאיִתיֶוְּ ָבִריםֶָהֵאל  ַאַחרֶַהדְּ

ַדֵּברֵֶאַלי,ֶאֹוֵמר:ֶ"ֲעֵלהֵֶהָנהֶ קֹולֶׁשֹוָפרֶמְּ ִתיֶכְּ רֶָׁשַמעְּ ַהקֹולֶָהִראׁשֹון,ֲֶאׁש  וְּ

ָראֶַ ַהׁשְּ יֹותֶַאֲחֵריֵֶכן".ִֶמָּידֶָהִייִתיֶּבְּ רֶָצִריְךִֶלהְּ תֲֶאׁש  ָךֶא  הֶלְּ א  ַארְּ ִהֵנהֶֶוְּ תֶָהרּוַחֶוְּ

הֶ פ  ןֶָיׁשְּ ב  א  הֶלְּ א  ַמרְּ הֶּבְּ ַהּיֹוֵׁשבֶדֹומ  ַעלֶַהִכֵסאֶיֹוֵׁשב.ֶוְּ ָצבֶַּבָשַמִיםֶוְּ ִכֵסאֶמֻּ

ִריםֶ שְּ ת.ֶָסִביבֶַלִכֵסאֶע  ק  ָבר  הֶלְּ א  ַמרְּ תֶָסִביבֶַלִכֵסאֶדֹוָמהֶּבְּ ׁש  ק  ם,ֶוְּ ֹאד  וְּ

אֹות ַעלֶַהִכסְּ אֹות,ֶוְּ ָּבָעהִֶכסְּ ַארְּ בּוִׁשיםֶֶוְּ ֵקִניםֶלְּ ָּבָעהֶזְּ ַארְּ ִריםֶוְּ שְּ ִביםֶע  יֹוׁשְּ

ם.ֶ)...(ֶ רֹותֶָזָהבֶַעלֶָראֵׁשיה  ַעטְּ ָבִניםֶוְּ ָגִדיםֶלְּ ה,ֲֶאדֹוֵננּוֵֶואֹלֵהינּו,ֶֶ'ּבְּ ָךֶָיא  לְּ

ָךֶָהיּוֶֶ צֹונְּ בּוָרה,ִֶכיֶַאָתהֶָּבָראָתֶַהֹכלֶּוִברְּ ַהגְּ ָקרֶוְּ ַהיְּ תֶַהָכבֹודֶוְּ ַקֵּבלֶא  לְּ

אּו רְּ ִנבְּ ֶ.ֶ"'וְּ

ֶ

ֶ

 

 

 פרק ה   ההתגלות

 המגילה עם שבע החותמות ביד אלוהים 

האםֶזהֶ.ֶהשהֶלוקחֶאתֶהמגילהֶמידֶימיןֶשלֶזהֶשיושבֶעלֶכסֶהמלכות

לאֶמדוברֶֶ.ֶמכיווןֶשבמגילהֶזוֶכתובֶכלֶמהֶשיקרהֶבעתיד,ֶכן?ֶחשוב

מביןֶכלֶדבריםֶֶ.ֶלתקופהֶשלנווגםֶלאֶלעברֶביחסֶ,ֶבעברֶיחסיתֶלנבואהֶזו

כלֶֶ.ֶשוםֶדברֶעדייןֶלאֶהתגשםֶעדֶהיום,ֶשאדוננוֶישועֶעומדֶלגלותֶליוחנן

אניֶאומרֶאתֶזהֶבצורהֶ.ֶהמכותֶוהסבלֶשיוזכרוֶבהמשךֶעודֶלאֶהתרחשו

טועניםֶשכלֶמהֶשכתובֶבספרֶמוריֶדתֶהכהֶמפורשתֶמכיווןֶשקיימיםֶ

ֶֶ.ההתגלותֶכברֶקרה

ֶ
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ֶ

רֶָכתּובִֶמָפִניםֶּוֵמָאחֹור,ֶֶֶ"1ֶהֶֶההתגלות ָרִאיִתיִֶליִמיןֶַהּיֹוֵׁשבֶַעלֶַהִכֵסאֵֶספ 

ָעהֶחֹוָתמֹות. ִׁשבְּ ֶֶ"ָחתּוםֶּבְּ

 

 

 השה ראוי לפתוח את המגילה

 ֶ.זהֶמגיעֶבפרקֶוֶ-בפרקֶזהֶאיננוֶקוראיםֶעלֶתוכןֶהמגילהֶ

הקערותֶֶ.ֶקטורתשהזקניםֶמחזיקיםֶבידיהםֶקערותֶעםֶ,ֶמענייןֶגםֶלציין

זהֶמראהֶשהתפילותֶשלֶילדיֶ.ֶאלהֶמלאותֶבתפילותֶשלֶילדיֶאלוהיםה

הזקניםֶישלטוֶביחד24ֶֶֶֶ-לאחרֶמכןֶכתובֶש.ֶאלוהיםֶמובאותֶבפניֶאלוהים

ככוהניםֶומלכיםֶבממלכתֶהשלוםֶבתֶאלףֶהשניםֶשלֶֶֶעעםֶאדוננוֶישו

ֶֶ.אדוננוֶישוע

ֶ

ַאְךֶַרב־ֹכַחֶֶ"5-2ֶהֶֶההתגלות ָרִאיִתיֶַמלְּ ֹתַחֶֶוְּ קֹולֶָגדֹול:ֶ"ִמיֶָראּויִֶלפְּ קֹוֵראֶּבְּ

לֹאֶ ץֶוְּ לֹאֶָּבָאר  לֹאֶָיכֹולִֶאיׁשֶלֹאֶַּבָשַמִיםֶוְּ תֶחֹוָתָמיו?"ֶוְּ ַהִתירֶא  רֶּולְּ תֶַהֵספ  א 

ֵּבה,ִֶכיֶֶ ַהִּביטֶּבֹו.ֶַוֲאִניֶָּבִכיִתיֶַהרְּ ר,ֶַאףֶלֹאֶלְּ תֶַהֵספ  ֹתַחֶא  ץִֶלפְּ ִמַתַחתֶָלָאר 

ַהִּביטֶּבֹו.ֶָאַמרֵֶאַליֶַאַחדִֶֶאיׁשֶלֹאִֶנמְֶּ ר,ֶַאףֶלֹאֶלְּ תֶַהֵספ  ֹתַחֶא  ָצאֶָראּויִֶלפְּ

תֶ ֹתַחֶא  ׁשֶָדִוד,ִֶלפְּ הּוָדה,ֶֹׁשר  טֶיְּ ֵיהִֶמֵשב  כ ה.ִֶהֵנהִֶנַצחֶָהַארְּ ֵקִנים:ֶ"ַאלִֶתבְּ ַהזְּ

ַעתֶחֹוָתָמיו.ֶ" תִֶׁשבְּ א  רֶוְּ ֶַהֵספ 

 

זו  . האב, לוקח את המגילה מיד ימין של אלוהים, ישועאדוננו , השה

המגילה בה מפורטות כל המכות שיוטלו על בני האדם אם הם לא יכו 

 . על חטא
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הֶֶֶ" 8-6ה  ההתגלות ֵקִניםֶעֹוֵמדֶש  ַּבעֶַהַחּיֹותֶּוֵביןֶַהזְּ ַארְּ ָרִאיִתיֵֶּביןֶַהִכֵסאֶוְּ וְּ

ַנִיםֶלֹו,ֶֶ ַבעֶַקרְּ מֹוֶָׁשחּוט;ֶׁש  ַבעֶרּוחֹותֶָהֱאֹלִהיםֶכְּ רֵֶהןֶׁש  ַבעֵֶעיַנִיםֲֶאׁש  ׁש  וְּ

רִֶמיִמיןֶַהּיֹוֵׁשבֶַעלֶַהִכֵסא.ֶ תֶַהֵספ  ָלַקחֶא  ץ.ֶהּואֶָּבאֶוְּ לֶָכלֶָהָאר  לּוחֹותֶא  ַהשְּ

ה, ֵניֶַהש  ֵקִניםִֶלפְּ ָּבָעהֶַהזְּ ַארְּ ִריםֶוְּ שְּ ע  ַּבעֶַהַחּיֹותֶוְּ לּוֶַארְּ רֶָלַקחֶאֹותֹוֶָנפְּ ַכֲאׁש  ֶוְּ

דֹוִׁשים. ִפלֹותֶַהקְּ רִֶהיאֶתְּ תֲֶאׁש  ֹטר  ֵלאֹותֶקְּ ַקֲערֹותֶָזָהבֶמְּ לֶוְּ ָחדֵֶנב  ָכלֶא  ֶֶ"ּולְּ

 

שימלכוֶ,ֶהזקנים24ֶֶהטקסֶהזהֶמסתייםֶבמתןֶשבחֶוהללֶלשהֶעלֶידיֶ

ֶ.ביחדֶעםֶאדוננוֶישועֶעלֶממלכתֶהשלוםֶהמשיחית

ֶ

ָׁשרּוִֶׁשירֶָחָדׁש:ֶֶ"10-9ֶהֶֶההתגלות ֹתַחֶ'וְּ ִלפְּ רֶוְּ תֶַהֵספ  ָראּויֶַאָתהֶָלַקַחתֶא 

ָלׁשֹון,ֶ טֶוְּ ֵניֶָכלֵֶׁשב  ֱאֹלִהיםִֶמּבְּ ָךֶָקִניָתֶל  ָדמְּ ָתֶּובְּ ַחטְּ תֶחֹוָתָמיו,ִֶכיֶַאָתהִֶנׁשְּ א 

כּו לְּ ִימְּ כ תֶֹכֲהִניםֵֶלאֹלֵהינּו,ֶוְּ ל  ָעִשיָתֶאֹוָתםֶַממְּ ָמה;ֶוְּ אֻּ ץִֶמָכלֶַעםֶוְּ ֶ.ֶ"'ַעלֶָהָאר 

ֶ

 

 רק ו ההתגלות פ

 פתיחת שש החותמות הראשונות 

.ֶֶבפרקֶזהֶאנוֶקוראיםֶאתֶהתחלתֶהתוכןֶשלֶהמגילהֶשאדוננוֶישועֶפתח

אלהֶהםֶארבעֶ.ֶנראהֶשהמכותֶמהוותֶסיכוםֶשלֶסוגיֶהמכותֶהצפויות

 .החותמותֶהראשונות

לומדיםֶלאןֶילכוֶילדיֶאלוהיםֶכאשרֶהםֶבחותמתֶהחמישיתֶאנוֶ,ֶכמוֶכן

 .ייהרגוֶבתקופתֶהצרהֶהגדולה

לאֶברורֶליֶלגמריֶהאםֶהחותמתֶהשישיתֶמצביעהֶעלֶיוםֶההגעהֶהשנייהֶֶ

אניֶחושבֶ.ֶאוֶעלֶיוםֶהדיןֶבסוףֶממלכתֶהשלוםֶהמשיחית,ֶשלֶאדוננוֶישוע

ביוםֶהזהֶ.ֶשהנבואהֶהזוֶמתייחסתֶליוםֶההגעהֶהשנייהֶשלֶאדוננוֶישוע
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זוֶעדייןֶלאֶארץֶ.ֶכדיֶשהארץֶתתחדש,ֶרחשוֶכלֶמיניֶדבריםֶבעולםית

ֶֶ.האירועיםֶהאלהֶאינםֶמוזכריםֶבמהלךֶיוםֶהדיןֶהאחרון.ֶחדשה

ֶ

ַעתֶַהחֹוָתמֹות,ֶֶֶ"1ֶוֶֶההתגלות ָחדִֶמִשבְּ תֶא  הֶא  רֶָפַתחֶַהש  ָרִאיִתיֶַכֲאׁש 

תֶ ר  ַּבעֶַהַחּיֹותֶאֹומ  ִתיֶַאַחתֵֶמַארְּ ָׁשַמעְּ קֹולֶַרַעם:ֶ"ּבֹוא!ֶ"וְּ מֹוֶּבְּ ֶכְּ

ֶ

 

 

 : הפורענויות של שש החותמות

 (ֶֶהונאהֶושלוםֶמזויף)כובשֶעםֶקשתֶ:ֶסוסֶלבן:ֶהחותמתֶהראשונה

 מלחמתֶעולם:ֶסוסֶאדוםֶכאש:ֶהחותמתֶהשנייה

 רעֶב:ֶסוסֶשחור:ֶהחותמתֶהשלישית

 טבחֶומוותֶהמונייֶם:ֶסוסֶחוור:ֶהחותמתֶהרביעית

מכיווןֶשמנייןֶֶ,ֶנפשותֶטבוחותֶנחותֶמתחתֶלמזבח:ֶהחותמתֶהחמישית

 ֶ.ההרוגיםֶטרםֶהושלם

השמשֶ)גרמיֶהשמייםֶמשתניםֶ,ֶרעידתֶאדמהֶגדולה:ֶהחותמתֶהשישית

אנשיםֶֶ(,ֶהשמייםֶנסוגים,ֶכוכביםֶנופליםֶארצה,ֶהירחֶאדוםֶכדם,ֶמשחירה

 ֶ.הגיעיוםֶהחרוןֶהגדולֶשלֶאלוהיםֶ,ֶמתחבאיםֶמפניֶאלוהים

שבהםֶילדיֶאלוהיםֶֶ,ֶאנוֶזוכיםֶלמבטֶנוסףֶעלֶהשמיים,ֶכקטעֶביניים

אלוהיםֶעונהֶבאומרוֶֶ.ֶֶשנפדוֶשואליםֶאותוֶכמהֶזמןֶיעבורֶעדֶשדמםֶיינקם

השאלהֶשהקדושיםֶהמעוניםֶהאלהֶ.ֶשאחיםֶנוספיםֶיגיעוֶוייהרגוֶעלֶהארץ

והיםֶֶזהֶמאודֶמובןֶשאל.ֶשאלוֶלאֶהתאימהֶלמהֶשאדוננוֶישועֶלימדֶאותם

ֶ.ֶלאֶעונהֶעלֶשאלהֶזו

ֶ
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ֵּבַחֶֶ"11-9ֶוֶֶההתגלות תֶַהחֹוָתםֶַהֲחִמיִׁשיֶָרִאיִתיִֶמַתַחתֶַלִמזְּ רֶָפַתחֶא  ַכֲאׁש 

ֵהםֶָצֲעקּוֶֶ ֱחִזיקּוֶָּבּה.ֶוְּ ה  ַעלֶָהֵעדּותֶׁש  ַברֶָהֱאֹלִהיםֶוְּ בּוִחיםֶַעלֶדְּ ׁשֹותֶַהּטְּ תֶַנפְּ א 

קֹולֶָגדֹול:ֶ"ַעדֶָמַתי,ֲֶאֹדָניֶַהקֶָ תֶָדֵמינּוֶּבְּ ֹקםֶא  ִתנְּ ֹפטֶוְּ דֹוׁשֶַוֲאִמִתי,ֶלֹאִֶתׁשְּ

םֶָלנּוַחֶעֹודֶֶ נ ֱאַמרֶָלה  ָבָנהֶוְּ ִליָמהֶלְּ ָנהֶגְּ םִֶנתְּ ָחדֵֶמה  ָכלֶא  ץ?"ֶלְּ ֵביֶָהָאר  ִמּיֹוׁשְּ

םֶָהֲעִתיִדיםֵֶלָהֵרגֶֶ םֶָהֲעָבִדיםֶַוֲאֵחיה  ֵריה  ַפרֶַחבְּ ִּיָמֵלאֶַגםִֶמסְּ ַעט,ֶַעדֶׁש  ַמןֶמְּ זְּ

מ ם.כְּ ֶֶ"ֹוה 

 

ֶֶ.תהליך התחדשות הארץ בזמן הגעתו של אדוננו ישוע על הר הזיתים

כדיֶֶ,ֶלישראל,ֶהאומותֶשהגיעוֶלירושלים.ֶובקשרֶלאומותֶשיעמדוֶלדין

ֶ.אוֶלהשמידֶאתֶהיהודים/להשתלטֶעליהֶולגרשֶו

ֶ

ֶ

תֶַהחֹוָתםֶֶ"17-12ֶוֶֶההתגלות ָפַתחֶא  ׁש  ִעיַדתֶָרִאיִתיֶכְּ ָלהֶרְּ חֹולְּ ַהִשִשיִֶהתְּ

ֵביֶֶ ָדם;ֶכֹוכְּ ַהָּיֵרַחֶכֻּלֹוֶָהָיהֶכְּ ַשקֵֶשָערֶוְּ ִחיָרהֶכְּ ׁשִֶהׁשְּ מ  דֹוָלה;ֶַהש  ֲאָדָמהֶגְּ

רּוַחֶ תֶּבְּ ל  ט  רִֶהיאִֶמַּטלְּ יָהֶַכֲאׁש  תֶַפג  ִליָכהֶא  ֵאָנהֶַהַמׁשְּ ָצה,ִֶכתְּ לּוֶַארְּ ַהָשַמִיםֶָנפְּ

ֵכיֲֶֶחָזָקה;ֶַהשֶָ קֹוָמם.ֶּוַמלְּ קּוִֶממְּ תְּ ִאיֶנ ע  ת;ֶָכלֶַהרֶוְּ ל  ל  ִגָלהִֶנגְּ ַמִיםֶָנסֹוגּוִֶכמְּ

ןֶ־ ָכלֶּב  דֶוְּ ב  ָמה,ֶָכלֶע  ָהֲעִׁשיִריםֶּוַבֲעֵליֶָהָעצְּ ָּבִדים,ֶָשֵריֶָהֲאָלִפיםֶוְּ ַהִנכְּ ץֶוְּ ָהָאר 

רּוֶלֶ  ָאמְּ ָהִרים,ֶוְּ ֵעיֶה  ַסלְּ ָערֹותֶּובְּ אּוֶַּבמְּ ַחּבְּ לּוֶֶחֹוִרין,ִֶהתְּ ָלִעים:ֶ"ִנפְּ ַלסְּ ָהִריםֶוְּ

ה,ִֶכיֶָּבאֶַהּיֹוםֶֶ ֵניֶַהּיֹוֵׁשבֶַעלֶַהִכֵסאֶּוִמַזַעםֶַהש  ִתירּוֶאֹוָתנּוִֶמפְּ ַהסְּ ָעֵלינּוֶוְּ

ֶַהָגדֹול,ֶיֹוםֲֶחרֹוָנם,ֶּוִמיֶָיכֹולֶַלֲעֹמד?ֶ"

ֶ

 

 רק ז ההתגלות פ

 בנימין- ישראל ומיהודההחתומים מקרב שנים עשר שבטי 
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עובדיֶאלוהיםֶעםֶחותמתֶעל144,000ֶֶֶחייביםֶלהיותֶ,ֶלפניֶתחילתֶהמכות

אלוהיםֶעושהֶאתֶזהֶכדיֶלוודאֶשהםֶלאֶייפגעוֶאוֶייהרגוֶבתקופתֶֶ.ֶהמצח

 .הצרהֶהגדולה

שנבחרוֶ,ֶמשרתיֶאלוהיםֶאלה144,000ֶ?ֶמדועֶאלוהיםֶעושהֶאתֶזה

תקופתֶהצרהֶהמשיחֶבֶבשורתיטיפוֶאתֶ,ֶמשניםֶעשרֶשבטיֶישראל

ודותֶלהטפותֶֶמשיחיתֶהרביםֶנוספיםֶיקבלוֶאתֶהאמונהֶה.ֶהגדולה

ֶ.ולעבודהֶשלֶרוחֶהקודש,ֶשלהם

ֶ

ֶ

ַּבעִֶפנֹותֶֶֶ"4-1ֶזֶֶההתגלות ַארְּ ִדיםֶּבְּ ָאִכיםֶעֹומְּ ָּבָעהֶַמלְּ ַאֲחֵריֵֶכןֶָרִאיִתיֶַארְּ

ֵדיֶ ץֶכְּ ַּבעֶרּוחֹותֶָהָאר  תֶַארְּ ץ,ֶאֹוֲחִזיםֶא  ץֶָהָאר  לֹאִֶתֹשבֶרּוַחֶלֹאֶַעלֶָהָאר  ׁש 

ׁשּותֹוֶ ׁשֶּוִברְּ מ  ַרחֶׁש  הִֶמִמזְּ ָאְךֶַאֵחרֶעֹול  לֹאֶַעלֶָכלֵֶעץ.ֶָרִאיִתיֶַמלְּ לֹאֶַעלֶַהָּיםֶוְּ וְּ

רִֶנַתןֶֶ ָאִכיםֲֶאׁש  ַּבַעתֶַהַמלְּ לֶַארְּ קֹולֶָגדֹולֶא  חֹוַתםֱֶאֹלִהיםֶַחִּיים.ֶהּואֶָקָראֶּבְּ

ַחֵּבלֶָּבָארֶ  םֶלְּ רֶָלה  ץֶּוַבָּיםֶּוָבֵעִציםֶַעדֲֶאׁש  לּוֶָּבָאר  ַחּבְּ רֹו:ֶ"ַאלֶתְּ ָאמְּ ץֶּוַבָּים,ֶּבְּ

ַפרֶַהֲחתּוִמים,ֵֶמָאהֶֶ תִֶמסְּ ִתיֶא  ָׁשַמעְּ ם".ֶוְּ ֵחיה  ֵדיֱֶאֹלֵהינּוֶַעלִֶמצְּ תֶַעבְּ ֹתםֶא  ַנחְּ

ָרֵאל. ֵניִֶישְּ ֵטיֶּבְּ ףֲֶחתּוִמיםִֶמָכלִֶׁשבְּ ל  ָּבָעהֶא  ַארְּ ָּבִעיםֶוְּ ַארְּ ֶ"וְּ

ֶ

 

 תהילת המדוכאים  

אדוננוֶישועֶמראהֶליוחנןֶאתֶהאנשיםֶשיעמדוֶלפניֶכסֶאלוהיםֶֶ,ֶבחזוןֶזה

העמיםֶֶ,ֶהגזעים,ֶהשבטים,ֶמכלֶהאומות,ֶהמוןֶרבֶלאיןֶספוֶר:ֶבעתיד

הםֶעומדיםֶלפניֶֶ.ֶחומיםֶאוֶשחוריֶם,ֶאיןֶכלֶאבחנהֶביןֶלבנים.ֶוהלשונות

שכובסוֶבדמוֶ,ֶלבושיםֶבגלימותֶלבנותֶ-(ֶישועֶהמשיח)כסֶאלוהיםֶוהשהֶ

הםֶמשבחיםֶֶ.ֶסמלֶלניצחון,ֶוהםֶמחזיקיםֶבידיהםֶכפותֶתמריֶם,ֶשלֶהשה

 ֶ.אתֶאלוהיםֶואתֶהשה

מהיכןֶהגיעוֶכלֶ,ֶֶ"ואזֶאחדֶהזקניםֶשעומדיםֶלידֶכסֶהמלכותֶשואל

יתהֶשהםֶהגיעוֶמהצרהֶֶהתשובהֶשניתנהֶליוחנןֶהי?"ֶהאנשיםֶהאלה
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אלהֶאנשיםֶשמתוֶכקדושיםֶמעוניםֶבשנהֶהשביעיתֶשלֶהצרהֶ.ֶהגדולה

וגםֶֶ,ֶגםֶלפניֶהצרהֶהגדולהֶיהיהֶדיכוי.ֶשתכהֶאתֶהאנושות,ֶהגדולה

ֶ.ייתכןֶשגםֶהםֶיעמדוֶבפניֶכסֶהמלכות.ֶייהרגוֶמשיחייםהרבהֶ

ֶ

ֶ

ִהֵנהֶָהמֹוןֶֶ"12-9ֶזֶֶההתגלות רֶלֹאֶָיכֹולִֶאיׁשֶַאֲחֵריֵֶכןֶָרִאיִתיֶוְּ ַרב,ֲֶאׁש 

ֵניֶַהִכֵסאֶ ִדיםִֶלפְּ ׁשֹונֹות,ֶעֹומְּ ַהלְּ ָהַעִמיםֶוְּ ָבִטיםֶוְּ ַהשְּ מֹותֶוְּ נֹותֹו,ִֶמָכלֶָהאֻּ ִלמְּ

ִאיםֶֶ קֹורְּ ם,ֶוְּ ָמִריםִֶּביֵדיה  ַכפֹותֶתְּ ָבנֹותֶוְּ ִלימֹותֶלְּ בּוִׁשיםֶגְּ ֵהםֶלְּ הֶוְּ ֵניֶַהש  ִלפְּ וְּ

ׁשּועֶָ קֹולֶָגדֹול:ֶ"ַהיְּ דּוֶֶּבְּ ָאִכיםֶָעמְּ ה."ֶָכלֶַהַמלְּ ַלש  הֵֶלאֹלֵהינּוֶַהּיֹוֵׁשבֶַעלֶַהִכֵסאֶוְּ

ֵניֶַהִכֵסאֶ םִֶלפְּ ֵניה  לּוֶַעלֶפְּ ַּבעֶַהַחּיֹות.ֵֶהםֶָנפְּ ַארְּ ֵקִניםֶּולְּ ַלזְּ ָסִביבֶַלִכֵסאֶוְּ

מֶָ ַהָכבֹוד,ֶַהָחכְּ ָרָכהֶוְּ ָרם:ֶ"ָאֵמן.ֶַהּבְּ ָאמְּ ֱאֹלִהיםֶּבְּ ַתֲחוּוֶל  ִהׁשְּ ָקרֶֶוְּ ַהתֹוָדה,ֶַהיְּ הֶוְּ

ֵמיֶעֹוָלִמים.ֶָאֵמן.ֶ" עֹולְּ ָהֹעזֵֶלאֹלֵהינּוֶלְּ בּוָרהֶוְּ ַהגְּ ֶוְּ

ִלימֹותֶֶ"15-13ֶֶההתגלות בּוִׁשיםֶגְּ הֶַהלְּ ָאַמרֵֶאַלי:ֶ"ֵאל  ֵקִניםֶוְּ ִדֵּברֶַאַחדֶַהזְּ

ִתיֶלֹו:ֶ"ֲאדֹוִני,ֶַאָתהֶיֹוֵדַע. ָבנֹותִֶמיֵֶהםֶּוֵמַאִיןֶָּבאּו?"ֵֶהַׁשבְּ הֶֶלְּ "ֶָאַמרֵֶאַלי:ֶ"ֵאל 

ַדםֶֶ ִּבינּוֶאֹוָתןֶּבְּ ִהלְּ םֶוְּ ִלימֹוֵתיה  תֶגְּ סּוֶא  דֹוָלה.ֵֶהםִֶכּבְּ ֵהםֶַהָּבִאיםִֶמןֶַהָצָרהֶַהגְּ

ֵהיָכלֹו,ֶֶ ָלהֶּבְּ ִדיםֶאֹותֹוֶיֹוָמםֶָוַליְּ עֹובְּ ֵניִֶכֵסאֱֶאֹלִהיםֶוְּ ָצִאיםִֶלפְּ ה.ֶָלֵכןֵֶהםִֶנמְּ ַהש 

ַהּיֹוֵׁשבֶַעלֶַהִכֵסאֶ ם.ֶ"וְּ ָכנֹוֲֶעֵליה  ֹרשִֶמׁשְּ ִֶיפְּ

ֶ

 

 רק ח ההתגלות פ

 פתיחת החותמת השביעית  

תפילותֶהקדושיםֶֶ.ֶשבעהֶמלאכיםֶמקבליםֶשבעהֶשופרות.ֶדממהֶבשמיים

ֶ.ֶאשֶמןֶהמזבחֶמושלכתֶעלֶהארץ.ֶמקבלותֶכוח

ֶ

ֶ
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רֶֶ"6-1ֶחֶֶההתגלות ָמָמהֶַּבָשַמִיםֶַכֲאׁש  ָתהֶדְּ ִביִעיֶָהיְּ תֶַהחֹוָתםֶַהשְּ ָפַתחֶא 

ָעהֶ ֵניֶָהֱאֹלִהים;ִֶׁשבְּ ִדיםִֶלפְּ ָאִכיםֶָהעֹומְּ ַעתֶַהַמלְּ תִֶׁשבְּ ַכֲחִציֶָׁשָעה.ֶָרִאיִתיֶא 

ַתתֶָזהֶָ ָידֹוֶַמחְּ ֵּבַח;ֶּבְּ לֶַהִמזְּ ָעַמדֵֶאצ  ָאְךֶַאֵחרֶָּבאֶוְּ ם.ֶּוַמלְּ נּוֶָלה  ב,ֶֶׁשֹוָפרֹותִֶנתְּ

ַּבחֶֶ דֹוִׁשיםֶַעלִֶמזְּ ִפלֹותֶָכלֶַהקְּ ֵדיֶָלִשיםֶאֹוָתּהִֶּבתְּ ָנהֶלֹוֶכְּ תֶַרָּבהִֶנתְּ ֹטר  ּוקְּ

לֶ דֹוִׁשיםִֶמָּידֹוֶׁש  ִפלֹותֶַהקְּ תֶָעָלהִֶּבתְּ ֹטר  ֵניֶַהִכֵסא.ֶַוֲעַׁשןֶַהקְּ רִֶלפְּ ַהָזָהבֲֶאׁש 

ת ָאְךֶא  ֵניֶָהֱאֹלִהים.ֶָלַקחֶַהַמלְּ ָאְךִֶלפְּ ָתה,ִֶמֵלאֶאֹוָתּהֵֶאׁשִֶמןֶֶַהַמלְּ ַהַמחְּ

ִעיַדתֶ ָרִקיםֶּורְּ קֹולֹותֶּובְּ ָעִמיםֶוְּ לּוֶרְּ חֹולְּ ץ.ֶָאזִֶהתְּ ִליְךֶַעלֶָהָאר  ִהׁשְּ ֵּבַחֶוְּ ַהִמזְּ

ֹקַע. נּוִֶלתְּ כֹונְּ ַעתֶַהשֹוָפרֹותִֶהתְּ ָיָדםִֶׁשבְּ רֶּבְּ ָאִכיםֲֶאׁש  ַעתֶַהַמלְּ ֶ"ֲאָדָמה.ִֶׁשבְּ

 

 עת המלאכים עם שבעת השופרות  שב

 הפורענויות של שבע החותמות 

שבעתֶהשופרותֶהראשוניםֶקשוריםֶלמכותֶהמשפיעותֶעלֶתנאיֶהחייםֶשלֶ

 ֶ.שלושתֶהשופרותֶהאחריםֶוהמכותֶשלהםֶמתואריםֶבפרקֶט.ֶאנשים

 .ֶֶוכלֶהעשבֶהירוק,ֶשלישֶמהארץֶנשרף:ֶדם,ֶאש,ֶברד: השופר הראשון

שלישֶמהיצוריםֶֶ,ֶֶשלישֶמהיםֶהפךֶלדם:ֶביםהרֶבוערֶ:ֶהשופר השני

 .ֶֶשלישֶמהספינותֶהושמדו,ֶהחייםֶביםֶמתֶו

:ֶֶהתוצאה.ֶכוכבֶגדולֶנפלֶעלֶשלישֶמהנהרותֶוהמעיינות:ֶהשופר השלישי

 .ֶֶואנשיםֶרביםֶמתוֶמהמיםֶהמרים,ֶשלישֶמהמיםֶהפכוֶלהיותֶמרים

ֶֶפחות:ֶהתוצאה.ֶשלישֶמגרמיֶהשמייםֶנפגעוֶוהחשיכו:ֶהשופר הרביעי

 .ֶביוםֶובלילה,ֶאור

 פרק ט  ההתגלות

.ֶֶהמלאכיםֶמכריזיםֶעלֶשתיֶמכותֶעםֶהשופרֶהחמישיֶוהשופרֶהשישי

 ֶ.נראהֶשקיימתֶהפוגה.ֶהמכותֶשלֶהשופרֶהשביעיֶמתוארותֶבפרקֶיא

שטןֶהֶ-הואֶנקראֶמלךֶהתהוםֶ.ֶבמכהֶהשישיתֶמעורבֶשד,ֶלמרבהֶהפלא

 ֶ.בכבודוֶובעצמו
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,ֶמלאךֶהתהום)כוכבֶנופלֶ.ֶהראשונהמצייןֶאתֶהצרהֶהשופר החמישי 

העשןֶשעולהֶמהבורֶ.ֶֶופותחֶאתֶבורֶהתהום,ֶמהשמייםֶארצה(11ֶפרקֶטֶ

ובראשםֶמלאךֶ,ֶלהקותֶארבהֶמןֶהתהום.ֶמחשיךֶאתֶהשמשֶואתֶהאוויר

אלהֶשישֶלהםֶאתֶ.ֶֶמעניםֶאתֶהאנשיםֶבמשךֶחמישהֶחודשים,ֶהתהום

ֶ.ֶֶחותםֶאלוהיםֶניצלים

ֶ

ֶ

ָרִאיִתיֶכֹוָכבֶנֹוֵפלִֶמןֶֶֶ"5-1ֶטֶֶההתגלות ָאְךֶַהֲחִמיִׁשיֶָתַקעֶַּבשֹוָפרֶוְּ ַהַמלְּ

ָעָׁשןֶֶ הֹוםֶוְּ תֶּבֹורֶַהתְּ הֹום.ֶהּואֶָפַתחֶא  ֵתַחֶּבֹורֶַהתְּ ִנַתןֶלֹוֶַמפְּ ָצהֶוְּ ַהָשַמִיםֶַארְּ

כּוֶמֵֶ ָהֲאִוירֶָחׁשְּ ׁשֶוְּ מ  ַהש  ָׁשןֶָגדֹול,ֶוְּ ֲעַׁשןֶַהּבֹור.ִֶמןֶֶָעָלהִֶמןֶַהּבֹור,ֶַכֲעַׁשןִֶכבְּ

ץ.ֶנ ֱאַמרֶ ַרֵּביֶָהָאר  לֶַעקְּ ֹכָחםֶׁש  םֶֹכַח,ֶכְּ ִנַתןֶָלה  ץֶוְּ הֶַעלֶָהָאר  ּב  ָעָׁשןֶָיָצאֶַארְּ ה 

רֶֶ ָלאֶָלֲאָנִׁשיםֲֶאׁש  ָכלֵֶעץ,ֶא  קֶוְּ ָכלֶי ר  ץ,ֶַאףֶלֹאֶלְּ בֶָהָאר  ֵעש  ַהִזיקֶלְּ לֹאֶלְּ םֶׁש  ָלה 

חֶָ םֶחֹוַתםֱֶאֹלִהיםֶַעלִֶמצְּ ַענֹוָתםֲֶחִמָשהֳֶחָדִׁשיםֶַאְךֶלֹאֵֶאיןֶָלה  םֶלְּ ַתרֶָלה  ם.ֶהֻּ

צֹוֶָאָדם. ָעקְּ ָרבֶּבְּ גֹוֵרםֶַעקְּ ִענּוָיםֶהּואֶָכִענּויֶׁש  ָגם;ֶוְּ ָהרְּ ֶֶ"לְּ

אּוֶֶֶ"11-6ֶטֶֶההתגלות צְּ לֹאִֶימְּ תֶַהָמו תֶוְּ ֵניֶָהָאָדםֶא  שּוֶּבְּ ַחפְּ ַּבָּיִמיםֶָהֵהםֶיְּ

הֶַ ַאּוּוֶָלמּותֶוְּ ִיתְּ סּוִסיםֶאֹותֹו,ֶוְּ ָאםֶלְּ ַמרְּ הֶדֹוִמיםֶּבְּ ּב  ֵביֶָהַארְּ ם.ֶַחגְּ ַרחֵֶמה  ָמו תִֶיבְּ

ֵניֶֶ ֵניֶּבְּ םִֶכפְּ ֵניה  ָזָהב,ֶּופְּ םֵֶמֵעיןֲֶעָטרֹותֶדֹומֹותֶלְּ ָחָמה;ֶַעלֶָראֵׁשיה  ִמלְּ ֲערּוִכיםֶלְּ

יֹוִניםֶלֶָ ֵיה;ִֶׁשרְּ ִׁשֵניֶַארְּ םֶכְּ ִׁשֵניה  ַערֶָנִׁשיםֶוְּ םִֶכשְּ יֹוֵניֶֶָאָדם;ֵֶשָערֶָלה  ִׁשרְּ םֶכְּ ה 

םֶֶ ָנבֹותֶָלה  ָחָמה;ֶזְּ בֹותֶסּוִסיםֶַרִּביםֶָהָרִציםֶַלִמלְּ כְּ קֹולֶַמרְּ םֶכְּ ֵפיה  קֹולֶַכנְּ לֶוְּ ז  ַּברְּ

ֵניֶָאָדםֲֶחִמָשהֶ ַהִזיקִֶלבְּ םֶֹכַחֶלְּ ָלה  םֳֶעָקִצים,ֶוְּ בֹוֵתיה  ַזנְּ ַרִּבים,ֶּולְּ לֶַעקְּ ׁש  כְּ

ְךֲֶעֵליהֶ  ל  םֶמ  ֵיׁשֶָלה  ִריתֲֶאַבדֹוןֳֶֶחָדִׁשים.ֶוְּ ִעבְּ מֹוֶּבְּ רֶׁשְּ הֹום,ֲֶאׁש  ַאְךֶַהתְּ ם,ֶַמלְּ

יֹון. מֹוֶַאפֹולְּ ֶֶ"ּוִביָוִניתֶׁשְּ

 

ארבעתֶהמלאכיםֶששוחררוֶֶ.ֶמצייןֶאתֶהצרהֶהשנייהֶהשופר השישי

הםֶֶ.ֶמיליוֶןהמונהֶמאתייםֶ,ֶהורגיםֶשלישֶמהאנושותֶבעזרתֶצבאֶפרשים

מסתברֶשאנשיםֶששרדוֶאינםֶ.ֶתוגופרישןֶע,ֶאש:ֶגורמיםֶלשלושֶמכות

ֶ.ֶֶמכיםֶעלֶחטא

ֶ
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ֶ

עֹודֶ'אֹוי'ֶָּבִאיםֶַאֲחֵריֵֶכן.ֶֶ'ֶ"16-12ֶטֶֶההתגלות ָחדֶָחַלף;ִֶהֵנהֶעֹודֶ'אֹוי'ֶוְּ אֹוי'ֶא 

ָחדֵֶמֵאתֶ ִתיֶקֹולֶא  ָׁשַמעְּ ָאְךֶַהִשִשיֶָתַקעֶַּבשֹוָפרֶוְּ ַּבחֶַהַמלְּ נֹותִֶמזְּ ַּבעֶַקרְּ ַארְּ

תֶ ָאְךֶַהִשִשיֶַהַמֲחִזיקֶַּבשֹוָפר:ֶ"ַהֵתרֶא  ֵניֶָהֱאֹלִהים,ֶאֹוֵמרֶַלַמלְּ רִֶלפְּ ַהָזָהבֲֶאׁש 

ַּבַעתֶֶ רּוֶַארְּ תְּ ָרת."ֶָאזֶהֻּ ַהרֶפְּ ָאִכיםֶָהֲאסּוִריםֶַעלֶַהָנָהרֶַהָגדֹולֶנְּ ַּבַעתֶַהַמלְּ ַארְּ

ָאִכיםֶַהמּוָכִנים ֵניֶֶַהַמלְּ ִליׁשִֶמּבְּ גּוֶׁשְּ ַּיַהרְּ ֵדיֶׁש  ַלָשָנה,ֶכְּ ׁשֶוְּ ַלֹחד  ַלּיֹוםֶוְּ ַלָשָעהֶוְּ

ָפָרם. תִֶמסְּ ִתיֶא  ָבבֹות;ֶָׁשַמעְּ ףֶרְּ ל  ִריםֶא  שְּ אֹותֶַהָפָרִׁשיםֶע  ַפרִֶצבְּ ֶֶ"ָהָאָדם.ֶּוִמסְּ

םֵֶיׁשֶ"19-17ֶטֶֶההתגלות ֵביה  רֹוכְּ ָחזֹון:ֶלְּ תֶַהסּוִסיםֶּב  יֹונֹותֶֶָכְךֶָרִאיִתיֶא  ִֶׁשרְּ

ִאיםֵֶאׁשֶ םֶיֹוצְּ ָראֵׁשיֲֶאָריֹות,ֶּוִמִפיה  ָראֵׁשיֶַהסּוִסיםֶכְּ ִרית;ֶוְּ ָגפְּ םֶוְּ ׁש  ל  לֵֶאׁשֶוְּ ׁש 

ָעָׁשןֶ ה,ֶָּבֵאׁשֶּוב  ָׁשֹלׁשֶַהַמכֹותֶָהֵאל  ֵניֶָהָאָדםֵֶמתּוֶּבְּ ִליׁשֶּבְּ ִרית.ֶׁשְּ ָגפְּ ָעָׁשןֶוְּ וְּ

ם;ֶׁשֶ  ִאיםִֶמִפיה  ִריתֶַהּיֹוצְּ ַגםֶֶּוַבָגפְּ םֶוְּ ִפּיֹוֵתיה  לֶַהסּוִסיםֶהּואֶּבְּ ֵכןֶֹכָחםֶׁש 

םֶַיִזיקּו.ֶ" םֶָראִׁשים,ֶּוָבה  ָלה  ָחִׁשיםֶוְּ םֶדֹוִמיםִֶלנְּ בֹוֵתיה  ם,ִֶכיֶַזנְּ בֹוֵתיה  ַזנְּ ֶּבְּ

ֶ

 

 . אנשים אינם מכים על חטא, אפילו לאחר המכות האלה

 

ה,ֶלֹאֶָׁשבּוֶֶֶ" 21-20 ההתגלות גּוֶַּבַמכֹותֶָהֵאל  רְּ רֶלֹאֶנ ה  ָארֶָהֲאָנִׁשיםֲֶאׁש  ׁשְּ

תֶ ֹחׁש  ףֶּונְּ כ ס  ֱאִליֵליֶָזָהבֶוְּ ל  ַתֲחוֹותֶַלֵשִדיםֶוְּ עּוֵֶמִהׁשְּ נְּ לֹאִֶנמְּ םֶוְּ ֵדיה  ִמַמֲעֵשיֶיְּ

אֹות,ֶַאףֶלֹאֶ כֹוִליםִֶלרְּ רֵֶאיָנםֶיְּ ֵעץֲֶאׁש  ןֶוְּ ב  א  לֹאֶָׁשבּוֶוְּ ַהֵלְך.ֶוְּ ֹמַעֶּולְּ ִלׁשְּ

ם. ֵנבֹוֵתיה  נּוָתםֶּוִמגְּ ם,ִֶמַתזְּ ם,ֶַאףֶלֹאִֶמִכשּוֵפיה  ִציחֹוֵתיה   ֶ"ֵמרְּ

 

 רק י ההתגלות פ

המלאךֶ.ֶלשונותֶומלכים,ֶאומות,ֶישֶכאןֶנבואותֶעבורֶהרבהֶעמים,ֶשוב

הואֶֶ.ֶשהמלאךֶהזהֶהואֶאדוננוֶישועאניֶסבורֶ.ֶעומדֶעלֶהיםֶועלֶהארץ

יוחנןֶלוקחֶאתֶהספרֶהקטןֶמידוֶשלֶֶ.ֶקוראֶושבעתֶהרעמיםֶמדברים

ֶ.ֶמליםֶמרותֶצריכותֶלהיאמרֶכנבואות,ֶשוב.ֶהמלאךֶואוכלֶאותו
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ֶ

הּואֶָלבּוׁשֶָעָנן;ֶֶֶ"4-1ֶיֶֶההתגלות ָאְךֶַאֵחרֶַרב־ֹכַחֶיֹוֵרדִֶמןֶַהָשַמִיםֶוְּ ָרִאיִתיֶַמלְּ

ֶֹ תֶַעלֶר ׁש  רֶָקָטןֶָפתּוַח.ֶהּואֶֶק  ָידֹוֵֶספ  ַעמּוֵדיֵֶאׁש,ֶּובְּ ָליוֶכְּ ַרגְּ ׁשֶוְּ מ  אׁשֹו,ֶָפָניוֶַכש 

קֹולֶָגדֹולֶֶ ָקָראֶּבְּ ץ,ֶוְּ ָמאִליתֶַעלֶָהָאר  תֶַהשְּ א  ָמִניתֶַעלֶַהָּיםֶוְּ לֹוֶַהּיְּ תֶַרגְּ ָשםֶא 

ָעִמים ַעתֶָהרְּ רּוִֶׁשבְּ רֶָקָראִֶדּבְּ ֵיהֶׁשֹוֵאג.ֶַכֲאׁש  ַארְּ רּוֶֶֶכְּ ִדּבְּ ׁש  ם;ֶּוכְּ קֹולֹוֵתיה  ּבְּ

תֶ ִתיֶקֹולִֶמןֶַהָשַמִיםֶאֹוֵמר:ֶ"ֲחֹתםֶא  ֹתב,ֶַאְךֶָׁשַמעְּ ִתיִֶלכְּ ָעִמיםֶָעַמדְּ ַעתֶָהרְּ ִׁשבְּ

ֹתבֶזֹאת." ַאלִֶתכְּ ָעִמיםֶוְּ ַעתֶָהרְּ רּוִֶׁשבְּ רִֶדּבְּ ֲֶאׁש 

אֹותֹוֶָרִאיִתיֶעֹוֵמדֶַעלֶַהּיֶֶָ" 7-5יֶֶההתגלות ָאְךֶׁש  ַהַמלְּ תֶֶוְּ ץֵֶהִריםֶא  ַעלֶָהָאר  םֶוְּ

תֶ א  תֶַהָשַמִיםֶוְּ רֶָּבָראֶא  ֵמיֶעֹוָלִמים,ֲֶאׁש  עֹולְּ ַּבעֶַּבַחיֶלְּ ִנׁשְּ ָמה,ֶוְּ ִמינֹוֶַהָשַמיְּ ַידֶיְּ

י הֶעֹודֶֶ לֹאִֶיהְּ רֶּבֹו,ֶׁש  תֲֶאׁש  א  תֶַהָּיםֶוְּ א  רֶָּבּהֶוְּ תֲֶאׁש  א  ץֶוְּ תֶָהָאר  א  רֶָּבםֶוְּ ֲאׁש 

ַלםֶסֹודִֶֶעכּוב.ֶאּוָלםִֶּביֵמיֶק ֹקַעֶַּבשֹוָפר,ֶַגםֶיֻּׁשְּ דֹוִֶלתְּ ָעמְּ ִביִעי,ֶּבְּ ָאְךֶַהשְּ ֹולֶַהַמלְּ

ִביִאים. ִּבֵשרֶַלֲעָבָדיוֶַהנְּ מֹוֶׁש  ֶֶ"ָהֱאֹלִהים,ֶכְּ

 

בשורתֶֶזוֶהכרזתֶ?ֶמהֶהדברֶהמסתוריֶשלֶאלוהיםֶשחייבֶלהתגשם

ֶ:כותבֶעלֶזהֶשאוֶל.ֶלכלֶהאומותהמשיחֶ

ֶ

כ םֶַהגֹוִים,ֶֶֶ"7-1ֶאפסיםֶגֶ ִמשּוםֶָכְךֲֶאִני,ֶָׁשאּול,ֲֶאִסירֶַהָמִׁשיַחֵֶיׁשּוַעֶַּבֲעבּורְּ

כ ם,ֶ ַמַענְּ ִנַתןִֶליֶלְּ דֱֶאֹלִהיםֶׁש  ס  ח  ִקידֶַהנֹוֵגַעֶלְּ םֶַעלֶַהַתפְּ ת  ַמעְּ ָנםֶׁשְּ ִאםֶָאמְּ

ֵכיַצדֶ אּוֶוְּ רְּ ִתקְּ ׁש  ַכָמהִֶמִלים.ֶכְּ ֵעילֶּבְּ ִתיֶלְּ ָכַתבְּ ִפיֶׁש  ָלהִֶליֶַהסֹוד,ֶכְּ ָחזֹוןִֶנגְּ ּב 

ִמיםֶלֹאֶ רֶַּבדֹורֹותֶַהקֹודְּ סֹודֶַהָמִׁשיַח,ֶַהסֹודֲֶאׁש  תֲֶהָבָנִתיֶּבְּ אֹותֶא  לּוִֶלרְּ תּוכְּ

ִליָחיוֶוְֶּ ָלהֶָכֵעתִֶלׁשְּ ִנגְּ מֹוֶׁש  ֵניֶָאָדם,ֶכְּ ְךֶָהרּוַח;ֶֶנֹוַדעִֶלבְּ ר  ד  דֹוִׁשים,ֶּבְּ ִביָאיוֶַהקְּ ִלנְּ

ֵדיֶֶ ָטָחהֶַּבָמִׁשיַחֵֶיׁשּוַעֶַעל־יְּ ָתֵפיֶַהַהבְּ ׁשֻּ ָתֵפיֶגּוףֶוְּ ָתֵפיֶַנֲחָלה,ֶׁשֻּ ַהגֹוִיםִֶהָנםֶׁשֻּ ׁש 

ֱאֹלִהיםֶָנַתןֶֶ דֶׁש  ס  ַנתֶַהח  ףֶַמתְּ ָׁשֵרתִֶמֹתק  שֹוָרהֶזֹאתֶָהִייִתיִֶלמְּ ִלבְּ שֹוָרה;ֶוְּ ַהּבְּ

ַלתֶֹכחֹו.לִֶ עֻּ ִפיֶפְּ ֶֶ"יֶכְּ

ֶ
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תֶֶ"9-8ֶאפסיםֶגֶ ַבֵשרֶַלגֹוִייםֶא  הֶלְּ דֶַהז  ס  דֹוִׁשים,ֶָנַתןֶַהח  ִלי,ֶַהָקָטןִֶמָכלֶַהקְּ

רֶַהָמִׁשֶ ר,ֶֹעׁש  ֵאיןֵֶחק  ָעצּוםֶלְּ ִניתֶַהסֹודֶיַח,ֶה  ָהִאירֵֶעיֵניֶֹכלֶָלַדַעתֶַמִהיֶָתכְּ ּולְּ

רֶָהָיהֶָצפּוןֵֶמעֹוָלִמיםֶּבֶ  ֶ"ֱאֹלִהיםֶּבֹוֵראֶַהֹכל.ֲאׁש 

ֶ

ֶ

 

יוחנןֶחייבֶֶ.ֶאבלֶמרֶבבטן,ֶזהֶהיהֶמתוקֶבפיו.ֶיוחנןֶחייבֶלאכולֶספר

ולהרבהֶמנהיגיםֶ,ֶבהרבהֶשפות,ֶלהמשיךֶלהטיףֶולנבאֶלאומותֶרבות

ֶ.ֶֶעולמיים

ֶ

רֶֶ"11-8ֶיֶֶההתגלות ַהקֹולֲֶאׁש  ָאַמר:ֶ"ֵלְךֶוְּ ִתיִֶמןֶַהָשַמִיםִֶדֵּברֵֶאַליֶׁשּובֶוְּ ָׁשַמעְּ

לֶֶ ִתיֶא  ץ."ֶָהַלכְּ ַעלֶָהָאר  ָאְךֶָהעֹוֵמדֶַעלֶַהָּיםֶוְּ ַידֶַהַמלְּ ּבְּ רֶַהָפתּוַחֶׁש  תֶַהֵספ  ַקחֶא 

רֶַהָקָטן.ֶָאַמרֵֶאַלי:ֶ"ַקחֶו ֱאֹכל תֶַהֵספ  ִּיֵתןִֶליֶא  ִתיֶלֹוֶׁש  ָאַמרְּ ָאְךֶוְּ אֹותֹו,ֶֶַהַמלְּ

רֶַהָקָטןֶ תֶַהֵספ  ִתיֶא  ַבׁש."ֶָלַקחְּ י הֶָמתֹוקִֶכדְּ ִפיָךִֶיהְּ ָך,ֶַאְךֶּבְּ נְּ ִבטְּ הּואֵֶיַמרֶּבְּ

ִתיֶאֹותֹוֶ ָאַכלְּ ַבׁש,ֲֶאָבלֶַאֲחֵריֶׁש  ִפיֶָהָיהֶָמתֹוקִֶכדְּ ִתיו;ֶּבְּ ָאְךֶַוֲאַכלְּ לֶַהַמלְּ ִמָּידֹוֶׁש 

יָך רּוִֶלי:ֶ"ָעל  ִני.ֶָאזֶָאמְּ ִבטְּ ׁשֹונֹותֵֶֶהַמרֶלְּ מֹותֶּולְּ אֻּ ִהָנֵבאֶַעלֶַעִמיםֶוְּ עֹודֶלְּ

ָלִכיםֶַרִּבים.ֶ" ֶּומְּ

ֶ

 

 רק יאההתגלות פ

משך ארבעים  ב והם ירמסו את עיר הקודש ברגליהם 

 .  ושניים חודשים

 ? בהתגלותבמה עוסק פרק יא  

 .יהיהֶשובֶביתֶמקדשֶבירושלים*ֶ
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 .ֶויהרסוֶאותה,ֶשנים3.5ֶהכופריםֶישלטוֶבעירֶבמשךֶ/הגוייֶם*ֶ

 .ֶֶשנים3.5ֶשניֶעדיֶאלוהיםֶינבאוֶבירושליםֶבמשךֶ*ֶ

 .ֶֶלשניֶעדיֶאלוהיםֶיהיהֶהרבהֶכוח*ֶ

 (.שטן)שניֶהעדיםֶייהרגוֶעלֶידיֶהחיהֶ*ֶ

 .ֶֶשניֶהעדיםֶיעמדוֶעלֶרגליהםֶויעלוֶלשמייֶם*ֶ

 .תהיהֶרעידתֶאדמהֶגדולה*ֶ

 .ֶֶתיהרסעשיריתֶמהעירֶ*ֶ

 .ֶאנשיםֶייהרגוֶברעידתֶהאדמה7,000ֶ*ֶ

 .ֶֶרעידתֶהאדמהֶתתרחשֶבמחציתֶהשנייהֶשלֶהצרהֶהגדולה*ֶ

 פרק יא בהתגלותשני העדים 

כלֶהעולםֶבשורתֶהמשיחֶבהעדיםֶהיהודיםֶמספריםֶעל144,000ֶֶבעודֶ

הכהונהֶשלהםֶתהיהֶֶ.ֶשניֶהעדיםֶמטיפיםֶבעירֶירושלים,ֶהמיושב

למרותֶשנראהֶשהםֶאףֶפעםֶלאֶעוזביםֶאתֶ,ֶכללֶעולמית,ֶבינלאומית

מצלמותֶהטלוויזיהֶיכולותֶלהפיץֶאתֶ,ֶזהֶאפשריֶמכיווןֶשבימינו.ֶהעיר

בעודֶשהכופריםֶככלֶהנראהֶ,ֶהםֶחייביםֶלהטיף.ֶדבריהםֶבכלֶרחביֶתבל

 .ובחצרֶהחיצוניתֶבכניסהֶלביתֶהמקדש,ֶממשיכםֶלשלוטֶבירושלים

ואליהוֶֶ,ֶמשהֶכנציגֶהחוקֶ-מקובלֶלהניחֶששניֶהעדיםֶהםֶמשהֶואליהוֶ

בתקופהֶשבהֶישועֶהסתובבֶ.ֶשניהםֶעכשיוֶבשמיים.ֶכנציגֶהנביאים

ודיברוֶעםֶישועֶֶ,ֶשניֶהאנשיםֶהאלהֶהופיעוֶבזמןֶההשתנותֶעלֶהר,ֶבארץ

,ֶזהֶלאֶנאמרֶאודותֶמשה;ֶאליהוֶעלהֶלשמיים.ֶעלֶסבלוֶומותוֶהצפויים

יהודהֶכתובֶשהמלאךֶמיכאלֶהתווכחֶעםֶהשטןֶעלֶגופתוֶשלֶאבלֶבספרֶ

 .ֶמשה

אוֶשהואֶנלקחֶ,ֶמתוךֶזהֶניתןֶלהסיקֶשמשהֶקםֶלתחייהֶועלהֶלשמיים

אבלֶהמסקנהֶהשנייהֶ.ֶישירותֶלשמייםֶמכיווןֶשקברוֶמעולםֶלאֶנמצא

 ֶ.שאומריםֶשאלוהיםֶקברֶאתֶמשה,ֶסותרתֶאתֶכתביֶהקודש
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להפוךֶֶ:ֶמשהֶהצטרךֶלבצעֶבמצרייםבפסוקיםֶאלהֶאנוֶמגליםֶאתֶהנסֶש

כךֶ,ֶואתֶתפילתוֶשלֶאליהוֶאחריֶשאלוהיםֶסגרֶאתֶהשמיים,ֶמיםֶלדם

כאשרֶאליהוֶהתפללֶֶ.ֶֶשגשמיםֶלאֶירדוֶבמשךֶשלושֶשניםֶושישהֶחודשים

 .ֶהתחילֶלרדתֶגשם,ֶשוב

ֶ.ֶמייצגיםֶאתֶהחוקֶואתֶהנביאיםֶ-משהֶואליהוֶֶ-שניֶעציֶהזיתֶ

ֶ

ֶ

תֶֶֶֶ"2-1ֶיאֶֶההתגלות ֹדדֶא  נ ֱאַמרִֶלי:ֶ"קּוםֶּומְּ ה,ֶוְּ ַמּט  הֶלְּ ִנַתןִֶליֶָקנ הֶדֹומ 

רִֶמחּוץֶ ָחֵצרֲֶאׁש  תֶה  ַתֲחִויםֶּבֹו.ֲֶאָבלֶא  תֶַהִמׁשְּ א  ֵּבַחֶוְּ תֶַהִמזְּ א  ֵהיַכלֱֶאֹלִהיםֶוְּ

סּו מְּ רִֶירְּ ָנהֶַלגֹוִייםֲֶאׁש  ֹדדֶאֹוָתּה,ִֶכיִֶנתְּ ַאלִֶתמְּ ֵארֶַּבחּוץֶוְּ תִֶעירֶֶַלֵהיָכלֶַהׁשְּ ֶא 

ַנִיםֳֶחָדִׁשים. ָּבִעיםֶּוׁשְּ ׁשֶַארְּ ֶֶ"ַהֹקד 

 

 שני העדים מתנבאים 

הגוייםֶֶ.ֶהמזבחֶוהמשתחוויםֶבו,ֶיוחנןֶהצטווהֶלמדודֶאתֶביתֶהמקדש

ככלֶ)שניֶנביאיםֶרביֶעוצמהֶ.ֶחודשים42ֶירמסוֶאתֶירושליםֶבמשךֶ

ויענוֶאתֶאלהֶשחייםֶעלֶ,ֶיום1,260ֶיתנבאוֶבמשךֶ(ֶהנראהֶמשהֶואליהו

ימיםֶהםֶיקומו3.5ֶֶֶֶכעבורֶ,ֶאבל.ֶאבלֶהחיהֶמהתהוםֶתהרוגֶאותם.ֶהארץ

ירושליםֶתוכהֶעלֶידיֶרעידתֶאדמהֶשתהרוסֶֶ.ֶלתחייהֶויעלוֶלשמיים

 .ֶֶאנשים7,000ֶעשיריתֶמהעירֶותהרוגֶֶ

ֵעיֵניֶֶ,ֶָיָקר)ֶ"מותםֶשלֶהקדושיםֶהאלהֶבידיֶהרשעיםֶ ָתהֶהשםּבְּ ,ֶַהָמוְּ

ֶֶאלוהים,ֶלמרותֶשזהֶאירועֶטרגיֶלכשעצמו(.15ֶתהיליםֶקטזֶ",ֶַלֲחִסיָדיו

שנראוֶאיֶ,ֶישנהֶאותוֶלאחתֶהעדויותֶהחזקותֶביותרֶלקיומוֶשלֶהמשיח

אירועֶזהֶישנהֶאתֶדעתםֶשלֶהיהודיםֶוהםֶיכבדוֶאתֶֶ.ֶפעםֶבעולם

ֶ:כפיֶשניתןֶלקרואֶכאן,ֶאלוהים

ֶ
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דֹוָלה;ֲֶעִשיִריתֶֶֶ"13ֶיאֶֶההתגלות ִעיַדתֲֶאָדָמהֶגְּ ָלהֶרְּ חֹולְּ אֹוָתּהֶָׁשָעהִֶהתְּ

ָאִריםֶ ַהִנׁשְּ ִעיַדתֶָהֲאָדָמה;ֶוְּ גּוִֶּברְּ רְּ ַעתֲֶאָלִפיםֲֶאָנִׁשיםֶנ ה  ִׁשבְּ ָלהֶוְּ ָהִעירֶָנפְּ

נּוֶָכבֹודֵֶלאֹלֵהיֶַהָשַמִים. ָנתְּ דּוֶוְּ רְּ ֶֶ"נ ח 

 

 רה השלישית  השופר השביעי מציין את הצ

ֶ.ֶשולטֶבכלֶאומותֶהעולם,ֶמלךֶישראל,ֶישועֶהמשיח

ֶ

עּוֶֶֶ"15ֶיאֶֶההתגלות מְּ דֹוִליםִֶנׁשְּ קֹולֹותֶגְּ ִביִעיֶָתַקעֶַּבשֹוָפרֶוְּ ָאְךֶַהשְּ ַהַמלְּ

לֶֶ–ַּבָשַמִיםֶ ׁש  לֲֶאדֹוֵננּוֶוְּ תֹוֶׁש  ַלכְּ ַממְּ כ תֵֶתֵבלֶלְּ ל  ָתהֶַממְּ ִרים:ֶ"ָהיְּ ִׁשיחֹו,ֶֶאֹומְּ מְּ

ֵמיֶעֹוָלִמים.ֶ" עֹולְּ ֹלְךֶלְּ הּואִֶימְּ ֶוְּ

 

וכןֶֶ,ֶחרוןֶאלוהיםֶהגיֶע.ֶהזקניםֶסוגדיםֶלאלוהים24ֶ-זוֶהיאֶהסיבהֶלכךֶש

הגיעֶהזמןֶלדוןֶֶ.ֶֶלהכריעֶאתֶהדיןֶולחלקֶשכרֶועונש,ֶהגיעֶהזמןֶלדון

אלהֶשהרסוֶולהרוסֶאתֶ.ֶהנביאיםֶוהקדושיֶם,ֶולחלקֶשכרֶלמשרתיֶאלוהים

כיצדֶהםֶהרסוֶאתֶ.ֶאלהֶשהרסוֶאתֶהארץֶייענשוֶעלֶכך.ֶאתֶהארץ

.ֶֶוכדומה,ֶפלסטיקֶוגזים,ֶאדישות,ֶעצלות,ֶעלֶידיֶרדיפתֶבצע?ֶהארץ

לאחרֶמכןֶיגיעוֶֶ.ֶוארוןֶהבריתֶנראהֶלעין,ֶמקדשֶאלוהיםֶבשמייםֶנפתח

ֶֶ.רעידתֶאדמהֶוברדֶגדול,ֶרעמים,ֶרעשים,ֶברקים

ֶ

ָלֵתתֶַהגֶ"19-18ֶיאֶֶההתגלות ֹפטֶַהֵמִתיםֶוְּ ֵעתִֶלׁשְּ ָךֶוְּ פְּ פּו;ֶּוָבאִֶקצְּ ֹוִייםֶָקצְּ

חִֶ ַהׁשְּ דֹוִלים,ֶּולְּ ַלגְּ ַטִניםֶוְּ ָך,ֶַלקְּ ֵאיִֶׁשמְּ ִירְּ דֹוִׁשיםֶּולְּ ַלקְּ ִביִאיםֶוְּ יָךֶַהנְּ יתֶָשָכרֶַלֲעָבד 

ץ."ֶ ִחיֵתיֶָהָאר  תֶַמׁשְּ ַתחֵֶהיַכלֱֶאֹלִהיםֶא  ָאהֶֶָאזִֶנפְּ ִריתֹוִֶנרְּ ַּבָשַמִיםֶַוֲארֹוןֶּבְּ

ִעיַדתֲֶאָדָמהֶּוָבָרדֶָכֵבד. לּו,ֶּורְּ חֹולְּ ָעִמיםִֶהתְּ קֹולֹותֶּורְּ ָרִקיםֶוְּ ֵהיָכלֹו;ֶּבְּ ֶֶ"ּבְּ
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 פרק יב  ההתגלות

 הסתכלות אחורה ומבט אל העתיד 

לפניהֶעומדֶתניןֶגדולֶֶ(.ֶישראל)שהֶשיולדתֶעםֶכאביםֶירואיםֶא,ֶבשמיים

הילדֶנחטףֶאלֶאלוהיםֶואלֶ(.ֶישוע)שרוצהֶלטרוףֶאתֶתינוקהֶ(,ֶהשטן)

 .ֶכסאו

השטןֶומלאכיוֶמושלכיםֶעלֶֶ.ֶבשמייםֶמתחוללתֶמלחמהֶביןֶמלאכים

 .ֶֶצרותֶבארץֶובים,ֶשמחהֶבשמיים.ֶהקרקע

למדברֶושםֶהיאֶֶהיאֶבורחת.ֶהתניןֶשהושלךֶארצהֶרודףֶאחריֶהאישה

לאחרֶמכןֶהתניןֶֶ(.ֶימים1,260ֶֶשניםֶאו3.5ֶֶֶֶ)ניזונהֶשלושֶוחציֶפעמיםֶ

 .ֶֶמתחילֶלרדוףֶאחריֶשארֶהקדושים

 פרק יג  ההתגלות

 צורר המשיח 

 .ֶֶתיאורֶמפורטֶשלֶצוררֶהמשיח,ֶמשרתו,ֶֶאדוננוֶישועֶמספקֶליוחנֶן

 : סיכום דבריו של אדוננו ישוע בקשר לצורר המשיח

 .ֶֶהמשיחֶמיוצגֶבאופןֶסמליֶעלֶידיֶחיהצוררֶ•ֶ

 .שטןֶהעניקֶכוחֶלצוררֶהמשיחה•ֶ

 .ֶכלֶהעולםֶסוגדֶלצוררֶהמשיח•ֶ

 .צוררֶהמשיחֶפותחֶבחילולֶהקודש•ֶ

 (.ֶקדושים)צוררֶהמשיחֶמתחילֶלרדוףֶאתֶהמאמיניםֶ•ֶ

בספרֶֶצוררֶהמשיחֶאינוֶמוערץֶעלֶידיֶהמאמיניםֶששמותיהםֶכתוביםֶ•ֶ

ֶהחייםֶשלֶהשה

ֶ.ֶזהֶקורהֶבמחציתֶהשנייהֶשלֶהצרהֶהגדולה•ֶֶ
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ֶ

ֵדיֶהֹוָרַדתֵֶאׁשִֶמןֶֶֶ"15-13ֶיגֶֶההתגלות דֹוִלים,ֲֶאִפלּוֶַעדֶכְּ ִהיאֶעֹוָשהֶאֹותֹותֶגְּ

ֵדיֶָהאֹותֹותֶֶ ץֶַעל־יְּ ֵביֶָהָאר  תֶיֹוׁשְּ ָעהֶא  ֵניֶָאָדם,ֶּוַמתְּ ֵעיֵניֶּבְּ ָצהֶלְּ ַהָשַמִיםֶַארְּ

רִֶנַתןֶָלּהֶ םֶַלַחָּיהֲֶאׁש  ל  ץֶַלֲעשֹותֶצ  ֵביֶָהָאר  יֹוׁשְּ ָרּהֶלְּ ָאמְּ ֹנַכחֶַהַחָּיה,ֶּבְּ ַלֲעשֹותֶלְּ

ןֶֶ ֹאפ  םֶַהַחָּיהֶּבְּ ל  צ  ַתרֶָלּהֶָלֵתתֶרּוַחֶלְּ ָתה.ֶַגםֶהֻּ ָחיְּ בֶוְּ ר  ָתהֶַמַכתֶח  כְּ רֶהֻּ ֲאׁש 

תּוֶָכלֲֶאׁשֶ  ּיּומְּ ָכְךֶׁש  ֹרםֶלְּ ַאףִֶיגְּ ַדֵּבר,ֶוְּ םֶַהַחָּיהֶַגםֶיְּ ל  צ  ַתֲחִויםֶׁש  רֵֶאיָנםִֶמׁשְּ

םֶַהַחָּיה. ל  צ  ֶֶ"לְּ

 

  .החיה  תהכופרים יקבלו א 

דֹוִלים,ֶָהֲעִׁשיִריםֶֶֶ"19-16ֶיגֶֶההתגלות ַהגְּ ַטִניםֶוְּ ַהֹכל,ֶַהקְּ ָכְךֶׁש  תֶלְּ מ  ִהיאֶגֹור  וְּ

ָהֲעִנִּיים,ֶ ֵדיֶֶוְּ ָחם,ֶכְּ ִמיָנםֶאֹוֶַעלִֶמצְּ םֶָתוֶַעלֶַידֶיְּ ָהֲעָבִדים,ֶָיִשימּוֶָלה  ִׁשִּייםֶוְּ ַהָחפְּ

ַפרֶֶ ֵּיׁשֶלֹוֶַהָתו,ֵֶׁשםֶַהַחָּיהֶאֹוִֶמסְּ ָלאִֶמיֶׁש  ֹכר,ֶא  נֹותֶאֹוִֶלמְּ לֹאֶיּוַכלִֶאיׁשִֶלקְּ ׁש 

ַחֵשבֶָנאֶ ִּביָנהֶלֹו,ֶיְּ ָמה.ִֶמיֶׁש  ָמּה.ֶָּבזֹאתֶַהָחכְּ ַפרֶֶׁשְּ ַפרֶַהַחָּיה,ִֶכיִֶמסְּ תִֶמסְּ א 

ִׁשִשיםֶָוֵׁשׁש. ָפרֹוֵֶׁשׁשֵֶמאֹותֶוְּ ֶ"ָאָדםֶהּואֶּוִמסְּ

 

 

 ?  כיצד נראה שלטונו של צורר המשיח

אלוהיםֶכמוֶצוררֶֶ-כיצדֶייתכןֶשהאומותֶמוכנותֶלסורֶלמרותוֶשלֶאדםֶחסר

.ֶֶאלוהיםחייםֶללאֶ(ֶאוֶהאומות)זהֶאפשריֶכאשרֶמרביתֶהאומהֶ?ֶהמשיח

כמוֶצוררֶֶֶ-ֶאויבֶשלֶאלוהיםמשיחיתֶו-אזֶכברֶקיימתֶמנטליותֶאנטי

 .ֶֶואוליֶאפילוֶנבחרֶבבחירותֶדמוקרטיותֶמתקבלֶברצוןֶ-ֶהמשיח

שםֶ'.ֶאישֶהחטא'הואֶקוראֶלוֶֶ.ֶמתארֶאתֶאופיוֶשלֶצוררֶהמשיחֶשאול

.ֶומביאֶאתֶהגיהנוםֶלארץ,ֶהואֶרשע'.ֶבןֶהאבדון'אחרֶלצוררֶהמשיחֶהואֶ

צוררֶהמשיחֶהואֶֶ.ֶפתוחהֶלקבלֶאליל,ֶֶשנפרדהֶמהאלוהיםֶהחי,ֶותהאנוש

 .ֶושלֶרוחֶהקודש,ֶשלֶאדוננוֶישוע,ֶגםֶהיריבֶשלֶאלוהים
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ֶשאולכותבֶ,ֶאותותֶומופתיֶשקר,ֶצוררֶהמשיחֶיופיעֶעםֶהרבהֶמאודֶכוח

אלוהיםֶישלחֶרעיוןֶשוואֶכדיֶשאנשיםֶיתחילוֶ.9ֶהשליחֶבתסלוניקיםֶבֶ

מכיווןֶשהאנושותֶאינהֶֶ,ֶבאותוֶזמן.ֶהשקרֶלהאמיןֶבשקריםֶשלֶמשיח

כאשרֶאלוהיםֶעושהֶ.ֶאלוהיםֶיקשהֶאתֶליבם,ֶרוצהֶלהאמיןֶבאלוהים

.ֶֶםֶקלושיםקבלתֶהאמונהֶבישועֶכמושיעֶאישיֶולאומיֶההסיכוייםֶל,ֶזאת

 .ֶֶהעולםֶמתחילֶלהתכונןֶלאטֶלבואוֶשלֶצוררֶהמשיח

 ?  השליח בשם ישוע שאולמה אומר 

 ?  אלוהים מי ישב במקדש 

ֶֶשאולהשאלהֶהראשונהֶשאניֶשואלֶאתֶעצמיֶכאשרֶאניֶשומעֶאתֶנבואתֶ

האםֶהואֶמתכוונןֶלומרֶשיהיהֶביתֶֶ?ֶלאיזהֶביתֶמקדשֶהואֶמתכוון:ֶהיא

שהיהדותֶהאורתודוקסיתֶ,ֶהביתֶהשלישיֶכביכול,ֶמקדשֶנוסףֶבירושלים

אוֶהאםֶ?ֶהאםֶזהֶיהיהֶהמקדשֶשבוֶאלוהיםֶרוצהֶלחיות?ֶחושבתֶלהקים

ֶ?ֶֶרוחני/ינוֶלחשובֶעלֶמקדשֶסמליעל

ֶ

ֵכןֶלֹאֶַיִגיַעֶֶֶ"12-3ֶתסלוניקיםֶבֶבֶ הּוא,ֶׁש  ןֶׁש  ֵאיז הֶֹאפ  כ םִֶאיׁשֶּבְּ תְּ הֶא  ע  ַאלֶַיטְּ

קֹוֵמםֶֶ ןֶָהֲאַבדֹון,ֶַהִמתְּ ַׁשע,ֶּב  הִֶאיׁשֶָהר  ַגל  ִיתְּ י הֶָּבִראׁשֹוָנהֶָהֲעִזיָבהֶוְּ ִאםֶלֹאִֶתהְּ

מֹוֶַעלֶ רֹוֵמםֶַעצְּ ֵהיַכלֶָהֱאֹלִהיםֶֶּומְּ ׁש,ֶַעדִֶכיֵֶיֵׁשבֶּבְּ ָראֱֶאלֹוַּהֶאֹוֶֹקד  ָכלֶַהִנקְּ

הּואֱֶאֹלִהים. מֹוֶׁש  ִהירֹוֶַעלֶַעצְּ ַהצְּ ֶּבְּ

ה?ֶ ָבִריםֶָהֵאל  תֶַהדְּ ִתיֶָלכ םֶא  כ םֶָאַמרְּ לְּ צְּ ֱהיֹוִתיֶא  ִריםִֶכיֶעֹודֶּב  כ םֶזֹוכְּ ַהִאםֵֶאינְּ

ַעֵכבֶאֹותֹוֶ ִעיםֶָמהֶמְּ םֶיֹודְּ ָברֶַאת  ַׁשעֶכְּ ִעתֹו.ֵֶהןֶסֹודֶָהר  הֶּבְּ ַגל  ִּיתְּ ֵדיֶׁש  ָכֵעתֶכְּ

הֶָהָרָׁשעֶֶ ַגל  ָאזִֶיתְּ ּיּוָצאִֶמןֶַהָתו ְך,ֶוְּ ָצאֶַעדֶׁש  ַעֵכבִֶנמְּ ָכֵעתֶַהמְּ ָלאֶׁש  פֹוֵעל;ֶא 

הֹוָפַעתֶּבֹואֹוֶ רּוַחִֶפיוִֶויַכֵלהּוֶּבְּ רֶָהָאדֹוןֶ]ֵיׁשּוַע[ֶָיִמיתֶאֹותֹוֶּבְּ תֶָהָרָׁשעֶֶ–ֲאׁש  א 

אֹותֹותֶ בּוָרה,ֶּבְּ ָכלֶגְּ ָּוהֶּבְּ לֻּ ַלתֶַהָשָטן,ֶמְּ עֻּ ֵאםִֶלפְּ תְּ ה  רִֶּביָאתֹוִֶהיאֶּבְּ ֲאׁש 

לֹאֶ ֵניֶׁש  זֹאתִֶמפְּ ֵניֶָהֲאַבדֹון,ֶוְּ יָֻּעִדיםִֶלבְּ ַׁשעֶַהמְּ ִמיתֶר  ָכלֶַתרְּ ר,ֶּובְּ ק  ֵתיֶׁש  מֹופְּ ּובְּ

לּוֶ רֶָיכְּ תֲֶאׁש  תֶַאֲהַבתֶָהֱאמ  לּוֶא  םִֶקּבְּ ִהָּוַׁשעֶָּבּה.ֶַעלֵֶכןֱֶאֹלִהיםֶׁשֹוֵלַחֶָלה  לְּ

תֶֶ ֱאִמינּוֶָלֱאמ  רֶלֹאֶה  ַמַעןִֶידֹונּוֶָכלֲֶאׁש  ר,ֶלְּ ק  ַהֲאִמיןֶַלש  עֹוָתםֶלְּ ַהטְּ ִמָּיהֶלְּ ֹפַעלֶרְּ

ָלה. צּוֶָּבַעוְּ ָלאֶָחפְּ ֶֶ"א 
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ֶ

 

 : בקשר לצורר המשיח שאולסיכום דבריו של  

 . רוח הקודש מרסנת את צורר המשיח•ֶ

 . נעלם( רוח הקודש)המרסן , אחרי העלייה לשמיים של המאמינים• 

 .  זה שלא מקיים את החוקיםמתגלה , לאחר מכן• 

 .  הוא יחסל את צורר המשיח,  כאשר אדוננו ישוע יגיע• 

 .  יורשעו וימותו, הכופרים שהאמינו בצורר המשיח• 

מכיוון שהם לא האמינו או לא קיבלו את העובדה שהם  הכופרים ימותו • 

 .עשויים להינצל

?ֶמיֶיהפכוֶלהיותֶלאֶנאמנים'?ֶהחזרהֶבשאלהֶהגדולה'מהֶהמשמעותֶשלֶ

אינהֶהחזרהֶבשאלהֶֶ'ֶחזרהֶבשאלה'צריךֶלדעתֶשה,ֶכדיֶלמנועֶאיֶהבנה

אדםֶמאמיןֶאינוֶיכולֶלהפוךֶֶ.ֶנולדֶמחדשמשיחיֶששלֶה,ֶשלֶהמאמין

 .ֶלבלתיֶנאמן

 ? תקופת הצרה הגדולהבמאמינים מה יקרה ל

מכיווןֶֶ,ֶישֶהאומריםֶשבתקופתֶהצרהֶהגדולהֶלאֶתהיהֶיותרֶכנסייה

כתביֶ.ֶזהֶלאֶנכוןֶ,אולם.ֶשהכנסייהֶתעלהֶלשמייםֶלפניֶהצרהֶהגדולה

תעלהֶלשמייםֶבזמןֶהגעתוֶשלֶאדוננוֶ'ֶכנסייה'הקודשֶאינםֶאומריםֶשה

'ֶכנסייה'ייתכןֶשה'.ֶכנסייה'וזהֶשונהֶמה,ֶילדיֶאלוהיםֶיעלוֶלשמיים.ֶישוע

אבלֶזוֶתהיהֶכנסייהֶעםֶֶ,ֶעדייןֶתהיהֶקיימתֶבתקופתֶהצרהֶהגדולה

 .ֶֶמאמיניםֶמדומים

הואֶיצטרךֶלהיבנותֶעלֶידיֶיהודיםֶבשניםֶֶ,ֶלכן;ֶאיןֶמקדשֶבירושלים,ֶכרגע

מתייחסֶ'ֶמקדשֶאלוהים'הביטויֶ.ֶאוֶלפניֶכן,ֶהראשונותֶשלֶהצרהֶהגדולה

זהֶלאֶאומרֶשמדוברֶבמקדשֶשאושרֶעלֶידיֶ.ֶלמקדשֶשלֶעםֶישראל
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מחֶביחזקאלֶמדוברֶעלֶביתֶ-מכיווןֶשבפרקיםֶמ,ֶֶההפךֶהואֶהנכון.ֶאלוהים

 .ֶוהואֶלאֶייבנהֶבירושליםֶעדֶשלטוןֶאלףֶהשנים,ֶהמקדשֶהרצויֶלאלוהים

מיֶהואֶ:ֶ'והשאלהֶשאישֶלאֶהצליחֶלענותֶעליהֶבמשךֶאלפייםֶשנהֶהיא

 ?'ֶחֶשישבֶבביתֶהמקדשצוררֶהמשי

 פרק יד  ההתגלות

 . מאמינים 144,000ביחד עם , על הר ציון שהה

החזוןֶמתחילֶעםֶתמונהֶ.ֶידֶיוחנןֶרואהֶמספרֶתמונותֶבחזוןֶבהתגלות

מדוברֶבמשיחֶשעומדֶעלֶהרֶציוןֶבירושליםֶֶ.ֶמממלכתֶהשלוםֶהמשיחית

אנשיםֶשהטיפוֶאתֶהבשורהֶהנוצריתֶבתקופתֶהצרה144,000ֶֶעםֶ

ֶ.הגדולה

ֶ

ֶ

ָּבִעיםֶֶֶ"1ֶידֶֶההתגלות ַארְּ ִאתֹוֵֶמָאהֶוְּ הֶעֹוֵמדֶַעלֶַהרִֶצּיֹוןֶוְּ ִהֵנהֶַהש  ָרִאיִתיֶוְּ

ם. ֵחיה  תּוִביםֶַעלִֶמצְּ ֵׁשםֶָאִביוֶכְּ מֹוֶוְּ רֶׁשְּ ףֲֶאׁש  ל  ָּבָעהֶא  ַארְּ ֶֶ"וְּ

 

אנוֶרואיםֶמהֶקרהֶלמאהֶֶ.ֶלאחרֶמכןֶאנוֶרואיםֶתמונהֶשלֶהשמיים

הםֶמהוויםֶדוגמהֶֶ'.ֶביכוריֶם'הםֶנקראיםֶ.ֶארבעיםֶוארבעהֶאלףֶהמאמינים

,ֶֶבדיוקֶכמוהם,ֶשגםֶהםֶיעמדוֶיוםֶאחדֶלפניֶכסֶאלוהים,ֶלכלֶילדיֶאלוהים

12ֶֶראהֶפסוקיםֶ.ֶזהֶברורֶגםֶבהמשךֶהחזון.ֶויביאוֶלוֶכבודֶושבחֶנצחיים

ֶֶ.13-ו

ֶ

קֹולֶַרַעםֶָגדֹול,ֶֶֶ"5-2ֶידֶֶההתגלות קֹולֶַמִיםֶַרִּביםֶּוכְּ ִתיֶקֹולִֶמןֶַהָשַמִיםֶכְּ ָׁשַמעְּ

ם.ֵֶהםֶָׁשרּוֶֶ ֵליה  ִטיםֶַעלִֶנבְּ לֶַהפֹורְּ ֵני־ֵנב  ַנגְּ קֹולֶמְּ ִתיֶהּואֶכְּ רֶָׁשַמעְּ ַהקֹולֲֶאׁש  וְּ

אֵֶ ֵקִנים,ֶוְּ ַהזְּ ַּבעֶַהַחּיֹותֶוְּ ֵניֶַארְּ ִלפְּ ֵניֶַהִכֵסאֶוְּ תִֶׁשירֶָחָדׁשִֶלפְּ ֹמדֶא  יןִֶאיׁשֶָיכֹולִֶללְּ

רֶֶ הֵֶהםֲֶאׁש  ץ.ֵֶאל  דּוִייםִֶמןֶָהָאר  ףֶַהפְּ ל  ָּבָעהֶא  ַארְּ ָּבִעיםֶוְּ ַארְּ ַהִשירֶזּוָלִתיֵֶמָאהֶוְּ
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רֶֶ ָכלֲֶאׁש  הֶלְּ ִכיםֶַאֲחֵריֶַהש  הֵֶהםֶַההֹולְּ תּוִליםֵֶהם.ֵֶאל  ָנִׁשים,ִֶכיֶּבְּ אּוֶּבְּ מְּ לֹאִֶנטְּ

דּוִֶמּבְֶּ הִֶנפְּ ָאהֵֶֶיֵלְך.ֵֶאל  צְּ ָמהֶלֹאִֶנמְּ ה.ִֶמרְּ ַלש  ֱאֹלִהיםֶוְּ ֵניֶָאָדם,ִֶּבכּוִריםֶל 

ִקִּייםֵֶהםִֶמֹדִפי. ם,ֶנְּ ִפיה  ֶֶ"ּבְּ

ֶ

בסוףֶֶ,ֶהחזוןֶהבאֶמצביעֶעלֶכךֶשלפניֶשאדוננוֶישועֶמתחילֶאתֶהדין

אלוהיםֶיקראֶשובֶלאנשיםֶעלֶהארץֶֶ,ֶהשנהֶהראשונהֶלממלכתֶהשלום

יכולֶלהיותֶשמטיפיֶֶ.ֶֶלאֶידועֶכיצדֶבדיוקֶזהֶיעבוד.ֶחטאֶלהכותֶעל

הבשורהֶהנוצריתֶיסתובבוֶפעםֶנוספתֶבעולםֶעםֶהקריאהֶלהכותֶעלֶ

לאֶכלֶהאנשיםֶ,ֶהסיבהֶלכךֶהיאֶשבממלכתֶהשלוםֶבתֶאלףֶהשנים.ֶחטא

לאחרֶמכןֶ.ֶזהֶברורֶכאשרֶהשטןֶמשתחרר.ֶייוולדוֶמחדשיחזרוֶבתשובהֶו

ֶֶ.חסידיםיהיוֶלוֶהרבהֶ

ֶ

רֶלֹוֶֶ"7-6ֶידֶֶההתגלות ַצעֶַהָשַמִים,ֲֶאׁש  מְּ א  עֹוֵפףֶּבְּ ָאְךֶַאֵחרֶמְּ ָרִאיִתיֶַמלְּ

הּואֶקֹוֵראֶֶ ַעם,ֶוְּ ָלׁשֹוןֶוְּ טֶוְּ ֵׁשב  ָמהֶוְּ ָכלֶאֻּ ץֶּולְּ ֵביֶָהָאר  יֹוׁשְּ ַבֵשרֶלְּ שֹוַרתֶעֹוָלםֶלְּ ּבְּ

נּוֶלֹוֶ תֱֶאֹלִהיםֶּותְּ אּוֶא  קֹולֶָגדֹול:ֶ"ִירְּ ַתֲחוּוֶֶּבְּ ָפטֹו.ִֶהׁשְּ ָכבֹוד,ִֶכיֶָּבָאהֵֶעתִֶמׁשְּ

נֹותֶַהַמִים.ֶ" ַהָּיםֶּוַמַעיְּ ץֶוְּ ָהָאר  עֹוֵשהֶַהָשַמִיםֶוְּ  לְּ

 

זוֶהיאֶתמונהֶמתקופתֶ.ֶלאחרֶמכןֶאנוֶרואיםֶבחזוןֶשהעירֶבבלֶנפלה

,ֶעמוֶישועֶהמשיחֶחוזרֶכדיֶלשחררֶאת,ֶבסופוֶשלֶדבר.ֶהצרהֶהגדולה

אלוהיםֶֶ,ֶאבלֶגםֶבזמןֶהצרהֶהגדולה.ֶולהקיםֶאתֶממלכתֶהשלום,ֶישראל

,ֶֶמכיווןֶשאחרת.ֶמזהירֶאתֶהאנשיםֶשעלֶהארץֶלאֶלסגודֶלצוררֶהמשיח

ֶ.אתםֶתאבדוֶלעד

ֶ

ָאַמר:ֶֶ"8ֶידֶֶההתגלות ָאְךֶַאֵחר,ֵֶׁשִני,ֶָּבאֶַאֲחָריוֶוְּ לֶֶ'ּוַמלְּ ָלהֶָּבב  ָלהֶָנפְּ ָנפְּ

נּוָתּה תֶָכלֶַהגֹוִייםִֶמֵּייןֲֶחרֹוןֶַתזְּ ָתהֶא  קְּ רִֶהׁשְּ דֹוָלהֲֶאׁש  ֶ."'ַהגְּ
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 צורר המשיח ל לסוגדיםעונש נצחי 

 

קֹולֶָגדֹול:ֶֶ" 11-9יד  ההתגלות ָקָראֶּבְּ םֶוְּ ִליִׁשי,ֶָּבאֶַאֲחֵריה  ָאְךֶַאֵחר,ֶׁשְּ ָכלֶֶ'ַמלְּ

הִֶמֵּייןֶֶ ת  חֹוֶאֹוֶַעלֶָידֹו,ֶַגםֶהּואִֶיׁשְּ ַקֵּבלֶָתוֶַעלִֶמצְּ ָמּהֶּומְּ ַצלְּ ַתֲחו הֶַלַחָּיהֶּולְּ ַהִמׁשְּ

נ ה ֵאינ נּוֶָמהּול;ִֶויעֻּ מֹוֶוְּ כֹוסֶַזעְּ ֵניֲֶֶֶחרֹוןֱֶאֹלִהיםֶַהָמזּוגֶּבְּ ִריתִֶלפְּ ָגפְּ ֵאׁשֶוְּ ּבְּ

י הֶֶ לֹאִֶתהְּ ֵמיֶעֹוָלִמיםֶוְּ עֹולְּ הֶלְּ ה.ֲֶעַׁשןִֶענּוָיםֶַיֲעל  ֵניֶַהש  ִלפְּ דֹוִׁשיםֶוְּ ָאִכיםֶַהקְּ ַהַמלְּ

ָלהֶ נּוָחהֶיֹוָמםֶָוַליְּ םֶמְּ תֶַתוֶֶֶ–ָלה  ַקֵּבלֶא  מְּ ִמיֶׁש  ָמּהֶּולְּ ַצלְּ ַתֲחִויםֶַלַחָּיהֶּולְּ ַלִמׁשְּ

ָמּה  ."'ׁשְּ

 

 

 עידוד לקדושים הנרדפים 

אםֶהםֶֶ.ֶאנוֶמקבליםֶתמונהֶנוספתֶשלֶילדיֶאלוהים,ֶבסוףֶהחזונותֶהאלה

ביכוריםֶשנמצאיםֶלנצחֶלפניֶכסֶה144,000ֶאזיֶכמוֶ,ֶיתמידוֶבדרכם

ֶ.גםֶהםֶיורשוֶלהביאֶלוֶאתֶהכבודֶוהשבחים,ֶאלוהים

ֶ

וֹותֶֶָּבז הֶֶ"13-12ֶידֶֶההתגלות תִֶמצְּ ִריםֶא  דֹוִׁשיםֶַהשֹומְּ לֶַהקְּ ָלנּוָתםֶׁש  ַסבְּ

ֵריֶַהֵמִתיםֶ ֹתב:ֶ'ַאׁשְּ ִתיֶקֹולִֶמןֶַהָשַמִיםֶאֹוֵמר:ֶ"כְּ ֱאֹלִהיםֶו ֱאמּוַנתֵֶיׁשּוַע.ֶָׁשַמעְּ

ָּינּוחּוֵֶמֲעָמָלם,ִֶכיֶֶ תֶָהרּוַח,ֶ"ׁש  ר  רֵֶמִתיםֶָּבָאדֹוןֵֶמַעָתה.'"ֶ"ֵכן!",ֶאֹומ  ֲאׁש 

ם.ֶ"ַמעֲֶ ִכיםֶַאֲחֵריה  םֶהֹולְּ ֵֶשיה 

 

 רק טו ההתגלות פ

 מבוא לשבע המכות האחרונות 

אלהֶשהתגברוֶעלֶ,ֶֶהיכןֶשילדיֶאלוהים,ֶמבטֶנוסףֶעלֶהשמיים,ֶראשית

.ֶֶשההםֶשריםֶאתֶשירתֶמשהֶוה.ֶמביאיםֶלאלוהיםֶתהילהֶושבחים,ֶהחיה

'.ֶֶמלךֶהקדושים'הדברֶשמרשיםֶאותיֶהואֶשגםֶאדוננוֶישועֶנקראֶכאןֶ
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בממלכתֶהשלוםֶבתֶ,ֶֶהואֶיהיהֶמלךֶישראלֶבקרוב?ֶמדועֶלאֶמלךֶישראל

ֶ.אלףֶהשנים

ֶ

ֶ

ָאִכיםֶֶ"3-1ֶטוֶֶההתגלות ָעהֶַמלְּ ִליא:ִֶׁשבְּ ָרִאיִתיֶאֹותֶַאֵחרֶַּבָשַמִים,ֶָגדֹולֶּוַמפְּ

ַבעֶ תֶׁש  ִאיםֶא  מֹוֶֶנֹושְּ ַלםֶַזַעםֱֶאֹלִהים.ֶָרִאיִתיֶכְּ ןִֶנׁשְּ ַהַמכֹותֶָהַאֲחרֹונֹות,ִֶכיֶָּבה 

ַפרֶ ַעלִֶמסְּ ָמּהֶוְּ ַעלֶַצלְּ ִריםֶַעלֶַהַחָּיהֶוְּ ַגּבְּ תֶַהִמתְּ א  ֵאׁשֶוְּ ֹעָרבֶּבְּ כּוִכיתֶמְּ ָיםֶזְּ

ֵהםֶָׁשִרֶ ָיָדםֶוְּ כּוִכית;ִֶכנֹורֹותֱֶאֹלִהיםֶּבְּ ִדיםֶַעלֶָיםֶַהזְּ ָמּהֶעֹומְּ תִֶׁשיַרתֶׁשְּ יםֶא 

יָך,ֶיהוהֱֶאֹלֵהיֶ ָלִאיםֶַמֲעש  ִנפְּ דֹוִליםֶוְּ הֵֶלאֹמר:ֶ"גְּ ִׁשיַרתֶַהש  דֱֶאֹלִהיםֶוְּ ב  הֶע  ֹמׁש 

ְךֶַהגֹוִים.ֶ" ל  יָך,ֶמ  ָרכ  תֶדְּ קֶו ֱאמ  ד  ָבאֹות;ֶצ  ֶצְּ

 

שבעתֶהמלאכיםֶמקבליםֶאתֶשבעֶהקערותֶהמלאותֶבזעםֶאלוהיםֶ

ֶ.תֶהאחרונותובשבעֶהמכו

ֶ

ַבעֶַהַמכֹות,ֶֶ"8-6ֶטוֶֶההתגלות ֵאיֶׁש  ָאִכיםֶנֹושְּ ַעתֶַהַמלְּ אּוִֶׁשבְּ ּוִמןֶַהֵהיָכלֶָיצְּ

ַּבעֶ ם.ֶַאַחתֵֶמַארְּ ַצחֶַוֲחגּוִריםֲֶחגֹורֹותֶָזָהבֶַעלֲֶחזֹוֵתיה  בּוִׁשיםֶַּבדֶָטהֹורֶוְּ לְּ

ַבעֶַקֲערֹותֶזֶָ ָאִכיםֶׁש  ַעתֶַהַמלְּ ִׁשבְּ ָנהֶלְּ ֵלאֹותֶַזַעםֶָהֱאֹלִהיםֶַהַחיֶֶַהַחּיֹותֶָנתְּ ָהבֶמְּ

לֹאֶָיכֹולִֶאיׁשֶֶ זֹו,ֶוְּ עֻּ בֹודֱֶאֹלִהיםֶוְּ ַמֵלאֶָעָׁשןִֶמכְּ ַהֵהיָכלִֶנתְּ ֵמיֶעֹוָלִמים.ֶוְּ עֹולְּ לְּ

ָאִכים. ַעתֶַהַמלְּ לִֶׁשבְּ ַבעֶַהַמכֹותֶׁש  מּוֶׁש  לְּ רֶיֻּׁשְּ לֶַהֵהיָכלֶַעדֲֶאׁש  ִהָכֵנסֶא  ֶלְּ

 

 פרק טז ההתגלות 

שבע 'מכילות את  -הפורענויות של שבע הקערות של זעם אלוהים 

 '. המכות האחרונות
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.ֶשמשלימותֶאתֶזעםֶאלוהים,ֶשבעהֶמלאכיםֶעםֶשבעֶמכות:ֶבשמיים

שבעתֶהמלאכיםֶעוזביםֶאתֶ.ֶשירתֶהמלאכיםֶשניצחוֶאתֶהחיהֶואתֶצלמה

 .ֶהמקדש

שחיןֶמתפרץֶעלֶעורםֶשלֶֶ-נשפכתֶעלֶהארץֶֶהקערה הראשונה

 .ֶֶהמאמיניםֶבחיה

וכלֶהיצוריםֶהחייםֶביםֶֶ,ֶהיםֶהופךֶלדם - נשפכתֶעלֶהיםֶהקערה השנייה

 .ֶֶמתים

המיםֶהופכיםֶֶֶ-נשפכתֶעלֶהנהרותֶומעינותֶהמיםֶֶֶהקערה השלישית

דםֶהקדושיםֶֶֶ-השמייםֶמסכימיםֶלהכרעתֶהדיןֶ.ֶהחייםֶבהםֶמתיֶם.ֶלדם

 .ֶבדםשנשפךֶמשולםֶ

אבלֶ,ֶהאנשיםֶנצרביםֶבחוםֶגדולֶ-נשפכתֶעלֶהשמשֶֶהקערה הרביעית

 .ֶהםֶמגדפיםֶאתֶשםֶאלוהיםֶואינםֶחוזריםֶבתשובה

;ֶחושךֶנופלֶעלֶממלכתו.ֶנשפכתֶעלֶכסֶהחיהֶהקערה החמישית

 .ֶֶאיןֶחזרהֶבתשובה.ֶשחין,ֶמכאובים

ֶֶומימיוֶמתייבשיםֶכדיֶלפתוחֶאת,ֶנשפכתֶעלֶהנהרֶפרתהקערה השישית 

מתוךֶהפיותֶשלֶהשילושֶ.ֶכאשרֶהשמשֶתזרח,ֶהדרךֶלמלכיםֶמהמזרח

מלכיֶהארץֶכולהֶנאספיםֶ;ֶהשטניֶיוצאיםֶרוחותֶשלֶשדיםֶעושיֶאותות

 .ֶֶלמלחמתֶהיוםֶהגדולֶשלֶאלוהיםֶהכלֶיכול

ת "ֶ(15טז )מילה לקדושים  שֹוֵמר אֶׂ ֵרי ַהּׁשֹוֵקד וְּ ַגָנב. ַאשְּ י ָבא כְּ נִּ נְּ ן  הִּ ָגָדיו, פֶׂ בְּ

ָותֹו רְּ ת עֶׂ אּו אֶׂ רְּ יִּ  ." ֵיֵלְך ָערֹום וְּ

זעםֶֶ!"ֶזהֶנעשה,ֶֶ"אלוהיםֶאומר.ֶנשפכתֶאלֶהאווירֶהקערה השביעית

.ֶֶעריםֶנופלות.ֶרעידתֶהאדמהֶהגדולהֶביותרֶבכלֶהזמנים.ֶאלוהיםֶהושלם

,ֶֶאייםֶנסוגים.ֶמחולקתֶלשלושהֶחלקים?(ֶרומא,ֶירושלים)העירֶהגדולהֶ

בניֶאדםֶ:ֶהתוצאה.ֶכהֶשלֶהרבהֶאבניֶברדֶגדולותמ.ֶהריםֶנעלמים

 .ֶֶמגדפיםֶאתֶאלוהים

 .ֶֶרעבֶואש,ֶצער,ֶבבלֶנענשתֶעלֶידיֶמוות,ֶבזמןֶהקערהֶהשביעית
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 פרק יז    ההתגלות

 שה והחיה יהא 

ֶ.יזֶעוסקֶבזונהֶהגדולהֶהיושבתֶעלֶמיםֶרביםֶההתגלות

ֶ

ַעתֶֶ"1ֶיזֶֶההתגלות ָחדִֶמִשבְּ ִדֵּברֶֶא  ָערֹותֶָּבאֶוְּ ַבעֶַהקְּ ֵאיֶׁש  ָאִכיםֶנֹושְּ ַהַמלְּ

תֶַעלֶַמִיםֶַרִּבים.ֶ" ב  דֹוָלהֶַהּיֹוׁש  ַפטֶַהזֹוָנהֶַהגְּ תִֶמׁשְּ ָךֶא  הֶלְּ א  ִֶאִתי.ֶ"ּבֹוא!ֶַארְּ

ֶ 

הזונהֶ,ֶלדעתי?ֶמיֶהיאֶהזונהֶהגדולה.ֶפירושםֶאומותֶרבות'ֶמיםֶרבים'

עלֶפיֶטימותיאוסֶאֶוֶֶ,ֶשורשֶכלֶהרעות,ֶובֶשלֶהאלֶממוןהגדולהֶהיאֶשיל

מדוברֶבכוחֶֶ,ֶיתרהֶמזו.ֶודבריםֶרביםֶאחריםֶ-כלומרֶאהבתֶהכסףֶ,10ֶ

 ֶֶ.משיחי-אבלֶבמהותוֶהואֶאנטי,ֶשאמורֶלהיותֶדתי

ובתורֶ.ֶקתולית-אנשיםֶרביםֶחושביםֶעלֶהכנסייהֶהרומית,ֶבהקשרֶזה

הכוחֶהאחרוןֶמוזכרֶכאןֶמכיווןֶֶ.ֶהאומותעלֶהממשלותֶשלֶ,ֶהכוחֶהשלישי

,ֶֶאםֶכן.ֶשהזונהֶהייתהֶשיכורהֶמדמםֶשלֶהקדושיםֶושלֶהעדיםֶשלֶישוע

,ֶֶהזונהֶהגדולהֶהיאֶשילובֶשלֶהדתֶהשקריתֶשלֶהכנסייהֶהרומית

.ֶֶלאֶהצלחתיֶלמצואֶהסבריםֶטוביםֶיותר.ֶופוליטיקה,ֶהעוצמהֶשלֶהכסף

 :The Endtime Money Snare אניֶרוצהֶלהפנותֶאתכםֶלספר,ֶבהקשרֶזה

How to Live Free (כיצד לחיות כבני  : מלכודת הכסף באחרית הימים

ֶ.ֶֶייֶהאןֶ'מאתֶווילפרדֶג( חורין

ֶ

ֶ

רּוִֶמֵּייןֶֶֶ"5-2ֶיזֶֶההתגלות ַתכְּ ץִֶהׁשְּ ֵניֶָהָאר  ׁשֹוכְּ ץֶָזנּוִֶעָמּהֶוְּ ֵכיֶָהָאר  רֶַמלְּ ֲאׁש 

ָמהֶֶ תֶַעלֶַחָּיהֲֶאדֻּ ב  ָרִאיִתיִֶאָשהֶיֹוׁש  ָּבר,ֶָּברּוַח,ֶוְּ ִמדְּ ָשַאִניֶלְּ נּוָתּה."ֶהּואֶנְּ ַתזְּ

ָעה ִהיאֶַּבֲעַלתִֶׁשבְּ מֹותִֶגדּוִפיםֶוְּ ֵלָאהֶׁשְּ ַהַחָּיהֶמְּ ָׁשִני,ֶוְּ ַנִים.ֶֶֶֶכְּ רֶַקרְּ ש  ע  ָראִׁשיםֶוְּ

ָיָדּהֶֶ ִניִנים;ֶּבְּ ָקָרהֶּופְּ ןֶיְּ ב  א  ָזָהבֶוְּ תֶּבְּ ט  ש  קֻּ ָׁשִניֶּומְּ ָגָמןֶוְּ בּוָׁשהֶַארְּ ָתהֶלְּ ָהִאָשהֶָהיְּ
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לֶ ָחּהֶָכתּובֵֶׁשם,ֶסֹוד:ֶ"ָּבב  ַעלִֶמצְּ נּוָתּה,ֶוְּ אֹותֶַתזְּ מְּ טֻּ ֵלָאהֶתֹוֵעבֹותֶוְּ כֹוסֶָזָהבֶמְּ

דֹוָלה,ֵֶאםֶ ץ."ַהגְּ תֹוֲעבֹותֶָהָאר  ֶַלזֹונֹותֶּולְּ

ֶ

דֹוִׁשיםֶּוִמַדםֵֶעֵדיֶֶֶ"8-6ֶיזֶֶההתגלות תֶָהִאָשהִֶׁשכֹוָרהִֶמַדםֶַהקְּ ָרִאיִתיֶא 

ָאְך:ֶ"ַמדּוַעֶ דֹוָלה.ֶָׁשַאלֶאֹוִתיֶַהַמלְּ ִליָאהֶגְּ ַפֵלאִתיֶפְּ אֹוִתיֶאֹוָתּהִֶהתְּ ֵיׁשּוַע.ִֶכרְּ

ַפֵלאָת?ֲֶאִניֶ רֶָלּהִֶֶהתְּ ַהַחָּיהֶַהנֹוֵשאתֶאֹוָתּהֲֶאׁש  תֶסֹודֶָהִאָשהֶוְּ ָךֶא  ַאִגידֶלְּ

ִהיאֶ ֵאינ ָנה,ֶוְּ ָתהֶוְּ רֶָרִאיָתֶָהיְּ ַנִים.ֶַהַחָּיהֲֶאׁש  רֶַהַקרְּ ש  ע  ַעתֶָהָראִׁשיםֶוְּ ִׁשבְּ

מֶָ רֶׁשְּ ץֲֶאׁש  ֵביֶָהָאר  יֹוׁשְּ כ תֶָלֲאַבדֹון.ֶוְּ ָלל  הֹוםֶוְּ ַתבֲֶעִתיָדהֶַלֲעלֹותִֶמןֶַהתְּ םֶלֹאִֶנכְּ

ָתהֶ ָהיְּ תֶַהַחָּיהֶׁש  אּוֶא  רִֶירְּ אּוֶַכֲאׁש  ַפלְּ רֶַהַחִּייםֵֶמֵעתִֶהָּוֵסדֵֶתֵבלִֶיתְּ ֵספ  ּבְּ

ֵאינ ָנהֶַוֲעִתיָדהֶָלבֹוא. ֶֶ"וְּ

 

ַעתֶָהָראִׁשיםֵֶהםֶֶ"11-9ֶיזֶֶההתגלות ָמה!ִֶׁשבְּ ֵּיׁשִֶעָמּהֶָחכְּ בּוָנהֶׁש  ָכאןֶַהתְּ

רֶהֶָ ָעהֶָהִריםֲֶאׁש  ָלִכיםֵֶהם:ֶַהֲחִמָשהִֶׁשבְּ ָעהֶמְּ ם.ֶַגםִֶׁשבְּ תֲֶעֵליה  ב  ִאָשהֶיֹוׁש 

ַמןֶֶ ִהָשֵארֶזְּ י הֶָעָליוֶלְּ רֶָיבֹואִֶיהְּ ַכֲאׁש  נֹו;ֶָהַאֵחרֶעֹודֶלֹאֶָּבא,ֶוְּ ָחדֶי ׁשְּ לּו;ֶָהא  ָנפְּ

לֶָ ָעהֶהּואֶוְּ ִמיִני;ִֶמןֶַהִשבְּ ֵאינ ָנהֶהּואֶַהשְּ ָתהֶוְּ רֶָהיְּ ַעט.ֶַהַחָּיהֲֶאׁש  ֶֶ"ֲאַבדֹוןֵֶיֵלְך.מְּ

ֶ

רֲֶעַדִיןֶֶֶ"14-12ֶיזֶֶההתגלות ָלִכיםֲֶאׁש  רֶָרִאיָתֵֶהםֲֶעָשָרהֶמְּ ַנִיםֲֶאׁש  רֶַהַקרְּ ש  ע 

ָׁשָעהֶַאַחתֶַיַחדִֶעםֶַהַחָּיה.ֶֶ ָלִכיםֶלְּ כּותִֶכמְּ לּוֶַסמְּ ַקּבְּ כּות,ֶַאְךֶיְּ לּוֶַמלְּ לֹאִֶקּבְּ

תֶ נּוֶא  ִיתְּ םֶוְּ ה,ֶֶַהָללּוֶַכָּוָנהֶַאַחתֶָלה  כּוָתםֶַלַחָּיה.ֵֶהםִֶיָלֲחמּוֶַּבש  ַסמְּ ֹכָחםֶוְּ

ִאתֹוֶַגםֶֶ ָלִכים,ֶוְּ ְךֶַהמְּ ל  הּואֲֶאדֹוןֶָהֲאדֹוִניםֶּומ  ֵניֶׁש  ַנֵצַחֶאֹוָתםִֶמפְּ הֶיְּ ַהש  וְּ

ַהנ ֱאָמִנים.ֶ" ָחִריםֶוְּ רּוִאיםֶַהִנבְּ ֶַהקְּ

ֶ

רֶָראִֶֶ"18-15ֶיזֶֶההתגלות רֶָׁשםֶַהזֹוָנהֶֶעֹודֶָאַמרֵֶאַלי:ֶ"ַהַמִיםֲֶאׁש  יָת,ֲֶאׁש 

רֶָרִאיָתֶ ַנִיםֲֶאׁש  רֶַהַקרְּ ש  ׁשֹונֹות.ֶע  מֹותֶּולְּ אֻּ ת,ֶַעִמיםֶַוֲהמֹוִניםֵֶהם,ֶוְּ ב  יֹוׁש 

ַהַחָּיהֶ תֶֶֶ–וְּ לּוֶא  ָמה;ֶַגםֶיֹאכְּ ַיֲעשּוָהֶׁשֹוֵמָמהֶַוֲערֻּ תֶַהזֹוָנהֶוְּ אּוֶא  נְּ ַהָללּוִֶישְּ

פּוֶּבֶָ רְּ אֹוָתּהִֶישְּ ָשָרּהֶוְּ תֶַכָּוָנתֹו,ֶֶּבְּ הֹוִציאֶַלֹפַעלֶא  ִלָּבםֶלְּ ֵאׁש,ִֶכיֱֶאֹלִהיםֶָנַתןֶּבְּ
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ֵריֱֶאֹלִהים.ֶֶ מּוִֶדבְּ ַקּיְּ רִֶיתְּ כּוָתםֶַלַחָּיה,ֶַעדֲֶאׁש  תֶַמלְּ ָלֵתתֶא  יֹותֵֶעָצהֶַאַחתֶוְּ ִלהְּ וְּ

ץ. ֵכיֶָהָאר  כ תֶַעלֶַמלְּ דֹוָלהֶַהמֹול  רֶָרִאיָתִֶהיאֶָהִעירֶַהגְּ ָהִאָשהֲֶאׁש  ֶֶ"וְּ

 

 סיכום 

מים פירושם  . פרק זה עוסק בזונה הגדולה היושבת על מים רבים• 

 .  אומות

 . הזונה היא העיר הגדולה ששולטת כמו בית מלוכה על מלכי הארץ• 

 .  מלכי הארץ נאפו איתה• 

 '. אם לזונות ולתועבות הארץ, בבל הגדולה, סוד: 'שמה היה• 

האשה הייתה שיכורה מדמם של הקדושים ושל הקדושים המעונים של •ֶ

 .  ישוע

 . החיה שעתידה לעלות מן התהום תלך לאבדון•ֶ

 . שבעת הראשים הם שבעה הרים•ֶ

ואחד , אחד קיים, חמישה נפלו. שבעת הראשים הם גם שבעה מלכים• 

 . הוא ילך לאבדון; החיה היא המלך האחרון. עוד לא הגיע

אך יקבלו , עשר הקרניים הם עשרת המלכים שעדיין לא מולכים•ֶ

 . הם יילחמו בשה. יחד עם החיה, סמכות כמלכים לשעה אחת

 . י שהוא מלך המלכים ואדון האדוניםנהשה ינצח אותם מפ•ֶ

יאכלו  , ישאירו אותה מאחור שוממה, נאו את הזונהעשרת המלכים יש •ֶ

 . את בשרה וישרפו אותה באש 

 שאלות 

 ? מי משכר את תושבי הארץ? מנהיגי הארץ, מי שולט במלכים
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.ֶֶולאֶניוֶיורק,ֶלאֶירושלים,ֶלאֶרומאֶ-זהֶלאֶיכולֶלהתייחסֶלעירֶאמיתיתֶ

עירֶֶ'בוניאןֶמספרֶעלֶ,ֶ(ההלךמסע ) The Pilgrim’s Progressבספרֶ

-הואֶשולטֶבעולםֶחסר.ֶהשטןֶמפעילֶאתֶכוחוֶהזדונֶי,ֶבעירֶהזוֶ'.ההרס

דתֶֶ,ֶטכנולוגיה,ֶמדֶע,ֶכלכלה,ֶמין,ֶכוח(,ֶממון)אלוהיםֶבאמצעותֶכסףֶ

 .ֶֶגלובליזציה,ֶשקרית

 ? איזה סוג של ניאוף ביצעו המלכים

 .ֶהםֶהשתמשוֶבסמכותֶובכסףֶכדיֶלדכאֶאתֶהאומות

 ? אמיניםמי הרג הרבה מ

רדפוֶאותםֶֶ,ֶמאמינים/הרבהֶמנהיגיםֶבהרבהֶמדינותֶדכאוֶהרבהֶקדושים

זהֶכללֶגםֶממשלותֶֶ,ֶֶבעבר.Open Doorsֶעייןֶברשימהֶשלֶ.ֶוגרמוֶלמותם

 .ֶקתולית-ששיתפוֶפעולהֶעםֶהכנסייהֶהרומית

 ?  איזה ניאוף גרם לתושבי הארץ להשתכר

 .ֶֶמין,ֶסמכות,ֶרכוש,ֶתאווהֶלכסף

 ? מי יילחמו בשה

 .ֶֶעדייןֶאיננוֶיודעיםֶמיֶהםֶיהיו.ֶהמנהיגיםֶשלֶעשרֶמדינות

 ? מתי תתרחש המלחמה הזו

לאחרֶמכןֶהואֶיצילֶֶ.ֶיוםֶהמשיחֶ-קרובֶלוודאיֶבזמןֶחזרתוֶשלֶאדוננוֶישועֶ

 .ֶאתֶעםֶישראלֶמהאומותֶשנלחמותֶבו

 נפילת בבל  

 

ָתהֶֶ"3-1ֶֶיחֶההתגלות ָאְךֶַאֵחרֶיֹוֵרדִֶמןֶַהָשַמִים;ֶַרָּבהֶָהיְּ ַאֲחֵריֵֶכןֶָרִאיִתיֶַמלְּ

ָלהֶ ָלהֶָנפְּ ָאַמר:ֶ"ָנפְּ קֹולֶָחָזקֶוְּ בֹודֹו.ֶהּואֶָקָראֶּבְּ ץֵֶהִאיָרהִֶמכְּ ָהָאר  כּותֹוֶוְּ ַסמְּ

ֵמָאהֶּוֵבי ָכלֶרּוַחֶטְּ אֶלְּ ל  ֵביתֶכ  עֹוןֵֶׁשִדיםֶּולְּ ָתהִֶלמְּ ָהיְּ דֹוָלהֶוְּ לֶַהגְּ ָכלֶֶָּבב  אֶלְּ ל  תֶכ 
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ץֶָזנּוֶ ֵכיֶָהָאר  נּוָתּהֶָׁשתּוֶָכלֶַהגֹוִיים,ֶּוַמלְּ עֹוףֶָטֵמאֶּוָמאּוס,ִֶכיִֶמֵּייןֲֶחרֹוןֶַתזְּ

יָה.ֶ" ַפעֶַתֲענּוג  רּוִֶמש  ַעשְּ ץִֶהתְּ סֹוֲחֵריֶָהָאר  ִֶעָמּהֶוְּ

 

 עונשה של בבל 

ןֶֶֶ"8-4ֶיחֶההתגלותֶ ָנה,ֶַעִמי,ֶפ  אּוִֶממ  ִתיֶקֹולֶַאֵחרִֶמןֶַהָשַמִיםֶאֹוֵמר:ֶ"צְּ ָׁשַמעְּ

יָהֶַעדֶַהָשַמִיםֶֶ יָה,ִֶכיִֶהִגיעּוֶַחּטֹאת  לּוִֶמַמכֹות  ַקּבְּ ןֶתְּ יָהֶּופ  ַחּטֹאת  פּוֶּבְּ ַתתְּ ִתׁשְּ

ִשלְֶּ מּולֶׁש  מּוֶָלּהֶַכגְּ יָה.ֶַׁשלְּ ָׁשע  תֶפְּ ָזַכרֱֶאֹלִהיםֶא  ַלִיםֶֶוְּ לּוֶָלּהִֶכפְּ ִכפְּ ָמהֶַגםִֶהיאֶוְּ

ָמּהֶ ָמהֶַעצְּ רֹומְּ ַלִים.ֶַּבִמָדהֶׁש  כּוֶָלּהִֶכפְּ ָכהִֶמסְּ רֶָמסְּ יָה;ֶַּבכֹוסֲֶאׁש  ַמֲעָלל  כְּ

ָכה;ֶֶ תֲֶאִני,ֶַמלְּ ב  ָבָבּה:ֶ'יֹוׁש  ָרהִֶּבלְּ ל,ִֶכיֶָאמְּ אֹובֶָוֵאב  נּוֶָלּהֶַמכְּ ָגהֵֶכןֶתְּ ַענְּ ִהתְּ וְּ

מֶָ ִניֶַאלְּ לֵֶאינ  יָה:ֶָמו ת,ֵֶאב  ָחדֶָתבֹאָנהֶַמכֹות  יֹוםֶא  ה.'ֶַעלֵֶכןֶּבְּ א  רְּ לֶלֹאֶא  ֵאב  ָנהֶוְּ

ָרָעב,ֶּוָבֵאׁשִֶתָשֵרף;ִֶכיֶָחָזקֶיהוהֱֶאֹלִהיםֶַהשֹוֵפטֶאֹוָתּה.ֶ" ֶוְּ

 

 ?מי יתאבל על נפילת בבל

ץֶֶ"10-9ֶיחֶֶההתגלות ֵכיֶָהָאר  יָהֶֶּוַמלְּ דּוֶָעל  פְּ ִיסְּ כּוֶוְּ גּוִֶאָתּהִֶיבְּ ַענְּ ִהתְּ רֶָזנּוֶוְּ ֲאׁש 

רּו:ֶ"אֹוי,ֶֶ יֹאמְּ ֵניֵֶאיַמתִֶענּוָיּהֶוְּ דּוִֶמפְּ ֵרָפָתּה.ֵֶמָרחֹוקֶַיַעמְּ תֲֶעַׁשןֶשְּ אֹוָתםֶא  ִכרְּ

ָפֵטְך ָׁשָעהֶַאַחתֶָּבאִֶמׁשְּ דֹוָלה,ֶָהִעירֶַהֲחָזָקה,ִֶכיֶּבְּ לֶָהִעירֶַהגְּ ֶ."אֹוי,ֶָּבב 

יָה,ִֶכיֵֶאיןֶקֹונ הֶֶֶ"14-11ֶיחֶֶההתגלות ִליםֶָעל  ַאּבְּ ץֶּבֹוִכיםֶּוִמתְּ ַגםֶסֹוֲחֵריֶָהָאר 

ָתןֶֶ ִניִניםֶּוִפׁשְּ ָקָרהֶּופְּ ןֶיְּ ב  א  ףֶוְּ כ ס  לֶָזָהבֶוְּ ָעןֶׁש  חֹוָרָתם,ִֶמטְּ ַעןֶסְּ תִֶמטְּ עֹודֶא 

ָכלֶכְֶּ םֶוְּ ָׁשִני;ֶָכלֵֶעץֶֹּבש  ִׁשיֶוְּ ָגָמןֶּומ  ַארְּ ָּבחֶוְּ ׁשֻּ ִליֵֶמֵעץֶָיָקרֶֶמְּ ָהב,ֶָכלֶכְּ נְּ ִליֶׁש 

בֹוָנה,ֶַיִיןֶֶ תֶַסִמים,ֶמֹורֶּולְּ ֹטר  ז לֶּוִמַשִיׁש;ִֶקָנמֹוןֶַוֲאמֹומֹון,ֶקְּ ת,ִֶמַּברְּ ֹחׁש  ּוִמנְּ

ׁשֶָאָדם. נ פ  ָכבֹות,ֲֶעָבִדיםֶוְּ רְּ צֹאן,ֶסּוִסיםֶּומ  ִחָּטה,ֶָּבָקרֶוְּ תֶוְּ ן,ֶֹסל  מ  ׁש  "ָסרִֶמֵמְךֶֶוְּ

ִריֶחֶ  אּוםֶעֹוד.ֶ"ַהפְּ צְּ דּוִֶמֵמְך;ֶלֹאִֶימְּ ָכלֶנֹוֵצץֶָאבְּ ֵׁשְך;ֶָכלֶַהמֹוָתרֹותֶוְּ ַדתֶַנפְּ ֶמְּ

ֶ
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 סוחרים מתאבלים על אבדונם  

ָנה,ֶֶ"16-15ֶיחֶֶההתגלות רּוִֶממ  ַעשְּ רִֶהתְּ ה,ֲֶאׁש  ָבִריםֶָהֵאל  דּוֶֶסֹוֲחֵריֶַהדְּ ַיַעמְּ

ִרים:ֶ"אֹוי,ֶאֹוי,ֶָהִעירֶֶ אֹומְּ ִליםֶוְּ ַאּבְּ ֵניֵֶאיַמתִֶענּוָיּה,ֶּבֹוִכיםֶּוִמתְּ ֵמָרחֹוקִֶמפְּ

ָקָרהֶ ןֶיְּ ב  א  ָזָהבֶוְּ תֶּבְּ ט  ש  קֻּ ָׁשִניֶּומְּ ָגָמןֶוְּ ַארְּ ָּבחֶוְּ ׁשֻּ ָתןֶמְּ בּוָׁשהִֶפׁשְּ דֹוָלהֶַהלְּ ַהגְּ

ִניִנים.ֶ" ֶּופְּ

 

 צוותי ספינות מתאבלים על אבדונם 

ָכלֶַרב־חֹוֵבלֶֶֶ"19-17ֶיחֶֶההתגלות רֶָגדֹולֶָכז ה!"ֶוְּ ָׁשָעהֶַאַחתֶָהֳחַרבֶֹעׁש  ִכיֶּבְּ

תֶָ ַלאכְּ רֶמְּ ָכלֲֶאׁש  צֹו,ֶַגםֶַמָלִחיםֶוְּ פְּ חֹוזֶח  ָכלֶַהנֹוֵסַעִֶלמְּ דּוֵֶמָרחֹוקֶֶוְּ םֶַּבָּים,ֶָעמְּ

תֲֶעַׁשןֶשְֶּ אֹוָתםֶא  ָצֲעקּוִֶּברְּ רּו.וְּ דֹוָלה?"ֶָאמְּ ָעִריםֶָכִעירֶַהגְּ ֵֶרָפָתּה.ֶ"ִמיֶּב 

רֶֶ דֹוָלהֲֶאׁש  ָיגֹון:ֶ"אֹוי,ֶאֹוי,ֶָהִעירֶַהגְּ ִכיֶוְּ ָצֲעקּוִֶּבבְּ םֶוְּ קּוֶָעָפרֶַעלֶָראֵׁשיה  ֵהםֶָזרְּ

ָבה!" רְּ ָׁשָעהֶַאַחתֶָהחְּ רּוֶָּבהֵֶמהֹוָנּהֶָכלֶַּבֲעֵליֶָהֳאִנּיֹותֶַּבָּים,ִֶכיֶּבְּ  ָעׁשְּ

 בבל לעולם לא תיבנה מחדש  

 

ִביִאים,ִֶכיֶֶֶ"24-20ֶיחֶֶההתגלות ִליִחיםֶּונְּ דֹוִׁשיםֶּוׁשְּ יָהֶָׁשַמִים,ֶַגםֶקְּ ִגילּוֶָעל 

ןֵֶריַחִיםֶֶ ב  א  ן,ֶכְּ ב  ָחדֵֶהִריםֶא  ָאְךֶָחָזקֶא  ָנה!ֶּוַמלְּ כ םִֶממ  ַפטְּ תִֶמׁשְּ ָׁשַפטֱֶאֹלִהיםֶא 

דֹוָלה,ֶ דֹוָלהֶֶגְּ לֶָהִעירֶַהגְּ ףֶָּבב  צ  ׁש  ַלְךֶּבְּ ׁשְּ רֹו:ֶ"ָכָכהֶתֻּ ָאמְּ ִליְךֶאֹוָתּהֶַלָּיםֶּבְּ ִהׁשְּ וְּ

ִליֵליֶֶ ִליםֶַּבֲחִליִלים,ֶּוצְּ ַחלְּ ִניםֶּומְּ ִליֵליֶנֹוגְּ ל,ֶצְּ ֵטיֵֶנב  ִליֵליֶפֹורְּ לֹאִֶתָמֵצאֶעֹוד.ֶצְּ וְּ

רֹותֶֶ ִעיםֶַּבֲחצֹוצְּ עּוֶָּבְךֶעֹודֶ.ֶ–תֹוקְּ ָמנּותֶלֹאִֶיָמֵצאֶָּבְךֶֶלֹאִֶיָשמְּ ָמןִֶמָכלֶאֻּ ָכלֶאֻּ וְּ

קֹולֶֶ נֹוָרהֶלֹאֶיִָאירֶָּבְךֶעֹוד,ֶוְּ ֵּבְךֶקֹולֵֶריַחִים.ֶאֹורֶמְּ ִקרְּ לֹאִֶיָשַמעֶעֹודֶּבְּ עֹוד,ֶוְּ

עּו תְּ ִכשּוַפִיְךֶהֻּ ץֶּובְּ ֵדיֶָהָאר  ּבְּ ַכָלהֶלֹאִֶיָשַמעֶָּבְךֶעֹוד;ִֶכיֶסֹוֲחַרִיְךֶָהיּוִֶנכְּ ֶֶָחָתןֶוְּ

ץ.ֶ" חּוֲֶעֵליֶָאר  ּבְּ רִֶנטְּ ַדםֶָכלֲֶאׁש  דֹוִׁשיםֶוְּ ִביִאיםֶּוקְּ ָצאֶַדםֶנְּ ֶָכלֶַהגֹוִים.ֶָּבּהִֶנמְּ

 

 סיכום 
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 . מלאך ירד מהשמיים ויאיר את כל הארץ•ֶ

 . בבל נפלה והייתה למעון שדים• 

 . בבל היא הזונה הגדולה• 

 .  כל האומות שתו מדמה• 

סוחרי הארץ התעשרו בכלל אורח חייה שהיה  . מלכי הארץ זנו איתה• 

 . מלא במותרות

כדי שלא  , הצטווה לעזוב אותה( העם היהודי) העם של אלוהים • 

 . ישתתף בחטאיה ולא יסבול ממכותיה

 . העיר תישרף באש . אבל ורעב, וגם מוות, יום אחד מכותיה יגיעו• 

מכיוון  , וכן בעלי ספינות וימאים, עליהמלכי הארץ וסוחריה יתאבלו • 

 .  שהעיר הגדולה נהרסה בשעה אחת

. כל האומות הולכו שולל על ידי קסמיה. בבל לעולם לא תיבנה מחדש • 

 .  דם הנביאים והקדושים נמצא בעיר הזו

 שאלות 

 ? ענש ימתי בבל ת

בעתֶחזרתוֶשלֶאדוננוֶ,ֶהעונשֶיגיעֶכלֶהנראהֶבסוףֶתקופתֶהצרהֶהגדולה

 .ֶֶכאשרֶהואֶישמידֶאתֶאויביו,ֶישוע

 ?  ארץ חייבים בני העם היהודי לעזוב/את איזו עיר

אלהֶשמאמיניםֶבאדוננוֶישועֶֶ.ֶחוץֶמישראל,ֶככלֶהנראהֶאתֶכלֶהארצות

 .ֶהמשיחֶכברֶהתאספוֶלפניֶהצרהֶהגדולה

האם זה אומר  , אם אי אפשר יותר לקנות שום דבר

 ?  שלא יהיה יותר כסף



81 
 

תארוֶלעצמכםֶמשברֶ.ֶצריכהֶלהיותֶהמסקנהֶשלנוֶאניֶחושבֶשזו,ֶכן

ניתןֶלקנותֶדבריםֶרקֶבעזרתֶכרטיסֶחיובֶֶ.ֶאיןֶיותרֶכסףֶמזומן.ֶבנקאיֶענק

 ֶ.אוֶטלפוןֶחכֶם

     

 

ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ

ֶ  
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 7פרק 

   שנה 1,000 למשך נכלא השטן                            

,ֶבשלבֶמסוים.ֶישעיהוֶידֶמתארֶתמונהֶנבואיתֶשלֶנפילתוֶשלֶהשטן

הואֶמבצעֶאתֶעבודתוֶההרסניתֶעלֶפניֶהאדמהֶ.ֶהשטןֶמושלךֶמהשמיים

מלאךֶאלוהיםֶקושרֶ.ֶעדֶשהואֶננעלֶבבורֶללאֶתחתיתֶלמשךֶאלףֶשנה

השטןֶלאֶיכולֶֶ,ֶבתקופהֶזו.ֶאתֶהשטןֶבבורֶללאֶתחתיתֶלמשךֶאלףֶשנה

אלףֶהשניםֶהאלהֶמתלכדותֶעםֶאלףֶ.ֶיותרֶלהוליךֶשוללֶאתֶהאומות

 .ֶֶשלֶהאלףֶהנוכחיהשניםֶ

כאשרֶאוגוסטיןֶורביםֶאחריםֶטועניםֶשקשירתֶהשטןֶכברֶהתחילהֶעםֶ

מהֶשהםֶבעצםֶאומריםֶזהֶשמלכותֶאלףֶ,ֶהחזרהֶלתחייהֶשלֶאדוננוֶישוע

 ֶ.חזרֶבתשובהועםֶישראלֶ,ֶהמשיחֶחזר,ֶהשניםֶהמשיחֶכברֶהתחילה

,ֶֶדאזיֶישֶלךֶכתביֶקודשֶקטניםֶמאו,ֶאםֶאינךֶמאמיןֶבכלֶהנבואותֶהאלה

מכיווןֶשימותֶהמשיחֶמוזכריםֶלעתיםֶקרובותֶבספרֶתהיליםֶובספריֶֶ

לאחרֶקרבֶקצרֶעםֶמלךֶֶ.ֶהשטןֶישוחררֶלזמןֶקצר,ֶלאחרֶמכן.ֶהנביאים

ביחדֶעםֶֶ,ֶויושלךֶלגיהנוםֶלנצחֶנצחים,ֶהשטןֶיובסֶאחתֶולתמיד,ֶישראל

 .ֶמלאכיו

ושםֶהואֶפיתהֶאנשיםֶ,ֶהשטןֶנודהֶמקרבתוֶשלֶאלוהיםֶוהושלךֶלארץ

קיימותֶנבואותֶעלֶכךֶששהייתוֶעלֶהארץֶתגיעֶֶֶֶ-אבלֶ.ֶביםֶלמעשיםֶרעיםר

ֶ.ֶֶלרווחתםֶשלֶילדיֶאלוהים,ֶהואֶיושלךֶלתמידֶלתוךֶאגםֶשלֶאש:ֶלקיצה

ֶ

הֹוםֶֶ"3-1ֶכֶֶההתגלות ֵתַחֶַהתְּ ָידֹוֶַמפְּ ָאְךֶיֹוֵרדִֶמןֶַהָשַמִיםֶּובְּ ָרִאיִתיֶַמלְּ

דֹוָלה.ֶהּואֶ תֶגְּ ר  ׁש  ַׁשרְּ ִׁשיןֶוְּ רֶהּואֶַהַמלְּ מֹוִניֲֶאׁש  תֶַהַתִנין,ֶַהָנָחׁשֶַהַקדְּ ָתַפשֶא 

ָחַתםֶָעָליוֶֶ ָסַגרֶוְּ הֹוםֶוְּ לֶַהתְּ ִליְךֶאֹותֹוֶא  ףֶָׁשִנים.ִֶהׁשְּ ל  א  ָקַׁשרֶאֹותֹוֶלְּ ַהָשָטן,ֶוְּ וְּ

ףֶַהָשִנים;ֶַאֲחֵריֵֶכןֶ ל  תֶַהגֹוִייםֶַעדֶֹתםֶא  הֶעֹודֶא  ע  לֹאֶַיתְּ ֵדיֶׁש  ּיַֻּתרֶֶכְּ ָצִריְךֶׁש 

ַעט. ַמןֶמְּ ֶֶ"ִלזְּ
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 8פרק                         

 ישראל  מדינת של  עתידה                       

  המובטחת לארץ שב היהודי העםֶֶֶֶֶֶֶֶֶ

רק1940ֶֶֶלפניֶ.ֶלהקמתה70ֶ-מדינתֶישראלֶחגגהֶאתֶיובלֶה2018ֶ-ב

.ֶֶאבלֶאלוהיםֶמגשיםֶאתֶהבטחותיו,ֶיקרהאנשיםֶמעטיםֶחשבוֶשזהֶ

ישֶֶ.ֶאבלֶזהֶיקרהֶבוודאות,ֶלאֶכלֶהיהודיםֶחזרוֶלארץֶהמובטחת,ֶבינתיים

הרבהֶיהודיםֶאמידיםֶבעולםֶשחושביםֶשבישראלֶמצבםֶיהיהֶיותרֶגרועֶֶ

,ֶֶאומרֶשכולםֶיצטרכוֶלחזוֶרֶאלוהיםאבלֶ.ֶממצבםֶבמקוםֶמגוריהםֶהנוכחי

 .ֶֶוהםֶאכןֶיחזרו

אדוננוֶישועֶמדברֶעלֶהתקופהֶהזוֶ.ֶהצרהֶהגדולהֶטרםֶהגיעהתקופתֶ

העםֶהזהֶ?ֶהאםֶהעםֶהיהודיֶצריךֶלעבורֶאתֶהחוויהֶהזוֶשוב.ֶבמתיֶכד

לאֶכלֶהעםֶיעבורֶאתֶֶ,ֶלא?ֶהלאֶכן,ֶכברֶעונהֶודוכאֶבמשךֶמאותֶשנים

יהודיםֶולאֶיהודיםֶֶֶ-המכותֶשלֶהצרהֶהגדולהֶישפיעוֶרקֶעלֶכופריםֶ.ֶזה

 .ֶכאחד

נאמרֶשבתקופתֶהצרהֶהגדולהֶתהיהֶרעידתֶאדמה13ֶֶיאֶֶתבהתגלו

,ֶבסוףֶהצרהֶהגדלה.ֶאנשים7,000ֶשתהרוסֶעשיריתֶמירושליםֶותהרוגֶ

תושביֶירושליםֶיעברוֶתקופהֶֶ,ֶיתקפוֶאתֶירושליםֶאומותכאשרֶגוגֶוה

בשוםֶמקוםֶלאֶקראתיֶשאפילוֶאדםֶאחדֶמהעםֶהיהודיֶֶֶ,אולם.ֶקשה

המשיחֶיחזורֶעםֶכלֶֶֶעישו,ֶמאודֶמדכאכאשרֶהמצבֶיתחילֶלהיותֶ.ֶייהרג

 .ֶֶכדיֶלשחררֶאתֶעמוֶולהרוסֶאתֶאויביו,ֶהקדושים

העםֶֶ,ֶבאותוֶזמן.ֶולהללֶאתֶאלוהיֶישראֶל,ֶכלֶהעולםֶיוכלֶלראותֶאתֶזה

וגםֶאלהֶשלאֶגריםֶ,ֶגםֶאלהֶשגריםֶבישראלֶ-ֶֶחזורֶבתשובההיהודיֶכולוֶי

שליחיוֶלרחביֶהעולםֶֶזהֶגםֶיהיהֶהרגעֶשבוֶהמשיחֶישלחֶאתֶ.ֶבישראל

ֶֶ-הםֶישמחוֶלחזורֶ,ֶבאותהֶתקופה.ֶכדיֶלהחזירֶאתֶכלֶהיהודיםֶלישראל

מכיווןֶשהםֶעומדיםֶלחיותֶֶ!ֶאךֶגםֶבעליצות,ֶֶעםֶצער,ֶעםֶייסוריֶמצפון

והואֶימשולֶבהםֶמביתֶהמקדשֶ,ֶֶבארץֶהמובטחתֶשבהֶבןֶדודֶיהיהֶמלכם

 .ֶֶעלֶהרֶציון
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בחרתיֶאתֶהפסוקיםֶֶ.ֶושאֶזההפסוקיםֶהבאיםֶכולליםֶפרטיםֶנוספיםֶבנ

 ֶ:עלֶפיֶהשיקוליםֶהבאים

(,ֶבבת עינו של אלוהים, המשיח נגלה בכתבי הקודש)בשניֶספרייֶהאחריםֶ

הספריםֶהאלהֶיצאוֶלאורֶ.ֶאניֶעוסקֶבפירוטֶרבֶיותרֶבהבטחותֶלישראל

 Boaz Worldוכעתֶמופציםֶבחינםֶעלֶידיֶ,ֶבהוצאתֶבועזֶמולטיֶמדיה

Word Projectֶֶ. 

  www.themessiahrevealed.com 

judaism.com-christianity-www.religions 

www.boazworldwordproject.com 

 

www.israeltheappleofgodseye.com 

  

 

בישראלֶ,ֶאנשיםֶממשיכיםֶלאֶלקייםֶאתֶהחוקיםֶוהמצוותֶשלֶאלוהים

ברמותֶשונותֶֶ,ֶרובֶהעםֶהיהודיֶהואֶחילוניֶאוֶאורתודוקסי.ֶומחוץֶלישראל

וידויֶעלֶחטאיםֶוחזרהֶבתשובהֶכמעטֶפסוֶמןֶֶ.ֶוכחלקֶמקבוצותֶשונות

ואינוֶשוכחֶֶ,ֶנשארֶנאמןֶלבריתוֶעםֶאברהםאלוהיםֶ,ֶאףֶעלֶפיֶכן.ֶהעולם

אלוהיםֶמחזירֶאתֶעמוֶלארץֶהמובטחתֶ!ֶאיזהֶנסֶשלֶחסדֶאלוהי.ֶאתֶעמו

ֶ:ֶאומרֶהנביאֶיחזקאל,ֶבחימהֶשפוכה

ֶ

רֶֶֶ"ֶ:34יחזקאלֶכֶ כ םִֶמן־ָהֲאָרצֹותֲֶאׁש  תְּ ִתיֶא  ִקַּבצְּ כ םִֶמן־ָהַעִמיםֶוְּ תְּ הֹוֵצאִתיֶא  וְּ

ָידֲֶחָזקֶָ םֶָּבםֶּבְּ פֹוֹצת  פּוָכה.נְּ ֵחָמהֶׁשְּ טּוָיהֶּובְּ רֹוַעֶנְּ ֶֶ"הֶּוִבזְּ

יָךֶֶֶ"ֶֶ:6-4דבריםֶלֶ ָךֶיהוהֱֶאֹלה  צְּ ַקּב  ֵצהֶַהָשָמִיםִֶמָשםֶיְּ י הִֶנַדֲחָךִֶּבקְּ ִאם־ִיהְּ

ָתּהֶ יָךִֶויִרׁשְּ ׁשּוֲֶאֹבת  ר־ָירְּ ץֲֶאׁש  ל־ָהָאר  יָךֶא  ָך.ֶו ֱהִביֲאָךֶיהוהֱֶאֹלה  ּוִמָשםִֶיָקח 

ּבְֶּ ִהרְּ ָךֶוְּ ֵהיִטבְּ ָךֶוְּ ע  ַבבֶַזרְּ ת־לְּ א  ָךֶוְּ ָבבְּ ת־לְּ יָךֶא  יָך.ֶּוָמלֶיהוהֱֶאֹלה  ָךֵֶמֲאֹבת 

יָך. ַמַעןֶַחּי  ָךֶלְּ ׁשְּ ָכל־ַנפְּ ָךֶּובְּ ַבבְּ ָכל־לְּ יָךֶּבְּ ת־יהוהֱֶאֹלה  ַאֲהָבהֶא  ֶֶ"לְּ
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תֶַהָנָהרֶַעד־ַנַחלֶֶ"ֶ:13-12ישעיהֶכזֶ ֹּבטֶיהוהִֶמִשֹּבל  ָהָיהֶַּבּיֹוםֶַההּואֶַיחְּ וְּ

אֶַ ָרִיםֶוְּ ׁשֹוָפרִֶֶמצְּ ָהָיהֶַּבּיֹוםֶַההּואִֶיָתַקעֶּבְּ ָרֵאל.ֶוְּ ֵניִֶישְּ ָחדֶּבְּ ַאַחדֶא  טּוֶלְּ לֻּקְּ םֶתְּ ת 

ַתֲחוּוֶַליהוהֶֶ ִהׁשְּ ָרִיםֶוְּ ץִֶמצְּ ר  א  ַהִנָדִחיםֶּבְּ ץֶַאשּורֶוְּ ר  א  ִדיםֶּבְּ ָגדֹולֶּוָבאּוֶָהֹאבְּ

ׁשִֶּבירּוָׁשָלִם. ַהרֶַהֹקד  ֶ"ּבְּ

ל־ַעִמיםֶֶ:ֶֶ"23-22ישעיהֶמטֶ א  ל־גֹוִיםֶָיִדיֶוְּ ָשאֶא  ֹכה־ָאַמרֲֶאֹדָניֶיהוהִֶהֵנהֶא 

ַנִיְךֶֶ ָלִכיםֶֹאמְּ ָהיּוֶמְּ אָנה.ֶוְּ ֹנַתִיְךֶַעל־ָכֵתףִֶתָנש  ןֶּובְּ ֹחצ  ֵהִביאּוֶָבַנִיְךֶּבְּ ָאִריםִֶנִסיֶוְּ

ַתֲחוּוֶָלְךֶַוֲעַפרֶַרגְֶּ ץִֶיׁשְּ ר  םֵֶמיִניֹקַתִיְךֶַאַפִיםֶא  ָשרֹוֵתיה  ִֶכי־ֲאִניֶֶוְּ ָיַדַעתְּ ַלֵחכּוֶוְּ ַלִיְךֶיְּ

רֶלֹא־ֵיֹבׁשּוֶֹקָוי. ֶֶ"יהוהֲֶאׁש 

ם.ִֶכי־ִליִֶאִּייםֶֶֶ"ֶ:9-8ישעיהֶסֶ ֹּבֵתיה  ל־ֲארֻּ ַכּיֹוִניםֶא  יָנהֶוְּ עּופ  הֶָכָעבֶתְּ ִמי־ֵאל 

הֶָ ָפםֶּוזְּ ָהִביאֶָבַנִיְךֵֶמָרחֹוקֶַכסְּ ִׁשיׁשֶָּבִראֹׁשָנהֶלְּ ַקּוּוֶָוֳאִנּיֹותֶַתרְּ ֵׁשםֶיְּ ָבםִֶאָתםֶלְּ

ָרֵאלִֶכיֵֶפֲאָרְך. דֹוׁשִֶישְּ ִלקְּ ֶֶ"יהוהֱֶאֹלַהִיְךֶוְּ

ֶ

 

ועבורֶֶ,ֶעבורֶהאנשיםֶשכברֶנמצאיםֶשםֶיהיהֶצורךֶלסלולֶדרכים,ֶבישראל

 .ֶֶבישראלֶותתֶטובואלוהיםֶידאגֶלתשתי.ֶאלהֶשיגיעוֶבעתיד

 סיכום קצר  

 ֶ.בניֶישראלֶיחזרוֶמכלֶהמדינותֶשאליהןֶנשלחוֶעלֶידיֶאלוהים*ֶ

 .ֶהאומותֶיידרשוֶלהכיןֶאתֶהדרךֶלחזרתם*ֶ

 .בניֶישראלֶיפרוֶוירבוֶשוֶב*ֶ

 .ֶיצילֶאתֶבניֶישראלֶהשםאבלֶ,ֶלישראליהיהֶעודֶיוםֶשלֶמצוקהֶ*ֶ

שהואֶגםֶֶ,ֶבןֶדוד,ֶאלוהיםֶואתֶמלךֶהמשיחֶשלהםֶהשםהםֶישרתוֶאתֶ*ֶ

 ֶ.הםֶיחיוֶבשלוםֶוללאֶדאגות.ֶבןֶאברהם

 .ֶֶאךֶלאֶישראל,ֶהרבהֶאומותֶיושמדו*ֶ

 .ֶיענישֶאתֶהאויביםֶשמקיפיםֶאתֶישראלֶהשם*ֶ



86 
 

 .ֶֶתהיהודיםֶיפסיקוֶלהיותֶללעגֶולקלסֶבעיניֶהאומו*ֶ

יקודשֶכעתֶעלֶ,ֶשבעברֶגודףֶעלֶידיֶישראלֶבכלֶהעולם,ֶשמוֶשלֶאלוהים*ֶ

ֶ.ידיֶישראלֶבפניֶכלֶהאומוֶת

ֶ

ֶ

ִתיֶֶ" :8-3ירמיה כג  ר־ִהַדחְּ ֵאִריתֶצֹאִניִֶמֹכלֶָהֲאָרצֹותֲֶאׁש  ת־ׁשְּ ַוֲאִניֲֶאַקֵּבץֶא 

ָרבּו.ֶ ןֶּוָפרּוֶוְּ ֵוה  ןֶַעל־נְּ ה  תְּ ָרעּוםֶֶֹאָתםֶָׁשםֶַוֲהִׁשֹבִתיֶא  םֶֹרִעיםֶוְּ ַוֲהִקֹמִתיֲֶעֵליה 

רֶ ם־יהוה.ֶ)...(ִֶכיִֶאם־ַחי־יהוהֲֶאׁש  אֻּ לֹאִֶיָפֵקדּוֶנְּ לֹא־ֵיַחתּוֶוְּ אּוֶעֹודֶוְּ לֹא־ִיירְּ וְּ

רֶֶ ץֶָצפֹוָנהֶּוִמֹכלֶָהֲאָרצֹותֲֶאׁש  ר  ָרֵאלֵֶמא  ַרעֵֶּביתִֶישְּ ת־ז  רֵֶהִביאֶא  ֱעָלהֶַוֲאׁש  ה 

בּוֶ ָיׁשְּ ִתיםֶָׁשםֶוְּ ָמָתם.ִהַדחְּ  "ַעל־ַאדְּ

 

ץֶָּבםֶֶ" :9-8ירמיה לא  ֵתי־ָאר  כְּ ִתיםִֶמַּירְּ ִקַּבצְּ ץֶָצפֹוןֶוְּ ר  ִניֵֶמִביאֶאֹוָתםֵֶמא  ִהנְּ

ַתֲחנּוִניםֶֶ ִכיֶָיֹבאּוֶּובְּ ָדוֶָקָהלֶָגדֹולֶָיׁשּובּוֵֶהָנה.ִֶּבבְּ תֶַיחְּ ד  ֹיל  ִעֵּורֶּוִפֵסַחֶָהָרהֶוְּ

ל־ַנֲחֵליֶַמִיםֶּבְֶּ ָרֵאלֶאֹוִביֵלםֶאֹוִליֵכםֶא  ִישְּ לּוֶָּבּהִֶכי־ָהִייִתיֶלְּ ְךֶָיָׁשרֶלֹאִֶיָכׁשְּ ר  ד 

ֹכִריֶהּוא. ַרִיםֶּבְּ פְּ א  ָאבֶוְּ  ֶ"לְּ

 

ת־צֹאִניֶֶֶ": 29-11יחזקאל לד  ִתיֶא  ָדַרׁשְּ ִני־ָאִניֶוְּ ִכיֶֹכהֶָאַמרֲֶאֹדָניֶיהוהִֶהנְּ

תֹוְך־צֹאנ יֹום־ֱהיֹותֹוֶבְּ רֹוֶּבְּ דְּ הֶע  ַבָקַרתֶֹרע  ִתים.ֶכְּ ת־ּוִבַקרְּ ָרׁשֹותֵֶכןֲֶאַבֵקרֶא  ֹוִֶנפְּ

ל.ֶֶ יֹוםֶָעָנןֶַוֲעָרפ  רֶָנֹפצּוֶָׁשםֶּבְּ קֹוֹמתֲֶאׁש  םִֶמָכל־ַהמְּ ה  תְּ ִתיֶא  ִהַצלְּ צֹאִניֶוְּ

ִעיִתיםֶֶ ָמָתםֶּורְּ ל־ַאדְּ ִתיםִֶמן־ָהֲאָרצֹותֶַוֲהִביֹאִתיםֶא  ִקַּבצְּ הֹוֵצאִתיםִֶמן־ָהַעִמיםֶוְּ וְּ

ָרֵאלֶָּבֲאִפיִקים ל־ָהֵריִֶישְּ םֶֶא  י הֶָלה  הְּ ץ.ֶ)...(ֶַוֲאִניֶיהוהֶא  ֵביֶָהָאר  ֹכלֶמֹוׁשְּ ּובְּ

יּוֶעֹודֶַּבזֶֶ לֹא־ִיהְּ ִתי.ֶ)...(ֶוְּ תֹוָכםֲֶאִניֶיהוהִֶדַּברְּ ִדיֶָדִודֶָנִשיאֶבְּ ַעבְּ ֵלאֹלִהיםֶוְּ

םֶמֶַ ֵאיןֶַמֲחִריד.ֶַוֲהִקֹמִתיֶָלה  ַטחֶוְּ בּוֶָלב  ָיׁשְּ ֵלםֶוְּ ץֶלֹאֶתֹאכְּ ַחַּיתֶָהָאר  ָּטעֶֶַלגֹוִיםֶוְּ

ִלַמתֶַהגֹוִים. אּוֶעֹודֶכְּ לֹא־ִישְּ ץֶוְּ ֵפיֶָרָעבֶָּבָאר  יּוֶעֹודֲֶאסֻּ לֹא־ִיהְּ ֵׁשםֶוְּ  ֶ"לְּ

 

 ישראל  כלפי  הטינה
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 ? אלוהים  כך  על אומר מה

לשפוטֶאתֶהאומותֶשהתייחסוֶלאֶיפהֶֶהשםעמוסֶהנביאֶהצטווהֶעלֶידיֶ

זהֶֶ.ֶאוֶחטאוֶלעמוֶבדרכיםֶאחרות,ֶגירשוֶאותם,ֶרצחוֶאותם,ֶלבניֶישראל

אבלֶהפורענויותֶתקפותֶגםֶהיוםֶבקשרֶלאומותֶשאינןֶ,ֶהיהֶבימיםֶההם

תוקפותֶאותהֶ,ֶמתייחסותֶאליהֶבחוסרֶצדק,ֶמעריכותֶאתֶישראל

ֶ.ֶֶומחרימותֶאותה,ֶברקטות

ֶ

ִתיֶֶֶ"ֶֶ:23-22ישעיהֶנאֶ ֹכה־ָאַמרֲֶאֹדַנִיְךֶיהוהֵֶואֹלַהִיְךֶָיִריבֶַעמֹוִֶהֵנהֶָלַקחְּ

תֹוָתּהֶעֹודֶ. ַּבַעתֶכֹוסֲֶחָמִתיֶלֹא־תֹוִסיִפיִֶלׁשְּ ת־קֻּ ֵעָלהֶא  ת־כֹוסֶַהַתרְּ ִֶמָּיֵדְךֶא 

ֵׁשְך ַנפְּ רּוֶלְּ ר־ָאמְּ ַיד־מֹוַגִיְךֲֶאׁש  ִתיָהֶּבְּ ַשמְּ ץֵֶגֵוְךֶֶֶוְּ ַנֲעֹבָרהֶַוָתִשיִמיֶָכָאר  ִחיֶוְּ ׁשְּ

ִרים. ַכחּוץֶַלֹעבְּ  ֶ"וְּ

 ?כובש כוח היא ישראל האם

מאשימותֶאתֶישראלֶֶ,ֶכוללֶהאומותֶהמאוחדות,ֶמדינותֶרבותֶבעולם

,ֶֶאולםֶאלוהיםֶהקצהֶאתֶעזהֶלעםֶהיהודי.ֶבכיבושֶארצםֶשלֶהפלסטינים

אלוהיםֶֶ,ֶכדיֶשזהֶיהיהֶברור.6-7ֶאנוֶקוראיםֶעלֶזהֶבצפניהֶבֶ.ֶלישראל

הםֶֶמכלֶהארצותֶשאליהןֶרועםֶישראלֶיחזבניֶמוסיףֶשזהֶיקרהֶכאשרֶ

ֶ.ֶֶהוגלו

ֶ.ֶלפלסטיניםֶאיןֶכלֶזכותֶעלֶעזהֶוסביבותיה,ֶעלֶפיֶכתביֶהקודש

לֹוןֶֶ"ֶ:7-4צפניהֶבֶ קְּ ַאׁשְּ י הֶוְּ דֹודֶַּבָצֳהַרִיםִֶֶכיֶַעָזהֲֶעזּוָבהִֶתהְּ ָמָמהֶַאׁשְּ ִלׁשְּ

ַנַעןֶֶ ַבר־יהוהֲֶעֵליכ םֶכְּ ֵרִתיםֶדְּ לֶַהָּיםֶגֹויֶכְּ ב  ֵביֶח  רֹוןֵֶתָעֵקר.ֶהֹויֶֹיׁשְּ קְּ ע  ׁשּוָהֶוְּ ָגרְּ יְּ

ֹרתֶֹרִעיםֶֶ ֹותֶכְּ לֶַהָּיםֶנְּ ב  ָתהֶח  ָהיְּ ִתיְךֵֶמֵאיןֶיֹוֵׁשב.ֶוְּ ַהֲאַבדְּ ִתיםֶוְּ ִלׁשְּ ץֶפְּ ר  א 

רֹותֶצֹאן.ֶ ִגדְּ לֹוןֶֶוְּ קְּ ָבֵתיֶַאׁשְּ עּוןֶּבְּ םִֶירְּ הּוָדהֲֶעֵליה  ֵאִריתֵֶּביתֶיְּ לִֶלׁשְּ ב  ָהָיהֶח  וְּ

בּוָתם. ָׁשבֶׁשְּ םֶוְּ ֵדםֶיהוהֱֶאֹלֵהיה  קְּ ָּבצּוןִֶכיִֶיפְּ בִֶירְּ ר  ֶ"ָּבע 

ֶ
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   ?ישראל ארץ  שייכת למי

  .שלו הארץ שזו אומר אלוהים

בעולםֶשמבינותֶשארץֶישראלֶהיאֶהארץֶשלֶֶנראהֶשאיןֶהרבהֶמדינותֶ

מרביתֶתושביֶישראלֶ?ֶהאםֶישראלֶמבינהֶאתֶזה.ֶאלוהיםֶבכבודוֶובעצמֶו

אלוהיםֶאמרֶלנוֶֶ,ֶאףֶעלֶפיֶכֶן.ֶמכיווןֶשהםֶחילונים,ֶאינםֶמביניםֶאתֶזה

מספרֶפעמיםֶבכתביֶהקודשֶשהארץֶשהואֶנתןֶלבניֶישראלֶהיאֶהארץֶֶ

ֶ.ֶישראלֶקיבלהֶאתֶהארץֶבהשאלה.ֶשלו

ֶ

ַּבעֶָלֵתתֶַלֲאבֹוָתםֶֶֶ"ֶ:43יהושעֶכאֶ רִֶנׁשְּ ץֲֶאׁש  ת־ָכל־ָהָאר  ָרֵאלֶא  ִישְּ ַוִּיֵתןֶיהוהֶלְּ

בּוֶָבּה. ֶֶ"ַוִּיָרׁשּוָהֶַוֵּיׁשְּ

בּותֶֶ"ֶֶ:5-1ֶדיואלֶ ת־ׁשְּ רֶָאׁשּובֶא  ִכיִֶהֵנהֶַּבָּיִמיםֶָהֵהָמהֶּוָבֵעתֶַהִהיאֲֶאׁש 

הּוָדהִֶוירּוָׁשָלִם.ֶ הֹוָׁשָפטֶֶיְּ קֶיְּ ל־ֵעמ  ִתיםֶא  הֹוַרדְּ ת־ָכל־ַהגֹוִיםֶוְּ ִתיֶא  ִקַּבצְּ וְּ

ִציֶֶ ת־ַארְּ א  רּוֶַבגֹוִיםֶוְּ רִֶפזְּ ָרֵאלֲֶאׁש  ַנֲחָלִתיִֶישְּ ִתיִֶעָמםֶָׁשםֶַעל־ַעִמיֶוְּ ַפטְּ ִנׁשְּ וְּ

ָדה ַהַּילְּ דֶַּבזֹוָנהֶוְּ נּוֶַהּי ל  ל־ַעִמיֶַידּוֶגֹוָרלֶַוִּיתְּ א  ַגםִֶֶֶחֵלקּו.ֶוְּ תּו.ֶוְּ רּוֶַבַּיִיןֶַוִּיׁשְּ ָמכְּ

ִאם־ ִמיםֶָעָליֶוְּ ַׁשלְּ םֶמְּ מּולֶַאת  תֶַהגְּ ָלׁש  ִלילֹותֶפְּ ֹכלֶגְּ ִצידֹוןֶוְּ םִֶליֶֹצרֶוְּ ָמה־ַאת 

ָהִביֶ ִפיֶּוזְּ ר־ַכסְּ כ ם.ֲֶאׁש  רֹאׁשְּ כ םֶּבְּ לְּ מֻּ ֵהָרהֶָאִׁשיבֶגְּ םֶָעַליֶַקלֶמְּ ִליםֶַאת  ֹגמְּ

םֶּוַמֲחַמַדיֶהֶַ ת  ַקחְּ ֵליכ ם.לְּ ֵהיכְּ םֶלְּ ֶ"ֹּטִביםֲֶהֵבאת 

 

הואֶעשהֶזאתֶֶ.ֶאלוהיםֶהגדירֶבאופןֶברורֶאתֶהגבולותֶשלֶארץֶישראל

ספרֶבמדברֶעוסקֶבכיבושֶ.ֶבספרֶבמדברֶובספרֶיחזקאל:ֶךֶ"פעמייםֶבתנ

הנביאֶמצייןֶאתֶהגבולותֶֶ,ֶבשםֶאלוהים,ֶבספרֶיחזקאל.ֶהארץֶהמובטחת

 .ֶהעתידייםֶשלֶהארץֶבתקופתֶממלכתֶאלףֶהשנים

   ?יהודים-ללא בישראל מקום יש  האם

ישראלֶשלֶֶ.ֶהםֶגםֶיכוליםֶלהחזיקֶברכוש.ֶיהודים-ישֶמקוםֶבישראלֶללא

,ֶֶחייםֶבמדינהֶגםֶערביםֶבעליֶרכוש,ֶכיום.ֶהיוםֶמצייתתֶלצוויםֶשלֶאלוהים

ָהָיהֶֶֶ"ֶ:23-22זֶֶ"יחזקאלֶמבֶאנוֶקוראיםֶעלֶזה.ֶוהםֶאפילוֶשותפיםֶלניהול וְּ

ר־הֹוִלדּוֶָבִניםֶֶ כ םֲֶאׁש  תֹוכְּ ַהֵגִריםֶַהָגִריםֶּבְּ ַנֲחָלהֶָלכ םֶּולְּ ַתִפלּוֶאֹוָתּהֶּבְּ
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ֵטיֶ תֹוְךִֶׁשבְּ ַנֲחָלהֶּבְּ לּוֶבְּ כ םִֶיפְּ ָרֵאלִֶאתְּ ֵניִֶישְּ ָרחִֶּבבְּ זְּ א  ָהיּוֶָלכ םֶכְּ כ םֶוְּ תֹוכְּ ּבְּ

ר־גֶָ טֲֶאׁש  ָהָיהֶַבֵשב  ָרֵאל.ֶוְּ םֲֶאֹדָניֶיהוה.ִישְּ אֻּ נּוֶַנֲחָלתֹוֶנְּ ֶֶ"רֶַהֵגרִֶאתֹוֶָׁשםִֶתתְּ

 

,ֶֶשמכיווןֶשכלֶכךֶהרבהֶזריםֶמורשיםֶלהיכנסֶלישראל,ֶאולםֶזהֶלאֶאומר

 .ֶֶֶתוכלֶיותרֶלהיותֶמדינהֶיהודיתלאֶישראלֶ

   .וחזק גדול עם תהיה ישראל עם של הפליטה שארית

והמשיחֶימשולֶעדֶֶ,ֶֶהמדינהֶתחיהֶבביטחון.ֶהמשיחֶיטפלֶבבניֶישראל

.ֶֶשאריתֶהפליטהֶשלֶעםֶישראלֶתהיהֶעםֶגדולֶוחזק.ֶקצוותֶהארץ

ֶ.אויביֶישראלֶיושמדו.ֶלישראלֶיהיהֶמעמדֶחוקֶומובילֶבקרבֶהאומות

ֶ

ָרֵאלֶַיַחדֶֶֶ"ֶ:13-12מיכהֶבֶ ֵאִריתִֶישְּ ֱאֹסףֶַיֲעֹקבֶכָֻּלְךֶַקֵּבץֲֶאַקֵּבץֶׁשְּ ָאֹסףֶא 

רֹו תֹוְךֶַהָדבְּ רֶּבְּ ֵעד  ָרהֶכְּ צֹאןֶָּבצְּ נּוֶכְּ ֲֶאִשימ 

אּוֶבֹוֶַוַּיֲעֹברֶֶ צּוֶַוַּיֲעֹברּוֶַׁשַערֶַוֵּיצְּ םֶָפרְּ ֵניה  ָנהֵֶמָאָדם.ֶָעָלהֶַהֹפֵרץִֶלפְּ ִהימ  תְּ

רֹאָׁשם. םֶַויהוהֶּבְּ ֵניה  ָכםִֶלפְּ ֶֶ"ַמלְּ

יֶ :ֶֶ"2מיכהֶהֶ ֵנםֶַעד־ֵעתֶיֹוֵלָדהֶָיָלָדהֶוְּ ָרֵאל.ֶָלֵכןִֶיתְּ ֵניִֶישְּ ָחיוֶיְּׁשּובּוןֶַעל־ּבְּ רֶא  ת 

)...("ֶֶ

ִהִצילֶֶ:ֶֶ"8-5מיכהֶהֶ יָהֶוְּ ָתח  ֹרדִֶּבפְּ ץִֶנמְּ ר  ת־א  א  בֶוְּ ר  ץֶַאשּורֶַּבח  ר  ת־א  ָרעּוֶא  וְּ

בֶַעִמיםֶֶ ר  ק  ֵאִריתֶַיֲעֹקבֶּבְּ ָהָיהֶׁשְּ בּוֵלנּו.ֶוְּ ֹרְךִֶּבגְּ ִכיִֶידְּ ֵצנּוֶוְּ ַארְּ ֵמַאשּורִֶכי־ָיבֹואֶבְּ

ֵניֶַרּבִֶ ַיֵחלִֶלבְּ לֹאֶיְּ ִאיׁשֶוְּ ַקּו הֶלְּ רֶלֹא־יְּ בֲֶאׁש  ִביִביםֲֶעֵלי־ֵעש  ַטלֵֶמֵאתֶיהוהִֶכרְּ יםֶכְּ

ַבֲהמֹותֶַיַערֶֶ ֵיהֶּבְּ ַארְּ בֶַעִמיםֶַרִּביםֶכְּ ר  ק  ֵאִריתֶַיֲעֹקבֶַּבגֹוִיםֶּבְּ ָהָיהֶׁשְּ ָאָדם.ֶוְּ

ָטַרףֶוְֶּ ָרַמסֶוְּ רִֶאם־ָעַברֶוְּ ֵרי־צֹאןֲֶאׁש  דְּ ע  ִפירֶּבְּ יָךִֶֶככְּ ָךֶַעל־ָצר  ֵאיןֶַמִציל.ֶָתֹרםֶָידְּ

יָךִֶיָכֵרתּו. ב  ָכל־ֹאיְּ ֶֶ"וְּ

בּוֶָׁשםֶֶֶ"ֶֶ:37-36תהיליםֶסטֶ ָיׁשְּ הּוָדהֶוְּ נ הֶָעֵריֶיְּ ִיבְּ ִכיֱֶאֹלִהיםֶיֹוִׁשיַעִֶצּיֹוןֶוְּ

נּו־ָבּה.יֵרׁשּוָה.ֶוִֶ כְּ מֹוִֶיׁשְּ ֹאֲהֵביֶׁשְּ ָחלּוָהֶוְּ ַרעֲֶעָבָדיוִֶינְּ ז  ֶ"וְּ

ֶ
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ָרֵאלֶַיַחדֶֶאֶֶָ"ֶ:13-12מיכהֶבֶ ֵאִריתִֶישְּ ֱאֹסףֶַיֲעֹקבֶכָֻּלְךֶַקֵּבץֲֶאַקֵּבץֶׁשְּ ֹסףֶא 

תֹוְךֶַהדֶָ רֶּבְּ ֵעד  ָרהֶכְּ צֹאןֶָּבצְּ נּוֶכְּ ָנהֵֶמָאָדם.ֲֶאִשימ  ִהימ  רֹוֶתְּ ָעָלהֶַהֹפֵרץֶֶבְּ

םֶוֶַ ֵניה  ָכםִֶלפְּ אּוֶבֹוֶַוַּיֲעֹברֶַמלְּ צּוֶַוַּיֲעֹברּוֶַׁשַערֶַוֵּיצְּ םֶָפרְּ ֵניה  רֹאָׁשם.ִלפְּ ֶֶ"יהוהֶּבְּ

ֶ

ֵניֶֶ"ֶ:22-21יחזקאלֶלזֶ ת־ּבְּ םֶֹכה־ָאַמרֲֶאֹדָניֶיהוהִֶהֵנהֲֶאִניֶֹלֵקַחֶא  ַדֵּברֲֶאֵליה  וְּ

לֶ־ ֵהֵבאִתיֶאֹוָתםֶא  ִתיֶֹאָתםִֶמָסִביבֶוְּ ִקַּבצְּ כּו־ָׁשםֶוְּ רֶָהלְּ ָרֵאלִֶמֵּביןֶַהגֹוִיםֲֶאׁש  ִישְּ

גֹויֶֶ ָעִשיִתיֶֹאָתםֶלְּ ָמָתם.ֶוְּ כָֻּלםֶַאדְּ י הֶלְּ ָחדִֶיהְּ ְךֶא  ל  ָרֵאלֶּומ  ָהֵריִֶישְּ ץֶּבְּ ָחדֶָּבָאר  א 

ָלכֹותֶעֹוד. ֵתיֶַממְּ לֹאֵֶיָחצּוֶעֹודִֶלׁשְּ ֵניֶגֹוִיםֶוְּ י ה־עֹודִֶלׁשְּ לֹאִֶיהְּ ְךֶוְּ ל  מ  ֶֶ"לְּ

 

.ֶהאלוהיםֶשלהם,ֶהשםאומרֶ,ֶהעםֶהיהודיֶיישארֶבארץֶהמובטחתֶלנצח

,ֶֶאיראןֶוקרובֶלוודאיֶארצותֶערביותֶנוספות,ֶהפלסטיניםֶ-האויביםֶשלהםֶ

.ֶֶאבלֶלישראלֶישֶאלוהיםֶחזקֶוגיבוֶר.ֶישמחוֶמאודֶלזרוקֶאתֶהיהודיםֶליֶם

ֶ.ֶטהעםֶהיהודיֶיכולֶלהתבססֶעלֶההבטחהֶבעמוסֶ

ֶ

ָיָׁשבּוֶֶֶ"ֶ:15-14עמוסֶטֶ ַׁשמֹותֶוְּ ָרֵאלֶּוָבנּוֶָעִריםֶנְּ בּותֶַעִמיִֶישְּ ת־ׁשְּ ִתיֶא  ַׁשבְּ וְּ

ִתיםֶַעל־ ַטעְּ ם.ֶּונְּ ִריה  ת־פְּ לּוֶא  ָאכְּ ָעשּוֶַגנֹותֶוְּ ת־ֵייָנםֶוְּ ָׁשתּוֶא  ָרִמיםֶוְּ עּוֶכְּ ָנטְּ וְּ

ָמָתםֶ ׁשּוֶעֹודֵֶמַעלֶַאדְּ לֹאִֶיָנתְּ ָמָתםֶוְּ יָך.ַאדְּ םֶָאַמרֶיהוהֱֶאֹלה  רֶָנַתִתיֶָלה  ֶֶ"ֲאׁש 

ַהר־ִצּיֹוןֶּוִבירּוָׁשַלִםֶֶ" :32יואל ב  ֵׁשםֶיהוהִֶיָמֵלטִֶכיֶּבְּ ָראֶּבְּ ר־ִיקְּ ָהָיהֶֹכלֲֶאׁש  וְּ

רֶיהוהֶֹקֵרא. ִריִדיםֲֶאׁש  רֶָאַמרֶיהוהֶּוַבשְּ ֵליָטהֶַכֲאׁש  י הֶפְּ  "ִתהְּ

ָרחֶֹכהֶָאַמרֶיהוהֶֶ" :8-7זכריה ח  ץִֶמזְּ ר  ת־ַעִמיֵֶמא  ִניֶמֹוִׁשיַעֶא  ָבאֹותִֶהנְּ צְּ

ָעםֶַוֲאִניֶֶ ָהיּו־ִליֶלְּ רּוָׁשָלִםֶוְּ תֹוְךֶיְּ נּוֶּבְּ ָׁשכְּ ֵהֵבאִתיֶֹאָתםֶוְּ ׁש.ֶוְּ בֹואֶַהָשמ  ץֶמְּ ר  ּוֵמא 

ָדָקה. תֶּוִבצְּ ֱאמ  םֵֶלאֹלִהיםֶּב  י הֶָלה  הְּ  ֶ"א 

ם־יהוהֶפִֶֶ" : 9-8זכריה יג  אֻּ ץֶנְּ ָכל־ָהָאר  ָהָיהֶבְּ ָועּוֶֶוְּ תּוִֶיגְּ ַנִיםֶָּבּהִֶיָכרְּ י־ׁשְּ

ףֶ ת־ַהכ ס  ֹרףֶא  ִתיםִֶכצְּ ַרפְּ ִלִׁשיתֶָּבֵאׁשֶּוצְּ ת־ַהשְּ ֵהֵבאִתיֶא  רֶָּבּה.ֶוְּ ִלִׁשיתִֶיָּות  ַהשְּ וְּ

ִתיֶַעִמיֶהּואֶֶ ֱענ הֶֹאתֹוֶָאַמרְּ ִמיֶַוֲאִניֶא  ָראִֶבׁשְּ ת־ַהָזָהבֶהּואִֶיקְּ ֹחןֶא  ִתיםִֶכבְּ ַחנְּ ּובְּ

ֶֹ הּואֶי  ֶ"אַמרֶיהוהֱֶאֹלָהי.וְּ
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גֹוִיםֶ :24לוקס כא  ָמסֶלְּ י הִֶמרְּ לֶָכלֶַהגֹוִים,ִֶוירּוָׁשַלִיםִֶתהְּ לּוֶא  יֻּגְּ לּוֶוְּ בִֶיפְּ ר  ח  "ּבְּ

אּוִֶעתֹותֶַהגֹוִים.ֶ" רִֶיָמלְּ  ַעדֲֶאׁש 

 

 טקסטים נוספים על עתידה של ישראל  

;2-3ֶֶתהיליםֶקזֶֶ;47ֶתהיליםֶקוֶֶ;6ֶתהיליםֶנגֶ;7ֶתהיליםֶידֶ;3-5ֶדבריםֶלֶ

;8-10ֶֶישעיהוֶלהֶ;12-13ֶישעיהוֶכזֶ;11-16ֶישעיהוֶיאֶ;20-22ֶישעיהוֶיֶֶ

;8-10ֶֶישעיהוֶנבֶ;11ֶישעיהוֶנאֶ;6ֶ,12ֶֶ,22ֶֶישעיהוֶמטֶ;5-6ֶישעיהוֶמגֶ

ירמיהוֶגֶֶ;20-21ֶישעיהוֶסוֶֶ;3-11ֶֶישעיהוֶסֶ;8ֶֶישעיהוֶנוֶ;7ֶישעיהוֶנדֶ

ירמיהוֶכגֶֶ;14-15ֶֶירמיהוֶטזֶ;19-21ֶירמיהוֶטוֶ;15ֶֶירמיהוֶיבֶ;18-19ֶ

;37ֶֶירמיהוֶלבֶ;8-14ֶ,17ֶֶירמיהוֶלאֶ;3,10,11,17ֶֶירמיהוֶלֶ;3,7,8ֶ

;34-44ֶֶיחזקאלֶכֶ;17-20ֶֶזקאלֶיאֶיח;19ֶֶירמיהוֶנֶ;27-28ֶירמיהוֶמוֶֶ

;21ֶֶיחזקאלֶלזֶ;24-27ֶֶיחזקאלֶלוֶ;11-14ֶיחזקאלֶלדֶ;24-26ֶיחזקאלֶכחֶ

;6ֶֶמיכהֶדֶֶ;12-13ֶמיכהֶבֶ;7-8ֶהושעֶידֶ;11ֶהושעֶאֶ;25-29ֶיחזקאלֶלטֶ

;52ֶֶיוחנןֶיאֶֶ;7-10ֶזכריהֶיֶ;7-8ֶזכריהֶחֶֶ;17ֶזכריהֶאֶ;18-20ֶצפניהֶגֶ

 ֶ.10אפסייםֶאֶ

  ? אלוהים ידי המעש היא הנוכחית ישראל מדינת האם

?ֶֶמדוע.ֶאלוהיםֶאומרֶשארץֶישראלֶתיתןֶענפיםֶותישאֶפרי8ֶביחזקאלֶלוֶ

יהיוֶמספיקֶמזוןֶומקוםֶמחיהֶֶ,ֶֶבאותוֶזמן.ֶמכיווןֶשעםֶישראלֶויהודהֶיחזור

מדינתֶֶ.1948ֶ-זהֶבֶאתזהֶנפלאֶלראותֶכיצדֶאלוהיםֶהתחילֶ.ֶלכולם

 .ֶֶשהארץֶתוכלֶלקלוטֶעודֶהרבהֶיהודיםכדיֶ,ֶישראלֶממשיכהֶלהתקדם

איֶאפשרֶֶ,ֶעלֶבסיסֶכתביֶהקודש.ֶאלוהיםֶמתכוונןֶלהגשיםֶאתֶהבטחותיו

ישֶיהודיםֶשמעזיםֶלטעוןֶֶ,ֶלמרותֶזאת.ֶלומרֶשזהֶלאֶמעשהֶידיֶאלוהים

,ֶטועניםֶשזהֶמעשהֶאדם,ֶאלאֶגםֶנוצרים,ֶלאֶרקֶיהודים.ֶמשהוֶאחר

כוללֶהתיאולוגֶוהסופרֶֶ,ֶוצריםישֶאפילוֶֶנ.ֶשהתבצעֶברשותוֶשלֶאלוהים

שמרחיקיםֶלכתֶעודֶיותרֶואומריםֶשעםֶישראלֶ,ֶההולנדיֶסטיבןֶפאסֶהאב

לאֶ'ֶנוצרים'ֶהרבה,ֶלמרבהֶהצער.ֶכברֶלאֶהעםֶשלֶאלוהים,ֶהיהודיםֶ-

האםֶייתכןֶשזוֶאחתֶסיבותֶלכךֶשאנשיםֶ.ֶכתביֶהקודשבמאמיניםֶבכללֶ

 ?ֶנוטשיםֶאתֶהכנסייה
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אםֶכיֶזהֶילווהֶֶ,ֶשעםֶישראלֶיחזורֶלארץֶהמובטחתהנביאֶיחזקאלֶמנבאֶֶ

חזרֶֶֶרובֶהעםֶהיהודיֶעדייןֶלא,ֶובכן?ֶמדועֶחרוןֶאלוהים.ֶבחרוןֶאלוהים

,ֶֶומרביתםֶאינםֶמאמיניםֶבמשיחם,ֶֶאנשיםֶרביםֶהםֶחילונים.ֶבתשובה

חרוןֶֶ.ֶהםֶרשאיםֶלחזורֶואלוהיםֶאפילוֶמפתהֶאותם,ֶלמרותֶזאת.ֶישוע

חזרוֶבתשובהֶוקיבלוֶאתֶישועֶֶודיםֶשלאֶאלוהיםֶהואֶלאֶרקֶעלֶהיה

הרבהֶֶ,ֶלדעתי.ֶאלאֶגםֶעלֶכלֶאדםֶשאינוֶמאמיןֶבאדוננוֶישוע,ֶכמושיע

אבלֶ,ֶהחזרהֶהיאֶתהליך.ֶאנשיםֶשאינםֶמאמיניםֶבזהֶאינםֶמודעיםֶלכך

ֶ.ֶֶאלוהיםֶהתחילֶאותו

ֶ

כ םִֶמן־ָהַעִמיםֶֶ"ֶֶ:38-34יחזקאלֶכֶ תְּ הֹוֵצאִתיֶא  כ םִֶמן־ָהֲאָרצֹותֶוְּ תְּ ִתיֶא  ִקַּבצְּ וְּ

כ םֶ תְּ ֵהֵבאִתיֶא  פּוָכה.ֶוְּ ֵחָמהֶׁשְּ טּוָיהֶּובְּ רֹוַעֶנְּ ָידֲֶחָזָקהֶּוִבזְּ םֶָּבםֶּבְּ פֹוֹצת  רֶנְּ ֲאׁש 

תֶ־ ִתיֶא  ַפטְּ רִֶנׁשְּ ל־ָפִנים.ֶַכֲאׁש  כ םֶָׁשםֶָפִניםֶא  ִתיִֶאתְּ ַפטְּ ִנׁשְּ ַּברֶָהַעִמיםֶוְּ ל־ִמדְּ א 

מִֶ ִתיֲֶֶאבֹוֵתיכ םֶּבְּ ַהֲעַברְּ םֲֶאֹדָניֶיהוה.ֶוְּ אֻּ כ םֶנְּ ָרִיםֵֶכןִֶאָשֵפטִֶאתְּ ץִֶמצְּ ר  ַּברֶא  דְּ

ִדיםֶֶ ִרית.ֶּוָברֹוִתיִֶמכ םֶַהֹמרְּ תֶַהּבְּ ָמֹסר  כ םֶּבְּ תְּ ֵהֵבאִתיֶא  טֶוְּ כ םֶַתַחתֶַהָשב  תְּ א 

רֶָ ַמתִֶישְּ ל־ַאדְּ א  םֶאֹוִציאֶאֹוָתםֶוְּ גּוֵריה  ץֶמְּ ר  ִעיםִֶּביֵֶמא  ַהפֹוׁשְּ ֵאלֶלֹאֶָיבֹואֶֶוְּ

םִֶכי־ֲאִניֶיהוה. ת  ֶֶ"ִויַדעְּ

 

   אנשים הרבה לקליטת מתכוננת ישראל ארץ

הנביאֶיחזקאלֶמנבאֶבשםֶאלוהיםֶשהעציםֶעלֶהריֶישראלֶיניבוֶשובֶ

זהֶמכיווןֶשהעםֶשלוֶעומדֶֶ,ֶובכן?ֶמדועֶאלוהיםֶאומרֶאתֶזה.ֶפירות

יותרֶויותרֶיהודיםֶֶ.ֶעדייןֶממשיךוהואֶ,ֶהתהליךֶהתחילֶמזמן.ֶלחזור

ֶ.ֶאלוהיםֶגםֶדואגֶשהתשתיתֶתהיהֶמוכנה.ֶחוזריםֶלארץֶהמובטחת

ֶ

ַעִמיֶֶֶ"ֶ:10-8יחזקאלֶלוֶ אּוֶלְּ כ םִֶתשְּ יְּ רְּ כ םִֶתֵתנּוֶּופ  פְּ ָרֵאלֶַענְּ םֶָהֵריִֶישְּ ַאת  וְּ

בּוֶָלבֹוא. ָרֵאלִֶכיֵֶקרְּ ִניֲֶאֵליכ םִֶֶישְּ ם.ִֶֶכיִֶהנְּ ת  ַרעְּ ִנזְּ םֶוְּ ת  ֱעַבדְּ נ  ּוָפִניִתיֲֶאֵליכ םֶוְּ

ֳחָרבֹותִֶתָּבנ יָנה. ה  ָעִריםֶוְּ בּוֶה  ֹנׁשְּ ָרֵאלֶכֹֻּּלהֶוְּ ֵּביִתיֲֶעֵליכ םֶָאָדםֶָכל־ֵּביתִֶישְּ ִהרְּ ֶֶ"וְּ
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 : אומר  הנביא  ישעיהו .בתשובה חזרו טרם שהיהודים  למרות ,יחזרו הם

ֵתיָמןֵֶתִניֶַלָצפֹוֶןֶֹאַמר"ֶ:8-6 מג ישעיה ָלִאיֶּולְּ נֹוַתיֵֶמָרחֹוקֶָבַניֶָהִביִאיֶַאל־ִתכְּ ֶֶּובְּ

ֵצה ץ.ִֶמקְּ ָראֶֹכלֶָהָאר  ִמיֶַהִנקְּ בֹוִדיִֶבׁשְּ ִלכְּ ָראִתיוֶוְּ ִתיֶוֶּבְּ ַצרְּ ֶֶהֹוִציאֶַאף־ֲעִשיִתיו.ֶיְּ

ֵעיַנִיםֶֶַעם־ִעֵּור ִׁשיםֵֶיׁשֶוְּ ֵחרְּ ַנִיםֶוְּ ָאזְּ  ".ָלמֹוֶוְּ

 

הםֶֶ,ֶאפילוֶאםֶטרםֶהמירוֶאתֶדתם,ֶהםֶחייביםֶלחזורֶלארץֶהמובטחת

ֶיחזקאלֶהנביא.ֶורביםֶמהםֶעדייןֶמכוסיםֶברעלה,ֶעדייןֶחרשיםֶועוורים

שאףֶאחדֶלאֶיישארֶבארצותֶשאליהןֶאלוהיםֶהגלה28ֶֶֶאומרֶבפרקֶלטֶ

ֶ.ֶאתֶעמו

ֶ

כ םֶָלֵכןֱֶאֹמרֶ"ֶֶ:24-22יחזקאלֶלוֶ ַמַענְּ ָרֵאלֶֹכהֶָאַמרֲֶאֹדָניֶיהוהֶלֹאֶלְּ ֵבית־ִישְּ לְּ

םֶ ר־ָּבאת  םֶַּבגֹוִיםֲֶאׁש  ת  רִֶחַללְּ ִׁשיֲֶאׁש  ֵׁשם־ָקדְּ ָרֵאלִֶכיִֶאם־לְּ הֵֶּביתִֶישְּ ֲאִניֶֹעש 

ָידְֶּ תֹוָכםֶוְּ םֶּבְּ ת  רִֶחַללְּ ָללֶַּבגֹוִיםֲֶאׁש  חֻּ ִמיֶַהָגדֹולֶַהמְּ ת־ׁשְּ ִתיֶא  ִקַדׁשְּ עּוֶֶָׁשם.ֶוְּ

כ םֶֶ תְּ ִתיֶא  ָלַקחְּ ם.ֶוְּ ֵעיֵניה  ִׁשיֶָבכ םֶלְּ ִהָקדְּ םֲֶאֹדָניֶיהוהֶּבְּ אֻּ ַהגֹוִיםִֶכי־ֲאִניֶיהוהֶנְּ

םֶ. כ  ַמתְּ ל־ַאדְּ כ םֶא  תְּ ֵהֵבאִתיֶא  כ םִֶמָכל־ָהֲאָרצֹותֶוְּ תְּ ִתיֶא  ִקַּבצְּ ֶ"ִמן־ַהגֹוִיםֶוְּ

 

 ֶ.20ירמיהוֶכגֶ;28ֶֶיחזקאלֶלטֶ:ֶראהֶגם

אלוהיםֶיפתהֶֶ.ֶגםֶהושעֶהנביאֶמדברֶעלֶתהליךֶהחזרהֶלארץֶהמובטחת

אבלֶהגפניםֶֶ,ֶשכעתֶחלקהֶעדייןֶמדבריֶ-אתֶעמוֶלחזורֶלארץֶהמובטחתֶ

יהושעֶֶ)אלוהיםֶשבֶמחרוןֶאפוֶ,ֶבעמקֶעכור.ֶלמשלֶבנגב,ֶגםֶבמדבר,ֶגדלו

עמקֶעכורֶהפךֶֶ.ֶאותוֶדברֶקורהֶכיום.ֶשובֶהייתהֶתקווהֶלישראל(.26ֶזֶ

ההריםֶשלֶישראלֶ.ֶאלוהיםֶדואגֶגםֶלחיות,ֶבדרךֶזו.ֶלאחוֶלכבשיםֶופרות

אזוריםֶעםֶהרבהֶֶ-בשומרוןֶובחלקֶמיהודהֶ,ֶנמצאיםֶברמתֶהגולן

ֶ.14ֶֶראהֶגםֶעמוסֶטֶ".ֶכבושיםֶ"שנחשביםֶבעולםֶכשטחיםֶ,ֶפלסטינים

ֶ
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ִתיהֶָ"ֶֶ:16-14הושעֶבֶ ֹהַלכְּ יָהֶוְּ ַפת  ִתיֶַעל־ִלָּבּה.ֶָלֵכןִֶהֵנהֶָאֹנִכיֶמְּ ִדַּברְּ ָּברֶוְּ ֶַהִמדְּ

ָתהֶָשָמהִֶכיֵמיֶ ָענְּ ָוהֶוְּ ַתחִֶתקְּ פ  קֶָעכֹורֶלְּ ת־ֵעמ  א  יָהִֶמָשםֶוְּ ָרמ  ת־כְּ ָנַתִתיֶָלּהֶא  וְּ

ִאיִֶאיִׁשיֶ רְּ ם־יהוהִֶתקְּ אֻּ ָהָיהֶַבּיֹום־ַההּואֶנְּ ָרִים.ֶוְּ ץ־ִמצְּ ר  יֹוםֲֶעֹלָתּהֵֶמא  יָהֶּוכְּ עּור  נְּ

ֶ רְּ לֹא־ִתקְּ ִלי.וְּ ֶֶ"ִאי־ִליֶעֹודֶַּבעְּ

,ֶֶכלומר,ֶהשליחֶהביןֶמהֶיקרהֶבאחריתֶהימיםשאולֶ,ֶבאמצעותֶאלוהים

כאשרֶהבשורהֶהנוצריתֶהופצהֶבכלֶֶ.ֶיהפכוֶלמאמיניםֶאומותאחריֶשכלֶה

הרבהֶדבריםֶֶ.ֶעלֶהרֶהזיתים,ֶאלוהיםֶאמרֶשהואֶיחזורֶלירושלים.ֶהעולם

;ֶֶהחזרהֶשלֶהעםֶהיהודיֶלאלוהיֶאבותיולרבותֶֶ,ֶיתרחשוֶבאותוֶזמן

הםֶגםֶיוחזרוֶמכלֶהעולםֶ,ֶבאותוֶזמן.ֶהיהודיםֶיאמינוֶבבןֶשלֶאלוהים

 (.ֶעלֶידיֶמלאכים)לישראלֶ

מכיווןֶֶ,ֶגםֶהקדושיםֶמהשמייםֶיהיוֶשם,ֶשאולעלֶפיֶ?ֶאבלֶמיֶעודֶיהיוֶשם

אלהֶשנמצאיםֶבשמייםֶיהיוֶֶ,ֶבצורהֶכזו.ֶשהםֶהגיעוֶביחדֶעםֶהמשיח

ֶ.ֶביחדֶעםֶאלהֶשנמצאיםֶעלֶהארץ

ֶ

ִדיםֶֶ"ֶ:10-9אפסיםֶאֶ ִהקְּ ִניתֶׁש  תֶַהָתכְּ צֹו,ֶא  פְּ ִפיֶח  צֹונֹוֶכְּ תֶסֹודֶרְּ הֹוִדיַעֶָלנּוֶא  וְּ

ַּבָשַמִיםֶ תֶָמהֶׁש  לֹאתֶָהִעִתים,ֶא  תֶַהֹכלֶַּבָמִׁשיַחִֶּבמְּ ַקֵּבץֶא  ִניתֶלְּ ָעַרְךֶּבֹו,ֶַהָתכְּ וְּ

ץ. ָּבָאר  תֶָמהֶׁש  א  ֶ"וְּ

ִתיֶֶֶ"ֶ:16-15ומיםֶטֶֶר ִרַחמְּ רֶָאֹחן,ֶוְּ ת־ֲאׁש  ַחֹנִתיֶא  הֶהּואֶאֹוֵמר:ֶ"וְּ ֹמׁש  ֲהֵריֶלְּ

ַאֵמץ,ִֶכיֶ הֶאֹוֶַהִמתְּ לֶָהָאָדםֶָהרֹוצ  ָיָדיוֶׁש  ִפיָכְךֵֶאיןֶז הֶּבְּ רֲֶאַרֵחם."ֶלְּ ת־ֲאׁש  א 

ַרֵחם. ֶֶ"ִאםִֶּביֵדיֱֶאֹלִהיםֶַהמְּ

 

,ֶאניֶרוצהֶלסייםֶאתֶהקטעֶהזהֶבתפילהֶלתקומתֶישראלֶמאתֶאסף

-תפילהֶזוֶמאודֶמתאימהֶלמהֶשישראלֶחוותהֶב.ֶשכתובהֶבתהיליםֶפ

זהֶיהיהֶֶ.ֶהמדינהֶהייתהֶמאוימתֶעלֶידיֶשריפות,ֶבאותהֶתקופה.2019ֶ

ֶ?ֶֶנכון.ֶשלֶאסף,ֶפילהֶהזונהדרֶאםֶכלֶהישראליםֶיתפללוֶאתֶהת

ֶ
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רּוִביםֶֶ"ֶ:5-2תהיליםֶפֶ ָרֵאלֶַהֲאִזיָנהֶֹנֵהגֶַכצֹאןֶיֹוֵסףֶֹיֵׁשבֶַהכְּ ֹרֵעהִֶישְּ

ָעָתהֶָלנּו.ֶ ָכהִֶליׁשֻּ ָךֶּולְּ בּוָרת  ת־גְּ ָרהֶא  הֶעֹורְּ ַנש  ָיִמןֶּומְּ ַרִיםֶּוִבנְּ פְּ ֵניֶא  הֹוִפיָעה.ִֶלפְּ

ָהֵארֶ ָתֱֶאֹלִהיםֲֶהִׁשיֵבנּוֶוְּ ָבאֹותֶַעד־ָמַתיֶָעַׁשנְּ ִנָּוֵׁשָעה.ֶיהוהֱֶאֹלִהיםֶצְּ ָפנ יָךֶוְּ

ָך. ִפַלתֶַעמ  ֶֶ"ִּבתְּ

ִשיֵמנּוֶֶ:ֶֶ"7-6תהיליםֶפֶ ָמעֹותֶָׁשִליׁש.ֶתְּ ֵקמֹוִֶּבדְּ ָעהֶַוַתׁשְּ םִֶדמְּ ח  ָתםֶל  ֱאַכלְּ ה 

ֲעגּו־ָלמֹו. ֵבינּוִֶילְּ ֹאיְּ ֵכֵנינּוֶוְּ ֶֶ"ָמדֹוןִֶלׁשְּ

ַרִיםֱֶֶאֹלהִֶ:ֶֶ"10-8תהיליםֶפֶ ןִֶמִמצְּ פ  ִנָּוֵׁשָעה.ֶג  ָהֵארֶָפנ יָךֶוְּ ָבאֹותֲֶהִׁשיֵבנּוֶוְּ יםֶצְּ

ץֶ. ַמֵלא־ָאר  יָהֶַותְּ ֵרׁשֶָׁשָרׁש  יָהֶַוַתׁשְּ ָפנ  ָה.ִֶפִניָתֶלְּ ָגֵרׁשֶגֹוִיםֶַוִתָּטע   "ַתִסיַעֶתְּ

ַׁשלֶֶַ"ֶ:14-11תהיליםֶפֶ ֵזי־ֵאל.ֶתְּ יָהֶַארְּ ָהֶַעד־יֶָָכסּוֶָהִריםִֶצָלּהֶַוֲעָנפ  ִציר  םֶֶחֶקְּ

יָה.ֶ קֹות  ל־ָנָהרֶיֹונְּ א  ָנהֲֶחִזירֶֶוְּ מ  סְּ ַכרְּ ְך.ֶיְּ ֵריֶָדר  ָארּוָהֶָכל־ֹעבְּ יָהֶוְּ ֵדר  ָתֶגְּ ָלָמהֶָפַרצְּ

ָנה. ע  ִזיזֶָשַדיִֶירְּ  ֶ"ִמָּיַערֶוְּ

ֹקדֶ:ֶֶ"20-15תהיליםֶפֶ ֵאהֶּופְּ ָבאֹותֶׁשּוב־ָנאֶַהֵּבטִֶמָשַמִיםֶּורְּ ןֱֶֶאֹלִהיםֶצְּ פ  ג 

סּוָחהֶֶ ָפהֶָבֵאׁשֶכְּ רֻּ ָתהֶָלְך.ֶשְּ ַעל־ֵּבןִֶאַמצְּ ִמינ ָךֶוְּ ָעהֶיְּ ר־ָנטְּ ַכָנהֲֶאׁש  זֹאת.ֶוְּ

לֹא־ ָתֶָלְך.ֶוְּ ן־ָאָדםִֶאַמצְּ ִמינ ָךֶַעל־ּב  ָךֶַעל־ִאיׁשֶיְּ ִהי־ָידְּ ִמַגֲעַרתֶָפנ יָךֶיֹאֵבדּו.ֶתְּ

ָרא.ֶי ָךִֶנקְּ ִׁשמְּ ַחֵּינּוֶּובְּ ָךֶתְּ ָבאֹותֲֶהִׁשיֵבנּוֶָהֵארֶָפנ יָךֶָנסֹוגִֶממ  הוהֱֶאֹלִהיםֶצְּ

ִנָּוֵׁשָעה.  ֶ"וְּ

 

 

 9פרק                                  

 היהודי  העם של בתשובה החזרה            

,  היהודי, יחזור בתשובה לאלוהים ביום אחדעם ישראל, העם  

   יאמין בישוע המשיח , העם היהודי ,  ישראל 

לאֶרקֶֶ.ֶיקרהֶעודֶאירועֶחשוב,ֶאחריֶהגעתוֶשלֶישועֶהמשיחֶלהרֶהזיתים

אלאֶכלֶֶ(,ֶשהםֶגםֶאויביו)שישועֶעומדֶלהגיעֶולהצילֶאתֶישראלֶמאויביהֶ

ויכירוֶבישועֶהמשיחֶכבמשיחֶ,ֶיוםֶאחדבחזרוֶבתשובהֶתושביֶישראלֶי
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באותוֶרגעֶיקרהֶהדברֶשהרבהֶנביאיםֶדיברוֶֶ.ֶמתוךֶחרטהֶובושה,ֶשלהם

 .ֶֶיהיהֶרחוםֶוחנוןֶוירחםֶעלֶישראלֶהשם.ֶבשםֶאלוהים,ֶעליו

 . ואז הוא ירחם עליכם, אדונילחכו * 

 . בירושלים ,עם ישראל יש בציון* 

 .אתם לא תצטרכו יותר לבכות* 

 .  הוא יענה לכם,  לאלוהיםכאשר תקראו * 

 

כ םִֶכי־ֱאֹלֵהיֶ"ֶֶ:20-18ישעיה ל  מְּ ַרח  ָלֵכןֶָירּוםֶלְּ כ םֶוְּ ַחכ הֶיהוהֶַלֲחַננְּ ָלֵכןֶיְּ וְּ

הֶֶ כ  ִצּיֹוןֵֶיֵׁשבִֶּבירּוָׁשָלִםֶָּבכֹוֶלֹא־ִתבְּ ֵריֶָכל־חֹוֵכיֶלֹו.ִֶכי־ַעםֶּבְּ ָפטֶיהוהֶַאׁשְּ ִמׁשְּ

קֹולֶ ָךֶלְּ נְּ ָעתֹוֶָעָנְך.ָחנֹוןֶָיחְּ ָׁשמְּ ָךֶכְּ  ֶ"ַזֲעק 

 

הואֶיתרחשֶבדֶֶ.ֶהיוםֶשבוֶעםֶישראלֶימירֶאתֶדתוֶיהיהֶיוםֶמאודֶמיוחד

זהֶהיוםֶשבוֶמשיחֶישראלֶיחזורֶֶ.ֶבבדֶעםֶכוחותֶואירועיםֶמיוחדיםֶבטבע

במקוםֶאחרֶבכתביֶהקודשֶאנוֶקוראיםֶעלֶֶ.ֶכדיֶלהצילֶאתֶישראלֶמאויביה

ֶ.ֶֶשיהיוֶרעידותֶאדמהֶושהרֶהזיתיםֶיתפצלֶלשנייםכךֶ

ֶ

ָעַתִיםֶֶֶ"ֶ:26ישעיה ל  י הִֶׁשבְּ אֹורֶַהַחָמהִֶיהְּ אֹורֶַהַחָמהֶוְּ ָבָנהֶכְּ ָהָיהֶאֹור־ַהלְּ וְּ

ָפא. רֶַעמֹוֶּוַמַחץֶַמָכתֹוִֶירְּ ב  ת־ׁש  יֹוםֲֶחֹבׁשֶיהוהֶא  ַעתֶַהָּיִמיםֶּבְּ אֹורִֶׁשבְּ  ֶ"כְּ

 

 סיכום 

 . הירח יאיר כמו השמש * 

 . השמש תאיר בעוצמה גדולה פי שבעה מהרגיל* 

 . אלוהים לא ישכח את ישראל. עם ישראל יהיה המשרת של אלוהים* 
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 .  אלוהים ימחק את חטאי ישראל כמו ענן* 

 . אלוהים יציל את ישראל* 

 . תהילתו של אלוהים תוצג באמצעות עם ישראל* 

 

 

ד־ִליֶֶ"ֶ:24-21ישעיה מד  ב  ִתיָךֶע  ַצרְּ ִדי־ָאָתהֶיְּ ָרֵאלִֶכיֶַעבְּ ִישְּ הֶַיֲעֹקבֶוְּ ָכר־ֵאל  זְּ

יָךֶׁשּוָבהֵֶאַליִֶכיֶ ָעָנןֶַחּטֹאות  כ  יָךֶוְּ ָׁשע  ָרֵאלֶלֹאִֶתָנֵׁשִני.ֶָמִחיִתיֶָכָעבֶפְּ ַאָתהִֶישְּ

ִתּי ִתיָך.ֶָרנּוֶָׁשַמִיםִֶכי־ָעָשהֶיהוהֶָהִריעּוֶַתחְּ ַאלְּ חּוֶָהִריםִֶרָנהֶַיַערֶֶגְּ ץִֶפצְּ ֹותֶָאר 

ָךֶֶ רְּ ֹיצ  ָךֶוְּ ָפָאר.ֶֹכה־ָאַמרֶיהוהֶֹגֲאל  ָרֵאלִֶיתְּ ִישְּ ָכל־ֵעץֶּבֹוִֶכי־ָגַאלֶיהוהֶַיֲעֹקבֶּובְּ וְּ

ץִֶמיִֶאִתי. ַבִדיֶֹרַקעֶָהָאר  הֶָׁשַמִיםֶלְּ הֶֹכלֶֹנט  ןֶָאֹנִכיֶיהוהֶֹעש   ֶ"ִמָּבט 

 

אבלֶ,ֶישראלֶהפרֶאתֶחלקוֶבבריתֶשאלוהיםֶכרתֶאיתוֶעלֶהרֶסיניעםֶ

אלוהיםֶכרתֶֶ.ֶמכיווןֶשהואֶנשבעֶבעצמו,ֶאלוהיםֶלאֶהפרֶאתֶהחלקֶשלו

הבריתֶבדמוֶשלֶהמשיחֶשנשפךֶבגולגולתאֶכדיֶלכפרֶֶ:ֶבריתֶעולםֶחדשה

ֶ.ֶועלֶהחטאיםֶשלֶאנשיםֶרביםֶמקרבֶהאומות,ֶעלֶחטאיֶישראל

ֶ

עּוָרִיְךֶַוֲהִקמֹוִתיֶָלְךֶֶ"ֶ: 63-60יחזקאל טז  ִריִתיֶאֹוָתְךִֶּביֵמיֶנְּ ת־ּבְּ ִתיֲֶאִניֶא  ָזַכרְּ וְּ

ֹדלֹותִֶמֵמְךֶ ת־ֲאחֹוַתִיְךֶַהגְּ ֵתְךֶא  ַקחְּ ֶּבְּ תְּ ַלמְּ ִנכְּ ָרַכִיְךֶוְּ ת־דְּ ֶא  תְּ ָזַכרְּ ִריתֶעֹוָלם.ֶוְּ ּבְּ

ֶֹ ל ָבנֹותֶוְּ ןֶָלְךֶלְּ ה  תְּ ָנַתִתיֶא  ַטנֹותִֶמֵמְךֶוְּ ל־ַהקְּ תֶ־א  ִריֵתְך.ֶַוֲהִקימֹוִתיֲֶאִניֶא  אִֶמּבְּ

חֹוןֶֶ י ה־ָלְךֶעֹודִֶפתְּ לֹאִֶיהְּ ֶוְּ תְּ ִריֶָוֹבׁשְּ כְּ ַמַעןִֶתזְּ ִֶכי־ֲאִניֶיהוה.ֶלְּ ָיַדַעתְּ ִריִתיִֶאָתְךֶוְּ ּבְּ

םֲֶאֹדָניֶיהוה. אֻּ רֶָעִשיתֶנְּ ָכל־ֲאׁש  ִרי־ָלְךֶלְּ ַכפְּ ִלָמֵתְךֶּבְּ ֵניֶכְּ הִֶמפְּ  ֶ"פ 
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 . אלוהים ינקה את עם ישראל מכל חטאיו* 

 . אלוהים יתן לעם ישראל לב חדש ורוח חדשה* 

 . אלוהים יוודא שעם ישראל יקיים את מצוותיו* 

 . עם ישראל יחיה שוב בארץ שאלוהים נתן לאבותיו* 

 . עם ישראל יהיה שוב עמו של אלוהים* 

 .והים שלהםאלוהים יהיה שוב אל* 

 . עם ישראל לא יסבול יותר מרעב* 

  .שהוא ביצעעם ישראל ייגעל מעצמו בגלל כל העוולות והזוועות * 

 

אֹוֵתיכ םֶֶ" :28-25יחזקאל לו  מְּ םִֶמֹכלֶטֻּ ת  ַהרְּ הֹוִריםֶּוטְּ ִתיֲֶעֵליכ םֶַמִיםֶטְּ ָזַרקְּ וְּ

כ ם.ֶּוִמָכל־ִגלּוֵליכ םֲֶאטֶַ תְּ ָנַתִתיֶָלכ םֵֶהרֶא  כ םֶוְּ ּבְּ ִקרְּ ֵתןֶּבְּ רּוַחֲֶחָדָׁשהֶא  ֵלבֶָחָדׁשֶוְּ

כ םֶוְֶּ ַשרְּ ןִֶמּבְּ ב  ת־ֵלבֶָהא  ֵתןֶָנַתִתיֶָלכ םֵֶלבֶָּבָשר.ֶַוֲהִסֹרִתיֶא  ת־רּוִחיֶא  א  וְּ

מְֶּ ָפַטיִֶתׁשְּ ַקיֵֶתֵלכּוֶּוִמׁשְּ חֻּ ר־ּבְּ ָעִשיִתיֵֶאתֲֶאׁש  כ םֶוְּ ּבְּ ִקרְּ ם.ֶּבְּ םֶֶרּוֶַוֲעִשית  ת  ִויַׁשבְּ

ָאנֶָֹּבָארֶ  ָעםֶוְּ םִֶליֶלְּ ִיית  רֶָנַתִתיֶַלֲאֹבֵתיכ םִֶוהְּ י הֶָלכ םֵֶלאֹלִהים.ץֲֶאׁש  הְּ  "ִכיֶא 

ל־ַהָדָגןֶ"ֶ: 32-29יחזקאל לו  ָקָראִתיֶא  אֹוֵתיכ םֶוְּ מְּ כ םִֶמֹכלֶטֻּ תְּ ִתיֶא  הֹוַׁשעְּ וְּ

ִריֶָהֵעץֶּו ת־פְּ ֵּביִתיֶא  ִהרְּ ֵתןֲֶעֵליכ םֶָרָעב.ֶוְּ לֹא־א  ֵּביִתיֶֹאתֹוֶוְּ ִהרְּ הֶוְּ נּוַבתֶַהָשד  תְּ

ֵכיכ םֶָהָרִעיםֶֶ ת־ַדרְּ םֶא  ת  ַכרְּ ַפתֶָרָעבֶַּבגֹוִים.ֶּוזְּ רְּ חּוֶעֹודֶח  רֶלֹאִֶתקְּ ַמַעןֲֶאׁש  לְּ

ַעלֶתֹוֲעבֹוֵתיכ ם.ֶֶ ֵניכ םֶַעלֲֶעֹוֹנֵתיכ םֶוְּ םִֶּבפְּ ֹקֹטת  רֶלֹא־טֹוִביםֶּונְּ ֵליכ םֲֶאׁש  ּוַמַעלְּ

םֲֶאֹדָני אֻּ הֶנְּ כ םֲֶאִני־ֹעש  ַמַענְּ ֵכיכ םֵֶּביתֶֶֶלֹאֶלְּ מּוִֶמַדרְּ ִהָכלְּ יהוהִֶיָּוַדעֶָלכ םֶּבֹוׁשּוֶוְּ

ָרֵאל."  ִישְּ
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 . מהארצות של אויביו, אומותאלוהים יחזיר את עם ישראל מה*

 .ידעו שזה מעשה ידי אלוהים אומותה* 

 .בארץ אחרתאף אחד לא יישאר מאחור * 

, והעם יקבל את רוח הקודש  ,תאמין בישוע המשיחאחרי שישראל * 

 .  אלוהים לא יסתתר מפניהם יותר

 

צֹותֶ"ֶֶ:29-27יחזקאל לט  ִתיֶֹאָתםֵֶמַארְּ ִקַּבצְּ ִביֶאֹוָתםִֶמן־ָהַעִמיםֶוְּ ׁשֹובְּ ּבְּ

ֵעיֵניֶַהגֹוִיםֶַרִּבים.ֶ ִתיֶָבםֶלְּ ַדׁשְּ ִנקְּ םֶוְּ ֵביה  םֶֹאיְּ עּוִֶכיֲֶאִניֶיהוהֱֶאֹלֵהיה  ָידְּ וְּ

םֶָׁשם.ֶֶ לֹא־אֹוִתירֶעֹודֵֶמה  ָמָתםֶוְּ ִתיםֶַעל־ַאדְּ ִכַנסְּ ל־ַהגֹוִיםֶוְּ לֹוִתיֶֹאָתםֶא  ַהגְּ ּבְּ

םֲֶאֹדָניֶֶ אֻּ ָרֵאלֶנְּ ת־רּוִחיֶַעל־ֵּביתִֶישְּ ִתיֶא  רֶָׁשַפכְּ םֲֶאׁש  ִתירֶעֹודֶָפַניֵֶמה  לֹא־ַאסְּ וְּ

 ֶ"יהוה.

ֶֶ.מישראלֶ-אלהֶששמחיםֶבחטאיֶעםֶישראלֶֶ-אלוהיםֶיסלקֶאתֶהכופריםֶֶ

לאֶֶ,ֶלאֶתהיהֶיותרֶיהירהאמיןֶבישועֶהמשיחֶישראלֶכברֶת,ֶבאותוֶזמן

לאֶיהיוֶיותרֶמצעדיֶֶ.ֶשבוֶהתקיימהֶעבודתֶאליליֶם,ֶתתגאהֶיותרֶבמקדשה

 .ֶגאווהֶולאֶיהיוֶיותרֶהפלות

שעםֶישראלֶיהיהֶשובֶהכלהֶשלֶֶ,ֶאומרֶבשםֶאלוהיםֶהושעֶהנביא

בבתֶֶ,ֶכמהֶאהבהֶאלוהיםֶהאבֶמראהֶלעםֶישראל.ֶכלהֶנצחית,ֶאלוהים

ֶ.ֶֶעינו

ֶ

ִעם־עֹוףֶֶ:ֶֶ"21-20הושעֶבֶ הֶוְּ ִריתֶַּבּיֹוםֶַההּואִֶעם־ַחַּיתֶַהָשד  םֶּבְּ ָכַרִתיֶָלה  וְּ

חֶָ בֶּוִמלְּ ר  ח  תֶוְּ ׁש  ק  שֶָהֲאָדָמהֶוְּ מ  ר  ִתיםֶַהָשַמִיםֶוְּ ַכבְּ ִהׁשְּ ץֶוְּ ּבֹורִֶמן־ָהָאר  ׁשְּ ָמהֶא 

ַרֲחִמים. דֶּובְּ ס  ח  ָפטֶּובְּ ִמׁשְּ קֶּובְּ ד  צ  ִתיְךִֶליֶּבְּ ֵאַרשְּ עֹוָלםֶוְּ ִתיְךִֶליֶלְּ ֵאַרשְּ ַטח.ֶוְּ ֶֶ"ָלב 

ִֶּביִֶכי־ָאזֶֶֶ"ֶ:11צפניהֶגֶ רֶָפַׁשַעתְּ ַּבּיֹוםֶַההּואֶלֹאֵֶתבֹוִׁשיִֶמֹכלֲֶעִליֹלַתִיְךֲֶאׁש 

ִׁשי.ָאִסירֶמִֶ ַהרֶָקדְּ ָההֶעֹודֶּבְּ ָגבְּ לֹא־תֹוִסִפיֶלְּ ֵּבְךֶַעִליֵזיֶַגֲאָוֵתְךֶוְּ ֶֶ"ִקרְּ
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תתאבלֶעלֶהמשיחֶֶֶ,מאמינהֶבישועש,ֶשאריתֶהפליטהֶשלֶעםֶישראל

ואלוהיםֶסלחֶֶ,ֶהםֶהכירוֶבחטאיהםֶוהתוודוֶעליהם.ֶשאותוֶהיאֶדחתה

 .ֶֶםֶמאחוריֶגבֶוהזרקֶאתֶכלֶחטאיהואֶ.ֶלהם

אבלֶ.ֶעםֶישראלֶעדייןֶמרגישֶנוראֶבגללֶהעוולותֶשביצע,ֶיחדֶעםֶזאת

בניֶישראלֶיכוליםֶֶ,ֶמכיווןֶשליבוֶנשברֶתחתֶאהבתוֶהאילמתֶשלֶאלוהים

זוֶשמחהֶשאלוהיםֶ.ֶֶהםֶיכוליםֶלשירֶולעלוז,ֶלכן.ֶלהתמלאֶברוחֶֶהקודש

ֶ.ֶהביא

ִתֶֶ"ֶֶ:16-12צפניהֶגֶ ַארְּ ִהׁשְּ ֵאִריתֶוְּ ֵׁשםֶיהוה.ֶׁשְּ ָחסּוֶּבְּ ֵּבְךֶַעםֶָעִניֶָוָדלֶוְּ ִקרְּ יֶבְּ

ִמיתִֶכי־ ׁשֹוןֶַתרְּ םֶלְּ ִפיה  לֹא־ִיָמֵצאֶּבְּ רּוֶָכָזבֶוְּ ַדּבְּ לֹא־יְּ ָלהֶוְּ ָרֵאלֶלֹא־ַיֲעשּוֶַעוְּ ִישְּ

ִחיֶ ָרֵאלִֶשמְּ ֵאיןֶַמֲחִריד.ֶָרִניֶַּבת־ִצּיֹוןֶָהִריעּוִֶישְּ צּוֶוְּ ָרבְּ עּוֶוְּ ָכל־ֵהָמהִֶירְּ ִזיֶּבְּ ָעלְּ וְּ

ֵּבְךֶ ִקרְּ ָרֵאלֶיהוהֶּבְּ ְךִֶישְּ ל  ֵבְךֶמ  ָפַטִיְךִֶפָנהֶֹאיְּ רּוָׁשָלִם.ֵֶהִסירֶיהוהִֶמׁשְּ ֵלבֶַּבתֶיְּ

פּוֶֶ ִאיֶָרעֶעֹוד.ֶַּבּיֹוםֶַההּואֵֶיָאֵמרִֶלירּוָׁשַלִםֶַאל־ִתיָרִאיִֶצּיֹוןֶַאל־ִירְּ לֹא־ִתירְּ

ֶֶ"ָיָדִיְך.

 

  ישראל עם של  בתשובה חזרהמה מרוצה המשיח

אבלֶֶ,ֶעםֶישראלֶמרוצהֶמזה.ֶאדוננוֶהמשיחֶחזרֶוהואֶחיֶבתוךֶעםֶישראל

ישמחֶויעלוזֶעלֶֶֶעצפניהֶאומרֶשאדוננוֶישו.ֶישועֶהמשיחֶמרוצהֶעודֶיותר

עשוֶהמשיחֶלאֶידברֶעלֶמהֶשהםֶ,ֶעקבֶאהבתוֶלעםֶישראל!ֶעםֶישראל

ֶ.ֶמכיווןֶשהואֶשמרֶעלֶשקטֶגםֶבמהלךֶהצליבה,ֶלו

ֶ

ָחהֶֶ"ֶֶ:20-17צפניהֶגֶ ִשמְּ ֵּבְךִֶגּבֹורֶיֹוִׁשיַעֶָיִשישֶָעַלִיְךֶּבְּ ִקרְּ יהוהֱֶאֹלַהִיְךֶּבְּ

יָהֶ ֵאתֶָעל  ִתיִֶמֵמְךֶָהיּוֶַמשְּ ִרָנה.ֶנּוֵגיִֶממֹוֵעדֶָאַספְּ ַאֲהָבתֹוֶָיִגילֶָעַלִיְךֶּבְּ ַיֲחִריׁשֶּבְּ

ֶ רְּ ַהִנָדָחהֶח  ת־ַהֹצֵלָעהֶוְּ ִתיֶא  הֹוַׁשעְּ ַעַנִיְךֶָּבֵעתֶַהִהיאֶוְּ ת־ָכל־מְּ הֶא  ִניֶֹעש  ָפה.ִֶהנְּ

כ םֶֶ תְּ ָתם.ֶָּבֵעתֶַהִהיאֶָאִביאֶא  ץֶָּבׁשְּ ָכל־ָהָאר  ֵׁשםֶּבְּ ִהָלהֶּולְּ ִתיםִֶלתְּ ַשמְּ ֲאַקֵּבץֶוְּ

ִלתְֶּ ֵׁשםֶוְּ כ םֶלְּ תְּ ֵתןֶא  כ םִֶכי־א  תְּ ִציֶא  תֶ־ּוָבֵעתֶַקּבְּ ׁשּוִביֶא  ץֶּבְּ ֹכלֶַעֵמיֶָהָאר  ִהָלהֶּבְּ

ֵעיֵניכ םֶָאַמרֶיהוה. בּוֵתיכ םֶלְּ ֶֶ"ׁשְּ
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ת־ָכל־ַהגֹוִיםֶַהָּבִאיםֶֶ"ֶֶ:11-9זכריהֶיבֶ ִמידֶא  ַהׁשְּ ָהָיהֶַּבּיֹוםֶַההּואֲֶאַבֵקׁשֶלְּ וְּ

ַעלֶיֹוֵׁשבֶ ִתיֶַעל־ֵּביתֶָדִוידֶוְּ ָׁשַפכְּ רּוָׁשָלִם.ֶוְּ ַתֲחנּוִניםֶֶַעל־יְּ רּוָׁשַלִםֶרּוַחֵֶחןֶוְּ יְּ

ָהֵמרֶֶ ָהֵמרֶָעָליוֶכְּ ֵפדֶַעל־ַהָּיִחידֶוְּ ִמסְּ דּוֶָעָליוֶכְּ ָספְּ ר־ָדָקרּוֶוְּ ִהִּביטּוֵֶאַליֵֶאתֲֶאׁש  וְּ

ַעתֶֶ ִבקְּ ־ִרמֹוןֶּבְּ ַפדֲֶהַדדְּ ִמסְּ ֵפדִֶּבירּוָׁשַלִםֶכְּ ַדלֶַהִמסְּ כֹור.ֶַּבּיֹוםֶַההּואִֶיגְּ ַעל־ַהּבְּ

ִגדֹון  ֶ".מְּ

 

בישועֶֶעתידיתֶשלֶעםֶישראלבאמונהֶהעוסקיםֶֶךֶ"תנהרבהֶקטעיםֶב

,ֶֶאוליֶאפילוֶתאולוגים,ֶקשהֶלהביןֶשעדייןֶישֶנוצריֶם,ֶלכן.ֶכמשיחֶישראל

ֶ:ֶֶהנהֶכמהֶקטעיםֶשעוסקיםֶבנושאֶהזה.ֶשאינםֶמאמיניםֶבזה

;29-28ֶֶ;ֶדבריםֶלג10-1ֶ;ֶדבריםֶל31-29ֶֶ;ֶדבריםֶד45-40ֶֶויקראֶכוֶֶ

;ֶתהלים14-9ֶֶ;ֶתהליםֶפה37-36ֶ;ֶתהליםֶסט5ֶ;ֶתהליםֶמז4ֶתהליםֶמזֶ

-8;ֶתהליםֶקכא;ֶתהליםֶקכו;ֶתהליםֶקל5ֶ;ֶתהליםֶקו14ֶֶ,17ֶֶ,18ֶ,22ֶקבֶ

;ֶישעיהֶכז4-1ֶֶ;ֶישעיהֶכו3-1ֶ;ֶישעיהֶיד6-1ֶ;ֶישעיהֶיב6-2ֶֶ;ֶישעיהֶד7ֶ

;20-8ֶֶ;ֶישעיהֶמא2-1ֶ;ֶישעיהֶמ26-18ֶ;ֶישעיהֶל24-18ֶ;ֶישעיהֶכט6ֶֶ

;13ֶֶ;ֶישעיהֶמו18-17ֶֶ,25-22ֶ;ֶישעיהֶמה8-1ֶֶ,24-21ֶ,26ֶישעיהֶמדֶ

;ֶישעיה3-1ֶֶ;ֶישעיהֶנה14-1ֶֶ,17ֶ;ֶישעיהֶנא;ֶישעיהֶנד26-6ֶישעיהֶמטֶ

;ֶישעיהֶסב;11-1ֶ;ֶישעיהֶסא10ֶ,15ֶ,18ֶ,21ֶֶ,22ֶ;ֶישעיהֶס21-16ֶנטֶ

;24-18ֶֶ;ֶירמיהֶל6-4ֶ;ֶירמיהֶכג16-14ֶ,19-18ֶֶיהֶגֶֶ;ֶירמ10-8ישעיהֶסהֶ

-7;ֶירמיהֶנ22-6ֶֶ,26ֶ;ֶירמיהֶלג44-38ֶֶ;ֶירמיהֶלב7-1ֶֶ,40-16ֶירמיהֶלאֶ

;38-26ֶֶ;15-8ֶֶ;ֶיחזקאלֶלו31-20ֶ;ֶיחזקאלֶלד63-60ֶ;ֶיחזקאלֶטז4ֶ,20ֶ

;7-6ֶֶ;ֶהושעֶיד5ֶ;ֶהושעֶג2ֶ,25-16ֶ;ֶהושעֶב7ֶ;ֶהושעֶא28-1ֶֶיחזקאלֶלזֶ

-19;ֶצפניהֶג20-14ֶ;ֶמיכהֶז14-1ֶ;ֶמיכהֶה7ֶ;ֶמיכהֶד15-11ֶֶעמוסֶטֶ

-7;ֶזכריהֶח10ֶֶ;ֶזכריהֶג9-5ֶ,14ֶ,16ֶֶ,17ֶ;ֶזכריהֶב17-12ֶ;ֶזכריהֶא11ֶֶ

,2-1ֶֶ,8ֶֶ;ֶזכריהֶיג14-1ֶ;ֶזכריהֶיב7-3ֶ;ֶזכריהֶי17-10ֶ;ֶזכריהֶט3ֶ,19-9ֶֶ

 ֶ.6-1ֶ,12-11ֶ,18-16;ֶמלאכיֶג21-1ֶ;ֶזכריהֶיד9ֶ
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 10פרק                         

 השנים   אלף  מלכות פנישל  הקרב                                 

.ֶֶהאומותֶיצאוֶלמלחמהֶנגדֶישראלֶוירושלים,ֶבסוףֶתקופתֶהצרהֶהגדולה

 .אומותירושליםֶהיאֶאבןֶנגףֶלכלֶה

ישראלֶוירושליםֶנמצאותֶבמרכזֶתשומתֶהלבֶ;ֶזהֶלאֶנשמעֶלנוֶמוזר,ֶכיום

האנטישמיותֶגדלהֶ.ֶאירופהֶוהאומותֶהמאוחדותֶמזהֶשניםֶרבותשלֶ

.ֶֶישֶהרבהֶביקורתֶעלֶמדיניותהֶשלֶישראל.ֶֶבמיוחדֶבאירופה,ֶבעולם

.ֶֶלאנשיםֶקלֶיותרֶלהאמיןֶלשקריםֶשלֶחמאסֶמאשרֶלהכחשותֶשלֶישראל

.ֶלמתקפהֶעלֶישראל,ֶבסופוֶשלֶדבר,ֶכתביֶהקודשֶמנבאיםֶשזהֶיוביל

תהיהֶמתקפהֶֶֶמשיחיים-גדולהֶמידםֶשלֶכוחותֶאנטילאחרֶתקופתֶהצרהֶ

 .ֶֶצבאיתֶעלֶישראלֶעלֶידיֶאומותֶרבות

 .ֶמיֶשיפתחֶבהתקפהֶיהיהֶנסיךֶמשךֶותובל

אבלֶאנשיםֶ,ֶהדעותֶחלוקותֶבנושאֶזה?ֶאיזהֶארצותֶהן...משךֶותובל

.ֶֶכמוֶתורכיהֶורוסיה,ֶרביםֶחושביםֶעלֶארצותֶשנמצאותֶמצפוןֶלישראל

בהתחשבֶֶ.ֶותֶאחרותֶרבותֶיהיוֶמעורבותֶבקרבֶהזהאומ,ֶבסופוֶשלֶדבר

התרחישֶהזהֶ,ֶאירופהֶונאטו,ֶםֶ"האו,ֶבהתפתחויותֶהאחרונותֶבתורכיה

 .ֶתמידֶמתגשמות,ֶכלֶהנבואותֶבכתביֶהקודֶש:ֶֶזכרו.ֶהואֶאפשריֶבהחלט

ֶֶ-כתביֶהקודשֶכולליםֶפסוקיםֶרביםֶעלֶעתידֶהאומותֶבאחריתֶהימיםֶ

אחרֶכךֶֶ.ֶורגליוֶיעמדוֶעלֶהרֶהזיתים,ֶֶהתקופהֶשבהֶישועֶהמשיחֶיחזור

.ֶֶכאשרֶהםֶיעלוֶלמלחמהֶעלֶירושלים,ֶישראל,ֶהואֶישמידֶאתֶאויביֶעמו

זהֶיהיהֶסופןֶשלֶהמדינותֶהעוינותֶֶ.ֶהאומותֶשישרדוֶייכנעוֶבפניו

אלוהיםֶמזכירֶבמיוחדֶאתֶהארצותֶ.ֶשמקיפותֶאתֶישראלֶעדֶהיום

 (.ֶֶוהנינ)כגוןֶסוריהֶועירקֶ,ֶשנמצאותֶמצפוןֶלישראל

מרביתֶפרשניֶכתביֶהקודשֶמסכימיםֶשהמתקפהֶשלֶאלוהיםֶוהאומותֶֶ

בסוףֶהצרהֶ,ֶבסוףֶשבעיםֶהשבועותֶשלֶדניאל,ֶקרובֶלוודאי,ֶתתרחש

 .ֶלאחרֶנפילתוֶשלֶצוררֶהמשיח,ֶהגדולהֶשתימשךֶשבעֶשנים
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מספקֶבשםֶאלוהיםֶאתֶהמידעֶהמקיףֶביותרֶאודותֶהקרבֶֶֶזכריהֶהנביא

ֶאומותאלוהיםֶמעניקֶאתֶהניצחוןֶעלֶה.ֶֶשלֶהאומותֶנגדֶירושלים

ֶ.ֶיהודה/לישראל

ֶ

ֶ

ֶ

ץֶֶ"ֶֶ:2-1זכריהֶיבֶ ֹיֵסדֶָאר  הֶָׁשַמִיםֶוְּ ם־יהוהֶֹנט  אֻּ ָרֵאלֶנְּ ַבר־יהוהֶַעל־ִישְּ ַמָשאֶדְּ

יֶֹ ּבֹו.ֶוְּ ִקרְּ ָכל־ָהַעִמיםִֶהֵנהֵֶצרֶרּוַח־ָאָדםֶּבְּ רּוָׁשַלִםֶַסף־ַרַעלֶלְּ ת־יְּ ָאֹנִכיֶָשםֶא 

רּוָׁשָלִם. י הֶַבָמצֹורֶַעל־יְּ הּוָדהִֶיהְּ ַגםֶַעל־יְּ  ֶ"ָסִביבֶוְּ

?(ֶֶהצבאיים)אלוהיםֶייתןֶכוחֶלמנהיגיםֶ,ֶכאשרֶהאומותֶיתקפוֶאתֶירושלים

העירֶלאֶֶ;ֶבמקומהירושליםֶתישארֶ.ֶֶלהשמידֶאתֶהצבאותֶהתוקפים

ֶ.ֶתיהרס

ֶ

ָכלֶ־"ֶֶ:5-3זכריהֶיבֶ ןֶַמֲעָמָסהֶלְּ ב  רּוָׁשַלִםֶא  ת־יְּ ָהָיהֶַבּיֹום־ַההּואֶָאִשיםֶא  וְּ

ץ.ֶַּבּיֹוםֶַההּואֶ יָהֶֹכלֶגֹוֵייֶָהָאר  פּוֶָעל  סְּ נ א  יָהֶָשרֹוטִֶיָשֵרטּוֶוְּ ס  ָהַעִמיםֶָכל־ֹעמְּ

ם־יהוהֶַאכ הֶָכל־סּוסֶ אֻּ ת־נְּ ַקחֶא  פְּ הּוָדהֶא  ַעל־ֵּביתֶיְּ בֹוֶַּבִשָגעֹוןֶוְּ ֹרכְּ ַּבִתָמהֹוןֶוְּ

ֵביֶ ָצהִֶליֶֹיׁשְּ ִלָּבםֶַאמְּ הּוָדהֶּבְּ ֵפיֶיְּ רּוֶַאלֻּ ָאמְּ ֹכלֶסּוסֶָהַעִמיםֶַאכ הֶַּבִעָּורֹון.ֶוְּ ֵעיַניֶוְּ

ם. ָבאֹותֱֶאֹלֵהיה  רּוָׁשַלִםֶַּביהוהֶצְּ ֶֶ"יְּ

ַלִפידֶֶַּבּיֹוםֶַההּואֶאֶָ"ֶֶ:7-6זכריהֶיבֶ ֵעִציםֶּוכְּ ִכּיֹורֵֶאׁשֶּבְּ הּוָדהֶכְּ ֵפיֶיְּ ת־ַאלֻּ ִשיםֶא 

רּוָׁשַלִםֶ ָבהֶיְּ ָיׁשְּ ת־ָכל־ָהַעִמיםֶָסִביבֶוְּ מֹאולֶא  ַעל־שְּ לּוֶַעל־ָיִמיןֶוְּ ָאכְּ ָעִמירֶוְּ ֵאׁשֶּבְּ

יָהִֶּבירּוָׁשָלִם.ֶעֹו ת  ַמעֶַדֶַתחְּ הּוָדהֶָּבִראֹׁשָנהֶלְּ ת־ָאֳהֵליֶיְּ הֹוִׁשיַעֶיהוהֶא  ןֶלֹא־וְּ

הּוָדה. רּוָׁשַלִםֶַעל־יְּ תֶֹיֵׁשבֶיְּ ר  א  ִתפְּ תֵֶּבית־ָדִוידֶוְּ ר  א  ַדלִֶתפְּ ֶֶ"ִתגְּ

ֶ

זהֶנראהֶמנוגדֶֶ.ֶבנבואהֶזוֶזכריהֶמספרֶלנוֶשתושביֶירושליםֶיהיוֶמוגנים

ֶ.ֶֶתושבֶלאֶייהרגאבלֶאףֶ.ֶשאומרתֶשנשיםֶייאנסו,ֶלנבואהֶהבאה

ֶ
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םֶֶ"ֶֶ:9-8זכריהֶיבֶ ָׁשלֶָּבה  ָהָיהֶַהִנכְּ רּוָׁשַלִםֶוְּ ַעדֶיֹוֵׁשבֶיְּ ַּבּיֹוםֶַההּואֶָיֵגןֶיהוהֶּבְּ

ָהָיהֶַּבּיֹוםֶַההּואֶ ם.ֶוְּ ֵניה  ַאְךֶיהוהִֶלפְּ ַמלְּ ָדִוידֶּוֵביתֶָדִוידֵֶכאֹלִהיםֶכְּ ַּבּיֹוםֶַההּואֶכְּ

ִמידֶ ַהׁשְּ רּוָׁשָלִם.ֲאַבֵקׁשֶלְּ ת־ָכל־ַהגֹוִיםֶַהָּבִאיםֶַעל־יְּ ֶֶ"א 

 

ותיפולֶקורבןֶלביזהֶ,ֶֶהעירֶתיכבש.ֶכלֶהאומותֶיתאספוֶלקרבֶנגדֶירושלים

החציֶהשניֶיישארֶֶ.ֶחציֶמהתושביםֶיימלטוֶלמקוםֶבטוֶח.ֶולאונסֶשלֶנשים

כלֶ.ֶוישועֶהמשיחֶיבואֶלשחררֶאתֶעמ,ֶבשלבֶהזה.ֶבעירֶולאֶיומת

ֶ.ֶֶהאויביםֶיושמדו

ֶ

ת־ָכלֶ־ֶ"ֶֶ:3-1זכריהֶידֶ ִתיֶא  ָאַספְּ ֵּבְך.ֶוְּ ִקרְּ ָלֵלְךֶּבְּ ַלקֶׁשְּ חֻּ ִהֵנהֶיֹום־ָּבאֶַליהוהֶוְּ

ָנהֶֶ ַהָנִׁשיםִֶתָשַגלְּ ָנַׁשסּוֶַהָּבִתיםֶוְּ ָדהֶָהִעירֶוְּ כְּ ִנלְּ ָחָמהֶוְּ רּוָׁשַלִםֶַלִמלְּ ל־יְּ ַהגֹוִיםֶא 

ָיָצאֲֶחִציֶָהִעירֶ ַחםֶַּבגֹוִיםֶֶוְּ ִנלְּ ָיָצאֶיהוהֶוְּ רֶָהָעםֶלֹאִֶיָכֵרתִֶמן־ָהִעיר.ֶוְּ י ת  ַּבגֹוָלהֶוְּ

ָרב. יֹוםֶקְּ יֹוםִֶהָלֲחמֹוֶּבְּ ֶֶ"ָהֵהםֶכְּ

 

במקום , רגליו יעמדו על הר הזיתים, ביום שבו אדוננו ישוע יחזור

ועמק גדול ייווצר  , לשנייםהר הזיתים יתפצל . שממנו הוא עלה לשמיים

 .  זה העמק שדרכו מחצית מתושבי ירושלים יברחו למקום בטוח . במרכזו

 

ֵניֶ"ֶ:5-4זכריה יד  רֶַעל־פְּ ָליוֶַּבּיֹום־ַההּואֶַעל־ַהרֶַהֵזִתיםֲֶאׁש  דּוֶַרגְּ ָעמְּ וְּ

ָרָחהֶָוָיָמהֵֶגיאֶ יֹוִֶמזְּ צְּ ַקעֶַהרֶַהֵזיִתיםֵֶמח  ִנבְּ םֶוְּ ד  רּוָׁשַלִםִֶמק  ֹאדֶּוָמׁשֶֶיְּ דֹוָלהֶמְּ גְּ

ָּבה.ֲֶֶחִציֶָהָהר יֹו־נ גְּ צְּ ח  ל־ָאַצלֶֶָצפֹוָנהֶוְּ םֵֶגיא־ָהַריִֶכי־ַיִגיַעֵֶגי־ָהִריםֶא  ת  ַנסְּ וְּ

הּוָדהֶּוָבאֶיהוהֱֶאֹלַהיֶ ְך־יְּ ל  ִזָּיהֶמ  ֵניֶָהַרַעׁשִֶּביֵמיֶעֻּ םִֶמפְּ ת  רֶַנסְּ םֶַכֲאׁש  ת  ַנסְּ וְּ

ֹדִׁשיםִֶעָמְך.  ֶ"ָכל־קְּ

 

אלוהיםֶבעצמוֶיפיץֶאורֶֶ.ֶלאֶיהיוֶיוםֶאוֶלילה,ֶביוםֶשבוֶאדוננוֶישועֶיחזוֶר

ֶֶ.שוםֶדברֶאינוֶקשהֶמדיֶעבורו.ֶמכיווןֶשהואֶבוראֶעולם,ֶלאורךֶכלֶהיממה
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ֶ

ָקרֹותֶֶ"ֶֶ:7-6זכריהֶידֶ י הֶאֹורֶיְּ ָהָיהֶַּבּיֹוםֶַההּואֶלֹא־ִיהְּ ָחדֶֶוְּ ָהָיהֶיֹום־א  ָפאּון.ֶוְּ ִיקְּ

י ה־אֹור. בִֶיהְּ ר  ֵעת־ע  ָהָיהֶלְּ ָלהֶוְּ לֹא־ָליְּ ֶֶ"הּואִֶיָּוַדעֶַליהוהֶלֹא־יֹוםֶוְּ

ֶ 

שבהֶישֶבדרךֶכללֶמחסורֶ,ֶבישראל.ֶאדוננוֶישועֶיהפוךֶלמלךֶכלֶהארץ

ֶ.ֶומשםֶליםֶהמלח,ֶיזרמוֶמיםֶליםֶהתיכוןֶולנהרֶהירדןֶבמזרח,ֶבמים

ֶ

ל־ַהָּיםֶֶ"ֶֶ:9-8זכריהֶידֶ ָיםֶא  צְּ אּוֶַמִים־ַחִּייםִֶמירּוָׁשַלִםֶח  ָהָיהֶַּבּיֹוםֶַההּואֵֶיצְּ וְּ

ְךֶַעל־ ל  מ  ָהָיהֶיהוהֶלְּ י ה.ֶוְּ ףִֶיהְּ ל־ַהָּיםֶָהַאֲחרֹוןֶַּבַקִיץֶּוָבֹחר  ָיםֶא  צְּ ח  מֹוִניֶוְּ ַהַקדְּ

ָחדֶ י הֶיהוהֶא  ץֶַּבּיֹוםֶַההּואִֶיהְּ ָחד.ָכל־ָהָאר  מֹוֶא  ֶֶ"ּוׁשְּ

 

זהֶ.ֶהואֶישמידֶאתֶהאומותֶשנלחמותֶנגדֶישראל,ֶשלֶישועֶהמשיחבבואוֶ

נראהֶֶ.ֶחייליםֶלאֶיהיוֶמעורביםֶבזהֶכלל.ֶייקרהֶבדרךֶמאודֶמיוחדת

ֶ.ֶשתהיהֶמגפהֶכלשהיֶשתחסלֶאתֶאויביֶהמשיח

ֶ

יֶָ)...(ֶ" ֶ:12-11ֶזכריהֶיד ָבהֶוְּ ַטח.ׁשְּ רּוָׁשַלִםֶָלב  רֶֶיְּ י הֶַהַמֵגָפהֲֶאׁש  זֹאתִֶתהְּ וְּ

הּואֶֹעֵמדֶַעלֶ־ ָשרֹוֶוְּ רּוָׁשָלִםֶָהֵמקֶּבְּ אּוֶַעל־יְּ רֶָצבְּ ת־ָכל־ָהַעִמיםֲֶאׁש  ִיֹגףֶיהוהֶא 

ם. ִפיה  ׁשֹונֹוִֶתַמקֶּבְּ ןֶּולְּ ֹחֵריה  ָנהֶבְּ ֵעיָניוִֶתַמקְּ ָליוֶוְּ ֶֶ"ַרגְּ

 

יהודה תאסוף את אוצרות האומות שתקפו את 

 . ישראל

ֱחִזיקּוֶֶֶ" :14-13זכריה יד  ה  םֶוְּ הּוַמת־יהוהֶַרָּבהֶָּבה  י הֶמְּ ָהָיהֶַּבּיֹוםֶַההּואִֶתהְּ וְּ

הּוָדהִֶתָלֵחםֶ ַגם־יְּ ָתהֶָידֹוֶַעל־ַידֵֶרֵעהּו.ֶוְּ ָעלְּ ַסףֵֶחילִֶֶאיׁשֶַידֵֶרֵעהּוֶוְּ אֻּ ִּבירּוָׁשָלִםֶוְּ

ֹאד. ָגִדיםֶָלֹרבֶמְּ ףֶּובְּ  ֶ"ָכל־ַהגֹוִיםֶָסִביבֶָזָהבֶָוכ ס 
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הנביאֶזכריהֶמתארֶתמונהֶכמעטֶמושלמתֶשלֶמהֶשיקרהֶבקרבֶנגדֶגוגֶֶ

 .ֶובמהלךֶחזרתוֶשלֶישועֶהמשיח,ֶוהאומות

 :  זכריה אומר

 . יוחזרהשלל שנבזז מישראל * 

 . כל האומות יתאספו נגד ירושלים* 

 .  העיר תיכבש * 

 . בתים ייבזזו* 

 . נשים ייאנסו* 

 .  חצי מהתושבים יימלטו מהעיר*

 . החצי השני יישאר בעיר ולא יומת*

 ! אף אחד לא ייהרג בישראל ובירושלים* 

 . ישוע המשיח יחזור על הר הזיתים* 

 . וייצור עמק גדול, רעידת אדמההר הזיתים יפוצל לשניים על ידי * 

 . המשיח יילחם באומות* 

 . הקדושים ירדו מהשמיים ביחד עם המשיח* 

 . אלוהים יהיה האור . לא יהיו יום או לילה, באותו יום* 

 . בואו של המשיח ילווה בתופעות טבע מגוונות* 

 .  מים יזרמו ברציפות מבית המקדש לכיוון ים המלח והים התיכון* 

 . ובו ימשול המשיח, בית מקדש על הר ציון בירושלים ייבנה* 

 . אדוננו המשיח יהפוך למלך וימשול על כל הארץ* 

 .  בלבול ופניקה יתפשטו בקרב אלה שנלחמים נגד ירושלים* 
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אנשים שנלחמים נגד ירושלים יושמדו על ידי מזיק  /כל האומות* 

 . כלשהו

 . כסף ובגדים, זהב לרבות, ישראל תאסוף את כל רכושם של הלוחמים* 

 

 

תֹוָכּה.ֶַוֲאִניֶ)...(ֶ" :5-4זכריה ב  ֵהָמהֶבְּ רּוָׁשַלִםֵֶמֹרבֶָאָדםֶּובְּ ָרזֹותֵֶתֵׁשבֶיְּ פְּ

תֹוָכּה. י הֶבְּ הְּ ָכבֹודֶא  ם־יהוהֶחֹוַמתֵֶאׁשֶָסִביבֶּולְּ אֻּ י ה־ָלּהֶנְּ הְּ  "א 

 

יהיהֶכחומתֶאשֶסביבֶֶֶהשם.ֶכאןֶזכריהֶמספקֶמידעֶנוסףֶאודותֶירושלים

,ֶֶיחיהֶבלבֶהעירֶהשם.ֶבירושליםֶיהיוֶהרבהֶאנשיםֶוהרבהֶחיות.ֶהעיר

 ֶ.במקדשֶעלֶהרֶציון
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 11פרק 

 מלכות אלף השנים המשיחית          

תהילים והנביאים מדברים על שלטונו של  ספרי  11.1

 ישוע המשיח בעתיד

.ֶֶוהנביאיםֶמדבריםֶעלֶשלטונוֶשלֶישועֶהמשיחֶבעתידתהיליםֶֶספרי11.1ֶֶ

המטרהֶ,ֶלא.ֶאדוננוֶישועֶלאֶישפוטֶאתֶהחייםֶוהמתיםֶתחילה,ֶעםֶחזרתו

ולאחרֶמכןֶהואֶֶ-ֶהראשונהֶשלוֶהיאֶלהקיםֶאתֶממלכתוֶעלֶהאדמה

 .ֶולאֶאתֶהמתים,ֶישפוטֶאתֶהחיים

באותוֶ.ֶהמשפטֶהראשוןֶלמתיםֶכברֶקרהֶבזמןֶהחזרהֶלתחייהֶהראשונה

הרבהֶמאודֶפסוקיםֶבתהיליםֶֶ.ֶכלֶהמאמיניםֶשכברֶמתוֶעלוֶלשמיים,ֶרגע

 .ֶישועֶהמשיח,ֶעוסקיםֶבממלכהֶהעתידיתֶשלֶקדושֶישראל

ֶ.המשיח מתגלה בכתבי הקודש,ֶדוגמאותֶרבותֶניתןֶלמצואֶבספרי

,ֶהנסיךֶישועֶהמשיחֶרודףֶהשלוםֶימשולֶכמלךֶעלֶעמו,ֶבממלכהֶהזו

הואֶימשולֶגםֶכמלךֶֶ.ֶיסורוֶלמרותו,ֶאויביֶישראלשהםֶגםֶ,ֶאויביו.ֶישראל

 ?ֶמהֶיקרהֶלאומותֶעלֶהארץ.ֶעלֶהעולם

 סיכום 

 . כל האומות ישתחוו בפני אלוהים* 

 . כל קצוות תבל יתנצרו ויאמינו באלוהים *

 .אלוהים ימשול כמלך על האומות*ֶ

 .  הנשיאים והמלכים על הארץ ישתחוו בפני אלוהים, כל השליטים* 

 .  ישראל ישרת את אלוהים ויפיץ את אמונתונצר *ֶ

 . אלוהים יביא קץ למלחמות*ֶ

 . כל האומות ישתחוו בפני אלוהים* 
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 .יהיה שלום עד שממלכת הבן תהפוך להיות ממלכת האב* 

 . אלוהים ישפוט את האומות באופן הוגן ויסייע לאביונים ולמסכנים* 

א לצאצאים כל עוד  הלוואי ששמו יבי; הלוואי ששם אלוהים יישאר לעד* 

 . השמש זורחת

 .  מלאה הארץ בתהילתו* 

 . אלוהים יפריח את המדבריות של ישראל כגן עדן *

 . הוא יקבל אוצרות של זהב* 

ירושלים תהיה עיר פתוחה להביא את עושר האומות ולעבוד את  * 

 . אלוהים

 . האומות שלא יסכימו לשרת את ישראל יושמדו* 

ציון של  , אחרות יכירו בירושלים כעיר של אלוהיםהפלסטינים ואומות * 

 . ישוע המשיח, קדוש ישראל

 . ישראל תזכה לתהילת עולם, במקום להיות שנואה* 

 .לא יהיו יותר אסונות בישראל* 

אנשים שנבחרו על ידי אלוהים יצאו לאומות ויכריזו על תהילתו של  * 

 .  אלוהים

כות מל הקודש אומרים עלנוצרים רבים אינם מאמינים במה שכתבי 

 . או שאינם מקבלים את הדברים כלשונם, השנים 1000

כתביֶהקודשֶמדבריםֶבאופןֶברורֶמאודֶעלֶהיבטיםֶשוניםֶשלֶמלכותֶאלףֶ

שלאורךֶהדורותֶהכנסייהֶהנוצריתֶהתעלמהֶ,ֶישֶלהצטערֶעלֶכך.ֶהשנים

הכנסייהֶ.ֶאוֶהתכחשהֶלהבטחהֶשלֶמלכותֶאלףֶהשניםֶשלֶישוע

האמינהֶבאופןֶכמעטֶאוניברסליֶבשלטוןֶארציֶשלֶ,ֶעדֶאוגוסטיֶן,ֶהמוקדמת

היהֶהראשוןֶשהכריזֶ(ֶֶלספירה370-390ֶ)טיקוניוםֶ.ֶהמלךֶישועֶעםֶחזרתו

 .אמילניאליזםֶ-ֶההתגלותבפרשנותוֶלספרֶ,ֶעלֶגישהֶאחרת
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פרוטסטנטיםֶאימצוֶֶֶהקתוליתֶורובֶהתאולוגיםֶֶ-הכנסייהֶהרומית,ֶאוגוסטין

מאמיניםֶשמלכותֶאלףֶהשניםֶלאֶֶהזוֶחסידיֶהגישהֶ.ֶואתֶהגישהֶהז

.ֶֶאוֶאומריםֶשהמלכותֶהזוֶכברֶהתחילהֶכאשרֶישועֶקםֶלתחייהֶ,תקרה

אבלֶכיצדֶיכולהֶלהיותֶממלכהֶשלֶֶ.ֶאמורֶלהיותֶסמלי1,000ֶהמספרֶ

 ?ֶֶשלוםֶללאֶישועֶכנסיךֶהשלום

אנוֶמוצאיםֶהרבהֶקטעיםֶהמתייחסיםֶלתקופהֶשבהֶישועֶהמשיחֶֶךֶ"תנב

קתוליםֶופרוטסטנטיםֶֶֶ-הרבהֶתאולוגיםֶ.ֶבעצמוֶימשולֶבאומותֶהארץ

הטקסטיםֶהבאיםֶ,ֶלדעתם.ֶאינםֶמאמיניםֶבמלכותֶאלףֶהשניםֶ-כאחדֶ

.ֶֶאוֶלהיחשבֶכקשוריםֶלכנסייה,ֶלאֶצריכיםֶלהיותֶמובניםֶכפשוטם

 .ֶֶלמרותֶשאומריםֶשהיאֶלאֶקיימת,ֶקיימתֶתאולוגייתֶהחילופיןֶעדייֶן

 .להלןֶרשימהֶקצרהֶשלֶקטעיםֶהקשוריםֶלממלכתֶהמשיח

תהיליםֶוהנביאיםֶמדבריםֶבהרחבהֶעלֶהממלכהֶהעתידיתֶשלֶישועֶספריֶ

קיימיםֶעודֶהרבהֶ.ֶכהכנהֶלממלכהֶשלֶאביו,ֶהממלכהֶהמשיחיתֶ-המשיחֶ

ֶֶֶ. בכתבי הקודשהמשיח מתגלה ,ֶעייןֶגםֶבספרי.ֶקטעיםֶכאלה

ֶ

;16-12ֶֶ;ֶשמואלֶבֶז10ֶ;ֶשמואלֶאֶב19-17ֶ;ֶבמדברֶכד10ֶבראשיתֶמטֶ

-12;ֶתהליםֶמה;ֶתהליםֶמו5ֶ;ֶתהליםֶכא3-2ֶ;ֶתהליםֶח12-6ֶֶתהליםֶבֶ

;ֶתהלים6-2ֶֶ;ֶתהליםֶנ4-2ֶ,15-9ֶ;ֶתהליםֶמח3ֶֶ,4ֶֶ,10-8ֶ;ֶתהליםֶמז6ֶ

-20עבֶֶ;ֶתהלים5-2;ֶתהליםֶסח8-2ֶ;ֶתהליםֶסז5-1ֶ;ֶתהליםֶסו8-7ֶסאֶ

;6-2ֶ,30-23ֶֶ,38-36ֶֶפטֶֶֶם;ֶתהלי9;ֶתהליםֶפו4-2ֶ,14-10ֶ;ֶתהליםֶפה6ֶ

;ֶתהליםֶצח1ֶ,6ֶֶ;ֶתהליםֶצז113ֶ;ֶתהליםֶצו7-3ֶֶ;ֶתהליםֶצה1ֶֶתהליםֶצגֶ

;14-11ֶֶ;ֶתהליםֶקלב8-7ֶ;ֶתהליםֶקל6-1ֶ;ֶתהליםֶקי4-1ֶ;ֶתהליםֶצט9-1ֶֶ

;22-10ֶֶ;ֶישעיהֶב9-1ֶ;ֶתהליםֶקמט13-10ֶ;ֶתהליםֶקמה5-4ֶתהליםֶקלחֶ

;ֶישעיהֶכו23-19ֶֶ;ֶישעיהֶכד5ֶ;ֶישעיהֶטז10-2ֶֶ;ֶישעיהֶיא6-5ֶישעיהֶטֶ

;ֶישעיהֶמ10-1ֶֶ;ֶישעיהֶלה24-17ֶ;ֶישעיהֶלג5-1ֶ,20-13ֶֶ;ֶישעיהֶלב4-1ֶ

;ֶישעיה7ֶֶ;ֶישעיהֶמט4ֶ,13ֶ,16ֶ;ֶישעיהֶמב20-18ֶ;ֶישעיהֶמא5ֶ,11-9ֶֶ

-17-10ֶ,24;ֶישעיהֶסו25-13ֶ;ֶישעיהֶסה6-1ֶ;ֶישעיהֶסג3-1ֶ,10ֶ,13ֶנבֶ

-14;ֶדניאלֶז3ֶ;ֶדניאלֶד35ֶֶ,44ֶמח;ֶדניאלֶבֶ-;ֶיחזקאלֶֶמ5;ֶירמיהֶכג22ֶ

;13ֶֶ;ֶמיכהֶד21-17ֶֶ;ֶיואלֶב;ֶיואלֶג;ֶעובדיהֶא3-1ֶֶ;ֶדניאלֶיב13ֶֶ,18ֶֶ,27ֶ
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-12;ֶזכריהֶי12-9ֶ;ֶזכריהֶט13-12ֶֶ;ֶזכריהֶו11ֶ;ֶצפניהֶב14ֶֶחבקוקֶבֶ

ֶֶ.6-1;ֶמלאכיֶד9ֶֶ;ֶזכריהֶיד11ֶ

ֶ

ֶ

 

 האומות יסגדו לאלוהי ישראל   11.2

אנוֶיכוליםֶללמודֶמישעיהוֶבֶשהנביאֶמדברֶבשםֶאלוהיםֶעלֶשלטוןֶֶ

מהֶעודֶאומרֶישעיהוֶעלֶממלכתֶהשלוםֶ.ֶלאֶיהיוֶיותרֶמלחמות.ֶהמשיח

 ?ֶֶועלֶהאומות

 . זה יקרה באחרית הימים * 

 . יהיה ההר הגבוה ביותר, עם בית המקדש , הר ציון* 

 . לבית של אלוהי ישראל, ינהרו להר הזהכל האומות * 

 .המשיח ילמד את האומות *

 .המשיח ידון את האומות וביניהן* 

 . לא יהיו יותר מלחמות בתקופת שלטונו* 

 

ָהָיהֶֶֶ" 4-1ישעיה ב  ן־ָאמֹוץֶַעל־יְּהּוָדהִֶוירּוָׁשָלִם.ֶוְּ ָיהּוֶּב  ַׁשעְּ רֶָחָזהֶיְּ ַהָדָברֲֶאׁש 

ַאֲחִריתֶ ָנֲהרּוֶּבְּ ָבעֹותֶוְּ ִנָשאִֶמגְּ ָהִריםֶוְּ רֹאׁשֶה  י הֶַהרֵֶּבית־יהוהֶּבְּ ַהָּיִמיםֶָנכֹוןִֶיהְּ

ל־ֵּביתֶֶ ל־ַהר־יהוהֶא  הֶא  ַנֲעל  כּוֶוְּ רּוֶלְּ ָאמְּ כּוֶַעִמיםֶַרִּביםֶוְּ ָהלְּ ֵאָליוֶָכל־ַהגֹוִים.ֶוְּ

ֹחָתיוִֶכיֶמִֶ ֹארְּ ָכהֶּבְּ ֵנלְּ ָרָכיוֶוְּ ֹיֵרנּוִֶמדְּ ַבר־יהוהֱֶֶאֹלֵהיֶַיֲעֹקבֶוְּ ִצּיֹוןֵֶתֵצאֶתֹוָרהֶּודְּ

ִאִתיםֶ בֹוָתםֶלְּ תּוֶַחרְּ ִכתְּ ַעִמיםֶַרִּביםֶוְּ הֹוִכיַחֶלְּ ָׁשַפטֵֶּביןֶַהגֹוִיםֶוְּ ִמירּוָׁשָלִם.ֶוְּ

ָחָמה. דּוֶעֹודִֶמלְּ מְּ לֹא־ִילְּ בֶוְּ ר  ל־גֹויֶח  ֵמרֹותֶלֹא־ִיָשאֶגֹויֶא  ַמזְּ םֶלְּ  ֶ"ַוֲחִניתֹוֵתיה 

ַהרִֶצּיֹוןֶֶֶ" 23ישעיה כד  ָבאֹותֶּבְּ ָבָנהֶּובֹוָׁשהֶַהַחָמהִֶכי־ָמַלְךֶיהוהֶצְּ ָרהֶַהלְּ ָחפְּ וְּ

ֵקָניוֶָכבֹוד. דֶזְּ נ ג   ֶ"ּוִבירּוָׁשַלִםֶוְּ
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 האומות יתחילו לשרת את ישראל 11.3

,ֶמלךֶישראל,ֶלמשיחירושליםֶלאֶרקֶכדיֶלסגודֶ/האומותֶיגיעוֶלישראל

כאשרֶ.ֶאתֶעושרן,ֶהאומותֶגםֶיביאוֶלישראלֶאתֶאוצרותיהם.ֶוללמודֶממנו

ֶ.ֶֶגםֶהםֶיביאוֶאתֶעושרם,ֶהיהודיםֶיחזרוֶלישראל

ֶ

ֶ

ם.ִֶכי־ִליִֶאִּייםֶֶֶ"14-8ֶישעיה ס  ֹּבֵתיה  ל־ֲארֻּ ַכּיֹוִניםֶא  יָנהֶוְּ עּופ  הֶָכָעבֶתְּ ִמי־ֵאל 

ִׁשיׁש ַקּוּוֶָוֳאִנּיֹותֶַתרְּ ֵׁשםֶֶיְּ ָהָבםִֶאָתםֶלְּ ָפםֶּוזְּ ָהִביאֶָבַנִיְךֵֶמָרחֹוקֶַכסְּ ָּבִראֹׁשָנהֶלְּ

םֶֶ ֵכיה  ֵני־ֵנָכרֶֹחֹמַתִיְךֶּוַמלְּ ָרֵאלִֶכיֵֶפֲאָרְך.ֶּוָבנּוֶבְּ דֹוׁשִֶישְּ ִלקְּ יהוהֱֶאֹלַהִיְךֶוְּ

חּוֶׁשְֶּ ִתיְך.ֶּוִפתְּ צֹוִניִֶרַחמְּ ִפיִֶהִכיִתיְךֶּוִברְּ ִקצְּ תּונ ְךִֶכיֶבְּ ָׁשרְּ ָעַרִיְךֶָתִמידֶיֹוָמםֶֶיְּ

ָלָכהֶ ַהַממְּ הּוִגים.ִֶכי־ַהגֹויֶוְּ םֶנְּ ֵכיה  ָהִביאֵֶאַלִיְךֵֶחילֶגֹוִיםֶּוַמלְּ ָלהֶלֹאִֶיָסֵגרּוֶלְּ ָוַליְּ

רֹוׁשֶ ָבנֹוןֵֶאַלִיְךֶָיבֹואֶּבְּ בֹודֶַהלְּ ַהגֹוִיםֶָחֹרבֶי ֱחָרבּו.ֶכְּ דּוְךֶיֹאֵבדּוֶוְּ רֶלֹא־ַיַעבְּ ֲאׁש 

ַאש ָהרֶּותְּ כּוֵֶאַלִיְךִֶֶתדְּ ָהלְּ ַליֲֶאַכֵּבד.ֶוְּ קֹוםֶַרגְּ ָדִׁשיֶּומְּ קֹוםִֶמקְּ ָפֵארֶמְּ ָדוֶלְּ ּורֶַיחְּ

אּוֶָלְךִֶעירֶיהוהֶֶ ָקרְּ ַנֲאָצִיְךֶוְּ ַלִיְךֶָכל־מְּ ַתֲחוּוֶַעל־ַכפֹותֶַרגְּ ִהׁשְּ ַעַנִיְךֶוְּ ֵניֶמְּ חֹוַחֶּבְּ ׁשְּ

ָרֵאל. דֹוׁשִֶישְּ ֶֶ"ִצּיֹוןֶקְּ

 

 סיכום 

 . בבנייה מחדש של ישראלזרים ישתתפו * 

 . אומות שלא יסכימו לשרת את ישראל יושמדו* 

 .מסביב לבית המקדש יינטעו סוגים שונים של עצים יפים* 

, השםהילדים של אויבי ישראל בעבר יבואו ויכירו בירושלים כעירו של * 

 . קדוש ישראל, ציון של המשיח

 סיכום 
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 .ות שנואהישראל תפסיק להי * 

 . ישראל תהפוך לתכשיט נצחי* 

ם* ם-ַעל, ְוִשְמַחת עֹולָֹ ה ַיִשיגו ; ר אשָֹ שֹון ְוִשְמחָֹ  ּ(.10ישעיהו לה )שָֹ

 .יהיו שלום וצדק בעולם* 

 .לא יהיו יותר אסונות וחורבן* 

 .  משרתי אלוהים, עם ישראל יהיה עם של כוהנים* 

 .עם ישראל יאכל מעושר האומות* 

ותהיה  , תברך אותן, ישראל תשרת את האומות 11.4

 . ברכה לעולם

הנביאיםֶישעיהוֶומיכהֶמתאריםֶלנוֶתמונהֶשלֶישראלֶבתקופתֶשלטוןֶֶ

ישראלֶלאֶ.ֶותניבֶהרבהֶפירות,ֶשבהֶישראלֶתפרחֶותשגשג,ֶהמשיח

כלֶ.ֶהחרםֶנוצרֶביוזמתהֶשלֶמועצתֶהכנסיותֶהעולמיתֶ-תוחרםֶיותרֶ

ֶ.ֶישראלֶתהיהֶכטלֶעלֶהדשאֶבקרבֶהאומות.ֶֶאויביֶישראלֶיושמדו

ֶ

ֵני־ֵתֵבלֶֶ"6ֶישעיהֶכזֶ אּוֶפְּ ָרֵאלֶּוָמלְּ ֵרׁשֶַיֲעֹקבֶָיִציץֶּוָפַרחִֶישְּ ַהָּבִאיםֶַיׁשְּ

נּוָבה. ֶ"תְּ

ַטלֵֶמֵאתֶיהוהֶֶ"8-6ֶמיכהֶהֶ בֶַעִמיםֶַרִּביםֶכְּ ר  ק  ֵאִריתֶַיֲעֹקבֶּבְּ ָהָיהֶׁשְּ וְּ

בֶ ִביִביםֲֶעֵלי־ֵעש  ֵאִריתִֶֶכרְּ ָהָיהֶׁשְּ ֵניֶָאָדם.ֶוְּ ַיֵחלִֶלבְּ לֹאֶיְּ ִאיׁשֶוְּ ַקּו הֶלְּ רֶלֹא־יְּ ֲאׁש 

רֶ ֵרי־צֹאןֲֶאׁש  דְּ ע  ִפירֶּבְּ ַבֲהמֹותֶַיַערִֶככְּ ֵיהֶּבְּ ַארְּ בֶַעִמיםֶַרִּביםֶכְּ ר  ק  ַיֲעֹקבֶַּבגֹוִיםֶּבְּ

ָכל־אֶֹ יָךֶוְּ ָךֶַעל־ָצר  ֵאיןֶַמִציל.ֶָתֹרםֶָידְּ ָטַרףֶוְּ ָרַמסֶוְּ יָךִֶיָכֵרתּו.ִאם־ָעַברֶוְּ ב  ֶֶ"יְּ

 

 הרבה אנשים יתחילו להאמין במשיח  11.5
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בקרבֶֶבשורתֶהמשיחֶהיהודיםֶיפיצוֶאתֶ,שניםגםֶבתקופתֶמלכותֶאלףֶה

,ֶֶועכשיו,ֶתחילהֶהםֶבחלוֶבמסרֶהזה!ֶאיזהֶשינוי(.19ֶישעיהוֶסוֶ)האומותֶ

.ֶמאמיניםֶוהפכוֶלשליחיֶהחסדֶהאלוהיהםֶ,ֶבכוחהֶשלֶרוחֶהקודש

וכעתֶהםֶמשרתיםֶאתֶ,ֶהםֶרדפוֶאחרֶתלמידיםֶשלֶאדוננוֶישוע,ֶתחילה

 .ֶמלךֶישראל,ֶישוע

 ? מה עוד צפוי לקרות

 . כל האומות יבואו ויראו את תהילת אלוהים* 

 .  תהילת אלוהים תוכרז בקרב האומות* 

ימה עבור האומות שיבואו לבית אלוהים יהיו כמנחת קטורת נע* 

 . המשיח

 .  אנשים מסוימים מהאומות יקבלו רשות להפוך למשרתי אלוהים* 

 .  האומות יגיעו לירושלים משבת עד שבת כדי לעבוד את אלוהים* 

 . השםירושלים תיקרא כס * 

 

ַקֵּבץֶֶ" 23-18ישעיה סו  םֶָּבָאהֶלְּ ֹבֵתיה  ׁשְּ םֶּוַמחְּ ָאֹנִכיֶַמֲעֵשיה  ת־ָכל־ַהגֹוִיםֶוְּ א 

לֶ־ ֵליִטיםֶא  םֶפְּ ִתיֵֶמה  ִׁשַלחְּ םֶאֹותֶוְּ ִתיֶָבה  ַשמְּ בֹוִדי.ֶוְּ ת־כְּ ָראּוֶא  ֹׁשנֹותֶּוָבאּוֶוְּ ַהלְּ וְּ

רֶלֹאֶ־ ֹחִקיםֲֶאׁש  ָיָוןֶָהִאִּייםֶָהרְּ ַבלֶוְּ תֶתֻּ ׁש  ֵכיֶק  לּודֶֹמׁשְּ ִׁשיׁשֶפּולֶוְּ ַהגֹוִיםֶַתרְּ

לֹא־ָראּוֶ ִעיֶוְּ ת־ִׁשמְּ עּוֶא  ת־ָׁשמְּ ֵהִביאּוֶא  בֹוִדיֶַּבגֹוִים.ֶוְּ ת־כְּ ִהִגידּוֶא  בֹוִדיֶוְּ ת־כְּ א 

ָרִדיםֶֶ כ בֶּוַבַצִּביםֶּוַבפְּ ָחהֶַליהוהֶַּבסּוִסיםֶּוָבר  ָכל־ֲאֵחיכ םִֶמָכל־ַהגֹוִיםִֶמנְּ

ָרֵאלֶ ֵניִֶישְּ רֶָיִביאּוֶבְּ רּוָׁשַלִםֶָאַמרֶיהוהֶַכֲאׁש  ִׁשיֶיְּ ָכרֹותֶַעלֶַהרֶָקדְּ תֶ־ּוַבִכרְּ א 

ִוִּיםֶָאַמרֶיהוה.ִֶכיֶֶ ַקחֶַלֹכֲהִניםֶַללְּ םֶא  ַגם־ֵמה  ִליֶָטהֹורֵֶּביתֶיהוה.ֶוְּ ָחהִֶּבכְּ ַהִמנְּ

ם־ אֻּ ָפַניֶנְּ ִדיםֶלְּ הֶֹעמְּ רֲֶאִניֶֹעש  ץֶַהֲחָדָׁשהֲֶאׁש  ָהָאר  רֶַהָשַמִיםֶַהֲחָדִׁשיםֶוְּ ַכֲאׁש 

ָהָיהִֶמֵדי־חֶֹ כ ם.ֶוְּ ִׁשמְּ ֲעכ םֶוְּ ַׁשַּבתֹוֶֶיהוהֵֶכןֶַיֲעֹמדֶַזרְּ ׁשֹוֶּוִמֵדיֶַׁשָּבתֶּבְּ ָחדְּ ׁשֶּבְּ ד 

ָפַניֶָאַמרֶיהוה. ַתֲחֹותֶלְּ ִהׁשְּ  ֶ"ָיבֹואֶָכל־ָּבָשרֶלְּ

יָהֶָכל־ַהגֹוִיםֶֶֶ" 17ירמיה ג  וּוֵֶאל  ִנקְּ אּוִֶלירּוָׁשַלִםִֶכֵסאֶיהוהֶוְּ רְּ ָּבֵעתֶַהִהיאִֶיקְּ

ִרֶ כּוֶעֹודֶַאֲחֵריֶׁשְּ לֹא־ֵילְּ ֵׁשםֶיהוהִֶלירּוָׁשָלִםֶוְּ  ֶ"רּותִֶלָּבםֶָהָרע.לְּ
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ֵסי־ֶ" 19ירמיה טז  יָךֶגֹוִיםֶָיֹבאּוֵֶמַאפְּ יֹוםֶָצָרהֵֶאל  נּוִסיֶּבְּ ִזיֶּומְּ ִזיֶּוָמעֻּ יהוהֶעֻּ

ֵאין־ָּבםֶמֹוִעיל. לֶוְּ ב  רֶָנֲחלּוֲֶאבֹוֵתינּוֶה  ק  רּוֶַאְך־ׁש  יֹאמְּ ץֶוְּ  "ָאר 

ל־ַעִמיםֶָשָפהֶֶ" 11-9צפניה ג  ֹפְךֶא  הְּ ֵׁשםֶיהוהִֶכי־ָאזֶא  רֹאֶכָֻּלםֶּבְּ רּוָרהִֶלקְּ בְּ

ָחִתי.ֶַּבּיֹוםֶֶ ַנֲהֵרי־כּוׁשֲֶעָתַריֶַּבת־פּוַציֶיֹוִבלּוןִֶמנְּ רֶלְּ ָחד.ֵֶמֵעב  כ םֶא  דֹוֶׁשְּ ָעבְּ לְּ

ֵּבְךֶַעִליֵזיֶֶ ִֶּביִֶכי־ָאזֶָאִסירִֶמִקרְּ רֶָפַׁשַעתְּ ַההּואֶלֹאֵֶתבֹוִׁשיִֶמֹכלֲֶעִליֹלַתִיְךֲֶאׁש 

ֶֹ ל ִׁשי.ַגֲאָוֵתְךֶוְּ ַהרֶָקדְּ ָההֶעֹודֶּבְּ ָגבְּ  ֶ"א־תֹוִסִפיֶלְּ

ִתיֶֶֶ" 11זכריה ב  ָׁשַכנְּ ָעםֶוְּ ָהיּוִֶליֶלְּ ל־יהוהֶַּבּיֹוםֶַההּואֶוְּ וּוֶגֹוִיםֶַרִּביםֶא  ִנלְּ וְּ

ָלַחִניֵֶאָלִיְך. ָבאֹותֶׁשְּ ִֶכי־יהוהֶצְּ ָיַדַעתְּ תֹוֵכְךֶוְּ  "בְּ

 

 

 .אומות העולם יחגגו את חג סוכות 11.6

אנוֶקוראיםֶכיצדֶהאומותֶמבקרותֶבירושליםֶבתקופת16-19ֶֶֶבזכריהֶידֶ

אלוהיםֶמייחסֶלכךֶחשיבותֶֶ.ֶמלכותֶאלףֶהשניםֶכדיֶלחגוגֶאתֶחגֶסוכות

ֶ.ֶלאֶיהיוֶגשמיםֶבארצה,ֶאֶמגיעהואםֶאומהֶמסוימתֶל,ֶרבה

ֶ

ֶ

ָעלּוִֶמֵדיֶֶֶ"19-16ֶזכריהֶידֶ רּוָׁשָלִםֶוְּ ָהָיהֶָכל־ַהנֹוָתרִֶמָכל־ַהגֹוִיםֶַהָּבִאיםֶַעל־יְּ וְּ

רֶ ָהָיהֲֶאׁש  כֹות.ֶוְּ ת־ַחגֶַהסֻּ ָלֹחגֶא  ָבאֹותֶוְּ ְךֶיהוהֶצְּ ל  מ  ַתֲחֹותֶלְּ ִהׁשְּ ָׁשָנהֶלְּ ָׁשָנהֶבְּ

הֵֶמֵאתֶ ָבאֹותֶלֹא־ַיֲעל  ְךֶיהוהֶצְּ ל  מ  ַתֲחֹותֶלְּ ִהׁשְּ רּוָׁשַלִםֶלְּ ל־יְּ ץֶא  חֹותֶָהָאר  פְּ ִמׁשְּ

לֹאֶֶ לֹאֶָבָאהֶוְּ הֶוְּ ַרִיםֶלֹא־ַתֲעל  ַפַחתִֶמצְּ ִאם־ִמׁשְּ ם.ֶוְּ י הֶַהָגׁש  םִֶיהְּ לֹאֲֶעֵליה  וְּ

רֶלֹאֶַיֲעלּוֶָלֹחג ת־ַהגֹוִיםֲֶאׁש  רִֶיֹגףֶיהוהֶא  י הֶַהַמֵגָפהֲֶאׁש  םִֶתהְּ ת־ַחגֲֶֶֶעֵליה  א 

ת־ רֶלֹאֶַיֲעלּוֶָלֹחגֶא  ַחַּטאתֶָכל־ַהגֹוִיםֲֶאׁש  ָרִיםֶוְּ י הֶַחַּטאתִֶמצְּ כֹות.ֶזֹאתִֶתהְּ ַהסֻּ

כֹות. ֶֶ"ַחגֶַהסֻּ
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לאכולֶֶ,ֶבניֶישראלֶהצטווֶללכתֶלמקוםֶשבוֶאלוהיםֶגר,ֶכברֶבספרֶדברים

.ֶאלוהיםֶבירךֶאתֶבניֶהאדםשםֶבשמחהֶולשמוחֶעלֶכלֶהדבריםֶשבהםֶ

לאנשיםֶחסריֶ:ֶאולםֶקיימתֶהגבלהֶאחת.ֶמדברֶעלֶזההנביאֶגםֶזכריהֶ

 .ֶאלוהיםֶאסורֶלהופיעֶבפניֶאלוהים

 משתה לכל האומות על הר ציון   11.7

 . לכל האומות, ירושלים, אלוהים מכין משתה על הר ציון

הקרואים אל משתה אשרי '.9ֶיטֶֶלהתגלותנבואהֶזוֶשלֶישעיהוֶקשורהֶגםֶ

הסעודהֶהזוֶמזכירהֶגםֶאתֶהמשתהֶשמתקייםֶכאשרֶמלךֶֶ!'חתונת השה

הארוחהֶהזוֶמצביעהֶעלֶ,ֶמנקודתֶמבטֶרוחנית.ֶחדשֶנמשחֶבישראל

רוחֶהקודשֶ.ֶהעושרֶוהברכותֶשיהיוֶמנתֶחלקםֶשלֶהמאמיניםֶבמשיח

וגורמתֶלאושרֶושמחהֶעלֶהזכותֶשנפלהֶבחלקםֶ,ֶמשפיעהֶעלֶלבבותיהם

 .ֶֶידֶהשולחןֶהזהלשבתֶל

שהביאוֶֶ,ֶהשטןֶעיוורֶאתֶהאומותֶעםֶכלֶמיניֶשקרים.ֶרעלתֶהאומותֶתוסר

,ֶאבולוציה/השקריםֶמתייחסיםֶלבריאה.ֶלחוסרֶאמוןֶוטינהֶכלפיֶאלוהים

ֶ-נישואיםֶחד,ֶהפלה,ֶנסיםֶואותות,ֶהתחייהֶמחדש,ֶאלוהיםֶהכלֶיכול

ֶ.ֶֶונושאיםֶרביםֶאחרים,ֶישראל,ֶֶמיניים

ֶ

ֶ

ָהִריםֶֶ"3-2ֶישעיהֶבֶ רֹאׁשֶה  י הֶַהרֵֶּבית־יהוהֶּבְּ ַאֲחִריתֶַהָּיִמיםֶָנכֹוןִֶיהְּ ָהָיהֶּבְּ וְּ

הֶֶ ַנֲעל  כּוֶוְּ רּוֶלְּ ָאמְּ כּוֶַעִמיםֶַרִּביםֶוְּ ָהלְּ ָנֲהרּוֵֶאָליוֶָכל־ַהגֹוִים.ֶוְּ ָבעֹותֶוְּ ִנָשאִֶמגְּ וְּ

ָכהֶ ֵנלְּ ָרָכיוֶוְּ ֹיֵרנּוִֶמדְּ ל־ֵּביתֱֶאֹלֵהיֶַיֲעֹקבֶוְּ ל־ַהר־יהוהֶא  ֹחָתיוִֶכיִֶמִצּיֹוןֶֶא  ֹארְּ ּבְּ

ַבר־יהוהִֶמירּוָׁשָלִם. ֶ"ֵתֵצאֶתֹוָרהֶּודְּ

ָמִניםֶֶ"6ֶישעיהֶכהֶ ֵתהֶׁשְּ הִֶמׁשְּ ָכל־ָהַעִמיםֶָּבָהרֶַהז  ָבאֹותֶלְּ ָעָשהֶיהוהֶצְּ וְּ

זָֻּקִקים. ָמִריםֶמְּ ָחִיםֶׁשְּ מֻּ ָמִניםֶמְּ ָמִריםֶׁשְּ ֵתהֶׁשְּ ֶֶ"ִמׁשְּ

ְךֶוְֶֶּ"5-4ֶדבריֶהימיםֶבֶזֶֶ ל  ַהמ  ְךֶוְּ ל  ַּבחֶַהמ  ֵניֶיהוה.ֶַוִּיזְּ ַבחִֶלפְּ ִחיםֶז  ָכל־ָהָעםֶֹזבְּ

כּוֶֶ נְּ ףֶַוַּיחְּ ִריםֶָאל  שְּ ע  צֹאןֵֶמָאהֶוְּ ףֶוְּ ל  ַנִיםֶא  ִריםֶּוׁשְּ שְּ ַבחֶַהָּבָקרֶע  ת־ז  ֹלֹמהֶא  ׁשְּ

ָכל־ָהָעם. ְךֶוְּ ל  ת־ֵּביתֶָהֱאֹלִהיםֶַהמ  ֶֶ"א 
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נּוֶֶ"14ֶדניאלֶזֶ כּותִֶנתְּ ָכבֹודֶּוַמלְּ טֹוןֶוְּ טֹונֹותִֶׁשלְּ ַהִשלְּ מֹותֶוְּ ָכלֶָהַעִמים,ֶָהאֻּ לֹו,ֶוְּ

ה. ל  תֹוֶלֹאִֶתכְּ ַלכְּ לֹאֶָיסּורֶּוַממְּ טֹוןֶעֹוָלםֶׁש  טֹונֹוִֶׁשלְּ דּוֶלֹו.ִֶׁשלְּ ֶ"ָעבְּ

ָאהֶֶ"3ֶזכריהֶחֶ רְּ ִנקְּ רּוָׁשָלִםֶוְּ תֹוְךֶיְּ ִתיֶּבְּ ָׁשַכנְּ ל־ִצּיֹוןֶוְּ ִתיֶא  ֹכהֶָאַמרֶיהוהֶַׁשבְּ

רּוָׁשַלִםִֶעיר־ָהאֱֶ ׁש.יְּ ָבאֹותֶַהרֶַהֹקד  ַהר־יהוהֶצְּ תֶוְּ ֶֶ"מ 

הֶַעדֶאֹותֹוֶֶֶ"29ֶמתיֶכוֶ ןֶַהז  פ  ִריֶַהג  הִֶמפְּ ת  ׁשְּ ַוֲאִניֶאֹוֵמרֶָלכ ם,ֵֶמַעָתהֶלֹאֶא 

כּותֶָאִבי." ַמלְּ ֵתהּוֶָחָדׁשִֶעָמכ םֶּבְּ ׁשְּ רֶא  ֶַהּיֹוםֲֶאׁש 

 

 ! הבטחה מיוחדת לאומות 11.8

אלאֶ,ֶהאומותֶילמדוֶשהאליםֶשבהםֶהםֶואבותיהםֶהאמינוֶלאֶהיוֶאלים

.ֶאלאֶרקֶשקרים,ֶֶשלאֶהייתהֶבהםֶשוםֶתועלת,ֶאליליםֶשהםֶהמציאו

והואֶכלֶֶ,ֶהואֶהאלֶשבאמתֶקיים(ֶהשם)האומותֶילמדוֶשרקֶאלוהיֶישראלֶ

ֶ:ֶאתהֶיכולֶלקרואֶעלֶזהֶב.ֶיכולֶבשמייםֶובארץ

ֶ

ֵסיֶ־ֶ"21-19ֶירמיהֶטזֶ יָךֶגֹוִיםֶָיֹבאּוֵֶמַאפְּ יֹוםֶָצָרהֵֶאל  נּוִסיֶּבְּ ִזיֶּומְּ ִזיֶּוָמעֻּ יהוהֶעֻּ

רֶָנֲחלּוֲֶאבֹוֵתינּו ק  רּוֶַאְך־ׁש  יֹאמְּ ץֶוְּ ֵאין־ָּבםֶמֹוִעיל.ֶָאר  לֶוְּ ב  ה־לֹוֶָאָדםֶֶה  ֲהַיֲעש 

ֶֹ ֵהָמהֶל ת־ָיִדיֶֶאֱֶאֹלִהים.ֱֶאֹלִהיםֶוְּ ִניֶמֹוִדיָעםֶַּבַפַעםֶַהזֹאתֶאֹוִדיֵעםֶא  ָלֵכןִֶהנְּ

ִמיֶיהוה עּוִֶכי־ׁשְּ ָידְּ בּוָרִתיֶוְּ ת־גְּ א  ֶ.ֶ"וְּ

ֶ

ֶ

 

 : גם הנביא זכריה מדבר על זה ב 
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ִתיֶֶ" 16-15זכריהֶבֶ ָׁשַכנְּ ָעםֶוְּ ָהיּוִֶליֶלְּ ל־יהוהֶַּבּיֹוםֶַההּואֶוְּ וּוֶגֹוִיםֶַרִּביםֶא  ִנלְּ וְּ

קֹוֶַעלֶֶ לְּ הּוָדהֶח  ת־יְּ ָנַחלֶיהוהֶא  ָלַחִניֵֶאָלִיְך.ֶוְּ ָבאֹותֶׁשְּ ִֶכי־יהוהֶצְּ ָיַדַעתְּ תֹוֵכְךֶוְּ בְּ

ׁשֶּוָבַחרֶעֹודִֶּבירּוָׁשָלִם. ַמתֶַהֹקד   ֶ"ַאדְּ

 

 מולך מבית מקדשו בירושלים  אלוהים 11.9

',ֶֶעלֶפיֶישעיהוֶד?ֶאלוהיםֶהאבֶאוֶאלוהיםֶהבן:ֶֶמיֶזהֶיהיה.ֶאלוהיםֶמולך

גםֶהנביאֶזכריהֶאומרֶשהמשיחֶישבֶ.ֶהשםבנוֶשלֶ,ֶזהֶיהיהֶאלוהיםֶהבן

דברֶֶ?ֶאיךֶזהֶיהיה.ֶֶמביתוֶבירושלים(,13ֶזכריהֶוֶ)וישלוטֶעלֶכסֶמלכותוֶ

אבלֶֶ.ֶכראויֶלתהילהֶשלֶמיֶשבראֶאותנו,ֶזהֶיהיהֶמושלם:ֶאחדֶבטוח

 :ֶהנביאיםֶמספריםֶלנוֶהרבהֶמעברֶלזה

 . זה יקרה באחרית הימים *ֶ

 .לוהים ימלוך מירושלים א*ֶ

 . הארץ תואר בתהילתו, יגיעכאשר הוא  *ֶ

 .  בית האלוהים יעמוד על הר ציון *

 . הר ציון יהיה ההר הגבוה ביותר* 

 .  אומות רבות יעלו לבית האלוהים בירושלים *

 .אלוהים ילמד את האומות על מצוותיו* 

 . אנשים ששמותיהם רשומים בספר החיים יישארו ויגורו בירושליםה*ֶ

 . (ישוע המשיח)  שהידי דם הבני ישראל ינוקו על *ֶ

זה מזכיר . יהיה אור של אש , בלילה; יהיה ענן בשמים, במהלך היום*ֶ

 . לנו את יציאת בני ישראל ממצרים דרך המדבר

 . הבית יתמלא בתהילת אלוהים*ֶ

 . אלוהים יחיה לנצח בקרב בני ישראל*ֶ
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 .  יהיה שלום בעולם* 

 

ָהָיהֶֶ" 3-2ישעיה ב  ָהִריםֶוְּ רֹאׁשֶה  י הֶַהרֵֶּבית־יהוהֶּבְּ ַאֲחִריתֶַהָּיִמיםֶָנכֹוןִֶיהְּ ּבְּ

הֶֶ ַנֲעל  כּוֶוְּ רּוֶלְּ ָאמְּ כּוֶַעִמיםֶַרִּביםֶוְּ ָהלְּ ָנֲהרּוֵֶאָליוֶָכל־ַהגֹוִים.ֶוְּ ָבעֹותֶוְּ ִנָשאִֶמגְּ וְּ

חֶֹ ֹארְּ ָכהֶּבְּ ֵנלְּ ָרָכיוֶוְּ ֹיֵרנּוִֶמדְּ ל־ֵּביתֱֶאֹלֵהיֶַיֲעֹקבֶוְּ ל־ַהר־יהוהֶא  ָתיוִֶכיִֶמִצּיֹוןֶֶא 

ַבר־יהוהִֶמירּוָׁשָלִם.  "ֵתֵצאֶתֹוָרהֶּודְּ

 

 

             לארץ  חיזרו .המלצה חזקה על עלייה 11.10

 . ישראל

 . היהודים מתבקשים לעלות לישראל

 '. בריחה לציון'אלוהים אפילו מדבר על 

ץֶֶ" 10זכריה ב  ר  נֻּסּוֵֶמא  ַּבעֶרּוחֹותֶַהָשַמִיםֶֶהֹויֶהֹויֶוְּ ַארְּ ם־יהוהִֶכיֶכְּ אֻּ ָצפֹוןֶנְּ

ל. תֶַּבת־ָּבב  ב  ִטיֶיֹוׁש  ם־יהוה.ֶהֹויִֶצּיֹוןִֶהָמלְּ אֻּ כ םֶנְּ תְּ ִתיֶא  ֶ"ֵפַרשְּ

 :  הנביא מדבר על עלייהיחזקאל גם 

צֹותֶֶ"27-29ֶיחזקאל לט  ִתיֶֹאָתםֵֶמַארְּ ִקַּבצְּ ִביֶאֹוָתםִֶמן־ָהַעִמיםֶוְּ ׁשֹובְּ ּבְּ

בֵֶ םֶֹאיְּ עּוִֶכיֲֶאִניֶיהוהֱֶאֹלֵהיה  ָידְּ ֵעיֵניֶַהגֹוִיםֶַרִּבים.ֶוְּ ִתיֶָבםֶלְּ ַדׁשְּ ִנקְּ םֶוְּ יה 

םֶָׁשם.ֶֶ לֹא־אֹוִתירֶעֹודֵֶמה  ָמָתםֶוְּ ִתיםֶַעל־ַאדְּ ִכַנסְּ ל־ַהגֹוִיםֶוְּ לֹוִתיֶֹאָתםֶא  ַהגְּ ּבְּ

ת־רּוִחיֶַעל־ּבֵֶ ִתיֶא  רֶָׁשַפכְּ םֲֶאׁש  ִתירֶעֹודֶָפַניֵֶמה  לֹא־ַאסְּ םֲֶאֹדָניֶֶוְּ אֻּ ָרֵאלֶנְּ יתִֶישְּ

 ֶ"יהוה.

אלוהיםֶֶ.ֶאומרֶשאףֶאחדֶלאֶיישארֶמאחור השםזהֶש,ֶמהֶשמענייןֶכאן

ֶהנביאֶחגֶי.ֶבבתֶעינו,ֶיראהֶלאומותֶמהֶקורהֶאםֶהןֶתוקפותֶאתֶישראל

  :כברֶניבאֶעלֶזה
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ָבאֹותֶ" 9-8חגי ב   הָוהֶצְּ םֶיְּ אֻּ ִליֶַהָזָהבֶנְּ ףֶוְּ בֹודֶ.ִליֶַהכ ס  י הֶכְּ ַהַּבִיתֶֶֶָגדֹולִֶיהְּ

םֶ אֻּ ֵתןֶָׁשלֹוםֶנְּ הֶא  ָבאֹותֶּוַבָמקֹוםֶַהז  הָוהֶצְּ הֶָהַאֲחרֹוןִֶמן־ָהִראׁשֹוןֶָאַמרֶיְּ ַהז 

ָבאֹות הָוהֶצְּ  .ֶ"יְּ

אבלֶבדרךֶ.ֶיחזקאלֶויואל,ֶהאירועיםֶהאלהֶנכלליםֶגםֶבנבואותֶשלֶישעיהו

לאֶ כמהֶמהנקודותֶהעיקריותֶשזכריה.ֶלקֶמהםהםֶמתאריםֶרקֶח,ֶכלל

 :ֶֶמזכירֶהן

 .לא יהיו עוד מלחמות* 

 . המשיח ישב על כס דוד בירושלים* 

 .המשיח ישפוט ויחליט* 

אלוהים ילווה את  , כאשר חלק מהעם צריך לברוח או רוצה לברוח* 

 . כפי שליווה אותם במדבר בזמן יציאת מצרים, האנשים

 ? מה אפשר לבזוז. לבזוזגוג רוצה  11.11

שֶבהֶֶיו,ֶשהפכהֶלמדינהֶעשירה,ֶגוגֶמתכנןֶמזימותֶמרושעותֶכנגדֶישראל

 'ֶ.וכד,ֶמתכותֶיקרות,ֶנפֶט,ֶגז:ֶהרבהֶדבריםֶשאפשרֶלשדוד

 

ָבִריםֶַעלֶ־ֶֶ"12-10ֶיחזקאל לח  ָהָיהֶַּבּיֹוםֶַההּואֶַיֲעלּוֶדְּ הִוהֶוְּ ֹכהֶָאַמרֲֶאֹדָניֶיְּ

ָךֶ ָבב  תֶָרָעהלְּ ב  ָתֶַמֲחׁש  ָחַׁשבְּ ִטיםֶ.ֶוְּ ָרזֹותֶָאבֹואֶַהֹשקְּ ץֶפְּ ר  הֶַעל־א  ֱעל  ָתֶא  ָאַמרְּ וְּ

ַטחֶכָֻּלם ֵביֶָלב  םֶֹיׁשְּ ָלַתִיםֵֶאיןֶָלה  ִריַחֶּודְּ ֵאיןֶחֹוָמהֶּובְּ ִביםֶּבְּ ֹללֶָׁשָללֶֶֶ.ֹיׁשְּ ִלׁשְּ

ל־ַעם א  ָךֶַעל־ֳחָרבֹותֶנֹוָׁשֹבתֶוְּ ָהִׁשיבֶָידְּ ָלֹבזֶַּבזֶלְּ נ הֶמְֶֶּוְּ הִֶמקְּ ָסףִֶמגֹוִיםֶֹעש  אֻּ

ץ׃ ֵביֶַעל־ַטּבּורֶָהָאר  ָיןֶֹיׁשְּ ִקנְּ ֶוְּ

ֶ

ַמַעןֵֶתַדעִֶכי־ֲאִניֶֶֶ"3ֶישעיה מה  ָתִריםֶלְּ ֵניִֶמסְּ מֻּ ְךֶּוַמטְּ רֹותֶֹחׁש  ָךֶאֹוצְּ ָנַתִתיֶלְּ וְּ

ָרֵאל ָךֱֶאֹלֵהיִֶישְּ ִׁשמְּ הָוהֶַהקֹוֵראֶבְּ  ."יְּ
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 שדות גז גדולים התגלו

אולםֶֶ.ֶאנשיםֶבישראלֶלעגוֶלכלֶשמועהֶעלֶמציאתֶנפט,ֶלפניֶמספרֶשנים

שדהֶגזֶקטןֶיחסיתֶלידֶֶהתגלהֶֶתחילה.ֶהמצבֶהשתנהֶלחלוטין,ֶכיום

 .ֶֶאשקלוןֶואשדוד

ביםֶֶ,ֶקילומטרֶממערבֶלחיפה90ֶ-כ(ֶתמר)התגלהֶשדהֶגזֶגדול2009ֶֶ-ב

גדולֶכדיֶלספקֶאתֶצרכיֶהאנרגיהֶשלֶישראלֶֶהואֶמספיקֶ.ֶהתיכון

מחקריםֶגאולוגייםֶהראוֶשצריכיםֶלהיותֶלפחותֶֶ.ֶֶבשלושיםֶהשניםֶהבאות

שנהֶ.ֶבגודלֶדומהֶלזהֶשלֶשדהֶהגזֶתמר,ֶעודֶשבעהֶעשרֶשדותֶנפט

,ֶמֶמערביתֶלחיפהֶ"ֶק135ֶ,ֶֶישראלֶגילתהֶאתֶמאגרֶלוויתןֶהענק,ֶאחרֶכך

,ֶֶקֶשלֶנפטֶ"ביליוןֶמ621ֶשֶשםֶגםֶֶי,ֶבנוסףֶלגזֶטבעי.ֶמֶ"ק5ֶבעומקֶשלֶ

 .ֶֶביליוןֶחביותֶנפט1.7ֶ-כ

איזהֶעושרֶואיזוֶֶ.ֶתוךֶמספרֶשניםֶישראלֶהפכהֶליצואניתֶשלֶגזֶטבעי

בבראשיתֶ.ֶכן?ֶהאםֶכתביֶהקודשֶאומריםֶמשהוֶעלֶזה!ֶברכהֶלישראל

ךֶָ"...יעקבֶניבאֶ,25ֶֶמטֶ כ  ֵאתֶַׁשַדיִֶויָברְּ ֹכתֶָׁשַמִיםֵֶמָעל,ֶוְּ הֹוםֶ,ִֶּברְּ ֹכתֶתְּ ִּברְּ

תֶָתַחת צ   ...".ֶֹרב 

ֶֶֶ:משה אישר את הדברים 

ֶ

הֹוםֶֶ"13ֶדברים לג  דֶָׁשַמִיםִֶמָּטלֶּוִמתְּ ג  צֹוִֶממ  ֹהָוהֶַארְּ כ תֶיְּ ֹבר  יֹוֵסףֶָאַמרֶמְּ ּולְּ

תֶָתַחת צ   "ֹרב 

 :  משה אמר ,  בהמשך אותו פרק

ַפעֶַיִמיםִֶייָנקּוֶֶַעִמיםֶֶ"19ֶדברים לג  קִֶכיֶׁש  ד  ֵחי־צ  חּוִֶזבְּ ּבְּ ָראּוֶָׁשםִֶיזְּ ַהר־ִיקְּ

מּוֵניֶחֹול פּוֵניֶטְּ  .ֶ"ּושְּ

קיימיםֶסוגיםֶשוניםֶשלֶ,ֶבאזורֶחיפה.ֶשדהֶנפטֶנוסףֶהתגלהֶברמתֶהגולן

ישֶמספיקֶסיבותֶלמדינותֶאחרותֶלנסותֶלהשתלטֶעלֶֶ.ֶאבניםֶיקרות

.ֶֶכתביֶהקודשֶמספריםֶלנוֶשגוגֶובניֶבריתוֶינסוֶלעשותֶאתֶזה.ֶישראל
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אבלֶאזֶהרועהֶהגדולֶשלֶישראלֶיתגלהֶלכלֶהעולםֶוישמידֶאתֶאויביֶֶ

 .ֶזוֶתהיהֶההתחלהֶשלֶמלכותֶאלףֶהשנים.ֶישראל

 . אלוהים יראה את עוצמתו לאומות

שכאשרֶהמוניֶהלוחמיםֶשלֶגוגֶוהאומותֶיתקפוֶאתֶישראלֶ,ֶאלוהיםֶאומר

לאֶרקֶֶ-ֶלמיֶישֶכוח,ֶהואֶיראהֶלאומותֶמיֶהוא,ֶויתפשטוֶעלֶפניֶעמו

ֶ.ֶאלאֶגםֶעלֶהארץ,ֶבשמיים

הוהֶֶֶ"16-14ֶיחזקאל לח  גֹוגֶֹכהֶָאַמרֲֶאֹדָניֶיְּ ָתֶלְּ ָאַמרְּ ן־ָאָדםֶוְּ ָלֵכןִֶהָנֵבאֶב 

ַטחֵֶתָדע ָרֵאלֶָלב  תֶַעִמיִֶישְּ ב  ׁש  ָךֶ.ֲהלֹואֶַּבּיֹוםֶַההּואֶּבְּ קֹומְּ ֵתיֶֶֶּוָבאָתִֶממְּ כְּ ִמַּירְּ

ַחִילֶָרב ֵביֶסּוִסיםֶכָֻּלםֶָקָהלֶָגדֹולֶוְּ ַעִמיםֶַרִּביםִֶאָתְךֶֹרכְּ ָעִליָתֶֶֶ.ָצפֹוןֶַאָתהֶוְּ וְּ

י הֶַוֲהִבאֹוִתיָךֶַעל־ ַאֲחִריתֶַהָּיִמיםִֶתהְּ ץֶּבְּ ַכסֹותֶָהָאר  ָעָנןֶלְּ ָרֵאלֶכ  ַעל־ַעִמיִֶישְּ

ַמַעןֶַדעֶַ ִציֶלְּ םֶגֹוֶגַארְּ ֵעיֵניה  ָךֶלְּ ִׁשיֶבְּ ִהָקדְּ  .ֶ"תֶַהגֹוִיםֶֹאִתיֶּבְּ

 אסונות טבעיים ופורענויות בימי ביאת המשיח   11.12

רעידתֶאדמהֶבישראלֶשתהיהֶֶ-ביאתֶישועֶהמשיחֶתלווהֶבאסונותֶטבעֶ

.ֶֶיפוצלֶלשנייםהרֶהזיתיםֶ.ֶעדֶשכלֶהעולםֶירגישֶאתֶהזעזועים,ֶכהֶחזקה

ויהפוךֶלמקוםֶמגוריוֶשלֶ,ֶאבלֶהרֶציוןֶיתנשאֶמעלֶהכל.ֶהריםֶישתטחו

,ֶֶולאֶמידיֶהשטן,ֶהואֶיקבלֶאתֶהארץֶמידיֶאביו.ֶֶמלךֶהעולםֶכולו,ֶהמשיח

מתיֶֶ,ֶהפיתויֶבמדברֶ)שהציעֶלוֶאותהֶבתקופהֶשבהֶהואֶשההֶעלֶהארץֶ

4.) 

 .  ישוע המשיח ישפוט וישמיד את כל האויבים

 

ָיִמיםֶֶ"22-17ֶח יחזקאל ל ִתיֶּבְּ ר־ִדַּברְּ הִוהֶַהַאָתה־הּואֲֶאׁש  ֹכה־ָאַמרֲֶאֹדָניֶיְּ

ָךֶֶ ָהִביאֶֹאתְּ ִאיםֶַּבָּיִמיםֶָהֵהםֶָׁשִניםֶלְּ ָרֵאלֶַהִנּבְּ ִביֵאיִֶישְּ ַידֲֶעָבַדיֶנְּ מֹוִניםֶּבְּ ַקדְּ

ם הִוהֶֶ.ֲעֵליה  םֲֶאֹדָניֶיְּ אֻּ ָרֵאלֶנְּ ַמתִֶישְּ יֹוםֶּבֹואֶגֹוגֶַעל־ַאדְּ ָהָיהֶַּבּיֹוםֶַההּואֶּבְּ וְּ

ַאִפי הֲֶחָמִתיֶּבְּ י הֶֶ.ַתֲעל  ִתיִֶאם־לֹאֶַּבּיֹוםֶַההּואִֶיהְּ ָרִתיִֶדַּברְּ בְּ ֵאׁש־ע  ָאִתיֶבְּ ִקנְּ ּובְּ

ָרֵאל ַמתִֶישְּ גֵֶֶ.ַרַעׁשֶָגדֹולֶַעלֶַאדְּ ָרֲעׁשּוִֶמָפַניֶדְּ ַחַּיתֶֶוְּ עֹוףֶַהָשַמִיםֶוְּ יֶַהָּיםֶוְּ

ֹכל שֶָהֹרֵמשֶַעל־ָהֲאָדָמהֶוְּ מ  ָכל־ָהר  הֶוְּ ֵניֶָהֲאָדָמהֶֶַהָשד  רֶַעל־פְּ ָאָדםֲֶאׁש  ָהָֽ
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ֹול ץִֶתפָֽ ָכל־חֹוָמהֶָלָאר  ֵרגֹותֶוְּ לּוֶַהַמדְּ ָנפְּ ָהִריםֶוְּ סּוֶה  רְּ נ ה  ָכלֶ־.ֶֶוְּ ָקָראִתיֶָעָליוֶלְּ וְּ

םֲֶאֹדָניֶיְֶֶָּהַרי אֻּ בֶנְּ ר  י הֶהִוהח  ָאִחיוִֶתהְּ בִֶאיׁשֶּבְּ ר  ָדםֶֶֶ.ח  רֶּובְּ ב  ד  ִתיִֶאתֹוֶּבְּ ַפטְּ ִנׁשְּ וְּ

ִטירֶָעָליו ִריתֶַאמְּ ָגפְּ ָגִביׁשֵֶאׁשֶוְּ לְּ ֵניֶא  ַאבְּ םֶׁשֹוֵטףֶוְּ ג ׁש  ַעל־ַעִמיםֶֶֶוְּ ַעל־ֲאַגָפיוֶוְּ וְּ

רִֶאתֹו  .ֶ"ַרִּביםֲֶאׁש 

 . ביאת המשיחמשפט האומות בעת  11.13

אבלֶהרבהֶמאודֶדבריםֶֶ.ֶישועֶהמשיחֶגםֶישפוטֶאתֶהאומות,ֶבזמןֶחזרתו

יחזקאלֶ,ֶאנוֶיכוליםֶלקרואֶעלֶזהֶבספריֶישעיהו.ֶיקרוֶבטבעֶבאותוֶזמן

,ֶטזֶבהתגלות:ֶאדוננוֶישועֶחוזרֶעלֶדבריֶישעיהוֶהנביאֶבנושאֶזה.ֶוזכריה

וההריםֶֶ,ֶהאייםֶנסוגוכלֶֶ.ֶאדוננוֶישועֶמספקֶלנוֶעודֶמידעֶעלֶהאירועֶהזה

ֶ.ֶוביתֶהמקדשֶשלֶאדוננו,ֶלמעטֶההרֶשעליוֶנבנתהֶירושלים,ֶלאֶנמצאו

ֶ

ִמיׁשֹורֶֶֶ"5-4ֶישעיהֶמֶ ָעֹקבֶלְּ ָהָיהֶה  ָפלּוֶוְּ ָעהִֶיׁשְּ ִגבְּ ָכל־ַהרֶוְּ יאִֶיָנֵשאֶוְּ ָכל־ג 

ָראּוֶָכל־ָּבָשרֶ בֹודֶיהוהֶוְּ ָלהֶכְּ ִנגְּ ָעה.ֶוְּ ִבקְּ ָכִסיםֶלְּ ָהרְּ ָדוִֶכיִֶפיֶיהוהִֶדֵּבר.וְּ ֶֶ"ַיחְּ

ֶ

ָחדֶֶֶ"10-9ֶזכריהֶידֶ י הֶיהוהֶא  ץֶַּבּיֹוםֶַההּואִֶיהְּ ְךֶַעל־ָכל־ָהָאר  ל  מ  ָהָיהֶיהוהֶלְּ וְּ

ָבהֶ ָיׁשְּ ָרֲאָמהֶוְּ רּוָׁשָלִםֶוְּ בֶיְּ ִרמֹוןֶנ ג  ַבעֶלְּ ץֶָכֲעָרָבהִֶמג  ָחד.ִֶיסֹובֶָכל־ָהָאר  מֹוֶא  ּוׁשְּ

ִמַשַערֶּבִֶ יָהֶלְּ ת  ַדלֶֶַתחְּ קֹוםֶַׁשַערֶָהִראׁשֹוןֶַעד־ַׁשַערֶַהִפִניםֶּוִמגְּ ָיִמןֶַעד־מְּ נְּ

ְך. ל  ֵביֶַהמ  ֵאלֶַעדִֶיקְּ ֶֶ"ֲחַננְּ

ֶ

רֶֶֶ"21ֶיחזקאלֶלטֶ ָפִטיֲֶאׁש  ת־ִמׁשְּ ָראּוֶָכל־ַהגֹוִיםֶא  בֹוִדיֶַּבגֹוִיםֶוְּ ת־כְּ ָנַתִתיֶא  וְּ

ם. ִתיֶָבה  ר־ַשמְּ ת־ָיִדיֲֶאׁש  א  ֶֶ"ָעִשיִתיֶוְּ

ֶ

ִעיַדת־ֲאָדָמהֶֶ"21-18ֶטזֶֶההתגלות לּו,ֶּורְּ חֹולְּ ָעִמיםִֶהתְּ קֹולֹותֶּורְּ ָרִקיםֶוְּ ּבְּ

ִעיַדת־ֲאָדָמהֶֹכהֶ ץ;ֶרְּ ָתהֶָכמֹוָהֵֶמָאזֱֶהיֹותֶָאָדםֶַעלֶָהָאר  רֶלֹאֶָהיְּ דֹוָלהֲֶאׁש  גְּ

ָעֵריֶ לֹוָׁשהֲֶחָלִקיםֶוְּ ָקהִֶלׁשְּ לְּ דֹוָלהֶנ חְּ ָתה!ֶָהִעירֶַהגְּ דֹוָלהֶַוֲעצּוָמהֶָהיְּ ַהגֹוִייםֶֶגְּ

תֶכֹוסֵֶייןֲֶחרֹוןֶַאפֹו.ֶֶ ֵניֶָהֱאֹלִהיםֶָלֵתתֶָלּהֶא  דֹוָלהֶָעָלהִֶלפְּ לֶַהגְּ רֹוןֶָּבב  ִזכְּ לּו,ֶוְּ ָנפְּ
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ַרםֶֶ ָּבִעיםִֶקילֹוגְּ ַארְּ ָקָלןֶכְּ ִמׁשְּ דֹולֹותֶׁש  ֵניֶָּבָרדֶגְּ אּו.ֶַאבְּ צְּ ָהִריםֶלֹאִֶנמְּ ָכלִֶאיֶָנסֹוגֶוְּ

נֵֶ דּוִֶמןֶַהָשַמִיםֶַעלֶּבְּ ַללֶַמַכתֶַהָּבָרד,ֶָירְּ תֱֶאֹלִהיםִֶּבגְּ פּוֶא  ֵניֶָאָדםִֶגדְּ יֶָאָדם,ֶּובְּ

ֹאדֶַמָכתֹו. דֹוָלהֶמְּ ֶֶ"ִכיֶגְּ

ֶ

ֶ

יילחםֶבאומותֶֶאדוננוֶ,ֶבעתֶחזרתוֶלהרֶהזיתים,ֶלפיֶהטקסטיםֶדלהלן

אבלֶאחרֶכךֶכלֶהאומותֶעלֶ.ֶוישפוטֶאתֶאלהֶשתקפוֶאתֶהעםֶהיהודי

מלכותֶ.ֶהארץֶיישפטוֶגםֶעלֶידיֶאדוננוֶלפניֶתחילתֶהמלכותֶהמשיחית

לאֶתתחילֶעםֶאנשיםֶשאינםֶרוציםֶלסורֶלמרותוֶשלֶמלךֶֶשניםאלףֶה

 .ֶישראל

.ֶֶימותואבלֶהרבהֶאנשיםֶחסריֶאלוהיםֶ,ֶעדייןֶלאֶברורֶכיצדֶזהֶיקרה

לאחרֶֶ,9ֶעלֶפיֶצפניהֶגֶ.ֶלידֶירושלים,ֶאדוננוֶישפוטֶבעמקֶיהושפט

הםֶיקראוֶלאדוננוֶֶ.ֶהפורענויותֶתהיהֶגםֶנקודתֶמפנהֶעבורֶהאומות

ֶ.ֶֶויתחילוֶלשרתֶאותו

ֶ

ָבאֶַהָמרֹוםֶַּבָמרֹוםֶֶֶ"23-21ֶישעיהֶכדֶ ֹקדֶיהוהֶַעל־צְּ ָהָיהֶַּבּיֹוםֶַההּואִֶיפְּ וְּ

ֵגרֶֶ רּוֶַעל־ַמסְּ גְּ סֻּ פּוֲֶאֵסָפהֶַאִסירֶַעל־ּבֹורֶוְּ סְּ אֻּ ֵכיֶָהֲאָדָמהֶַעל־ָהֲאָדָמה.ֶוְּ ַעל־ַמלְּ וְּ

ַהרֶ ָבאֹותֶּבְּ ָבָנהֶּובֹוָׁשהֶַהַחָמהִֶכי־ָמַלְךֶיהוהֶצְּ ָרהֶַהלְּ ָחפְּ ּוֵמֹרבֶָיִמיםִֶיָפֵקדּו.ֶוְּ

ֵקָניוֶָכבֹוד. דֶזְּ נ ג  ֶֶ"ִצּיֹוןֶּוִבירּוָׁשַלִםֶוְּ

ֶ

ֶ

ֶ

ֶ

ֶ
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הארץֶֶ.ֶהםֶיחזירוֶלעצמםֶאתֶרכושםֶהקודם,ֶכן.ֶֶתהיהֶגאולהֶלעםֶהיהודי

,ֶהשםאמרֶ',ֶזוֶארצֶי.ֶ'הבטיחֶלחברוֶאברהםֶכרכושוֶהנצחיֶהשםש

ֶ'.ֶֶוירושליםֶהיאֶעירי'

ֶ

רֶָהָאדֹוןֶ]ֵיׁשּוַע[ֶָיִמיתֶֶ"8ֶתסלוניקיםֶבֶבֶ הֶָהָרָׁשעֲֶאׁש  ַגל  ָאזִֶיתְּ רּוַחֶֶוְּ אֹותֹוֶּבְּ

הֹוָפַעתֶּבֹואֹו. ֶֶ"ִפיוִֶויַכֵלהּוֶּבְּ

ֶ

 

 אלוהים יעניש את אויבי ישראל  11.14

עלֶאויביֶֶֶיטילהטקסטיםֶהבאיםֶמתייחסיםֶבעיקרֶלעונשיםֶשאלוהיםֶ

זהֶ.ֶתקופהֶשבהֶזהֶיקרה,ֶללאֶספק,ֶתהיה.ֶשחייםֶבשכנותֶאליה,ֶישראל

אבלֶזהֶ,ֶבזמןֶביאתוֶשלֶישועֶהמשיחֶעלֶהרֶהזיתים,ֶללאֶספק,ֶיקרה

ֶ.ֶֶיכולֶלקרותֶקודם

ֶ

הּוָדהֶֶ"6-1ֶיואלֶגֶ בּותֶיְּ ת־ׁשְּ רֶָאׁשּובֶא  ִכיִֶהֵנהֶַּבָּיִמיםֶָהֵהָמהֶּוָבֵעתֶַהִהיאֲֶאׁש 

הֹוָׁשָפטֶ קֶיְּ ל־ֵעמ  ִתיםֶא  הֹוַרדְּ ת־ָכל־ַהגֹוִיםֶוְּ ִתיֶא  ִקַּבצְּ ִתיִֶעָמםִֶֶוירּוָׁשָלִם.ֶוְּ ַפטְּ ִנׁשְּ וְּ

ל־ַעִמיֶַידּוֶֶ א  ִציִֶחֵלקּו.ֶוְּ ת־ַארְּ א  רּוֶַבגֹוִיםֶוְּ רִֶפזְּ ָרֵאלֲֶאׁש  ַנֲחָלִתיִֶישְּ ָׁשםֶַעל־ַעִמיֶוְּ

ִצידֹוןֶֶ םִֶליֶֹצרֶוְּ ַגםֶָמה־ַאת  תּו.ֶוְּ רּוֶַבַּיִיןֶַוִּיׁשְּ ָדהֶָמכְּ ַהַּילְּ דֶַּבזֹוָנהֶוְּ נּוֶַהּי ל  גֹוָרלֶַוִּיתְּ

כֶֹ םֶָעַליֶַקלֶֶוְּ ִליםֶַאת  ִאם־ֹגמְּ ִמיםֶָעָליֶוְּ ַׁשלְּ םֶמְּ מּולֶַאת  תֶַהגְּ ָלׁש  ִלילֹותֶפְּ לֶגְּ

םֶּוַמֲחַמַדיֶַהֹּטִביםֶֶ ת  ַקחְּ ָהִביֶלְּ ִפיֶּוזְּ ר־ַכסְּ כ ם.ֲֶאׁש  רֹאׁשְּ כ םֶּבְּ לְּ מֻּ ֵהָרהֶָאִׁשיבֶגְּ מְּ

רּוָׁשַלםִֶ ֵניֶיְּ הּוָדהֶּובְּ ֵניֶיְּ ֵליכ ם.ֶּובְּ ֵהיכְּ םֶלְּ ַמַעןֲֶֶֶהֵבאת  ָוִניםֶלְּ ֵניֶַהּיְּ םִֶלבְּ ת  ַכרְּ מְּ

בּוָלם. ִחיָקםֵֶמַעלֶגְּ ֶֶ"ַהרְּ

ֶ

 

 שיפוט האומות השכנות על ידי המשיח  11.15
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עוסקֶבקרבֶובמשפטֶהאומותֶשיתקפוֶאתֶישראל11-21ֶֶיטֶֶההתגלות

החיהֶמהֶשעודֶמתוארֶשםֶזהֶההשמדהֶשלֶ.ֶבסוףֶתקופתֶהצרהֶהגדולה

ֶ.ֶושלֶמשיחֶהשקר

ֶ

ֶ

ַהּיֹוֵׁשבֶֶ"15-11ֶיטֶֶההתגלות ִהֵנהֶסּוסֶָלָבן,ֶוְּ תּוִחים,ֶוְּ תֶַהָשַמִיםֶפְּ ָרִאיִתיֶא 

בֶַחָדהֶֶ ר  לֹוֵחם.ֶ)...(ִֶמִפיוֶיֹוֵצאתֶח  קֶהּואֶׁשֹוֵפטֶוְּ ד  צ  ת;ֶּבְּ ָראֶנ ֱאָמןֶו ֱאמ  ָעָליוִֶנקְּ

עֶ  הּואִֶירְּ תֶַהגֹוִיים,ֶוְּ ַהכֹותֶָּבּהֶא  תֶַגתֶֶלְּ ז ל.ֶהּואֶדֹוֵרְךֶא  טֶַּברְּ ֵׁשב  הֶאֹוָתםֶּבְּ

ָבאֹות. לֲֶחרֹוןֶַאףֱֶאֹלֵהיֶצְּ ֶֶ"ַהַּיִיןֶׁש 

ֶ

ֶ

םֶֶֶ"21-19ֶיטֶֶההתגלות אֹוֵתיה  ִצבְּ ץֶוְּ ֵכיֶָהָאר  תֶַמלְּ א  תֶַהַחָּיהֶוְּ ָרִאיִתיֶא  וְּ

ָבאֹו.ֶַהַחָּיהֶנִֶ ָחָמהֶַּבּיֹוֵׁשבֶַעלֶַהסּוסֶּוִבצְּ ִאָתּהֶֶנ ֱאָסִפיםֶַלֲעשֹותִֶמלְּ ָסה,ֶוְּ פְּ תְּ

ֵליֶַתוֶ ַקּבְּ תֶמְּ ָצעּוָתםֶא  מְּ א  ָעהֶּבְּ ִהתְּ יָהֶוְּ ָפנ  תֶָהאֹותֹותֶלְּ ָעָשהֶא  רֶׁש  ק  ִביאֶַהש  נְּ

לֲֶאַגםֶָהֵאׁשֶַהּבֹוֵערֶ כּוֶַחִּייםֶא  לְּ ׁשְּ ַנִיםֶהֻּ ָמּה;ֶַהשְּ ַצלְּ ַתֲחִויםֶלְּ תֶַהִמׁשְּ א  ַהַחָּיהֶוְּ

ֶ רְּ ָאִריםֶנ ה  ַהִנׁשְּ ִרית.ֶוְּ ָגפְּ ָכלֶַּבֲעֵליֶֶּבְּ בֶַהּיֹוֵצאתִֶמִפיֶַהּיֹוֵׁשבֶַעלֶַהסּוס,ֶוְּ ר  גּוֶַּבח 

ָשָרם. עּוִֶמּבְּ ֶ"ַהָכָנףֶָשבְּ

ֶ

 

כסֶ.ֶעירוֶשלֶהמלךֶדוד,ֶֶישעיהוֶהנביאֶניבאֶשכסֶמלכותֶיוצבֶבירושלים

מיֶֶ.ֶבאמצעותֶטובֶליבוֶשלֶאדוניֶאלוהיםוזהֶיקרהֶ,ֶהמלכותֶהזהֶלאֶייעלם

אבלֶמנבואותֶאחרותֶאנוֶ,ֶישעיהוֶאינוֶנוקבֶבשם?ֶישבֶעלֶכסֶהמלכות

,ֶהואֶישפוטֶויקבלֶהחלטותֶבצורהֶאלוהית.ֶֶשזהֶישועֶהמשיח,ֶיודעיֶם

 .ֶֶמכיווןֶשהמשיחֶמונהֶלשופטֶעלֶידיֶאלוהיםֶהאב
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 12פרק                          

 , המשיח ישפוט את השטן

 שטן והחיה יושלכו לגיהנום ה
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יהיוֶכנראהֶהרבהֶאנשיםֶשיעמידוֶפניםֶֶ,ֶבתקופתֶמלכותֶאלףֶהשנים

זהֶיתבררֶכאשרֶהשטןֶישוחררֶלזמןֶֶ.ֶשהםֶסריםֶלמרותוֶשלֶישועֶהמלך

 .ֶֶירושליםֶוקדושיה,ֶקצרֶכדיֶלפתותֶשובֶאתֶהאומותֶלקרבֶנגדֶישועֶהמלך

השטןֶיושלךֶֶ.ֶאשֶשמכלהֶהכלֶתישלחֶעלֶידיֶאלוהיםֶמהשמים,ֶאולם

ֶ-אותוֶמקוםֶשבוֶנמצאיםֶהחיהֶומשיחֶהשקרֶ-לבריכהֶשלֶאשֶוגופריתֶ

ֶ.ֶֶוהםֶיישארוֶשםֶלנצח

ֶ

ֶ

לֶ"17-15ֶישעיה יד  לֶ-ַאְךֶא  אֹולֶתּוָרדֶא  ֵתי-ׁשְּ כְּ יָךֶ.ֶבֹור-ַירְּ יָךֵֶאל  ִגיחּוֶֶֹרא  ַיׁשְּ

ּבֹוָננּו יָךִֶיתְּ ָּברֵֶֶאל  ָלכֹותֶָשםֵֶתֵבלֶַכִמדְּ ִעיׁשֶַממְּ ץֶַמרְּ ִגיזֶָהָאר  ֲהז הֶָהִאיׁשֶַמרְּ

ָעָריוֶָהָרסֲֶאִסיָריוֶלֹא ָתה-וְּ ֶ?ָפַתחֶָּביְּ

ֶ

קֹולֶָגדֹולֶ"18-17ֶיטֶֶההתגלות קֹוֵראֶּבְּ ׁשֶוְּ מ  ָחדֶעֹוֵמדֶַּבש  ָאְךֶא  ,ֶֶָרִאיִתיֶַמלְּ

רֹו ָאמְּ ַצעֶַהָשַמִיםֶּבְּ מְּ א  ִפיםֶּבְּ עֹופְּ ָכלֶַּבֲעֵליֶָכָנףֶַהמְּ לֶ,ֶּבֹואּו:ֶֶ"לְּ פּוֶא  ֵהָאסְּ

רֵֶלאֹלִהים דֹוָלהֲֶאׁש  עּוָדהֶַהגְּ ַשרֶָשֵריֶֶ,ֶַהסְּ ָלִכיםֶּובְּ ַשרֶמְּ לּוֶּבְּ ַמַעןֶתֹאכְּ לְּ

ם,ֲֶאָלִפים ֵביה  רֹוכְּ ַשרֶסּוִסיםֶוְּ ַשרִֶגּבֹוִריםֶּובְּ ַשרֶַהֹכל,ֶֶּבְּ ִׁשִייםֶֶֶ:ּובְּ ַגםֶָחפְּ

דֹוִלים,ֶַוֲעָבִדים ַגםֶגְּ ַטִניםֶוְּ ֶ.ֶ"ַגםֶקְּ

ֶ

םֶֶֶ"21-19ֶיטֶֶההתגלות אֹוֵתיה  ִצבְּ ץֶוְּ ֵכיֶָהָאר  תֶַמלְּ א  תֶַהַחָּיהֶוְּ ָרִאיִתיֶא  וְּ

ָבאֹו ָחָמהֶַּבּיֹוֵׁשבֶַעלֶַהסּוסֶּוִבצְּ ִאָתּהֶֶ.ֶנ ֱאָסִפיםֶַלֲעשֹותִֶמלְּ ָסהֶוְּ פְּ ַהַחָּיהִֶנתְּ

ִביאֶ ֵליֶַתוֶנְּ ַקּבְּ תֶמְּ ָצעּוָתםֶא  מְּ א  ָעהֶּבְּ ִהתְּ יָהֶוְּ ָפנ  תֶָהאֹותֹותֶלְּ ָעָשהֶא  רֶׁש  ק  ַהש 

ָמּה ַצלְּ ַתֲחִויםֶלְּ תֶַהִמׁשְּ א  לֲֶאַגםֶָהֵאׁשֶַהּבֹוֵערֶ;ֶַהַחָּיהֶוְּ כּוֶַחִּייםֶא  לְּ ׁשְּ ַנִיםֶהֻּ ַהשְּ

ִרית ָגפְּ בֶַהּיֹוֵצאתִֶמפִֶֶ.ּבְּ ר  גּוֶַּבח  רְּ ָאִריםֶנ ה  ַהִנׁשְּ ָכלֶַּבֲעֵליֶֶ,ֶיֶַהּיֹוֵׁשבֶַעלֶַהסּוסוְּ וְּ

ָשָרם עּוִֶמּבְּ ֶ".ַהָכָנףֶָשבְּ

ֶ

ֶ
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 13פרק                      

  יום הדין של אלוהים לכל האנשים             

 פורענויות ותחיית המתים  

 .ֶֶבנושאֶשניֶימיֶדיןֶושתיֶתחיות3ֶראהֶגםֶפרקֶ

ֶֶהאבֶנתןֶלבנוֶאתֶהסמכותֶ.ֶאלאֶגםֶשופט,ֶישועֶהמשיחֶאינוֶרקֶמושיע

ֶֶ.לשפוטֶאתֶהאנשים

ַידֶַהֵּבן...ֶ"ֶ"22ֶיוחנן ה  ָפטֶּבְּ תֶָכלֶַהִמׁשְּ ָלאֶָנַתןֶא  ֶָהָאבֵֶאינ נּוֶׁשֹוֵפטִֶאיׁש,ֶא 
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ֶ

ֶ

ֶ 

כלֶהאנשיםֶשקבוריםֶ.ֶאתֶהסמכותֶלקבלֶהחלטותגםֶנתןֶלבנוֶהואֶֶאבל

אלהֶשעשוֶמעשיםֶ;ֶבקבריהםֶישמעוֶאתֶקולוֶשלֶבןֶאלוהיםֶויתייצבֶו

ישועֶֶ.ֶיקומוֶלחייםֶבגיהנום,ֶואלהֶשעשוֶמעשיםֶרעים;ֶֶיקומוֶלחיים,ֶטובים

 .ֶזמני-לאֶאומרֶשזהֶיהיהֶאירועֶבו

ֶשאול.ֶמדברֶעלֶתחייהֶראשונהֶועלֶתחייהֶשנייהאלוהיםֶ,ֶבהתגלות

האנשיםֶ)במהלךֶהתחייהֶהראשונהֶהמאמיניםֶשהשליחֶאומרֶלנוֶ

יקומוֶלתחייהֶבתחייהֶֶ(ֶהאנשיםֶהרעים)והכופריםֶ,ֶיקומוֶלתחייה(ֶהטובים

ֶ.ֶהשנייה

ֶ

ָכֵעתִֶהיא,ֶֶ"30-25ֶה  יוחנן ַהֵמִתיםֶָאֵמןֶָאֵמןֲֶאִניֶאֹוֵמרֶָלכ ם,ֶָתבֹואֶָׁשָעה,ֶוְּ ׁש 

מֹו,ֶֶ ַעצְּ ָלָאבֵֶיׁשֶַחִּייםֶּבְּ ֵׁשםֶׁש  יּו.ִֶכיֶכְּ ִעיםִֶיחְּ ַהשֹומְּ ן־ָהֱאֹלִהיםֶוְּ תֶקֹולֶּב  עּוֶא  מְּ ִיׁשְּ

ָפט,ִֶכיֶֶ כּותֶָנַתןֶלֹוֶַלֲעשֹותִֶמׁשְּ מֹו.ֶַגםֶַסמְּ ַעצְּ יּוֶלֹוֶַחִּייםֶּבְּ ִּיהְּ ָכְךֶַגםֶָנַתןֶַלֵּבןֶׁש 

ן־ָהָאָדםֶהּוא.ֶַאלִֶתֶ עּוֶֶּב  מְּ רִֶיׁשְּ ב  ֵניֶק  ָכלֶׁשֹוכְּ הּוֶַעלֶזֹאת,ִֶכיֶָתבֹואֶָׁשָעהֶׁש  מְּ תְּ

לֶֶ קּוָמהֶׁש  עֹוֵשיֶָהָרעִֶלתְּ לֶַחִּייםֶוְּ קּוָמהֶׁש  אּוֶעֹוֵשיֶַהּטֹובִֶלתְּ ֵיצְּ תֶקֹולֹו,ֶוְּ א 

ֲאִניֶׁשֹוֵמַעֶאֲֶ ִפיֶָמהֶש  ָפט.ֵֶאיןֲֶאִניֶָיכֹולֶַלֲעשֹותֶָדָברִֶמִלִּבי.ֶלְּ ִניֶׁשֹוֵפט.ִֶֶמׁשְּ

ִחי.ֶ" צֹוןֶׁשֹולְּ תֶרְּ ָלאֶא  צֹוִניֶא  תֶרְּ ַבֵקׁשֶא  ִניֶמְּ ֵאינ  ֵניֶׁש  ָפִטיֶצֹוֵדק,ִֶמפְּ ֶּוִמׁשְּ

 

 

שופטֶכלֶֶ,ֶהשליחֶכותבֶשבאחריתֶהימיםֶשאול,ֶבמכתבוֶלקורינתים

.ֶֶיקרהלאֶידועֶמתיֶבדיוקֶזהֶ.ֶהאנשיםֶיבחןֶאתֶמעשיהםֶשלֶהמאמינים

מעשיהםֶשטרםֶֶ,ֶשכאשרֶמאמיניםֶיעלוֶלשמיים,ֶֶאבלֶאניֶחושבֶשזהֶברור

ֶ.ֶהושלמוֶלאֶיעלוֶאיתם

ֶ
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סֹודֶֶֶ"15-11ֶקורינתים א ג  סֹודֶַאֵחרֶזּוָלִתיֶַהיְּ ַהִניַחֶיְּ ִכיִֶאיׁשֶלֹאֶיּוַכלֶלְּ

סֹודֶַהזֶ  נ הֶַעלֶַהיְּ ָכלִֶאיׁש,ִֶאםִֶיבְּ הּואֵֶיׁשּוַעֶַהָמִׁשיַח.ֶוְּ ַנח,ֶוְּ הֻּ ףֶׁש  הֶָזָהבֶאֹוֶכ ס 

ָקרֹותֶאֹוֵֶעץֶאֹוֶָחִצירֶאֹוֶַקׁשֶ ֵכןֶַהּיֹוםֶיֹוִציאֹוֶֶֶ–אֹוֲֶאָבִניםֶיְּ ָּבֵרר,ֶׁש  ַמֲעֵשהּוִֶיתְּ

לֶָכלִֶאיׁשֶָוִאיׁש.ִֶאםֶ תֶַמֲעֵשהּוֶׁש  ַחןֶא  ָהֵאׁשִֶתבְּ ה;ֶוְּ ַגל  ָּבֵאׁשִֶיתְּ ֵניֶׁש  ָלאֹור,ִֶמפְּ

ָּבָנה,ֶ הֶׁש  ָכרֹו.ִֶאםִֶיָשֵרףֶַמֲעֵשהּוֶַיֲעֹמדֶַהַמֲעש  תֶשְּ ַקֵּבלֶָהִאיׁשֶא  ִסיד;ֶֶֶ–יְּ ַיפְּ

ָצלֵֶמֵאׁש. אּודֶמֻּ מֹוִֶיָּוַׁשע,ֶַאְךֶזֹאתֶכְּ ֶ"הּואֶַעצְּ

רֶֶֶ"5ֶקורינתים א ד  םֵֶעת,ֶַעדִֶכיֶָיבֹואֶָהָאדֹוןֲֶאׁש  ר  ט  טּוֶָדָברֶּבְּ פְּ ָלֵכןֶַאלִֶתׁשְּ

תֶַתֲעלּומֹותֶהֶַ בֹותֶַהֵלב.ֶָאזִֶתָנֵתןֶַגםֶיֹוִציאֶָלאֹורֶא  ׁשְּ תֶַמחְּ הֶא  ַגל  ַגםֶיְּ ְךֶוְּ ֹחׁש 

ָכלִֶאיׁשֵֶמֵאתֶָהֱאֹלִהים. ִהָלהֶלְּ ֶֶ"ַהתְּ

 

אחריוֶיבואוֶאלהֶ.ֶאלמותי,ֶישועֶהיהֶהראשוןֶשקםֶלתחייהֶעםֶגוףֶחדש

זהֶיקרהֶכאשרֶ.ֶנצחֶי,ֶגוףֶחדשהםֶיעלוֶלשמייםֶעםֶ;ֶשמשתייכיםֶאליו

הסוףֶֶ.17ֶהשליחֶסיפרֶלנוֶעלֶכלֶבתסלוניקיםֶאֶדֶֶשאול.ֶהואֶיגיעֶבעננים

יעבירֶאתֶֶ,ֶבתוםֶמלכותֶאלףֶהשניםֶשלו,ֶיגיעֶכאשרֶישועֶהמשיח

,ֶֶארץֶחדשיםהשמיםֶוהזהֶיסמןֶאתֶתחילתםֶשלֶ.ֶאביו,ֶממלכתוֶלאלוהים

ֶ.ֶֶלאחרֶיוםֶהדיןֶהאחרון

ֶ

ֶ

ִחַּיתֶַהֵמִתיםֶֶֶ"25-21ֶקורינתיםֶאֶטוֶֶ ֵדיֶָאָדם,ֶַגםֶתְּ ַהָמו תֶָּבאֶַעל־יְּ ּוֵמַאַחרֶׁש 

יּו.ֶַאְךֶֶ ָאָדםֶַהֹכלֵֶמִתים,ֶָכְךֶַגםֶַּבָמִׁשיַחֶַהֹכלֶָיחְּ ּבְּ מֹוֶׁש  ֵכןֶכְּ ֵדיֶָאָדם;ֶׁש  ִהיאֶַעל־יְּ

רֹו:ֶָהִראׁשֹוןֶהּואֶַהָמִׁשיַח;ֶַאֲחרֵֶ ִסדְּ ָחדֶכְּ בֹואֹו,ֶַהַשָּיִכיםֶַלָמִׁשיַח.ֶֶָכלֶא  יֵֶכן,ֶּבְּ

ַבֵּטלֶָכלֶֶ ּיְּ ַאַחרֶׁש  כּותֶלְּ תֶַהַמלְּ ֱאֹלִהיםֶָהָאבֶא  ֹסרֶל  רִֶימְּ ַאֲחֵריֵֶכןֶַהֵקץ,ֶַכֲאׁש 

ָביוֶַתַחתֶֶ תֶָכלֶאֹויְּ ֹלְךֶַעדִֶכיֶָיִשיםֶא  טֹון;ִֶכיֶָעָליוִֶלמְּ ִׁשלְּ כּותֶוְּ ָכלֶַסמְּ ָׁשלֶוְּ ִממְּ

ָליו. ֶֶ"ַרגְּ

ֶ

ַברֶָהָאדֹון:ֶֶֶ"17-15ֶתסלוניקיםֶאֶדֶ ִריםֶָלכ םֶַעל־ִפיֶדְּ ִהֵנהֶזֹאתֶָאנּוֶאֹומְּ

ֵכןֶָהָאדֹוןֶֶ תֶַהֵמִתים,ֶׁש  ִדיםֶא  רִֶנָשֵארֶַעדֶּבֹואֶָהָאדֹוןֶלֹאֶַנקְּ נּוֶַהַחִּייםֲֶאׁש  ֲאַנחְּ
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קֹולֶַשרֶהֶַ ָדה,ֶּבְּ קֻּ לֶפְּ ִריָאהֶׁש  מֹוֵֶיֵרדִֶמןֶַהָשַמִיםִֶּבקְּ ׁשֹוַפרֶֶַעצְּ ָאִכיםֶּובְּ ַמלְּ

ָאִריםֶ נּוֶַהִנׁשְּ ַהֵמִתיםֶַהַשָּיִכיםֶַלָמִׁשיַחֶָיקּומּוִֶראׁשֹוָנה.ֶַאֲחֵריֵֶכןֲֶאַנחְּ ֱאֹלִהים,ֶוְּ

י הֶָתִמידִֶעםֶֶ ָכְךִֶנהְּ תֶָהָאדֹוןֶָּבֲאִויר,ֶוְּ ֹגׁשֶא  ַּבַחִּייםִֶנָלַקחֶַיַחדִֶאָתםֶַּבֲעָנִניםִֶלפְּ

ֶֶ"ָהָאדֹון.

 

לאדוננוֶישועֶֶ,ֶהמאמיניםֶילכוֶלגןֶעדן.ֶהמשפטֶיגיעֶמיידֶלאחרֶהמוות

מקוםֶשלֶחרטהֶרחוקֶֶ,ֶהכופריםֶילכוֶלשאול(.ֶחשובֶעלֶהרוצחֶעלֶהצלב)

ֶ.ֶֶויחכוֶלגזרֶדינםֶהאחרון,ֶמאלוהים

ֶ

ֵׁשםֶֶ"28-27ֶאל העברים ט  ַאֲחֵריֶֶּוכְּ ֵניֶָאָדםֶָלמּותֶַפַעםֶַאַחתֶוְּ ַזרֶַעלֶּבְּ ִנגְּ ׁש 

ַרבֶַפַעםֶַאַחתֶָלֵשאתֲֶחָטֵאיֶַרִּבים,ֶ קְּ הֻּ ָפט,ֶָכְךֶַגםֶַהָמִׁשיַח,ֶַאֲחֵריֶׁש  ֵכןֶַהִמׁשְּ

אֶֶ–יֹוִפיַעֵֶׁשִניתֶ ַיןֶַהֵחטְּ ִענְּ לֹאֶלְּ ַחִכיםֶלֹוִֶליׁשּוָעהֶ.ֶ–ׁש  ֶ"ַלמְּ

ֵדיֶאֹותֹוֶַהָדָברֶֶֶ"7ֶכיפאֶבֶגֶ ִחִּייםֲֶאצּוִריםֶַעל־יְּ ץֶַהנֹוכְּ ָהָאר  אּוָלםֶַהָשַמִיםֶוְּ וְּ

ַׁשע. ֵׁשיֶָהר  ַדןֶַאנְּ ָאבְּ יֹוםֶַהִדין,ֶלְּ מּוִריםֶלְּ ֶ"ָלֵאׁש,ֶׁשְּ

ֶ

 

והמעשיםֶשהםֶֶ,ֶהמאמיניםֶשמתוֶבהאמינםֶבאדוננוֶישועֶהמשיחֶיינצלו

מעשיםֶאלהֶ.ֶעשוֶבשםֶאדוננוֶישועֶדרךֶרוחֶהקודשֶיעקבוֶאחריהֶם

עלֶֶ?ֶעלֶמהֶהסתמכת(.ֶקורינתיםֶאֶג)יישפטוֶעלֶידיֶאלוהיםֶולאֶיישרפוֶ

ֶֶ.(10אפסיםֶבֶ?ֶ)מעשיםֶטוביםֶשאלוהיםֶהכיןֶמראש

ֵריֶהֶֶַ"13ֶידֶֶההתגלות ֹתב:ֶ'ַאׁשְּ ִתיֶקֹולִֶמןֶַהָשַמִיםֶאֹוֵמר:ֶ"כְּ רֶֶָׁשַמעְּ ֵמִתיםֲֶאׁש 

םֶֶ ָּינּוחּוֵֶמֲעָמָלם,ִֶכיֶַמֲעֵשיה  תֶָהרּוַח,ֶ"ׁש  ר  ֵמִתיםֶָּבָאדֹוןֵֶמַעָתה.'"ֶ"ֵכן!",ֶאֹומ 

ם.ֶ" ִכיםֶַאֲחֵריה  ֶהֹולְּ

ֶ
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תחייתֶהמתיםֶהראשונהֶתתרחשֶלפניֶמלכותֶאלףֶ,ֶעלֶפיֶישועֶהמשיח

ישלטוֶביחדֶעםֶהמשיחֶֶ,ֶֶהמשיח,ֶהקדושיםֶשלֶהודֶרוממותו.ֶהשנים

ֶ.ֶגםֶדניאלֶניבאֶעלֶזה.ֶלמשךֶאלףֶשנים

ֶ

ָיָדם.ֶֶֶ"6-4ֶכ  ההתגלות ָפטִֶנַתןֶּבְּ םֶּוִמׁשְּ בּוֲֶעֵליה  ַישְּ אֹות;ִֶהתְּ ָרִאיִתיִֶכסְּ

ַתֲחוּוֶ רֶלֹאִֶהׁשְּ הֲֶאׁש  ֵאל  ַברֱֶאֹלִהים,ֶוְּ ַעלֶדְּ ֱעָרִפיםֶַעלֵֶעדּותֵֶיׁשּוַעֶוְּ ׁשֹותֶַהנ  ַנפְּ וְּ

כּוִֶעםֶַהָמִׁשיַחֶֶ ַעלֶָיָדםֶָחיּוֶּוָמלְּ ָחםֶוְּ תֶַהָתוֶַעלִֶמצְּ לּוֶא  לֹאִֶקּבְּ ָמּהֶוְּ ַצלְּ ַלַחָּיהֶּולְּ

ִחָּיהֶֶ ףֶַהָשִנים.ֶזֹאתֶַהתְּ ל  ָארֶַהֵמִתיםֶלֹאֶָחיּוֶַעדֶֹתםֶא  ףֶָׁשִנים.ֶׁשְּ ל  א 

ִחָּיהֶָהִרֶ קֹוֶַּבתְּ לְּ ח  ָקדֹוׁשִֶמיֶׁש  ָשרֶוְּ אֻּ הֵֶאיןֶַלָמו תֶָהִראׁשֹוָנה.ֶמְּ אׁשֹוָנה;ֶַעלֵֶאל 

ףֶָׁשִנים. ל  כּוִֶאתֹוֶא  לְּ ִימְּ ַלָמִׁשיַחֶוְּ ֱאֹלִהיםֶוְּ יּוֶֹכֲהִניםֶל  טֹון,ִֶכיִֶיהְּ ֶֶ"ַהֵשִניִֶׁשלְּ

ָלָכהֶַעדֶֶֶ"28-18ֶדניאל ז  ַיֲחִזיקּוֶַּבַממְּ ָלָכהֶוְּ תֶַהַממְּ לּוֶא  ַקּבְּ יֹוןֶיְּ לְּ דֹוֵׁשיֶע  ּוקְּ

ַעדֶ דֹוֵׁשיֶֶעֹוָלםֶוְּ לֶקְּ תִֶדיָנםֶׁש  ָדןֶא  ָּבאֶַעִתיקֶַהָּיִמיםֶוְּ ֵמיֶעֹוָלִמים.ֶ)...(ֶַעדֶׁש  עֹולְּ

טֹוןֶ ַהִשלְּ כּותֶוְּ ַהַמלְּ ָלָכה.ֶ)...(ֶוְּ ֱחִזיקּוֶַּבַממְּ דֹוִׁשיםֶה  ַהקְּ ַמןֶוְּ ִהִגיַעֶַהזְּ יֹון,ֶוְּ לְּ ע 

נּוֶ ָלכֹותֶַתַחתֶָכלֶַהָשַמִיםִֶיָנתְּ ַלתֶַהַממְּ דֻּ י הֶֶּוגְּ תֹוִֶתהְּ ַלכְּ יֹון.ֶַממְּ לְּ דֹוֵׁשיֶע  ַעםֶקְּ לְּ

עּוֶלֹו.ֶַעדֶָכאןֶסֹוףֶַהָדָבר.ֶַוֲאִניֶֶ מְּ ִיׁשְּ דּוֶוְּ טֹונֹותֶַיַעבְּ ָכלֶַהִשלְּ כ תֶעֹוָלםֶוְּ ל  ַממְּ

ִלִּביֶ תֶַהָדָברֶּבְּ א  ַתָנהֶוְּ ֹתַארֶָפַניִֶהׁשְּ ִהילּוִניֶוְּ ֹאדִֶהבְּ בֹוַתיֶמְּ ׁשְּ ָדִנֵּיאל,ֶַמחְּ

ִתֶ ֶ"י.ָׁשַמרְּ

םֵֶיׁשּוַע:ֶֶ"28ֶמתיֶיטֶ ִכיםֶַאֲחַרי,ֶֶ'ָאַמרֶָלה  םֶַההֹולְּ ָאֵמן.ֶאֹוֵמרֲֶאִניֶָלכ ם,ֶַאת 

םֶַעלֶֶ בּוֶַגםֶַאת  בֹודֹו,ֵֶתׁשְּ ן־ָהָאָדםֵֶיֵׁשבֶַעלִֶכֵסאֶכְּ ִריָאהֶּוב  ַחֵדׁשֶַהּבְּ רִֶתתְּ ַכֲאׁש 

ֵנים־ָעָשרִֶׁשֶ תֶׁשְּ ֹפטֶא  אֹותִֶלׁשְּ ֵנים־ָעָשרִֶכסְּ ָרֵאלׁשְּ ֵטיִֶישְּ ֶ.ֶ"ֶ'בְּ

ֶ

ִאםֶֶֶ"3-2ֶקורינתיםֶאֶוֶֶ תֶָהעֹוָלם?ֶוְּ טּוֶא  פְּ דֹוִׁשיםִֶיׁשְּ ַהקְּ ִעיםֶׁש  כ םֶיֹודְּ ַהִאםֵֶאינְּ

יֹוֵתר?ֶֶ עּוִטיםֶּבְּ ָיִניםֶַהפְּ ֹפטֶָּבִענְּ ָגִליםִֶלׁשְּ סֻּ כ םֶמְּ טּו,ֵֶכיַצדֵֶאינְּ פְּ תֶָהעֹוָלםִֶתׁשְּ א 

נּוֶנִֶ ֲאַנחְּ ִעיםֶׁש  כ םֶיֹודְּ ַחֵּייֶֶַהִאםֵֶאינְּ ָבִריםֶַהַשָּיִכיםֶלְּ ֵכןֶדְּ ָאִכים?ֶָכלֶׁש  ֹפטֶַמלְּ ׁשְּ

ֶֶ"יֹוםֶיֹום!

ֶ

ֶ
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הראשוןֶעםֶֶֶ-השליחֶמדברֶעלֶשניֶימיֶדיןֶֶשאול,ֶבאגרתוֶלטימותיוס

והשניֶבסוףֶממלכתֶ,ֶבתחייתֶהמתיםֶהראשונה,ֶהופעתוֶשלֶהמשיח

שבוֶהכופריםֶיקומוֶלתחייהֶכדיֶלעמודֶֶ,ֶבתחייתֶהמתיםֶהשנייה,ֶהמשיח

ֶ.ֶֶלדין

ֶ

ֵניֶַהָמִׁשיַחֶֶ"1ֶטימותיאוסֶבֶדֶ ִלפְּ ֵניֱֶאֹלִהיםֶוְּ ָךִֶלפְּ ָעִתידֲֶֶאִניֵֶמִעידֶּבְּ ֵיׁשּוַעֶה 

כּותֹוֶ)...(. ַמלְּ הֹוָפָעתֹוֶּובְּ תֶַהֵמִתיםֶּבְּ א  תֶַהַחִּייםֶוְּ ֹפטֶא  ֶֶ"ִלׁשְּ

ֶ

 

כאשרֶ,ֶישועֶהמשיחֶמדברֶבמתיֶיגֶעלֶיוםֶהדיןֶבסוףֶהשלטוןֶהמשיחי

כנראהֶשעדייןֶקיימיםֶכופריםֶבתקופתֶשלטוןֶֶ.ֶהכופריםֶיעמדוֶלדין

הרבהֶאנשיםֶ,ֶןֶמשוחררֶכעבורֶאלףֶשניםמכיווןֶשכאשרֶהשט,ֶהמשיח

המלאכיםֶיביאוֶאותםֶלפניֶֶ,ֶביוםֶהדיןֶהאחרון,ֶאולם.ֶעדייןֶתומכיםֶבו

גםֶהםֶיישפטוֶֶ,ֶבדיוקֶכמוֶהכופריםֶשמתוֶוקמוֶלתחייֶהֶ.ישועֶהשופט

ֶ.ֶזהֶגםֶהמקוםֶשאליוֶהשטןֶילך.ֶואחרֶכךֶיושלכוֶלכבשןֶשלֶאש

ֶ

ֶ

מֹוֶֶֶ"43-40ֶמתיֶיגֶ ֵכן,ֶכְּ ִפיםֶאֹוָתםֶֶּובְּ שֹורְּ תֶָהֲעָשִביםֶָהָרִעיםֶוְּ ִפיםֶא  אֹוסְּ ׁש 

תֹוֶֶ ַלכְּ טּוִֶמַממְּ ָאָכיוִֶויַלקְּ תֶַמלְּ ַלחֶא  ן־ָהָאָדםִֶיׁשְּ ֵקץֶָהעֹוָלם.ֶּב  י הֶּבְּ ֵאׁשֶָכְךִֶיהְּ ּבְּ

לֶַתנּורֶָהֵאׁש;ֶׁשֶָ ִליכּוֶאֹוָתםֶא  ַיׁשְּ ַׁשע,ֶוְּ תֶָכלֶעֹוֵשיֶָהר  א  ֵׁשלֹותֶוְּ תֶָכלֶַהַמכְּ םֶֶא 

ם.ִֶמיֶ כ תֲֶאִביה  ל  ַממְּ ׁשֶּבְּ מ  ֲהרּוֶַהַצִדיִקיםֶַכש  ָלָלהֶַוֲחִריַקתֶַהִשַנִים.ֶָאזִֶיזְּ יּוֶַהיְּ ִיהְּ

ַמע!"ֶ)...ֶ( ִּיׁשְּ ַנִיםֶלֹו,ֶׁש  ָאזְּ ֶׁש 

ָׁשִעיםֶֶֶ"50-49ֶמתיֶיגֶ תֶָהרְּ ִדילּוֶא  ַיבְּ אּוֶוְּ ָאִכיםֵֶיצְּ ֵקץֶָהעֹוָלם.ֶַהַמלְּ י הֶּבְּ ָכְךִֶיהְּ

ָלָלהֶַוֲחִריַקתִֶמֵּבי יּוֶַהיְּ לֶַתנּורֶָהֵאׁש;ֶָׁשםִֶיהְּ ִליכּוֶאֹוָתםֶא  ַיׁשְּ ןֶַהַצִדיִקיםֶוְּ

ֶַהִשַנִים."
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ממלכתֶהמשיחֶתעבורֶ,ֶמלכותֶאלףֶהשנים,ֶבסוףֶממלכתֶהמשיח

שניםֶעשרֶהשליחיםֶישפטוֶאתֶשניםֶעשרֶשבטיֶֶ.לממלכהֶשלֶאביו

 .ֶישראל

האםֶֶ.ֶנראהֶשיוםֶהדיןֶהזהֶאינוֶקשורֶלשניֶימיֶהדיןֶבהםֶעסקנוֶלפניֶכן

מכיווןֶשישראלֶהיאֶבבתֶֶ,ֶכן?ֶשניםֶעשרֶשבטיֶישראלֶיקבלוֶיחסֶמיוחֶד

אבלֶאניֶלאֶמוצאֶשוםֶסימוכיןֶבכתביֶֶ.ֶזהֶייתכןֶמאוד,ֶעינוֶשלֶאלוהים

,ֶבכתביֶהקודש.ֶנהֶעבורֶשניםֶעשרֶהשבטיםֶהאלההקודשֶליחסֶשו

ֶ.ֶעבורֶיהודיםֶולאֶיהודיםֶכאחדֶ-אמונהֶבמשיחֶהיאֶמכרעתֶ

ֶ

נּוֶֶ"28-27ֶמתיֶיטֶ ָהַלכְּ נּוֶַהֹכלֶוְּ נּוֶָעַזבְּ ָאַמרֵֶאָליו:ֶ"ִהֵנהֲֶאַנחְּ ֵהִגיבֵֶכיָפאֶוְּ

םֵֶיׁשּוַע:ֶ"אֶָ י הֶָלנּו?"ֶָאַמרֶָלה  יָך,ִֶאםֵֶכןֶָמהִֶּיהְּ םֶַאֲחר  ֵמן.ֶאֹוֵמרֲֶאִניֶָלכ ם,ֶַאת 

בֹודֹו,ֶ ן־ָהָאָדםֵֶיֵׁשבֶַעלִֶכֵסאֶכְּ ִריָאהֶּוב  ַחֵדׁשֶַהּבְּ רִֶתתְּ ִכיםֶַאֲחַרי,ֶַכֲאׁש  ַההֹולְּ

ֵטיֶ ֵנים־ָעָשרִֶׁשבְּ תֶׁשְּ ֹפטֶא  אֹותִֶלׁשְּ ֵנים־ָעָשרִֶכסְּ םֶַעלֶׁשְּ בּוֶַגםֶַאת  ֵתׁשְּ

ָרֵאל." ִֶישְּ

ֶ

ַׁשםֶ"16ֶמרקוסֶטזֶ לֹאֶַיֲאִמיןֶי אְּ ָּבלִֶיָּוַׁשע,ֶּוִמיֶׁש  ִנטְּ ֶ."ַהַמֲאִמיןֶוְּ

ֶ

ֶ

ֶ

ֶ

ֶ

ֶ
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 ֶֶ,נוסח השליחים אומר

 (. 7סעיף ." )כאשר הוא יבוא לשפוט את החיים והמתים"... 

שמורכבֶמשניםֶעשרֶסעיפיםֶומוקראֶבתפילותֶיוםֶראשוןֶֶ,ֶבאותוֶנוסח

הואֶעלהֶלשמייםֶֶ,ֶֶ"אומרֶעלֶישוע6ֶסעיףֶ,ֶבהרבהֶכנסיותֶפרוטסטנטיות

הואֶיבואֶֶ,ֶֶ"7עלֶפיֶסעיףֶ,ֶומשם",ֶויושבֶלימינוֶשלֶאלוהיםֶהאבֶהכלֶיכול

 ".ֶלשפוטֶאתֶהחייםֶוהמתים

.ֶֶאבלֶמביעֶאתֶאותםֶרעיונות,ֶנוסחֶועידתֶניקאהֶמנוסחֶקצתֶאחרת

הרבהֶ,ֶשעלֶפיֶכתביֶהקודשמכיווןֶ,ֶמדוברֶבווידויֶתמציתיֶומקיףֶמאוד

 .ֶֶאירועיםֶנוספיםֶיתרחשוֶלפניֶיוםֶהדיןֶהאחרון

שאנוֶמחפשיםֶאתֶהתקווהֶהמבורכתֶ,ֶטיטוס,ֶהשליחֶכותבֶלאחיוֶשאול

דבריֶֶ,ֶובכן?ֶמתיֶזהֶיקרה.ֶואתֶההופעהֶהמפוארתֶשלֶישועֶהמשיח

בתסלוניקיםֶאֶדֶהואֶאומרֶשאדוננוֶישועֶֶ.ֶהשליחֶאינםֶברוריםֶבהקשרֶזה

אלהֶשמתוֶֶ.ֶֶהחייםֶוהמתיםֶכאחד,ֶמאמיניו/רֶלאסוףֶאתֶילדיֶויחזו

זוֶהיאֶתחייתֶהמתיםֶֶ.ֶבהאמינםֶבמשיחֶיקומוֶלתחייהֶויקבלוֶגוףֶחדש

 .ֶֶהראשונה

מכיווןֶשהמתיםֶשלאֶהאמינוֶבמשיחֶלאֶ,ֶשיהיהֶמשפט,ֶהגיוניֶלהניח

ואזֶהםֶיעמדוֶֶ,ֶהםֶצריכיםֶלחכותֶלתחייתֶהמתיםֶהשנייה.ֶיקומוֶלתחייה

 .ֶֶלדין

שתהיהֶמלכותֶמשיחיתֶ,ֶלמשל.ֶנוסחֶהשליחיםֶאינוֶכוללֶדבריםֶנוספים

וגםֶזהֶֶ,ֶלאחרֶמכן.ֶהשטןֶיהיהֶקשורֶבמשךֶאלףֶשנים.ֶשלֶאלףֶשנים

 .ֶֶעםֶישראלֶימירֶאתֶדתוֶויהיהֶברכהֶלעולםֶכולו,ֶחשוב

בקרבֶשיפרוץֶלאחרֶֶ.ֶהשטןֶישוחררֶלזמןֶקצר,ֶאחריֶמלכותֶאלףֶהשנים

לאחרֶמכןֶיגיעוֶתחייתֶהמתיםֶויוםֶהדיןֶהאחרוןֶֶ.ֶןאלוהיםֶינקוםֶבשט,ֶמכן

 .ֶשלֶהרשעים

כדיֶֶ.ֶהמאמיניםֶהאמיתייםֶיצפוֶלהופעהֶהמפוארתֶשלֶמושיעםֶואדונם

 .ֶֶלהצטרףֶאליו
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הסיבהֶ?ֶאיךֶזהֶיכולֶלהיותֶשהפרטיםֶהאלהֶחסריםֶבאניֶמאמיןֶנוצרֶי

 .קתולית-לכךֶהיאֶשהנוסחיםֶהאלהֶנכתבוֶעלֶידיֶהכנסייהֶהרומית

לאֶ,ֶמכיווןֶשמיֶשמאמיןֶבבן,ֶאולםֶהמאמיניםֶאינםֶמצפיםֶליוםֶהדיןֶהזה

 .ֶֶיעמודֶלדין

 אדוני הנבואות על יום  

 .ֶמורחקיםֶמהעולםֶומושלכיםֶלכבשןֶהלוהט,ֶהרשעיֶם,ֶהכופרים

אלֶֶ(ֶמלכותֶאלףֶהשנים)יעברוֶמממלכתֶהבןֶ,ֶהצדיקים,ֶהמאמינים

 (.ֶהשמייםֶוהארץֶהחדשיםֶ)ממלכתֶהאבֶ

 

ֵמיָׁשִרים.ִֶויִהיֶיהוהֶֶֶ"10-9ֶתהיליםֶטֶ ִמיםֶּבְּ אֻּ קֶָיִדיןֶלְּ ד  צ  ֹפט־ֵתֵבלֶּבְּ הּואִֶיׁשְּ וְּ

ִעתֹותֶַּבָצָרה. ָגבֶלְּ ָגבֶַלָדְךִֶמשְּ ֶֶ"ִמשְּ

ִׁשיעּוהּו,ִֶכיֶֶֶ"42-41ֶמתיֶיבֶ ַירְּ הֶוְּ ָפטִֶעםֶַהדֹורֶַהז  ֵוהֶָיקּומּוֶַּבִמׁשְּ ֵׁשיִֶנינְּ ַאנְּ

ׁשּוָבהִֶּבקְֶּ רּוִֶּבתְּ ַכתֶַהָדרֹוםֶָתקּוםֶֶָחזְּ ִהֵנהֶָגדֹולִֶמּיֹוָנהֶָכאן.ֶַמלְּ ִריַאתֶיֹוָנה;ֶוְּ

תֶֶ ֹמַעֶא  ץִֶלׁשְּ ֵצהֶָהָאר  ִׁשיַעֶאֹותֹו,ִֶכיֶָּבָאהִֶמקְּ ַתרְּ הֶוְּ ָפטִֶעםֶַהדֹורֶַהז  ַּבִמׁשְּ

ֹלֹמהֶָכאן." ִהֵנהֶָגדֹולִֶמשְּ ֹלֹמה;ֶוְּ ַמתֶׁשְּ ֶָחכְּ

ֶ

י הֶֶ"50-49ֶמתיֶיגֶ ָׁשִעיםֶֶָכְךִֶיהְּ תֶָהרְּ ִדילּוֶא  ַיבְּ אּוֶוְּ ָאִכיםֵֶיצְּ ֵקץֶָהעֹוָלם.ֶַהַמלְּ ּבְּ

ָלָלהֶַוֲחִריַקתֶ יּוֶַהיְּ לֶַתנּורֶָהֵאׁש;ֶָׁשםִֶיהְּ ִליכּוֶאֹוָתםֶא  ַיׁשְּ ִמֵּביןֶַהַצִדיִקיםֶוְּ

ֶַהִשַנִים."

ֶ

נּוֶֶ"28-27ֶמתיֶיטֶ ָאַמרֵֶאָליו:ֶ"ִהֵנהֲֶאַנחְּ נּוֵֶהִגיבֵֶכיָפאֶוְּ ָהַלכְּ נּוֶַהֹכלֶוְּ ָעַזבְּ

םֶ םֵֶיׁשּוַע:ֶ"ָאֵמן.ֶאֹוֵמרֲֶאִניֶָלכ ם,ֶַאת  י הֶָלנּו?"ֶָאַמרֶָלה  יָך,ִֶאםֵֶכןֶָמהִֶּיהְּ ַאֲחר 

בֹודֹו,ֶ ן־ָהָאָדםֵֶיֵׁשבֶַעלִֶכֵסאֶכְּ ִריָאהֶּוב  ַחֵדׁשֶַהּבְּ רִֶתתְּ ִכיםֶַאֲחַרי,ֶַכֲאׁש  ַההֹולְּ

םֶַעלֶׁשְֶּ בּוֶַגםֶַאת  ֵטיֵֶתׁשְּ ֵנים־ָעָשרִֶׁשבְּ תֶׁשְּ ֹפטֶא  אֹותִֶלׁשְּ ֵנים־ָעָשרִֶכסְּ

ָרֵאל." ִֶישְּ
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ֶ

 

לאחרֶשהשטןֶקיבלֶאתֶֶ,ֶיוםֶהדיןֶהשניֶיתקייםֶבסוףֶמלכותֶאלףֶהשנים

אלהֶשדחוֶאתֶישועֶֶביחדֶעםֶכלֶתומכיוֶוכלֶ,ֶמקומוֶהסופיֶבגיהנום

הםֶֶ;ֶלאחרֶמכןֶתתרחשֶתחייתֶהמתיםֶהשנייהֶשלֶהכופרים.ֶהמשיח

למקוםֶשנקראֶבפיֶאדוננוֶישועֶמקוםֶשלֶבכיֶֶ,ֶביחדֶעםֶהשטן,ֶיושלכו

 .ֶֶמופרדיםֶלגמריֶמאלוהים.ֶוחריקתֶשינייֶם

לאֶ,ֶמכיווןֶשמיֶשמאמיןֶבבן,ֶאולםֶהמאמיניםֶאינםֶמצפיםֶליוםֶהדיןֶהזה

 .ֶֶיורשע

אלאֶאםֶימירוֶאתֶֶ,ֶהיחידהֶשלֶהכופריםֶהיאֶעונשֶנצחיֶמאלוהיֶםהציפייהֶ

אויבֶֶ,ֶזהֶחייבֶלהיותֶנוראֶלחיותֶלנצחֶעםֶהשטן.ֶדתםֶבעודםֶבחיים

זהֶנכוןֶעודֶיותרֶמכיווןֶֶ.ֶחרטהֶוכאבֶנצחייםֶבגללֶחטאיםֶשבוצעוֶ-אלוהיםֶ

מכיווןֶשהואֶואביוֶאינםֶֶ,ֶשאדוננוֶישועֶהזהירֶאתֶעמוֶלעתיםֶכהֶקרובות

 .ֶיםֶשאנשיםֶיאבדוֶלנצֶחרוצ

ביןֶאםֶהואֶרוצהֶלהכירֶבזהֶ,ֶכלֶאדםֶהואֶאויבֶשלֶאלוהים,ֶמעצםֶטבעו

אבלֶהואֶחייבֶלהיכנעֶלרצונוֶֶ,ֶאדםֶיכולֶלהיותֶדתיֶאוֶלאֶדתי.ֶוביןֶאםֶלאו

ֶֶ.אבלֶאףֶאחדֶלאֶרוצהֶלתתֶלאלוהיםֶלשלוטֶבחייו.ֶשלֶאלוהים

ֶ

הּואֶֶ"10-9ֶתהיליםֶטֶ ֵמיָׁשִרים.ִֶויִהיֶיהוהֶֶוְּ ִמיםֶּבְּ אֻּ קֶָיִדיןֶלְּ ד  צ  ֹפט־ֵתֵבלֶּבְּ ִיׁשְּ

ִעתֹותֶַּבָצָרה. ָגבֶלְּ ָגבֶַלָדְךִֶמשְּ ֶֶ"ִמשְּ

ֶ

ַעִמיםֶֶֶ"13ֶתהיליםֶצוֶ קֶוְּ ד  צ  ֹפט־ֵתֵבלֶּבְּ ץִֶיׁשְּ ֹפטֶָהָאר  ִכיֶָבאִֶכיֶָבאִֶלׁשְּ

ֱאמּוָנתֹו. ֶ"ּב 

ֶ

ֶ
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ֶ

 

,ֶֶמתארֶתמונהֶשלֶהמצבֶלפניֶיוםֶהדיןֶשאלוהיםֶעורך'ֶישעיהוֶפרקֶב

?ֶֶהגאיֶם,ֶמהֶמחכהֶלאנשיםֶהיהירים.ֶוכיצדֶאלוהיםֶישפוטֶבאותוֶזמן

:ֶֶגאווהֶהייתהֶגםֶחטאםֶשלֶאדםֶוחווה.ֶאלוהיםֶברורֶמאודֶבענייןֶהזה

ֶ.ֶהאנשיםֶהגאיםֶיושפלֶו,ֶביוםֶהדין.ֶלהיותֶכמוֶאלוהים

ֶ

ֹאנֹו.ֵֶעיֵניֶֶֶ"22-10ֶבֶישעיהֶ ֵניֶַפַחדֶיהוהֶּוֵמֲהַדרֶגְּ ָעָפרִֶמפְּ ִהָּטֵמןֶּב  ּבֹואֶַבצּורֶוְּ

ַבדֹוֶַּבּיֹוםֶַההּוא.ִֶכיֶיֹוםֶֶ ַגבֶיהוהֶלְּ ִנשְּ ַׁשחֶרּוםֲֶאָנִׁשיםֶוְּ הּותֶָאָדםֶָׁשֵפלֶוְּ ַגבְּ

ָׁשֵפל.ֶ ַעלֶָכל־ִנָשאֶוְּ הֶָוָרםֶוְּ ָבאֹותֶַעלֶָכל־ֵגא  הּותֶָהָאָדםֶַליהוהֶצְּ ַׁשחֶַגבְּ )...(ֶוְּ

ָהֱאִליִליםֶָכִלילֶַיֲחֹלף.ֶּוָבאּוֶֶ ַבדֹוֶַּבּיֹוםֶַההּוא.ֶוְּ ַגבֶיהוהֶלְּ ִנשְּ ָׁשֵפלֶרּוםֲֶאָנִׁשיםֶוְּ וְּ

קּומֹוֶַלֲעֹרץֶֶ אֹונֹוֶּבְּ ֵניֶַפַחדֶיהוהֶּוֵמֲהַדרֶגְּ ִחלֹותֶָעָפרִֶמפְּ ִריםֶּוִבמְּ ָערֹותֶצֻּ ִּבמְּ

לּו ץ.ֶ)...(ִֶחדְּ ָׁשבֶהּואֶ.ָהָאר  הֶנ חְּ ַאפֹוִֶכי־ַבמ  ָׁשָמהֶּבְּ רֶנְּ ֶ"ֶָלכ םִֶמן־ָהָאָדםֲֶאׁש 

ֶ

 

אניֶלאֶבטוחֶהאםֶהנבואהֶ.ֶישעיהוֶיגֶמספקֶלנוֶמידעֶנוסףֶעלֶיוםֶהדין

בישעיהוֶיגֶעוסקתֶביוםֶהדיןֶשעורךֶהמשיחֶכאשרֶהואֶחוזרֶעלֶהרֶ

יכול12ֶֶֶפסוקֶ.ֶביוםֶהדיןֶשלֶהאומותֶבסיוםֶמלכותֶאלףֶהשניםאוֶ,ֶהזיתים

 .ֶלהצביעֶעלֶכךֶשהנבואהֶקשורהֶלתחילתֶמלכותו

 אדוני דברי ישעיהו הנביא על יום  

 אנשים חסרי אלוהים ייענשו 
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ֹׁשדִֶמַשַדיֶָיבֹוא.ֶַעל־ֵכןֶֶ"9-6ֶישעיהֶיגֶ ָכל־ָיַדִיםֵֶֶהיִלילּוִֶכיֶָקרֹובֶיֹוםֶיהוהֶכְּ

ִחילּוןֶֶ ָהלּוִֶציִריםֶַוֲחָבִליםֶיֹאֵחזּוןֶַכּיֹוֵלָדהֶיְּ ִנבְּ ַבבֱֶאנֹוׁשִֶיָמס.ֶוְּ ָכל־לְּ יָנהֶוְּ פ  ִתרְּ

ָרהֶֶ בְּ ע  ָזִריֶוְּ ם.ִֶהֵנהֶיֹום־יהוהֶָּבאֶַאכְּ ֵניה  ָהִביםֶפְּ ֵניֶלְּ ָמהּוֶפְּ ל־ֵרֵעהּוִֶיתְּ ִאיׁשֶא 

ַׁשָמהֶוְֶּ ץֶלְּ ָנה.ַוֲחרֹוןֶָאףֶָלשּוםֶָהָאר  ִמידִֶממ  יָהֶַיׁשְּ ֶֶ"ַחָּטא 

ׁשֶֶֶ"13-10ֶישעיהֶיגֶ מ  םֶלֹאֶָיֵהלּוֶאֹוָרםֶָחַׁשְךֶַהש  ִסיֵליה  ֵביֶַהָשַמִיםֶּוכְּ ִכי־כֹוכְּ

ַּבִתיֶ ִהׁשְּ ָׁשִעיםֲֶעֹוָנםֶוְּ ַעל־רְּ ִתיֶַעל־ֵתֵבלֶָרָעהֶוְּ ָיֵרַחֶלֹא־ַיִגיַּהֶאֹורֹו.ֶּוָפַקדְּ ֵצאתֹוֶוְּ ּבְּ

גֶַ אֹוןֵֶזִדיםֶוְּ םֶאֹוִפיר.גְּ ָאָדםִֶמכ ת  ִפיל.ֶאֹוִקירֱֶאנֹוׁשִֶמָפזֶוְּ ֶֶ"ֲאַותֶָעִריִציםֶַאׁשְּ

ֶ

 

 .  באש ובחרב, משפט כנגד כל אדם

 . אנשים חסרי אלוהים ייהרגו בחרב

ֵחָמהִֶכי־ִהֵנהֶיהוהֶָּבֵאׁשֶָיבֹואֶֶ"16-15ֶישעיהֶסוֶ ָהִׁשיבֶּבְּ ֹבָתיוֶלְּ כְּ ַכסּוָפהֶַמרְּ וְּ

ַרּבּוֶ ת־ָכל־ָּבָשרֶוְּ ּבֹוֶא  ַחרְּ ָפטֶּובְּ ַלֲהֵבי־ֵאׁש.ִֶכיֶָבֵאׁשֶיהוהִֶנׁשְּ ַגֲעָרתֹוֶּבְּ ַאפֹוֶוְּ

ֵליֶיהוה. ֶֶ"ַחלְּ

ָיֵסּבּוִֶעםֶֶֶ"12-11ֶמתיֶחֶ ָרחֶּוִמַמֲעָרבֶוְּ ַוֲאִניֶאֹוֵמרֶָלכ ם,ֶַרִּביםֶָיבֹואּוִֶמִמזְּ

ְךֶַאבְֶּ לֶַהֹחׁש  ׁשּוֶא  ֹגרְּ כּותֶיְּ ֵניֶַהַמלְּ כּותֶַהָשַמִים,ֲֶאָבלֶּבְּ ַמלְּ ַיֲעֹקבֶּבְּ ָחקֶוְּ ִיצְּ ָרָהםֶוְּ

ָלָלהֶַוֲחִריַקתֶַהִשַנִים.ֶ" יּוֶַהיְּ  ַהִחיצֹון;ֶָׁשםִֶיהְּ

 

הואֶ,ֶייאספוֶמממלכתוכאשרֶאדוננוֶישועֶאומרֶשכלֶהאנשיםֶהחטאיםֶ

 .ֶמכיווןֶשאדוננוֶישועֶיהיהֶאזֶהמלך,ֶמתייחסֶלסוףֶמלכותֶאלףֶהשנים

 דברי אדוננו ישוע על סופו של העולם הזה

 

ִפיםֶאֹוָתםֶֶֶ"49-40ֶמתיֶיגֶ שֹורְּ תֶָהֲעָשִביםֶָהָרִעיםֶוְּ ִפיםֶא  אֹוסְּ מֹוֶׁש  ֵכן,ֶכְּ ּובְּ

תֹוֶֶ ַלכְּ טּוִֶמַממְּ ָאָכיוִֶויַלקְּ תֶַמלְּ ַלחֶא  ן־ָהָאָדםִֶיׁשְּ ֵקץֶָהעֹוָלם.ֶּב  י הֶּבְּ ֵאׁשֶָכְךִֶיהְּ ּבְּ
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לֶתֶַ ִליכּוֶאֹוָתםֶא  ַיׁשְּ ַׁשע,ֶוְּ תֶָכלֶעֹוֵשיֶָהר  א  ֵׁשלֹותֶוְּ תֶָכלֶַהַמכְּ נּורֶָהֵאׁש;ֶָׁשםֶֶא 

ם.ִֶמיֶ כ תֲֶאִביה  ל  ַממְּ ׁשֶּבְּ מ  ֲהרּוֶַהַצִדיִקיםֶַכש  ָלָלהֶַוֲחִריַקתֶַהִשַנִים.ֶָאזִֶיזְּ יּוֶַהיְּ ִיהְּ

ַמע!"ֶ)...( ִּיׁשְּ ַנִיםֶלֹו,ֶׁש  ָאזְּ ִדילּוֶֶֶׁש  ַיבְּ אּוֶוְּ ָאִכיםֵֶיצְּ ֵקץֶָהעֹוָלם.ֶַהַמלְּ י הֶּבְּ "ָכְךִֶיהְּ

ָׁשִעיםִֶמּבֵֶ תֶָהרְּ ָלָלהֶא  יּוֶַהיְּ לֶַתנּורֶָהֵאׁש;ֶָׁשםִֶיהְּ ִליכּוֶאֹוָתםֶא  ַיׁשְּ יןֶַהַצִדיִקיםֶוְּ

 ַוֲחִריַקתֶַהִשַנִים.ֶ"

 ? אומות או אנשים / האם אדוננו ישוע שופט ארצות

ישֶפרשניםֶשלֶכתביֶ.ֶֶנאמרֶשהגוייםֶייאספוֶכדיֶלעמודֶלדין32ֶבמתיֶכהֶ

אבלֶאםֶ.ֶבאופןֶמילולי,ֶאומות/הקודשֶשאומריםֶשהכוונהֶכאןֶהיאֶלארצות

 .ֶֶוזהֶמאודֶמוזר.ֶהפסוקיםֶהבאיםֶאינםֶמתייחסיםֶלזה,ֶזהֶהיהֶנכון

יכולהֶגםֶלהיותֶֶ'ֶגויים'המילהֶ,ֶאולםֶאםֶמסתכליםֶעלֶהנוסחֶהמקורי

,ֶֶזהֶמתאיםֶיותרֶלפסוקיםֶהבאים".ֶהרבהֶאנשיםֶ"אוֶ"ֶהמוןֶ"מתורגמתֶכ

 .ֶןֶשזהֶמתקשרֶלאנשיםֶשנבחרוֶמבריאתֶהעולםמכיוו

',ֶבפסוקֶמ.ֶאלאֶאםֶמתכווניםֶלישראל,ֶזהֶלאֶיכולֶלהתייחסֶלאומות

האםֶמדוברֶביהודיםֶֶ'.ֶאחדֶמאחיֶהקטניםֶהאלה'אדוננוֶישועֶמדברֶעלֶ

,17ֶֶוביוחנןֶכ49-50ֶֶֶבמתיֶיבֶֶ?ֶהילדיםֶשלו,ֶֶלאֶמאמיניםֶאוֶבתלמידיו

האחיםֶשלוֶהםֶאלהֶ.ֶוהאחיםֶשלו,ֶמיניםאדוננוֶישועֶקוראֶלתלמידיוֶמא

מתיֶכהֶאינוֶמספרֶעלֶאלוהיםֶ,ֶלכן.ֶשעושיםֶאתֶרצונוֶשלֶאביוֶבשמים

 .ֶאלאֶאנשיםֶבאופןֶיחידני,ֶאומות/ששופטֶאתֶהארצות

 דברי אדוננו ישוע על יום הדין האחרון 

 

ָאִכיםִֶאתֹו,ֵֶיֵׁשבֶַעלֶֶֶ"46-31ֶמתיֶכהֶ ָכלֶַהַמלְּ בֹודֹוֶוְּ ן־ָהָאָדםִֶּבכְּ רֶָיבֹואֶּב  ַכֲאׁש 

תֶ ִרידֶא  הֶַהַמפְּ רֹוע  הֶכְּ ִריֵדםֶז הִֶמז  ָפָניוֶָכלֶָהַעִמים.ֶָאזֶַיפְּ פּוֶלְּ ֵיָאסְּ בֹודֹוֶוְּ ִכֵסאֶכְּ

אֶ  ָבִשיםִֶליִמינֹוֶוְּ תֶַהכְּ ַיִציבֶא  ָבִשיםִֶמןֶָהִעִזים,ֶוְּ מֹאלֹו.ֶיֹאַמרֶַהכְּ תֶָהִעִזיםִֶלשְּ

כּותֶַהמּוָכָנהֶָלכ םֶֶ תֶַהַמלְּ ׁשּוֶא  רּוֵכיֶָאִביֶּורְּ לֶַהִנָצִביםִֶליִמינֹו,ֶ'ּבֹואּוֶּבְּ ְךֶא  ל  ַהמ 

םֶאֹוִתי,ֶֶ ֵקית  ִהׁשְּ ֱאֹכל,ֶָצֵמאֶָהִייִתיֶוְּ םִֶליֶל  ַתת  ֵמָאזִֶהָּוֵסדֵֶתֵבל,ִֶכיֶָרֵעבֶָהִייִתיֶּונְּ

םֶאֹוִתי,ֶָערֹוםֶעֹוֵברֶֹאַרחֶ ת  הֶָהִייִתיֶֶֶֶ–ָהִייִתיֶַוֲאַספְּ םֶאֹוִתי,ֶחֹול  ת  ַּבׁשְּ ִהלְּ וְּ

לֶַהִנָצִביםֶ םֵֶאַלי'.ֶ)...(ֶַאֲחֵריֵֶכןֶיֹאַמרֶא  ַמֲאָסרֶָהִייִתיֶּוָבאת  םֶאֹוִתי,ֶּבְּ ת  ּוִבַקרְּ
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לֵֶאׁשֶעֹוָלםֶַהמּוָכנֶָ ִני,ֲֶארּוִרים,ֶא  כּוִֶממ  מֹאלֹו,ֶ'לְּ ָאָכיו,ֶהֶַלשִֶָלשְּ ַמלְּ ִכיֶָרֵעבֶֶָטןֶּולְּ

ֱאֹכל,ֶָצֵמאֶָהִייִתֶ םִֶליֶל  ַתת  לֹאֶנְּ םֶאֹוִתי,ֶָהִייִתיֶוְּ ֵקית  לֹאִֶהׁשְּ עֹוֵברֶֹאַרחֶָהִייִתיֶֶיֶוְּ

םֶאֹוִתי,ֶָערֹוםֶֶ ת  לֹאֲֶאַספְּ ַמֲאָסרֶֶֶ–וְּ הֶּובְּ םֶאֹוִתי,ֶחֹול  ת  ַּבׁשְּ לֹאִֶהלְּ לֹאֶֶ–וְּ וְּ

םֶאֹוִתי'.ֶ ת  ָךֶָרֵעבֶאֹוֶָצֵמאֶֶָיִׁשיבּוֶגִֶַּבַקרְּ רּו,ֶ'ֲאדֹוֵננּו,ֶָמַתיֶָרִאינּוֶאֹותְּ יֹאמְּ םֵֶהםֶוְּ

לֹאֵֶׁשַרתְֶּ ַמֲאָסרֶוְּ הֶאֹוֶּבְּ ָך?'ֶאֹוֶעֹוֵברֶֹאַרחֶאֹוֶָערֹוםֶאֹוֶחֹול  ָאזֶַיֲענ הֶֶנּוֶאֹותְּ

ַטִניםֶֶ ָחדִֶמןֶַהקְּ א  םֶלְּ לֹאֲֶעִשית  יֹאַמר,ֶ'ָאֵמן,ֶאֹוֵמרֲֶאִניֶָלכ ם,ֶָמהֶש  םֶוְּ ָלה 

ם'.ֶָהֵאלֶ  ַחֵּייֶעֹוָלם.ֶ"הֶַגםִֶליֶלֹאֲֶעִשית  ַהַצִדיִקיםֶלְּ ֹענ ׁשֶעֹוָלם,ֶוְּ כּוֶלְּ הֵֶילְּ ֵכןֵֶאל  ֶּובְּ

 

מראה לנו שכאן מדובר   - 46פסוק   -הפסוק האחרון 

 .  ביום הדין האחרון

שניתנוֶלוֶעלֶידיֶֶהואֶמתכווןֶלכלֶאלהֶֶ'ֶאחים'כאשרֶאדוננוֶישועֶאומרֶ

כלֶהאנשיםֶשעבורםֶהואֶהפךֶלהיותֶיקרֶואהובֶֶֶ-ֶהאבֶלהיותֶילדיֶנישואין

הסבלֶהכבדֶשלֶמושיענוֶ.ֶכאשרֶהקריבֶאתֶחייוֶעלֶהצלבֶעבורֶחטאיהם

ֶ.ֶֶמראהֶלנוֶעדֶכמהֶחטאינוֶגדוליםֶונוראים

ֶ

ִמיָדיוֶָאַמר:ֶֶ"49ֶמתיֶיבֶ לֶַתלְּ תֶָידֹוֶא  הֹוִׁשיטֹוֶא  ַאַחי.ֶ"ּובְּ ֶ"ִהֵנהִֶאִמיֶוְּ

לֹאֶַיֲאִמיןֶי ֱאַׁשם."ֶ"16ֶמרקוסֶטזֶ ָּבלִֶיָּוַׁשע,ֶּוִמיֶׁש  ִנטְּ ֶַהַמֲאִמיןֶוְּ

ֶ

רֶָנסּוִֶמָפָניוֶֶֶ"15-11ֶכֶֶההתגלות תֶַהּיֹוֵׁשבֶָעָליו,ֲֶאׁש  א  ָרִאיִתיִֶכֵסאֶָלָבןֶָגדֹולֶוְּ

ם.ֶוְֶּ ָצאֶָלה  ַהָשַמִים,ֶּוָמקֹוםֶלֹאִֶנמְּ ץֶוְּ ַטִניםֶֶָהָאר  תֶַהֵמִתים,ֶַהקְּ ָרִאיִתיֶא 

רֶֶ ַתח,ֵֶספ  רֶַאֵחרִֶנפְּ חּו.ֶַגםֵֶספ  תְּ ָפִריםִֶנפְּ ֵניֶַהִכֵסאֶּוסְּ ִדיםִֶלפְּ דֹוִלים,ֶעֹומְּ ַהגְּ וְּ

ם.ֶֶ ִפיֶַמֲעֵשיה  ָפִרים,ֶלְּ תּוִביםֶַּבסְּ ָבִריםֶַהכְּ טּוִֶמתֹוְךֶַהדְּ פְּ ַהֵמִתיםִֶנׁשְּ ַהַחִּיים.ֶוְּ

תֶ ִאיׁשִֶאיׁשֶַהָּיםֶָנַתןֶא  ם,ֶוְּ תֵֶמֵתיה  נּוֶא  אֹולֶָנתְּ רֶּבֹו,ֶָמו תֶּוׁשְּ ַהֵמִתיםֲֶאׁש 

לֲֶאַגםֶָהֵאׁש.ֶז הּוֶַהָמו תֶַהֵשִניֶֶ כּוֶא  לְּ ׁשְּ אֹולֶהֻּ ַהשְּ ם.ֶַהָמו תֶוְּ ִפיֶַמֲעֵשיה  טּוֶלְּ פְּ ִנׁשְּ

ַלְךֶ– ׁשְּ רֶַהַחִּיים,ֶהֻּ ֵספ  ָצאֶָכתּובֶּבְּ לֹאִֶנמְּ לֲֶאַגםֶָהֵאׁש.ֲאַגםֶָהֵאׁש.ֶּוִמיֶׁש  ֶ"ֶא 
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 14פרק 

  השמיים והארץ החדשים         

אנוֶמביניםֶאתֶהצורךֶבארץֶ,ֶכן?ֶמדועֶישֶצורךֶבשמייםֶוארץֶחדשים

ומנוצלתֶעלֶידיֶהמיןֶֶ,ֶמוכתמתֶומזוהמתֶבחטאֶתהארץֶהנוכחי;ֶחדשה

אבלֶבסופוֶשלֶדברֶ,ֶהארץֶתתחדשֶבתקופתֶמלכותֶאלףֶהשנים.ֶהאנושי

 .ֶֶלאחרֶשהקודמיםֶגוועוֶונשרפו,ֶוגםֶשמייםֶחדשים,ֶֶיהיוֶארץֶחדשהֶלגמרי

 :  המחבר של ספר תהילים משתמש בנוסח הבא 

בֹודֹו.ִֶמיֶַכיהוהֱֶאֹלֵהינּוֶֶָרםֶֶ"5-4ֶתהיליםֶקיגֶ ַעל־ָכל־גֹוִיםֶיהוהֶַעלֶַהָשַמִיםֶכְּ

ת. ִּביִהיֶָלָׁשב  ֶ"ַהַמגְּ

 

.ֶשםֶנמצאתֶתהילתו.ֶמסתברֶשאלוהיםֶנמצאֶבמרחבֶגדולֶיותרֶמהשמיים

ֶ:ֶֶויוחנןֶכתב,ֶֶאדוננוֶישועֶהראהֶאתֶזהֶליוחנןֶולנו

רֶָנסּוִֶמָפָניוֶֶָרִאיִתיֶֶ"11ֶכֶֶההתגלות תֶַהּיֹוֵׁשבֶָעָליו,ֲֶאׁש  א  ִכֵסאֶָלָבןֶָגדֹולֶוְּ

ם. ָצאֶָלה  ַהָשַמִים,ֶּוָמקֹוםֶלֹאִֶנמְּ ץֶוְּ ֶ"ָהָאר 

ֶ

 

הםֶ,ֶבגללֶחטאיֶהעברֶשלהם.ֶהארץֶוהשמייםֶנמלטיםֶמקדושתֶאלוהים

 .ֶֶאינםֶיכוליםֶלשרודֶאתֶמשפטֶאלוהים

בהםֶֶ',ֶמדברֶעלֶהשמייםֶוהארץֶהחדשיםֶבפרקיםֶנאֶוסגםֶישעיהוֶהנביאֶ

ֶֶ.שהשמייםֶייעלמוֶכמוֶעשן,ֶביןֶהיתר,ֶהואֶאומר

ֶ
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ָעָׁשןֶֶֶ"6ֶישעיהֶנאֶ ץִֶמַתַחתִֶכי־ָׁשַמִיםֶכ  ל־ָהָאר  ַהִּביטּוֶא  אּוֶַלָשַמִיםֵֶעיֵניכ םֶוְּ שְּ

מֹו־ֵכןֶיְּמ יָהֶכְּ ב  ֹיׁשְּ הֶוְּ ל  דִֶתבְּ ג  ץֶַכּב  ָהָאר  ָלחּוֶוְּ י הִֶנמְּ עֹוָלםִֶתהְּ ּותּוןִֶויׁשּוָעִתיֶלְּ

ָקִתיֶלֹאֵֶתָחת. ִצדְּ ֶֶ"וְּ

ֹנַגּהֶַהָּיֵרַחֶלֹא־ָיִאירֶֶ"22-19ֶישעיהֶסֶ אֹורֶיֹוָמםֶּולְּ ׁשֶלְּ מ  י ה־ָלְךֶעֹודֶַהש  לֹא־ִיהְּ

ֵתְך.ֶלֹא־ָיבֹואֶעֹודֶ ַארְּ ִתפְּ אֹורֶעֹוָלםֵֶואֹלַהִיְךֶלְּ ָהָיה־ָלְךֶיהוהֶלְּ ֵׁשְךִֶויֵרֵחְךֶֶָלְךֶוְּ ִׁשמְּ

ַעֵמְךֶכָֻּלםֶַצִדיִקיםֶֶ ֵלְך.ֶוְּ בְּ ֵמיֶא  מּוֶיְּ ָׁשלְּ אֹורֶעֹוָלםֶוְּ י ה־ָלְךֶלְּ לֹאֵֶיָאֵסףִֶכיֶיהוהִֶיהְּ

ַהָצִעירֶֶ ףֶוְּ ל  י הֶָלא  ָפֵאר.ֶַהָקֹטןִֶיהְּ ִהתְּ רֶַמָּטעֹוֶַמֲעֵשהֶָיַדיֶלְּ ץֵֶנצ  ׁשּוֶָאר  עֹוָלםִֶיירְּ לְּ

גֹויֶָעצּוםֲֶאִניֶיהו ָנה.לְּ ִעָתּהֲֶאִחיׁש  ֶ"הֶּבְּ

 

,ֶאבל.ֶהנביאֶמתחילֶלדברֶעלֶשמייםֶחדשיםֶוארץֶחדשה17ֶבישעיהוֶסהֶ

,ֶקיימיםֶשניֶהיבטיםֶלפסוקיםֶהאלה,ֶכפיֶשאנוֶרואיםֶלעתיםֶקרובות

זהֶאומרֶֶ.ֶמכיווןֶשפסוקֶכֶמדברֶעלֶעםֶישראלֶבמלכותֶאלףֶהשנים

,ֶֶבפסוקֶכ.ֶשהשמייםֶוהארץֶהחדשיםֶיבואוֶאחריֶמלכותֶאלףֶהשנים

פסוקיםֶֶממלכתֶאלףֶהשנים.ֶמתקופתֶהנצחֶלֶ-הנביאֶמשנהֶאתֶהתקופהֶ

שעדייןֶֶֶ-ֶהשירותֶבמקדש.ֶיזֶעדֶיטֶמצייניםֶשתקופתֶהנצחֶלאֶתיזכרֶעוד

לאֶיתקייםֶֶֶ-להקרבתֶקורבנותֶבעברֶֶממלכתֶאלףֶהשניםֶכזיכרוןקייםֶב

 .ֶכלֶמהֶשהיהֶבעברֶלאֶייזכרֶיותר.ֶחדשהיותרֶבארץֶה

ֶ.ֶֶאניֶחושבֶשכלֶחוטאֶשנגאלֶעלֶידיֶאדוננוֶישועֶישמחֶמאודֶעלֶכך

ֶ

ֶ

ָנהֶֶֶֶ"19-17ֶישעיהֶסהֶ לֹאִֶתָזַכרְּ ץֲֶחָדָׁשהֶוְּ ִניֶבֹוֵראֶָׁשַמִיםֲֶחָדִׁשיםֶָוָאר  ִכי־ִהנְּ

יָנהֶַעל־ֵלב.ֶ לֹאֶַתֲעל  רֲֶאִניֶבֹוֵראִֶכיֶֶָהִראֹׁשנֹותֶוְּ ִגילּוֲֶעֵדי־ַעדֲֶאׁש  ִכי־ִאם־ִשישּוֶוְּ

ַעִמיֶ ִתיֶבְּ ַששְּ ִתיִֶבירּוָׁשַלִםֶוְּ ַגלְּ ַעָמּהֶָמשֹוש.ֶוְּ רּוָׁשַלִםִֶגיָלהֶוְּ ת־יְּ ִניֶבֹוֵראֶא  ִהנְּ

ָעָקה. קֹולֶזְּ ִכיֶוְּ לֹא־ִיָשַמעֶָּבּהֶעֹודֶקֹולֶּבְּ ֶֶ"וְּ

ֶ
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 ? מי הם הקדושים של הקדושים ביותר 

ֶ-הקדושיםֶשלֶהקדושיםֶביותרֶהםֶבספרֶדניאלֶאנוֶמתחיליםֶלהביןֶמיֶ

הקדושהֶשלוֶ.ֶהקדושיםֶהאלהֶקודשוֶעלֶידיֶהמשיח.ֶאלוהיםֶומשיחו

הואֶממנהֶאותםֶלמלכיםֶוכוהניםֶוהםֶֶ.ֶמשויכתֶאליהםֶבאמצעותֶאמונה

ֶ.ֶולמשולֶאיתוֶבממלכתו,ֶיכוליםֶלשרתֶאותו

ֶ

ָלָכהֶַעדֶעֹוָלםֶֶֶ"18ֶניאלֶזֶד ַיֲחִזיקּוֶַּבַממְּ ָלָכהֶוְּ תֶַהַממְּ לּוֶא  ַקּבְּ יֹוןֶיְּ לְּ דֹוֵׁשיֶע  ּוקְּ

ֵמיֶעֹוָלִמים. ַעדֶעֹולְּ ֶ)...ֶ(ֶֶ"וְּ

דֹוִׁשיםֶֶֶ"27-21ֶדניאלֶזֶ ָחָמהִֶעםֶַהקְּ ָתהִֶמלְּ ןֶזֹוֶָעשְּ ר  ִהֵנהֶק  הֶָהִייִתי,ֶוְּ רֹוא 

ָּבאֶ ם,ֶַעדֶׁש  ָלהֶָלה  ָיכְּ ִהִגיַעֶֶוְּ יֹון,ֶוְּ לְּ דֹוֵׁשיֶע  לֶקְּ תִֶדיָנםֶׁש  ָדןֶא  ַעִתיקֶַהָּיִמיםֶוְּ

טֹוןֶ ַהִשלְּ כּותֶוְּ ַהַמלְּ ֵכןֶָאַמרִֶלי:ֶ)...(ֶוְּ ָלָכה.ֶוְּ ֱחִזיקּוֶַּבַממְּ דֹוִׁשיםֶה  ַהקְּ ַמןֶוְּ ַהזְּ

י לְּ דֹוֵׁשיֶע  ַעםֶקְּ נּוֶלְּ ָלכֹותֶַתַחתֶָכלֶַהָשַמִיםִֶיָנתְּ ַלתֶַהַממְּ דֻּ י הֶֶּוגְּ תֹוִֶתהְּ ַלכְּ ֹון.ֶַממְּ

עּוֶלֹו. מְּ ִיׁשְּ דּוֶוְּ טֹונֹותֶַיַעבְּ ָכלֶַהִשלְּ כ תֶעֹוָלםֶוְּ ל  ֶֶ"ַממְּ

 

 . המעבר ממלכת הבן לממלכת האב

אנוֶרואיםֶֶ,ֶבתקופתֶמלכותֶאלףֶהשנים.ֶממלכתֶהבןֶשונהֶמממלכתֶהאב

איןֶאנשיםֶ,ֶבממלכתֶהאב.ֶועדייןֶיכוליםֶלמות,ֶחוטאיםשהאנשיםֶעדייןֶ

.ֶֶאלאֶלחיותֶלנצחֶבשמייםֶובארץֶהחדשים,ֶוהםֶלאֶיכוליםֶלמות,ֶטאיםוח

אבלֶהמשיחֶישרתֶויפארֶאתֶֶ.ֶעדייןֶאיננוֶיודעים,ֶאיךֶזהֶיהיהֶבדיוק

ֶ.ֶֶאלוהיםֶבאופןֶמושלם

ֶ

תֶֶ"43-41ֶמתיֶיגֶ ַלחֶא  ן־ָהָאָדםִֶיׁשְּ תֶָכלֶֶּב  תֹוֶא  ַלכְּ טּוִֶמַממְּ ָאָכיוִֶויַלקְּ ַמלְּ

יּוֶֶ לֶַתנּורֶָהֵאׁש;ֶָׁשםִֶיהְּ ִליכּוֶאֹוָתםֶא  ַיׁשְּ ַׁשע,ֶוְּ תֶָכלֶעֹוֵשיֶָהר  א  ֵׁשלֹותֶוְּ ַהַמכְּ

ם.ִֶמיֶ כ תֲֶאִביה  ל  ַממְּ ׁשֶּבְּ מ  ֲהרּוֶַהַצִדיִקיםֶַכש  ָלָלהֶַוֲחִריַקתֶַהִשַנִים.ֶָאזִֶיזְּ ַהיְּ

נֶַ ָאזְּ ַמע!"ׁש  ִּיׁשְּ ִֶיםֶלֹו,ֶׁש 
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ָכתּוב:ֶֶ"9ֶקורינתיםֶאֶבֶ מֹוֶׁש  לֹאֶָעָלהֶ'כְּ ָעהֶוְּ ןֶלֹאֶָׁשמְּ ֹאז  רֶַעִיןֶלֹאֶָרָאָתהֶוְּ ֲאׁש 

אֹוֲהָביו רֵֶהִכיןֶָהֱאֹלִהיםֶלְּ ֶ.ֶ"'ַעלֵֶלבִֶאיׁשֶֹכלֲֶאׁש 

תֶֶ"12-9ֶאפסיםֶאֶ צֹו,ֶא  פְּ ִפיֶח  צֹונֹוֶכְּ תֶסֹודֶרְּ הֹוִדיַעֶָלנּוֶא  ִדיםֶוְּ ִהקְּ ִניתֶׁש  ַהָתכְּ

ַּבָשַמִיםֶ תֶָמהֶׁש  לֹאתֶָהִעִתים,ֶא  תֶַהֹכלֶַּבָמִׁשיַחִֶּבמְּ ַקֵּבץֶא  ִניתֶלְּ ָעַרְךֶּבֹו,ֶַהָתכְּ וְּ

לֶ ִניתֹוֶׁש  ִפיֶָתכְּ נּוֵֶמרֹאׁשֶלְּ ַחרְּ ץ.ֶּובֹוֶנֹוֲעָדהֶָלנּוֶַנֲחָלה,ִֶכיִֶנבְּ ָּבָאר  תֶָמהֶׁש  א  וְּ

תְֶּ ה  בֹודֹו,ֶָאנּוֶֶַהפֹוֵעלֶַּבֹכלֶּבְּ ִהַלתֶכְּ י הִֶלתְּ ִנהְּ ֵדיֶׁש  צֹונֹו,ֶכְּ תֶרְּ ב  ַמֲחׁש  ֵאםֶלְּ

ַקּוֹותֶַלָמִׁשיַח. ִדיִמיםֶלְּ ֶֶ"ַהַמקְּ

ֵדיֶאֹותֹוֶַהָדָברֶֶֶ"13-7ֶכיפאֶבֶגֶ ִחִּייםֲֶאצּוִריםֶַעל־יְּ ץֶַהנֹוכְּ ָהָאר  אּוָלםֶַהָשַמִיםֶוְּ וְּ

ַדן ָאבְּ יֹוםֶַהִדין,ֶלְּ מּוִריםֶלְּ ַׁשע.ֶַאְךֶַאלֵֶיָעֵלםִֶמכ םֶַהָדָברֶֶֶָלֵאׁש,ֶׁשְּ ֵׁשיֶָהר  ַאנְּ

ָחד.ֵֶאיןֶֶ יֹוםֶא  ףֶָׁשִניםֶכְּ ל  א  ֵעיֵניֲֶאֹדָני,ֶוְּ ףֶָׁשִניםֶּבְּ ל  א  ָחדֶכְּ ה,ֲֶאהּוַבי:ֶיֹוםֶא  ַהז 

ָלאֶֶ ִאחּור,ֶא  ִביםֶזֹאתֶלְּ ֵּיׁשֶַהחֹוׁשְּ מֹוֶׁש  ִטיַח,ֶכְּ רִֶהבְּ ַאֵחרֶַּבָדָברֲֶאׁש  יהוהֶמְּ

הּואֶנֹו ַהֹכלֶָיבֹואּוֶׁש  ָלאֶׁש  ּיֹאַבדִֶאיׁש,ֶא  הֶׁש  ְךֶַאַפִים;ֵֶאיןֶהּואֶרֹוצ  ֹאר  ֵהגֶָּבכ םֶּבְּ

ֲערּוֶֶ סֹודֹותִֶיבְּ ַהיְּ פּוֶוְּ לְּ ָׁשאֹוןֶַיחְּ ַגָנבֶָיבֹוא.ֶָאזֶַהָשַמִיםֶּבְּ ׁשּוָבה.ֶיֹוםֶיהוהֶכְּ ִליֵדיֶתְּ

רֶ ַהַמֲעִשיםֲֶאׁש  ץֶוְּ ִאָתםֶָהָאר  קּו,ֶוְּ ָפרְּ ִיתְּ קּו,ֶַעדֶֶוְּ ָפרְּ הִֶיתְּ ָכלֵֶאל  ֵכיָוןֶׁש  יָה.ֶוְּ ָעל 

ָהִחיׁשֶ בֹואֶיֹוםֶָהֱאֹלִהיםֶּולְּ ַחכֹותֶלְּ ָשהֶּוַבֲחִסידּות,ֶלְּ דֻּ יֹותִֶּבקְּ ַכָמהֲֶעֵליכ םִֶלחְּ

נ ִיַמסּו.ֶַוֲאַנחְּ ֲערּוֶוְּ סֹודֹותִֶיבְּ ַהיְּ קּוֶָּבֵאׁשֶוְּ ָפרְּ ָללֹוֶַהָשַמִיםִֶיתְּ ִּבגְּ ּוֶֶאֹותֹו,ֶיֹוםֶׁש 

ֹכןֶ קִֶיׁשְּ ד  רֶצ  ץֲֶחָדָׁשהֲֶאׁש  ר  א  ָׁשַמִיםֲֶחָדִׁשיםֶּולְּ ָטָחתֹו,ֶלְּ ַחִכים,ֶַעל־ִפיֶַהבְּ מְּ

ֶֶ"ָּבם.

ץֲֶחָדָׁשה,ִֶכיֶַהָשַמִיםֶָהִראׁשֹוִניםֶֶ"1ֶכאֶֶההתגלות ר  א  ָרִאיִתיֶָׁשַמִיםֲֶחָדִׁשיםֶוְּ

ַהָּיםֵֶאינ נּוֶעֹוד. רּוֶוְּ ץֶָהִראׁשֹוָנהֶָעבְּ ָהָאר  ֶֶ"וְּ
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 15פרק ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ

 ירושלים החדשה ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ

המצוקהֶֶ.ֶלאֶיהיוֶיותרֶדמעותֶוצער,ֶמהשמייםבירושליםֶהחדשהֶשתרדֶ

זוֶתחזיתֶנהדרתֶעבורֶכלֶילדיֶֶ.ֶתהיהֶשמחהֶנצחית.ֶוהאנקותֶייעלמו

לממלכהֶֶ,ֶהממלכהֶשלֶישועֶהמשיח,ֶאלהֶשעברוֶמהמילניוםֶ-אלוהיםֶ

ֶ.האב,ֶהנצחיתֶשלֶאלוהים

רֲֶאִניֶבֹוֵראֶ"19-18ֶישעיהֶסהֶ ִגילּוֲֶעֵדי־ַעדֲֶאׁש  ִניֶבֹוֵראִֶֶֶכי־ִאם־ִשישּוֶוְּ ִכיִֶהנְּ

לֹא־ִיָשַמעֶָּבּהֶ ַעִמיֶוְּ ִתיֶבְּ ַששְּ ִתיִֶבירּוָׁשַלִםֶוְּ ַגלְּ ַעָמּהֶָמשֹוש.ֶוְּ רּוָׁשַלִםִֶגיָלהֶוְּ ת־יְּ א 

ָעָקה. קֹולֶזְּ ִכיֶוְּ ֶֶ"עֹודֶקֹולֶּבְּ

ץֶֶ"10-9ֶאלֶהעבריםֶיאֶ ר  א  ֵגרֶּבְּ ָטָחהֶכְּ ץֶַהַהבְּ ר  א  גֹוֵררֶּבְּ ִמתֹוְךֱֶאמּוָנהִֶהתְּ

ָטָחה;ֶֶזֶָ תֶאֹוָתּהֶַהַהבְּ ׁשּוִֶעמֹוֶא  רֶָירְּ ַיֲעֹקבֲֶאׁש  ָחקֶוְּ ֹאָהִליםִֶעםִֶיצְּ תֹוֶּבְּ ִׁשבְּ ָרה,ֶּבְּ

ִקיָמּהֶהּואֶָהֱאֹלִהים. ִריָכָלּהֶּומְּ ַאדְּ סֹודֹות,ֶׁש  ֵּיׁשֶָלּהֶיְּ ֶ"ִכיִֶחָכהֶָלִעירֶׁש 

ֶ 

וגםֶשלֶ,ֶתיאורֶמפורטֶשלֶתושביֶירושליםֶהחדשההשליחֶנותןֶלנוֶשאולֶ

אולםֶההרֶהזהֶלאֶ.ֶהיאֶתיבנהֶעלֶהרֶציוֶן:ֶמיקומהֶשלֶירושליםֶהחדשה

 .ֶֶמכיווןֶשהיאֶתהיהֶפיֶכמהֶיותרֶגדולה,ֶיהיהֶמסוגלֶלהכילֶאתֶהעירֶהזו

'.ֶֶעצרתֶחגיגית'קוראֶלזהֶחייםֶבֶשאול?ֶמיֶיגורוֶבעירֶהיפהפיהֶהזֶו

מתווךֶֶֶ-עֶוישו,ֶהשופטֶהישרֶ-ֶאלוהיםֶ–גורוֶשםֶיֶֶעאלוהיםֶואדוננוֶישו

 .ֶהבריתֶהחדשהֶבדמו

ֶֶהןֶמי.ֶוגםֶנשמותֶהצדיקיםֶשהגיעוֶלשלמות,ֶתהיהֶשםהבכורותֶֶקהילת

שלאֶקיבלוֶֶ,ךֶ"תקופתֶהתנאלהֶהםֶהמאמיניםֶמ,ֶלדעתֶי?ֶרוחותֶהצדיקים

 .ֶֶגוףֶחדשֶבתחייתֶהמתים

מורכבתֶמאנשיםֶשנולדוֶמחדשֶוקיבלוֶגוףֶחדשֶבזמןֶֶותהבכורֶקהילת

ֶ.ֶֶהעלייהֶלשמיים

ֶ
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לֶֶ"24-22ֶאלֶהעבריםֶיבֶ לִֶעירֱֶאֹלִהיםֶַחִּיים,ֶא  א  לֶַהרִֶצּיֹוןֶוְּ םֶא  םֶָּבאת  ַאת 

כֹוִריםֶ ִהַלתֶַהּבְּ לֶקְּ ת,ֶא  ר  לֲֶעצ  ָאִכים,ֶא  בֹותֶַהַמלְּ לִֶרבְּ א  ֵמיִמיתֶוְּ רּוָׁשַלִיםֶַהשְּ יְּ

תּוִבי ַנֲעשּוֶֶַהכְּ לֶרּוחֹותֶַהַצִדיִקיםֶׁש  לֱֶאֹלִהיםֶׁשֹוֵפטֶַהֹכל,ֶא  םֶַּבָשַמִים,ֶא 

לֶַדםֶַהַהָזָיהֶַהֵמיִטיבֶַדֵּברֶֶ א  ִריתֶַהֲחָדָׁשה,ֶוְּ ַתֵּוְךֶַהּבְּ לֵֶיׁשּוַעֶמְּ ָלִמים,ֶא  ׁשְּ מֻּ

ל. ב  ֶ"ִמַדםֶה 

ֶ

ָערֹותֶֶ"11-9ֶכאֶֶההתגלות ַבעֶַהקְּ םֶׁש  רֶָלה  ָאִכים,ֲֶאׁש  ַעתֶַהַמלְּ ָחדִֶמִשבְּ א 

ִדֵּברִֶאִתי.ֶָאַמר:ֶ ַבעֶַהַמכֹותֶָהַאֲחרֹונֹות,ֶָּבאֶוְּ ׁש  ֵלאֹותֶּבְּ תֶ'ַהמְּ ָךֶא  הֶלְּ א  ּבֹואֶַארְּ

ה תֶַהש  ֶ'ַהַכָלהֵֶאׁש  רְּ ה  ָגבֹוַּהֶוְּ לֶַהרֶָגדֹולֶוְּ תֶ.ֶהּואֶָנָשאֶאֹוִתי,ֶָּברּוַח,ֶא  ָאהִֶליֶא 

בֹודֱֶאֹלִהיםֶָלּה.ֶאֹורֶֶ תִֶמןֶַהָשַמִיםֵֶמֵאתֱֶאֹלִהיםֶּוכְּ ד  רּוָׁשַלִים,ֶיֹור  ׁש,ֶיְּ ִעירֶַהֹקד 

ֹדַלח. הֶַזָכהִֶכבְּ פ  ןֶָיׁשְּ ב  א  ֹאד,ֶכְּ ָקָרהֶמְּ ןֶיְּ ב  א  ָהּהֶכְּ ֶֶ"ָנגְּ

ֶ

ֵנים־עֶֶָ"15-12ֶכאֶֶההתגלות בֹוָההִֶעםֶׁשְּ דֹוָלהֶּוגְּ ֵיׁשֶָלּהֶחֹוָמהֶגְּ ָעִרים,ֶֶוְּ ָשרֶׁשְּ

םֶ תּוִביםֲֶעֵליה  ֵׁשמֹותֶכְּ ָאִכיםֶוְּ ֵנים־ָעָשרֶַמלְּ ָעִריםֶׁשְּ ַעלֶַהשְּ ֵנים־ָעָשרֶֶֶ–וְּ ׁשְּ

ָעִרים,ִֶמָדרֹוםֶֶ לֹוָׁשהֶׁשְּ ָעִרים,ִֶמָצפֹוןֶׁשְּ לֹוָׁשהֶׁשְּ ָרחֶׁשְּ ָרֵאל;ִֶמִמזְּ ֵניִֶישְּ ֵטיֶּבְּ ִׁשבְּ

לֹוָׁשהֶׁשְֶּ ָעִרים,ִֶמַמֲעָרבֶׁשְּ לֹוָׁשהֶׁשְּ סֹודֹותֶֶׁשְּ ֵנים־ָעָשרֶיְּ חֹוַמתֶָהִעירֶׁשְּ ָעִרים.ֶּולְּ

ֱחִזיקֶֶ ַדֵּברֵֶאַליֶה  ה.ֶַהמְּ ִליֵחיֶַהש  ֵנים־ָעָשרֶׁשְּ לֶׁשְּ ֵנים־ָעָשרֵֶׁשמֹותֶׁש  םֶׁשְּ ַוֲעֵליה 

תֶחֹוָמָתּה. א  יָהֶוְּ ָער  תֶׁשְּ א  תֶָהִעירֶוְּ ֹדדֶא  ֵדיִֶלמְּ ֵנה־ִמָדהִֶמָזָהבֶכְּ ֶֶ"קְּ

 

רקֶהמאמיניםֶמקרבֶ.ֶאניֶלאֶחושבֶכך,ֶלא?ֶהאםֶאומותֶשלמותֶיינצלו

מכיווןֶשכלֶמיֶשייכנסֶלירושליםֶ.ֶהאומותֶשיבואוֶלירושליםֶהחדשה

ורקֶמלכיםֶשמאמיניםֶבישועֶֶ.ֶהקודשהחדשהֶייוולדֶמחדשֶבאמצעותֶרוחֶ

ֶ.המשיחֶייכנסוֶלירושליםֶהחדשה

ֶ

ֵהיָכלֶלֹאֶָרִאיִתיֶָּבּה,ִֶכיֵֶהיָכָלּהֶהּואֶיהוהֱֶאֹלֵהיֶֶ"24-22ֶכאֶֶההתגלות

בֹודֶֶ ָּיִאירּוֶָּבּה,ִֶכיֶכְּ ַלָּיֵרַחֶׁש  ׁשֶוְּ מ  ִריָכהֶַלש  ָהִעירֵֶאינ ָנהֶצְּ ה.ֶוְּ ַהש  ָבאֹותֶוְּ צְּ
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ץֱֶאֹלִהיםֵֶהאִֶ ֵכיֶָהָאר  אֹוָרּהֶּוַמלְּ כּוֶלְּ נֹוָרָתּה.ֶַהגֹוִייםֵֶילְּ הֶהּואֶמְּ ַהש  ירֶאֹוָתּהֶוְּ

יָה. בֹוָדםֵֶאל  תֶכְּ ִביִאיםֶא  ֶֶ"מְּ

ֶ

תֶֶ"27-25ֶכאֶֶההתגלות י הֶָׁשם.ֶא  ָלהֶלֹאִֶיהְּ רּוֶַּבּיֹום;ֶַוֲהֵריֶַליְּ יָהֶלֹאִֶיָסגְּ ָער  ׁשְּ

בֹודֶַהגֹוִייםִֶויָקָרםֶ עֹוֵשהֶתֹוֵעָבהֶֶכְּ יָהֶָכלֶָטֵמאֶוְּ לֹאִֶיָכֵנסֵֶאל  יָה,ֶוְּ ָיִביאּוֵֶאל 

ה. לֶַהש  רֶַהַחִּייםֶׁש  ֵספ  תּוִביםֶּבְּ ר,ִֶכיִֶאםֶַהכְּ ק  ֶ"ָוׁש 

 

. 

 

 

 


