


 :2016מרס -ינואר ך חדשות הנבואה"התנ

לפחות שני שדרנים דתיים להפוך טענה  ؟האם האיסלאם הפרש הרביעי של האפוקליפסה: מהעורך
 ؟האם זה נכון. ש

 ؟1כבוד ינואר  מה עושה ؟כאשר אלוהים להתחיל את השנה ؟1נוצרים צריכים לחגוג ינואר 

על מלחמת העולם השלישית  מה ؟למה אסונות טבע הגדלת :8 שיעור ך"ללמוד את קורס התנ
 ؟האם יש קשרים לארבעת הפרשים של ספר ההתגלות ؟ומלחמת העולם הרביעית

ך "מה הן כמה תורות מן התנ ؟מהי תפילה ۔3 ֵחֶלק :עשרים ושמונה טיפים לתפילות יעילות יותר
 ؟ת התפילות שלךשיכול לשפר א

 המשכוזה מראה שבו אנשים יכולים למצוא את ההודעה מכנסיית  אינטרנט והרדיו: כריכה אחורית
 .של אלוהים

אמן רוסי  דרך ארבעה פרשי האפוקליפסה 1887הכיסוי כולל איורים מהציור  :על הכריכה הקדמית
  .ויקטור וסנצוב

גרובר   ،גָדֹול ְׁשֵדָרה .1036 ،המשכו של אלוהיםית כנסי מגזין מתפרסם על ידי ך חדשות הנבואה"התנ
  .http://www.ccog.org 93433 ،קליפורניה ،'ביץ 

 .ב כל הזכויות שמורות"הודפס בארה. של אלוהים 2016כנסיית המשך  ©

ים את הפרטיות שלך ואנחנו לא אנחנו מכבד. כולו או בֵחֶלק ללא אישור בכתב אסורה ،רפרודוקציה
פשוט פנה  ،אם אתה לא רוצה לקבל מגזין זה. או למכור את רשימת התפוצה שלנו ،סחר ،לשכור

،תומאס נלסון© (יימס הגרסה החדשה 'אזכור בכתובים הם ממלך ג. 'למשרדנו גרובר ביץ   ינק 
  .אלא אם כן צוין אחרת ،)בשימוש על ידי רשות ،מוציאים לאור ، 

 נתמכת בתרומות שלך-ך חדשות הנבואה"נהת
זה מתאפשר על ידי . מגזין זה מסופק ללא תשלום על ידי כנסיית המשכו של אלוהים. ך חדשות הנבואה אין מחיר מנוי או דוכן עיתונים"יש התנ

תרומות מתקבלות . כנסייהשניתן באופן חופשי והנפקות של החברות של הכנסייה ואחרים שנבחרו כדי לתמוך בעבודה של ה ،המעשר מרצון
ב מי שרוצה לסייע בהתנדבות ולתמוך בעבודה בעולם הזה של אלוהים הם בברכה בשמחה כעמיתים "בברכה תודה ומוכרת לצורכי מס בארה

 .1036W ،הכנסייה המתמשכת של אלוהים: תרומות יש לשלוח ל. לעבודה במאמץ הגדול הזה להטיף ולפרסם את הבשורה לכל העמים
 .93433 ،קליפורניה ،'גרובר ביץ  ،רנדשדרת ג

 בוב תייל: העורך הראשי
 .המחווה שירלי :ַלֲעזֹור קורס שבק ؛ון היקי'ג: מגיה תייל ויס'ג: הגהה עורך/ העתק 

 ،כל התמונות מגיעות ממשפחת תייל או מקורות תחום ציבוריים: הדפסה והגרפיקה" בורדינס"תמונות ל: פריסה והדפסה
 .)זה בגלל שהוא האמין כי המקור פורסם התמונה לשימוש ציבור ללא כל תנאים ،אם לא יינתן לו ייחוס(כגון ויקיפדיה 
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 בוב תייל: מהעורך הראשי

 ؟האם האיסלאם הסוסים הרביעי של האפוקליפסה

הסוס 'כי אני מאמין שמעתי לראשונה על חג השבועות השר התייחס לאיסלאם כ 2014זה היה בשינה 
 ،מאוחר יותר באותה שנה. 2015שמעתי אותו שוב מאותו המקור בשינה . האפוקליפסה של"הרביעי 

 .מצאתי כי מטיף פרוטסטנטי אחר לימד את זה גם כן

 ؟האם זה אפשרי שהאסלאם הוא הסוס הרביעי של התגלות

 צפיות פרוטסטנטיות חלק

  :הנה המבט של שר חג השבועות בשם ארווין בקסטר

.

ִהתַגלּות8 -6:1 מתאר ארבעה רוכבים על סוסים לבנים، אדום، שחורים וחיוורים. רוחות 
אלה התחרו אחד עם השני וסיירו ושלטו בכדור הארץ במאה האחרונה כולו. הם מופיעים 

בהחלט למלא את נבואות התנ"ך בנוגע לתנועות פילוסופית ופוליטיות מאוד אנטיכריסט 
של קתוליות، קומוניזם، קפיטליזם והאיסלאם כפי שאנו לנוע לקראת סוף הימים  

 "הירוק על סוסים"הסוסים הרביעי 
 ،לסוס הרביעי" החיוורת"ך השתמשו במילה "יימס הגרסה של התנ'המתרגמים של מלך ג

ירוק הוא הצבע  ".חלורוש " ،מהמילה היוונית המקורית" ירוק"אשר טוב יותר מתורגמת 
.אוניברסלי לזיהוי של האיסלאם   

:6ִהתגַלּות ." (ועם המוות, להרוג בחרב, להם על ֵחֶלק הרביעי של כדור הארץ וכוח ניתן"
8( 

 ،מליארד חסידים 2.04לאיסלאם יש  ،muslimpopulation.com ב 2013ח "על פי דו
 2013ח "לפי דו. 2014מיליארדים בשינה  2.8צפויים להיות  ،מאוכלוסיית העולם 23%

ביצוע תמיכה של  90%לתמוך חוק השריעה ו  ממוסלמים 70%מעל  ،במגזין אקונומיסט
 .כופרים

מארק האסלאם: המוות 
הסוס הירוק מתאפיין במוות. האיסלאם קשור ברחבי העולם עם המוות כמעט 3000 

בהתקפות על מרכז הסחר העולמי 9/11، ומעל 22594 פיגועים קטלניים ברחבי העולם 
מאז، על פי . thereligionofpeace.com זה התרבות של מוות. עם זאת، האיסלאם טוען 

 ש) האיסלאם בנבואת התנ"ך.: ארבעת הפרשים בנבואת התנ"ך
http://www.endtime.com/islam۔ הדת של שלום."( 



הנה משהו ממטיף בשם קן רגו

מי ארבעת הפרשים؟ ָקתֹוִליּות. קֹומּונִיזם. ָקִּפיָט ִליזם. ִאסַלאם. זה בתנ"ך... 

 "החיוור"הסוס  -סּוס הרביעי 

החברה، אני רוצה להתייחס למרכיב אחד יותר חשוב מאוד של נושא זה - הנושא של הסוס 
הרביעי - הסוס החיוור. אחד זה מדהים מכדי להאמין במבט ראשון، אבל תסמוך על המילה 

שלי בשביל זה؛ אתה תראה את ראיות זמן קצר! 

נתנו לנו את מילת חיוורון ) 1611(ך "יימס המקורית של התנ'המתרגמים של גרסת המלך ג
היא  "חלורוש" המילה ،בטקסט היווני.בואו נסתכל על איך הם הגיעו עם זה. לסוס הרביעי

המהווה  ،זה אותו הדבר כפי שניתן לראות בכלורופיל העולם. פירושו ירוק "חלורוש" .הווה
כל כך סיפק את  ،המתרגמים לא יכלו לדמיין סוס ירוק ،ברור. ל צמחיםאת הצבע הירוק ש

עם ." מאפיר ומפרץ" ،אמרה כג׳וך לסוס הרביעי ב"התייחסות התנ.במקום" החיוורת"המילה 
צבע "הפרשנות הטובה ביותר היא .אף אחד מהדברים האלה מופיעים בעברית העתיקה ،זאת
סוס" חזק

.

  

אנחנו , מסתכל על הסוס הרביעי בשני זכריה וחג ההתגלותולכן כאשר אנו  -סוס 'ירוק 
 ."צבע חזק"רואים 

תראה כמעט כל דבר שיש לעשות עם . הצבע אוניברסלי לזיהוי של האיסלאם הוא ירוק
ואתה תראה ירוק ،האיסלאם

.

  

הנבואה יש מנבאת הסיור של .8: 6ראה בִהתגַלּות  האסלאם הוא הסוס הירוק של מוות ،כך
 .מליארד אנשים 1.5עכשיו  ،באופן מלא רבע מכדור הארץהאיסלאם 

 ،צרפת ،בשל הצמיחה של האיסלאם ואיומים שלאחר מכן במדינות מערביות כמו גם באנגליה
האיסלאם הוא כוח מניע יותר ויותר . אמריקאי פורח במקומות רבים חדשים-אנטי ،ספרד ו

،הודו ،קשמיר ،פקיסטן ،עיראק ،אןאיר ،סוריה ،מצרים ،כולל ערב הסעודית ،מדינות בעולם
. ורבים אחרים ،רוסיה ،כל מדינות הגוש המזרחי של אירופה ،טורקיה ،אינדונזיה ،מלזיה

כולל בתאים באמריקה תנוחת הגדלת איומים לעתיד  ،קיצוניות רדיקלית ברחבי העולם
ישראל ושל אמריקה

.

  

שאול את הדיוק של נבואה כל אחד יכול ל. המוות הוא הסימן המסחרי של הסוס הירוק
בפיגוע במרכז הסחר  3000שכאשר האיסלאם היום קשור ברחבי העולם עם המוות כמעט 

איפה זה מה  ؟פיגועים מוסלמיים מסביב לעולם מאז 8000-ויותר מ  ،9-11-01העולמי של 
  ؟؟ "הדת של שלום"שנקרא 

 אנשי דת מוסלמים בציניות להתפאר שהמערב אוהב את החיים، אבל זה האיסלאם אוהב
 מוות. הם מלמדים את חסידיהם כי הדרך המפוארת ביותר לגן עדן הוא מות קדושים - מוות

  על ידי הריגת אחרים בעת ביצוע מעשה ההתאבדות
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.

במחצית הראשונה של השבוע ה -70 של דניאל، )ב-3.5 הראשונים של 7 השנים 
האחרונות שלפני יום דין( האימפריה הרומית הקדושה، הידוע גם באיחוד האירופי، 

המגובה על ידי הכנסייה הקתולית، ייהנה רנסנס קצר-מכונה، ו עליונות גלובלית. 

אנטיכריסט יטיל מארק של החיה עם תמיכת הכנסייה הקתולית ،באמצע ששבע השנים

.

 

 

מדריד ומרכזי אוכלוסייה אחרות של  ،אבל כמו האיסלאם לוקח במהירות מעל לונדון
האיסלאם עשוי לאתגר את השפעתה של הכנסייה הקתולית בפוליטיקה ،אירופה

.

 ... 

סוף סוף לעלות עד להשתלט על אירופה ובו  ،בסוף שבע השנים ،אני צופה כי האיסלאם
כל הזכויות שמורות . ק ארבעה פרשים של ִהתגַלּות רגו) .זמנית להרוס את הכנסייה הקתולית

2010-1988 CathComCap.htm-http://kenraggio.com/KRPN.  ( 
קומוניזם  ،מלמדים שהסוס הראשון מייצג את קתולי האפיפיורות רגו שני ארווין בקסטר וקן

והסוס הרביעי האיסלאם ،קפיטליזם הסוס השלישי ،הסוס השני

.

  
 ؟האם כל זה נכון או כל

ך והעולם בזמן שאנחנו רואים כל "חנו צריכים להסתכל על היסטורית התנכדי לקבוע שאנ
 .אחד מארבעת הפרשים בנפרד

 ך וארבעת הפרשים"התנ
ארבעת פרשיהם מופיעים בספר של ִהתגַל ּות פרק 6. הם מופיעים ברצף וכל אחד מתחיל לרכב 

לאחר חותם פתוח. 

הפרשים הראשונים מייצגים דת האקומנית שווא מוצלחת: 

עכשיו שראיתי כשהכבש נפתח אחד מכלבי הים؛ ושמעתי את אחד מארבעת יצורי החיים 
אומרים בקול כמו רעם، "בוא ותראה2  ".ואני הסתכלתי، והנה، סוס לבן. הייתה לו שישבו 

עליו קשת؛וכתר ניתנו לו، והוא יצא לכבוש ולכבוש .)ִהתגַל ּות6:1-2 ( 

 ؟כארווין בקסטר וקן רגו טען' ליותקתו'זה יכול לייצג גרסה כלשהי של 

ומטיפים אלה מתכוונים כנסייה  ،שהיא עושה ،'אוניברסליות'אם קתוליות פירושו  ،ובכן
 ،בעיקרון. ארווין בקסטר וקן רגו נכונים ،אז כן ،המונח מתייחס לעצמו" הקתולי"שתשתמש 

מאשרת ،17וִהתגַלּות  ،4-8: 13ִהתגַלּות  ،36-38: 11כגון דניאל  ،הקריאה שלי של כתבי קודש
יהיה ) 17ִהתגַלּות (כנסייה של העיר שבע גבעות שיש לו קשרים פוליטיים  ،כי בשעת הסיום
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ונביא שקר) 36-38: 11דניאל  ؛1-10: 13ִהתגַלּות (שונה על ידי ההשפעות של מנהיג פוליטי 
 .)19 ִהתגַלּות( עד לחורבנם יבוא ،הם יהיו מוצלחים במשך זמן). 11-18: ִהתגַלּות 13(

 :פרשים שני זה מייצג מלחמה. עכשיו בואו נסתכל על פתיחת החותם השני
סוס  4 ".בואו ותראה" ،שמעתי יצור החי השני אומר ،כשהוא פתח את החותם השני 3

 ،וזה היה מובן מאליו למי שישב עליו לקחת שלום מכדור הארץ.יצא ،אדום לוהט ،אחר

 )6:3-4 ִהתגַלּות( .ויש ניתנה לו חרב גדולה؛השני ושאנשים צריכים להרוג אחד את

בעוד אדום הוא . זה לא המקרה. ארווין בקסטר וקן רגו טענו כי פרש שני זה מייצג קומוניזם
קומוניזם כשלעצמו לא לקח שלום  ،וקומוניסטים העוסקים במלחמה ،הצבע של הקומוניסטים

גם . הראשונה ולא מלחמת העולם השנייהקומוניזם למעשה לא גרם מלחמת העולם . מכדור הארץ
קן של רגו ופרשנותו של ארווין בקסטר . קומוניזם יהיה באמת לגרום למלחמת העולם השלישית

 .של זה הם לא בסדר

 :פרשים שלישיים זה מייצג מחסור במזון ורעב. עכשיו בואו נסתכל על פתיחת החותם השלישי

אז ." בואו ותראה" ،יצור החי השלישי אומרשמעתי את  ،כשהוא פתח את החותם השלישי 5
ושמעתי קול בעיצומה של  6 .והוא שישב עליו היה זוג כף ידו ،סוס שחור ،והנה ،הסתכלתי

ולא ؛ושלושה ליטרים של שעורה לדינר ،ליטר של חיטה לדינר" ،ארבעה יצורי חיים אומרים
۔ )6:5-6 ִהתגַלּות( " .לפגוע בשמן והיין

קפיטליזם היה קיים . זה לא המקרה. סטר טענו כי פרש שלישי זה קפיטליזםקן רגו וארווין בק
 .כך פירוש זה של החותם השלישי הוא בטעות רציפה ،לפני הקומוניזם

ההיסטוריה מצביעה על כך שהקומוניזם נוטה יותר לגרום למחסור  ،)הנדסה גנטית אף(יתר על כן 
ת קן של רגו קומוניזם להיות הסוס השלישי ארווין בקסטר של ופרשנו. במזון מאשר קפיטליזם

 .טועה

 ך והפרש הרביעי"התנ

 ؟ך מלמד על הרוכב בסוס הרביעי"אבל מה התנ

 :פרש רביעי זה מייצג מגפה ומוות

בואו " ،שמעתי את קולו של יצור החי הרביעי אומר ،כשהוא פתח את החותם הרביעי 7
והשאול  ،שם שלו שישב עליו היה מוותואת ה. סוס חיוור ،והנה ،אז הסתכלתי 8".ותראה

ועל ידי  ،במוות ،ברעב ،להרוג בחרב ،וכוח שניתן להם על רביעי של כדור הארץ.אחריו עימו
 )6:7-8 ִהתגַלּות( .חיות הארץ

הם צודקים ירוקים שהוא צבע השולט של . ארווין בקסטר וקן רגו טוענים שזה מתייחס לאיסלאם
מוחמד היה ירוק והנביא האיסלמי אמר ללבש גלימה ומצנפת  הצבע האהוב עליו של. האיסלאם



זה לא הרג ). המגפה(האיסלאם לא הורג אנשים עם רעב ועל ידי חיות הארץ  ،עם זאת. ירוקה
אם כי זה לא אומר מחבלים אסלאמיים לא (ולא יהיה זה  ،רבע מאוכלוסיית כדור הארץ של

 )יכולים לשחרר כל סוג של נשק ביולוגי

) 4-8: 83למשל תהילים (סוים של אלה הקשורים בחברת אסלאם ניבא לגרימת מוות למרות מ
: 11דניאל (ואדמות מסוימות נשלטו על ידי זה נראים להיות ֵחֶלק של המלך האחרון של הדרום 

האיסלאם ביותר בוודאי הוא לא. סוג זה הרג יהיה בעיקר באמצעות טרור ומלחמה ،)40-43
גם  ،ארווין בקסטר וקן רגו טועה לגבי זהותו של הפרש הרביעי. פסההפרש הרביעי של האפוקלי

 .אם האיסלאם תורם לחלק ממקרי המוות שניבא

קן רגו שלא כדין לטענת שהאיסלאם יהיה הכח בסוף שהורס את הכנסייה האקומנית  ،כמו כן
. קתולישקוראות לעצמו  ،)18 ،9: ִהתגַלּות 17(גבעות -השווא התפשרה מבוססת בעיר של שבע

-15: 17ִהתגַלּות (זה יהיה על ידי הכח האירופי החיה על פי כתבי קודש  ،בעוד הכנסייה שתושמד
 ۔)18

ך אומר לי של כוח בארצות המוסלמיות בעיקרה מהמזרח התיכון וצפון אפריקה "תן לי לומר כי התנ
-3: 30וה יחזקאל השו ؛40-43: דניאל 11(אבל שנהרס על ידי המלך האירופי של כוח הצפון  ،עולה

 .ך אינו לקשור האיסלאם לכל הסוסים של ִהתגַלּות"של התנ ،)8

עם . 6ארווין בקסטר וקן רגו טועה על זיהוי של שלוש מארבעת הפרשים של ִהתגַלּות  ،בסך הכל
מי . כפי שעושים כנסיות אחרות עם דעות שונות על נושא זה ،לשניהם יש הדברים הבאים ،זאת

אבל צריך להיות זהיר כי הם לא מבינים  ،צרי צריך לשים לב לנבואה מקראיתשרוצה לחיות כנו
 .את אלה שנמצאים בשגיאה נבואית ודוקטרינה משמעותית

 ؟מה ניתן לצפות במהלך הנסיעה של הפרש הרביעי

 :אלוהים ריטר'ורג 'שים לב הבא על ידי הכנסייה ברחבי העולם לשעבר של סופר ג

 מגיפות של העתיד

היה מה ישו אמר  ،למעשה ،כי. ם טרם ראה האחרון של מגיפות מחלה נפוצותהעול
 .21ולוק  24המרכזי נרשמה במתיו  אוליות לתלמידיו בנבואת

ואת הממלכה נגד  ،לאומה יהיה יעלה נגד אומה: "ימין יחד עם מלחמות והרעב בא מגפה
אלה ). 7: מתיו 24( "במקומות צוללנים ،ורעידות אדמה ،ומגפות ،ולא תהיה רעב: ממלכה

מה תהיה הסימן שלך " ،היו כמה סימנים הנבואיים כי המשיח מופיע בתשובה לשאלה
 )3פסוק " (؟]גיל[ושל סוף העולם  ،מגיע

רעב והמלחמה היו בעיות מתמשכות שפקדו את האנושות מאז שחר  ،מגפות ،אמנם
בואת אוליות קלות ההקשר הכולל של נ.אבל עיקר המסר של ישו הוא עתידני. ההיסטוריה



משיח התייחס לתקופה שבה  ،מתיו 24של  22-ו  21בפסוקים . מעיד על עובדה זו
 .ההשמדה המוחלטת של חיי אדם תהיה אפשרות סבירה

רק עם ההתפתחות האחרונה של נשק גרעיני מרובה מיליון טון יכול אירוע כזה הפך 
 .למציאות

. מים סוערות כאלה הן עדיין בחנות לעתידהספר של ִהתגַלּות גם מדגיש את העובדה שפע
: 1ִהתגַלּות ('ון מרכזים סביב האירועים סביב יום ה 'התרחיש האפוקליפטי של ג

שלוש האחרונים של ארבעת (רעב ומגפות  ،בפרק השישי אנו רואים מלחמה).10
 .רוכב יחד בשלב קריטי זה בהיסטוריה של עולם) ון'הפרשים של חזונו של ג

 ור הפרשהרוכב החיו

דורס את  ،עם שני סוסים השחורים של רעב והסוס האדום של מלחמת רכיבה קדימה
יחזקאל גם . זה רק טבעי לסוס החיוור של מגפה לעקוב קשה על עקביהם ،כדור הארץ

ֵחֶלק השלישי שלך ימותו : "תאר את ההשפעה ההרסנית שלישייה קטלנית זה יכול להיות
וֵחֶלק שלישי ייפול בסיבוב עליך : צרוך בעיצומו שלךועם רעב יהיה להם ל ،עם המגפה

יחזקאל "(ואני אצייר את חרב אחריהם  ،ואני לפזר ֵחֶלק שלישי לכל הרוחות؛החרב
 ۔)5:12

במקביל נבואות מצאו בברית הישנה מצביעות בבירור מדוע אדם ימשיך לסבול מהניזקים 
של  28י שתוארה בפרק שים לב מערכת יחסים של הסיבה והתוצאה זו כפ. של מחלה

' ה" ،מזהיר בוראו של אדם ،"אלוהיך'אבל אם אתה לא שמעת בקול ה : "ספר דברים
הלורד .שבו אתה הולך להחזיק ،תעשה נצמדת המגפה לך עד שהוא צרך ממך מהאדמה

אולי מחלות מידבקות [עם חום ודלקת  ،]מחלה ניוונית ،בזבוז[יכה אותך עם הצריכה 
הלורד .שאתה לא יכול להירפא ،וגירוד] צפדינה[מחלת החסר  ،וליםוגיד) .... זיהומיות

] טראומה רגשית[נס ומורת רוחם של לב -ועיוור] הפרעות נפשיות[יכה אותך עם טירוף 
۔ )ך"התנ מוגבר ،27-28 ،21-22 ،15פסוקים "(

שנים של ההיסטוריה אוכפים את המין  6000חמדנות ודיכוי במהלך כמעט  ،שלטון מושח
ערים  -נטייתו של אדם לקהל למחלה  ،לדוגמא. ושי עם הנטל לא רצוי של מחלההאנ

-ך כדי לציין שזה קהל ב"וזה מעניין לציין כי נראה נבואת התנ. נוטות מעידה על בעיה זו
: 26:25שים לב ויקרא . עולה מדיניות סופו של דבר לתוצאה לא רצוי במין האנושי-כל

כמו כן ...". אני אשלח מגפה בקרבך  ،הערים שלך וכאשר אתם נאספים יחד בתוך"... 
הוא ש הוא בתחום יומת : והמגפות והרעב ב ،החרב היא ללא: "07:15יחזקאל 

 -פרשי האפוקליפסה  4". (הרעב והדבר יהיה לטרוף אותו  ،והוא שהוא בעיר؛בחרב
 )1975 ،מחלת מגפות השגריר לחץ מכללה. -החיוור הסוסים 

 .טות המחלות היא כל כך הרבה יותר קלה מאשר בימי קדם יותרהתפש ،בעידן מודרני



 ַהדָּבָקה

על הפוטנציאל  )כדק( שים לב כמה הערות ממנהל המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן
 :סרט 2،011להתפשט מחלה הקשורים להתפשטות 

 עם מדענים ،הסרט מספר את סיפורו של וירוס רומן שמתפשט ברחבי העולם במהירות
העלילה ... הרעיון של הדבקה כגון זה הוא מאוד אמיתי .והציבור הבאים שלה בכל צעד

ובריאות  כדק ،למעשה. קטלני מתפשט במהירות היא די מתקבל על הדעת ،של וירוס חדש
הסרט .אחד חדשה או מתעורר זיהומיות בכל שנה ،על מחלה ממוצעת ،ציבור ֵחֶלק לזהות

ורמות הגלובליות  ،לאומית ،מדינה ،ר ברמה מקומיתהוא תזכורת לכך שבריאות הציבו
ולהגיב להתפרצויות ולשמור אמריקאים  ،לחקור ،חייבת להיות נתמך לזהות במהירות

ואיומי אבטחה שמקורם במדינה הזאת או בכל מקום ב  ،בטיחות ،בטוחים מבריאות
  .העולם

 ،שאנחנו אוכלים האוכל ،הסרט מדגיש שכולנו מחוברים על ידי האוויר שאנו נושמים
מנהל על  כדק ט פרידן. (התפשטות מראה כי פחד הוא גם מדבק... והמים שאנו שותים 

 ۔)2011ספטמבר  10 ،וירוסים קטלניים יכולים להתפשט מהיר האטלנטי": התפשטות"

ונסיעות מודרניות ושיטות אחרות הצבת אנושות בסיכון גדול עוד .המין האנושי נמצא בסכנה
  .הירוק של מוות תגרום למותם ממגפות/ של הפרש החיוור  הנסיעה.יותר

שם לב שחלק  ،בביקורו האחרון באירופה.אני רוצה גם להגיב על פחד כסרט ההדבקה מעורב ש
לבשו מסכות כדי להפחית את ) ולאחר מכן בעיקר נשים ،ורק אסייתים(אסיה -מאנשים המופיעים

. ויר בשדות תעופה ובמקומות אחרים כנראההסיכון שלהם מושכים את המחלות הנישאים באו
כי בזמנים של  ،וזה אפשרי ،לעשות מסכות שטיפת ידיים ולובשות לפעמים יש תועלת מוגבלת

 .עשוי להפיק תועלת מפעולות אלה) אם כי לא כולם(מגיפה שחלק 

ו בדיוק כמ). 8: 6ִהתגַלּות (הפרש הרביעי של האפוקליפסה יגרום למוות של רבע מהאנושות 
 ،צעדי היגיינה פיזיים עשויים גם ליהנות קצת לזמן קצר ،פעילות גופנית יכולה להועיל לזמן קצר

 :עדיין פונים לאלוהים וחיים בדרכיו הם מה שאנחנו צריכים לעשות

יש הבטחה של  ،האלוהות היא רווחית לכל הדברים אבל ،לרווחים גופניים תרגיל קטן 8
לשם  10 .זה אומר וראוי לכל הקבלה נאמנים 9 .באיםהחיים שעכשיו הוא ושל מה שהוא 

מי הוא המושיע של כל  ،כי אנחנו סומכים באלוהים החי ،כך שנינו עבודה וסובל תוכחה
 )4:8-11 טימותי1( .במיוחד של אלה המאמינים ،הגברים

. כי מי שנוקט באמצעי זהירות פיזית מסוימת יעלה בגורלם טוב יותר מאלו שלא ،זה אפשרי ،כן
 .אלוהות היא רווחית בכל הדברים ،עם זאת

 לדבוק בזה וזה טוב



 :בכנסיית המשכו של אלוהים ،ובנוגע לנבואה.אל תתעלמו מה אומרים כתבי הקודש

אתם עושים טובים שאתם לשים  והרונטו ؛יש לנו גם מילה יותר בטוחה של נבואה 19
וכוכב היום מתעורר  ،עד עלות השחר של היום ،במקום חשוך שינטהכאל אור ש ،לב

 ۔) ו'כג ،01:19פיטר  2(בלבכם 

 :ך אומר"התנ

 )ו'כג ،05:21התסלוניקים  1. (להחזיק מהר וזה טוב ؛להוכיח את כל הדברים 21

האיסלאם אינו הסוס הרביעי של  ،למרות הפרש הרביעי יהיה יום אחד מאה זו החלה נסיעתו
 .האפוקליפסה



 ؟ה תאריך לחגוגהאם ז :1ינואר 

 במוזיאון הוותיקן ביפרונש אלוהים הרומי יאנוס

 על ידי בוב תייל

. זה חג מאוד פופולרי במדינות מערב." להביא בשנה החדשה"חגיגה החלה על ידי רב  31כל דצמבר 
 .אנשים מביאים בשנה עם ֵחֶלק והרבה רעש

האם אלוהים ללמד כי  ؟מה הם הפירות שלה ؟האם זה נכון חג לנוצרים לחגוג ؟למה זה חגג כאשר הוא
 ؟בינואר 1-מתחילה ב " השנה החדשה"

 ؟1למה ינואר 

. היה לסמן את תחילת השנה החדשה 1לפני ספירהשיוליוס הקיסר הכריז שינואר  46-זה היה ב 
שערים ודלתות  ،מעברים ،אלוהים שני הראשים של התחלות ،ינואר על שמו של יאנוס ביפרונש

 אנשים התפללו ל). ביפרונש אומרת שני ראשים(יה רומית במיתולוג

 ).כגון החלטות(יאנוס כשהם רוצים משהו חדש בחייהם 
שני הפרצופים (אחד מחפש את העבר ואחר במבט לעתיד  ،יאנוס בדרך כלל מיוצג עם שני פרצופים

 ).15. 'עמ  ،בורחתלראות  ،גם סימלו שינוי שיאנוס יביא ב

 .דש ינואר היה מקודש לוביום הראשון של חו
אחד (טרטוליאנוס . הכנסייה הקתולית המוקדמת לא רק שלא לחגוג השמירה של חורף השנה החדשה

 .הזהיר כי לֵחֶלק בחגיגות החורף עשה אחד מחויב לאלילים) המאה 3 2סופריה המובילים / 

 :שטורנליהכגון  ،שים לב מה כתב על טרטוליאנוס חגיגות חורף

אשר חייבים בהכרח  ،שבתאי של ؛שבתאי של שטורנליהכ ،ככל מינרבה של הם מינרוליה
גם חייבים להיתפס -מתנות לשנה החדשה. שטורנליהלהיות חגג גם על ידי עבדים קטנים בעת 

חייבות  כינשמנשיףואת כל המתנות של אמצע החורף והחג היקר  ؛המשיך שפטימונטיום ،ב
בית  ؛והקרבת הפרנסיםפלמנשנשות  ؛ם פרחיםבתי הספר חייב להיות עטורי ؛להיות גבו



כל פאר של  ؛אותו הדבר מתרחש ביום ההולדת של אליל. הימים מינו-הספר מתכבד בקודש
אלא אם כן זה יהיה הוא  ،מי חושב שהדברים האלה יאים לאב נוצרי. השטן הוא לפקוד

תורגם על . Xפרק  ،בעבודה זרה. טרטוליאנוס( ؟שיהיה חושב מתאימים גם למי שאינו אמן
יימס 'בעריכת אלכסנדר רוברטס וג. 3כרך  ، נישן -קטעים מתוך אבות אנטה. טהלולידי ס 

 ).1885 ،המהדורה האמריקנית. דונלדסון

יש בזמן הזה מושרה האמונה בדעתם שזה לסלוח אם בכל ) של נוצרים(רוב  ،עם זאת ،אבל
" ... ות בחילול קודש השםלהי"לפחד  ،פעם שהם עושים את מה שעובדי האלילים לעשות

תן לנו  ؛תן לנו לחיות עם כל. למות איתם הוא לא ،כדי לחיות עם עובדי אלילים הוא חוקי
לא  ،אנחנו עמיתים בנשמה. לא של אמונה תפלה ،מתוך קהילה של הטבע ،להיות שמח איתם

ינים אבל אם אין לנו זכות התייחדות בעני. לא של שגיאה ،מחזיקים בעולם-בחור ؛במשמעת
מי יכול לשמור או להגן על ! כמה רחוק רשע יותר לחגוג אותם בין אחים ،מסוג זה עם זרים

  מטרונליההשנה של והפסטיבלים של אמצע החורף -וניו שטורנליה...  ،על ידי...  ؟זה

סעודותיהם -משחקים של להצטרף הרעש-מתנות-ראש השנה-מתנות באות והולכים-לפקוד 
אשר טוענת לחגיגיות  ،ו נאמנות טובה יותר של המדינות לכת שלהםה! להצטרף הדין שלהם
היו שהם שיתפו  ،גם אם הם ידעו אותם ،לא חג השבועות ،לא'יום ה ... של הנוצרים לעצמו 

אנחנו לא חוששים שמא נראים . להם חוששים שמא הם נראים צריכים להיות נוצרים ؛אותנו
תורגם על ידי ס . פרק הארבעה עשר ،עבודה זרהב. טרטוליאנוס! (לנו להיות עובדי אלילים

יימס 'בעריכת אלכסנדר רוברטס וג. 3כרך  ، נישן -קטעים מתוך אבות אנטה. טהלול
 ).1885t ،המהדורה האמריקנית. דונלדסון

! אבל עכשיו כל החנויות והשערים שלנו לזרוח ؛יאמר הוא" ،בואו היצירות שלך לזרוח"אבל 
זרים משל -א יותר דלתות של עובדי אלילים בלי מנורות ודפנהאתה עכשיו אל ימים למצו

אם זה הכבוד של  ؟גם) של טכס( מה המקרה לא נראה שיש בכל קשור למין ש. נוצרים
הבה נבחן שוב  ،אם זה למענו של גבר. ללא ספק הכבוד של אליל הוא עבודת אלילים ،אליל

כל העבודה הזרה הוא פולחן הבה נבחן שוב כי  ؛כי כל העבודה הזרה היא למען האדם
האלים עצמם  עפורטיםשכן הוא בדרך כלל הסכים אפילו בקרב מתפלליהם  ،שנעשה לגברים

ואז זה לא משנה אם זה כבוד אמונות תפלות להיות שניתנו לגברים  ؛של העמים היו גברים
 ،לא על חשבון האנשים שהקימו לפולחן ،עבודת אלילים הוא גינו. בגיל לשעבר או של זה

תורגם . XVפרק  ،בעבודה זרה. טרטוליאנוס(הנוגעים לשדים  ،אבל על חשבון המצוות אלה
יימס 'בעריכת אלכסנדר רוברטס וג. 3כרך  ، נישן -מובא מאבות אנטה. טהלולעל ידי ס 
 ).1885 ،המהדורה אמריקנית. דונלדסון

וצרים נראים חסידיו של מה טרטוליאנוס נראה לומר הוא שחגיגות השנה החדשה התבוננות לעשות נ
נוצרים לא  ،ומאז עובדי האלילים לא בכוונה לחגוג ימים נחשבים על ידי רב להיות נוצרי ،אלילים

הוא הרגיש כי מי שמתיימר משיח  ،באופן ספציפי. צריכים לחגוג ימים שכובדו על ידי עובדי האלילים
 .אחרים סוג של עבודה זרה כמו גם השמירה היא שנה חדשה או ימים פגאנים ،לא צריך לחגוג

 :ך מלמד"התנ



במקום  20؟או מה הוא הציע לאלילים הוא משהו ،כי אליל הוא כלום ؟מה שאני אומר אז 9
ואני לא רוצה שתהיה  ،כי הדברים שהגויים להקריב הם מקריבים לשדים ולא אלוהים ،זאת

 )10:19-21 קורינתיאנס 1( .לך מלגה עם שדים

 .ה של מקורות דמוניים ומקדם עבודת אליליםבבירור יש השנה החדש

זה אולי . אלת הטיהור ורווחה ،שטרניה / שטרנוההשנה החדשה של נצפה גם לכבוד אלת הפגאנית 
 .ֵחֶלק להיות בגללה כי ההחלטות והנדרים של השנה החדשה עשויות היום

 :האנציקלופדיה הקתולית אישרה זאת כאשר הוא דיווח

 ،ריים גינו את האורגיות וחריגות אלילים הקשורים לחג שטורנליהסופרים ומועצות נוצ
 נקרא - טרטוליאנוס מאשים נוצרים שראו את המתנות המקובלות: שחגגו בתחילת השנה

-185 ،!מהר ،השווה אובידיוס(ש ניצח על יום השנה החדשה  ،מהאלה שטרניה) האב טרנש)
ולקראת סוף המאה השישית  ،ידידותיים כאסימוני עצם קיום יחסי (XIV דה איידול(.  -) 90

המועצה השנייה של  .שטרנש אובסרבר דיבוליקס אסרה על הנוצרים.) אני יכול(מועצת אוקזר 
 ،קובעת תפילות והמוניות של כפרה ליום השנה החדשה) 17. פחית( 567סיורים שנערכה ב

 ،קודים נאסרורי .)נושטרי שטטורונת כאלקיס(והוסיפה כי מדובר בנוהג ארוך בשימוש 
-cxcvii ، שרם ،אוגוסטינוס הקדוש(ופשעים פגאנים היו כדי לכפר על ידי צומות נוצריים 

viii בPL، XXXVIII، 1024אני ،דיב כבוי הפץ ד ،איזידור מסביליה .؛، XLIמועצת ...؛ 
האנציקלופדיה הקתולית כרך ." יום השנה החדשה"ון 'ג ،טירני) .(Lxii .יכול ،692 ، טרולן

 ۔) 1911 ،רוברט אפלטון חברה :ניו יורק .11

התבוננות הזמן החדש של "בערך מתרגם לאנגלית מלטינית כמו  אובשרורביטוי  דיבוליקש שטרנס
סביר להניח שההחלטות לשנה חדשה הקשורים לטיהור ורווחה תכונות של אלת הפגאנית ." השטן

 .רב בימינו להתבונן בו ،חדשבזמן שמועצה קתולית אסרה על השנה של השטן ה ،אז. שטרניה

מקורות אז קתולים בפשטות להודות שהחגיגה של השנה החדשה התנגדה במקור על ידי טענו 
השנה חדשה התבוננות בהחלט לא צריך להיחשב בפועל מקורי שליחים  ،לפיכך." סופרים נוצריים"

 .ולא מסורת אפילו מוקדם לקתולים של רומא

 ؟חג ברית המילה

לספירה כאשר הוא  487דשה באופן רשמי לא היה ליום קדוש לכנסייה הקתולית עד יום השנה ח
אבל מקורות אחרים  ،אם כי זה היה יכול להיות גם שנצפה במאה הרביעית(הוכרז כחג ברית המילה 

 ):מציעים מאה שמינית או במאוחר תאריכים

ל חג המולד מוקדם נקרא אוקטבה ש" ،החג של ברית המילה" "،השנה - נוהיום של "שלנו 
והונהג על ידי הכנסייה כדי להנציח את טכס היהודי החוק שהגיש  ،הספירה ،487ככל 

האלוהות  ،בזמן של נומה עובדי האלילים הרומיים העתיקים שהוקדשו ליום יאנוס.הגואל
ניו יורק הקתולית . מנהטן ודה לה סאל חודשית. עורך ،'ג'סאבאג ... (הכפולה פנים 

 )2. 'עמ  ،1875 ، פרוטכטורי



דאגלס . (1549ובכנסייה האנגליקנית מאז  487חגיגת ברית המילה של נצפתה בכנסייה הרומית מאז 
הדקומפטון  ، גו   

ימי נישואים בולטים ונוצרי  ،פסטיבלים ،מצבור של מידע על חגים:. הספר האמריקאי של ימים
 ،'ילסון ושות  הו. ים ראויות לזיכרוןעם הערות על נישואים אמריקאים אחר ،ויהודים ימים קדושים

 )2. 'עמ ،1957
 

 ،בתחילת והסוף' יום קדוש'כנסיית פסטיבל שמונה ימים עם  ،כמו גם האנגליקנית ،זה נתן קתולי
למרות (בדצמבר  25-כי אם ישו נולד ב  ،נקבע). 34-35: 23ויקרא (דומה במובן זה לחג הסוכות 

-הוא היה נימול ב  ،)2:21לוק (ימול שמונה ימים מאוחר יותר שכן הוא נ ،)שהוא לא היה יכול להיות
 ."החג של ברית המילה"ומכאן הרציונל לשנה החדשה של להיות  ،בינואר 1
 

 .ך שהמילה של ישו צריכה להיות חגגה"יש להוסיף כי אין כל אינדיקציה בתנ
 

 :למעשה כאן הוא הפסוק היחיד במקרא שבמיוחד דן ברית המילה של ישו
 

השם שניתן על ידי  ،שמו נקרא ישו ،וכאשר שמונה ימים הושלמו לברית המילה של הילד 21
 ۔)2:21 לוק(המלאך לפני שהוא נולד ברחם

 
זה נראה יותר . ולכן זה ממש לא היה מסורת שליחים מקורית ،שים לב שאין פקודה כדי לחגוג יום זה

העובדה שתינוקות יהודים לא  ،כמובן .כמו פשרה עם פרקטיקות הקשורות לפגאניות שאינם מקראיות
נימולו בדרך כלל בחצות צריכה להראות את כל מה שמה שלא חגג כמו השנה חדשה בחצות ממש לא 

 .קשורה ישירות לברית המילה של ישו
 

אין אינדיקציה מקראית שאנשים צריכים לעסוק בשתייה כבדה וחזק ֵחֶלק הערב לפני לכבד את 
ך במיוחד מזהיר על מצוות חוגג לאלוהים "התנ ،למעשה. ביום שלמחרתהעובדה שישוע היה נימול 

קשורה לתאריך " חגיגת ברית המילה של"מאז ). 2: 10למשל ירמיהו (האמיתי המשמשים לאלילים 
זה יכול להיות מעניין לציין כי הכנסייה ברומא אפילו לא תומכת בחג המולד עד  ،לידתו של ישו

 .כנראה במאה הרביעית
 

 :עולם ספר האנציקלופדיה הערות
 

בדצמבר הוא כנראה  25-הזמין אנשים לחגוג ב  ליבריושהבישוף של רומא  ،לספירה 354ב
חוגגים את יום  ،בחר תאריך זה משום שהאנשים של רומא כבר נצפו אותו כחג של שבתאי

תאגיד שדה . 3כרך  ،עולם ספר אנציקלופדיה . חג המולד שכרישט אה(הולדתו של השמש 
 ).408-417. 'עמ  ،1966 ،שיקגו ،עלים חינוכימפ

 
נבחר בשל מנהגי פולחן פגאנים ושברית המילה  ،ככל הנראה ،היה 25ההיסטוריה מלמדת שדצמבר 

 .צריך לחגוג על ידי נוצרים 1אין שום סיבה מקראית שינואר . בינואר 1-של ישו לא הייתה ב 
 

כך קיווה שזה יהיה  ،יגה של השנה חדשהכאשר הכנסייה הרומית במקור אישרה את החג ،למעשה
 .אבל זה לא ،לעצור את  השתייה והפראי ֵחֶלק

 



 ،אני לא ראיתי הרבה גינוי של פרקטיקות אלה על ידי כל מנהיגים רומיים ،פעמים בשנים האחרונות
ֵחֶלק חבריהם בסוגי חגיגות השנה החדשה שהכנסייה הרומית  ישפטשניתן היה לצפות שכן אולי רוב 

 .נו במקורגי
 

שהכתבים הקתולים המבוגרים השונים מראים קשר בין מצוות הפגאנים העתיקים חגיגות השנה 
 :החדשה

 
אפילו בימינו התכונות החילוניות של פתיחת השנה החדשה להפריע לדתיות של ברית 

. ונוטות לעשות חג בלבד של מה שצריך להיות דמות הקדושה של יום קדוש ،המילה
משתה וחריגות : דוש מציין את ההבדל בין פגאני ואופן נוצרי לחגוג היוםאוגוסטינוס הק

 שרם ؛.שק PL، XXXVIII، 1024(פגאניות היו כדי לכפר על ידי צום ותפילה נוצריים 
cxcvii، cxcviii) (.וניור חגיגת ברית המילה של'ג ،עבד ידי סטיוארט הצרפתי'ון ג 'טירני ג .

ניהיל . על ידי רוברט אפלטון חברה 1908 © כופיריגהת .'כרך ג ،האנציקלופדיה הקתולית
 ،ון הקרדינל פארלי'ג. + גושפנקא. צנזור ، שטד ، לפורתרמי . 1908בנובמבר  1 ، אובשטת

 ).ארכיבישוף של ניו יורק
 

 ).29-32: דברים 12ספר  ؛10:20קורינתיאנס  1(נוצרים לא צריכים לאמץ מנהגים פגאנים 
 

 ؟אלוהים של זמן: יאנוס
 

 ؟איך הוא חגג השנה חדשה ،אז
 

אכילת  ،תרבויות שונות מאמינים שמפגש עם אנשים. ובכן מנהגים לעשות להשתנות ברחבי העולם
 .או שותים משקאות מסוימים יעזרו להבטיח מזל טוב לשנה ،מזונות מסוימים

 
מאת  ،2-3כרכי  ،ונתן סוויפט'שם לב שיר שנכתב ולעל יאנוס מיצירות הפיוטיות של ג ،1700ב
 :120. 'עמ  ،ון מיטפורד'ג ،ונתן סוויפט'ג

 
 ‘۔1726 ، ביום השנה חדש ،ליאנוס

 !האל של זמן ،יאנוס-בפני שני
 ؛להיות פבוס בזמן שאני חריזה

 ،לחייב ידידך סוויפט
 ؛להביא דאם המתנה של שנה חדשה

 ؛היא קיבלה אבל מחצית פנים
 ،מאז יען אשר סד ،יאנוס

 ؛חת סוגלגברת שלי להיות פעם א
 .תן לה מחצית פניך מאחור

 ،אם אתה חכם ،אלוהים של זמן
 ؛תראה לא בעיניך עתיד

 ؟מה מייבאת הראייה קדימה
 .אם אתה יכול לאבד אותו לגמרי ،ובכן

 האם אתה יכול לקחת תענוג בצפייה
 ،החורבן מתקרב של האי עני זה



 עצום רטרושפקטיוןכאשר 
 ؟רואה את העבר המפואר גילים

 ،היו עיוורת שמחה אומה
 !היו או רק עיניים מאחור

 
 .אבל היית לא נוצרי אמיתי -" אלוהים של זמן"כמה לשקול יאנוס להיות  ،אז

 
 :שיאנוס היה יכול להיות בעיקר בעיה בצד לשנה כדי להתחיל ואז ،למרות שזה נראה

 
לה הקשר בין יאנוס והטקסים הראשונים של ינואר ניתן עדיין מאוירים נוסף בקווים א

 :מנשיבושדה  טריהמכרמינה 
 

 .אוט שומנט לרסליבה פיא  ،אותטורא אריס  ה אספיס מיסנט אשטסאקר  הי יני מנשיש
 .קוי נומרט פרוסרש" פסטיס" נטליס הונורומפורפורוס ענורום סקליקו קפוט

 
ינואר הוא תחילת . קדוש בגלל הטקסים-זה החודש הקדוש של ינואר" ،מה שאולי אומר

למרות שאאנוס משמש ." אשי לבושים הסגולים משרד תאריכם מאותו החודשכי ר ،השנה
עדיין קצת קדושה משתקפת לאלוהים עצמו מהטקסים של  ،כאן רק כהאנשה של חודשו

 ،יאנוס" ،רק אומר*  פרנשקו גניטור פשטורוםזה נראה ברור ש ،מהקווים רק ציטטו.היום
כי הקונסולים  ،ל ידי רומאים פטריוטיעובדה שהודגשה ע ،כלומר בינואר הוא תחילת השנה

מחקר בדתות :. יאנוס בחיים ופולחן רומיים." (משרד בינואר ראשון ،או מחודשת ،להניח
 )15'עמ  ، בורחתעל ידי בסי רבקה ... רומיות 

 
נדרים נקראים החלטות לשנה חדשה עשויות לעתים  ،ב ובתרבויות רבות אחרות במערב"בארה

הוא מאמין שמנהג זה של החלטות דומה  ،ואילו תשובה היא דבר טוב ،הממחקר מחברים ז.קרובות
 :שים לב את הדברים הבאים. לתפילות עשו ליאנסו ואלילים אחרים בדבר שרוצה משהו חדש

 
שנה לבבלים העתיקים  4000התרגול של קבלת החלטות לשנה חדשה יכול להיות נעוצים 

השנה החדשה החלה בחודש  ،שעבורם למרות ،שהבטיחה הבטחות לאלים בתחילת כל שנה
עד ראש השנה  ،רומאים עתיק גם צלצל בשנה החדשה על ידי ביצוע החלטות במרץ. מרץ

 .לפני הספירה 300בסביבות  1עברה למתישהו 
 

מבוגרים בארצות הברית מצפה  10מכל  4שם כ  ،המסורת העתיקה ממשיכה באמריקה
קול . ים לדאוג קו מותניים וארנקיםאמריקא. מכור דה. (לעשות החלטות לשנה חדשה

 /) 2014דצמבר  31 ،אמריקה
 

אני מקווה שהם לא . רוב האנשים לשבור החלטות השנה החדשה שלהם ،על פי מחקר זמין ביותר
 :עושים אותם לפני שהאל האמיתי מילה שאומר

 
 לשלם את. לאין לו הנאה בשוטים؛לא לעכב לשלם אותו ،כאשר אתה מבצע נדר לאלוהים 4

אל תתנו לפה שלך לגרום  6 .עדיף לא נשבע מאשר לנדר ולא לשלם  5۔מה שיש לך נשבע 
למה אלוהים יכעס על . ולא לומר לפני השליח של אלוהים שזה היה טעות ،לבשר שלך לחטא

 ).4-6: 5קֹוֶהֶלת ( ؟התירוץ שלך ולהרוס את העבודה של הידיים שלך



 
 .אבל אינו מקיים אותם ،חר נדרי שנה חדשהרב המתיימרים להיות נוצרי להפוך של או א

 
. ב ובמקומות אחרים בשנה החדשה היא שתייה כבדה של אלכוהול"פעילות נוספת שמתרחשת בארה

טימותי  1השווה (ך מאפשר אלכוהול "למרות שהתנ. רב שהולכים לֵחֶלק השנה החדשה להשתכר
 ).05:18אפסי אל " (אל תהיה שיכור" ،פול הזהיר נוצרים ،)5:23

 
 מקור נוסף

 
יש  ،אמנם יש מקורות רבים לפסטיבל שמונה ימים חגג בסוף דצמבר ופועל לֵחֶלק הראשון של ינואר

 .לפחות אחד של עניין מקראי
 

ירבעם . שבטים של ישראל נפרדו מהממלכה של רחבעם וירבעם ואחרי 10 ،לאחר מותו של שלמה
שהם בסופו עלולים להרוג אותו ולחזור  ،חשש שאם נתיניו עדיין שמרו את חג הסוכות בירושלים

כמו .  ،ירבעם הוסמך חג בחמשת העשרה היום לחודש השמיני"כך  ،)26-27: 12מלכים  1(לרחבעם 
והקריב על המזבח ) שנערך בחודש השביעי של לוח השנה של אלוהים( ،הסעודה שהייתה ביהודה

 ).1-3: 13מלכים  1(אלוהים התנגד לזה ) 34לעומת (
 

 12יוליוס קיסר עשה את זה בלוח שנה של . חודשים 10הייתה לי לוח השנה הרומית הקדומה עכשיו 
אבל בזמנים  ،הוא לא להוסיף אותם בסוף השנה ،עם זאת. חודשים נוספים 2חודשים על ידי הוספת 

 ،אוקטובר ،למרות שהשמות לטיניים של החודשים היינו מציעים שספטמבר ،זו הסיבה לכך. אחרים
-ה  ،10-ה  ،9-הם עכשיו במקום ה  ،בהתאמה 10ובחודשים  ،9 ،8 ،7ודצמבר צריך להיות  נובמבר

התאריך (החג של אלוהים סוכות מתחיל בדרך כלל בקרבת סוף ספטמבר בכל שנה . ו  12-ה  ،11
לא שמש  ،בלוח השנה הרומי המדויק משתנה בהתבסס על העובדה שהוא מחושב על בסיס ירחי

 ،עם זאת. הפסטיבל המקורי של ירבעם ובכך החל בסביבות סוף אוקטובר. )לוח שנה ،בקפדנות
זה בהחלט אפשרי שחג שמונה ימי מעשה ידי אדם  ،כאשר בחודשים נוספים נוספו ללוח השנה הרומי

 .זה הועבר לסוף דצמבר
 

 רב ،עם זאת ؟ך אדם היה רוצה ֵחֶלק בסטייה של ירבעם של חג הסוכות של אלוהים"מה המאמין בתנ
 .המתיימרים משיח לעשות זאת

 
 דוחות פשע

 
 :ב קשורה לשנה החדשה של"שים לב כמה דיווחי פשע בארה

 
על פי . מומחים מזהירים אמריקאים של פשע שהולך יד ביד עם תחילתה של שנה חדשה

יום השנה החדשה הוא החג הפופולרי ביותר  ،ח חדש של הביטוח הלאומי פשע הלשכה"דו
 .לגניבות רכב

-may-day-years-new-on-crime-common-http://kfor.com/2013/12/31/most
think-you-what-be-not/  

 
ים ריקים תושבים מתבצעים דחק כדי לאבטח את בתיהם כדי להרתיע פורצים שיעד נכס

פורצים מצפים שאנשים יהיו יותר רגועים ופחות זהירים בתקופת . "בערב השנה החדשה

http://kfor.com/2013/12/31/most-common-crime-on-new-years-day-may-not-be-what-you-think/�
http://kfor.com/2013/12/31/most-common-crime-on-new-years-day-may-not-be-what-you-think/�


החגים ולנצל את בתים להיות ריק כמו שאנשים רואים בשנה החדשה עם חברים ובני 
 ."משפחה

-features/2/news-http://www.rochdaleonline.co.uk/news
eve-years-new-on-burglars-headlines/84548/deter  

למרות  ،חשבתי אלה שעדיין מחליטים לשמור שנה חדשה ،בעוד פושעים יכולים לבחור בפעם אחרת
 .גד פשעים כמו לעילמוצאו ייתכן שירצו לשקול אמצעי זהירות נוספת נ

 אלוהים השנה החדשה מתחילה באביב

 ؟בינואר תחילת השנה החדש הכריז אלוהים 1-ב 

 .לא

אפריל אלוהים המוקדם / אשר מתרחש סביב סוף מרץ  ،עביבכשמדברים על חודש עברית של 
 :הכריז

ֵסֶפר . (ךזה יהיה החודש הראשון של השנה אלי ؛חודש זה יהיה תחילתו של חודשים שלך 2
 )2: 12ֵׁשמֹות 

 .אלא רק של אלילים מסוימים ،הוא לא תחילת השנה לאלוהים האמיתי 1ינואר 

ובעוד .עכשיו אולי יש לציין שתרבויות אחרות גם לקבל את העובדה שהשנה החדשה מתחילה באביב
זה בהחלט אפשרי שבגלל השנה של אלוהים  ،שהתרבויות אלה שיטות שאינן מקראיות שונות

אך  ،ושמרו על העונה הנכונה ،ומתמיד האנשים האלה היו מודעים לכך-מתחילה באביב שאולי מאז
 .הוסיפו פרקטיקות פסולות

 ):בהמשך" ולי'ג"שנקרא (לא כולם אחריו את שיטות העבודה של יוליוס קיסר 

ם השנה החדשה חגגה עם הגידולי ،ולי והסנאט הרומי היה מעורבים'לכמה אלפי שנים לפני ג
 .הראשונים האכילים של העונה או הירח החדש הראשון

 .בדיוק כמו בתרבויות העתיקות ביותר ،נחגג במרץ או באפריל ורשהנאוה  ،בחלק גדול מהודו

 .ל לנורוז הפרסי"כנ ؛בחודש מרץ הולה מוהלההסיקים לחגוג 

שון של ביום הרא ،שנת הירח חדשה עדיין יש תאריך צף ،כחגג בסין ודרום מזרח אסיה
המסורות של השנה החדשה שמגיעות ממעמקי : שור פגאני ֵחֶלק'ר . (החודש הירחי הראשון

 )2008דצמבר  26 -קנדה  ،קדם שמש ונקובר

http://www.rochdaleonline.co.uk/news-features/2/news-headlines/84548/deter-burglars-on-new-years-eve�
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וזה גם מתחיל עם ירח .בינואר 1-ולכן לא  ،השנה החדשה מתחילה באביב ،מנקודת מבט מקראית
ריכה לעשות את זה קל יותר לנוצרים נוצריות הבינו שצ-העובדה שאפילו רבות תרבויות לא.חדש

 .לא צריכים לשים לב לשיטות המתקדמות יותר של הרומאים ،להבין שגם הם
 

 ؟איך אלוהים קובע עונות
 

 ؟כיצד אלוהים לקבוע עונות
 

 :ך מלמד כי אלוהים הכריז בראשית"שים לב מה התנ
 

ולתת להם  ،לילהיהי אור ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין ה" ،אז אלוהים אמר 14
ולתת להם להיות על האורות ברקיעהשמים  15 ؛ובמשך ימים ושנים ،ועונות ،להיות סימנים

את המאור : אז אלוהים את שני מאורות גדולים 16. וזה היה כך؛"לתת אור על פני האדמה 
 17. הוא עשה את הכוכבים. ואת המאור הקטן לממשלה הלילה ،הגדול לממשלה היום

ולשלוט על היום ועל  18 ،ר אותם ברקיע השמים לתת אור על פני האדמהאלוהים להגדי
 )14-18: 1בראשית . (והירא אלהים כי טוב. ולחלק את האור ובין החושך ،הלילה

 
תנועתו של הירח והשמש היו חשובות לציון העונות הדתיות לכל מי שרוצה לעקוב אחרי  ،לפיכך

 .לא ֵחֶלק של הדרך שאלוהים סימן זמן לעונות השנהינואר הם  1ימים כגון . ך"אלוהים של התנ
 

צפויים מתייחס  01:14בראשית " עונות"אבל תרגמה כמו  ،`מוודיש לציין שמילת עברית בתעתיק כ
 .לעונות דתיות

 
-מו) (8:13 ִדבֵרי ַהיִָמים 2) (נשי( מוו עדהאו  ؛)' עד -מו(` או  ؛)' עד -מו(` מווד 4150 :אות
כמקובל  ؛פסטיבל ،במיוחד ؛כלומר זמן או עונה קבוע ،מינוי ،כראוי ؛3259 :אות ؛)'דאו -אה

 ،ובהרחבה ؛מבחינה טכנית הקהילה ؛)כפי שכונס למטרה מוגדרת(הרכבה  ،במשתמע ؛בשנה
החדש של הממצה  ביבלשופתבמדבר של ) (כפי שמינה מראש(גם אות  ؛את מקומו של מפגש

 ،1994© עברית מילון מורחב -ת יווניותכל הזכויות שמורו. החזקה וקונקורדנציה עם
 )ינק ، ינטרנטיונלך "ומתרגמי התנ ינק ، ביבלשופת 2006 ،2003

 
ארבע ) חזקים 4150של (המילה ` זה גם יכול להיות מאומת על ידי וציין כי נעשה שימוש באותו 

 :ו עבורם תהיה מודגש להלן'פעמים בשני הקטעים הבאים והתרגום לאנגלית כג
 

אשר אתם יהיו להכריז להיות  ،'בנוגע לסעודות ה  ،ל בני ישראל ואמרו אליהםדבר א 2
אפילו מקראי  ،אלה הם החגים של אלוהים 4... אפילו אלה הם החגים שלי  ،מקראי קודש

 )ו'כג ،2،4: 23ַויְִקָרא ֵסֶפר . (אשר אתם יהיו להכריז בעונות שלהם ،קודש
 

רוב האנשים אינם מודעים  ،עם זאת. ומכים בהבנה זויש גם הרבה קטעים אחרים בברית הישנה הת
הם לא לשמור  ،וכי רובם לא עושים.לקשרים שבין היצירה ותכניתו של אלוהים לעונות יום קדושים

 .ולא להבין היבטים רבים של תכנית ישועה שהם מתארים ،הימים הקדושים של אלוהים
 

 :הירחים החדשים הובאו בעם חצוצרה בישראל הקדומה
 



 ،לפוצץ החצוצרה בזמן הירח החדש 3
 .ביום החג החגיגי שלנו ،בירח המלא

 )ו'כג ،3-4: ספר תהילים 81(לזה חוק לישראל  4
 

וביום הראשון של חג המצות  ،)23:24ַויְִקָרא ֵסֶפר (החג המקראי של חצוצרות מתחיל בירח חדש 
 .להתחיל בירח מלא) 23:34ֵסֶפר  ַויְִקָרא(וביום הראשון של חג הסוכות ) 6: 23ֵסֶפר ַויְִקָרא (
 

 .שנים 29הוא ירח חדש רק פעם אחת על כל  1ינואר 
 

 ך"פעילויות כמו ֵחֶלק של השנה החדשה רבות נידונות בתנ
 

 :ך מגנה פעילויות שונות הקשורות לֵחֶלק של השנה החדשה"שים לב כי התנ
 

השליך את עבודותיהם של לכן נתן לנו ל. היום הוא בהישג היד ،בלילה הוא בילה הרבה 12
לא  ،כמו ביום ،תנו לנו ללכת כמו שצריך 13. ולתת לנו לשים על השריון של אור ،חושך

אבל לשים על האדון ישוע  14. לא בריב וקנאה ،לא בערוה ותאווה ،בהילולה ושכרות
 )12-14: 13רומאי . (כדי למלא את תאוותיו ،ולא עושה שום הפרשה לבשר ،המשיח

 
לשיכור וגרגרן יגיעו  21 ؛או עם אוכלי זללנים של בשר ،וינביברשבו עם אל תערב 20

 )20-21: 23משלי . (ונמנום יהיה להלביש גבר עם סמרטוטים ،לעוני
 
מי מפואר יופי הוא פרח דהייה וזה בראש  ،לשיכורים של אפרים ،אוי לי הכתר של גאווה 1

כמו  ،אחד אדיר וחזק'לו את ה יש  ،הנה 2! למי שלהתגבר עם יין ،של העמקים הירוקים
מי יביא אותם  ،כמו מבול של מים האדירים שעלו על גדות ،סערת הברד וסערה להרוס

 )1-3: 28ישעיהו ( ؛יהיה נרמס ،שיכורי אפרים ،הכתר של גאווה 3. לכדור הארץ עם ידו
 

 )05:18אפסי אל (שבו הוא פיזור  ،ולא להיות שיכורים עם יין 18
 

 .ת שיכורה הוא לא חג נוצרי ולא צריך להיות שנצפה על ידי נאמןלילה של התהוללו
 

 :שיכור יינג ֵחֶלק גם גינה במיוחד כֵחֶלק של אלה שלא יירשו את מלכות האלוהים
 

לא . האם לא להיות מרומה ؟אתה לא יודע שהרשעים לא יירשו את מלכות האלוהים 9
ולא  10 ،ולא מעשים סדום ،ואליםולא הומוסקס ،ולא נואפים ،ולא עובדי אלילים ،נואפים
. ולא סחטנים יירשו את מלכות האלוהים ،ולא מגדפים ،ולא שיכורים ،ולא חומדים ،גנבים

אבל אתה היה מוצדק בשמו  ،אבל היית מקודש ،אבל אתה נשטף. וכאלה היו חלק מכם 11
 )9-11: 6קורינתיאנס  1. (של האדון ישוע ועל ידי הרוח של אלוהים שלנו

 
עבודת אלילים  ،זימה ،טומאה ،ניאוף ،ניאוף: שהם ،שיו העבודות של הבשר ניכרותעכ 19
 ،כפירה ،מחלוקות ،שאיפות אנוכיות ،התפרצויות זעם ،קנאות ،טענות ،שנאה ،כישוף ،20
בדיוק כפי שאני גם  ،שאני אומר לך מראש؛ודומיהם ،הילולות ،שכרות ،רצח ،קנאה 21

. לים דברים כאלה לא יירשו את מלכות האלוהיםכי מי שמתרג ،אמרתי לך בעבר זמן
 )19-21: 5הגלטיים (



 
 .ובמיוחד אלה הכרוכים בהילולה שיכורה ،בחגים פגאנים ישפטנוצרים לא צריכים ֵחֶלק 

 
 :מי שנוצרים ונהגו לעשות את הדברים האלה צפויים לחזור בתשובה

 
 ،תאוות ،כשהלכנו בערוה-לבילו מספיק בחיים שלנו בעבר בעושים את רצונו של הגויים 3

שהם חושבים שזה  ،בהקשר לאלה 4. ואליליות מתועבות ،שתיית ֵחֶלק ،הילולות ،שכרות
 )3-4: 4פיטר  1. (מדבר רע שלך ،מוזר שאתה לא רצת איתם באותו השיטפון של פיזור

 
שהוא מוסרי מבחינה  ،אבל עכשיו כתבתי לך לא לשמור על חברה עם מישהו בשם אח 11

אפילו לא לאכול עם -או סֹוֵחט ،או שיכור ،או ְמַגֵדף ،או עובדים אלילים ،או צר עין ،מינית
 )5:11קורינתיאנס  1. (אדם כזה 

 
להיות " הדרך"העובדה שפרופסורים של ישו להתעלם כתבים ברורים גורמת לגרסה שקרית של 

 ).02:24רומאית (מוזלת על ידי הגויים 
 

 סיכום מחשבות
 

 .להביא בשנה החדשהבני אדם לא יכול 
 

 .אלוהים עושה
 

אינו  1ינואר . 'החג של המילה "נוצרים לא צריכים לחגוג את החג של יאנוס גם אם זה נקרא גם 
אפילו סופרים קתולים להכיר בכך שהשיטות היסטוריות ומודרניות של . מועד לנוצרים לחגוג
 .התבוננות זה טועים

 
למרות שבפועל נידון על ידי . מקור לאלים פגאניםנעשו ב ،ככל הנראה ،ההחלטות לשנה חדשה

 .רבים למחול על התרגול היום ،מנהיגים קתולים מסוימים
 

 .היום של ראש השנה הוא פגאני ואינו מתאים לנוצרים אמיתיים 1הרבה קשור בינואר 
 

 .1966 ،50המהדורה  ،הוא מהעולם ספר האנציקלופדיה אונשטדאזכור ההיסטורי ביותר ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ך"קורס ללמוד את התנ
 ؟למה אסונות טבע הגדלת :8 שיעור

 
 
 

 :8 שיעור
 

 העורך ראשי ،בוב תייל
 ידי הכנסייה המתמשכת של אלוהים 2،016פורסם 

שהחל בניהולו  ،1954קורס זה מבוסס במידה רבה על הקורס בהתכתבות האישי פיתח בשנת : הקדמה
אם כי ( 21-מנות שונות עודכנו במאה ה . של אלוהיםשל המנוח ג פול מרדית בכנסיית הרדיו הישנה 

כמו גם מידע ושאלות שלא במהלך  ،יש אזכור מקראי יותר ،כמו כן). הרבה של הכתיבה המקורית נשמר
 ،זכויות יוצרים תומאס נלסון ההוצאה לאור ،ו'אזכור מקראי הוא ל כג ،אלא אם צוין אחרת. המקורי

לפעמים . לעתים הגרסה מורשה היא גם משמשת לעתים קרובותהמכונה  ،ו'כג.בשימוש על ידי רשות
 .כמו גם תרגומים אחרים) NJB(ך החדש "קתולי כגון ירושלים התנ-אושרו ،משמשים תרגומים בנוסף

 ..."זה אלוהים מדבר "
 

הרדיו שלך הוא מכוון לחדשות או אולי המחשב . אתה והמשפחה שלך יושבים סביב שולחן האוכל
 ،המחשב/ ם קול גדול רועם שוב מהרדיו פתאו. שלך נמצא

 



 !אני קוטע את התכנית שלך להביא לך אזהרה אחת אחרונה. זה מדבר אלוהים"
 
 !הגענו זמן שתתעוררו לתנאי עולם ולהכיר את מהפך האסון עומד להרוס את הציביליזציה"
 
ולם בכל אני בא להודיע על הפלה המיידית של כל תרבויות האדם שהומצא על ידי מהפך בע"

כן גם של המים שיבוש של כל הטבע הוא בדלת שלך מאוד מהיר  ،שמים! -אדמה  -הטבע 
 ! ... "אתה לברוח! ופעולה נחושה יש לנקוט אם

 
 

מה היית עושה במקומך לשמוע במו אוזניך את המילים הללו מקולו של אלוהים הכבוד 
היית בתשומת  ؟חוסר אמוןאו שאתה מכבה את הרדיו שלך ב - ؟היית מתעלף מפחד ؟ובעצמו

קוטע  ،רק שהוא חושב שהוא הוא" ،או שאתה אומר לי המשפחה שלך -לב להקשיב לאזהרה 
 "؟את התכנית שלנו ככה

 
 ؟הבורא ושליט העליון של היקום -מה היית עושה הייתם לשמוע במו אוזניך את קולו של אלוהים  ،כן

 ؟האם אתה מכבד את מה שהוא אומר
 

 
 !רה שלו נכתבה בשבילךאלוהים כבר אזה

 
 ؟שהוא כבר דיבר איתך -האם אתה מבין שאלוהים דיבר כבר אנושות 

 
רוב האנשים לא מבינים . אבל העולם לא נענה ،שנים 6000אלוהים דיבר לאנושות במשך כמעט 

הוא אומר לנו את . הוא לא מדבר על שום דבר! הוא לא מרמה! שכאשר אלוהים מדבר הוא אומר עסק
 .אבל לא יכולנו אחרת לקבוע לעצמנו ،ו צריכים לדעתמה שאנחנ

 
שבזמנים שונים ובדרכים שונות דיבר בעבר זמן האבות על ידי  ،אלוהים" -הנה איך אלוהים דיבר 

 ،שהוא מינה יורש של כל הדברים ،יש בימים האחרונים דיברו אלינו על ידי בנו ،הנביאים
 ... ؛שבאמצעותו גם הוא עשה העולמות

 
-1: 1אל העברים "(שמא להיסחף  ،חנו חייבים לתת ְתׁשּוַמת ֵלב הרציני יותר לדברים ששמענולכן אנ

 ).1: 2 -ו 2
 

אז יש לי מילות האזהרה של  ،בדיוק כמו הקולות של דוברים מודרניים כבר נרשמו! כך אלוהים דיבר
ר אחר מתעד את לשום ספ ،אין ספר אחר כמו זה. ך הקדוש"הספר שהוא התנ. בספר -אלוהים נרשמו 

אתה באמת  -נבואותיו  ،דוגמאות שלו -ך "כשאתה לומד את התנ! דבריו של אלוהים מילה במילה
ך הוא בדיוק איך אתה היה רואה אלוהים היה עליו "איך אתה רואה את התנ. נותן אלוהים לדבר איתך
קליט רק של לה ،ך הקדוש"האם אתה חושש ולרעוד לפני ולכבד את התנ! לדבר באופן אישי עליך

 ؟מילותיו של אלוהים
 

מלא ודריסה עם אירועים קשים וסימני דרך סֹוף  -ספר ִהתגַלּות  -ך שלך "הספר האחרון של התנ
 ،במוח[אני בא במהירות אשרי מי שומר  ،הנה" ،אלוהים מזהיר! ְלַהְקִׁשיב. האזהרה המקדימה אותם



 ،באירועים ונבואות שניתנו בזה שיעור). 7 :ִהתגַלּות 22!" (דברי הנבואה של הספר הזה] ופועל על
לקבל התראה ללמוד יותר בימים הקרובים כל כך אתה יכול ללמוד איך אתה יכול לברוח רעות ניבאו 

 !ליפול על עולם חטא זה
 

 ידע מסוכן
 

ך משלך "אנו בכנות בספק אם כולכם קוראים במלוא לתפוס את הידע מסוכן שלמדת מספרי תנ
אין לך תירוץ כל . אנחנו רוצים להרשים אותך ברצינות לדעת מה צופן העתיד .באמצעות קורס זה

כי עכשיו אתה יודע מה אלוהים מתכנן  -פעם שאתה לא מצליח לפעול על אזהרותיו של אלוהים 
 !לעשות

 
 :היזהר העייפות ובלבול שמגזין ניוזוויק הזהיר מפני מזמן

 
הקבוצה לזלול . -היא התקשורת ביותר ) יואת העולם כולו באופן כלל(הציבור האמריקאי "

יום יומי סיפר  ،שסכסוך' עובדות'ולסבוא של אנשים בעולם ההיסטוריה יומי מופגזים על ידי 
ללא תקנה אין ביכולתם העולם הזה מסובך של מיון  ،גרסות מנוגדות של אותם האירועים

 . "ת סביב עצמםאמריקאים רבים גדולים שללא ספק נבנו קליפה קשה של ספקנו ،האמת
 

-אתה"יחס  ،אנשים פיתחו ספקנות ،לא מסוגל לקבוע את האמת! מה עלוב מצוקה לאנושות להיות ב
אבל בקרוב אלוהים הוא הולך . שמתנגד לקחת עצה מהאזהרות המילוליות של אלוהים ،"לי-הופעה

יה לשחרר הוא יה -הוא ידבר בשפת העולם יבין . להראות לעולם הסורר ההשלכות של הרוע שלה
באמצעות כוחות אלה הוא יהיה ענישה פיזית לטובתנו עד שאנו לומדים עד . כוחות אימתניים של טבע

 .כמה טעינו היינו
 

נעשו ידועות לאדם במשך אלפי שנים  -אזהרות מדוברות שלו  -אזהרותיו של אלוהים המילוליות 
לא . הוא נראה חסר חשיבות. אבל אלוהים נראה כל כך רחוק לרוב האנשים. ך הקדוש"דרך התנ

מה ! מה איוולת. לא יכל לשנות את מהלך האירועים בעולם ،הוא מנומק ،משנה מה הוא אומר אולי
 .ה"בורות של הכח והסמכות של הקב

 

 זה קרה פעם אחת לפני
 

שאלוהים התערב פעם  ،אולי בפעם הראשונה ،אתה הולך ללמוד ،בשיעור זה של חקר מקרא הקורס
הם זיהו את ! האומות שהזמן היו מבוהלות. ייני עולם על ידי לשחרר את כוחות הטבעאחת לפני בענ

בדיוק כפי שישראל נרשמה  -הם רשמו את האירועים המחרידות שהם ראו יתקיימו . כוחו של הבורא
שאלוהים שבוצע במה לנו נראה בעבר  ،הפלאים ،הסימנים ،בכתובים אותו עבודות אלה אדירים

 .העמום
 

ך כקורה בעצם "נראה לך מוזר לגלות שיש הוכחות בשפע שאלוהים מה שנרשם בקודש התנ זה אולי
 !קרה

 



רוב ). 4: 3פיטר  2" (כל הדברים ימשיכו כפי שהיו מתחילת הבריאה"העולם רוצה להאמין כי 
" הם לא רוצים לשמור על אלוהים בידע שלהם: "האנשים הם כמו הפילוסופים שלהם פול כתב

 ).1:28רומאי (
 

כך  ،אבל בדיוק כמו מוחות מדעיים בדרך כלל מעוות הוכחת יצירה והחליף אותו בהשערת אבולוציה
כי זה נראה בלתי אפשרי  -הסטוריונים גם מלומדים מעוותים ומופרשים דוחות מישור של היסטוריה 

כח אבל התערבותו הו. כי אלוהים יכול לשלוט יקום לפי שיקול דעתו ،מוחה הבשרים שלהם ،טבעי
 .על ידי תיעוד הסטורי

 
הטרגדיה הנוראה של כל הדיכוי הזה של עובדה היא שהספר של אלוהים ִהתגַלּות הוא שמוצגים 

אפילו כשהם  ،לא לשים לב לאזהרותיו של אלוהים שנרשמו בזה ،ולכן ،אנשים. כמציאותי ומגוחך
 !רואים אותם בכתב בפשטות

 
 ؟ועיפרון או עט לכתיבת התשובות שלך ،ת ניירגם כמה גיליונו ؟ך שלך מולך"יש לך את התנ

 
 .ך שלך לכל התייחסות בכתובים"ככל שאתה לומד זה שיעור אתה חייב לפתוח את התנ ،זכור

 

 
  8 שיעור

 
 ؟האם הוגן אלוהים

 
איוב (אבל אלוהים הוא לא הוגן ". בלתי הוגן"האתיאיסט והכופר לחייב כל הזמן אלוהים עם היותו 

אלוהים הבטיח להזהיר את העולם הזה לפני שהוא שולח ישו )! 18:25קאל יחז ؛34:11השווה 
 "!העולם המחר" -המציא אדם זה ולבנות אחד חדש וטוב יותר -למחוץ ציביליזציה

 
אזהרות כה ברור שאף אחד לא יישאר  -בזה שיעור נגלה שאלוהים שולח סדרה אמיתית של אזהרות 

 !בספק מי שולט ביקום
 

אלוהים נותן לנו כל הזדמנות להפוך מרצון מדרכיו ! העת על ידי טבע החלו כבר-סֹוףאלה עונשי 
כאשר מילות לא תצלחנה לעצור את ההרכבה חטא . הרעות וההרסניות שלנו לדרך של אהבה ושלומו

אלוהים להשתמש בכוח כדי להעניש את המדינות על מנת להציל את האנושות מההשמדה כל  ،אדם
 !חיי האדם

 
אלוהים ישלח  ،ה לדחות את ההטפה של אזהרותיו של אלוהים ומתעבים את עונשי ָמתּוןכעמי בהתמד

אבל הוא לעולם לא יגרום עונש חמור יותר ללא אזהרה . עונשים בהדרגה חמורים יותר עליהם
 !הוא לא מעוניין בעינוי למען עינוי -אלוהים רוצה תשובה ! בשפע

 



 ،זכור. שאנו לומדים איך אלוהים עוסק תמיד עם גברכך  ،תן לנו להתחיל מההתחלה ،ראשון ،אבל
 ).6: 3מלאכי . (אלוהים אינו משתנה

 
האם אלוהים גם להזהיר את האדם . 02:16בראשית  ؟האם אלוהים אי פעם לתת לאדם פקודה. 1

 .17פסוק  ؟מראש מה יקרה לו אם הוא שבר את הפקודה ש
 .ת סמכותו על ידי ביצוע אזהרתואלוהים הוכיח א. איש האדם" ציווה"אלוהים : תגובה

 
 ؟האם אחד מהם להישמע לאזהרה. 2-3: 3בראשית  ؟היו אשתו של האדם חווה ראו הוזהרתם גם. 2

 .7: 8רומאי  ؟למה
 
מה היה  -אפילו בזמן שהאדם היה עדיין בחיים  -שנים  6000האם אלוהים להזהיר עולם כמעט . 3

-22: 5בראשית  ؟חנוך ללמוד מתוכניותיו של אלוהים איך. 14-15וד 'ג ؟לקרות הדור הנוכחי שלנו
24. 

 
האם הוא יהיה מסוגל להרשיע . 14-15וד 'ג ؟הוא ישו מגיע עם כוח לבצע צדק ،על פי חנוך. 4

 ؟מטורפת של מעלליהם
 
 ؟היו נביאים אחרים גם שלחו במשך כל הדורים עם הודעות אזהרה דומות שנמסר על ידי חנוך. 5

 .23פסוק  ؟יקרה למי שמורד אלה נגד ישו מה. 19-24: 3פועל 
 
שים לב במיוחד ֵחֶלק הראשון של . 10-12: 1פיטר  1 ؟למי היו אזהרות הנבואיות נתון ביסודו. 6

 .12פסוק 
 
למה מאות . 21-23: ישעיהו 41 ؟למה אלוהים יגרום אזהרותיו להיום להיכתב לפני אלפי שנים. 7

האם זה לא ברור שעם כל  ؟להראות מי אלוהים האמיתי הואניתנו אזהרות נבואיות מראש ובכתב אל 
האזהרות בכתב של אלוהים לא יכולות להיות שינו  ،ך זמינים בדפוס ובאינטרנט"כך הרבה ספרי תנ

 ؟ללא ספקנים והעולם בכלל יודע על כך
 

 אדם חוזר אותן טעויות
 

מהי ההגדרה  ؟א להטיףמה נח ל. 5: 2פיטר  2 ؟את מי אלוהים להשתמש כמטיף לפני המבול. 1
 11: 7 ؟האם אלוהים מזהיר נח של מה שעתיד לבוא. 172: 119תהילים  ؟"צדקה"המקראית של 

האם גדול הרוב סביבו שעה  ؟מה ؟לא נוח לעשות משהו בקשר לזה ،כאשר נח למד על העתיד. עברי
 .37-39: מתיו 24 ؟או שהוא יוצא מן הכלל - ؟גם

 
אילו . 49-50: יחזקאל 16-ו  13:13בראשית  ؟השכנות מלא בפשעהיית בעיר סדום והקהילות . 2

 .וד'ג 7 ؟סוגים של חטאים היו להיות מחויבים
 
באותו הזמן שהיה כומר של אל . 17 ،14:14בראשית  ؟האם מלך סדום אי פעם לפגוש אברהם. 3

 .14:18בראשית  ؟עליון
 
 .17-22: בראשית 14 ؟לם ביחדכו נפגשואברהם ומלכיצדק  ،האם אנו מוצאים כי מלך סדום. 4
 



 ؟האם לוט להזהיר אחרים. 12-14 ،1: 19בראשית  ؟אחיינו של אברהם ،האם אלוהים מזהיר לוט. 5
 ؟האם זה לעתים קרובות אמיתי של יחסים משפחתיים ؟איך בני גיסתו של לוט להגיב לעצתו של לוט

 
 -זהירות  -ות השכנים דוגמא האם חורבן סדום והקהיל. 24-25: בראשית 19 ؟מה קרה לסדום. 6

 ؟האם ערים היום מלא באותו החטאים כהיה סדום העתיק. 6: 2פיטר  2 ،וד'ג 7 ؟לאומות היום
מה צריך לעשות כדי אלוהים ערים היום כדי ללמד אנשי  ؟צריכים אנשים יודעים יותר טוב היום

 ؟שיעור
 
 

 !צריך לצאת מאי ציות לברוח העונשים של חטא: תגובה
 
אנו מוצאים שהוא הזהיר את ישראל הקדומה של  ،ז שאלוהים אינם משתנה במגעים הרחומיםמא. 7

 ؟מה היו החטאים של ישראל העתיקה. 13-15: 17מלכים  2 ؟חטאיה
 
העמים דוברי האנגלית והדמוקרטיות של  -האם יורד נמלים סֹוף של הבית העתיק של ישראל . 8

האם אלוהים להיות הוגן אם  ؟כמו אבותיהם עשו פעם ביצוע החטאים היום -מערב אירופה לצפון 
 ؟הוא נענש רק אבותינו ולא יורד הנמלים סֹוף היום

 
: 3-ו  1-2: יונה 1 ؟היה אל רחומים וחנונים להזהיר את הגויים להשמדת שד סֹוף שהוא היה מביא. 9

הייתה  ؟הייתה ההשמדה של העיר מתעכבת ؟שעה לאזהרה) בירת אשור(האם העיר נינוה . 1-5
 .1-3: 3-ו  1: נחום 1 ؟התשובה של נינוה קבועה

 
האם כל בני האדם רוצה  ؟למה הם לא זוכרים ؟צריכים האנשים נינוה זכרו מה יונה הזהירה אותם מ

 .01:28רומאי  ؟לשמור אלוהים בידע שלהם
 

מה . 17:32 פועל ؟איך גויים רבים מגיבים לאזהרתו של אלוהים ،אם לשפוט לפי ניסיונו של פול. 10
איך אלוהים יזהיר . 29-31: 1רומאי  ؟הם החטאים של הגויים ויורדים נמלים רבים סֹוף של ישראל

 .24:14מתיו  ،13:10מארק  ؟הראשון של העולם מה הוא יעשה רק לפני סֹוף
 

 זה קרה פעם אחת לפני
 

 .ך שלך"כעת אנו מגיעים לאחת מ ֵחֶלק המסקרן יותר של התנ
 

זהו הסיפור של יציאת מצרים . יהיה לפתוח משמעויות נסתרות בנבואות במקראהנה הוא המפתח ש
 .ואירועים לאחר תאריך

 
בעתיד הקרוב מאוד  -" הנה הימים באים ،הנה ،לכן: "הנה מה שאנו קוראים. 7-8: 23פנה אל ירמיהו 

 ،ריםכיהוה חי שהביא את בני ישראל מארץ של מצ' ،שהם יהיו כבר לא אומרים ،'אומרת ה  ،"
הנמלים סֹוף של בית ישראל ממדינת צפון ומכל הארצות שבו  לד דשקכפי יהוה חי שגדל " ،אבל"

הודעה שאירועים שיתרחשו בהתערבות בקרוב מגיעה על ." והם ישבו בארצם שלהם. "מונע אותם
 .ך לאירועים שהתרחשו לפרעה כאשר הוא לא לציית לאלוהים"ידי אלוהים הם בהשוואה בתנ

 



רק עכשיו בקנה מידה הרבה יותר  -אנחנו צריכים גם מבינים מה יקרה שוב  ،ו מה קרה אזאם תבינ
 !ליציאה העתידית יהיה כרוכים במיליונים רבים של אנשים היום נמסרו ממדינות רבות ،גדול

 
 אזהרה ניתנה ראשונה

 
איך . 03:10 שמות ؟האם אלוהים מכריזים על כוונתו להביא את ישראל הקדומה ַהחּוָצה עבדים. 1

 .7-9: 3שמות  ؟טופלו העבדים ישראל על ידי המצרי
 
 ؟האם אלוהים יש לי משה מזהיר את פרעה של מה הוא היה עושה אם פרעה לא לציית לאלוהים. 2

 .22-23: 4שמות 
 
האם הם מדברים אל . 1-4: 5שמות  ؟מה משה ואהרן לעשות ،במפגש הראשון שלהם עם פרעה. 3

 .פרעה לא התרשמה. 4פסוק  ؟בתו של המלך המצרימה הייתה תגו ؟פרעה
 
. 9-10: 7שמות  ؟אלוהים אפילו לבצע ניסים להרשים את פרעה ،בישיבה הבאה שלהם עם פרעה. 4

 .14פסוק  ؟לא הם ،אבל אלה לא גרמו לפרעה לאפשר לישראל ללכת
 
היה . 19-21: 7שמות  ؟מה הייתה המכה הראשונה שבאו על המצרים ،כאשר פרעה עדיין התנגדה. 5

איך תינוקות ישראל זכרים . 01:22שמות  ؟לי המצרים רצה לשפוך את דמם של תינוקות ישראל
כמה זמן עשתה את המכה  ؟כעונש על המצרים ،אז היה אלוהים רק בהפיכת נהר הנילוס לדם ؟נרצחו

 .24-25: 7שמות  ؟האחרונה לפני ניקה מים מתוקים הזרמים של הדם מתפורר
 

אזהרות של מרווה : "תחת הכותרת) 1909(הוא תורגם על ידי גרדינר . ב על פפירוסשיא זה נכת
ראייה מצרית -כי איפוור היה כנראה עד -" פפירוס איפוור"הוא מכונה גם ." מצרית מפפירוס בליידן

.". המגיפה היא בכל רחבי ארץ הדם נמצא בכל מקום"ואת " הנהר הוא דם: "רשומות פפירוס. למגפה
 ."בני אדם צמא אחרי מים ؛גברים נרתעים מטעם: "ובעגם הוא ק

 
 16 ؟האם אלוהים יעניש את העולם שלנו עם מגפה דומה של דם כפי שהוא נענש פעם המצרים. 6

מה יעשו . 5-7: ִהתגַלּות 16 ؟למה אלוהים של סֹוף סוג כזה של מגפה. 8-9: 8וִהתגַלּות  3-4: ִהתגַלּות
 ؟האם אלוהים פשוט ؟את הרשעים לראויים לעונש כזה

 
האם הם . 1-15: 8שמות  ؟מגפה בעייתית יותר לא הנצחית להעניש את המצרים עם ،מה שני. 7

  ؟האם הם מכירים בסמכותו של אלוהים. 8:15שמות שעה  ؟לומדים שיעורם
 

הוא התקשח  ،כלומר -פרעה הכבידה את לבו שלו  ،8:15שים לב כי ביציאה מצרים : הערה
כאשר הכתוב מזכיר כי אלוהים . נסיבות פיסיות גרמו לו להיות בטוח בעצמו. היםבהתנגדותו לאלו

זה אומר שאלוהים הביא על נסיבות שגרמו פרעה לשכנע את עצמו שהוא  ،הקשיח את לבו של פרעה
אלוהים נתן רחמי פרעה בכל הזדמנות לשנות את הגישה . העקשנית ،רצון עצמי-יכול להתמיד בדרך

י תמיד נסיבות קלות לפרעה כדי לחזור בתשובה על ידי הסרת המכות לאחר אלוהים עשית. שלו
הלב האדיש של מלך מצרים הפך קשה באמצעות רחמי . פרעה מרדה ،במקום חרטה. תקופה של זמן

 .האל על המצרים
 



שים לב שחלק מהתרגומים . 16-19: 8שמות  ؟עדיין יותר בעייתית ،מה הייתה המכה השלישית. 8
 ؟אזהרה זו פונה מצרים לתשובה". כינים"ולא " יתושים"ה זו כראוי סֹוף אה מגפ

 .יש סבורים כי הכינים יכולות להיות אנשים איכשהו ששרף או הפריעו בדרך אחרת
 

מסכת קיני . בכמה תרגומים"פרעושים " או"זבובי חול " היא סֹוף האבוד של כ" כינים"המילה : הערה
צפוי שהחרקים בשאלה היו לחפור מתחת  ،"לחפור"ותה מילת עברית מגיעה משורש מילה שמשמע

 .לעור
 

שאנחנו ) 7:18ראה רומאי (מגפת הכינים צריכה להזכיר לנו שאנחנו יכולים להיות נגועים בבעיות 
 ).24-25: 7השווה רומאי ( זקוקים לעזרה של אלוהים ל

 
ה אלוהים תמיד רוצה מ. 08:21שמות  ؟מה הייתה המגפה הבאה אלוהים לשים על פרעה והמצרים. 9

. 28עד  25פסוקים  ؟מה קרה לגישתו של פרעה כאשר הוא עצמו היה נגוע. 20פסוק  ؟מהמכות האלה
 .30-32פסוקים  ؟מה קרה ،אבל כאשר מגפה זו הוסרה על ידי רחמיו של אלוהים

 
י אמצע ،בעוד שרוב האנשים חושבים שחרקים אלה היו זבובים כמו זבובים מגיעים מכינים: הערה

כי  -באותיות נטויות אחרי נחילים " זבובים"ו הביטוי 'ו ו כג'יש כג". נחילים"מילת עברית בפועל 
אני צריך  ،ולא. הוא לא בעברית המקורית" זבובים"השימוש באותיות נטויות אומר שהביטוי 

 .הסוג של חרק אינו ודאית ،אז. בטקסט ،פשוטו כמשמעו ،'חיפושית'הוא המילה  ،להוסיף
 

זה לא נאמר בארבעה  ،ובכל זאת. לב שזה ֵחֶלק מגפת רק פגע מצרים ולא השפיע על בני ישראלשים 
 .הקודמים

 
 1השווה (מתמודדים עם אותם הבדיקות וניסויים כעולם עושה  ،לעתים קרובות אנו נוצרים

 ך מלמד שאלוהים סופו של דבר להפריד בין אנשיו וכל האחרים על"אבל התנ). 10:13קורינתיאנס 
אלוהים בעצם יש להזהיר את עמו  ،ובכל זאת). 4: ִהתגַלּות 20 ؛9-12: ִהתגַלּות 14(הפלנטה הזו 

 .או להתמודד עם המכות שהוא יקבל) 4: ִהתגַלּות 18(בסֹוף הזמן לצאת מבבל 
 

אם הנוצרים יבחנו ) 27-32: 11קורינתיאנס  1( ؟כמה בדיקות וניסויים אתה צריך לעבור עם העולם
 .הם לא צריכים להיות נידונים עם העולם ،כראויאת עצמם 

 
אתה רוצה שאלוהים עושה . עם נחילי אלוהים עשה הבחנה בין אנשיו ואת המצרים ،בכל מקרה

 .כדי לבחון את עצמך ،הבחנה איתך בהקדם האפשרי
 

 :זה משך את תשומת לבו של פרעה ،מקבל בחזרה את נחילים ،ובכן
 

ויאמר " ؛להקריב לאלוהים שלך בארץ ،לך' ،ותאמר ،רןופרעה ויקרא אל משה ואל אה 25
 ؛לתועבה של המצרים שאנחנו עושים קורבן ליהוה אלוהינו  ،לא זכות לעשות זאת' ،26משה 

מסע של  27! והם לא אבננו -אנחנו מקריבים את התועבה של המצרים לנגד עיניהם  ،הנה
 28. "כפי שהוא יאמר אלינו ،נווהקרבנו ליהוה אלוהי ،שלושה ימים שאנחנו הולכים למדבר

ללכת לא רק  ،ואתם הקרבתם ליהוה אלהיך במדבר ،אני של סֹוף אותך משם" ،ויאמר פרעה
 )התרגום מילולי של יאנג ،25-28: 8שמות (' ؛להפוך את התחינה אתם בשבילי ؛מאוד רחוק

 



אלה לעשות עם  ריכולשייתכן שהיו לי ֵחֶלק נחילי  ،בגלל משה הזהיר מפני התועבות של המצרים
 .איזה סוג של חיפושית

 
הוא פשוט השתמש  -בקטע הזה " זבובים"חשוב לשים לב כי משה לא להשתמש בביטוי : שים לב
וזה מאוד אפשרי המתרגמים לא עזרו  ،נוספו על ידי המתרגמים" זבובים"הביטוי  -" נחילים"במילה 

 .בהבנה של קטע זה שלנו
 

חיפושית הייתה . בקטע הזה היו נחילים של חיפושית חרפושית" םנחילי"זה מאוד סביר להניח כי 
עם לסתות  ،המגפה של נחילי חרפושיות. חרק שמזין על הגללים בשדות -למעשה חיפושית זבל 

 !הייתה הרסנית ויותר גרועה מטרמיטים ،שיכולים ראתה דרך עץ
 

שלנו הן קשות מדי להתמודד נחילים להזכיר לנו שאנחנו יכולים להיות המומים וחושבים שהבעיות 
 ).10:13קורינתיאנס  1(עם 

 
אלוהים לא ייתן לך יותר ממה שאתה באמת יכול . המצרים קיבלו נחילים הם לא יכולים להתמודד

 ).ראה גם האמונה שלנו ברשת בחינם חוברת לאלוהים מי קראה ונבחרת(
 

 אבל פרעה לא ציית
 

אלוהים התחיל  ،בעקבות זאת. ובם כמה מכות ،המצרים היו עד עכשיו הרבה אזהרות שונות. 1
להוכיח הוא התכוון עסק במנסה להשיג פרעה לשחרר את בני ישראל כדי שיוכלו לעקוב אחרי 

 .1-7: 9שמות  ؟ה מגפה של סֹוף הבא"מה עשה הקב. אלוהים
 

 .פירושו כל אלה בעלי החיים שסבלו מהמגפה" כל המקנה מצרים מת"כי  6ההצהרה בפסוק : הערה
 .בעלי חיים היו קצת בוכים ולגנוח מסוג זה של מגפה

 
רבים איבדו הרבה מעושרם עם . בקר היה המקור של עושר רבים שהיו עשירים ،בימים של מצרים

  :לזכור שישוע לימד ،בעוד שיש נכסים בסדר. מכת ברד וכמה מהמכות לעקוב
 

רוס ואיפה גנבים לפרוץ שבו עש וחלודה לה ،אין להניח לעצמכם אוצרות עליי אדמות" 19
שבו לא הורס עש ולא חלודה ובי גנבים לא  ،אבל להניח לעצמכם אוצרות בשמים 20 ؛ולגנוב

  ).19-21: 6מתיו (שם הלב שלך יהיה גם  ،לשם האוצר שלך הוא 21. לפרוץ ולגנוב 
 

 ."יש את הלב שלך יהיה גם ،שבו האוצר שלך" ،זכור
 
המכות  -ים הקדישו תשומת לב מיוחדת למכות האלה אזהרה כפי שלא המלך ולא כולם של המצר. 2

מה היה המעשה הבא  -) 09:17שמות (שהיו אמור לגרום המצרים שמחים לתת עבדים עברית ללכת 
 .8-12: 9שמות  ؟של אלוהים

 
מורסות וכיבי הפקת כאבי תופת  ،שים לב שבין שבע המכות האחרונות הן להיות שחין: הערה

מכות אלה הן להיות פעולות תגמול רק לסבל פיזי שהמדכאים מודרנית להטיל על ). 16:11ִהתגַלּות (
 .העבדים שלהם



 
אלוהים האדמה  ،יכול להיות שמאז הפך אפר ֵחֶלק של כדור הארץ שמגפה זו הייתה ֵחֶלק גם נגד גב

העובדה שהקוסמים נפגעו על ידי זה ).רבים עם השביעישלו הייתה סבירה האגוזים מעו" האישה("
אלוהים אחד כזה היה אדם בשם . מצביעה על כך שזה היה גם נגד האלים המצריים של רפואה וריפוי

 :סגידה כביכול אימחותפ
 

 ،אימחותפ. האדם האמיתי הראשון בהיסטוריה הידועה הוא לא כובש או מלך אבל אמן ומדען
הוא עשה כל כך הרבה ). בקירוב 3150 בק( זושראשי של המלך אדריכל ויועץ ר ،רופא

מחבר של המדעים  ،לרפואה מצרית שדורות מאוחרים יותר סגדו לו כמו לאל של ידע
מֹוֶרֶׁשת מזרחי שלנו גרייט  ..:ֶאחֵחֶלק  ،סיפורה של תרבות'דוראנט ו ( ؛ואומנויותיהם שלהם

  )147' עמ ،1935מרץ  ،ניו יורק ،נק
 

  :פדפילדוף מהדוד שים לב נ
 

מגפה זו הייתה . מורסה שחורה שמתפתחת לבעבוע ،מגפה זו הייתה כנראה אנתרקס עור
זה ). 28:35. 'השווה דב (וכפות הרגליים  ،רגליים ،מלווה בכאב שחין שהשפיע על ברכיים

לשחין היו על הקוסמים  ،קוסמים לא יכלו לעמוד לפני משה בגלל שחין"מסביר מדוע פרעה 
 ). ...09:11 ֵסֶפר ֵׁשמֹות" (כל המצריםועל 

 
האל בעל  ،ותות ،האלוהות אחראית על ריפוי ،מגפה זו הייתה גם הייתה עלבון לסראפיס

כנסיית המשיח . 2'מס  ،פדפילד ד נגד כל האלים של מצרים. (ראש מודיעין ולמידה רפואית
  )דוד פדפילד 2015© . בציון

 
 .ברים בפפירוס איפוור על סבל חיות ובהמותשחין יהיה גם עולה בקנה אחד עם מע

 
 ).13-17: 5יימס 'ג ؛15:26ֵׁשמֹות ֵסֶפר (אנחנו צריכים להבין שאלוהים הוא המרפא שלנו  ،כנוצרים

 
זה צריך  ،כשזה קורה. אנחנו צריכים לעבור את מחלות קשות וארוכות ،לעומת זאת ،אז נפגש 

אלא גם להבין שאם אנחנו אוהבים את  ،)30-31: 11קורינתיאנס  1(להזכיר לנו לבחון את עצמנו 
 ).08:28רומאי (את כל הדברים יעבדו ביחד לטובה  ،אלוהים

 
אלוהים מימוש . כאשר עדיין המצריים נותרו כמעט ללא שינוי אלוהים הזהיר אותם ממגפה אחרת. 3

מה היה האופי . 20-21: 9ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟האם חלק מהמצרים שעה לאזהרה! הגדול ביותר של סבלנות
הייתה זו הסופה הברקים הגרועה ביותר אי פעם . 23-26 ،09:18ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟של מגפה מפחידה זה

פסוק  ؟מה היו התוצאות של המגיפה ההרסנית הזה. 24ו 18פסוקים  ؟להכות מצרים עד לאותו זמן
25. 

 
א על מצרים על ידי מכות אותו פפירוס אשר מתעד את מכת דם גם מתעדת את הרס האסון הבי: הערה
תבואה נספתה בכל " -ו" לא עשבי תיבול נמצאים ،לא פירות" -ו" עצים נהרסים: "הוא קורא! אלה

 ."צד
 

 )הרב ،8 :148 ִמזמֹור(ך מלמד כי אלוהים שולט במזג האוויר "התנ
 



 :יש פפירוס איפוור דיווחים בקנה אחד עם התיאור המקראי של הברד ואש
 

בקר נשארים לסטות ואין אף אחד כדי לאסוף אותם יחד כל אדם מביא את  ،הנה: ". 2-3: 9
מכת ברד שגרמה לכמה הבקר ששרד כל כך ." עצמו לאלה שהם ממותגים עם השם שלו

 . ...לפזר בניסיון למצוא מקלט שהם היו קשים לאסוף
 

 -ס הערה מעבר מוזר אחד פפירו. מעורבב עם זה) ؟הברקים(היבט נוסף של הברד היה האש 
של ארמון ) ..... זמן( ؛עמודים וקירות שנצרכים על ידי אש ،שערים ،באמת) ؟: "(10-11: 2
) אך לא המבנים שנבנו יותר באופן משמעותי(מבנים כנראה עץ ." מלכים עומד איתן וסֹוף'

 )29. 'עמ  ،גרב! (נהרסו על ידי האש מלווה את הברד
 

בשידור 'מ  בחמרעשר מכות . (על ידי אשעמודים וקירות שנצרכים  ،שערים ،באמת 02:10
  )15/1103/נצפה  Http://ohr.edu/838. חי ממצרים

 
IV: 12 :האזהרות של איפוור. (עצים כרותים וסניפים פשט ،אכן .

Http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm  15/1703/נצפו(  
 

 :שים לב כמה גידולים ספציפיים שנפגעו על ידי הברד
 

ֵסֶפר ֵׁשמֹות . (לשעורה הייתה בראש ובפשתן היה בניצן ،עכשיו הפשתן והשעורה נפגעו 31
9:31(  

 
 :ס איפוור מזכיר אחרשים לב כל כך נפגש הינג שפפירו

 
IV: 3 :כולם  ؛ושמן ،תבלינים ،בכל מקום שנספתה שעורה וגברים הופשטו מבגדים ،אכן
האזהרות ! (מדינה מאושרת עניינים؛המחסן ריק והשוער שלה נמתח על הקרקע".אין: "אומר

נצפו  Http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm. של איפוור
/15/1703(   

 
הפשתן היה גם בי מצעים לבגדים . ופשתן עשוי מקור של נפט ،השעורה הייתה מקור מזון עיקרי

 .מגיעים מ
 

 .בשילוב עם במיוחד חמישי הבא ושמיני אחד הייתה משפיעה ייצור מזון מאוד ،מכה זו
 
-ו  16:21ִהתַגלּות : 7 ؟האם מכות טרור ְלַהּכֹות אופי דומה לתוך האנושות מרדנית בעתיד הקרוב. 4
8. 
 

 :ברד גדול גם ניבא שיבואו שוב בסֹוף
 

 .אנשים לחלל ،במקום חרטה: תגובה
 

 .אל תהיה כמו המצרים או אחרים שלא לחזור בתשובה ולא שעו התיקון של אלוהים
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 !ֵסֶפר העתיק ֵׁשמֹות -אלוהים פריד ישראל 
 

. 3: 10ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟מה תקלה בדמותו של פרעה אלוהים קורא לתשומת לבו לפניו של סֹוף המגפה הבאה. 1
 .3: 12מספרים . השווה אופי של המלך עם זה של משה

 
חישבו מה פול כתב . (משה החוצה שטוחים אמר פרעה שהוא צריך להשפיל את עצמו ולהקשיב לאלוהים

 ).00:16רים ברומאי לנוצ
 

 .7-11: 10ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟עשו צוות של פרעה החליט לנסות לשכנע את פרעה להקשיב ،הפעם
 

פרעה היה חכם בדעה . אבל החליטה שהוא עדיין ידע טוב יותר ،פרעה נחשבת מה אלוהים היה אומר ،אז
 .כמו גם אחר ،זה קורה לנוצרים. משלו

 
 .5-8: 3ות הוא בספר משלי אבל מה אלוהים מצפה חסידיו לעש

 
 .מעט מאוד לבטוח באלוהים. " חכמים בעיני עצמם'רבים הם 

 
. 14-15 ،4: 10ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟מה שאנחנו מוצאים את המגפה הבאה תהיה ،כתוצאה ממרד המשכו של פרעה. 2

 ؟להגיד על מגפה זו 34-35: ִמזמֹור אין 105מה 
 

אבל של  ،לא ארבה מילולי ،אלוהים שוב זה סֹוף מגפה -הנורא " ' יום ה"במהלך  -שים לב כי בעתיד : הערה
 ).3-4: 9ִהתגַלּות (הרבה יותר הרסני  -אלה סמליים 

 
סכסון יורד סֹוף עורך ברית תיפגע על ידי ארבה ומגפות -ולפחות חלק ממנה אנגלו ،ב"זמן יבוא גידולים בארה

 ) .4-8: 24יו השווה מת(וזה עוד לפני תחילת הצרה הגדולה  -אחרות 
 

 ).5-6: 6ִהתגַלּות  ؛7: 24מתיו (אשר שניהם ניבאו לקרות שוב  ،מצרים חוותה מחסור רעב ומזון
 

 !גרסאות של הרבה עשר המכות יקרה שוב
 
האם אלוהים פעם נוספת סֹוף . 21-23: 10ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟מה זה היה. תופעה מוזרה התרחשה במכה הבאה. 3

 !שימו לב עד כמה גרוע מגפת העתיד תהיה. 16:10ִהתגַלּות  ؟"'יום ה " הרשעים במגיפה דומה ללהעניש את 
 

עריש בגבול -זה פלא מפחיד נרשם על ידי המצרים עצמם במקדש של גרניט שחור שנמצא באל: תגובה
הייתה סערה כזו ... האדמה הייתה בכאב גדול רע נפל על האדמה הזאת : ". הוא קורא. המזרחי של מצרים

טללקדמוניות "מתוך פלורידה גריפית של ." (גברים ולא אלים יכלו לראות את פניהם של אלה לצדםשלא   
 ")1،887-1888היהודיה ושונות העבודה במצרים התחתונה ב- 
 

 :האירוע של חושך ייתכן שהתייחס היסטורי באיפוור כתרגום שלו קובע
 

. ממצריםבשידור חי 'מ  בחמרעשר מכות (הקרקע היא ללא אור  09:11
Http://ohr.edu/838  15/1103/נצפה(  

 
 .יש כמה ראיות שאינן מקראיות שחשכת ֵסֶפר ֵׁשמֹות התרחשה במצרים ،לפיכך

 

http://ohr.edu/838%20נצפה%2003/11/15�


מה בחינת בגרות קטסטרופות  -כאשר אזהרה לאחר אזהרה נפלה על אוזניים ערלות  -כעונש סופי . 4
ֵסֶפר ֵׁשמֹות של ישראל מייד .29-31: 12ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟פרעה והמצרים מהגובה היהיר שלהם מכובס
 .אחריו

 
 :הנה כמה אישור של המוות ויללות במצרים מפפירוס איפוור

 
 .הילדים של נסיכים מתנפצים על הקירות ،באמת (6 :5) 3 :4

 
 .הילדים של נסיכים נוצקו ברחובות ،באמת 06:12

 
 .הרוס הכלא 3 :6

 
 .מי שמציב את אחיו באדמה נמצא בכל מקום 02:13

 
 .בשידור חי ממצרים'מ  עשר מכות(התערבב עם קינות  ،הוא נאנק בכל רחבי הארץ 03:14

Http://ohr.edu/838  15/1103/נצפה( 
 

כבר לא ) האנושות(נתפסים אופנת חנום ) דיםיל(נשים חסרות ולא  ،באמת: ".. 4: 2פפירוס 
 :5-6: 2. חנום היה האל הקדר שעיצב כביכול תינוקות על גלגל" בגלל המצב של הארץ

 ".) לפני כל אחד מגיע לידו ،מדבר (؟) מומיכלוטה.(؟) מוות לא חסר"
 

שהם כך  ،ומאוד התחבושות לזעוק ،גופות נמצאות בכל מקום.: נראית הגיונית"גרדינר עושה 
 ،זה תגובה על ההצהרה הקודמת" יכולים להישמע ללא מתקרבים אליהם

 
ואת מקומו של  ،הרבה גברים מתים קבורים בנהר הזרם הוא קבר ،באמת: "6-7: 2פפירוס 

הילדים של נסיכים מתנפצים על קירות הצאצאים  ،באמת: ". 3-4: 4.". הפך זרם אמבלמנת
 )30. 'עמ  ، גרב.." (ת חנום בגלל העייפותשל רצון פרושים על הקרקע הגבוהה גניחו

 
המוות לא  ،דם בכל מקום ،המגפה היא בכל רחבי הארץ ،הם אלימים] לב[ ،ואכן: 3-5: השני
הזרם הוא ؛מתים רבים נקברים בנהר ،ואכן. הבד מדבר עוד לפני אחד מגיע לידו-והאימא ،חסר
. האזהרות של איפוור( ...ה אצילים במצוק ،ואכן. הפך זרם אמבלמנתואת מקומו של  ،קבר

Http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm  15/1703/נצפה(   
 

 .הבכור של מצרים נהרגו
 

 .אלה שאלוהים מוגן הועברו ממוות זה
 

 סוג -ת ך ֵסֶפר ֵׁשמֹו"התנ
 

: 23ירמיהו  ؟ך להראות שיש בקרוב להיות ֵסֶפר אחר ֵׁשמֹות של עם ישראל המודרנית"האם התנ. 1
הם שהובילו אותו חזרה  ؟לארצם -כדי שבו . 8פסוק  ؟מהמקום שבי יהיה ֵסֶפר זה ֵׁשמֹות להיות. 3

 .לארץ אבותיהם
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ה הנבואה לקרובה ֵסֶפר ֵׁשמֹות ניתנה לפני הספיר 1،446העתיקה ֵסֶפר ֵׁשמֹות התרחש סביב : תגובה

אלוהים יגרום יורד דם סֹוף . לפני הספירה וההיסטוריה מראה שזה צריך להיות עדיין בעתיד 588על 
אלוהים לעתים . ציות שלהם אליוהנמלים של ישראל העתיקה שנלקחו בשבי במדינות שונות בגלל אי 

ֵסֶפר הראשון ֵׁשמֹות היה סוג זעיר . ל ירושליםקרובות מצביע על הכיוונים שלהם מנקודת המבט ש
 .בלבד של מה שמאוחר יותר אחד זה יהיה

 
 .12-13: ישעיהו 27קראו גם  ؟תן הוסיף אור על זה מגיע ֵסֶפר ֵׁשמֹות 11:11האם ישעיהו . 2
 

 .הוא האב הקדמון של המדינה הגרמנים המודרניים ،לזכור ،אשור: תגובה
 
של כל ֵסֶפר  14-ללמוד את הפרק ה  ؟לישראל העתיקה בים האדום מה נס אלוהים לא לבצע. 3

האם המעבר של הים . 21ראה פסוק  ؟האם אלוהים להשתמש בכוחו של הטבע להביא אותו. ֵׁשמֹות
כמה עדים ראייה ספקנים היו שם כדי הישועה  ؟תופעה טבעיתהתרחש כפי שעשה אם זה היה רק 

 .30-31: 14ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟ם ספק צופים לחזות בנסמאה אלפים מטילי דיד ؟המופלאה הזה
 .בני ישראל עשו ؟האם אי פעם יש ספקות

 
 ).18-22: ֵסֶפר ֵׁשמֹות 13(זאת למרות שיש אלוהים מעמודי תווך של עננים ואש כדי להוביל אותם 

 
 ،)08:14רומאי (אנחנו רוצים להיות מונהגים על ידי רוח הקודש של אלוהים  ،כנוצרים: הערה

 .3-4: 2שהוצגה כלשונות של אש במעשי שליחים 
 

יש כל כך נפגש הינג מעניין מפפירוס איפוור שנראה רלוונטי כאן הקשורים למסעות של בני  ،עכשיו
 :ישראל

 
 .".האש עלתה גבוה שריפתה הולכת קדימה כנגד אויבי הארץ ،הנה: "1: 7פפירוס 

 
והעשן שהוביל את בני  יש ספק קטן מההקשר שמדובר בהתייחסות לעמוד אש

המצרים רימו עשויים בהתחלה להגות אותו להיות כל כך הינג נפגש שפקד את .ישראל
 .ישראל במקום לברוח מנחה אותם

 
מצרים  ،הנה... שמעולם לא קרו בעבר לזמן ארוך  ،דברים נעשים ،הנה: "1-6: 7פפירוס 

אומללות . איש החזק בהוא כבש את ה ،הגיעה לשפוך את מים הוא ששפך מים על הקרקע
 )30. 'עמ  ،גרב). ... "(؟؟(

 
ומאוחר יותר אולי קיוו שהאלים  ،המצרים איכשהו רימו את עצמם שזה בטוח ללכת אחרי בני ישראל

מה היה יכולה להיות הצבא . ומי שבטחו בצבא שהיו בטעות ،אבל הם. שלהם אש כדי לסייע להם
 .החזק ביותר בעולם באותה העת נהרס

 
 ،האם אלוהים להשתמש אשור. 11:39דניאל  ؟יושמדו 21-הצבא החזק ביותר במאה ה  האם. 4

 .5-12: ישעיהו 10 ؟כדי לספק עונש בסֹוף פעמים ،גרמנים מרכזיים מודרניים/ אירופים 
 



 ؛1-3: 7למשל הושע (ב "תחולנה על ארה'שומרון 'נבואות מקראיות מסוימות הקשורות ל: תגובה
הגבעה בשומרון הייתה בשטח שבט מנשה . שומרונים היו אנשים מעורבים). 8-12،21: 9ישעיהו 
 .העתיק

 
 .19-21: 9ישעיהו  ؛23-24: 29ספר דברים  ؟האם נשק להשמדה המונית צפויות לשמש. 5
 

שימו לב . זה נבואת עתיד-ומתמיד-מזכיר נוגע לאפרים ומנשה לא קוימה מאז 9מה ישעיהו : תגובה
 ،אלקטרומגנטים ،מימן ،סביר אטומי -" אדמה נשרפת למעלה"יד היא שהתוצאה של מלחמה של העת

 !טק אחר-או נשק היי/ ו  ،לייזר
 
 ؟האם האדון עצמו ללכת לפני בני ישראל העתיקות על מנת להוביל אותם חזרה לארץ המובטחת. 6

האם . 24 ،14:19ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟כאשר הסכנה איימה מאחור ،ועומד מאחוריהם. 13:21ֵסֶפר ֵׁשמֹות 
: ישעיהו 52 ؟לצאת משבי ،מדי ،הוא יעשה את אותו הדבר לנמלים המודרניים יורד סֹוף כפי שהם

2،4،8-9،12.( 
 
ותחנונים . 4: 50ירמיהו  ؟עם בכי ،לא רחוקה בעתיד ،האם ישראל האלה באים לאלוהים אז. 7

 .9: ירמיהו 31 ؟גדולים
 

להתחנן לידע אמיתי ." חפש על ידי תפילה רציניתל ؛ענווה ל ؛למפצירה" -להתחנן אמצעים : תגובה
 !של הדרך לחיי נצח

 
ספקות . כי בעתיד אלוהים יתייבש נהרות וימים -נבואות כגון אלה נראים מגוחכות לדעה הטבעית 

. של הספר של ֵסֶפר ֵׁשמֹות של ،כביכול ،אלה נבעו ממאה שנתי מחלוקת על חוסר הדיוק ההיסטורי
 ؟שֵסֶפר ֵׁשמֹות באמת קרה ،ך"לכאורה לא הוכחה מחוץ לתנ האם יש ،הוא שאל ،למה

 
 !אבל יש הוכחות

 
הגאווה  אות אוף נטיונל -בניסיון להפוך את מצרים  ،מחקר מגלה סטייה מכוונת של כרונולוגיה מצרית

האשמה מעולם לא תוקנה בספרי לימוד בהיסטוריה ! להיראות מבוגרת ממה שהוא באמת היה -
 !מודרנית

 
שמו . מומיות כבר נמצאו -ציינו בכינויו מועמדים לחשבון ֵׁשמֹות ֵסֶפר לא יכולים להיות נכונים  מלכים

הבן שהצליח אמנחותפ . הוא היה אמנחותפ השני. של פרעה נשמר ברשומות העתיקות של מצרים
במשך מאות שנים לאחר מכן מצרים ). ס"לפנה 1،408- 1،418בערך (השני היה תחותמס הרביעי 

ברוב ספרי היסטוריה " מלכים -רֹוֶעה  "או ) 24:20במדבר (ה על ידי זרים בשם עמלק במקרא נשלט
 .הם לעתים קרובות שגויים" מומחים"אם כי התאריכים מיושמים בדרך להם על ידי  -
 
: 14ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟מה חשוב כל השיעור שהמצרים שנותרו לבסוף ללמוד ،באמצעות האסון הזה. 8

תנו " ،והמצרים אמרו ؛כך שהם הסיעו אותם עם קושי ،סיר את גלגלי המרכבה שלהםהוא ה. 18،25
 ."ליהוה נלחם עבורם נגד המצרים ،לנו לברוח מהפנים של ישראל

 



הם למדו איך נורא רעים הם  ؟לא ،במידה מסוימת ،אז דור זה של מצרים לבסוף שינה את אורחותיהם
 ،שים לב כי אמנחותפ השני! של סֹוף לפני האנשים שעואבל שימו לב כמה אזהרות היה אלוהים ! היו

 :גם הרסה רב של התמונות הפגאניות שלהם ،פרעה הסבירה של ֵסֶפר ֵׁשמֹות
 

 ،'דאגלס פטרוביץ(באוניברסיטת טורונטו כתב מאמר מרתק 'דאגלס פטרוביץ  ،ארכיאולוג
כתב בכתב עת " ،18-לקראת איכון התזמון של הנטישה של אווריס באמצע של השושלת ה '

בסֹוף של המאמר פטרוביץ עושה ) ... 9-28 ،2013 ،2:. 5כרך  ،גומלין מצרי עתיק העת של
 :כמה תצפיות זרזיר במסקנותיו

 
היא ההזמנה של אמנחותפ  9-ראיות יותר של כתובות עשויות להעיד ישירות למשבר השנה

. יכולראמון מחדש בֵחֶלק בידודם  ،השני של צו לשליחיו להשמיד את כל התמונות של האלים
בהתחשב בכך שתחותמס שלישי ואמנחותפ השני מיוחסים במפורש שבחים לאמון מחדש 

או הנציח / וכי אמנחותפ השני מקורו ו  ،לנצחונות צבאיים על הקמפיינים האסיאניים שלהם
-יש שפע של סיבה לשער שהמשבר הדתי  ،ברחבי מצרים הצהפשוטאת חילול התמונות של 

עשויים להיות -של אלים מצריים בכל רחבי ארץ" הגופים"ו הבא להשמיד את כל ואז הצ
הפרעה פוטנציאלית  ،יתר על כן. 9-מחויב בצורה מורכבת לצבא ולמהומה פוליטית של השנה
. זה של אירועים" סערה מושלמת"בכהונה הגדולה של אמון בתקופה זו עשויה גם להעיד על 

כתוצאה מאובדן  ،ש בשלב זה ייתכן שיזם אמנחותפ השנימשבר דתי התמקד באמון מחד ،לכן
הרסני בקרב שעלה בקנה אחד עם הנטישה של הבסיס הימי העיקרון ממנו הפעולות צבאיות 

 )22 ،.שם. (והובלתי לשינוי בלתי נמנע במדיניות חוץ ،לאסיה הושקו
 

מהומה  למה היה שם ؟למה אמנחותפ השני להורות על השמדת התמונות של אלים מצריים
למה היה שם שינוי מוחלט של מדיניות חוץ עם  ؟גדולה ומהפך במנהגים הדתיים של מצרים

בֵחֶלק מאוחר יותר של שלטונו ] בלבנט[השכנים הקרובים ביותר של מצרים בנוגע באסיה 
אבל זה בהחלט עולה בקנה אחד  ،עדות זו לבד אינה מוכיחה ֵסֶפר ֵׁשמֹות ؟של אמנחותפ השני

אם אירוע כגון מקראי ֵסֶפר  ،ת של שליט אוטוקרטים וצבאי כגון אמנחותפ השניעם ההתנהגו
ֵסֶפר ֵׁשמֹות היה אירוע שבו האלים של מצרים היו סֹוף אבוד של חסר . ֵׁשמֹות לקח מקום כזה

כפי שהוא  ،אני טוען ֵׁשמֹות ֵסֶפר. אונים והכוחות הצבאיים של פרעה הופחתו באופן דרסטי
הוא ההסבר הסביר ביותר לתורו של שלטונו של אירוע אמנחותפ  ،ך"מתואר בדיוק בתנ

 /http://crossexamined.org. 2013ביולי  20 ؟יש ֵסֶפר ֵׁשמֹות וכיבוש'רייט ט . (השני זה
 )03/01/15נצפה  #11 _ / כיבוש  -ֵסֶפר ֵׁשמֹות - -שם-היה

 
. זה ייקח סיבה גדולה לפרעה לעשות את זה ،ו קשורים כביכול לאלים האלהמאז הפרעונים הי

כמו גם תמיכה  ،היו המוטיבציה ،ובמצרים ،בנו ،שהאלים לא הצליחו להגן עליו ،אמנחותפ השני
 .כדי לעשות את זה ،מהאוכלוסייה המצרית

 
 .31:34ירמיהו  ؟א באמתיהיה טוב יותר לדעת שאלוהים הו ،לאחר כל העמים מגיעים ֵסֶפר ֵׁשמֹות. 9
 

מתייחסת לזמן  -ביטוי המשמש יותר ממאה פעמים בנבואות  -" 'ידעו את ה "הביטוי שהאומות : הערה
הנה שוב אנו מוצאים סוג של ֵסֶפר השני ֵׁשמֹות בֵסֶפר הראשון . שבי המשיח יחזור לשלוט באומות

לאחר מכן  ،עבור ביטוי זה ונקורדנסחק ק. ֵׁשמֹות תחת משה כאשר המצרים לבסוף למדו שאלוהים הוא
 .ללמוד את כתבי קודש המכילים אותו

 

http://crossexamined.org/�


עם יהושע  10-14: 15השוואה ֵׁשמֹות ֵסֶפר  ؟מה חדשות יתפשטו למדינות ،לאחר ֵׁשמֹות ֵסֶפר. 10
השוואת ישעיהו  ؟האם הפחד של הכוח מעורר היראה של אלוהים שוב מושא האומות לרעוד. 2:10

 ؟למה. 27-28: ֹורִמזמ 22עם  1-2: 64
 

 זה יקרה ברגע ששוב
 

הנבואות שבקרוב  -ך "עכשיו אנחנו מוכנים ללמוד חלק מהמדהימים ביותר נבואות אזהרה בכל התנ
 .יבואו לעבור

 
קראו גם ִמזמֹור . 19:18ֵסֶפר ֵׁשמֹות  ؟מה אחר פנומנלי אירועים התרחש לאחר הראשון ֵסֶפר ֵׁשמֹות. 1

 .כולו 114
 
הזה עכשיו במצב ישו אמר שזה יהיה רק לפני אירועי אסון הגדולים הסופיים הם האם העולם . 2

 .7-11: 21ולוק  3-8: מתיו 24 ؟להתרחש
 

כמו גם  -כך נפגשה השימוש בשמו של ישו  ،לישועה פלשאלה שמטיפים דרך  -האם שרי שווא 
 ؟מגפות ורעידות אדמה נעשית יותר ויותר ויותר נפוץ היום ،רעב ،מלחמות

 
 :מדענים מבינים שאסונות טבע מתרבים. תראה את העולם עליך: גובהת

 
 פרספקטיבה גלובלית: 2015המחיר האנושי של אסונות טבע 

 
מיליון חיי או  1.35שטענו  ،טבעיים בעולם 6873נרשם אסונות  ،2013ו  1994בין השנים 

אסונות טבע מיליון בני אדם נפגעו מ 218 ،בנוסף. חיי בממוצע בכל שנה 68000כמעט 
 .שנים על ידי זה 20בממוצע לשנה בתקופה של 

 
) התפרצויות הרי געש ותנועות המוניות ،צונאמי ،רעידות אדמה(תדירות אסונות גיאופיזיים 

אך עלייה מתמשכת באירועים הקשורים לאקלים  ،של נשארה רחב קבועה לאורך תקופה זו
. לת גבוהות יותר באופן משמעותידחפה את ההתרחשויות כול) בעיקר שיטפונות וסופות(

 44%של עד  ،אסונות הקשורים לאקלים לשנה 341נרשם ממוצע  ،2000מאז השינה 
 .1980-1989וגם מעל פעמיים ברמה  1994-2000מהממוצע 

 
נהרגו יותר אנשים מאשר כל הסוגים האחרים של אסון ) כולל צונאמי(רעידות אדמה 

הסוג הקטלני -היו צונאמי תת 2013-ו  1994שנתי חיי בין  750000בטענה כמעט  ،להרכיב
 ،בני אדם שנפגע 1000מקרי מוות לכל  79עם ממוצע של  ،ביותר של רעידת אדמה

זה עושה צונאמי עשרים פעמים . לתנועות קרקע 1000בהשוואה לארבעה מקרי מוות לכל 
 דווח. (כמעט קטלניות יותר מאשר תנועות קרקע

 ،ם להפחתת אסון"האסטרטגיה הבינלאומית של האו ،ל אסונותממרכז לחקר אפידמיולוגיה ש
 )2015מרץ 

 
 :ב מדווח כי אירועי טרור מתרבים"מדינת דה ֵחֶלק ארה.אז בעיות אחרות

 



 היו שנה גדולה בטרור 2014למה : 35%גידול של 
 

 וושינגטון
 

על  ،2014ו  2013אפגניסטן וניגריה שחררו עלייה פראית באלימות בין  ،קיצונים בעיראק
התקפות במידה רבה בידיה של מדינת בוקו . פי נתונים חדשים שפורסמו על ידי המדינה ֵחֶלק

כמעט הכפילה את מספר  ،חראם והאיסלמי העלו את מספר פעולות טרור על ידי יותר משליש
 .מקרי המוות וכמעט שילש את מספר החטיפות

 
בני אדם  33000מי אומרים שכמעט הנתונים כלולים בדוח הטרור של דה ֵחֶלק השנתי העול

מקרי מוות  18000זה מרק מעל . 2014פיגועים ברחבי העולם בשינה  13500נהרגו בכמעט 
עשרים וארבעה אמריקאים נהרגו על ידי . הוא אמר ،2013פיגועים בשינה  10000בכמעט 

בשנת  9428ל 2013בשנת  3137חטיפות זינקו מ. ח"נאמר בדו ،2014קיצונים בשנת 
 )2015יוני  19 ،מיאמי הראלד. (ח"נאמר בדו ،2014

 
 .2015ובמקומות אחרים גם שחררו טרור אכזרי בשנת  ،ניגריה ،אפגניסטן ،קיצונים בעיראק

 
: 73ִמזמֹור  ؛21:12יחזקאל  ؛32:25ספר הדברים  ؛14-17: ֵסֶפר ַויְִקָרא 26(ך "ביעותי היו ניבאו בתנ

דניאל (זמני 'הסכם שלום 'ות גם שזה ֵחֶלק בגלל הטרור שזה עלול להי). 5: 12קֹוֶהֶלת  ؛12،19
 .ייעשה) 43-31: 11 ؛09:27דניאל (שיוביל לאסון אחרי כמה שנים ) 9:27

 
 ،אלא אם כן בימים אלה הם קיצרו. 8: מתיו 24 ؟האם ימים אלה הנוכחיים רק ההתחלה של צער. 3

 .24:22מתיו  ؟היה שם יישאר אף אחד בחיים
 

רעידות אדמה ושיבושים אחרים של הטבע לוקחים אגרה גוברת של  ،מגפה ،מחלה ،םרעב היו: הערה
 !קוסמושד -ובכל מקום היום יש דיבורים של השמדה העצמית של אדם ! חיי אדם

 
המבוססת על התפתחויות  2009ספטמבר  19ייתכן שהחלה על או בקרבת " תחילתו של צער"

עלייתה של התנועה האקומנית היא . סייה של רומאהאקומנית הקשורים למזרח האורתודוקסי והכנ
 .ִהתגַלּות ותחילת הצער אלה 6קשורה לראשון מארבעת הפרש של 

 
שים לב שהחוברת ארבעת פרשי האפוקליפסה על ידי הכנסייה ברחבי העולם הישנה של אלוהים 

 :ד אזלימדה כי הנסיעה האחרונה של פרש זה עדיין הייתה לעתי 1973לימדה את הגב בשינה 
 

של הפרש הלבן  -המצב ארוך הטווח של דת כוזבת שתוארה לעיל יגיע לשיאו במילוי זמן סֹוף
. הפרש הראשון: הוא יאותת תחילת צער... בדמותו של נביא שקר גדול  ،6של ִהתגַלּות 

 )17. 'עמ ،1973 ،ארבעת פרשי האפוקליפסה'אלכסנדר ג (
 

 ،מקדים את הצרה הגדולה" תחילת הצער("ולה למרות החותם ראשון זה נפתח לפני הצרה הגד
 2009וזה היה יכול להיות באופן רשמי החל כבר בחג החצוצרות בספטמבר  ،)821: 24השווה מתיו 

לא נפתח לפחות הסוג שכנגד כבר  ،במובן מסוים ،אם את החותם הראשון ،כמאה שנים-לפני(
 13ה עד אחרי מעצמות החיה של זה לא יהי ،)9-24: 8בסביבות מאז סיימון קוסם של מעשים 



 ؛3-8: 13ִהתגַלּות (כאשר העולם כולו לעבוד את החיה ואת הדרקון  ،ִהתגַלּות בשליטה מלאה
 .שהכיבוש של פרש זה יהיה שלם ،)18:23

 
נראית "תחילת הצער " אירועים האקומנית ודתיים רבים בשנים האחרונות מצביעים על כך ש

 .שהחלה
 

מבחינה טכנית לא יכולה להיחשב באופן רשמי " תחילת הצער"ישו מכונה  בפעם האחרונה ،עם זאת
זה לא יכול  ،)כנביא השקר הוא ללא ספק בחיים עכשיו(אמנם זה אפשרי שזה קרה . להחלה עדיין

אלוהים ). 17. 'עמ  ،ראה אלכסנדר (למעשה באופן רשמי מתחיל עד נביא השקר מקבל יותר בולט 
 .יודע

 
או / תן לפתוח באופן רשמי כאשר אפיפיור מתחרה הוא עומד לקחת שליטה ו ייתכן שחותם זה ני

כדי ) 19:20 ؛13-15: 13בהנחת אפיפיור הוא נביא השקר של ִהתגַלּות (מתחיל עם שוכב פלאות 
כי החותם הזה הוא  ،זה יכול להיות אפשרי. רומי-לקבל את תשומת לבם של אלה גם ללא רקע יווני

נפתח בערך בזמן שבו מי שיהפוך לנביא השקר עובד בהצלחה עם קבוצות  )או אפילו היה(להיות 
הוותיקן מברך 'חנה ג (עסקה כזו כבר קרה עם כמה האנגליקנים . אשר להתחבר מחדש עם רומא

וסביר להניח שסופו של דבר ואחריו אחד או  ،)2009אוקטובר  21 ،. האנגליקנים לכנסייה הקתולי
 2(אותות ומופתים צפויים . ואחרים ،מזרח אורתודוקסי ،ותרניםיותר עסקות ציבור מעורבות ל

נכבש " רומי ש-וזה יכול להיות מה שעוזר דתות אחרות כונן ללא רקע יווני) 9-11: 2התסלוניקים 
 ).18:23השווה ִהתגַלּות (על ידי הפרש הראשון "
 
 -" סוס הלבן"מליים כגון אבל במונחים ס ،3-8: 24לדבר תנאי אלה כצער במתיו  6האם ִהתגַלּות . 4

האם הם  ؟8פסוק  -"סוס החיוור " ו ،5פסוק  -" הסוס השחור" ،4פסוק  -" הסוס האדום" ،2פסוק 
הימים שבהם אנו מוצאים  - -גם לאמת את העובדה שתנאים ברחבי העולם הם להתדרדר בזמן סֹוף

 ؟את עצמנו עכשיו
 

הכל הולכים וגדלו בחומרה בסֹוף בגיל  -ולם ארבעת פרשים אלה מייצגים את ארבעת תנאי ע: תגובה
דרכים " ישועה".  -הסוס הלבן מייצג את מספר הגדל וההולך של שרי שווא הטפת משיח שקר . זה

הסוס . הגדלת רעב -הסוס השחור . הקצב הגובר של פגעי מלחמות -כוזבות ליךדתית הסוס האדום 
 .מחלות משתוללות -החיוור 

 
 ؟מה קורה לאחר החותם השלישי נפתח. 3-4: 6ִהתגַלּות  ؟השני נפתח מה קורה כאשר החותם. 5

 .7-8: 6ִהתגַלּות  ؟מה קורה לאחר החותם ארבעה נפתח. 5-6: 6ִהתגַלּות 
 

הזמן מגיע שם עשוי גם להיות מלחמות בֵחֶלק של העולם . הונאה דתית יכולה להוביל למלחמה: הערה
כמו גם מלחמות  ،)ין כמה מדינות בדרום אמריקהאפילו ב ،למשל ،אולי(שכמעט ולא היה להם 

דמשק סופו ). אולי מעורב מדינות אחרות באסיה ،כמו קוריאה(באזורים שכבר זמן רב מתוח במיוחד 
סביר תהיה תסיסה ). 1-4: 17ישעיהו (של דבר תושמד ויכולה להיות אות להשמדה לבוא ליעקב 

כגון (כולל בתוך כמה מדינות מערביות  ،האזרחית ואולי מהומות בקנה מידה בדרך כלל לא רא
ורצון . זה יוביל למנהיגים צבאיים עולים בים ֵחֶלק השונים של העולם). באירופה ובצפון אמריקה

 ؛26-27: דניאל 9למשל (הצהרות שלום אחד או יותר שווא / לאחר ביצוע עסקות  ،אחד אירופאי
והוא יהיה להשתלט על ) 4: ִהתגַלּות 13(פי עולה כמנהיג החיה הסו ،)3: 5התסלוניקים  1 ؛11:27

ובעלות הבריתה ) 11:39דניאל (ההשתלטות של ארצות הברית ). 39-43: 11דניאל (מדינות רבות 



זו תהיה  ،אבל בניגוד למלחמת העולם השני. הקרובה יכולה להיחשב כמלחמת העולם השלישית
 .ב כפי שהוא יאבד במהירות"מלחמה קצרה יחסית לארה

 
לא סֹוף של להראות שמחסור במזון  ،)7-8: מתיו 24(עולה בקנה אחד עם דבריו של ישו  ،טוריהההיס

 .והפרש השלישי מגיע לאחר מלחמת הפרש מייצג ،מגיע אחרי מלחמות
 

אבל  ،מצביע על כך שיהיה מזון 5-6: 6ִהתגַלּות . שים לב שפרש שלישי זה תוצאות במחסור ורעב
כמה וכך ימותו כמו שהם לא יוכלו להרשות לעצמם ). ה במחירי מזוןאינפלצי(שזה יהיה יקר למדי 

 .בעוד שאחרים ישרדו אבל מאבק ،את זה
 

אני גם חושד . אנחנו מתחילים לראות יותר דיווחים על מחסור במזון ובפוטנציאל לאינפלציה מזון
במה לכמה מזה כגון הסתמכות הכבדה על גידולים גנטי שונה עוזרת להגדיר את ה ،ששיטות חקלאיות

 .במדינות כמו ארצות הברית
 

לא סֹוף של להראות שמגפות ומוות אחרי  ،)7-8: מתיו 24(כמו גם את דבריו של ישו  ،ההיסטוריה
מגיע אחרי  ،הירוק של מוות ומגפות/ הסוס החיוור  ،הפרש הרביעי 7-8: 6בִהתגַלּות . מחסור במזון

  .הפרש מייצג רעב
 

נראה . מגפות משמעותיות תתחיל זמן קצר לפני תחילת הצרה הגדולהאחד או יותר  ،על פי ישו
סביר (בנות הבריתה תהיה מכה קשה על ידי מגפות -ב ואנגלו"מקראי להיות סביר מאוד כי ארה

 26(רק לפני שהשתלט על ) גנטי שונה" מזונות"להניח החמירו על ידי הגבוה יחסית שלהם סֹוף על 
ובעוד לא מגפה תהיה לעצור את העלייה של ). 11:39דניאל (ידי כוח החיה על ) 25 -21: ֵסֶפר ַויְִקָרא

ספר ִהתַגלּות מציין כי ההשפעה הסופית של הפרש הרביעי סופו של דבר משפיעה  ،הכח הבבלי החיה
וכולל על ידיהחרב ) 8: ִהתגַלּות 18(וככל הנראה לגרום למוות  ،על עיר רוחנית זו של בבילון

 ).14-21: 19ִהתגַלּות (
 
 .07:25דניאל  ؟הספר של דניאל האם להראות שתיים ֵחֶלק רדיפה הקרובה. 6
 

 :מודגש כדי להפוך את ים יותר קל להבחין בין ֵחֶלק -שים לב לבא עם ו: הערה
 

 ،אהיה לרדוף את הקדושים של רוב הגבוה ،הוא ידבר מילות מנופחות נגד מרבית הגבוה 25
. אז הקדושים יינתנו בידו במשך זמן ופעמים וחצי זמן ב. ויהיה סֹוף לשנות פעמים וחוק

  )07:25דניאל (
 

 ،)28-35: דניאל 11ראה גם (יהיה לרדוף מסוים של הקדושים ) המלך של הצפון(הוא  ،)א(קודם כל 
  :אשר עולה בקנה אחד עם מה שאמר ישו בא

 
. האומות למען שמיואתה תהיה שנוא על ידי כל  ،ואז הם יספקו לך עד צרה ולהרוג אותך" 9

אז רב שווא  11. וישנאו אחד את השני ،יבגדו זה בזה ،ואז רבים יהיה כבוי סֹוף אד 10
. האהבה רבות תגדל קרה ،ובגלל ההפקרות תהיה בשפע 12. הנביאים יקומו ולהטעות רבים

ובשורה זו של המלכות יהיה הטיף בכל העולם כעד לכל  14. אבל הוא שסֹוף לסֹוף ייושע 13
 ).9-14: מתיו 24(ולאחר מכן סֹוף יבואו  ،מיםהע

 



אבל הם יהיו מאוחר יותר  ،)12:13השווה ִהתגַלּות (הרבה של מעל ישפיעו על הנוצרים פילדלפיה 
). 16- 00:14ִהתגַלּות (ומחצית זמן  ،פעמים ،במדבר במשך זמן) 8-10: 3ִהתגַלּות (להיות מוגנים 

וכנראה גם לזיהוי המלך הבא של  ،ת הבשורה של הממלכהֵחֶלק למה שהם יהיו נרדפים הוא להכרז
זה צפוי לגרום לאינטרנט והגבלות אחרות על מקבל את . שלא רוצה להיות מזוהים בדרך זו ،הצפון

 ).11-12: 8השווה עמוס (האמת של אלוהים אל העולם 
 

לפתיחה של  הם אחד הגורמת ،28-35: 11אשר עולה בקנה אחד עם הרדיפות בדניאל  ،07:25דניאל 
  :המהווה את תחילתו של הצרה הגדולה ،החותם החמישי בִהתגַלּות

 
ראיתי מתחת למזבח את נשמותיהם של אלה שנרצחו  ،כשהוא פתח את החותם החמישי 9

הו  ،כמה זמן" ،ואמרו ،והם בכו בקול רם 10. למילה של אלוהים ועל העדות שהם החזיקו
ולנקום את הדם שלנו על מי שלהתעכב על כדור עד שאתה שופט  ،קדוש והאמיתי ،אלוהים

 ،ונאמר להם שהם צריכים לנוח עוד קצת؛אז גלימה לבנה ניתנה לכל אחד מהם 11" ؟הארץ
-9: 6ִהתגַלּות . (שלהם הושלם ،שייהרג כפי שהיו ،עד ששני מספר עמיתי המשרתים ואחיהם

11(  
 

נרדף ולאחר מכן היו / מת מות קדושים היו מי ש. דניאל וב 07:25שים לב שזה עולה בקנה אחד עם 
 ).ב(נרדף / להיות יותר שהיו אמורים להיות קדוש מעונה 

 
. ומחצית זמן ،פעמים ،הקדושים שנותרו יינתנו למלך את ידו של הצפון לזמן ،)ב 07:25דניאל (שנית 

תערוכות  12:17שלא מוגנים במדבר כִהתגַלּות  ،שאינה פילדלפיה ،זה החלק מהכנסייה של אלוהים
 :הפרדה זו

 
ששומרים מצוות  ،והוא הלך לעשות מלחמה עם שאר צאצאיה ،ודרקון זעם עם האישה 17

  )12:17ִהתגַלּות . (של אלוהים ויש לי עדותו של ישו
 

ולאחר מכן  ،12:13ִהתגַלּות  ؛28-35 :11 25: 7יש רדיפות רק לפני הצרה הגדולה מתחילה לדניאל 
 .13-12: 14 ؛00:17ִהתגַלּות  ،25: 7ל בתקופת הצרה הגדולה לדניא

 
 !הוא מיועד למאה זו. זכור שבני ישראל העתיקים הלכו לשבי ארוך לפני נבואה זו ניתנה: הערה

 
ודמוקרטיות  ،בריטניה ،האנשים בארצות הברית -יורד נמלים סֹוף של הבית העתיק של ישראל 

. לכת לשבי לאיחוד אירופאי של מדינותבקרוב ל -המערבית -ספציפיות אחרות של אירופה הצפונית
). 5:12יחזקאל (רעב ומלחמה  ،זה יבוא לעבור ששני שלישים מישראל של ימינו אלה ימותו ממגפות

עד שלבסוף יהיה רק  -) 12פסוק (יצויר אחריהם " חרב" -והשליש הנותר מפוזר בשבי והושמד 
 .11-13: 6ישעיהו  ؟כעשירית מישראל של היום נשארה בחיים

 
אף אחד לא יכול לברוח מהם . אלה באופן מלא -אתה צריך להבין את סדר הגודל של אירועי זמן סֹוף

לימים הנוראים אלה הם  ،להרהר אותם היטב. לא גבר -אזהרה 'אלה הם דברי ה ! ללא הגנה אלוהית
 !כמעט עלינו

 
 אלוהים יזעזע שמיים וארץ



 
 ؟האם תהיה רעידה אדמה גדולה ،)06:11גַלּות ִהת ؛24:29מתיו " (הצרה"לאחר הזמן נקרא . 1

 .06:12ִהתגַלּות 
 
ואחרי זה יהיו שם תצוגה נהדרת של כוחו של אלוהים על ידי התנועות המרהיבות של שני שמים . 2

 .14-17: 6ִהתגַלּות  ؟וארץ לכל בני האדם לראות
 
הודעה . 18וִמזמֹור  8-18: 22סמואל  2קראו  ؟כאשר אלוהים לא לבצע פלאות קצת כמו זה קודם. 3

 .7: ִמזמֹור 18במיוחד 
 
האם העובדה שאלוהים פעם אחת לפני עשה פלאים אלה לעזור להוכיח שהוא יכול לעשות אותם . 4

 .6: מלאכי 3 ؟או שאלוהים הפך חסר אונים לבצע אותם ؟שוב
 
: 6ִהתגַלּות  ؟האם גילויים האלוהיים אלה בשמים לגרום לגברים להבין שיש כוח אלוהי שמיימי. 5

 .19-22: 2ישעיהו  ؟לזרוק זהב והכסף שלהם ،בפחד מוחלט ،יהיו גברים. 15-17
 
ִהתגַלּות  ؟ייצור כאוס בשמים -יהיו הסמכויות מאוד של השמים להיות מזועזעים  ،ובערך בזמן הזה. 6
 .לתאר את אותו אירוע 24:29מתיו נראה . 12-13: 6
 
אותו פסוק זה הוא מדוע שטויות בטוחים  ؟ולירח. 06:12גַלּות ִהת ؟מה יקרה לשמש באותו הזמן. 7

זו (העיתוי היה שגוי -לא ניתן הייתה 2015ועד  2014בשנת ' ירחי דם'שכמה מטיפים האמורים על 
השווה . 13פסוק  ؟ולכוכבים). ך חדשות הנבואה"המהדורה של מגזין התנ 2014מרס -הוקעה בינואר

 .8 ،4: 34עם ישעיהו 
 

טבעית להתערב בסמכויות מאוד של השמים כאזהרה מדהימה לאנושות לחזור -בקרוב אלוהים: תגובה
פנטסטי נפגש מקלחות מרהיבות תהפוכנה את השמים זרועות הכוכבים נראים לקרוס כיוון ! בתשובה

 !אדמה
 

 איטום על ידי רוח הקודש מוביל לבטיחות
 

. 3פסוק  ؟למה. 1-2: 7ִהתגַלּות  ؟קצרה האם לקדם את השיבושים של כדור הארץ ייעצר לתקופה. 1
 ".עבדי אלוהים"שים לב למילים ". האטום"שים לב למילה 

 
 .4פסוק  ؟כמה אנשים יהיו שם בקבוצה זו. 2
 
 ".ישראל"שים לב למילה . 4-8: 7ִהתגַלּות  ؟144000מי מרכיבים את . 3
 

שיהיה שעו לאזהרותיו של  הם יהיו חלק מיורד המודרני סֹוף נמלים של ישראל העתיקה: תגובה
או בדרך אחרת / האנשים האלה כנראה הגיבו להטפה של שני העדים ו . אלוהים ואילו בסֹוף פעמים

או רוחני סֹוף אי מעשרה / ויש לי יורד פיזיים ו ) 8: 13 ،7 ،3: 11השווה ִהתגַלּות (סרב לעבוד החיה 
 .שבטים של ישראל 

 



אנשים מכל . 9: 7ִהתגַלּות  ؟יהיה אחרים גם להיות אטום ،האטום מפני פגיע 144000אבל אחרי . 4
האם הם יהיו רעבים או צמאים . 13-14פסוקים  ؟"מתוך"מה הם באים . אותו פסוק ؟המדינות האלה

 .15-17פסוקים  ؟יותר
 

וכבר סלחו על חטאיהם דרך דם הסככה של ישו הם  -... "אלה הם שהם שיצאו מהצרה גדולה: תגובה
ללא רבב . -ציות לחוקיו של אלוהים  -המסמלים את טוהר ויושר  ،ים בגלימות הלבנותנראים לבוש

 .בדרכים ומנהגים של העולם
 

הם שמעו הודעת  ،לפני השבי שלהם. ייצא מהצרה הגדולה -מכל העמים  -ריבוי זה גדול של אנשים 
 ،לא שמעו על ישו הם. אל כל העמים על ידי השרים הנאמנים שלו"עד " אזהרה של אלוהים הטיף כ

סביר להניח שהם שמעו את ההודעות משני עדים ושל שלושה  ،כאמור לעיל -אבל הם לא צייתו לו 
 ).6-11: ִהתגַלּות 14(המלאכים 

 
כפי שהם רואים את אלוהים להתערב באמצעות סימנים טבעיים נוראים בשמים ובארץ  -אבל עכשיו 

לשאול את אלוהים  ،וי סֹוף אה לרצונו של אלוהיםהם מתחילים כרא. הם מתחילים לפחד אלוהים -
 .כדי לטהר אותם מכל חטאי העבר שלהם על ידי הדם של ישו

 
מתחילים באמת לפנות לאלוהים כתוצאה  ،אפילו מיליון ،אלפים על אלפים -תחשבו על זה 

 .מהתערבותו בטבע
 

ון לא רואה 'ג. של אלוהיםשהמוני אינספור אלה בתמונה כאילו הם נמצאים בנוכחותו  ،גם ،שים לב
 !ולא צער יותר ،רעב ،רוח אלוהים שלא צמא -אלא כבני ،אותם בבשר אנוש

 
אז מה אירועים מפחידים עוד  ،כאשר כל מי שמייד מוכנים לחזור בתשובת סֹוף ולכאן לאלוהים. 5

ם כך שה ،חרטה לחושים שלהם ،יותר סֹוף של אלוהים על פני האדמה כדי להביא בני אדם עקשן
 -מאופקים בעוד משרתיו של אלוהים היו חתומים  -יהיו ארבעה המלאכים  ؟יכולים לפנות אליו

 .6-12: 8בשילוב עם  1: 7ִהתגַלּות  ؟ולאחר מכן סֹוף העונשים שלהם על פני האדמה
 

בקרוב הוא ידבר . אלוהים הוא ראשון מדברת אזהרתו לאנושות על ידי שריו האמיתיים ،היום: תגובה
 ،לכן. עדיין רב לא לחזור בתשובה. מפליא יחידות ארגוניות סֹוף בשמים שאדם יכול לראות על ידי

 !טבעיים גדול עוד יותר שגברים ירגישו-אלוהים ידבר אל העולם דרך מעשים על
 

ון השליח שהאירוע המייסר הבא ליפול על העקשן ביותר של 'אלוהים ממשיך להראות ג ،בחזון זה
 .של ִהתגַלּות 9זה שתואר בפרק  !האנושות תהיה לוחמה

 
 .3-6: 9ִהתגַלּות  ؟סמלי" ארבה"האם גברים שמעונה על ידי . 6
 

אלה אינם עקרבים . עקרב" כמו"אבל  ،שהייסורים שלהם הוא לא של עקרב 5שים לב בפסוק : הערה
 ).4: 9ִהתגַלּות (עקרבים בפועל היו לצרוך צמחייה ואלה אלה לא . בפועל

 
 .9פסוק  ؟ויש להם שריון של ברזל. 7פסוק  ؟אלה מענה בצורה סוסים "ארבה"האם . 7
 



יכול להתייחס למפחידות ) 10פסוק (סמליים אלה עם כוח לפגוע גברים -כמו ארבה" סוסים: "תגובה
או / ו  -) כמו איזה סוג של נשק קרינה משופר(עכשיו בקיומו או בקרוב המציא  -מלחמת מכונות 

 .רתאיזה סוג של מגפה מבוק
 
 -יכול האשורית . 03:18בדוק נחום  ؟עמים לוחמים מה כבר יכולים להשתמש במכונות האלה. 8

 .17פסוק  ؟"ארבה"המכונים כאן  ،האבות של היום גרמנים
 

ון היה לדבר על נשק 'הנביא ג. ארבה הטווח לכאורה מזהה שני כוח הלחימה וסוג הנשק שלה: תגובה
או זה יכול להיות " ארבה"כך כינו אותם  -הם היו לגמרי זרים לו העתידי אלה במונחים סמליים שכן 

 .כל כך נפגש הינג מהעולם הרוח
 

זה יכול להיחשב שהתחייה הסופית של האימפריה הרומית היא הכח העולה מהבור ללא תחתית 
עם צבא סופר מצויד בנשק ) 4: 13וִהתגַלּות  14פסוק (זוהי מלחמה שהופכת כוח . התהום או

 .םמתוחכ
 
 .09:11ִהתַגלּות  ؟פוליטי זה-של כוח קבלת מלחמה הדתי ،מנהיג האמיתי ،מי הוא הכוח המניע. 9
 

או הכח הרע מנחה " משחתת"מילת אבאדון עברית ובמילה היוונית אפוליון שני בעצם אומר : הערה
 .".מלאך הרס"הצבא של החיה יהיה לא אחרים מאשר שטן השטן עם שדים הורסים אחרים 

 
אלה שיש  -שלא יתייסר  ،באסיה ובארצות מסוימות אחרות ،האם יהיו כמה מתגוררים באירופה .10
 .4: 9ִהתגַלּות  ؟"חותמו של אלוהים"לי 

 
זה היה יכול להיות השלכות בלתי מכוונות ומשפיע  ،יכול להיות שאם בני אדם לשחרר זה: הערה

יהיה  2-8: 7שהיו חתומים בִהתגַלּות  144000ך אומר לי של "התנ ،עכשיו. רבים לא אד סֹוף להיות
יורד - ישרליטישיכולה להיות גם הזמן שבו החיה פונה נגד אחר  4: 9בסביבה ִהתַגלּות  ،עם זאת. מוגן

  ).4: 5ראה יחזקאל (סֹוף אד מדינות באירופה 
 

ו פנו לאלוהים והי ،אלה שחיו בצרה הגדולה ،כאשר הכוחות של התקפת החיה השונות של אויביה
מיליון ומיליון של אנשים  ،בינתיים. על ידי הרוח שלו יהיה מוגן במכות הנוראות אלה" חתומים"

החצוצרה שישי  -אוי השני הוא עכשיו מוכן להתחיל .אחרים באסיה גם כבר מתכוננים למלחמה
 .מוכנה להישמע

 
השליטה של מרכז  -שלהם באופן סמלי "המצח " יש הרוח של אלוהים בלבם נקרא להיות אטום ב

זה " חותם"ך יוביל אותך לידע של איך אתה יכול גם לשאת "שיעור של מחקר זה קורס התנ. (מוח
 !)בימים אלה -מסוכן במהלך סֹוף

 
 מלחמה נוראה" לעומת מזרח אירופה"

 
דניאל  ؟בבל וקונפדרציה מצפון ומהמזרח/ האם יש להיות סכסוך בין סֹוף זמן המלך של הצפון . 1

 .41-43: 50הו ירמי ؛11:44
 



 ؟שלא יעז לאיים וגם לעשות מלחמה עם החיה -מה קורה כאשר החצוצרה השישי הוא התפוצץ . 2
 .12-16: ִהתַגלּות 16 ؛14-16: 9ִהתגַלּות 

 
וכך זה היה נראה גם לכלול " מלכים של הזריחה"הוא  16:12התרגום המילולי של ִהתגַלּות : תגובה

מאז אינדונזיה היא (וארצות אחרות  ،אינדונזיה ،)ולל וייטנאםכ(סין -הודו ،קוריאה ،יפן ،סין
זה סביר להניח שירצה יישור הרבה יותר קרוב עם הסינים בסֹוף אחרי המלך של הצפון  ،אסלאמית

 .הודו היא גם סביר אחד מלכים אלה). 40-43: דניאל 11מציף את המלך של הדרום ל
 

הסכסוך הזה יכול להיחשב . חלק גדול מרוסיה מדינות אסיה לשקר מזרח לנהר פרת כפי שעושה
או מלחמת העולם אם הצלחתו של מלך הצפון נגד המלך האחרון של (כאולי מלחמת העולם הרביעית 

 ).הדרום יכולה להיחשב כמלחמת העולם הרביעית
 

ויורד נמלים אחרים ששרדו מודרניים סֹוף של  ،בריטניה ،התקפה זו יקרה אחרי ארצות הברית
ולאחר תבוסתו ) 11:39דניאל (נשלט הגרמני -העתיקה הפכו שבויים של הכח האירופי החיהישראל 

הכח האירופי  -שעזב אבל שתי מעצמות עולם  ،)40-43: דניאל 11(של המלך האחרון של הדרום 
 .לקרב -וקונפדרצית האירו 

 
וכנראה ). י כנראההרוס(היא להיהרס על ידי כוח צפוני ") הבת של בבל("האימפריה האירופית  ،כך

בעוד הגשמת יחזקאל . (ואולי אוקראינה ،כמו גם אולי איראן ،אחד שמשתף פעולה עם מדינות במזרח
העובדה שהוא מתייחס לעמים של צפון הרחוק מראה שיש כוח צפוני יותר  ،היא מאוחר יותר 38

יהיו ) ה במקרה זהרוסי(שים לב שאנשים מהצפון ). דניאל 11מהמלך האירופי האחרון של הצפון של 
אלה ). 50:41ירמיהו (ֵחֶלק של קונפדרציה של מלכים רבים שהועלתה משל סֹוף של כדור הארץ 

שבעוד לא כרגע ֵחֶלק  ،מלכים היו לכאורה צריך לכלול מדינות אסיה כמו הודו וסין" סֹוף של הארץ"
מכאן על ידי הארכה ו ،כבר מעורבות עם הרבה הסכמים צבאיים וסחר עם רוסיה ،של איחוד האירו

 .יש קשר כלשהו ל אירו האיחוד בפועל
 

 200000000יכולים להרכיב צבא  ،כמו אלה בסין והודו וצפויה עוד רבים אחרים ،כוחות רק באסיה
ואחרים באסיה תהיה כנראה ליישר את עצמם עם קונפדרציה רוסית נגד האימפריה  ،סין ،הודו. איש

לו את הבמה לעשות זאת עם קבוצות כמו שנחאי השיתופי הם הח ،21-כבר במאה ה . האירופית
  .הארגון והאיחוד הכלכלי האירו

 
 13 ؟חבלי לידה לקבוצה מארץ רחוקה/ האם ישעיהו מראים כי סֹוף זמן בבל קשור יחד עם כאבים . 3

 .1-8: ישעיהו
 

חס לקונפדרצית זה מתיי. שני החשבונות בירמיהו וישעיהו נראים קשורים לאותו פולשים ،כך: תגובה
שהוא גם הכח  ،כנראה סוג של איחוד של כוחות מהמזרח כולל רוסיה-זמן סֹוף שיש מרחק לנסוע

 .העיקרי של צפון הרחוק
 

זה כל כך נפגש הינג . וזה סוג של קונפדרציה הוא כל כך הינג נפגש שולדימיר פוטין קרא שוב ושוב ל
 .וזה יהיה בצורה. ל למדינות אסיה רוסיות ומסוימות ימשיך לתמוך ולפעו

 
פסיפיק חלק החוף של אסיה צפון / שנראית בראשות רוסיה וכנראה כוללת את (קונפדרציה צפוני 

 ).9: ירמיהו 50השווה (יהרוס את בבל האירופי ) הרחוק ומזרח רחוק



 
ך מציין כי "המציאות היא שהתנ ،ב"אם כי רבים חוששים כי רוסיה תהיה איום צבאי גדול לארה ،אז
 .ואולי לא יותר מדי שנים מעכשיו. ה יהיה האירופים שיקבלו התקפה מסיבית מעורבת רוסיהז
 
לתקוף את הכח האירופי  ،ארוכה מתכוננים למלחמת עולם ،)רוסיה והברית שלה(האם המזרח . 4

 .12-19: 9ִהתגַלּות  ؟החיה בהצעה גדולה על שלטון בעולם
 

לתקוף את הצבאות של הכח  ،יהיו לחצות אותו ומראש צבאות האירו מצויים מעבר לנהר פרת: הערה
 .האירופי החיה

 
אש ועשן "שלהם דמויים מכונות המלחמה יבוא " הסוס"של " הפה"מתוך . שימו לב כלי הנשק שלהם

אנו  ،שוב). 17פסוק " (אריות"סליי ולהרוס כמו רעב  ،יהיו להטיל מום ،נוראות וגם הם." וגופרית
 .לנשק אמיתי של לוחמה בשריםרואים סמליות המשמשים 

 
 ؟העשן וגופרית ،מה סֹוף מספר היחידות הארגוניות של המין האנושי יהיה נהרג על ידי האש. 5

הערה . 20פסוק  ؟אבל יהיה המין האנושי סיבה זו לחזור בתשובה ולהפוך לאלוהים. 09:18ִהתגַלּות 
אלוהים שחרר את המכות בֵסֶפר זה היה מאוד דומה לפרעה כאשר ." לא יחזרו בתשובה"המילים 

 .ֵׁשמֹות
 
 .20-21פסוקים  ؟אנשים ימשיכו לעשות) 9: 17ירמיהו (אלה " רשעים נואשים"מה יהיו . 6

 
 מים מזוהמים -פצעים 

 
 .1: 15ִהתגַלּות  ؟או מכות של אלוהים ،ך שלך לקרוא את השיבושים הסופיים"מה התנ. 1
 

 ؛11:15ִהתגַלּות (ויתרחשו מייד לאחר החזרי משיח  "שבע המכות האחרונות"הם מכונים : תגובה
 ).16:17 ؛14:10

 
על מה הן קערות אלה . 1: ִהתגַלּות 16 ؟"נשפכה " האם כל אחד ממכות אלה המכונים קערה ש. 2

 .אותו פסוק ؟שנשפכו
 

 .אלה שנשפכו על האדמה ועל המין האנושי" קערות: "תגובה
 
 .2: ִהתגַלּות 16 ؟ים פצעים לפרוץ על האנושותהאם סיבת הבקבוקון הראשונה מייסר. 3
 

על אלה שסוגדים אלוהים " נשפך) "שחין(שימו לב שהראשון של שבע המכות האחרונות : הערה
הוא אותו הסוג של מגפה שנפלה על הכוהנים המצריים העתיקים שהיו סוכנים פעילים בקידום  ،שקר

 ).9-11: 9ֵסֶפר ֵׁשמֹות (. דת כוזבת 
 
 .3-4: ִהתגַלּות 16 ؟מים הופכים דם -יו השניה ושלישית של שבע המכות האחרונות מה יה. 4
 



הנהרות  ،עם זאת! תארו לעצמכם את ההשפעה של זה על האנושות! יצור חי בכל בים ימותו: הערה
נזכיר כי זו ! לאדם חייב להיות מים לשתות ،ומעיינות של דם האדמה הופכת הוא הרבה יותר גרועים

לנהוג על ברכיו עם ) 20-21: 7ֵׁשמֹות ֵסֶפר (אחת מהמכות אלוהים השתמש במצרים  גם הייתה
 !שסרבו להישמע לאזהרה שלו

 
 ؟כדור הארץ מחוץ למסלול

 
אולי העולם הזה להיות . 8: ִהתגַלּות 16 ؟היא מערכת השמש שלנו להיות מופרת ،בעקבות זאת. 1

אם יהיו רעשים מפחידים בשמים כמו זה ה. 18-21: ישעיהו 24 ؟מזועזע ממסלולו סביב השמש
 ".רעש"הערה המילה . 18פסוק  ؟תוצאות

 
יש אנשים רשעים אי פעם שרוף . 8: ִהתַגלּות 16 ؟חום צורב - ؟כתוצאה מכך מה יהיו הרגישו. 2

אז הוא אלוהים לא הוגן בניהול להם סוג של  ؟ולוחמה) 11:33ראה דניאל (אחרת ברדיפה דתית אחד 
 ،דיין יש להיות חלק כל כך עקשן שהם לא מחפשים את אלוהים וההגנה האלוהית שלוע ؟אותו עונש

 ".לא לחזור בתשובה"הערה המילים . 9פסוק  ؟גם אחרי כל הדברים האלה
 
מטו של המנהיג הצבאי הגדול של בבל האירופי  -" החיה"מה הוא יקרו לאלה באזור המפקדה של . 3

אבל שים לב שוב . 10-11: ִהתגַלּות 16 ؟סובלים נורא מכאביםיהיו מאוד עקשנים אלה אלה . הגדולה
  ".לא מתחרט" ،את המילים

 
 הם אוספים למלחמה: ארמגדון

 
יהיה הקרב הגדול ביותר בכל ההיסטוריה ! המלחמה היא דבר נורא רציני ומדהים לאדם להרהר. 1

האם כל . 13-14: לּותִהתגַ 16 ؟ולאלוהים ،האנושית להתרחש על מנת להביא את האנושות לחושיה
 .16פסוק  ؟האם זה יהיה המפגש נהדר בארמגדון. 14פסוק  ؟אומות העולם להיות מעורבת

 
. 14:20ִהתגַלּות  ؟קילומטרים 180האם הדם של הריצה שנרצחה בעומק עד הרסן של סוס לכמעט . 2

 ؟גד בוראםהאם זה להתרחש בקרב הענקי כאשר הצבאות של העולם מתכנסים בארמגדון להילחם נ
 .14-16: ִהתגַלּות 16

 
בנוסף ללחימה נציגיהם  ،יהיה הוא נושא את הקרב לכל אומה -איך ישו יוכל להילחם בכל מדינות . 3

 .17-20: ִהתַגלּות 16 ؟התכנסו בארמגדון
 

אבל אז הם אז ינסו -השדים של השטן יאספו מלכים של המזרח ללכת נגד אירופאית חית הכח: תגובה
 .19:19ישו לִהתגַלּות  להילחם נגד

 
) 20-21: ִהתגַלּות 19(נביא וצבאות  ،יתערב קשה להרוס את החיה -בהכי הגדול של רחמים  -משיח 

 )!24:22ראה מתיו (וגם לחסוך האנושות מעצמית השמדה 
 

 !ברד ענקי -ְרִעיַדת ֲאָדָמה החזק ביותר 
 



 ؟לאדמה לרעוד זו אלימות ،אי פעםהוא רעידת האדמה החזקה ביותר  ،לאחר האיסוף בארמגדון. 1
 .16:18ִהתגַלּות 

 
 .16:20ִהתגַלּות  ؟מה יקרה לאיים של הים. 2
 

תהיה רעידת האדמה הגדולה בכל  ،ך מראה שכדור הארץ תהיה חרוכה עם חום"נבואת התנ: תגובה
אדמה רעידות . לים ،ככל הנראה ،כמו גם ،ושגופים שמימיים ייפלו לכדור הארץ ،שהרי רמה ،זמנים

ואם רוב . ך מלמד במפורש כי האיים יושפעו במידה רבה"התנ. תהיה ואחריו הים והגלים גועשים
 ،את גובה הגלים השואגים אלה כנראה יהיה מספיק כדי להשמיד רבים ،המים הקפואים נמס עד אז

 ).21-17: 16 ؛12-14: 6ִהתגַלּות (שחיים על איים  ،אבל כנראה לא כולם
 
תוך התערבות  ،להעניש את עובדי האלילים בימיו של יהושע עם ברד עצום האם אלוהים גם. 3

 .11-12: 10יהושע  ؟בתנועות של השמש וכדור הארץ
 
 .16:21ִהתגַלּות  ؟האם עונשו של אלוהים כולל ברד ענקי. 4
 

המשקל של (קילו  26-59פאונד או  57-130על  -המשקל של ברד אלה יהיה כשרון אחד : הערה
 !תאר לעצמכם הרס המוחלט הם יגרמו). כבר התווכח" הכשרון"
 

מזעזע נפגש ענישה בעתיד הקרוב משום שרוב בני האדם לא  ،אלוהים צריך לפנות אל הוד זה נורא
 !תקשיב לכל צורה מתונה יותר של אזהרה

 
בחילול קודש " ،שים לב למילים. 16:21ִהתגַלּות  ؟האם חלק להמשיך חרטה אפילו למכה האחרון. 5
צריך לרסן במיוחד ולהעניש חרטה אלה שנותרו  ،בתחילת שלטונו אלף השנים ،האם ישו." לוהיםא

 .5-9: 149שקול ִמזמֹור  ؟אלה להביא אותם לחושים שלהם
 

 !הימנעו הייסורים רק קדימה
 

 ).4-8: מתיו 24"(תחילת כאבי לב " העולם הוא ל
 

במחקר שלך  ؟ֵאיך. ניתן להימנע ،זמן זה -ניבאו לסֹוף ،אבל ההונאה על ידי מספר גדול של שרי 
חוברות בחינם ולהקשיב  ،ך חדשות הנבואה"יחד עם הקריאה של המגזין בחינם התנ ،המשך קורס זה

 ).יוטובך נבואת "או צפייה בערוץ חדשות התנ/ ך חדשות הנבואה בעולם ו "לשידור רדיו התנ
 

רבע  -מיליוני אנשים ימותו . ל העמיםמגפות ובקרוב יש השפעה הרסנית על כ ،רעב ،פגעי מלחמה
 ).8: 6ִהתגַלּות ! ('מאוכלוסיית כדור ארץ

 
 !תצטרך ההגנה של אלוהים דרך אלה פעמים מסוכנות

שני . גם תסבול אובדן נהדר של חיי אדם -בעיקר ארצות הברית ובריטניה  -ישראל המודרנית 
יחזקאל (מסוכן לכח האירופי החיה והשאר ילך לשבי  ،שלישים הם למות בגבולות הנוכחיים שלהם

5:12.( 
 



אבל אלוהים מבטיח שאתה יכול למנוע את זה אם אתה . הבא להתרחש תהיה רדיפה דתית גדולה
בגלל שיש לך כל הזמן " ،אלוהים אומר לנוצרים שֵחֶלק של הכנסייה בפילדלפיה. ך"נמצא לציית התנ

תחת לחץ לזנוח המילה של [המשפט אני גם אשמור אותך משעת ] ... ך"של התנ[הפקודה שלי 
של   -חוסר ציות ל). 03:10ִהתגַלּות "(שיבוא על העולם כולו ] לגבר של תורה ،ך"התנ ،אלוהים

 !אלוהים בקרוב להוכיח להיות הרסני
 

 .מלחמות עולם הנוראות והרס יתרחשו
 

ההגנה  אתה יכול לקבל את -אתה לא צריך לחיות באמצעות אלה אירועים נוראים רק קדימה 
 !האלוהית של אלוהים

 
 ،מסוכנת של אירועים הנוראים אלה בארץ ،עכשיו אנחנו מתחילים להרגיש את ההשפעה הצורמת

זמן  -הם בטוחים להגביר מהירות כפי שאנו קרובים לשיא של סֹוף! וביחסים אנוש -ומים  ،השמיים
 !ם מהםכל אחד מאיתנו יכול להיות הגנה האלוהית של אלוהי ،אבל בנפרד. זה

 
לוק !]" (שיבוש עולם[יבוא כמלכודת לכל מי שלהתעכב על פני האדמה שלמה זה "אלוהים מזהיר כי 

ולהתפלל תמיד שאתה יכול לסמוך ראוי  ،לכן!! " אבל אלוהים גם הבטחות דרך מילוט ). 21:35
 ).21:36לוק " (ולעמוד לפני בן האדם ،לברוח כל דברים שיבואו להעביר

 
עכשיו שדווחו  -להיות ערנית לאירועי זמן אלה סֹוף -צפייה .) 36פסוק ..."! (וח " ،אלוהים מצווה

בואו אירועים אלה לעורר לך להכין עם החברה כדי למנוע את . מדי יום על ידי תקשורת שונות
 .הדברים הקשים לבוא

 
יפתח את ברצינות מתפלל לאלוהים כל הזמן שהוא ). 36פסוק " (להתפלל"...  ،אלוהים גם פקודות

דברים רוחניים . העיניים שלך כדי להבין את האמת הרוחנית מתגלה במקרא שלך על ידי זה כמובן
 -אתה צריך את רוחו של אלוהים שיעזור לך באמת סֹוף עצמך לציית לו . להבחין מבחינה רוחנית

 !לפני השיבושים להיות חמור
 
). 6: 55ישעיהו ". (קרוב] עדיין[הוא קורא לו בזמן ש ،מחפש את יהוה בזמן שהוא עשוי להימצא"

לא  ،שאני יהיה של סֹוף רעב בארץ" ،אומר אלוהים ،"הנה הימים באים. "לאלוהים מזהיר בבירור
 ،לנדוד מהים לים] זה יכול להיות שאתה[הם יהיו . 'אבל שמיעה דברי ה  ،רעב ללחם ולא צמא למים

אך לא מוצא  ،מחפש את דבר יהוה ،לוך ושוביהיה לרוץ ה] שזה יכול להיות לך[הם  ،ומצפון למזרח
 ). 11-12:. 8עמוס "(אותו 

 
אבל מנות עשויות  ،מתקיימים 24:14ומתיו  11:33ככל הנראה יקרו אחרי דניאל  08:12עמוס 

שאושרו להתחיל להשתמש בסוף " (ניטרליות רשת" -עם חוקי ה. 11:28להתחיל מוקדם ככל דניאל 
לזה זמן שבו הממשלות תהיה גם את סֹוף אד על ידי האמת של אנחנו מקבלים קרובים  ،)2010

אולי במסווה של . כך שחלקם לנקוט בצעדים כדי להפסיק זה שמהכריז ،הבשורה של הממלכה
 ،או ביטחון לאומי" שלום הציבור"אולי במסווה של  ،"החוק הפטריוט"אולי במסווה של  ،"נייטרלי"

 .מאמצי תקשורת המאורגן להכריז אמיתות מקרא ולכן נפגש הינג ייעשה להפסיק אולי כל 
 



שיתוף הלילה נפגש כאשר אין איש יכול . "בקרוב הידע של הדרך האמיתית לישועה יהיה זמין עוד
ידע החיסכון של אלוהים . בהפצת הידע של אחד והדרך אמיתית היחידה לישועה) 4: 9יוחנן " (לעבוד

 !לשים לב כל עוד יש זמן. לא יהיה זמין אז
 

ך שלך במלוא המרץ בסיועו של מחקר זה קורס "לימוד התנ. נצל את ההזדמנות שלך עם החברה
ללמוד את . קראו את פריטי החדשות. ך חדשות הנבואה"קראו את המגזין בחינם התנ. ך"התנ

הם יראו לך דרך למנוע את . ך הנבואה"צפה בסרטוני וידאו ערוץ חדשות התנ. החוברות בחינם
למנוע את  ،ומעל לכל הדברים! שיבושי הרעשה הם רק קדימה. ו כמעט עלינוהקטסטרופה עכשי

( מגפות ו ،רעב ،רשומים על ידי אלוהים ברמה שווה עם מלחמות -המספרים העצומים של שרי שווא 
  !בניטרול אזהרתו של אלוהים יכול רק אומר לסבל בל יתואר ומוות סביר בשבילך). 5-7: מתיו 24
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 ֵחֶלק 3: עשרים ושמונה טיפים לתפילות יעילות יותר
 

 
 ה המתמשכת של חוברת אלוהים על תפילההכנסיי

 
 על ידי בוב תייל

 
 .ֵחֶלק בתפילה-זה ֵחֶלק השלישי של סדרה רב

 
זה בעצם שימש כאזהרה לספר נוצרים שהם ." כנסיית האל הולך קדימה על ברכיו" ،הוא כבר אמר ש
 ؟אבל איך. צריכים להתפלל

 
החל  ،ארבעה טיפים נוספים ،מאמר זהב. ותשעה טיפים נדונו ،תפילה הוגדרה ،במאמרים הקודמים

 .מה אנו קוראים קצה עשר מכוסים
 

 זכור את רצונו של אלוהים ויש לי סדר העדיפויות שלך בצו: 10טיפ מספר 
 

ישו הניח את קווי המתאר של . אתה צריך לעבור את סדר העדיפויות הנכונות כאשר אתה מתפלל
 :תפילה כפי שהוא לימד את

 
 :להתפלל ،ולכן ،באופן זה 9
 

 10. אתקדש שמך ،אבינו שבשמים
 

תנו לנו היום הלחם  11. שלך ייעשה על פני כדור הארץ כפי שהוא בגן העדן. תבוא הממלכה
ולא יוביל אותנו  13. כפי שאנו סולחים לחייבנו ،ויסלחו לנו החובות שלנו 12. היומי שלנו



: 6מתיו . (ָאֵמן. הילה לנצחלך הוא הממלכה ואת הכח והת.אבל לספק אותנו מן הרע ،לפיתוי
9-13( 

 
לא שאני פשוט לחזור על המילים . אני אישית מנסה לשמור על מתווה זה בחשבון כאשר אני מתפלל

לא  ،למשל ،הממלכה(פרטים על עושה את העבודה של אלוהים . אבל אני מוסיף פרטים ،מעל לשווא
 ،ים של פרטים של הצרכים היומיומייםפרטים על הצרכים היומיומי ،)מתקיים 24:14יגיעו עד מתיו 

 .חובות של אחרים/ חובות וחטאים / פרטים עליי חטאים  ،אחרים לעצמי ולמשפחה ،סליחה
 

ישוע לימד במיוחד שצריכים חסידיו  ،יתר על כן. אנחנו באמת רוצים את רצונו של אלוהים לעשות
ת תלמידיו לאחר ההוראה כיצד שים לב כמה ממה שהוא לימד א. הנאמנים סדר העדיפויות הנכונות

 :להתפלל
 

וגם לא  ،מה שאתה אוכל או מה אתה שותה ،אל תדאגו החיים שלך ،לכן אני אומר לכם" 25
מה שאתה יהיה לשים על האם לא חיים יותר מאשר מזון וגוף יותר מאשר  ،על הגוף שלך

 ؛סוף לאסמיםכי הם לא לזרוע ולא לקצור ולא לא ،תראה את ציפורים באוויר ؟.26בגדים 
מכם על  27עדיין אביכם שבשמים מאכיל אותם האם אתה לא של ערך רב יותר ממה שהם 

 ؟؟.ידי דאגה יכולה להוסיף אמה אחת לקומתו
 

הם לא . ؟:איך הם גדלים ،אז למה אתה דואג בגדים קחו למשל את החבצלות של השדה" 28
לוא הדרו לא היה ערוך כמו אחד ועדיין אני אומר לכם שאפילו שלמה במ 29 ؛עמלו ולא ספין

 ،ומחר נזרק לתוך התנור ،שהיום הוא ،אם אלוהים כל כך בגדי עשב השדה ،עכשיו 30מאלה 
 ؟אתה קטן אמונה ،יהיה הוא לא הרבה יותר להלביש אותך

 
 32" ؟מה יהיו אנחנו לובשים"או " ؟מה תשתו"או "  ؟מה נאכל" ،אמר ،אל תדאגו ،לכן" 31

לאביכם שבשמים יודעים שאתה צריך את כל . אלה הגויים לחפשלאחרי כל הדברים ה
וכל הדברים האלה  ،אבל מבקשים ראשון מלכות האלוהים וצדקתו 33. הדברים האלה

מחר כבר ידאג לדבריה מספיק ליום הוא צרות משלו  ،לכן אל תדאגו מחר 34. יתווספו לך
 )..25-34: 6מתיו (
 

 )9:38מתיו . (סֹוף את פועלים לקציר שלו לכן יתפללו לאלוהים של הקציר לים 38
 

כולל הממלכה של אלוהים  ،התפילות שלך וגישה כל חיים צריכים להיות הנכון למוקד
 ،ובכל זאת. הצרכים הרוחניים של אחרים ואת עצמך חשובים יותר מהצרכימים הפיזיים שלך.ועבודה

 .כמה באמת יש לי אמונה
 

  :ון השליח כתב'שים לב גם מה ג
 

הוא שומע  ،שאם אנו מבקשים שום דבר על פי רצונו ،עכשיו זה הוא האמון שיש לנו בו 14
אנחנו יודעים שיש  ،כל מה שאנו מבקשים ،ואם אנחנו יודעים שהוא שומע אותנו 15. אותנו

  )14-15: 5 1ון 'ג. (לנו את העתירות שבקשנו ממנו
 

 .העדיפויות שלנו איתו אנחנו צריכים לקבל את רצונו של אלוהים וליישר את סדרי
 



 ך"פוזיציות מתפללים מהתנ: 11מספר טיפ 
 

או אם לא על  ،זה בעצם אומר שתפילה." כנסיית האל הולכת קדימה על ברכיו"חלקם אמרו כי 
ואלה שרוצים לתמוך סֹוף זמן עבודת .הוא גורם חשוב בעושה את עבודתו של אלוהים ،הברכיים

 .צריך להתפלל) 7-13 :3ִהתגַלּות (פילדלפיה של אלוהים 
 

 :או בזרועותיהם התפשטו לכיוון השמים/ ך מראה שסולומון ואחרים התפללו על ברכיהם ו "התנ
 

שהוא התעורר  ،כאשר סולומון סיים להתפלל כל תפילה ותחנונים זה לאלוהים ،וכך היה 54
 )08:54מלכים  1. (מכורע על ברכיו עם ידיו פרושות לשמים ،'מלפני מזבח ה 

 
הוא כרע על ברכיו על ברכיו שלוש  ،עם חלונות פתוחים לכיוון ירושלים... דניאל  10

דניאל . (כמנהגו מאז ימים הראשונים ،והתפללו ונתנו תודה לפני אלוהיו ،פעמים באותו יום
6:10( 

 
וכל לשון תהיה להודות  ،כל ברך ישתחוו לי ،'אמר ה  ،כפי שאני חי: "לזה שכתוב 11

 )14:11 רומאי." (לאלוהים
 
ללא זעם  ،מרימים את ידיים הקדושות ،כי הגברים להתפלל בכל מקום ،אפוא ،אני רוצה 8

  )8: 2טימותי  1( ؛ומטיל ספק
 

רוקד בציבור עם הידיים / אני צריך להוסיף שזה לא אומר שנוצרים הם להיות הקפצה  ،עכשיו
 .ביםאו עם כפות הידות כלפי מעלה אוונגליסטים ואחרים ר/ מורמות ו 

 
 1ראה (גם לא כתבים אלה אומר שכל התפילות צריכים להיעשות על הברכיים או עם ידיים המורמות 

 ،מתפלל על הברכיים תערוכות ענווה ויכול לעזור מוקד אחד). 13-14: 18לוק  ؛05:17התסלוניקים 
 .מחפש את יכול גם לעזור עם פוקוס. כאשר מתפלל

 
 :גם כך נפגש התפללו מסתכל למטה ،פט כנראה רכיביויהוש ،יש לציין כי ישו ،ובכל זאת

 
 )26:39מתיו ( ،והתפללו ،הוא הלך קצת רחוק יותר ונפל על פניו 39

 
 ،'וכל יהודה ויושבי ירושלים קד לפני ה  ،ויהושפט הרכין את ראשו עם פניו אל הקרקע 18

  )20:18 ִדבֵרי ַהיִָמים 2. ('עבודת ה
 

: 9לוק (הוא גם התפלל מסתכל למעלה לשמים . לל מסתכל למטהתמיד להתפ ،לעומת זאת ،ישו לא
 .או להרים ،כלפי מטה ،אתה לא תמיד צריך להתפלל על הברכיים שלך). 28-29

 
שים לב מה קרה עם . שקטות/ שימו לב גם שכל כך נפגש אלוהים מצפה יותר מבקשות רק אוראליות 

  :משה
 

אבל  12. והגבר עמלק ،וכאשר יניח ידו؛אלכאשר ירים משה את ידו וגבר ישר ،וכך היו 11
ואהרון .והוא ישב על זה ،אז הם לקחו אבן ולשים אותו תחתיו ؛ידיו של משה הפכו כבדות



. וידיו היו יציבים עד יורדים מהשמש؛והשני בצד השני ،אחד בצד אחד ،וחור תמכו בידיו
  )11-12: 17ֵסֶפר ֵׁשמֹות (

 
כמה עניינים לקחת יותר  ،מורמות בכל פעם שאתה מתפלל בזמן שאתה לא צריך שתהיה לך ידיים

 .מאמץ מאשר פשוט לשאול
 

ֵׁשמֹות ֵסֶפר " (האנשים הרכינו ראשם וסגדו" ،ך אומר"התנ ،הקשורים להוראות לפסח הראשון
אבל אלוהים לא רוצה . אז מתפלל עם ראשו של אחד קד היה נראה בקנה אחד עם זה ،)00:27

8-9: 5ספר דברים (או סמלים דומים שלהשתחוות לפני פסלים  ). 
 

אז נפגש. או ערמונית עם הראש נוגע בקרקע ،השתחוות ،כריעה ،ך מתאר תפילות נתון בעמידה"התנ  
בשום מקום במקרא אין כל אזכור למחזיק  ،עם זאת. אם כי לא תמיד ،ך מראה ידיים מורמות"התנ

ה כפי שמוצג בכל כך הרבה תמונות או ידיים עם כפות ידיים יחד עם האצבעות הצביעו כלפי מעל
לפני ספירה 888. כמו אחד לכוהנים הבבליים מתפללים לשמש ג אל השמש ،חפצי דת  

 

 
 כוהנים מתפללים לפני סמל שמש ושמש

 
מכיוון שאלוהים לא . ואחרים לפי נהלים דומים לבבלים העתיקים ،מוסלמים ،בודהיסטים ،הינדים

היו נראות ידיים שלובות לא להיות  ،)29-31: ספר דברים 12(סגדו רוצה להיות נערץ כמו האלילים 
 .מתאים לנוצרים

 



 
 )ומיעל ידי חסן איקבל (ההינדים מתפללים לאלה דורגה 

 
. לא יכולים לכרוע או אפילו לעמוד ،בגלל חולשה פיזית ،כמה אנשים ،ככל עמדות אחרות ללכת

 .אינה מוגבלת על ידי נסיבות כאלההיכולת של אלוהים כדי לשמוע ולענות על תפילות 
 

 מתפלל כל יום: 12מספר טיפ 
 

 :ורצוי לפחות יומי ،נוצרים צריכים להתפלל באופן קבוע
 

 ).5:17התסלוניקים  1(להתפלל מבלי להפסיק  17
 

  )12:12רומאי (ממשיך בעקשנות בתפילה  12
 

ם האלה שיבואו ולהתפלל תמיד שאתה יכול לסמוך ראוי לברוח כל הדברי ،צפו לכן 36
 )21:36לוק . (ולעמוד לפני בן האדם ،להעביר

 
  :וכך גם דוד המלך ،)06:11דניאל (הנביא דניאל התפלל שלוש פעמים ביום 

 
. והוא יהיה לשמוע את הקול שלי ،ולבכות בקול רם ،ערב ובוקר והצהריים אני מתפלל 17

  )55:17ספר תהילים (
 

 .הוא האמין שאלוהים היה שם והקשיב. אותושימו לב גם שהדוד ידע שאלוהים שמע 
 

  :ישו התפלל מוקדם יותר באותו היום
 

 ؛הוא יצא ודה אד ֵחֶלק למקום בודד ،לאחר שעלו זמן רב לפני אור היום ،עכשיו בבוקר 35
  )1:35מארק . (ושם הוא התפלל

 



עים וחמש ולהתפלל לכארב) 147: ספר תהילים 119" (אני קם לפני השחר של בוקר"בדרך כלל 
ולא סֹוף לעשות מדיטציה וכך נפגש להתפלל  ،אני רץ ،כארבעה ימים בשבוע ،מייד לאחר מכן. דקות

 .אני גם מתפלל פעמים אחרות לאורך כל היום. תוך כדי כך
 

כל כך הרבה מוצאים שזה טוב להתחיל את היום שלך עם  ،זה קל מדי כדי לקבל עסוק במהלך היום
 .תפילה

 
המטיף .אבל מעודד את התפילה יומית ،ן כל כמות של זמן כדי שתוכל להתפללך אינו מציי"התנ

 :מאוחר הירוי נף כתב
 

הם הפכו כמעט . כמה אנשים בלהט וההתלהבות שלהם להתפלל יותר ממה שהם צריכים
ילדים ובני זוג מוזנחים בזמן שהם סֹוף שעות ארוכות ! מחקר נזירים-מקרא -תפילה ו

הם לא נותנים כמו שצריך בדאגה יוצאת למשפחתם ושאר ." להםמקבלים בזמן התפילה ש"
 !שבעה ימים בלי תפילה עושה אחד חלש: לשים לב לאמרה מתאימה זה ،מצד השני. העולם

 
בדיוק כמו ההנפקות  -ך קובע שום מקום כמה זמן אנחנו צריכים להתפלל בכל יום "התנ

 ،אלוהים משאיר לנו להחליט. נוהפיננסיות שאנו נותנים ואת התדירות או אורך הצום של
 .ושעונים כדי לראות מה אנחנו נעשה

 
ואז  ،התפלל במשך שעה שלמה ،שעות 24כשהוא ידע שהוא הולך להיות צלוב בתוך  ،ישו

 ).והפסוקים הבאים 26:38מתיו (חזר לימשיך עוד פעמיים 
 

ליחים כאשר ישו היה עומד לקבל את ההחלטה החשובה של בחירת הש ،בהזדמנות אחרת
 20או  10 ،כך זה צריך נראה מובן מאליו שחמש). 06:12לוק (הוא התפלל כל הלילה  ،12

  )1979מאי  ،חדשות טובות. אפקטיבי בתפילה. (דקות ביום לפני בורא אלוהים אינו מספיק
 

אלוהים עוזב  ،כפי שכתב כראוי ،עם זאת. או עשרים דקות יכולות להיות בסדר ،עשר ،אז חמש ימים
 .סכום לנו להחליטאת ה

 
 סליחה: 13מספר טיפ 

 
אחת סיבות לכך שאנשים לא מקבלים את תפילותיהם ענתה היא שהם לא הצליחו באמת לסלוח 

 .לא ראויים למחילה" מי שעשה אותם שהם טועים"רבים חשים כי . לאחרים
 

  :ישו אמר ،לאחר שנתן קווי המתאר של תפילה
 

אבל אם  15. אביכם שבשמים גם סולח לך ،להםכי אם אתה סולח גברים העבירות ש 14
-14: 6מתיו . (לא יהיה אביך לסלוח העבירות שלך ،אתה לא סולח גברים העבירות שלהם

15(  
 

נראה רב לחשוב שמערכת היחסים שלהם עם אלוהים הוא קרובה מספיק שהם לא באמת  ،ובכל זאת
 .זה לא נכון. צריכים לסלוח לאחרים

 



 .למישהו ממה שהם תופסים מישהו עשה להםרוב האנשים לא סלחו 
 

  :ישוע לימד כי סליחה שהייתה צריכה לעשות לפני תפילה
 

ויש לזכור שהאח שלך כל כך נפגש הינג  ،לכן אם אתה מביא את המתנה שלך למזבח 23
ראשון מתיישב לאח . וללכת בדרך שלך ،לעזוב את המתנה שלך שם לפני המזבח 24 ،נגדך
  )23-24: 5מתיו . (הציע את המתנה שלךואז לבוא ול ،שלך

 
נראה כי אולי מתפלל צורך סליחה ונזקק כנראה לבקש את  ،בחשבון לעיל.סטרי-סליחה היא רחוב דו

 .חשוב יותר מפשוט להופיע במקום לעבוד. הסליחה היא חשובה. זה
 

 ؟ך"מה ללמד את התנ: ניתן למצוא מידע נוסף על תפילה בתפילה החוברת שלנו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24:14מילוי מתיו 
 ו

 19-20: מתיו 28
 
 

  www.ccog.org  המשך כנסייה של אלוהים
  www.cogwriter.com ך חדשות נבואה יומית"התנ

 

 ך הנבואה"ערוץ חדשות התנ 
 www.youtube.com/BibleNewsProphecy 

 ערוץ בורג המשך
 www.youtube.com/continuingcog 

 ערוץ הבורג אפריקה ממשיך
www.youtube.com/ccogafrica 

 
הכומר המוביל בכנסייה המתמשכת של אלוהים הוא אורח קבוע ברדיו באמצעות רדיו כדי 

 .להגיע לקהלים באזורים רבים
 

 :ך חדשות נבואה"הכנסייה המתמשכת של אלוהים יש גם רדיו התנ
www.biblenewsprophecy.net ו  www.biblenewsprophecy.net/mobile-radio  .  

 
 ،ספרים ،גם הכנסייה המתמשכת של אלוהים משתמשת מודפסת ומגזינים אלקטרוניים

 .19-20: מתיו 28-ו  24:14ומכתבים שבועיים לאחים לתמוך גם מתיו 
 

CCOG.AFRICA דהולוו ، כיסוהילי ،יש לו מידע באנגלית. זהו אתר הממוקד כלפי אפריקה 
 .ובשפות אחרות ، אקגושי ،

CCOG.ASIA כמו גם כמה  ،יש לו מאמרים בסיני מנדרינית. זהו אתר הממוקד כלפי אסיה
 .בתוספת שפות אחרות באסיה ،באנגלית

CCOG.EU איות רבותזהו אתר הממוקד כלפי אירופה עם שפות אירופ. 
CCOG.IN זהו אתר הממוקד כלפי אלה של מורשת הודית. 

http://www.ccog.org/�
http://www.cogwriter.com/�
http://www.youtube.com/BibleNewsProphecy�
http://www.youtube.com/continuingcog�
http://www.youtube.com/ccogafrica�
http://www.biblenewsprophecy.net/�
http://www.biblenewsprophecy.net/mobile-radio�
http://www.biblenewsprophecy.net/mobile-radio�


CCOG.NZ אתר זה הוא ממוקד כלפי אלה בניו זילנד .CCOGCANADA.CA  זהו אתר
 .הממוקד כלפי אלה בקנדה

CDLIDD.ES  זהו האתר בשפה הספרדי לכנסיית המשכו . לה קונטינוש ן ד לה יגלסיה ד דיוס ۔
 .של אלוהים

 PNIND.PH  זהו אתר הממוקד כלפי אלה בפיליפינים. ולוי נה יגלשיה נג דייושפט. 
 




