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 10-1 פסוקים - "גי פרק התגלותה

 (ראשון)חלק  החיות שתי

 24/7/21)יוסי עובדיה( 

 

 (ראשון חלק) החיות שתי

 רהשופ שבין בהפסקה נמצאים עדיין אנחנו ."גבפרק י שיעור זה מספר ההתגלות יתמקד

 זאת לראות אפשר) .הקערות לשבע השביעי

 (שבתרשים האדום עיגולה במיקום

 

 ועל"ב י פרק עללימד לירון  בשיעור הקודם,

 התנין בין םיבשמי שהתחוללה הרוחנית המלחמה

לבין מיכאל שר המלאכים  ,ומלאכיו (השטן)

ואיך השטן ומלאכיו הושלכו מהשמים. אז  ,ומלאכיו

, ישראל עםל דימוי היאהשטן את האישה, ש רדף

על  בשיעור זה נלמד .ישוע בשם המאמינים אלו ואת

 ,הפרק את שנקראלפני  אך .פרק י"ג ועל שתי החיות

  .הערה קטנה

 .17את פרק י"ב בפסוק  בשיעור הקודםסיים  לירון

 ידובר ושרוב, ביד מחזיק שאני החדשה בברית אך

לכך היא שישנם תרגומים  הסיבה ."בי פרקבפסוקים  18ישנם  ,ביד מחזיקים העברית

מתבססים על אחד משני טקסטים קדומים ביוונית. שני  התרגומיםושונים לברית החדשה, 

 חלקב ,לכן. ניהםיאי התאמות קטנות ב ןולכן ישנ ,מזה זההטקסטים האלו שונים במקצת 

לאלו  .18 ובאחריםי"ב  פרקבפסוקים  17ישנם  כםידשאתם מחזיקים בי הקודש כתבימ

חסר הוא חלק מהפסוק הראשון של פרק  שכביכול הפסוק ,תדאגו אלפסוקים  17שיש 

 י"ג.

 התגלות י"ג 

כְָתִרים וְַעל  ָרִאיִתי ַחיָה עֹוָלה ִמן ַהיָם, ֶעֶשר ַקְרנַיִם לָּה וְִשְבָעה ָראִשים; ַעל ַקְרנֶיָה ֲעָשָרה 1"

ֹּב ּוִפיָה כְִפי  2ָראֶשיָה ְשמֹות גִּדּוִפים.  וְַהַחיָה ֲאֶשר ָרִאיִתי ָהיְָתה ּדֹוָמה לְנֵָמר, ַרגְֶליָה כְַרגְלֵי ּד

ֹּחֹו וְֶאת כְִסאֹו וְַסְמכּות ַרָבה.  ַלָמוֶת,  ֶאָחד ֵמָראֶשיָה ָהיָה כְָטבּוחַ  3ַאְריֵה. וְַהַתנִין נַָתן לָּה ֶאת כ

ֵהם ִהְשַתֲחוּו לַַתנִין ִמְפנֵי  4ַאְך ַמכַת ַהָמוֶת ֲאֶשר לָּה נְִרְפָאה וְכָל ָהָאֶרץ ִהְשתֹוְמָמה ַעל ַהַחיָה. 

 ם ִעָמּה?"ֶשנַָתן ֶאת ַהִשלְטֹון לַַחיָה, וְִהְשַתֲחוּו לַַחיָה ְבָאְמָרם: "ִמי כְמֹו ַהַחיָה? ּוִמי יָכֹול ְלִהלָחֵ 

ֹּל ַאְרָבִעים ּוְשנַיִם ֳחָדִשים.  5 ִהיא  6נִַתן לָּה ֶפה ְמַדֵבר גְדֹולֹות ּונְָאצֹות וְנְִתנָה לָּה ַסְמכּות לְִפע

יִם. ָפְתָחה ֶאת ִפיָה ִבנְָאצֹות כְלֵַפי ָהֱאֹלִהים, לְנֵָאץ ֶאת ְשמֹו וְֶאת ִמְשכָנֹו, ֶאת ַהשֹוכְנִים ַבָשמַ 
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נִַתן לָּה לֲַעשֹות ִמלְָחָמה ִעם ַהְקדֹוִשים ּוְלנְַצָחם, וְנִַתן לָּה ִשלְטֹון ַעל כָל ֵשֶבט וְַעם וְלָשֹון  7

ה  8וְֻאָמה,  ֹּא נִכְְתבּו ְשמֹוֵתיֶהם ְבֵסֶפר ַהַחיִים ֶשל ַהשֶֹּ וְיְִשַתֲחוּו לָּה ָכל יֹוְשֵבי ָהָאֶרץ ֲאֶשר ל

ֹּזֶן לֹו, יְִשַמע נָא!  9 ַח ֵמִהּוֵָסד ֵתֵבל.ַהָטבּו ַהְמיָֻעד לְַשִבי יֵלְֵך ַבְשִבי; וְַהְמיָֻעד לֵָהֵרג  10ִמי ֶשא

ָרִאיִתי ַחיָה ַאֶחֶרת עֹולָה ִמן ָהָאֶרץ.  11 ַבֶחֶרב יֵָהֵרג ַבֶחֶרב. ָבזֶה ַסְבלָנּות ַהְקדֹוִשים וֱֶאמּונָָתם.

ֶאת ַסְמכּות ַהַחיָה ָהִראשֹונָה  12י ַקְרנַיִם ּדֹומֹות לְַקְרנֵי ֶשה וְִהיא ִּדְבָרה כְַתנִין. ָהיּו ָלּה ְשתֵ 

ַֹּעל לְָפנֶיָה, ּוְמַאלֶֶצת ֶאת ָהָאֶרץ וְיֹוְשֶביָה ְלִהְשַתֲחוֹות ַלַחיָה ָהִראשֹונָה  ִהיא מֹוִציָאה ֶאל ַהפ

ִהיא עֹוָשה אֹותֹות גְדֹוִלים, ֲאִפלּו ַעד כְֵדי הֹוָרַדת ֵאש ִמן  13ְפָאה. ֲאֶשר ַמכַת ַהָמוֶת ֶשלָּה נִרְ 

ּוַמְתָעה ֶאת יֹוְשֵבי ָהָאֶרץ ַעל־יְֵדי ָהאֹותֹות ֲאֶשר נִַתן לָּה  14ַהָשַמיִם ַאְרָצה לְֵעינֵי ְבנֵי ָאָדם, 

ֹּכַח ַהַחיָה, ְבָאְמָרּה לְיֹוְשֵבי ָהאָ  ֶרץ ַלֲעשֹות ֶצלֶם ַלַחיָה ֲאֶשר ֻהכְָתה ַמכַת ֶחֶרב לֲַעשֹות לְנ

ֹּם לְָכְך  15וְָחיְָתה.  ֶֹּפן ֶשֶצלֶם ַהַחיָה גַם יְַדֵבר, וְַאף יִגְר ַגם נִַתן לָּה לֵָתת רּוַח לְֶצלֶם ַהַחיָה ְבא

ֹּל, ַהְקַטנִים  וְִהיא 16ֶשיּוְמתּו כָל ֲאֶשר ֵאינָם ִמְשַתֲחוִים לְֶצלֶם ַהַחיָה.  גֹוֶרֶמת ְלכְָך ֶשַהכ

ם, וְַהגְדֹולִים, ָהֲעִשיִרים וְָהֲענִיִים, ַהָחְפִשיִים וְָהֲעָבִדים, יִָשימּו ָלֶהם ָתו ַעל יַד יְִמינָם אֹו ַעל ִמְצחָ 

ֹּר  17 ֹּא יּוכַל ִאיש לְִקנֹות אֹו לְִמכ ֵשם ַהַחיָה אֹו ִמְסַפר ְשָמּה.  ֶאלָא ִמי ֶשיֵש לֹו ַהָתו, -כְֵדי ֶשל

ֹּאת ַהָחְכָמה. ִמי ֶשִבינָה לֹו, יְַחֵשב נָא ֶאת ִמְסַפר ַהַחיָה, ִכי ִמְסַפר ָאָדם הּוא ּוִמְסָפרֹו  18 ָבז

 ֵשש ֵמאֹות וְִשִשים וֵָשש.

 

 חריםהא רגומיםבת התנין. ?עמד מי. "על חוף הים עמד והוא"שבפרק י"ב כתוב  18 בפסוק

אם  ,שם עמד מי משנה כך כל לא בעצם זה .יוחנן כלומר, "הים חוף על עמדתי ואני"כתוב 

 מה זה משנה שכן מה .שם שעמד התניןזה  אםמה שעומד לקרות או  אתזה יוחנן שמתאר 

 חיות .מהארץ והאחרת מהים אחת .שעולות חיות שתי מתאר יוחנן הזה בפרק .שם קרה

 .רבה סמכות ובעלות ואותות ניסים לעשות היכולות רב כוח בעלות

 

 הצרה שנות שבע בעת יקרו, דברים אשר דברים עתידיים, דברים אשר טרם קרו אלו ,שוב

 צגתישחיה אחת מי נרֶאהכאשר  ,מלכות אחת שתקום ותיצגימ האל חיות שתי .הגדולה

 הבא בשיעורו הראשונה החיה על בשיעור זה נלמד שליט רוחני. והשנייה פוליטי שליט

 .השנייה החיה עלנלמד 

 

מסמל את  הים מה מסמל הים? ,כל קודם .הים מן עולהש חיהמתאר שהוא רואה  יוחנן

ַ  ֲה֥מֹותכַ יםִב  רַ  יםִמ  ֗הֹוי ֲהמֹו֙ן עַ " :12"ז י ישעיהב נמצאתלכך  דוגמהואומות העולם,   יםִמ  י

ֹוןּושְ  ןּויֱֶהָמי   יִם ֛אֹוןִכשְ  יםִמ  לְאֻ  א  יםכַבִ  ַמ֥ ִ  יִר  , העולם אומות מתוך תעלה החיה ,כלומר ."ןּוא  שָ י

לא יציב, לפעמים  שהוא אנו יודעים על הים?  ומה .העולם אומות מתוך יעלה הזה השליט

 שתגיע יתהעתידבתקופה  אז .רגוע ולפעמים ,מישעיהו בפסוק שכתוב כמו רוגשו רועש

 חוסר היציבות של העולם. עקבשלטון  ויקבליקום  הוא, מאודיקום שליט בעל סמכות רבה 
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 על, קרניים ועשר ראשים שבעה יש לחיהתיאור החיה: 

 דומה היא .גידופים שמות ראשיה ועל כתרים ישנם קרניה

בספר דניאל  .אריה של כפה ופיה דוב ליכרג רגליה, לנמר

 מזכיר, הוא שחלםמתאר את החלום  דניאלכש, פרק ז'

 את בתוכה משלבת הים מן שעולה החיה אותן חיות. את

 שלושה לה תןי התנין .בחלומו ראה שדניאל החיות

 .רבה וסמכות כיסאו את, כוחו את :דברים

 

 אתאת כוחו,  ,לחיה, לה ייתןהשטן  אז .השטן הוא שהתנין קודםה פרקמה יודעים אנו

 האם יש לו סמכות לעשות זאת? יכולת לעשות זאת? לשטן שי האם .רבה וסמכות כיסאו

 .בהחלט כן

 

ֶאל  ָטןשָ ֶהֱעלָה אֹותֹו הַ  5" : מתואר הניסיון שישוע עבר במדבר 5-8 פסוקים פרק ד' לוקסב

 לכֶָאת  ןתֵ לְָך אֶ : ”ָטןשָ לֹו הַ  ַמרָא 6. ֵבלתֵ ַמְמלְכֹות  לכֶָאָחד ֶאת  ֶרגַעבְ לֹו  הָאוְֶהרְ  ּהַ בֹוגָָמקֹום 

ֶ הַ  לְטֹוןשִ הַ  , וֲַאנִי נֹוֵתן אֹותֹו לְכָל ִמי לְטֹוןשִ לִי נְִמַסר הַ  יכִ; הלֶ ָהאֵ  ְמלָכֹותמַ הַ  בֹודכְ וְגַם ֶאת  הּז

ֹּ הַ  יְִהיֶה לְָך, לְָפנַי ֲחוֶהִתְשתַ לָכֵן ִאם  7רֹוֶצה.  נִיאֲ שֶ  ֵ  לֹו יבשִ הֵ  8 .“לכ  לַיהוה’, בּותכָ”: עַ שּוי

ֹּתֹו ֲחוֶהִתְשתַ  ֱאֹלֶהיָך ֹּדתַ  ֹוּדלְבַ  וְא  .“"‘ֲעב

 

, תבל ממלכות כל על השלטוןהוא יתן לו את  ,לו ישתחווה הוא שאם לישוע אומר השטן

 ,רגע רק"ישוע ענה לו  האם .רוצה שהוא למי אותו לתת סמכות לו ויש לו סרמנ השלטון כי

, לא? "שלך אינם הם שהרי ,האלו הדברים את לי לתת סמכות בכלל לך אין, יקר-שטן לא

יש את  לשטן ,כלומר .להשתחוות צריך לבדו' שלה לוכן אמר  ישוע .זאת ול אמר לא ישוע

 .בכך חפץ שהוא למי הזאת הסמכות את לתת יכול הואו, בעולמנו זמנית אומנם !הסמכות

 

 2-3' ב באפסים ."הזה העולם"אל  4' ד לקורינתים הישניה איגרתב  לשטן קורא' ה דבר

 כאן גדולה סמכות יש לשטן כלומר .נייםיהב בספירת השלטון את יש שלשטן כתוב

 ושום, מעליו ישוע יןיעד אך רבה סמכות לו יש שאומנם לזכור כיםיכמובן אנו צר .בעולם

 ואלוהים, כמלאך השטן את ברא אלוהים .אלוהים של הסכמתו ללא לנו יקרה לא דבר

אלוהים בשליטה, ואין דבר  ".יוצרו על קם הגולם"אין לנו כאן מצב ש ;עליו לשלוט יכול

 .שנעשה שהוא מנוגד לתכניתו הכוללת של אלוהים

 

שבעה ראשים  יש הזאת לחיה אותו השליט.ל ,החיה לאותה יתן השטןהסמכות הזאת  תא

קואליציה עם מנהיגים  מעין יהיהמה שמסמל שהשלטון של השליט הזה , ועשר קרניים

ואיך , שליט פוליטי, או יותר נכון דיקטטור פוליטי שונים שישלטו והוא יהיה מעליהם.
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 מנהיגה, האחרת החיהעל ידי שנראה בהמשך הפרק, אותו דיקטטור פוליטי יהיה מגובה 

 .דתי

 

כלומר כל מספר  דמוקרטי. ןשלטו הוא המערבי בעולם ובמיוחד בעולם הנוכחי השלטון

שנים אזרחי המדינה בוחרים את מי שינהיג אותם )בישראל בתקופה האחרונה זה כל מספר 

 מובןכלא מצא חן בעיני רוב העם אז הם מחליפים אותו. אני  מנהיגואם אותו  ,חודשים(

 זה לא בדיוק כך. ,הדברים את מפשט

 

מטבעו מגיב  האדם .בחר אלוהים שבה הצורה אינה הדמוקרטי הממשל צורת ,אופן בכל

 לארץ נכנסו ישראל שבני אחרי מה זמן .בראשו מלךשהכי טוב לשלטון מלוכני, שלטון 

 צוכי הם לא ר ,העם רצה ששמואל ימנה להם מלך, כמו לשאר העמים ,שמואל בימי

 .בראשה המלך הוא שאלוהים בממלכה לחיות נועדנו כן אנו אך .עליהם ימלוך שאלוהים

  .טוב מנהיג שהוא, חזק אדם של לשלטון טוב הכי מגיבים אנו

 

 ?מה רבין אמר ,1992 יוניב הקולות במירב זכתה רבין בראשות העבודה מפלגת כאשר

 תהיהי זאת האם "ישראל מלך רבין" ?רש הקהל ומה "אנהיג אני... אקבע אני "אני אנווט...

 דבריאמר דברים דומים ל ונתניה גם .'ישראל מלך בגין" שרו לבגין גם .לא? בודדת דוגמה

 .אותם שיוביל חזק למנהיג משתוקק העם .'ישראל מלך ביבי"לו שרו  וגם ,רבין

 

 מהם היו רבים .אך ורק בטובת העם םימעוניינ היו בהכרח לא שקמו נהיגיםמה ,לצערנו

 מישהו יקום אם אך או בתהילה עבור שמם. ,התפקיד להם שנותן בכוח, בטובתםמעוניינים 

שלא מעניין אותו העושר או  ,המפלגתית או האישית מטובתו יותר העם בטובת שמעוניין

מוכן להקריב  יהויה, ולחלשים לעניים הדאגה ,הכוח שלו, אלא טובת העם, הדאגה לעם

 !!!כמובן האם הייתם מצביעים בעדו? ,עבור העם את עצמו

 

מונעת מאיתנו לחיות תחת  שהדמוקרטיהאנו אוהבים דמוקרטיה היא  שבגללה הסיבה

נמצא  העולם .מאוד גרועים היו מהמלכים הרבה הרב לצערנו .גרוע מלך תחת, גרוע שליט

 ,תיפול הדמוקרטיה כאשר רציני, ומתקדם בקצב מהיר מאוד לממשל עולמי אחד. סדר באי

 ,תיפול הדמוקרטיה אכןש כך מתפתחות הסיטואציות ,יכולים לראות היום אנחנוואיך ש

 הדבריםנמצאים בתקופה שבה  אנחנו שלטון עולמי אחד שיהיה כמו מונרכיה.  יקוםו

 זה התחיל כבר מזמן. ,עכשיו התחיל לא זה סדר עולמי חדש. לכיווןויותר  יותרמובילים 
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הוא  ".חדש עולמי סדר"נשיא ארצות הברית ג'ורג בוש האב אמר שהוא עושה  1990 בשנת

 מהמדינותמלחמה שבה הכוחות  ,אסף מדינות מכל העולם והוביל את מלחמת המפרץ

 הוא אלאהרעיון לסדר עולמי חדש ג'ורג בוש לא המציא  את נלחמו כנגד עירק.  השונות

 יצרו הברית ארצות מייסדי 1782 בשנת .כן לפנימת כבר קיי תהיהמחשבה הזאת הי .קידם

הצד האחורי של החותם ובחלק התחתון שלו כתוב בלטינית  זהו .המדינה של רשמי חותם

 משנת החל נמצאאותו כיתוב בלטינית  עםהתרשים  אותו ."הדברים של חדש עולמי סדר"

 .גם על הדולר האמריקאי 1935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כבר מימי ,למעשה .זמן מאוד הרבה קיימת כבר חדש עולמי סדר לע המחשבה כלומר

 למשהו פרועלראות איך המחשבה הזאת הופכת מרעיון  ניתןבתקופה שלנו  מגדל בבל!

 האולימפיאדה של הפתיחה טקסב .שונות בדרכים הזה הרעיון את לקדם מנסיםש מוחשי

 או מולולג אלוהיםל מתכחש הזה שהשיר לכך מעבר. הביטלס של  imagenהשיר ניגנו את

 "דתות ואין, ארצות שאין דמיינו" אומר השיר. אמונתנו חוסר או אמונתנו עקב שיש לעונש

 יעשו.החיות  שתיש מה בדיוק זה הרי

 

, ןלמיניה החלטות מוציא הזה הארגון ארגון האומות המאוחדות., ם"האו את מכירים כולנו

שהם לא רופאים או  ,מאיתנו כמה אך ואפילו עלינו. כולו עולםה על משפיעות ןשבחלק

 עולמי ארגון שאותו חשבו או ידעו מאיתנו כמה ?עולמי בריאות ארגוןידעו שקיים  ,אחיות

 להתנהג שנצטרך, עולמיות כלל הנחיות לתת יכול שהוא ?בישראל כאן עבורנו לקבוע יכול

 כאשר .רצינית בצורה הזה הנושא את קידמה הקורונה מגפת !הגיע זה אם כן, ?ןלפיה

, )בתחומי הכלכלה והתקשורת והתרבות ועוד( אחד קטן גלובלי לכפר נהפך שלנו העולם

נכון יהיה להטיל מגבלות זה נראה הגיוני מאוד שכדי שמגפות לא יחצו גבולות של מדינות, 

 כל אז, שנקבעו הכללים את מקיימת אינה מסוימת מדינה וכאשר .שונותעל ארצות 

 שמופעלות והסנקציות, האחרונות בשניםזה הרי מה שקורה עם אירן  .כנגדה יצאו המדינות

 .כנגדה
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 עולמי ןשלטו ;אחד עולמי לשלטון, חדש עולמי סדר לקראת ענק בצעדי מתקדמים אנחנו

בשלטון הזה יקום אדם  .בעולם, שיביא שלום וביטחון הגובר הסדר איאת  סדרל ישאףש

 לאישאשר , והעולם יראה בו שליט מושיע ,אחד בעל כוח וכריזמה, בעל יכולות מרשימות

על ידי  יתנהל כנראה לוהכו ,חדש כספי פיננסי מערך יקים הוא. מעולים פתרונות יהיו זה

אחד יהיה מספר, המספר הזה יהיה על ידו  לכל ., ללא צורך בכסף מזומןהמחשובמערך 

 .למכור או לקנות יוכל לא הוא כך שלמי שאין את התו הזה ,הימנית או על מצחו

 

 חוששים אנו, בו מעט או הרבה שקלים אנו מסתובבים עם הארנק שלנו, יש :כך על תחשבו

תעודת זהות או התעודות  עםשלנו,  אשראיהמסתובבים עם כרטיסי  . אנואותו לנו שיגנבו

 יהיה לא שיקום החדש העולמי בסדר. אותם שיגנבו חוששים אנוהמזהות האחרות שלנו, 

 הסודי הקודבמקום להעביר את הכרטיס ולתקתק את  מרקטסופרב . בקנייהזה בכל צורך

דך וזהו, הכסף כבר ירד מחשבון הבנק שלך. אתה מעביר את י ,(אותו שכחת לאש במידה)

 איזה רעיון גאוני.

 

 צמצוםזה  קרושי הדברים ואחד, החברה על גם אלא הכלכלה על רק לא ישפיע הזה הדבר

כי כסף  רגל יפשטו הכייסים .בזה וכיוצא תעודותאשראי,  כרטיסי, הכסף גניבת יפשע

 !מצויןרעיון  איזה ,וואו" בהערכה, יאמרו םהאנשי מזומן או כרטיסי אשראי כבר לא יעבדו.

 !"מצא הוא אדיר פתרון איזה, ממש גאון האיש הזה

 

 וביטחון שלום של למצב ויוביל, שונות לבריתות להיכנס שונים לעמים יגרום הזה השליט

 כספים להפנות נצטרך לא שבישראל כך על וחישב. (3' ה לתסלוניקים הראשונה)

נו לא יצטרכו ללכת לצבא. כל המשאבים האלו יוכלו להיות מופנים של שהבניםו לביטחון

 .הרווחה ,הבריאות, ההשכלהלחיזוק הכלכלה, 

 

 הוא .מכולם הגרוע יהיה הזה השליטכל הדברים הטובים שהשליט הזה יביא,  עם ,אבל

 כלכלי עתיד, "וביטחון שלום" כגוןלמיניהם  פתרונותטוב בהציעו לאנשים  יתחיל אומנם

 ואז טובים דברים בעשיית התחילו הדיקטטורים מהשליטים הרבה ,אבל .וכו' יותר בטו

למקום גבוה ויראה לו  הזה השליט את קחיהשטן כמו י ,אחד יום אך .אותם השחית הכוח

אני )השטן( אנהיג אותך ואתה תנהיג ותשלוט  .העולם הנה"את כל ממלכות תבל, ויציע לו 

 ."אני מוכן ,כן"או אישה יאמרו  ישא ואותו. "לםעל כל העו

 

תהיה קואליציה עם מספר מנהיגים, שליטים אחרים. זאת הסיבה שיש  שליט לאותו

 טבוח היה מראשיה"אחד ש כתוב 3 בפסוק .םלחיה הזאת שבעה ראשים ועשר קרניי

 ."נרפאה המוות מכת אך, למות
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השטן מרמה  לדרך שבהזו דוגמה נוספת , והאדון של תחייתוו מותואת  מאוד מזכיר זה 

מזויף, משיח שקר, כדי להתעות ולהכשיל את בני  תחליף אבל, .ויוצר תחליף דומה לישוע

 האדם.

 

שיגרום לכולם  מה .הזה הגדול הפלא על, כך על נדהמההארץ  כל"וכל הארץ השתוממה", 

 לחיה כאשר הם אומרים ישתחוו הם .לחיה השלטון את שנתן)לשטן( להשתחוות לתנין 

 סגידה-השתחוויה יתחילהזה  השליט ?"עמה"מי כמו החיה ומי יכול להילחם  (:4 פסוק)

הראשון כתוב שעל ראשיה של החיה יהיו שמות  בפסוק .לשטן, לתנין עולמית כלל

 .ונאצות גדולות המדבר פה לה שניתן כתוב 5 בפסוקו גידופים, 

 

 התקופה .'ה את ויגדףרק שהשליט הזה ינהיג השתחוויה עולמית לשטן אלא גם יקלל  לא

יחשפו  והאנשיםהעולם  בכלכוחות השחור יופצו  .בעולם מאוד שחורה תקופה תהיה הזאת

 של התגלותו על ,הזאת הקשה התקופה על כתוב 3-12' ב לתסלוניקים הישניב .ליהםא

 .כל הדברים האלו "יע יוטעו האנשיםו .שקר ובמופתי באותות ווהתל שביאתו, הרשע איש

 

 לאותו וישתחוו לשטן ישתחוו הםילך אחרי השקר, אחרי ההטעיה של אותו שליט.  העולם

השתחוויה היא מעשה מודע של כניעה  ,לב שימו .השקר למשיח, לצר המשיח ,שליט

 לא זה .הזה שליטמה/ןשטמה עלינו הסמכות בקבלת מדובר הזה ובמקרה, וקבלת סמכות

 ללא ידיעתנו. לנו שיעשו משהו

 

מהסמכות שלו לחיה, אך הסמכות  ייתןהוא  .לשטן ניתנה סמכות רבה ,קודם הזכרתיש כפי

 סמכות לה ניתנה"ש 5 בפסוק כתוב. מה לזמן מוגבלתשלו היא לא בלתי מוגבלת, אלא 

בצורות שונות, פעם  ותשכתוב שלוש וחצי שנים ןאות שוב ".חודשים ושניים ארבעים לפעול

 .בחודשים ועכשיו בימים עםפ ,בשנים

 

 ,הזה השליט, החיה ".ולנצחם הקדושים עם מלחמה לעשות לה ניתן"ש כתוב 7 בפסוק

 מאוד קשה תקופה אכןיעשה מלחמה עם הקדושים, ורבים מהמאמינים ימותו או יסבלו. 

אנו מאמינים שהקהילה  ,אמרנו לירון ואני שכבר כמו .הזה בזמן המאמינים לקהל תהיה

למרום  הזואם הלקיחה  גםבכל מקרה  ,אבל .להיות עם אלוהים לשמיים כבר תילקח

 .ורדיפות קשיים של לתקופה גםקהילתנו  ואתמכינים את עצמנו  אנו ,כך אחר תהיה

 

 נשאליוחנן  .אלוהים שסבלו סבל רב ונמצאים כבר בנוכחות ההמון הרב, מתוארז'  בפרק

הם  ה"אל תהיהי 14 וקבפסהזקן  ותשובת, ידע לא יוחנןבאו?"  ומאיןהם  מי" 13 בפסוק

 .הבאים מן הצרה הגדולה"
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 השומרים בישוע מאמינים הם כי  ?שיבוא בזמן המאמינים כנגד לחםיי השליט אותו למה

 לא ותלהשתחו מוכנים יהיו לא הם כיו"ב, י פרק בסוף שקראנו כפי אלוהים מצוות על

 .אליו ולא לשטן

 

עד זה רק מראה  ."ואומה ולשון ועם שבט כל על שלטון לה"ניתן שכתוב  7פסוק  בהמשך

 הזה השליט כמה עד, לוהכ על אבסולוטי שלטוןכמה השלטון הזה של אותו שליט יהיה 

ִ  8 פסוק .עולמי שליט יהיה ֹּא רשֶ אֲ  ֶרץָאהָ  ֵבישְ יֹו לכָ ּהלָ ּוֲחוְשתַ "וְי  ֵסֶפרבְ  מֹוֵתיֶהםשְ  ּובתְ נִכְ ל

ִ ַהחַ  ָ ֵמהִ  חַ ּובטָ הַ  השֶ הַ  לשֶ  יםי  ."ֵבלתֵ  ֵסדּו

 

, כאן שהשה כתוב .ישוע על משהו כתוב הזה בפסוקו ,השטן עלו החי על הרבה ולמדנ

 אלוהים מזבח על הוקרב ישוע כלומר נטבח, הוקרב מהיווסד תבל. ישוע המשיח

 .נוסד שהעולם ילפנ עוד שבשמים

 26, 24, 12, 11' ט עברים

ֹּ ִלְהיֹות  בֹואֹובְ , יחַ ָמשִ ֲאָבל הַ 11 "  לָםשְ מֻ ּו דֹולגָ ןְשכָמִ בְ ָהֲעִתידֹות, ָעַבר  ֹובֹותטלַ דֹולגָ ֵהןכ

ָ  ֵאינֹושֶ , לֹוַמרכְ —יַָדיִם  השֵ ַמעֲ  ֵאינֹושֶ יֹוֵתר  ֹּ הַ  הָאִריבְ לַ ְךַשי ֹּא, אּוה ְבָדמֹוּו 12 אתּז  ַדםבְ  וְל

ֹּ הַ  ֶאל לְָתִמידּו ַחתַא נִכְנַס, וֲַעגִָלים ִעיִריםשְ   ;"עֹוָלִמים תּודפְ  יגשִ וְהִ  שדֶ ק

 

ֹּא יחַ ָמשִ ֲהֵרי הַ  24" , יתִ ָהֲאמִ  לשֶ  הּוָאבבָ  אּוה רשֶ וַאֲ  ָדםָא יֵדיבִ  השָ נַעֲ  רשֶ אֲ  ָּדשִמקְ  ֶאל נְִכנַס ל

 "ָהֱאֹלִהים ילְִפנֵ  ּוֲעֵדנבַ  התָ עַ  לְֵהָראֹות ַמיִםשָ הַ  ֶעֶצם ֶאל אבָ  ִאם יכִ

 

ֹּ לִסְ  ָצִריְך ָהיָה, ןכֵ  ִאםשֶ  26" ָ הִ  זָאמֵ  ֹותברַ  ָעִמיםפְ  לב , ַחתַא ַעםפַ  נִגְלָה ֵעתכָ ֲאָבל. ֵבלתֵ  ֵסדּו

 ."ַעְצמֹו ןבַ ָקרְ בְ  ַהֵחְטא ֶאת ְלָהִסיר, ָהעֹולִָמים ֵקץבְ 

 

, ועל המזבח השמיימי המשכןשהיה כאן בארץ הוא דגם של  שכןשהמ, בשמים מקדש יש

 את סיפק הוא הזה הקורבן דרךו, הוקרב ישוע תבל היווסד בטרם עודש שבשמים שבמקד

 בזכות זה יש לנו המאמינים בו תקווה לחיי נצח. עבורנו גם היום. החטא הסרת ואת הכפרה

 

שאומרים בסביבות  סתמיתאמירה  הלא אות וזוספר החיים,  קייםש ,דבר נוסף כאן כתוב

 ששמם הארץ יושבי כל  .אמיתי משהו זה אלא", החיים בספר ותחתמו כתבוישת"יום כיפור 

 והשאלה ?החיים בספר נכתב ששמם אלו הם מי לחיה. וישתחו החיים בספר נכתב לא

 מנוש שאכן בביטחוןיודע  מאיתנו אחד כל האם ?שם נכתב שמך האםהחשובה מכל, 

 את/ה יודע בביטחון שאכן שמך נכתב שם?  האם שם? נכתב

 זאת? על סמך מה? תדעל יכולאתה  איך
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 רועה שאני בגלל לא גם, יוסף עובדיה הוא ששמי בגלל לא. שם נכתב ששמי יודע אני

 ששמכם בוודאותאת ואתה יכולים לומר  האם גם לא בגלל שצמתי ביום כיפור. .קהילה

 ?החיים בספר כתוב

 

 אולי םחלקכ אך .!"ולחסדו לאל תודה, נחתמנו ,אנו יודעים ,כן"יכולים לומר  חלקכם

אם כל הנצח שלכם תלוי  ,לומר רוצה אני ולכם ,"יודע לא אני, יודע אלוהים רק" אומרים

 אז כל חייך אינם שווים דבר. ,שם רשום אינו שמך אם כי אתם חייבים לדעת. ,בנושא הזה

 

 אמר לתלמידיו ,המקדש בית חורבן בזמן ישראל של הדתי המנהיג, זכאי בן יוחנן

דרך אחת מובילה  .דרכים בצומת נמצא שאני רואה אני"מותו,  לקראת רבה בהתרגשות

 יויח כל ".אותי יוביל אלוהים דרך באיזו יודע לא ואני, עדן לגן מובילה אחת ודרך נוםילגיה

 והוא, קורבנות להקריב אפשרות היתהי ולא נחרב המקדש בית אך' ה מצוות על שמר הוא

 .ידע לא

 

מאמין באלוהים,  אניכי  ?שם נכתב ששמי יודע אני איך .לדעת יכולים כן עכשיו אנחנו אבל

את ישוע לליבי, כי קיבלתי  קיבלתי כי ,אני יודע .האלוהים בן המשיח ובישוע, עולםבורא 

שמו נכתב בספר  ,כמושיע האישי שלי, וכל מי שמקבל את ישוע כמושיע האישי שלו אותו

 !החיים

 

 11-13' ה ליוחנן הראשונה

ֹּאת ִהיא ָהעֵ  11" ֵ חַ  ּו: ֱאֹלִהים נַָתן לָנתּודוְז ִ עֹוָלם, וְַהחַ  יי לֹו  ֶשיֵשִמי  12ֵהם.  ְבנֹובִ  הלֶָהאֵ  יםי

ֵ  ןבֵ הַ  ִ ַהחַ  לֹו שי ִ ַהחַ  לֹו ֵאין ןבֵ הַ  לֹו ֵאיןשֶ  ִמי. יםי ֹּאת  13 .יםי  םְבשֵ  ֲאִמינִיםמַ הַ , ֲאֵליכֶם יתִ ַתבְ כָז

ֵ חַ  לָכֶם ֶשיֵש ּוְדעתֵ  ְלַמַען, ן־ָהֱאֹלִהיםבֶ   ."ָלםעֹו יי

 24' ה יוחנן

ֵ  ֹולְִחישלְ ַמֲאִמיןּו ָבִריּדְ  ֶאת ֹוֵמעשהַ , לֶָכם אֹוֵמר ֲאנִי ֵמןָא ֵמןָא" ֵ חַ  לֹו שי  אבָ  וְֵאינֹו עֹולָם יי

ִ לְחַ  וֶתמָ מִ  ָעַבר ִאם יכִ טְשפָ מִ בְ   ."יםי

 

 מחמיץ אתה ואם. החיים בספר נכתב שמך, לך מובטח הנצח לליבך ישוע האדון בקבלת

 כמה, היית נדיב כמה, לך היה כסף כמה, בנית מה, בחיים השגת מה שנהמ לא אז, זה את

 אלו הפסדת את הנצח, החמצת את הסיבה לחייך. ,זה את החמצת אם. טוב להיות ניסית

, לחיה וישתחוו שיוטעו אלו, לחיה שישתחוו אלו יהיו החיים בספר נכתבו לא ששמותיהם

 .בתשובה לחזור שלו יאהומהקר מאלוהים ושוב שוב להתעלם שיבחרו אלו
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הקטע השני של הפרק  .איתו ביחד שירוץ מישהו עוד יהיה, לבד יבוא לא המשיח צר

כשם שישוע לא בא לבדו, לפני שישוע בא, יוחנן המטביל בא ובישר את  .מדבר עליו

 .(29' א יוחנן) "העולם חטאת הנושא האלוהים שה"הנה  באומרו עליו והצביע, ביאתו

יח יבוא ויחד איתו יבוא נביא השקר, שיוביל את העולם להשתחוות גם צורר המש כך

 .הבאה בפעם למדנ כך על לצורר המשיח.

 

 ? האם אתה מוכן לכך ?כן לפנימה יקרה אם ישוע יבוא לקחת את הקהילה אליו  אבל

תקשו  אל"...היום אם בקולו תשמעו,  :7-8"ה צ תהלים) הישועה יום זה שהיום אומר' ה דבר

 ולא, ולהיוושע בתשובה לחזור הנכון הזמן זה, שעה בכל, יום בכל כלומר. (ם..."לבבכ

 תדחי אל, תדחה אל, היום לליבך מדבר קולו את שמעת אם מיוחדבו .זאת לדחות כדאי

 .זאת

 

 כנסישי מישוע ביקשתטרם  ואם ,חטאיך על מכפר ישוע של שמותו האמנתאם טרם  אז

לחזור בתשובה ולקבל באמונה  ,עכשיו, היום זאת ותלעש יכול אתה וישנה את חייך, לליבך

 את מתנת חסדו.

 

 ישוע של קורבנו את מקבל אני, בך מאמין אני, אותך רוצה אני"לאלוהים בפשטות  אמור

 ."חיי את שתטהר רוצה אני, אותך לשרת רוצה אני, עבורי

 

 ואת, נוואמונת אהבתנו את להביע נאותה הזדמנות זושכבר קיבל את ישוע לליבו,  ומי

 .חיינו תחומי בכל, יותר לו להתמסר רצוננו

 


