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 18-11 פסוקים - י"ג פרק ההתגלות

 (שני)חלק  החיות שתי

 31/7/21)יוסי עובדיה( 

 

כוח רב  אחת מהים והאחרת מהארץ; חיות בעלות שעולות חיות שתי מתאר יוחנן זה בפרק

 מלכות מייצגות האלו החיות שתי .רבה סמכות בעלות הןהיכולות לעשות ניסים ואותות ו

 שליט רוחני. והשנייה פוליטי שליט מייצגת אחת שחיה נרֶאה כאשר, שתקום אחת

 

 ההחיוש,  על החלק הראשון של הפרק ועל החיה שעלתה מן הים בשיעור הקודם לימדתי

 כלומר, העולם אומות את מסמל היםשליט של מלכות עתידית שתקום.  צגתימי הזאת

 ורוגש רועש לפעמים, יציב אינו שהים יודעים אנו .העולם אומות מתוך יעלה הזה השליט

יקום שליט בעל סמכות  ,עליה מדברים שאנו הזאת העתידית בתקופה אז .רגוע ולפעמים

 טון עקב חוסר היציבות של העולם.רבה מאוד, הוא יקום ויקבל של

 

 ועשר ראשים שבעה יש הים מן שעולה לחיה

 שמות ראשיה ועל כתרים ישנם קרניה על, קרניים

 ופיה דוב כרגלי רגליה, לנמר דומה היא .גידופים

 שלושה לה תןיהשטן, י – התנין .אריה של כפה

 .רבה וסמכות כיסאו את, כוחו את :דברים

 

מה שמסמל שהשלטון של השליט הזה יהיה  ,קרניים ועשר ראשים שבעה יש הזאת לחיה

מעין קואליציה עם מנהיגים שונים שישלטו והוא יהיה מעליהם. שליט פוליטי, או יותר נכון 

דיקטטור פוליטי, ואיך שבעוד רגע נראה בהמשך הפרק, אותו דיקטטור פוליטי יהיה מגובה 

 .דתי המנהיגידי  עלעל ידי החיה האחרת, 

 

 כך שאכן ,הסיטואציות מתפתחות כיצד היום לראותניתן ו, רציני סדר באי נמצא העולם

 האנשים מתקדמים בצעדי ענק לכיוון של שלטון עולמי אחד שיהיה כמו מונרכיה.  אנחנו

 הםש מושיע, רק לבעיות, כדי לחפש פתרון לחפש כדי שונים לכיוונים ויסתכלו נואשים יהיו

 העולמי השליט יקום הזאת יציבותה מחוסרו .לישוע', ה לדבר ,לא יסתכלו לכיוון הנכון

 בפסוק .וביטחון שלום יביא הוא, הקצר לטווח יציבות יביא הזה השליט .העולם על שישלוט

מזכיר מאוד את  זה. נרפאה"כתוב ש"אחד מראשיה היה טבוח למות, אך מכת המוות  3

וזו דוגמה נוספת לאיך שהשטן מרמה ויוצר תחליף דומה לישוע  ,ו ותחייתו של האדוןמות

 אבל מזויף, משיח שקר, כדי להתעות ולהכשיל את בני האדם.
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 השליט .לחיה השלטון את שנתן)לשטן(  לתנין להשתחוות לכולם יגרוםמכת המוות  ריפוי

 .ןלשט, לתנין עולמית כלל סגידה/  השתחוויה יתחיל הזה

 

, הרשע איש של התגלותו על, הזאת הקשה התקופה עלכתוב  3-12' ב לתסלוניקים בשנייה

 ילך העולם .האלו הדברים כל"י ע יוטעו והאנשים. שקר ובמופתי באותות תלווה שביאתו

 לצר, שליט לאותו וישתחוו לשטן ישתחוו הם. שליט אותו של ההטעיה אחרי, השקר אחרי

 .השקר למשיח, המשיח

 

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

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

אלו  ,ראה שיוחנן הרב ההמון' ז בפרק שכתוב מה לפיתהיה לקהל המאמינים בזמן הזה. 

 עם יעשה שליט שאותו המלחמה עקב הגדולה הצרה בעת קדושים מות מתו אשר הם

 :איתו ביחד שירוץ מישהו עוד יהיה, לבד יבוא לא המשיח צרהראשונה,  החיה .הקדושים

 .היהשני החיה

 

 11-18"ג י התגלות

נֵּי  11" נַיִם ּדֹומֹות לְַׁקרְׁ י ַקרְׁ תֵּ ָרה ָרִאיִתי ַחיָה ַאֶחֶרת עֹולָה ִמן ָהָאֶרץ. ָהיּו לָּה שְׁ ְִׁהיא ִּדבְׁ ֶשה ו

ַאלֶֶצת ֶאת ָהָאֶרץ  12. כְַׁתנִין ַֹּעל לְָׁפנֶיָה, ּומְׁ כּות ַהַחיָה ָהִראשֹונָה ִהיא מֹוִציָאה ֶאל ַהפ ֶאת ַסמְׁ

פְׁאָ  ַתֲחוֹות ַלַחיָה ָהִראשֹונָה ֲאֶשר ַמַכת ַהָמוֶת ֶשלָּה נִרְׁ ֶביָה לְִׁהשְׁ ְׁיֹושְׁ  ִהיא עֹוָשה אֹותֹות 13ה ו

נֵּי ָאָדם ינֵּי בְׁ ָצה לְׁעֵּ י הֹוָרַדת אֵּש ִמן ַהָשַמיִם ַארְׁ י  14 גְׁדֹולִים, ֲאִפלּו ַעד כְׁדֵּ בֵּ ָעה ֶאת יֹושְׁ ּוַמתְׁ

י ָהָאֶרץ לֲַעשֹות ֶצלֶם  בֵּ ָרּה לְׁיֹושְׁ ֹּכַח ַהַחיָה, בְָׁאמְׁ י ָהאֹותֹות ֲאֶשר נִַתן לָּה לֲַעשֹות לְׁנ ְׁדֵּ ָהָאֶרץ ַעל־י

ְָׁתהלַַחיָה ֲאשֶ  ְָׁחי ֶֹּפן ֶשֶצֶלם  15 .ר ֻהכְָׁתה ַמכַת ֶחֶרב ו ת רּוַח לְֶׁצלֶם ַהַחיָה בְׁא גַם נִַתן לָּה לָתֵּ

ַתֲחוִים לְֶׁצלֶם ַהַחיָה ינָם ִמשְׁ תּו כָל ֲאֶשר אֵּ ֹּם לְׁכְָך ֶשיּומְׁ ְַׁאף יִגְׁר ְַׁדבֵּר, ו ְִׁהיא  16 .ַהַחיָה גַם י ו

ֹּל, ַהקְׁ  ְָׁהֲעָבִדים, יִָשימּו לֶָהם גֹוֶרֶמת לְׁכְָך ֶשַהכ ִשיִים ו ְָׁהֲענִיִים, ַהָחפְׁ ְַׁהגְׁדֹולִים, ָהֲעִשיִרים ו ַטנִים ו

ְִׁמינָם אֹו ַעל ִמצְָׁחם ֹּר  17, ָתו ַעל יַד י כ ֹּא יּוכַל ִאיש לִקְׁנֹות אֹו ִלמְׁ י ֶשל ֵּש לֹו  -כְׁדֵּ ֶאלָא ִמי ֶשי

ַפר שְׁמָ  ַפר ַהַחיָה,  18. ּהַהָתו, שֵּם ַהַחיָה אֹו ִמסְׁ ב נָא ֶאת ִמסְׁ ְַׁחשֵּ ֹּאת ַהָחכְָׁמה. ִמי ֶשִבינָה לֹו, י ָבז

ְִׁשִשים וָשֵּש אֹות ו ָפרֹו שֵּש מֵּ ַפר ָאָדם הּוא ּוִמסְׁ  .כִי ִמסְׁ

 

על סמך זה  .מהאומות ,הים מן עולה הראשונה)החיה  .מהארץ תקום יהיהשנ החיה

 מהארץ שעולה היחיה השנימפרשים מסויימים אומרים שה

 החיה קרניים כקרני השה. שתי לה יש. (היהודים מבין תבוא

, עדינות עם כלומר, לשה דומה שהיא הרושם את נותנת הזאת

 אך .ישוע את מתמסוי במידה מזכיר .אחד לאף מזיקה אינה

 .כתנין תדבר היא
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רשָ הִ  15": 15-20' ז מתי ?ההר בדרשת לכך בקשר אמר ישוע מה זוכרים אתם האם לָכֶם  ּומְׁ

ינְׁ מִ  ִפים הֵּ  םבָ בְִׁקרְׁ ּו יםשִֹּ בָ כְׁ ּושלְׁבבִ ֲאלֵּיכֶם  ִאיםבָ הַ  ֶקרשָ הַ  ִביאֵּ ֹּרְׁ ִבים ט ְׁאֵּ  ּוירַתכִ רכֵּהַ  16׃ המָ ז

יָםבְׁ אֹוָתם  ֵּ  ִפרְׁ פָאֲהי ֹּ ֲענִָבים ִמן־הַ  ּוסְׁ נִים ִמן־הַ  ִציםק אֵּ ָקנִיםבַ אֹו תְׁ ֹּ  ל־עֵּץכָ ןכֵּ 17׃ רְׁ  השֶֹּ טֹוב ע

ְׁהַ  ירִ פְׁ  ֹּ  ָחתנִשְׁ טֹוב ו ֹּא־י 18ָרע׃  ִריפְׁ  השֶֹּ ע ְׁעֵּץ נִ  ִריפְׁ  ֹותשעֲ  ַכלּועֵּץ טֹוב ל ֹּא יַעֲ  ָחתשְׁ ָרע ו  השֶֹּ ל

ְׁכָל־עֵּץ אֲ  19טֹוב׃  ִריפְׁ  ֹּאשֶ ו ֶֹּ יַעֲ  ר־ל ִ  ִריפְׁ  הש תכָטֹוב י ֻ  רֵּ ְׁי יָםבְׁ לָכֵּן  20׃ שאֵּ בָ  לְַךשְׁ ו  ּוירַתכִ ִפרְׁ

 אֹוָתם׃"

 

 שוב .זאבים הם אך כבשים בלבוש אליכם הבאים השקר מנביאי היזהרו

 היא שלנו מהבעיות אחת .אחר למשהו מתחפש שהשטן ניתן לראות

מלא רוע  מבט עםדמוי אדם עם קרניים,  יצורכאת השטן  מדמיינים שאנו

 יחזקאלה' בספר  דבר .כך לא זה במציאות .בידושיניים  שלוש וקלשון

שהוא  מלא בחכמה וכליל  כמלאך אותו מתאר 12-18 סוקיםפ "חכ פרק

כלומר עם יופי מושלם ומקושט בכל אבן יקרה. השטן אינו יצור  .יופי

 שנראה מכוער כלל וכלל.

 

ִֹּפי ... 12" ֶדן גַן 13 ָמלֵּא ָחכְָׁמה ּוכְׁלִיל י ָדה -ֱאֹלִהים ָהיִיָת, כָל-בְׁעֵּ ֶֹּדם ִפטְׁ ֻסכֶָתָך א ְָׁקָרה מְׁ ֶאֶבן י

לֶאכֶת ֻתֶפיָך ּונְָׁקֶביָך ָבְך, בְׁיֹום  ְׁזָָהב; מְׁ ַקת ו ֶֹּפְך, ּוָברְׁ ְׁיָשְׁפֵּה, ַסִפיר נ ִשיש שַֹּהם ו ְׁיֲָהֹלם ַתרְׁ ו

ֶֹּדש ֱאֹלִהים ָהיִיתָ --כְׁרּוב-ַאתְׁ  14 ִהָבַרֲאָך כֹונָנּו ַשח, ַהּסֹוכְֵּך; ּונְַׁתִתיָך, בְַׁהר ק נֵּי--ִממְׁ -בְׁתֹוְך ַאבְׁ

ָאְך, ַעד 15. ַהלָכְׁתָ אֵּש, ִהתְׁ  ָרכֶיָך, ִמיֹום ִהָברְׁ ְׁלָָתה, ָבְך-ָתִמים ַאָתה ִבדְׁ ָצא ַעו ֹּב  16 נִמְׁ בְׁר

ָך, ָמלּו תֹוכְָׁך ָחָמס כֻלָתְׁ נֵּי--רְׁ ֹּכְֵּך, ִמתֹוְך ַאבְׁ ָך כְׁרּוב ַהּס ַהר ֱאֹלִהים וַָאֶבדְׁ -וֶַתֱחָטא; וֲָאַחלֶלְָׁך מֵּ

ָ  17 אֵּש י ָך ַעלגַָבּה לִבְָׁך בְׁ יֶָך, ִשַחָת ָחכְָׁמתְׁ ָעֶתָך; ַעל-פְׁ לָכִים -יִפְׁ נֵּי מְׁ לַכְִׁתיָך, לִפְׁ ֶאֶרץ ִהשְׁ

ָך, ִחלַלְָׁת, ִמקְָּׁדֶשיָך; וָאֹוִצא 18 לְַׁרֲאוָה ָבְך--נְַׁתִתיָך כֻלָתְׁ ֶעוֶל רְׁ ֹּנֶיָך, בְׁ ֹּב ֲעו ר אֵּש ִמתֹוכְָׁך, ִהיא -מֵּ

ָך, וֶָאֶתנְָׁך לְׁאֵֶּפר ַעל ינֵּי כָלָהאָ -ֲאכָלַתְׁ ֶֹּאיָך-ֶרץ, לְׁעֵּ  ".ר

 

 השטן שכאשר שלנו והבעיה .חכמה ומלא יפיפה מלאך היה השטן .שלו ביופי התגאה הוא

 האופן באותו .אותו לזהות לנו קשה ולכן, אותו יניםימדמ שאנו כפי נראה לא הוא, מופיע

 .'שקר נביא אני'עליהם שלט  אין , בשיםשהרבה פעמים הם נראים ככ ,השקר נביאי גם

 להסגיר אמור שלהם בהתנהגות משהו זאת ובכל, כבשים בבגדי הלבושים זאבים הם ךא

 הם אך .מסוכנים כך לכל אותם שהופך מה וזה, אמת זה אומרים שהם ממה הרבה .אותם

 שועשי למה נוסףב במשהובכך שהם מתנים את הישועה במשהו אחר או  מהאמת סוטים

  .לאנושיותו או ישוע של לאלוהותו מתכחשים שהם זה אם או, הצלב על עשה

 

 .הראשונה לחיה להשתחוות כולו בעולם האנשים את תוביל היהשני החיה, אופן בכל
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 את לפועל תוציא היא .מתמסוי דת לדוגמה, אנשים קבוצת או אדם מיצגת היהשני החיה

, היהשני החיה .המשיח לצר להשתחוות כולו העולם את ותכריח ,הראשונה החיה סמכות

 'דת עולמית אחת'. ,עליו עובדים שהרבה מה אתהשליט הזה ישיג 

 

 הזה הנושא גם כך חדש לא הוא אחד עולמי ושלטון אחד עולמי סדר של שהרעיון כשם

אפילו  אושלכל הדתות יש בעצם בסיס דומה  הרעיוןאחת אינו חדש.  תעולמי דת של

 ואנו. כבר היום לאותו אלוהים, תופס מיליוני אנשים תמשתחוו ןכולשו, בסיס משותף

 ,הארץ מן שתעלה החיה, יהיהשנ שהחיה אחת עולמית דת גםשתהיה  לכך מתקרבים

 התומכת אחת עולמית דת, עליה מדברים שאנו העתידית בתקופה לנו יהיה אז תנהיג.

 .אחד עולמי בשלטון

 

 ההשתחוויה כלפי פלורליסטית תהיה היא שבהתחלה הנראֶ  תקום הזאת האימפריה כאשר

החיה הזאת  ,הזמן במהלך אך, רוצה שהוא למי להשתחוות יכול אחד כל כלומר. לאלוהים

 שנביאי וכשם תוציא אל מחוץ לחוק כל צורה ואופן של השתחוויה שאינה השתחוויה לחיה.

 שה.יע ,ומופתים כך גם החיה הזאת, השליט הדתי הזה תאותו עשו שקר

 

 דבריםה כל שלא להבין חייבים אנו .השטן של כוחו בעזרת עשויי ומופתים שהאותות כמובן

כך.  נראיםהם  םאטבעיים שקורים כגון מעשי ניסים הם בהכרח באים מאלוהים, גם  עלה

 לזכור צריכים אנו טעות לחשוב או להניח שכל מעשה על טבעי חייב להיות מאלוהים. זו

 על למדנו .טבעי העל בתחום לפעול הכוח את לו יש. ניסים עשותל כוח יש לשטן שגם

דבר ה' מזהיר אותנו לא  לכן ".הזה העולם' "אל ה בדבר נקרא שהוא בשיעור הקודםכך 

 ומופתים. תאותו לבצע שיכולים מאנשים מוטעים להיותושולל  ללכת

 

 "דכ מתיב הוא אומר להם  ,שובו לקראת שיהיוישוע נותן לתלמידיו את הסימנים  כאשר

ישִ מְׁ  ּומּויָק יכִ" :24 יּו ֶקרשֶ  יחֵּ ִ  ֶקרשֶ  נְִׁביאֵּ ְׁי ֹּלֹותגְׁאֹּתֹות  ּונתְׁ ו ִתיםּו ד עֹות  מֹופְׁ ֶאת־ ףַאלְַׁמַען ַהתְׁ

 שזה כך כדי עד רבים אותות יעשו השקר ומשיחי השקר נביאי כלומר ".ּוכָלּוִאם־י ִחיִריםבְׁ הַ 

 ,כאן על שתי החיות שיעשו אותות ומופתים, רק שנזכור מדובר .ניםהמאמי את אפילו תעהי

עשיית אותות ומופתים זה משהו חריג, והרבה אנשים הולכים אחרי אלו שעושים אותות 

, קורהש מה כלפי דבר ה' את  עלבה' ונבחן  קנדבַ  המאמינים שאנו חשוב לכן ומופתים.

 את לזהות כדי הכלים את לנו לתת יכול הוא רק .טעהמ ואינו, משתנה אינו' ה דבר יכ

 .האמיתי
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ְׁ  8": 8-9לתסלוניקים ב'  היהשני  ּוהלֵּ וִיכַ יופִ  חַ ּורבְׁ יִָמית אֹותֹו  דֹוןָאהָ  רשֶ אֲ  עשָ ָהרָ  הגַלֶ יִתְׁ  זָאו

אֵּםבְׁ ִהיא  תֹוָאיבִ  רשֶ אֲ  עשָ ֶאת ָהרָ  9 ֹואֹוב הֹוָפַעתבְׁ  לָֻטןשָ הַ  תלַלִפְׁעֻ  ֶהתְׁ ָ , מְׁ , ָרהּובגְׁ כָלבְׁ  הּו

יּו אֹותֹותבְׁ   ."ֶקרשֶ  בְׁמֹופְׁתֵּ

 

 זיוףהגדולים ביותר שיעשו יהיה כמו הקמה לחיים את החיה שמתה, או  אותותהמ אחד

 האחרי ללכת אנשים למשוך כדי בזה תשתמש החיה הראשונה. החיה של היהתחי

 יטשהשל, הזאת שהחיה והמופתים האותות שאר לכל בנוסף .העולמי לשליט ולהשתחוות

חנוכת  :מספר אירועים מזכיר זה ?...מזכיר זה מה הוא גם יוריד אש מהשמים.  ,יעשה הזה

 צאתואת שני העדים שאש  ,את אליהו שהוריד אש מהשמים גםוהמשכן, חנוכת המקדש, 

כדי לעודד את האנשים להאמין בה, ללכת אחריה ולהשתחוות  נועד כל זה ,שוב .מפיהם

 .ולתנין העולמי שליטל

 

לחיה  ,הארץ לעשות צלם, פסל ליושבי תאמר שהיא כתוב 14 בפסוק - החיה צלם

 החיה לצלם כוח נתנה היא, בשדים והשימוש שלה טבעייםכוחות העל מ כחלק הראשונה.

 .יומת החיה לצלם ישתחווה שלא ומי ,לדבר

 

)יותר  טרמ 30בגובה של  ענקנבוכדנצר עשה פסל  :דומה ברד מסופר' ג פרק דניאל בספר

 האש לכבשן יושלךהנחיה שמי שלא ישתחווה לפסל שעשה  תןנ הואו ,קומות( 10-מ

, לפסל ישתחוו לא שהם שהחליטו ישראל מזרע שלושה היו ,האנשים כל מבין. הבוערת

 שוב מהם ודרש להםנודע למלך והמלך קרא  הדבר .כך בשל למות יצטרכו הם אם גם

ויאמרו אל המלך  נגוועבד  מישך"ויענו שדרך,  ?למלך אמרו הם ומה .לפסל להשתחוות

 להצילנו יכול, עובדים אנו אשר אלוהינונבוכדנצר: אל לנו להשיב לך על כך, כי הרי 

, לך דע, זאת יעשה לא אם וגם. המלך, אותנו יציל הוא ומידך, הבוערת האש מכבשן

 (.16-18)דניאל ג'  ."נשתחווה לא שהקימות הזהב ולצלם נעבוד לא היךאלו את כי, המלך

 

 .הבוערת האש מכבשן אותם הציל אלוהים !השתחוו לא החברים של דניאל שלושת

 

 ללמוד התחלנו כבר בשיעור הקודם .החיה תועל כתוב  16-18בפסוקים  להתגלות.בחזרה 

 הדתי השליט, המשיח צר ידי על שנשלט הזה העולמי הממשל יקום כאשר, כך על בקצרה

הקטנים והגדולים, העשירים והעניים ישימו להם תו על יד ימינם  ,שכולם לכך יגרום הזה

 עלםיי המזומן הכסף או על מצחם. ובלעדי התו הזה האנשים לא יוכלו לקנות או למכור.

 חברהשל  כיווןל מתקדם והעולם, על מסחר בכסף מזומןהגבלות  ןכבר היום ישנ .מהשטח

 .מזומן כסף ללא



6 

 

 העברה דרך לאומיה ביטוחהמ שלנו הכספיםו הגמלאות ,השכר את מקבלים רובנו

שלנו  ותאו המכיר ותמהקני הרבה .מזומן כסף קבלת אשרמ בטוח יותר הרבה זה. בנקאית

כאשר מספר חשבון הבנק  ,שלנו האשראי כרטיס דרך או בנקאיות העברות דרך תומבוצע

 ,יאפשר זאת המחשובמערך ו כאשר הזמן יתאים ,יבוא יום אך שלנו נמצא על גבי הכרטיס.

 האנשים כל לע ,לדצמבר 31-ה לדוגמהמסוים,  לתאריךתצא הודעה מהממשלה שעד 

 כבר בינואר הראשון תאריךמ החל כי, בבנק םהלהפקיד את כל הכספים המזומנים של

 .דבר שווה יהיה לא המזומן הכסף וכל מזומן בכסף מסחר יתאפשר לא

 

מאותו היום כל המסחר  החל המס ומלביני הכספים. מעלימידרך טובה להילחם כנגד  זוהי

 המסחר לפתרון יוביל זה כליהיה אך ורק דרך כרטיסי האשראי והעברות בנקאיות. 

או על מצחם,  הימנית םיד על ישימו האנשים הזה התו את שהוא תו החיה. האולטימטיבי

 תנועת כל על שליטה לשלטונות היהתהתו הזה לא יתאפשר למכור או לקנות. כך  וללא

 מלאכים ושהשל על כתוב"ד י בפרק ?החיה תו על יודעים אנו עוד מה .בעולם הכסף

 לבשורה לב שימו אך, כך על נרחיב הבא רשיעוב. בשורות עם השמים באמצע שמעופפים

  .השלישי המלאך של

 

 9-11פסוקים 

רַא ְךָאַמלְׁ 9" יֶהםַא אבָ , ישִ לִישְׁ , חֵּ ְָׁקָרא  ֲחרֵּ ָ לַחַ  ֲחוֶהִמשְׁתַ הַ  לכָ: ”דֹולגָ קֹולבְׁ ו  ּהלְַׁצלְׁמָ ּו הי

קַ ּו ִ  אּוה םגַ 10ַעל ִמצְׁחֹו אֹו ַעל יָדֹו,  ותָ  לבֵּ מְׁ תֶ י ֵּ מִ  השְׁ ינֶ  כֹוסבְׁ  גּוזמָ ֲחרֹון ֱאֹלִהים הַ  יןי ְׁאֵּ  נּוזַעְׁמֹו ו

נֵּי הַ  שאֵּ בְׁ  הנֶ ; וִיעֻ לּוָמה ִרית לִפְׁ ְׁגָפְׁ נֵּי הַ  יםשִ דֹוקְׁ הַ  כִיםָאלְׁ מַ ו ְׁלִפְׁ יֲַעֶלה  יָםנּועִ  ןשַ עֲ  11. השֶ ו

ֹּא  ְׁל י עֹוָלִמים ו יֶהתִ לְׁעֹולְׁמֵּ נ הְׁ ְׁלָה ־ לַ ָחהּוָלֶהם מְׁ ָ לַחַ  ֲחוִיםִמשְׁתַ יֹוָמם וַָלי  לְִׁמיּו ּהמָ לְַׁצלְּׁו הי

 .“"ּהמָ שְׁ  ותַ ֶאת  לבֵּ קַ ֶשמְׁ 

 

 אין, החיה תו את שיקבל מי או ההחי ולצלם לחיה שישתחווה מי: כאן ברור מאוד' ה דבר

 . תבל תושבי לכל ניתנת זאתה אזהרהה נחרץ לעונש עולם. ולישועה, גורל שום תקווה לו

 הוא ,יוכמר כוונהב זאת עשהימי שכן משתחווה לחיה, וכל מי שמקבל את תו החיה,  כל

 כנגד אלוהים. כמרדלעשות זאת  יבחר

 

 המלאך לכן .האדם ידיעת או אזהרה כל ללא מישהו יעניש לא הוא, הוגן הוא אלוהים

 .הרגילה או לחיה להשתחוות :בחירה תהיה לאנשים .תבל יושבי כל את להזהיר כדי נשלח

 גורלית החלטה לקבל יצטרכו נשיםוהא, עולם לעונש נחרץ גורלם לחיה ישתחוו הם אם אך

או שאני אתן להם להרוג  ?האם לשים את תו החיה ?לחיה להשתחוות האם .חייהם לגבי

 אותי.
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הדרך היחידה לספק  שכן, קשהיהיו תחת לחץ  באותה תקופהשיחיו  המשיחיים המאמינים

איזה  תהיה על ידי קבלת התו. )לקנות אוכל, למשל( את הצרכים הבסיסיים למשפחה

אפשר בכלל להשוות  אי .תקופה באותה יתנסו מאמיניםה גדול ניסיון האיז !פיתוי אדיר

 שמח אני .או לדמיין איך זה יהיה הלכה למעשה ,לאחרונה שחווינו כלשהו מצבל זאת

 .עושה הייתי מה ספק לי אין אך .שכזאת גורלית החלטה בפני לעמוד אצטרך לא שאני

אני לא אשתחווה, גם אם זה יעלה לי  :שכזאת החלטה לקבל אצטרך אםבעזרת האל, 

 בחיי.

 

 .לצלמה או לחיה השתחוות פני על תוגם הם יעדיפו מו ,רב המון ,של אנשים מיליונים

 בכל ותוכרז תגיע שהבשורה דואג אלוהים איך נראה"ד י פרקב כאשר בשיעור הבא,

 ות לחזור בתשובה.כדי שתהיה לאנשים הזדמנ ,העולם

 

למדנו  בתחילת השיעור 'להשתחוות'. היא זה בפרק המפתח ממילות אחת - השתחוויה

 בחטא נפל שהוא לפני ושהיה ל תפקידהאפשר ללמוד עוד על  .השטן של תיאורו על קצת

דּוה" כתוב 11 בפסוק .3-16י"ד  ישעיהמ ֶָ֖ךגְׁ ֛אֹולשְׁ  ַרַ֥ יַַ֣ת נְָׁבֶל   אֹוֶנ   להביןניתן  זה אוריתמ יָך"ֶהמְׁ

במקום לארגן ולהוביל הלל  אז .השמיימי בהיכל' לה בנגינה, 'לה בהלל תפקיד לו שהיה

מהדברים שאלוהים רוצה  אחד .לו שישתחוו ודואג רוצה השטן, לאלוהים והשתחוויה

ְׁהוַָ֣ה אֶ  ּוִעבְׁדַ֣ " :2' ק תהלים לו. השתחוושנשנעשה בכל מצב שבו אנו נמצאים זה  הבְׁשִ ת־י ָח   מְׁ

 ַֹּ֥ יו  ּואב ָפנָָ֗ הבִ לְְׁ֝ נָָנָֽ  ".רְׁ

 

 עיבדו המילה הזה בהקשר ואכן'השתחוו', ל'עיבדו'  המילה את תרגמו מהתרגומים בחלק

שרים  זה לא רק כאשר אנו השתחוויה זה להשתחוות לה'. "'ה את לעבוד" .השתחוו גם היא

אתה לא  ה מגיע הביתה,בקהילה, ואז כאשר את ההלל שירתשירי הלל לאלוהים בזמן 

זה  השתחוויהאלוהים /  עבודת .אותה מכה או, אשתך על צועק או, ואמךאביך  אתמכבד 

 ,'רוח להיות 'נמוכי .רוח הלך זה השתחוויה .כבוד אלוהיםל שתביא כזאת בצורה להתנהג

 םיכשהידי'הללויה'  זה אלא ,למעלה םיהידי'הללויה 'עם  רק לא זה ענווים, לפני ה' תמיד.

 אהבתךהם משקפים את  כאשר חייך את לחיות היא השתחוויה .רותיםיהש את מנקות

 בהתמודדות, סביבך האנשים עם ביחסים, בחייך אלוהים פועללאלוהים ואת יראתך, ואת 

  .החיים קשיי עם

בַ  גְׁלַלבִ , ַחיַא, בְׁכֵּןּו" ?1בפרק י"ב  םלרומי השליח שאול אומר מה י ֱאֹלִהים ֲאנִי מְׁ  קֵּשַרֲחמֵּ

רֶשתִ  םכֶמִ  סְׁ ְָׁרצ שַחי, ָקדֹו ןבָ ָקרְׁ  פְׁכֶםגּוֶאת  ּומְׁ  ."בֶשַבלֲֵּעבֹוָדה  ּוהּוַעבְׁדתַ  ְךכָלֵּאֹלִהים;  יּוו

ְׁעַ " .)התרגום החדש( כֶם  התָ ו ר ֶאתְׁ עֹורֵּ יבְׁ  ַחיַאִהנְׁנִי מְׁ ִ גְֶׁאת־ שּויַתגִ רשֶ ֱאֹלִהים אֲ  ַרֲחמֵּ יכֶםיו  ֹותֵּ

ְָׁקדֹו ןבָ ָקרְׁ  ְָׁתה  שַחי ו ְָׁהי ֶצה לֵּאֹלִהים ו ְׁנִרְׁ ֹּ ו כֶם הַ  אתּז  .(דעליטש)תרגום  "כְׁלִיתשִ ֲעבֹוַדתְׁ
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 כאן מדובר כאשר '?השכלית עבודתכם'זאת , או 'שבלב עבודה תעבדוהו כך'הכוונה  מה

 חלק לכן לאלוהים. להשתחוות ?רוחנית עבודה מהי  .רוחנית עבודה על מדובר, עבודה על

 זה ,בחיינו מרכזי יותלה שצריך מה אז .השתחוויה של רוחני שרות שזהו כתבו מהמתרגמים

 ?כבוד לו שמביא באופן חיים אנו אםה .בנו אלוהים של פועלו את ישקפו חיינו איך

 יישאואחד מהמפתחות החשובים ביותר כדי שחיינו  היאחיינו  דרך לאלוהים ההשתחוויה

 ומאתגר מעודד כולו' ה דבר .ישוע במשיח ניצחון חיי שנחיה כדי', ה בעיניחן  ימצאו ,חן

 באופן חיינו את שנחיה כדי ,הנחיותו מצוותאם זה על ידי דוגמאות אנושיות או דרך  ,אותנו

 .לאלוהים כבוד שיביאו כזה

נֵּי  ְךכָ" :16' ה מתי כֶם לִפְׁ אָדםָא נֵּיבְׁ יָאֵּר נָא אֹורְׁ ֶאת  ּודבְׁ וִיכַ ֹוִביםּטהַ  יכֶםשֵּ ֶאת ַמעֲ  ּו, לְַׁמַען יִרְׁ

. לו שתחווהשנ רוצה השטן גם כך לו שנשתחווה רוצה' שה כשם ,אבל .“ַמיִםֶשַבשָ ֲאִביכֶם 

 .הזה בפרק לראות שניתן מה וזה ,לאלוהים שמשתחווים אלו את שונא כך כל הוא לכן

 

 מיני כל ושמעתי הזה המספר מהו לפרש ניסו הרבה בפרק. האחרון לפסוק הגענו - 666

 הדברים כאשר בעתיד, לדעתי .יודעאינני  הפרוש הנכון  ומה אך .לכך מגוחכים פרושים

 הנסתר את יסיר הואכדי להבין.  לאנשים חכמה תןיאלוהים י ,ויתפתחו ימשיכו האלו

 משמעות על מסתכלים כאשר .זה מספר של המשמעות את להביןלאנשים  תןיי, מהנושא

 יש ימים שבעה .אלוהית שלמות שמציין מספר הוא שבע המספרש ידוע ,המספרים

 המספר .ועודקנים יש במנורה. ועוד  שבעה .ימים שבעה במשך הוקדשו הכהנים. בשבוע

 שישה לעבוד ישראל בניל אמר אלוהים, השישי ביום נוצר האדם. אדם מספר מצייןשש 

 של השילוש ."הוא אדם מספר"כי  666 המספרש כתוב 18 בפסוק .ועוד ,בשבוע ימים

 .המשיח ללא העולמי השלטון את להביא האדם צדמ האחרון הניסיון את מסמל 6 המספר

 .שלמותל ,לשבע מגיע לא האדם זאת כל עם אבל

 

 סיכום

מציינת שליט דתי שיתמוך את השליט הפוליטי  שתעלה מן הארץ החיה ,היהשני החיה

, נההראשו לחיה להשתחוות האנשים כל את ושתכריח, "הראשונה החיה" בפרק שנקרא

 ,העולמי בשליט תומךשנביא שקר,  בעצם היא יהיהשנ החיה .החיה תו את עליהם ולקבל

 השילוש .השטןונביא השקר, צר המשיח  :שילושיש  ,השטן ,עם התנין וביחד ,בצר המשיח

 שנשאלת השאלה .אליהם להשתחוות האנשים את יכריחו הם .השטני השילוש, הטמא

, את, אני איך ?נעבוד מי את ?נשתחווה אנחנו, למי אתה למי את, למי :היא היום עבורנו

ִעים  19" :19-21' ה ליוחנן הראשונה ?תייהאמ את נכיראתה,  נ יכִ  ּונָאיֹודְׁ ֱאֹלִהים ֲאנַחְׁ ְִׁכי  ּומֵּ ו

ִעים  20. ַרעבָ  יּורשָ  ֹוכֻלָהעֹולָם  ְׁיֹודְׁ ְׁנַָתן לָנ אבָ  ן־ָהֱאֹלִהיםֶשבֶ  ּונָאו  ;יתִ מִ לַָדַעת ֶאת ָהאֲ  ינָהבִ  ּוו

נ נֹובִ , יתִ ֲאמִ בָ  ּווֲַאנַחְׁ ֵּ  בְׁ ְׁחַ  יתִ ָהאֵּל ָהֲאמִ  אּו. היחַ ָמשִ הַ  עַ שּוי ֵּ ו ְׁלַָדי, הִ  21ָהעֹולִָמים.  יי רשָ י לֶָכם  ּומְׁ

 "ִמן ָהֱאלִיִלים


