
6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

העולם  וקטסטרופות.  אירועים  יתרבו  המשיח  ישוע  ביאת  עד 
החוטא יילך לאיבוד, אולם אלהים רוצה ש״ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו 

ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת״, ״ִּכי ּכֹה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן 
ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא ֹיאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי 

עֹוָלם״ ( הראשונה אל טימותיאוס, ב׳, 4; יוחנן, ג׳, 16). 
בתמורה לעולם הזה חסר־תיקווה מבטיח אלהים למאמינים 
ְוַהָּמֶות  ֵמֵעיֵניֶהם  ְמָעה  דִּ ָּכל  ״ְוִיְמֶחה  ויפה:  טוב  עתיד  בו 
ִּכי  עֹוד,  ִיְהיּו  ֹלא  ּוְכֵאב  ּוְזָעָקה  ֵאֶבל  ַּגם  עֹוד,  ִיְהֶיה  ֹלא 
(ההתג־ ָחָדׁש״  ַהּכֹל  עֹוֶׂשה  ״ִהְנִני  ָעְברּו״,  ָהִראׁשֹונֹות 
לות, כ״א, 5-4). הדברים אלה מעבירים לא רק את מסר 

התיקווה לעתיד, אלא הם גם נותנים כאן לנשמה שלום 
וביטחון.

עכשיו מתבצע עת המישפט בשמיים. במועד הקרוב, 
ואף אחד אינו יודע מהו המועד הקרוב של מישפתך. כי 
הנה הוא הזמן המתאים לקחת ללב את הזהרת הת־
נ״ך: ״ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשֶמעֹו ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 

ִּכְמִריָבה״ (אל העברים, ג׳, 8-7). גורלם של כולם, לחיים 
או למוות, יוחלט כשיסתיים הדין. זמן החסד יסתיים לקראת ביאת ישוע. ישוע מת 

בצליבה בָּגְלּגָֹּתא גם עבור חטאיכם כדי לפתוח לכם דרך לעתיד חדש וטוב. היום אתם עוד יכולים לבוא בתפילה לישוע, להכיר 
בחטאיכם ולהתחיל את החיים החדשים בהרמוניה עם תורתו. אז יהיה ישוע המשיח גם מליצכם לפני האב!

באירופה שנילחמים בניהם. צריך לחפשה במערב. רק 
הפסידה  שהאפיפיורות  בזמן  לגדול  החלה  אחת  אומה 
ארצות  היא  המדינה  שליטתה.  את   1798 בשנת 

הברית!
ומתא־ ורכות  בתולים  נערות,  מסמלות  שה  קרני 
בשחר  הברית  ארצות  של  ״האופי״  את  בדיקנות  רות 
קרניים״)  (״שתי  הדת  וחופש  דמוקרטיה  תולדותיה. 
הפכו לתקנות היסוד של האומה. מאמיני ישוע באירופה 
שהאפיפיורות רדפה אותם רצו בהמונים ל״עולם חדש״ 
– לאמריקה. זאת היא היתה תחילת הלידה של ארצות 
קרניים  שתי  בעלת  הברית)  (ארצות  החיה  אך  הברית. 
ָרה ְּכַתִּנין״. ״ֶאת ַסְמכּות ַהַחָּיה  דומות לקרני שה ״ִּדבְּ
(האפיפיו־ ְלָפֶניָה  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה 

רות), ּוְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלַחָּיה 
ָהִראׁשֹוָנה ֲאֶׁשר ַמַּכת ַהָּמֶות ֶׁשָּלּה ִנְרְּפָאה…, ְּבָאְמָרה 
ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ֶצֶלם ַלַחָּיה ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ַמַּכת 
ֶחֶרב ְוָחְיָתה״ (ההתגלות, י״ג, 14-11). קרני שה וקול תנין 
בפועל של  הכרזות ומעשים  דרסטי בין  לניגוד  מצביעים 
האומה. החלטות של שילטונות מחוקקות שלה הן ״קול״ 
העיקרונות של חירות  האומה. בעזרתן היא מפילה את 
שהיא  הבשורה  מדיניותה.  של  ביסוד  המונחים  ושלום 
ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַחָּיה  ַסְמכּות  ו״ֶאת  ״ְּכַתִּנין״  דיברה 
התפתחות  את  מנבאה  ְלָפֶניָה״,  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה 
רוח של חוסר־סובלנות ורדיפה. (ההתגלות, י״ב, י״ג, י״ז), 
שה־ העובדה  גילתה.  (האפיפיורות)  הראשונה  שהחיה 
חיה בעלת שתי קרניים ״ְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה 
שהאומה  לנו  מסבירה  ָהִראׁשֹוָנה״  ַלַחָּיה  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
את  לאלץ  כוחה  כל  את  תנצל  הברית)  (ארצות  הזאת 
אנו  היום  לאפיפיורות.  כבוד  להבטיח  כדי  לכפיפה  כולם 
שארצות  ממש  רואים 
משתפים  וותיקן  הברית 
ומשפיעים  ביניהם  פעולה 

על כל העולם. 

צלם לחיה
מן  סטתה  כשהיא  נסוגה,  הקדומה  שהכנסייה  ברגע 
הברית החדשה וקיבלה טכסים פגניים, היא איבדה את 
על  השליטה  את  להבטיח  כדי  אלהים.  של  וכוחו  רוחו 
השילטון.  תמיכת  את  לחפש  החלה  היא  העם  מצפון 
כתוצאה מזה התגבשה האפיפיורות – ז״א הכנסייה 
במדינה  השילטון  את  שליטתה  תחת  שלקחה 
לעשות  העיקר  למטרותיה,  לסיוע  אותו  וניצלה 
תוכלו  הברית  שארצות  כדי  באפיקורסים.  שפטים 

(לאפיפיורות),  לחיה  צלם  לעשות 
שילטונות הדת היו אמורים לשלוט 
כך  כדי  עד  המדינה  שילטונות  על 
להשגת  לנצלם  אפשר  שהיה 

כוונותיהם.
שהכריחה  הרוחנית  העזיבה 
לחפש  הקדומה  הכנסייה  את 
הס־ המדינה,  של  התמיכה  את 

לאפיפיורות.  הדרך  את  לילה 
ִּתְהֶיה  ֹלא  ִאם  ישוע)  (יֹום  ַיִּגיַע  ֹלא  ״ֶׁשֵּכן  אמר:  שאול 
ְּבִראׁשֹוָנה ָהֲעִזיָבה ְוִיְתַּגֶּלה ִאיׁש ָהֶרַׁשע, ֶּבן ָהֲאַבּדֹון״ 
בפרהסיה  שהעזיבה  התסלוניקים ב׳, ב׳, 4-3). ז״א  (אל 
לעשות  הדרך  את  עכשיו  תסלול  פרוטסנטית  בכנסייה 
אקו־ מאמצים  התגברו  האחרון  בעשור  כי  לחיה,  צלם 
בכל  ״להשיג  הפרוטסטנטיות  הכנסיות  של  מנסטיים 
מחיר שהוא את האחדות״ על חשבון של האמת הת־

הלותרנית  ברית  הכריזה   1999 באוקטובר  היחיד.  נכי 
המשות־ ״ההחלטה  על  החתימה  באמצעות  העולמית 

מכאן  פג־תוקפה.  היא  שהרפורמציה  הוותיקן  עם  פת״ 
העזיבה  אלא  אחר,  דבר  לא  היא   – שהאקומנה  יוצא 

הרוחנית הגדולה, לפי הנבוא של שאול.
ייתאחדו  הברית  בארצות  הראשיות  כשהכנסיות 
וילחצו  האמונה  עיקרי  של  משותפות  נקודות  בסיס  על 
ותמיכת  החלטיהן  את  עליה  לכפות  כדי  המדינה  על 
מוסדותיהן, אזי אמריקה הפרוטסטנטית תעשה ״צלם״ 
של ההיררכייה הרומית הדתית השולטת. כתוצאה מזה 

יהיה שימוש בעונש אזרחי לכופרים.
ז״א שצלם לחיה הוא צורת הפרוטסטנטיזם העזוב 

אשר בעזרת המדינה תממש את האינטרסים שלה.

תו לחיה
לכך  גורמת  הברית)  (ארצות  קרניים  שתי  בעלת  החיה 
ַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים, ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲעִנִּיים, ַהָחְפִׁשִּיים  ״ֶׁשַהּכֹל, ַהקְּ
ְוָהֲעָבִדים, ָיִׂשימּו ָלֶהם ָּתו ַעל ַיד ְיִמיָנם אֹו ַעל ִמְצָחם, ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא יּוָכל ִאיׁש ִלְקנּות אֹו ִלְמּכֹר – ֶאָּלא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהָּתו, 
ֵׁשם ַהַחָּיה אֹו ִמְסַּפר ְׁשָמּה״ (ההתגלות, י״ג, 17-16). ״ָּבזֹאת 
ַהָחְכָמה. ִמי ֶׁשִּביָנה לֹו, ְיַחֵׁשב ָנא 
ֶאת ִמְסַּפר ַהַחָּיה (האפיפיורות), 
ּוִמְסָּפרֹו  הּוא  ָאָדם  ִמְסַּפר  ִּכי 
(הה־ ָוֵׁשׁש״  ְוִׁשִׁשים  ֵמאֹות  ֵׁשׁש 

תגלות, י״ג, 18).
בראשה  העומד  האדם 
האפיפיורית  ההיררכייה  של 

בעל  הוא  האפיפיור.  אלא  אחר  לא  הוא  (צר־המשיח) 
ופירושו   “VICARIUS FILII DEI” רשמי  תואר 
 Our Sunday Visitor,) בן־אלהים״  ״נציב  הוא 
הן  מסוימות  אותיות  הלטינית  בשפה   .(18.04.1915
מת־ ספרות  לשים  אותיות  במקום  אם  ספרות.  גם 

החיבור  אחרי  נקבל  אימות, 
מספרו  שהוא   666 מספר 

של צר־המשיח. 
של  אחת  שקבוצה  בזמן 
ות־ התו  את  תקבל  כן  אנשים 

קבוצה  לחיה,  לצלם  שתחווה 
״ָּבֶזה  ככתוב  תפגין  אחרת 

ִמְצוֹות  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם 
ֱאֹלִהים ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע״ (ההתגלות, י״ד, 12). ז״א שהבדל 
בשמירת  במישרין  נמצא  כזב  ומאמיני  ישוע  מאמיני  בין 
מיצוות אלהים. תו לחיה, ז״א קדושת יום־ראשון מתיצ־
בת מול חותם אלהים: ״זכור את־יום השבת לקדשו״. 
הרי האפיפיורות רואה בזה את אות סמכותה שקדושת 
השבת הועברה על־ידיה ליום־ראשון בשנת 364 לספירה 
(The Convert’s Catechism, P. Geiermann ). מי מודע 
אותן,  שינתה  שאפיפיורות  הדיברות  העשרת  בשמירת 
הוא נותן כבוד למערכת האנטיכריסטית ומעמיד בזה את 
עצמו נגד אלהים. בכל זאת, נוצרים רבים בכל הכנסיות 
שבזה  מאמינים  הם  כי  יום־ראשון  קדושת  את  שומרים 
הם זוכרים את יום השבת לקדשו לפי דיברה ד׳; אלהים 
שהז־ בחשבון  לוקח  הוא  כי  הבערות  מעיתות  מתעלם 

י״ז,  השליחים,  (מעשי  חוסר־ידיעה.  של  זמנים  הם  מנים 
30). אולם אם קדושת יום־הראשון 
החדש  העולמי  בסדר  תיחוקק 
והעולם  הברית,  מארצות  היוצא 
יׂשכיל לגבי שמירת קדושת השבת 
שמודעים  אלה  כל  אזי  האמיתית, 
ולא  לחיה  תו  יקבלו  בחילול־השם 
כי  אלהים  לחסדו  לצפות  עוד  יוכלו 
השליטה   .(11-9 י״ד,  (ההתגלות,  ניצחי  למוות  יעמדו 
והמדיני־כלכ־ הדתי  בתחום  כולה  האנושות  על  המלאה 
לי, המתוכננת על־ידי מועצת הכנסיות העולמית בז׳נבה 
בשיתוף־הפעולה עם הממשלות המובילות באו״ם בניו־
יורק. מטרת הסדר העולמי החדש היא השגת דת כלל־
עולמי אי־תנכי לכולם ולהקים את ה״ממשלה העול־
מית״. האקומנה, ביקורים רבים של האפיפיור לנציגי כל 
לגלובליזציה  לכת  מרחיקת  שאיפה  וגם  ממשלות  מיני 

מוכחים את התוכנית.

תנ"ך

תחליטו כעת

אנו מאחלים לכם ברכות 
שפע מאלהים!

ספר  להזמין  ברצונכם  אם 
המשיח״ אל  ״הדרך 

 נא לפנות לכתובתנו:
ar.reuven@gmail.com
rjosefr@gmail.com 

הנבואות א על  יותר  לדעת  ברצונכם  ם 
דבר־ של  המתגשמות  המדהימות 
אתם   ואיך  המשיח  ישוע  ביאת  על  אלהים, 

תוכלו להתכונן, תכתבו אלינו.

העולם  וקטסטרופות.  אירועים  יתרבו  המשיח  ישוע  ביאת  עד 
החוטא יילך לאיבוד, אולם אלהים רוצה ש״ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו 

ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת״, ״ִּכי ּכֹה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן 
ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא ֹיאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי 

עֹוָלם״ ( הראשונה אל טימותיאוס, ב׳, 4; יוחנן, ג׳, 16). 
בתמורה לעולם הזה חסר־תיקווה מבטיח אלהים למאמינים 
ְוַהָּמֶות  ֵמֵעיֵניֶהם  ְמָעה  דִּ ָּכל  ״ְוִיְמֶחה  ויפה:  טוב  עתיד  בו 
ִּכי  עֹוד,  ִיְהיּו  ֹלא  ּוְכֵאב  ּוְזָעָקה  ֵאֶבל  ַּגם  עֹוד,  ִיְהֶיה  ֹלא 
(ההתג־ ָחָדׁש״  ַהּכֹל  עֹוֶׂשה  ״ִהְנִני  ָעְברּו״,  ָהִראׁשֹונֹות 
לות, כ״א, 5-4). הדברים אלה מעבירים לא רק את מסר 

התיקווה לעתיד, אלא הם גם נותנים כאן לנשמה שלום 
וביטחון.

עכשיו מתבצע עת המישפט בשמיים. במועד הקרוב, 
ואף אחד אינו יודע מהו המועד הקרוב של מישפתך. כי 
הנה הוא הזמן המתאים לקחת ללב את הזהרת הת־
נ״ך: ״ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשֶמעֹו ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 

ִּכְמִריָבה״ (אל העברים, ג׳, 8-7). גורלם של כולם, לחיים 
או למוות, יוחלט כשיסתיים הדין. זמן החסד יסתיים לקראת ביאת ישוע. ישוע מת 

בצליבה בָּגְלּגָֹּתא גם עבור חטאיכם כדי לפתוח לכם דרך לעתיד חדש וטוב. היום אתם עוד יכולים לבוא בתפילה לישוע, להכיר 
בחטאיכם ולהתחיל את החיים החדשים בהרמוניה עם תורתו. אז יהיה ישוע המשיח גם מליצכם לפני האב!

באירופה שנילחמים בניהם. צריך לחפשה במערב. רק 
הפסידה  שהאפיפיורות  בזמן  לגדול  החלה  אחת  אומה 
ארצות  היא  המדינה  שליטתה.  את   1798 בשנת 

הברית!
ומתא־ ורכות  בתולים  נערות,  מסמלות  שה  קרני 
בשחר  הברית  ארצות  של  ״האופי״  את  בדיקנות  רות 
קרניים״)  (״שתי  הדת  וחופש  דמוקרטיה  תולדותיה. 
הפכו לתקנות היסוד של האומה. מאמיני ישוע באירופה 
שהאפיפיורות רדפה אותם רצו בהמונים ל״עולם חדש״ 
– לאמריקה. זאת היא היתה תחילת הלידה של ארצות 
קרניים  שתי  בעלת  הברית)  (ארצות  החיה  אך  הברית. 
ָרה ְּכַתִּנין״. ״ֶאת ַסְמכּות ַהַחָּיה  דומות לקרני שה ״ִּדבְּ
(האפיפיו־ ְלָפֶניָה  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה 

רות), ּוְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלַחָּיה 
ָהִראׁשֹוָנה ֲאֶׁשר ַמַּכת ַהָּמֶות ֶׁשָּלּה ִנְרְּפָאה…, ְּבָאְמָרה 
ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ֶצֶלם ַלַחָּיה ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ַמַּכת 
ֶחֶרב ְוָחְיָתה״ (ההתגלות, י״ג, 14-11). קרני שה וקול תנין 
בפועל של  הכרזות ומעשים  דרסטי בין  לניגוד  מצביעים 
האומה. החלטות של שילטונות מחוקקות שלה הן ״קול״ 
העיקרונות של חירות  האומה. בעזרתן היא מפילה את 
שהיא  הבשורה  מדיניותה.  של  ביסוד  המונחים  ושלום 
ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַחָּיה  ַסְמכּות  ו״ֶאת  ״ְּכַתִּנין״  דיברה 
התפתחות  את  מנבאה  ְלָפֶניָה״,  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה 
רוח של חוסר־סובלנות ורדיפה. (ההתגלות, י״ב, י״ג, י״ז), 
שה־ העובדה  גילתה.  (האפיפיורות)  הראשונה  שהחיה 
חיה בעלת שתי קרניים ״ְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה 
שהאומה  לנו  מסבירה  ָהִראׁשֹוָנה״  ַלַחָּיה  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
את  לאלץ  כוחה  כל  את  תנצל  הברית)  (ארצות  הזאת 
אנו  היום  לאפיפיורות.  כבוד  להבטיח  כדי  לכפיפה  כולם 
שארצות  ממש  רואים 
משתפים  וותיקן  הברית 
ומשפיעים  ביניהם  פעולה 

על כל העולם. 

צלם לחיה
מן  סטתה  כשהיא  נסוגה,  הקדומה  שהכנסייה  ברגע 
הברית החדשה וקיבלה טכסים פגניים, היא איבדה את 
על  השליטה  את  להבטיח  כדי  אלהים.  של  וכוחו  רוחו 
השילטון.  תמיכת  את  לחפש  החלה  היא  העם  מצפון 
כתוצאה מזה התגבשה האפיפיורות – ז״א הכנסייה 
במדינה  השילטון  את  שליטתה  תחת  שלקחה 
לעשות  העיקר  למטרותיה,  לסיוע  אותו  וניצלה 
תוכלו  הברית  שארצות  כדי  באפיקורסים.  שפטים 

(לאפיפיורות),  לחיה  צלם  לעשות 
שילטונות הדת היו אמורים לשלוט 
כך  כדי  עד  המדינה  שילטונות  על 
להשגת  לנצלם  אפשר  שהיה 

כוונותיהם.
שהכריחה  הרוחנית  העזיבה 
לחפש  הקדומה  הכנסייה  את 
הס־ המדינה,  של  התמיכה  את 

לאפיפיורות.  הדרך  את  לילה 
ִּתְהֶיה  ֹלא  ִאם  ישוע)  (יֹום  ַיִּגיַע  ֹלא  ״ֶׁשֵּכן  אמר:  שאול 
ְּבִראׁשֹוָנה ָהֲעִזיָבה ְוִיְתַּגֶּלה ִאיׁש ָהֶרַׁשע, ֶּבן ָהֲאַבּדֹון״ 
בפרהסיה  שהעזיבה  התסלוניקים ב׳, ב׳, 4-3). ז״א  (אל 
לעשות  הדרך  את  עכשיו  תסלול  פרוטסנטית  בכנסייה 
אקו־ מאמצים  התגברו  האחרון  בעשור  כי  לחיה,  צלם 
בכל  ״להשיג  הפרוטסטנטיות  הכנסיות  של  מנסטיים 
מחיר שהוא את האחדות״ על חשבון של האמת הת־

הלותרנית  ברית  הכריזה   1999 באוקטובר  היחיד.  נכי 
המשות־ ״ההחלטה  על  החתימה  באמצעות  העולמית 

מכאן  פג־תוקפה.  היא  שהרפורמציה  הוותיקן  עם  פת״ 
העזיבה  אלא  אחר,  דבר  לא  היא   – שהאקומנה  יוצא 

הרוחנית הגדולה, לפי הנבוא של שאול.
ייתאחדו  הברית  בארצות  הראשיות  כשהכנסיות 
וילחצו  האמונה  עיקרי  של  משותפות  נקודות  בסיס  על 
ותמיכת  החלטיהן  את  עליה  לכפות  כדי  המדינה  על 
מוסדותיהן, אזי אמריקה הפרוטסטנטית תעשה ״צלם״ 
של ההיררכייה הרומית הדתית השולטת. כתוצאה מזה 

יהיה שימוש בעונש אזרחי לכופרים.
ז״א שצלם לחיה הוא צורת הפרוטסטנטיזם העזוב 

אשר בעזרת המדינה תממש את האינטרסים שלה.

תו לחיה
לכך  גורמת  הברית)  (ארצות  קרניים  שתי  בעלת  החיה 
ַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים, ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲעִנִּיים, ַהָחְפִׁשִּיים  ״ֶׁשַהּכֹל, ַהקְּ
ְוָהֲעָבִדים, ָיִׂשימּו ָלֶהם ָּתו ַעל ַיד ְיִמיָנם אֹו ַעל ִמְצָחם, ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא יּוָכל ִאיׁש ִלְקנּות אֹו ִלְמּכֹר – ֶאָּלא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהָּתו, 
ֵׁשם ַהַחָּיה אֹו ִמְסַּפר ְׁשָמּה״ (ההתגלות, י״ג, 17-16). ״ָּבזֹאת 
ַהָחְכָמה. ִמי ֶׁשִּביָנה לֹו, ְיַחֵׁשב ָנא 
ֶאת ִמְסַּפר ַהַחָּיה (האפיפיורות), 
ּוִמְסָּפרֹו  הּוא  ָאָדם  ִמְסַּפר  ִּכי 
(הה־ ָוֵׁשׁש״  ְוִׁשִׁשים  ֵמאֹות  ֵׁשׁש 

תגלות, י״ג, 18).
בראשה  העומד  האדם 
האפיפיורית  ההיררכייה  של 

בעל  הוא  האפיפיור.  אלא  אחר  לא  הוא  (צר־המשיח) 
ופירושו   “VICARIUS FILII DEI” רשמי  תואר 
 Our Sunday Visitor,) בן־אלהים״  ״נציב  הוא 
הן  מסוימות  אותיות  הלטינית  בשפה   .(18.04.1915
מת־ ספרות  לשים  אותיות  במקום  אם  ספרות.  גם 

החיבור  אחרי  נקבל  אימות, 
מספרו  שהוא   666 מספר 

של צר־המשיח. 
של  אחת  שקבוצה  בזמן 
ות־ התו  את  תקבל  כן  אנשים 
קבוצה  לחיה,  לצלם  שתחווה 
״ָּבֶזה  ככתוב  תפגין  אחרת 

ִמְצוֹות  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם 
ֱאֹלִהים ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע״ (ההתגלות, י״ד, 12). ז״א שהבדל 
בשמירת  במישרין  נמצא  כזב  ומאמיני  ישוע  מאמיני  בין 
מיצוות אלהים. תו לחיה, ז״א קדושת יום־ראשון מתיצ־
בת מול חותם אלהים: ״זכור את־יום השבת לקדשו״. 
הרי האפיפיורות רואה בזה את אות סמכותה שקדושת 
השבת הועברה על־ידיה ליום־ראשון בשנת 364 לספירה 
(The Convert’s Catechism, P. Geiermann ). מי מודע 
אותן,  שינתה  שאפיפיורות  הדיברות  העשרת  בשמירת 
הוא נותן כבוד למערכת האנטיכריסטית ומעמיד בזה את 
עצמו נגד אלהים. בכל זאת, נוצרים רבים בכל הכנסיות 
שבזה  מאמינים  הם  כי  יום־ראשון  קדושת  את  שומרים 
הם זוכרים את יום השבת לקדשו לפי דיברה ד׳; אלהים 
שהז־ בחשבון  לוקח  הוא  כי  הבערות  מעיתות  מתעלם 

י״ז,  השליחים,  (מעשי  חוסר־ידיעה.  של  זמנים  הם  מנים 
30). אולם אם קדושת יום־הראשון 
החדש  העולמי  בסדר  תיחוקק 
והעולם  הברית,  מארצות  היוצא 
יׂשכיל לגבי שמירת קדושת השבת 
שמודעים  אלה  כל  אזי  האמיתית, 
ולא  לחיה  תו  יקבלו  בחילול־השם 
כי  אלהים  לחסדו  לצפות  עוד  יוכלו 
השליטה   .(11-9 י״ד,  (ההתגלות,  ניצחי  למוות  יעמדו 
והמדיני־כלכ־ הדתי  בתחום  כולה  האנושות  על  המלאה 
לי, המתוכננת על־ידי מועצת הכנסיות העולמית בז׳נבה 
בשיתוף־הפעולה עם הממשלות המובילות באו״ם בניו־
יורק. מטרת הסדר העולמי החדש היא השגת דת כלל־
עולמי אי־תנכי לכולם ולהקים את ה״ממשלה העול־
מית״. האקומנה, ביקורים רבים של האפיפיור לנציגי כל 
לגלובליזציה  לכת  מרחיקת  שאיפה  וגם  ממשלות  מיני 

מוכחים את התוכנית.

תנ"ך

תחליטו כעת

אנו מאחלים לכם ברכות 
שפע מאלהים!

ספר  להזמין  ברצונכם  אם 
המשיח״ אל  ״הדרך 

 נא לפנות לכתובתנו:
ar.reuven@gmail.com
rjosefr@gmail.com 

הנבואות א על  יותר  לדעת  ברצונכם  ם 
דבר־ של  המתגשמות  המדהימות 
אתם   ואיך  המשיח  ישוע  ביאת  על  אלהים, 

תוכלו להתכונן, תכתבו אלינו.

COUPON
העולם  וקטסטרופות.  אירועים  יתרבו  המשיח  ישוע  ביאת  עד 

החוטא יילך לאיבוד, אולם אלהים רוצה ש״ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו 
ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת״, ״ִּכי ּכֹה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן 

ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא ֹיאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי 
עֹוָלם״ ( הראשונה אל טימותיאוס, ב׳, 4; יוחנן, ג׳, 16). 

בתמורה לעולם הזה חסר־תיקווה מבטיח אלהים למאמינים 
ְוַהָּמֶות  ֵמֵעיֵניֶהם  ְמָעה  דִּ ָּכל  ״ְוִיְמֶחה  ויפה:  טוב  עתיד  בו 
ִּכי  עֹוד,  ִיְהיּו  ֹלא  ּוְכֵאב  ּוְזָעָקה  ֵאֶבל  ַּגם  עֹוד,  ִיְהֶיה  ֹלא 
(ההתג־ ָחָדׁש״  ַהּכֹל  עֹוֶׂשה  ״ִהְנִני  ָעְברּו״,  ָהִראׁשֹונֹות 
לות, כ״א, 5-4). הדברים אלה מעבירים לא רק את מסר 

התיקווה לעתיד, אלא הם גם נותנים כאן לנשמה שלום 
וביטחון.

עכשיו מתבצע עת המישפט בשמיים. במועד הקרוב, 
ואף אחד אינו יודע מהו המועד הקרוב של מישפתך. כי 
הנה הוא הזמן המתאים לקחת ללב את הזהרת הת־
נ״ך: ״ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשֶמעֹו ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 

ִּכְמִריָבה״ (אל העברים, ג׳, 8-7). גורלם של כולם, לחיים 
או למוות, יוחלט כשיסתיים הדין. זמן החסד יסתיים לקראת ביאת ישוע. ישוע מת 

בצליבה בָּגְלּגָֹּתא גם עבור חטאיכם כדי לפתוח לכם דרך לעתיד חדש וטוב. היום אתם עוד יכולים לבוא בתפילה לישוע, להכיר 
בחטאיכם ולהתחיל את החיים החדשים בהרמוניה עם תורתו. אז יהיה ישוע המשיח גם מליצכם לפני האב!

באירופה שנילחמים בניהם. צריך לחפשה במערב. רק 
הפסידה  שהאפיפיורות  בזמן  לגדול  החלה  אחת  אומה 
ארצות  היא  המדינה  שליטתה.  את   1798 בשנת 

הברית!
ומתא־ ורכות  בתולים  נערות,  מסמלות  שה  קרני 
בשחר  הברית  ארצות  של  ״האופי״  את  בדיקנות  רות 
קרניים״)  (״שתי  הדת  וחופש  דמוקרטיה  תולדותיה. 
הפכו לתקנות היסוד של האומה. מאמיני ישוע באירופה 
שהאפיפיורות רדפה אותם רצו בהמונים ל״עולם חדש״ 
– לאמריקה. זאת היא היתה תחילת הלידה של ארצות 
קרניים  שתי  בעלת  הברית)  (ארצות  החיה  אך  הברית. 
ָרה ְּכַתִּנין״. ״ֶאת ַסְמכּות ַהַחָּיה  דומות לקרני שה ״ִּדבְּ
(האפיפיו־ ְלָפֶניָה  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה 

רות), ּוְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלַחָּיה 
ָהִראׁשֹוָנה ֲאֶׁשר ַמַּכת ַהָּמֶות ֶׁשָּלּה ִנְרְּפָאה…, ְּבָאְמָרה 
ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ֶצֶלם ַלַחָּיה ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ַמַּכת 
ֶחֶרב ְוָחְיָתה״ (ההתגלות, י״ג, 14-11). קרני שה וקול תנין 
בפועל של  הכרזות ומעשים  דרסטי בין  לניגוד  מצביעים 
האומה. החלטות של שילטונות מחוקקות שלה הן ״קול״ 
העיקרונות של חירות  האומה. בעזרתן היא מפילה את 
שהיא  הבשורה  מדיניותה.  של  ביסוד  המונחים  ושלום 
ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַחָּיה  ַסְמכּות  ו״ֶאת  ״ְּכַתִּנין״  דיברה 
התפתחות  את  מנבאה  ְלָפֶניָה״,  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה 
רוח של חוסר־סובלנות ורדיפה. (ההתגלות, י״ב, י״ג, י״ז), 
שה־ העובדה  גילתה.  (האפיפיורות)  הראשונה  שהחיה 
חיה בעלת שתי קרניים ״ְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה 
שהאומה  לנו  מסבירה  ָהִראׁשֹוָנה״  ַלַחָּיה  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
את  לאלץ  כוחה  כל  את  תנצל  הברית)  (ארצות  הזאת 
אנו  היום  לאפיפיורות.  כבוד  להבטיח  כדי  לכפיפה  כולם 
שארצות  ממש  רואים 
משתפים  וותיקן  הברית 
ומשפיעים  ביניהם  פעולה 

על כל העולם. 

צלם לחיה
מן  סטתה  כשהיא  נסוגה,  הקדומה  שהכנסייה  ברגע 
הברית החדשה וקיבלה טכסים פגניים, היא איבדה את 
על  השליטה  את  להבטיח  כדי  אלהים.  של  וכוחו  רוחו 
השילטון.  תמיכת  את  לחפש  החלה  היא  העם  מצפון 
כתוצאה מזה התגבשה האפיפיורות – ז״א הכנסייה 
במדינה  השילטון  את  שליטתה  תחת  שלקחה 
לעשות  העיקר  למטרותיה,  לסיוע  אותו  וניצלה 
תוכלו  הברית  שארצות  כדי  באפיקורסים.  שפטים 

(לאפיפיורות),  לחיה  צלם  לעשות 
שילטונות הדת היו אמורים לשלוט 
כך  כדי  עד  המדינה  שילטונות  על 
להשגת  לנצלם  אפשר  שהיה 

כוונותיהם.
שהכריחה  הרוחנית  העזיבה 
לחפש  הקדומה  הכנסייה  את 
הס־ המדינה,  של  התמיכה  את 

לאפיפיורות.  הדרך  את  לילה 
ִּתְהֶיה  ֹלא  ִאם  ישוע)  (יֹום  ַיִּגיַע  ֹלא  ״ֶׁשֵּכן  אמר:  שאול 
ְּבִראׁשֹוָנה ָהֲעִזיָבה ְוִיְתַּגֶּלה ִאיׁש ָהֶרַׁשע, ֶּבן ָהֲאַבּדֹון״ 
בפרהסיה  שהעזיבה  התסלוניקים ב׳, ב׳, 4-3). ז״א  (אל 
לעשות  הדרך  את  עכשיו  תסלול  פרוטסנטית  בכנסייה 
אקו־ מאמצים  התגברו  האחרון  בעשור  כי  לחיה,  צלם 
בכל  ״להשיג  הפרוטסטנטיות  הכנסיות  של  מנסטיים 
מחיר שהוא את האחדות״ על חשבון של האמת הת־

הלותרנית  ברית  הכריזה   1999 באוקטובר  היחיד.  נכי 
המשות־ ״ההחלטה  על  החתימה  באמצעות  העולמית 

מכאן  פג־תוקפה.  היא  שהרפורמציה  הוותיקן  עם  פת״ 
העזיבה  אלא  אחר,  דבר  לא  היא   – שהאקומנה  יוצא 

הרוחנית הגדולה, לפי הנבוא של שאול.
ייתאחדו  הברית  בארצות  הראשיות  כשהכנסיות 
וילחצו  האמונה  עיקרי  של  משותפות  נקודות  בסיס  על 
ותמיכת  החלטיהן  את  עליה  לכפות  כדי  המדינה  על 
מוסדותיהן, אזי אמריקה הפרוטסטנטית תעשה ״צלם״ 
של ההיררכייה הרומית הדתית השולטת. כתוצאה מזה 

יהיה שימוש בעונש אזרחי לכופרים.
ז״א שצלם לחיה הוא צורת הפרוטסטנטיזם העזוב 

אשר בעזרת המדינה תממש את האינטרסים שלה.

תו לחיה
לכך  גורמת  הברית)  (ארצות  קרניים  שתי  בעלת  החיה 
ַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים, ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲעִנִּיים, ַהָחְפִׁשִּיים  ״ֶׁשַהּכֹל, ַהקְּ
ְוָהֲעָבִדים, ָיִׂשימּו ָלֶהם ָּתו ַעל ַיד ְיִמיָנם אֹו ַעל ִמְצָחם, ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא יּוָכל ִאיׁש ִלְקנּות אֹו ִלְמּכֹר – ֶאָּלא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהָּתו, 
ֵׁשם ַהַחָּיה אֹו ִמְסַּפר ְׁשָמּה״ (ההתגלות, י״ג, 17-16). ״ָּבזֹאת 
ַהָחְכָמה. ִמי ֶׁשִּביָנה לֹו, ְיַחֵׁשב ָנא 
ֶאת ִמְסַּפר ַהַחָּיה (האפיפיורות), 
ּוִמְסָּפרֹו  הּוא  ָאָדם  ִמְסַּפר  ִּכי 
(הה־ ָוֵׁשׁש״  ְוִׁשִׁשים  ֵמאֹות  ֵׁשׁש 

תגלות, י״ג, 18).
בראשה  העומד  האדם 
האפיפיורית  ההיררכייה  של 

בעל  הוא  האפיפיור.  אלא  אחר  לא  הוא  (צר־המשיח) 
ופירושו   “VICARIUS FILII DEI” רשמי  תואר 
 Our Sunday Visitor,) בן־אלהים״  ״נציב  הוא 
הן  מסוימות  אותיות  הלטינית  בשפה   .(18.04.1915
מת־ ספרות  לשים  אותיות  במקום  אם  ספרות.  גם 

החיבור  אחרי  נקבל  אימות, 
מספרו  שהוא   666 מספר 

של צר־המשיח. 
של  אחת  שקבוצה  בזמן 
ות־ התו  את  תקבל  כן  אנשים 

קבוצה  לחיה,  לצלם  שתחווה 
״ָּבֶזה  ככתוב  תפגין  אחרת 

ִמְצוֹות  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם 
ֱאֹלִהים ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע״ (ההתגלות, י״ד, 12). ז״א שהבדל 
בשמירת  במישרין  נמצא  כזב  ומאמיני  ישוע  מאמיני  בין 
מיצוות אלהים. תו לחיה, ז״א קדושת יום־ראשון מתיצ־
בת מול חותם אלהים: ״זכור את־יום השבת לקדשו״. 
הרי האפיפיורות רואה בזה את אות סמכותה שקדושת 
השבת הועברה על־ידיה ליום־ראשון בשנת 364 לספירה 
(The Convert’s Catechism, P. Geiermann ). מי מודע 
אותן,  שינתה  שאפיפיורות  הדיברות  העשרת  בשמירת 
הוא נותן כבוד למערכת האנטיכריסטית ומעמיד בזה את 
עצמו נגד אלהים. בכל זאת, נוצרים רבים בכל הכנסיות 
שבזה  מאמינים  הם  כי  יום־ראשון  קדושת  את  שומרים 
הם זוכרים את יום השבת לקדשו לפי דיברה ד׳; אלהים 
שהז־ בחשבון  לוקח  הוא  כי  הבערות  מעיתות  מתעלם 

י״ז,  השליחים,  (מעשי  חוסר־ידיעה.  של  זמנים  הם  מנים 
30). אולם אם קדושת יום־הראשון 
החדש  העולמי  בסדר  תיחוקק 
והעולם  הברית,  מארצות  היוצא 
יׂשכיל לגבי שמירת קדושת השבת 
שמודעים  אלה  כל  אזי  האמיתית, 
ולא  לחיה  תו  יקבלו  בחילול־השם 
כי  אלהים  לחסדו  לצפות  עוד  יוכלו 
השליטה   .(11-9 י״ד,  (ההתגלות,  ניצחי  למוות  יעמדו 
והמדיני־כלכ־ הדתי  בתחום  כולה  האנושות  על  המלאה 
לי, המתוכננת על־ידי מועצת הכנסיות העולמית בז׳נבה 
בשיתוף־הפעולה עם הממשלות המובילות באו״ם בניו־
יורק. מטרת הסדר העולמי החדש היא השגת דת כלל־
עולמי אי־תנכי לכולם ולהקים את ה״ממשלה העול־
מית״. האקומנה, ביקורים רבים של האפיפיור לנציגי כל 
לגלובליזציה  לכת  מרחיקת  שאיפה  וגם  ממשלות  מיני 

מוכחים את התוכנית.

תנ"ך

תחליטו כעת

אנו מאחלים לכם ברכות 
שפע מאלהים!

ספר  להזמין  ברצונכם  אם 
המשיח״ אל  ״הדרך 

 נא לפנות לכתובתנו:
ar.reuven@gmail.com
rjosefr@gmail.com 

הנבואות א על  יותר  לדעת  ברצונכם  ם 
דבר־ של  המתגשמות  המדהימות 
אתם   ואיך  המשיח  ישוע  ביאת  על  אלהים, 

תוכלו להתכונן, תכתבו אלינו.

העולם  וקטסטרופות.  אירועים  יתרבו  המשיח  ישוע  ביאת  עד 
החוטא יילך לאיבוד, אולם אלהים רוצה ש״ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו 

ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת״, ״ִּכי ּכֹה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן 
ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא ֹיאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי 

עֹוָלם״ ( הראשונה אל טימותיאוס, ב׳, 4; יוחנן, ג׳, 16). 
בתמורה לעולם הזה חסר־תיקווה מבטיח אלהים למאמינים 
ְוַהָּמֶות  ֵמֵעיֵניֶהם  ְמָעה  דִּ ָּכל  ״ְוִיְמֶחה  ויפה:  טוב  עתיד  בו 
ִּכי  עֹוד,  ִיְהיּו  ֹלא  ּוְכֵאב  ּוְזָעָקה  ֵאֶבל  ַּגם  עֹוד,  ִיְהֶיה  ֹלא 
(ההתג־ ָחָדׁש״  ַהּכֹל  עֹוֶׂשה  ״ִהְנִני  ָעְברּו״,  ָהִראׁשֹונֹות 
לות, כ״א, 5-4). הדברים אלה מעבירים לא רק את מסר 

התיקווה לעתיד, אלא הם גם נותנים כאן לנשמה שלום 
וביטחון.

עכשיו מתבצע עת המישפט בשמיים. במועד הקרוב, 
ואף אחד אינו יודע מהו המועד הקרוב של מישפתך. כי 
הנה הוא הזמן המתאים לקחת ללב את הזהרת הת־
נ״ך: ״ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשֶמעֹו ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 

ִּכְמִריָבה״ (אל העברים, ג׳, 8-7). גורלם של כולם, לחיים 
או למוות, יוחלט כשיסתיים הדין. זמן החסד יסתיים לקראת ביאת ישוע. ישוע מת 

בצליבה בָּגְלּגָֹּתא גם עבור חטאיכם כדי לפתוח לכם דרך לעתיד חדש וטוב. היום אתם עוד יכולים לבוא בתפילה לישוע, להכיר 
בחטאיכם ולהתחיל את החיים החדשים בהרמוניה עם תורתו. אז יהיה ישוע המשיח גם מליצכם לפני האב!

באירופה שנילחמים בניהם. צריך לחפשה במערב. רק 
הפסידה  שהאפיפיורות  בזמן  לגדול  החלה  אחת  אומה 
ארצות  היא  המדינה  שליטתה.  את   1798 בשנת 

הברית!
ומתא־ ורכות  בתולים  נערות,  מסמלות  שה  קרני 
בשחר  הברית  ארצות  של  ״האופי״  את  בדיקנות  רות 
קרניים״)  (״שתי  הדת  וחופש  דמוקרטיה  תולדותיה. 
הפכו לתקנות היסוד של האומה. מאמיני ישוע באירופה 
שהאפיפיורות רדפה אותם רצו בהמונים ל״עולם חדש״ 
– לאמריקה. זאת היא היתה תחילת הלידה של ארצות 
קרניים  שתי  בעלת  הברית)  (ארצות  החיה  אך  הברית. 
ָרה ְּכַתִּנין״. ״ֶאת ַסְמכּות ַהַחָּיה  דומות לקרני שה ״ִּדבְּ
(האפיפיו־ ְלָפֶניָה  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה 

רות), ּוְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלַחָּיה 
ָהִראׁשֹוָנה ֲאֶׁשר ַמַּכת ַהָּמֶות ֶׁשָּלּה ִנְרְּפָאה…, ְּבָאְמָרה 
ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ֶצֶלם ַלַחָּיה ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ַמַּכת 
ֶחֶרב ְוָחְיָתה״ (ההתגלות, י״ג, 14-11). קרני שה וקול תנין 
בפועל של  הכרזות ומעשים  דרסטי בין  לניגוד  מצביעים 
האומה. החלטות של שילטונות מחוקקות שלה הן ״קול״ 
העיקרונות של חירות  האומה. בעזרתן היא מפילה את 
שהיא  הבשורה  מדיניותה.  של  ביסוד  המונחים  ושלום 
ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַחָּיה  ַסְמכּות  ו״ֶאת  ״ְּכַתִּנין״  דיברה 
התפתחות  את  מנבאה  ְלָפֶניָה״,  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה 
רוח של חוסר־סובלנות ורדיפה. (ההתגלות, י״ב, י״ג, י״ז), 
שה־ העובדה  גילתה.  (האפיפיורות)  הראשונה  שהחיה 
חיה בעלת שתי קרניים ״ְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה 
שהאומה  לנו  מסבירה  ָהִראׁשֹוָנה״  ַלַחָּיה  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
את  לאלץ  כוחה  כל  את  תנצל  הברית)  (ארצות  הזאת 
אנו  היום  לאפיפיורות.  כבוד  להבטיח  כדי  לכפיפה  כולם 
שארצות  ממש  רואים 
משתפים  וותיקן  הברית 
ומשפיעים  ביניהם  פעולה 

על כל העולם. 

צלם לחיה
מן  סטתה  כשהיא  נסוגה,  הקדומה  שהכנסייה  ברגע 
הברית החדשה וקיבלה טכסים פגניים, היא איבדה את 
על  השליטה  את  להבטיח  כדי  אלהים.  של  וכוחו  רוחו 
השילטון.  תמיכת  את  לחפש  החלה  היא  העם  מצפון 
כתוצאה מזה התגבשה האפיפיורות – ז״א הכנסייה 
במדינה  השילטון  את  שליטתה  תחת  שלקחה 
לעשות  העיקר  למטרותיה,  לסיוע  אותו  וניצלה 
תוכלו  הברית  שארצות  כדי  באפיקורסים.  שפטים 

(לאפיפיורות),  לחיה  צלם  לעשות 
שילטונות הדת היו אמורים לשלוט 
כך  כדי  עד  המדינה  שילטונות  על 
להשגת  לנצלם  אפשר  שהיה 

כוונותיהם.
שהכריחה  הרוחנית  העזיבה 
לחפש  הקדומה  הכנסייה  את 
הס־ המדינה,  של  התמיכה  את 

לאפיפיורות.  הדרך  את  לילה 
ִּתְהֶיה  ֹלא  ִאם  ישוע)  (יֹום  ַיִּגיַע  ֹלא  ״ֶׁשֵּכן  אמר:  שאול 
ְּבִראׁשֹוָנה ָהֲעִזיָבה ְוִיְתַּגֶּלה ִאיׁש ָהֶרַׁשע, ֶּבן ָהֲאַבּדֹון״ 
בפרהסיה  שהעזיבה  התסלוניקים ב׳, ב׳, 4-3). ז״א  (אל 
לעשות  הדרך  את  עכשיו  תסלול  פרוטסנטית  בכנסייה 
אקו־ מאמצים  התגברו  האחרון  בעשור  כי  לחיה,  צלם 
בכל  ״להשיג  הפרוטסטנטיות  הכנסיות  של  מנסטיים 
מחיר שהוא את האחדות״ על חשבון של האמת הת־

הלותרנית  ברית  הכריזה   1999 באוקטובר  היחיד.  נכי 
המשות־ ״ההחלטה  על  החתימה  באמצעות  העולמית 

מכאן  פג־תוקפה.  היא  שהרפורמציה  הוותיקן  עם  פת״ 
העזיבה  אלא  אחר,  דבר  לא  היא   – שהאקומנה  יוצא 

הרוחנית הגדולה, לפי הנבוא של שאול.
ייתאחדו  הברית  בארצות  הראשיות  כשהכנסיות 
וילחצו  האמונה  עיקרי  של  משותפות  נקודות  בסיס  על 
ותמיכת  החלטיהן  את  עליה  לכפות  כדי  המדינה  על 
מוסדותיהן, אזי אמריקה הפרוטסטנטית תעשה ״צלם״ 
של ההיררכייה הרומית הדתית השולטת. כתוצאה מזה 

יהיה שימוש בעונש אזרחי לכופרים.
ז״א שצלם לחיה הוא צורת הפרוטסטנטיזם העזוב 

אשר בעזרת המדינה תממש את האינטרסים שלה.

תו לחיה
לכך  גורמת  הברית)  (ארצות  קרניים  שתי  בעלת  החיה 
ַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים, ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲעִנִּיים, ַהָחְפִׁשִּיים  ״ֶׁשַהּכֹל, ַהקְּ
ְוָהֲעָבִדים, ָיִׂשימּו ָלֶהם ָּתו ַעל ַיד ְיִמיָנם אֹו ַעל ִמְצָחם, ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא יּוָכל ִאיׁש ִלְקנּות אֹו ִלְמּכֹר – ֶאָּלא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהָּתו, 
ֵׁשם ַהַחָּיה אֹו ִמְסַּפר ְׁשָמּה״ (ההתגלות, י״ג, 17-16). ״ָּבזֹאת 
ַהָחְכָמה. ִמי ֶׁשִּביָנה לֹו, ְיַחֵׁשב ָנא 
ֶאת ִמְסַּפר ַהַחָּיה (האפיפיורות), 
ּוִמְסָּפרֹו  הּוא  ָאָדם  ִמְסַּפר  ִּכי 
(הה־ ָוֵׁשׁש״  ְוִׁשִׁשים  ֵמאֹות  ֵׁשׁש 

תגלות, י״ג, 18).
בראשה  העומד  האדם 
האפיפיורית  ההיררכייה  של 

בעל  הוא  האפיפיור.  אלא  אחר  לא  הוא  (צר־המשיח) 
ופירושו   “VICARIUS FILII DEI” רשמי  תואר 
 Our Sunday Visitor,) בן־אלהים״  ״נציב  הוא 
הן  מסוימות  אותיות  הלטינית  בשפה   .(18.04.1915
מת־ ספרות  לשים  אותיות  במקום  אם  ספרות.  גם 

החיבור  אחרי  נקבל  אימות, 
מספרו  שהוא   666 מספר 

של צר־המשיח. 
של  אחת  שקבוצה  בזמן 
ות־ התו  את  תקבל  כן  אנשים 
קבוצה  לחיה,  לצלם  שתחווה 
״ָּבֶזה  ככתוב  תפגין  אחרת 

ִמְצוֹות  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם 
ֱאֹלִהים ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע״ (ההתגלות, י״ד, 12). ז״א שהבדל 
בשמירת  במישרין  נמצא  כזב  ומאמיני  ישוע  מאמיני  בין 
מיצוות אלהים. תו לחיה, ז״א קדושת יום־ראשון מתיצ־
בת מול חותם אלהים: ״זכור את־יום השבת לקדשו״. 
הרי האפיפיורות רואה בזה את אות סמכותה שקדושת 
השבת הועברה על־ידיה ליום־ראשון בשנת 364 לספירה 
(The Convert’s Catechism, P. Geiermann ). מי מודע 
אותן,  שינתה  שאפיפיורות  הדיברות  העשרת  בשמירת 
הוא נותן כבוד למערכת האנטיכריסטית ומעמיד בזה את 
עצמו נגד אלהים. בכל זאת, נוצרים רבים בכל הכנסיות 
שבזה  מאמינים  הם  כי  יום־ראשון  קדושת  את  שומרים 
הם זוכרים את יום השבת לקדשו לפי דיברה ד׳; אלהים 
שהז־ בחשבון  לוקח  הוא  כי  הבערות  מעיתות  מתעלם 

י״ז,  השליחים,  (מעשי  חוסר־ידיעה.  של  זמנים  הם  מנים 
30). אולם אם קדושת יום־הראשון 
החדש  העולמי  בסדר  תיחוקק 
והעולם  הברית,  מארצות  היוצא 
יׂשכיל לגבי שמירת קדושת השבת 
שמודעים  אלה  כל  אזי  האמיתית, 
ולא  לחיה  תו  יקבלו  בחילול־השם 
כי  אלהים  לחסדו  לצפות  עוד  יוכלו 
השליטה   .(11-9 י״ד,  (ההתגלות,  ניצחי  למוות  יעמדו 
והמדיני־כלכ־ הדתי  בתחום  כולה  האנושות  על  המלאה 
לי, המתוכננת על־ידי מועצת הכנסיות העולמית בז׳נבה 
בשיתוף־הפעולה עם הממשלות המובילות באו״ם בניו־
יורק. מטרת הסדר העולמי החדש היא השגת דת כלל־
עולמי אי־תנכי לכולם ולהקים את ה״ממשלה העול־
מית״. האקומנה, ביקורים רבים של האפיפיור לנציגי כל 
לגלובליזציה  לכת  מרחיקת  שאיפה  וגם  ממשלות  מיני 

מוכחים את התוכנית.

תנ"ך

תחליטו כעת

אנו מאחלים לכם ברכות 
שפע מאלהים!

ספר  להזמין  ברצונכם  אם 
המשיח״ אל  ״הדרך 

 נא לפנות לכתובתנו:
ar.reuven@gmail.com
rjosefr@gmail.com 

הנבואות א על  יותר  לדעת  ברצונכם  ם 
דבר־ של  המתגשמות  המדהימות 
אתם   ואיך  המשיח  ישוע  ביאת  על  אלהים, 

תוכלו להתכונן, תכתבו אלינו.



הבׂשורה הראשונה:
״ִיְראּו ֶאת ֱאֹלִהים ּוְתנּו לֹו ָּכבֹוד, ִּכי ָּבָאה ֵעת ִמְׁשָּפטֹו. 
ּוַמַעְינֹות  ְוַהָּים  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוֵׂשה  ִהְׁשַּתֲחוּו 

ַהַּמִים״ (ההתגלות, י״ד 7-6).
המיש־ על  להרהר  לנו  קוראת  הזאת  הבשורה 

ש״בית־הדין  העת  הוא  כי  בשמים  עכשיו  הקורה  פט 
להשתחוות  לאנושות  וקראו  התישב״ 
לק־ בניגוד  אולם  וארץ.  שמים  לעושה 
מבינינו  רבים  הזאת  ריאה 
בתורת  להאמין  ממשיכים 
הבלתי־מוכחת.  האבולוציה 
לאנשים  נותן  אלהים  הרי 
הסדר  היופי,  שכל  להבין 
כולה  בטבע  והחוקים 
הרו־ (אל  אקראי.  בדבר  מדובר  פה  ואין  ממנו  יוצאים 

נותן  שהוא  לאנשים  מזכיר  אלהים   .(21-20 א׳,  מים, 
ולהשתחוות,  לאהבתנו  ראוי  הוא  ולכן  לבני־האדם  הכל 
(עׂשרת־הדיברות  תורתו  את  לקיים  זה  הדבר  ופירוש 
ֱאֹלֵהים,  ַאֲהַבת  ִהיא  זֹאת  ״ֵהן  כי   ,(17-1 כ׳,  בשמות, 
ּתֹוָרה  ִמְּׁשַמע  ָאְזנֹו  ִמְצוֹוָתיו״ ו״ֵמִסיר  ֶאת  ֶׁשִּנְׁשמֹר 
 ;3 ה׳,  הראשונה,  יוחנן  (אגרת  ּתֹוֵעָבה״  ַּגם־ְּתִפָּלתֹו 
לגלות  הדבר  פירוש   – לאלהים  להלל   .(9 כ״ח,  משלי, 
את אופיו שבעׂשרת־הדיברות, באופינו ולהכיר איתו את 

מקורבותינו.

חותם אלהים
כבורא־העולם:  אלהים  על  מראה  הרביעית  הדיברה 
ֵׁשֶׁשת־ָיִמים  ִּכי  ְלַקְּדׁשֹו…  ַהַּׁשָּבת  ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור 
ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהָּים ְוֶאת־

ְיהָוה  ֵּבַרְך  ַעל־ֵּכן  ִביִעי  ַהׁשְּ ַּבּיֹום  ַוָּיַנח  ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבם 
זאת   .(11-8 כ׳,  (שמות,  ַוְיַקְּדֵׁשהּו״  ַהַּׁשָּבת  ֶאת־יֹום 
בשמו  לבורא־העולם  הקוראת  היחידה  הדיברה  היא 

ומראה מי קבע את התורה 
בתוכה  נכלל  לכן  בראשית. 
מצרפת  אלהים״,  ״חותם 

אמיתות  כהוכחת  לתורתו 
הקדיש  אלהים  חיבור.  וכוח 
בו  כי  שביעי  יום־יום  את 
אשר־ מכל־מלאכתו  שבת 
ב׳,  (בראשית,  לעשות.  ברא 

הזה  היום  הזמנים.  ובכל  לכולם  בת־תוקף  והיא   (3-1
זכור  כבוד.  וביראת  בתודה  אלהים  את  להזכירו  מיועד 
של  אות  היא  השבת  שמירת  לקדשו״.  השבת  את־יום 
ַקֵּדׁשּו  ״ְואֶת־ַׁשְּבתֹוַתי  לאלהים:  ביננו  ואהבה  נאמנות 
ְוָהיּו ְלאֹות ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם״ 
(יחזקאל, כ׳, 20; ישעיה, נ״ו, 7-2; שמות, ל״א, 17-13).

מבראשית ציינו את הדיברה הרביעית בשבת ולא 
שעׂשרת־הדיברות  הסביר  בעצמו  ישוע  ראשון.  ביום 
ֶאת  ל  ְלַבטֵּ ֶׁשָּבאִתי  ַּתְחְׁשבּו  ״ַאל  בלתי־משתנות:  הן 
ִאם  ִּכי  ְלַבֵּטל  ַּבאִתי  ֹלא  ַהְּנִביִאים;  ֶאת  אֹו  ַהּתֹוָרה 
ְלַקֵּים. ָאֵמן. אֹוֵמר. ֲאִני ָלֶכם, ַעד ֲאֶׁשר ַיַעְברּו ַהָּׁשַמִים 
ְוָהָאֶרץ ַאף יֹוד ַאַחת אֹו ָּתג ֶאַחד ֹלא ַיַעְברּו ִמן ַהּתֹוָרה 

ֶטֶרם ִיְתקֵֹּים ַהּכֹל״ (מתי, ה׳ 18-17).   בְּ

הבׂשורה השנייה:
ָּכל  ֶאת  ִהְׁשְקָתה  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה  ָּבֶבל  ָנְפָלה  ״ָנְפָלה 

ַהּגֹוִים ִמֵּיין ֲחרֹון ַּתְזנּוָתּה״ (ההתגלות, י״ד, 8).
בבל  שם  כי   ,9 י״א,  בבראשית  הוא  ״בבל״  מקור 
יהוה שפת כל־הארץ. בתנ״ך משתמשים במילה ״בבל״ 

לציין צורות שונות של דת כזב.
בתנ״ך  כזונה.  י״ז  בפרק  מצונתן  בבל 
המת־ בית־ישראל  את  הזונה  מסמלת 

י״ז,  יחזקאל,   ;20 ג׳,  (ירמיה,  חרט 
ְלבּוָׁשה  ״ָהְיָתה  הזונה   .(35
ְּבָזָהב  ֶטת  ּוְמֻקׁשֶּ ְוָׁשִני  ַאְרָּגָמן 
ְּבָיָדּה  ּוְפִניִנם;  ְיָקָרה  ְוֶאֶבן 
ּתֹוֵעבֹות  ְמֵלָאה  ָזָהב  ּכֹוס 
ְוַעל  ַּתְזנּוָתה,  ְוֻטָמאּות 
ֵׁשם,  ָּכתּוב  ִמְצָחה 
ֵאם  ַהְּגדֹוָלה,  ׳ָּבֵבל  סֹוד: 
ְלזֹונֹות ּוְלתֹוֲעבֹות ָהָאֶרץ׳״ 
ה ִׁשּכֹוָרה  (ההתגלות, י,ז, 5-4). הנביא רואה גם ש״ָהִאׁשָּ
י״ז,  (ההתגלות  ֵיׁשּוַע״  ֵעֵדי  ּוִמַּדם  דּוִׁשים  ַהקְּ ִמַּדם 
ֵהם  ָהָראִׁשים  ״ִׁשְבַעת  בבל:  על  לו  מדובר  והלאה   .(6
ִׁשְבָעה ָהִרים ֲאֶׁשר ָהִאָׁשה יֹוֶׁשֶבת ֲעֵליֶהם (ההתגלות 
ַהְּגדֹוָלה  ָהִעיר  ִהיא  ָרִאיָתה  ֲאֶׁשר  ְוָהִאָׁשה   ,(9 י״ז, 

ַהמֹוֶלֶכת ַעל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ״ (ההתגלות, י״ז, 18).

בבל מיסטית
השילטון המתואר כאן הוא רומא של האפיפיורים, ז״א 
ושני  ארגמון  הרים.  שיבעה  על  היושבת  הגדולה  העיר 
ופנינם  יקרה  ואבן  זהב  והגמונים.  חשמנים  צבעי  הם 
אין  האפיפיורות.  של  העצומה  העשירות  את  מתארים 
שהוא  עליו  להגיד  אפשר  שהיה  בעולם  אחר  שילטון 
״שכורה מדם הקדושים״ כעל הכנסייה הזאת שרדפה 

באכזריות את חסידי ישוע.
מאושמת  הגדולה  בבל 
״מלאה  שהיה  כבד  בחטא 
תזנותה״.  וטמאות  תועבות 
שהיא  מושכר  זהב  כוס 

לא  מסמל  כולו  לעולם  מגישה 
אנטי־ תורות  אלא  התורה  את 

נצח  יבחריסטיה,   כגון  נוצריות, 
נשמה, עינויי גיהנום,  הקרה למרים 

ובעיקר קדושת יום־ראשון.
הגדולה״  בבל  נפלה  ״נפלה  מכוונת  אזהרה 
אחר־ אולם  טהורים,  היו  שפעם  דת  לאיגודי  שייכת 

כי  רומית  לכנסייה  ורק  אך  מכוונת  לא  היא  נפלו.  כך 
בבל  בשיפלות.  שנים  מאות  כבר  נמצאת  הכנסייה 
הכנסיות  מסמלות  בנותיה  לזונות״.  כ״אם  מתוארת 
וההולכות  רומא  של  לא־נוצריות  בתורות  התומכות 
וההתרחקות  הרוחני  החושך  למרות  אולם  בדרכיה. 
של  המכריע  הרוב  עוד  אלו  בכנסיות  ישנם  מאלהים 
בבבל  עוד  הנשארים  אלהים  ילדי  כל  ישוע.  חסידי 
ישמעו את קולו המלאך״ ״ָנְפָלה ָנְפָלה ָּבֶבל ַהְּגדֹוָלה״ 
יעזבו  והם   (14 י״ח,  (ההתגלות,  ַעִּמי״  ִמֶּמָנה,  ו״ְצאּו 

סופית את הכנסיות המושפלות.

הבׂשורה השלישית:
״ָּכל ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה ַלַחָּיה ּוְלַצְלָמּה ּוְמַקֵּבל ָּתו ַעל ִמְצחֹו 
ַהָּמזּוג  ֱאֹלִהים  ֲחרֹון  ִמֵּיין  ִיְׁשֶּתה  הּוא  גַּם  ָידֹו,  ַעל  אֹו 

ְּבכֹוס ַזְעמֹו...״ (ההתגלות, י״ד, 10-9).
להבהיר  צריכים  אנו  הבשורה  את  להבין  כדי   
לעצמנו את האיורים הסימליים בהם אנחנו משתמשים 

כאן.

החיה
מתוא־ היתה  בה  שמדובר  החיה 

 .10-1 י״ג,  בההתגלות  רת 
ובין  ״החיה״  בין  ההשוואה 
מדני־ קטנה״  אחרת,  ״קרן 
ברורה  תמונה  נותנת  ז׳  אל 
השיל־ באותו  כאן  שמדובר 

טון, ז״א באפיפיורות.
גם ה״קרן קטנה״  וגם״החיה״ 
חילול־הקודש  שילטון  מהווים 

(ההתגלות, י״ג, 6), הרודף את מאמיני ישוע (ההתגלגות, 
י״ג, 7) שיצא מרומא הפגנית (ההתגלות, י״ג, 2), כדי לשלוט 
1,260 שנה. ואחרי זה  אמורה שליטתה להיות כ״ָטבּוַח 

ַלָּמֶות״  (ההתגלות, י״ג, 3, 10;  ס׳׳ 8 בעמוד 3).
להרפא  היתה  אמורה  הזאת  המות״  ״מכת  אך 
בחזרה (ההתגלות, י״ג, 3). זה קרא למעשה בעת ההס־

בר בשנת 1870 שתורת אלהים היא נכונה בהחלט וגם 
ותיקן  לוטרניים.  חתימת־הסכמים  בעת   1929 בשנת 

שיטחה  את  אז  קיבלה 
כס־ תמיכה  בריבונותה, 

הזכויות  וכל  גדולה  פית 
המגיעות  הדיפלומטיות 
מאז  ריבונית.  למדינה 
בינ־ לדיפלומטיה  שתודות 
כספית,  ועוצמה  לאומית 

גדלה ותיקן בחזרה בשליטונה והשפעתה. מכת המוות 
נירפאה.

לטפל  עלינו  ו״תיאורה״  ל״החיה״  שנעבור  לפני 
בעוד ״חיה־שילטון״ בההתגלות, י״ג.

חיה אחרת
הנביא ״ָרָאה ַחָּיה ַאֶחֶרת עֹוָלה ִמן ָהָאֶרץ. ָהיּו ָלּה ְׁשֵּתי 

ַקְרַנִים ּדֹומֹות ְלַקְרֵני ָׂשה״ (ההתגלות, י״ג, 11).
בעת שהחיות הקדומות עלו ״ִמן ַהָּים״, המסמל את 
(ההתגלות,  ּוְלׁשֹונֹות״  ְוֻאּמֹות  ֵהם,  ַוֲהמֹוִנים  ״ַעִּמים 
י״ז, 15), החיה הזאת ״עֹוָלה ִמן ָהָאֶרץ״. במקום הפלת 

מישהו  של  שילטונו 
לשילטון  ועלייה 
במקומו כובשת 
את  האומה 
הבלתי־ השטח 

כה  עד  מיושב 
בהדרגה  ומתפתחת 

שהיא  כמובן  ובשלום. 
גדולה  בצפיפות  החיים  העמים  מבין  לעלות  יכלה  לא 

וכתוב אחר־כך: ״ֵּבית־ַהִּדין ֵיֵׁשב…״ (דניאל, ז׳, 26). דניאל רואה ״ַעד ֲאֶׁשר ִּכְסאֹות 
עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֵׁשְרתּוהּו,  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָיַׁשב…  ַהָּיִמים  ְוַעִּתיק  ָהָעְמדּו, 
לנביא  מוצגת  היתה  כך   .(10-9 ז׳,  (דניאל,  ִנְפָּתחּו  ּוְסָפִרים  ָיַׁשב  ֵּבית־ַהִדין  ְלָפָניו. 

נקודת מפנה גדולה וחגיגית של יום־הדין שייתן דין־וחשבון על 
טבע ודרך־חיים של כל אחד ואחד מבני־האדם.

״… זה:  מסביר  יוחנן  הנביא  נפתחו״.  ש״ספרים  מדובר 
ִמּתֹוך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם 
ָבִרים ַהְּכּתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם״ (ההתגלות, כ׳,  ַהדְּ
י׳, 20)  השמות (לוקס,  נכתבו  בהם  השמיים  ספרי  מתוך   .(12
והדברים (מתי, י״ב, 37-36), ייצאו ּפסקי־הדין.  כל הכוונות נסת־
רות ויוזמות יתייצבו ברציפות, כי האדון ״ֲאֶׁשר ַּגם יֹוִציא ָלאֹור 
(הר־ ַהֵּלב״  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ְיַגֶּלה  ְוַגם  ַהחֶֹׁשְך  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ו״ִּכי   ,(5 ד׳,  הקורינתים,  אל  אשונה 
י״ב,  ְוִאם־ָרע״ (קהלת,  ִאם־טֹוב  ָּכל־ֶנְעָלם  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא 

.(14
בפני  יעמדו  ישוע  מאמיני  של  חייהם  אז  הספרים  כשייפתחו 
ְוִאם  ִמֵּבית־ֱאֹלִהים.  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְתִחיל  ֵעת  ״ֶׁשֲהֵרי  דין־האדון: 
ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים?״ (אגרת פטרוס הראשונה, ד׳, 17). המישפט 
שאי־ מיוחד  אירוע  יהיה  והוא  מאוחר  יותר  יהיה  האפיקורסים  על 

ראשונים,  באנשים  תתחיל  החקירה  עצמו.  למישפט  קשור  נו 
ושם  שם  כל  ייזכר  בבני־זמננו.  ותסתיים  הבאים  בדורות  אחר־כך 
ומעשהו של כל אחד ייחקר בקפדנות. אחדים יתקבלו ואחרים ייפ־

סלו. עׂשרת־הדיברות הם קנה־המידה להערכת החיים והטבע של 
בן־אדם. לכן מעייצת הברית־החדשה: ״ַּדְברּו ַוֲעׂשּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים 

ְלִהיָּׁשֶפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות (עׂשרת־הדיברות )״ (אגרת יעקב, ב׳, 12).
שמו־ סליחה,  להם  שאין  כתובים  חטאים  ישנם  שלמישהו  יימצאו  בספרים  אם 
ִמִּסְפִרי״  ֶאְמֶחנּו  ָחָטא־ִלי  ֲאֶׁשר  ״...ִמי  מזהיר:  האדון  מספר־החיים.  יימחנו  תיהם 
(שמות, ל״ב, 33). מול השמות של כל אלה שהתחרטו בכנות בחטאיהם ואשר קיבלו 
ידעו  הם  א׳, 12).  (יוחנן,  לאלוהים  בנים  להיות  ּתוקף  יתן  בשמו  ומאמינים  ישוע  את 
שישוע הוא צדיק ושכל עושה צדקה נולד ממנו (אגרת יוחנן א׳; 2, 29). לכן יימצאו 
לחיי־ ראויים  שהם  להם  ויודיעו  יימחו  חטאיהם  לעׂשרת־הדיברות,  מתאימים  חייהם 
עולם, כי אלוהים אומר: ״ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְּפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר״ 
עֹוֵׂשי  ״ְוֵיְצאּו  כי  הטוב,  עושי  של  חייהם  בתקומת  ישתתפו  הם   .(25 מ״ג,  (ישעיה, 

ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל חִּיים״ (יוחנן, ה׳, 29; הראשונה להתסלוניקים, ד׳, 16-14).
האדון מבטיח לכל אחד שיפתח לו את לבו: ״ַהְמַנֵּצַח ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא 

ֶאְמָחה ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפִני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו״ (ההת־
גלות ג׳, 5).  ההגנה הזאת של ישוע על האנשים לפני כס החסד (אל העברים, ד׳, 14-
16) היא חלקה הגאולה חשובה באותה מידה כמותו בצליבה. (אל העברים, ד׳, 24). 
המאמין  כל  יוכל  ובאמצעותה  העליון  לכס  דרך  סלל  ישוע 
לעמוד לפני האדון. ״ַעל ֵּכן ִנְקְרָבה ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד 
ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה״ (אל העברים, 
ד׳, 16). ישוע מגן עלינו כי נתן חייו לפיוס בינינו לאלוהינו ואו־

מר לאלה הרוצים ללכת בעקבותיו: ״ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי 
רּוַח;  ּוְנמּוְך  ֲאִני  ָעָנו  ִּכי  י,  ִמְּמנִּ ְוִלְמדּו  הדיברות)  (עׂשרת 
ַמָּׂשִאי״  ְוַקל  ָנִעים  ֻעִּלי  ִּכי  ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַמְרּגֹוַע  ִּתְמְצאּו 

(מתי, י״א, 30-29; יוחנן, ה׳, 3).
כך  שלנו,  המצפון  מתעורר  רוח־הקודש  כשבאמצעות 
החטא  של  והצרה  הכוח  הם  מה  להבין  מתחילים  אנחנו 
ביננו  הפריד  שהחטא  להבין  מתחילים  אנחנו  ממנו.  ולסלוד 
לבין אלהים ושאנחנו משועבדים על־ידי הרשע. ככל שאנחנו 
מגבירים את מאמצינו להיפטר ממנו כך הולכת וגדלה הב־
אנחנו  טומאה.  מלאים  ולבינו  כוונותינו  חולשתנו.  של  נתנו 
רואים שחיינו מלאים אנוכיות וחטא. מטרתינו – היא סליחה, 
טהרה וחירות. מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע להרמוניה 
עם אלהים? אנו צריכים ביטחון, מחילה מן השמיים, שלום 
ואהבה בלבינו. בלתי־אפשרי לרכוש כל הדברים האלה בעד 
כחסד־אלהים  אותם  לנו  נותן  ואלהים  ויכולת  שילטון,  כסף, 
״ַוֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף...ְּבלֹוא־ֶּכֶסף״ (ישעיה, נ״ה, 1). והם יהיו 
שלנו, אם רק נושיט להם ידנו וניקח אותם, כי האדון אומר: 
״ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו״ (ישעיה, א׳, 18). ״ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם״ (יחזקאל, ל״ו, 26).
אם היכרנו בחטאינו והחלטנו להתחיל את החיים החדשים עם אלהים אז נוכל 
לבוא אליו ולבקשו שיישכח את חטאינו ויתן לנו לב חדש. ״ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, 
ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה״ (אגרת יוחנן 
שאמר.  מה  את  שיעשה  בו  לבטוח  יכולים  אנו   .(13 כ״ח,  משלי,   ;9 א׳,  הראשונה, 
לרשותנו ברגע שאנו נקבלו באמונה. לא נוכל לכפר את חטאי  מתת־אלהים יהפוך 
אל  י״ג, 32;  (ירמיה,  עצמו  בכוחות  קדושה  ולהשיג  לבנו  את  לחדש  נוכל  לא  עברנו, 
האפסים, ב׳, 8). אך אלהים מבטיח שיעשה את זה בעזרתו של ישוע. עלינו לבטוח 
בהבטחה כזו ואז ישוע יעמוד כמליץ־יושר עלינו לפני כס החסד. ״ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש 
ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב – ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ַהַּצִּדיק. ְוהּוא ַּכָּפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו, ְוֹלא ַעל 

ֲחָטֵאינּו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם״ (אגרת יוחנן הראשונה, ב׳, 2-1).

כלשהו שקיים אי־פעם בעולם… אי־אפשר לקבל מושג על       
מיספר קרבנותיה (כ־50 מליון איש) ואין מספיק כוח־דמיון 
 Rationlismus in Europa, volume 2,) לתאר את ייסוריהם״

.( page 32
7.  7.  ְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוקְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוק  ((דניאלדניאל,, ז ז׳, 25)׳, 25)

האפיפיורות שינתה למעׂשה 
הם  עׂשרת־הדיברות.  את 
קתולי  מהקטיכיזיס  הוציאו 
שאוסרת  המיצווה  את 
ואת  לאיקונין  השתחוות 
ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור  המיצווה 

הם  ס״ו, 7-2)  ישעיה,  כ׳, 11-8;  (שמות,  ְלַקְּדׁשֹו״  ַהּשַָּׁבת 
החליפו ״את שבת״ ביום ראשון שמקורו ביום עבודת שמש 
פגני שאלהים אף פעם לא קבע כיום עבודת־אלהים ושלא 
ישוע ולא שליחים לא זכרו.  (לוקס, ד׳, 16; מתי כ״ד, 20; 

מעׂשי שליחים י״ג, 44-42).

שך 1,260 שנים. הזמן התחיל מפקודת יוסטיניאנס (הכ־
נסייה קיבלה מהמדינה את השילטון המחוקק) ומהניצחון 
על גותים מיזרחיים בשנת 538 לספירה והסתיים בשנת 

כשנפוליאון   1798
לקח בשבי את הא־
שרו־ והודיע  פיפיור 

רּפובליקה  היא  מא 
כך  על  (מפורט 
בספר  לקרוא  ניתן 
גדולה״   ״המערכה 

המומלץ מאיתנו).

זז׳, ׳ ((דניאלדניאל, ,  ִעיָדן  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ִעיָדן ְוִיָּנְּתנּו  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ְוִיָּנְּתנּו     . .88
(25

יוצא  ימים.   360 כולל  והוא  כשנה  ה״זמן״  מחושב  בּתנ״ך 
מכאן ש-31/2 שנים שוות ל-1,260 ימים. יום אחד בנבואה 
שווה לשנה רגילה (יחזקאל, ד׳, 6; במדבר, י״ד, 34). זאת 
אומרת שתקופת שליטת אפיפיורים היתה חייבת להימ־

עת המישפט

״…ַעד ֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ֶאֶבן… ָּפְגָעה ְּבַרְגֵלי ַהֶּצֶלם…  
ְוִׁשְּבָרה אֹוָתן ִלְרִסיִסים״ (דניאל ב׳ 34).

בסיום ראה הנביא דניאל שבזמן שהאנשים מנסים לאחד את 
ומלחמות,  קטסטרופות  מתחוללות  כולו  ובעולם  אירופה  אומות 
אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס 
והצקה אותו לעפר. האבן הזאת היא בואו של ישוע המשיח (דניאל  ב׳ 
35-34, 44). ישוע יבוא עם העננים ועם מלאכיו וכל עין תיראה אותו (ההתגלות, 
מזהיר  המישפט,  בעת  באנשים  ולתמוך  לאירוע  האנושות  את  להכין  כדי   .(7 א׳, 

אלהים בפרק י״ד של ההתגלות את העולם בבשורה של שלושת המלאכים:

הבשורה האחרונה של האזהרה

וכתוב אחר־כך: ״ֵּבית־ַהִּדין ֵיֵׁשב…״ (דניאל, ז׳, 26). דניאל רואה ״ַעד ֲאֶׁשר ִּכְסאֹות 
עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֵׁשְרתּוהּו,  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָיַׁשב…  ַהָּיִמים  ְוַעִּתיק  ָהָעְמדּו, 
לנביא  מוצגת  היתה  כך   .(10-9 ז׳,  (דניאל,  ִנְפָּתחּו  ּוְסָפִרים  ָיַׁשב  ֵּבית־ַהִדין  ְלָפָניו. 

נקודת מפנה גדולה וחגיגית של יום־הדין שייתן דין־וחשבון על 
טבע ודרך־חיים של כל אחד ואחד מבני־האדם.

״… זה:  מסביר  יוחנן  הנביא  נפתחו״.  ש״ספרים  מדובר 
ִמּתֹוך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם 
ָבִרים ַהְּכּתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם״ (ההתגלות, כ׳,  ַהדְּ
י׳, 20)  השמות (לוקס,  נכתבו  בהם  השמיים  ספרי  מתוך   .(12
והדברים (מתי, י״ב, 37-36), ייצאו ּפסקי־הדין.  כל הכוונות נסת־
רות ויוזמות יתייצבו ברציפות, כי האדון ״ֲאֶׁשר ַּגם יֹוִציא ָלאֹור 
(הר־ ַהֵּלב״  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ְיַגֶּלה  ְוַגם  ַהחֶֹׁשְך  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ו״ִּכי   ,(5 ד׳,  הקורינתים,  אל  אשונה 
י״ב,  ְוִאם־ָרע״ (קהלת,  ִאם־טֹוב  ָּכל־ֶנְעָלם  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא 

.(14
בפני  יעמדו  ישוע  מאמיני  של  חייהם  אז  הספרים  כשייפתחו 
ְוִאם  ִמֵּבית־ֱאֹלִהים.  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְתִחיל  ֵעת  ״ֶׁשֲהֵרי  דין־האדון: 
ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים?״ (אגרת פטרוס הראשונה, ד׳, 17). המישפט 
שאי־ מיוחד  אירוע  יהיה  והוא  מאוחר  יותר  יהיה  האפיקורסים  על 

ראשונים,  באנשים  תתחיל  החקירה  עצמו.  למישפט  קשור  נו 
ושם  שם  כל  ייזכר  בבני־זמננו.  ותסתיים  הבאים  בדורות  אחר־כך 
ומעשהו של כל אחד ייחקר בקפדנות. אחדים יתקבלו ואחרים ייפ־

סלו. עׂשרת־הדיברות הם קנה־המידה להערכת החיים והטבע של 
בן־אדם. לכן מעייצת הברית־החדשה: ״ַּדְברּו ַוֲעׂשּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים 

ְלִהיָּׁשֶפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות (עׂשרת־הדיברות )״ (אגרת יעקב, ב׳, 12).
שמו־ סליחה,  להם  שאין  כתובים  חטאים  ישנם  שלמישהו  יימצאו  בספרים  אם 
ִמִּסְפִרי״  ֶאְמֶחנּו  ָחָטא־ִלי  ֲאֶׁשר  ״...ִמי  מזהיר:  האדון  מספר־החיים.  יימחנו  תיהם 
(שמות, ל״ב, 33). מול השמות של כל אלה שהתחרטו בכנות בחטאיהם ואשר קיבלו 
ידעו  הם  א׳, 12).  (יוחנן,  לאלוהים  בנים  להיות  ּתוקף  יתן  בשמו  ומאמינים  ישוע  את 
שישוע הוא צדיק ושכל עושה צדקה נולד ממנו (אגרת יוחנן א׳; 2, 29). לכן יימצאו 
לחיי־ ראויים  שהם  להם  ויודיעו  יימחו  חטאיהם  לעׂשרת־הדיברות,  מתאימים  חייהם 
עולם, כי אלוהים אומר: ״ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְּפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר״ 
עֹוֵׂשי  ״ְוֵיְצאּו  כי  הטוב,  עושי  של  חייהם  בתקומת  ישתתפו  הם   .(25 מ״ג,  (ישעיה, 

ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל חִּיים״ (יוחנן, ה׳, 29; הראשונה להתסלוניקים, ד׳, 16-14).
האדון מבטיח לכל אחד שיפתח לו את לבו: ״ַהְמַנֵּצַח ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא 

ֶאְמָחה ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפִני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו״ (ההת־
גלות ג׳, 5).  ההגנה הזאת של ישוע על האנשים לפני כס החסד (אל העברים, ד׳, 14-
16) היא חלקה הגאולה חשובה באותה מידה כמותו בצליבה. (אל העברים, ד׳, 24). 
המאמין  כל  יוכל  ובאמצעותה  העליון  לכס  דרך  סלל  ישוע 
לעמוד לפני האדון. ״ַעל ֵּכן ִנְקְרָבה ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד 
ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה״ (אל העברים, 
ד׳, 16). ישוע מגן עלינו כי נתן חייו לפיוס בינינו לאלוהינו ואו־

מר לאלה הרוצים ללכת בעקבותיו: ״ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי 
רּוַח;  ּוְנמּוְך  ֲאִני  ָעָנו  ִּכי  י,  ִמְּמנִּ ְוִלְמדּו  הדיברות)  (עׂשרת 
ַמָּׂשִאי״  ְוַקל  ָנִעים  ֻעִּלי  ִּכי  ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַמְרּגֹוַע  ִּתְמְצאּו 

(מתי, י״א, 30-29; יוחנן, ה׳, 3).
כך  שלנו,  המצפון  מתעורר  רוח־הקודש  כשבאמצעות 
החטא  של  והצרה  הכוח  הם  מה  להבין  מתחילים  אנחנו 
ביננו  הפריד  שהחטא  להבין  מתחילים  אנחנו  ממנו.  ולסלוד 
לבין אלהים ושאנחנו משועבדים על־ידי הרשע. ככל שאנחנו 
מגבירים את מאמצינו להיפטר ממנו כך הולכת וגדלה הב־
אנחנו  טומאה.  מלאים  ולבינו  כוונותינו  חולשתנו.  של  נתנו 
רואים שחיינו מלאים אנוכיות וחטא. מטרתינו – היא סליחה, 
טהרה וחירות. מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע להרמוניה 
עם אלהים? אנו צריכים ביטחון, מחילה מן השמיים, שלום 
ואהבה בלבינו. בלתי־אפשרי לרכוש כל הדברים האלה בעד 
כחסד־אלהים  אותם  לנו  נותן  ואלהים  ויכולת  שילטון,  כסף, 
״ַוֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף...ְּבלֹוא־ֶּכֶסף״ (ישעיה, נ״ה, 1). והם יהיו 
שלנו, אם רק נושיט להם ידנו וניקח אותם, כי האדון אומר: 
״ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו״ (ישעיה, א׳, 18). ״ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם״ (יחזקאל, ל״ו, 26).
אם היכרנו בחטאינו והחלטנו להתחיל את החיים החדשים עם אלהים אז נוכל 
לבוא אליו ולבקשו שיישכח את חטאינו ויתן לנו לב חדש. ״ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, 
ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה״ (אגרת יוחנן 
שאמר.  מה  את  שיעשה  בו  לבטוח  יכולים  אנו   .(13 כ״ח,  משלי,   ;9 א׳,  הראשונה, 
לרשותנו ברגע שאנו נקבלו באמונה. לא נוכל לכפר את חטאי  מתת־אלהים יהפוך 
אל  י״ג, 32;  (ירמיה,  עצמו  בכוחות  קדושה  ולהשיג  לבנו  את  לחדש  נוכל  לא  עברנו, 
האפסים, ב׳, 8). אך אלהים מבטיח שיעשה את זה בעזרתו של ישוע. עלינו לבטוח 
בהבטחה כזו ואז ישוע יעמוד כמליץ־יושר עלינו לפני כס החסד. ״ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש 
ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב – ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ַהַּצִּדיק. ְוהּוא ַּכָּפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו, ְוֹלא ַעל 

ֲחָטֵאינּו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם״ (אגרת יוחנן הראשונה, ב׳, 2-1).

כלשהו שקיים אי־פעם בעולם… אי־אפשר לקבל מושג על       
מיספר קרבנותיה (כ־50 מליון איש) ואין מספיק כוח־דמיון 
 Rationlismus in Europa, volume 2,) לתאר את ייסוריהם״

.( page 32
7.  7.  ְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוקְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוק  ((דניאלדניאל,, ז ז׳, 25)׳, 25)

האפיפיורות שינתה למעׂשה 
הם  עׂשרת־הדיברות.  את 
קתולי  מהקטיכיזיס  הוציאו 
שאוסרת  המיצווה  את 
ואת  לאיקונין  השתחוות 
ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור  המיצווה 

הם  ס״ו, 7-2)  ישעיה,  כ׳, 11-8;  (שמות,  ְלַקְּדׁשֹו״  ַהּשַָּׁבת 
החליפו ״את שבת״ ביום ראשון שמקורו ביום עבודת שמש 
פגני שאלהים אף פעם לא קבע כיום עבודת־אלהים ושלא 
ישוע ולא שליחים לא זכרו.  (לוקס, ד׳, 16; מתי כ״ד, 20; 

מעׂשי שליחים י״ג, 44-42).

שך 1,260 שנים. הזמן התחיל מפקודת יוסטיניאנס (הכ־
נסייה קיבלה מהמדינה את השילטון המחוקק) ומהניצחון 
על גותים מיזרחיים בשנת 538 לספירה והסתיים בשנת 

כשנפוליאון   1798
לקח בשבי את הא־
שרו־ והודיע  פיפיור 

רּפובליקה  היא  מא 
כך  על  (מפורט 
בספר  לקרוא  ניתן 
גדולה״   ״המערכה 

המומלץ מאיתנו).

זז׳, ׳ ((דניאלדניאל, ,  ִעיָדן  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ִעיָדן ְוִיָּנְּתנּו  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ְוִיָּנְּתנּו     . .88
(25

יוצא  ימים.   360 כולל  והוא  כשנה  ה״זמן״  מחושב  בּתנ״ך 
מכאן ש-31/2 שנים שוות ל-1,260 ימים. יום אחד בנבואה 
שווה לשנה רגילה (יחזקאל, ד׳, 6; במדבר, י״ד, 34). זאת 
אומרת שתקופת שליטת אפיפיורים היתה חייבת להימ־

עת המישפט

״…ַעד ֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ֶאֶבן… ָּפְגָעה ְּבַרְגֵלי ַהֶּצֶלם…  
ְוִׁשְּבָרה אֹוָתן ִלְרִסיִסים״ (דניאל ב׳ 34).

בסיום ראה הנביא דניאל שבזמן שהאנשים מנסים לאחד את 
ומלחמות,  קטסטרופות  מתחוללות  כולו  ובעולם  אירופה  אומות 
אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס 
והצקה אותו לעפר. האבן הזאת היא בואו של ישוע המשיח (דניאל  ב׳ 
35-34, 44). ישוע יבוא עם העננים ועם מלאכיו וכל עין תיראה אותו (ההתגלות, 
מזהיר  המישפט,  בעת  באנשים  ולתמוך  לאירוע  האנושות  את  להכין  כדי   .(7 א׳, 

אלהים בפרק י״ד של ההתגלות את העולם בבשורה של שלושת המלאכים:

הבשורה האחרונה של האזהרה

וכתוב אחר־כך: ״ֵּבית־ַהִּדין ֵיֵׁשב…״ (דניאל, ז׳, 26). דניאל רואה ״ַעד ֲאֶׁשר ִּכְסאֹות 
עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֵׁשְרתּוהּו,  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָיַׁשב…  ַהָּיִמים  ְוַעִּתיק  ָהָעְמדּו, 
לנביא  מוצגת  היתה  כך   .(10-9 ז׳,  (דניאל,  ִנְפָּתחּו  ּוְסָפִרים  ָיַׁשב  ֵּבית־ַהִדין  ְלָפָניו. 

נקודת מפנה גדולה וחגיגית של יום־הדין שייתן דין־וחשבון על 
טבע ודרך־חיים של כל אחד ואחד מבני־האדם.

״… זה:  מסביר  יוחנן  הנביא  נפתחו״.  ש״ספרים  מדובר 
ִמּתֹוך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם 
ָבִרים ַהְּכּתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם״ (ההתגלות, כ׳,  ַהדְּ
י׳, 20)  השמות (לוקס,  נכתבו  בהם  השמיים  ספרי  מתוך   .(12
והדברים (מתי, י״ב, 37-36), ייצאו ּפסקי־הדין.  כל הכוונות נסת־

רות ויוזמות יתייצבו ברציפות, כי האדון ״ֲאֶׁשר ַּגם יֹוִציא ָלאֹור 
(הר־ ַהֵּלב״  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ְיַגֶּלה  ְוַגם  ַהחֶֹׁשְך  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ו״ִּכי   ,(5 ד׳,  הקורינתים,  אל  אשונה 
י״ב,  ְוִאם־ָרע״ (קהלת,  ִאם־טֹוב  ָּכל־ֶנְעָלם  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא 

.(14
בפני  יעמדו  ישוע  מאמיני  של  חייהם  אז  הספרים  כשייפתחו 
ְוִאם  ִמֵּבית־ֱאֹלִהים.  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְתִחיל  ֵעת  ״ֶׁשֲהֵרי  דין־האדון: 
ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים?״ (אגרת פטרוס הראשונה, ד׳, 17). המישפט 
שאי־ מיוחד  אירוע  יהיה  והוא  מאוחר  יותר  יהיה  האפיקורסים  על 

ראשונים,  באנשים  תתחיל  החקירה  עצמו.  למישפט  קשור  נו 
ושם  שם  כל  ייזכר  בבני־זמננו.  ותסתיים  הבאים  בדורות  אחר־כך 
ומעשהו של כל אחד ייחקר בקפדנות. אחדים יתקבלו ואחרים ייפ־

סלו. עׂשרת־הדיברות הם קנה־המידה להערכת החיים והטבע של 
בן־אדם. לכן מעייצת הברית־החדשה: ״ַּדְברּו ַוֲעׂשּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים 

ְלִהיָּׁשֶפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות (עׂשרת־הדיברות )״ (אגרת יעקב, ב׳, 12).
שמו־ סליחה,  להם  שאין  כתובים  חטאים  ישנם  שלמישהו  יימצאו  בספרים  אם 
ִמִּסְפִרי״  ֶאְמֶחנּו  ָחָטא־ִלי  ֲאֶׁשר  ״...ִמי  מזהיר:  האדון  מספר־החיים.  יימחנו  תיהם 
(שמות, ל״ב, 33). מול השמות של כל אלה שהתחרטו בכנות בחטאיהם ואשר קיבלו 
ידעו  הם  א׳, 12).  (יוחנן,  לאלוהים  בנים  להיות  ּתוקף  יתן  בשמו  ומאמינים  ישוע  את 
שישוע הוא צדיק ושכל עושה צדקה נולד ממנו (אגרת יוחנן א׳; 2, 29). לכן יימצאו 
לחיי־ ראויים  שהם  להם  ויודיעו  יימחו  חטאיהם  לעׂשרת־הדיברות,  מתאימים  חייהם 
עולם, כי אלוהים אומר: ״ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְּפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר״ 
עֹוֵׂשי  ״ְוֵיְצאּו  כי  הטוב,  עושי  של  חייהם  בתקומת  ישתתפו  הם   .(25 מ״ג,  (ישעיה, 

ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל חִּיים״ (יוחנן, ה׳, 29; הראשונה להתסלוניקים, ד׳, 16-14).
האדון מבטיח לכל אחד שיפתח לו את לבו: ״ַהְמַנֵּצַח ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא 

ֶאְמָחה ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפִני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו״ (ההת־
גלות ג׳, 5).  ההגנה הזאת של ישוע על האנשים לפני כס החסד (אל העברים, ד׳, 14-
16) היא חלקה הגאולה חשובה באותה מידה כמותו בצליבה. (אל העברים, ד׳, 24). 
המאמין  כל  יוכל  ובאמצעותה  העליון  לכס  דרך  סלל  ישוע 
לעמוד לפני האדון. ״ַעל ֵּכן ִנְקְרָבה ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד 
ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה״ (אל העברים, 
ד׳, 16). ישוע מגן עלינו כי נתן חייו לפיוס בינינו לאלוהינו ואו־

מר לאלה הרוצים ללכת בעקבותיו: ״ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי 
רּוַח;  ּוְנמּוְך  ֲאִני  ָעָנו  ִּכי  י,  ִמְּמנִּ ְוִלְמדּו  הדיברות)  (עׂשרת 
ַמָּׂשִאי״  ְוַקל  ָנִעים  ֻעִּלי  ִּכי  ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַמְרּגֹוַע  ִּתְמְצאּו 

(מתי, י״א, 30-29; יוחנן, ה׳, 3).
כך  שלנו,  המצפון  מתעורר  רוח־הקודש  כשבאמצעות 
החטא  של  והצרה  הכוח  הם  מה  להבין  מתחילים  אנחנו 
ביננו  הפריד  שהחטא  להבין  מתחילים  אנחנו  ממנו.  ולסלוד 
לבין אלהים ושאנחנו משועבדים על־ידי הרשע. ככל שאנחנו 
מגבירים את מאמצינו להיפטר ממנו כך הולכת וגדלה הב־
אנחנו  טומאה.  מלאים  ולבינו  כוונותינו  חולשתנו.  של  נתנו 
רואים שחיינו מלאים אנוכיות וחטא. מטרתינו – היא סליחה, 
טהרה וחירות. מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע להרמוניה 
עם אלהים? אנו צריכים ביטחון, מחילה מן השמיים, שלום 
ואהבה בלבינו. בלתי־אפשרי לרכוש כל הדברים האלה בעד 
כחסד־אלהים  אותם  לנו  נותן  ואלהים  ויכולת  שילטון,  כסף, 
״ַוֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף...ְּבלֹוא־ֶּכֶסף״ (ישעיה, נ״ה, 1). והם יהיו 
שלנו, אם רק נושיט להם ידנו וניקח אותם, כי האדון אומר: 
״ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו״ (ישעיה, א׳, 18). ״ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם״ (יחזקאל, ל״ו, 26).
אם היכרנו בחטאינו והחלטנו להתחיל את החיים החדשים עם אלהים אז נוכל 
לבוא אליו ולבקשו שיישכח את חטאינו ויתן לנו לב חדש. ״ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, 
ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה״ (אגרת יוחנן 
שאמר.  מה  את  שיעשה  בו  לבטוח  יכולים  אנו   .(13 כ״ח,  משלי,   ;9 א׳,  הראשונה, 
לרשותנו ברגע שאנו נקבלו באמונה. לא נוכל לכפר את חטאי  מתת־אלהים יהפוך 
אל  י״ג, 32;  (ירמיה,  עצמו  בכוחות  קדושה  ולהשיג  לבנו  את  לחדש  נוכל  לא  עברנו, 
האפסים, ב׳, 8). אך אלהים מבטיח שיעשה את זה בעזרתו של ישוע. עלינו לבטוח 
בהבטחה כזו ואז ישוע יעמוד כמליץ־יושר עלינו לפני כס החסד. ״ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש 
ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב – ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ַהַּצִּדיק. ְוהּוא ַּכָּפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו, ְוֹלא ַעל 

ֲחָטֵאינּו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם״ (אגרת יוחנן הראשונה, ב׳, 2-1).

כלשהו שקיים אי־פעם בעולם… אי־אפשר לקבל מושג על       
מיספר קרבנותיה (כ־50 מליון איש) ואין מספיק כוח־דמיון 
 Rationlismus in Europa, volume 2,) לתאר את ייסוריהם״

.( page 32
7.  7.  ְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוקְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוק  ((דניאלדניאל,, ז ז׳, 25)׳, 25)

האפיפיורות שינתה למעׂשה 
הם  עׂשרת־הדיברות.  את 
קתולי  מהקטיכיזיס  הוציאו 
שאוסרת  המיצווה  את 
ואת  לאיקונין  השתחוות 
ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור  המיצווה 

הם  ס״ו, 7-2)  ישעיה,  כ׳, 11-8;  (שמות,  ְלַקְּדׁשֹו״  ַהּשַָּׁבת 
החליפו ״את שבת״ ביום ראשון שמקורו ביום עבודת שמש 
פגני שאלהים אף פעם לא קבע כיום עבודת־אלהים ושלא 
ישוע ולא שליחים לא זכרו.  (לוקס, ד׳, 16; מתי כ״ד, 20; 

מעׂשי שליחים י״ג, 44-42).

שך 1,260 שנים. הזמן התחיל מפקודת יוסטיניאנס (הכ־
נסייה קיבלה מהמדינה את השילטון המחוקק) ומהניצחון 
על גותים מיזרחיים בשנת 538 לספירה והסתיים בשנת 

כשנפוליאון   1798
לקח בשבי את הא־
שרו־ והודיע  פיפיור 

רּפובליקה  היא  מא 
כך  על  (מפורט 
בספר  לקרוא  ניתן 
גדולה״   ״המערכה 

המומלץ מאיתנו).

זז׳, ׳ ((דניאלדניאל, ,  ִעיָדן  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ִעיָדן ְוִיָּנְּתנּו  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ְוִיָּנְּתנּו     . .88
(25

יוצא  ימים.   360 כולל  והוא  כשנה  ה״זמן״  מחושב  בּתנ״ך 
מכאן ש-31/2 שנים שוות ל-1,260 ימים. יום אחד בנבואה 
שווה לשנה רגילה (יחזקאל, ד׳, 6; במדבר, י״ד, 34). זאת 
אומרת שתקופת שליטת אפיפיורים היתה חייבת להימ־

עת המישפט

״…ַעד ֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ֶאֶבן… ָּפְגָעה ְּבַרְגֵלי ַהֶּצֶלם…  
ְוִׁשְּבָרה אֹוָתן ִלְרִסיִסים״ (דניאל ב׳ 34).

בסיום ראה הנביא דניאל שבזמן שהאנשים מנסים לאחד את 
ומלחמות,  קטסטרופות  מתחוללות  כולו  ובעולם  אירופה  אומות 
אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס 
והצקה אותו לעפר. האבן הזאת היא בואו של ישוע המשיח (דניאל  ב׳ 
35-34, 44). ישוע יבוא עם העננים ועם מלאכיו וכל עין תיראה אותו (ההתגלות, 
מזהיר  המישפט,  בעת  באנשים  ולתמוך  לאירוע  האנושות  את  להכין  כדי   .(7 א׳, 

אלהים בפרק י״ד של ההתגלות את העולם בבשורה של שלושת המלאכים:

הבשורה האחרונה של האזהרה

וכתוב אחר־כך: ״ֵּבית־ַהִּדין ֵיֵׁשב…״ (דניאל, ז׳, 26). דניאל רואה ״ַעד ֲאֶׁשר ִּכְסאֹות 
עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֵׁשְרתּוהּו,  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָיַׁשב…  ַהָּיִמים  ְוַעִּתיק  ָהָעְמדּו, 
לנביא  מוצגת  היתה  כך   .(10-9 ז׳,  (דניאל,  ִנְפָּתחּו  ּוְסָפִרים  ָיַׁשב  ֵּבית־ַהִדין  ְלָפָניו. 

נקודת מפנה גדולה וחגיגית של יום־הדין שייתן דין־וחשבון על 
טבע ודרך־חיים של כל אחד ואחד מבני־האדם.

״… זה:  מסביר  יוחנן  הנביא  נפתחו״.  ש״ספרים  מדובר 
ִמּתֹוך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם 
ָבִרים ַהְּכּתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם״ (ההתגלות, כ׳,  ַהדְּ
י׳, 20)  השמות (לוקס,  נכתבו  בהם  השמיים  ספרי  מתוך   .(12
והדברים (מתי, י״ב, 37-36), ייצאו ּפסקי־הדין.  כל הכוונות נסת־
רות ויוזמות יתייצבו ברציפות, כי האדון ״ֲאֶׁשר ַּגם יֹוִציא ָלאֹור 
(הר־ ַהֵּלב״  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ְיַגֶּלה  ְוַגם  ַהחֶֹׁשְך  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ו״ִּכי   ,(5 ד׳,  הקורינתים,  אל  אשונה 
י״ב,  ְוִאם־ָרע״ (קהלת,  ִאם־טֹוב  ָּכל־ֶנְעָלם  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא 

.(14
בפני  יעמדו  ישוע  מאמיני  של  חייהם  אז  הספרים  כשייפתחו 
ְוִאם  ִמֵּבית־ֱאֹלִהים.  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְתִחיל  ֵעת  ״ֶׁשֲהֵרי  דין־האדון: 
ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים?״ (אגרת פטרוס הראשונה, ד׳, 17). המישפט 
שאי־ מיוחד  אירוע  יהיה  והוא  מאוחר  יותר  יהיה  האפיקורסים  על 

ראשונים,  באנשים  תתחיל  החקירה  עצמו.  למישפט  קשור  נו 
ושם  שם  כל  ייזכר  בבני־זמננו.  ותסתיים  הבאים  בדורות  אחר־כך 
ומעשהו של כל אחד ייחקר בקפדנות. אחדים יתקבלו ואחרים ייפ־

סלו. עׂשרת־הדיברות הם קנה־המידה להערכת החיים והטבע של 
בן־אדם. לכן מעייצת הברית־החדשה: ״ַּדְברּו ַוֲעׂשּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים 

ְלִהיָּׁשֶפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות (עׂשרת־הדיברות )״ (אגרת יעקב, ב׳, 12).
שמו־ סליחה,  להם  שאין  כתובים  חטאים  ישנם  שלמישהו  יימצאו  בספרים  אם 

ִמִּסְפִרי״  ֶאְמֶחנּו  ָחָטא־ִלי  ֲאֶׁשר  ״...ִמי  מזהיר:  האדון  מספר־החיים.  יימחנו  תיהם 
(שמות, ל״ב, 33). מול השמות של כל אלה שהתחרטו בכנות בחטאיהם ואשר קיבלו 
ידעו  הם  א׳, 12).  (יוחנן,  לאלוהים  בנים  להיות  ּתוקף  יתן  בשמו  ומאמינים  ישוע  את 
שישוע הוא צדיק ושכל עושה צדקה נולד ממנו (אגרת יוחנן א׳; 2, 29). לכן יימצאו 
לחיי־ ראויים  שהם  להם  ויודיעו  יימחו  חטאיהם  לעׂשרת־הדיברות,  מתאימים  חייהם 
עולם, כי אלוהים אומר: ״ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְּפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר״ 
עֹוֵׂשי  ״ְוֵיְצאּו  כי  הטוב,  עושי  של  חייהם  בתקומת  ישתתפו  הם   .(25 מ״ג,  (ישעיה, 

ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל חִּיים״ (יוחנן, ה׳, 29; הראשונה להתסלוניקים, ד׳, 16-14).
האדון מבטיח לכל אחד שיפתח לו את לבו: ״ַהְמַנֵּצַח ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא 

ֶאְמָחה ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפִני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו״ (ההת־
גלות ג׳, 5).  ההגנה הזאת של ישוע על האנשים לפני כס החסד (אל העברים, ד׳, 14-
16) היא חלקה הגאולה חשובה באותה מידה כמותו בצליבה. (אל העברים, ד׳, 24). 
המאמין  כל  יוכל  ובאמצעותה  העליון  לכס  דרך  סלל  ישוע 
לעמוד לפני האדון. ״ַעל ֵּכן ִנְקְרָבה ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד 
ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה״ (אל העברים, 
ד׳, 16). ישוע מגן עלינו כי נתן חייו לפיוס בינינו לאלוהינו ואו־

מר לאלה הרוצים ללכת בעקבותיו: ״ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי 
רּוַח;  ּוְנמּוְך  ֲאִני  ָעָנו  ִּכי  י,  ִמְּמנִּ ְוִלְמדּו  הדיברות)  (עׂשרת 
ַמָּׂשִאי״  ְוַקל  ָנִעים  ֻעִּלי  ִּכי  ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַמְרּגֹוַע  ִּתְמְצאּו 

(מתי, י״א, 30-29; יוחנן, ה׳, 3).
כך  שלנו,  המצפון  מתעורר  רוח־הקודש  כשבאמצעות 
החטא  של  והצרה  הכוח  הם  מה  להבין  מתחילים  אנחנו 
ביננו  הפריד  שהחטא  להבין  מתחילים  אנחנו  ממנו.  ולסלוד 
לבין אלהים ושאנחנו משועבדים על־ידי הרשע. ככל שאנחנו 
מגבירים את מאמצינו להיפטר ממנו כך הולכת וגדלה הב־
אנחנו  טומאה.  מלאים  ולבינו  כוונותינו  חולשתנו.  של  נתנו 
רואים שחיינו מלאים אנוכיות וחטא. מטרתינו – היא סליחה, 
טהרה וחירות. מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע להרמוניה 
עם אלהים? אנו צריכים ביטחון, מחילה מן השמיים, שלום 
ואהבה בלבינו. בלתי־אפשרי לרכוש כל הדברים האלה בעד 
כחסד־אלהים  אותם  לנו  נותן  ואלהים  ויכולת  שילטון,  כסף, 
״ַוֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף...ְּבלֹוא־ֶּכֶסף״ (ישעיה, נ״ה, 1). והם יהיו 
שלנו, אם רק נושיט להם ידנו וניקח אותם, כי האדון אומר: 
״ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו״ (ישעיה, א׳, 18). ״ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם״ (יחזקאל, ל״ו, 26).
אם היכרנו בחטאינו והחלטנו להתחיל את החיים החדשים עם אלהים אז נוכל 
לבוא אליו ולבקשו שיישכח את חטאינו ויתן לנו לב חדש. ״ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, 
ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה״ (אגרת יוחנן 
שאמר.  מה  את  שיעשה  בו  לבטוח  יכולים  אנו   .(13 כ״ח,  משלי,   ;9 א׳,  הראשונה, 
לרשותנו ברגע שאנו נקבלו באמונה. לא נוכל לכפר את חטאי  מתת־אלהים יהפוך 
אל  י״ג, 32;  (ירמיה,  עצמו  בכוחות  קדושה  ולהשיג  לבנו  את  לחדש  נוכל  לא  עברנו, 
האפסים, ב׳, 8). אך אלהים מבטיח שיעשה את זה בעזרתו של ישוע. עלינו לבטוח 
בהבטחה כזו ואז ישוע יעמוד כמליץ־יושר עלינו לפני כס החסד. ״ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש 
ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב – ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ַהַּצִּדיק. ְוהּוא ַּכָּפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו, ְוֹלא ַעל 

ֲחָטֵאינּו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם״ (אגרת יוחנן הראשונה, ב׳, 2-1).

כלשהו שקיים אי־פעם בעולם… אי־אפשר לקבל מושג על       
מיספר קרבנותיה (כ־50 מליון איש) ואין מספיק כוח־דמיון 
 Rationlismus in Europa, volume 2,) לתאר את ייסוריהם״

.( page 32
7.  7.  ְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוקְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוק  ((דניאלדניאל,, ז ז׳, 25)׳, 25)

האפיפיורות שינתה למעׂשה 
הם  עׂשרת־הדיברות.  את 
קתולי  מהקטיכיזיס  הוציאו 
שאוסרת  המיצווה  את 
ואת  לאיקונין  השתחוות 
ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור  המיצווה 

הם  ס״ו, 7-2)  ישעיה,  כ׳, 11-8;  (שמות,  ְלַקְּדׁשֹו״  ַהּשַָּׁבת 
החליפו ״את שבת״ ביום ראשון שמקורו ביום עבודת שמש 
פגני שאלהים אף פעם לא קבע כיום עבודת־אלהים ושלא 
ישוע ולא שליחים לא זכרו.  (לוקס, ד׳, 16; מתי כ״ד, 20; 

מעׂשי שליחים י״ג, 44-42).

שך 1,260 שנים. הזמן התחיל מפקודת יוסטיניאנס (הכ־
נסייה קיבלה מהמדינה את השילטון המחוקק) ומהניצחון 
על גותים מיזרחיים בשנת 538 לספירה והסתיים בשנת 

כשנפוליאון   1798
לקח בשבי את הא־
שרו־ והודיע  פיפיור 

רּפובליקה  היא  מא 
כך  על  (מפורט 
בספר  לקרוא  ניתן 
גדולה״   ״המערכה 

המומלץ מאיתנו).

זז׳, ׳ ((דניאלדניאל, ,  ִעיָדן  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ִעיָדן ְוִיָּנְּתנּו  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ְוִיָּנְּתנּו     . .88
(25

יוצא  ימים.   360 כולל  והוא  כשנה  ה״זמן״  מחושב  בּתנ״ך 
מכאן ש-31/2 שנים שוות ל-1,260 ימים. יום אחד בנבואה 
שווה לשנה רגילה (יחזקאל, ד׳, 6; במדבר, י״ד, 34). זאת 
אומרת שתקופת שליטת אפיפיורים היתה חייבת להימ־

עת המישפט

״…ַעד ֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ֶאֶבן… ָּפְגָעה ְּבַרְגֵלי ַהֶּצֶלם…  
ְוִׁשְּבָרה אֹוָתן ִלְרִסיִסים״ (דניאל ב׳ 34).

בסיום ראה הנביא דניאל שבזמן שהאנשים מנסים לאחד את 
ומלחמות,  קטסטרופות  מתחוללות  כולו  ובעולם  אירופה  אומות 
אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס 
והצקה אותו לעפר. האבן הזאת היא בואו של ישוע המשיח (דניאל  ב׳ 
35-34, 44). ישוע יבוא עם העננים ועם מלאכיו וכל עין תיראה אותו (ההתגלות, 
מזהיר  המישפט,  בעת  באנשים  ולתמוך  לאירוע  האנושות  את  להכין  כדי   .(7 א׳, 

אלהים בפרק י״ד של ההתגלות את העולם בבשורה של שלושת המלאכים:

הבשורה האחרונה של האזהרה

וכתוב אחר־כך: ״ֵּבית־ַהִּדין ֵיֵׁשב…״ (דניאל, ז׳, 26). דניאל רואה ״ַעד ֲאֶׁשר ִּכְסאֹות 
עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֵׁשְרתּוהּו,  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָיַׁשב…  ַהָּיִמים  ְוַעִּתיק  ָהָעְמדּו, 
לנביא  מוצגת  היתה  כך   .(10-9 ז׳,  (דניאל,  ִנְפָּתחּו  ּוְסָפִרים  ָיַׁשב  ֵּבית־ַהִדין  ְלָפָניו. 

נקודת מפנה גדולה וחגיגית של יום־הדין שייתן דין־וחשבון על 
טבע ודרך־חיים של כל אחד ואחד מבני־האדם.

״… זה:  מסביר  יוחנן  הנביא  נפתחו״.  ש״ספרים  מדובר 
ִמּתֹוך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם 
ָבִרים ַהְּכּתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם״ (ההתגלות, כ׳,  ַהדְּ
י׳, 20)  השמות (לוקס,  נכתבו  בהם  השמיים  ספרי  מתוך   .(12
והדברים (מתי, י״ב, 37-36), ייצאו ּפסקי־הדין.  כל הכוונות נסת־

רות ויוזמות יתייצבו ברציפות, כי האדון ״ֲאֶׁשר ַּגם יֹוִציא ָלאֹור 
(הר־ ַהֵּלב״  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ְיַגֶּלה  ְוַגם  ַהחֶֹׁשְך  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ו״ִּכי   ,(5 ד׳,  הקורינתים,  אל  אשונה 
י״ב,  ְוִאם־ָרע״ (קהלת,  ִאם־טֹוב  ָּכל־ֶנְעָלם  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא 

.(14
בפני  יעמדו  ישוע  מאמיני  של  חייהם  אז  הספרים  כשייפתחו 
ְוִאם  ִמֵּבית־ֱאֹלִהים.  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְתִחיל  ֵעת  ״ֶׁשֲהֵרי  דין־האדון: 
ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים?״ (אגרת פטרוס הראשונה, ד׳, 17). המישפט 
שאי־ מיוחד  אירוע  יהיה  והוא  מאוחר  יותר  יהיה  האפיקורסים  על 

ראשונים,  באנשים  תתחיל  החקירה  עצמו.  למישפט  קשור  נו 
ושם  שם  כל  ייזכר  בבני־זמננו.  ותסתיים  הבאים  בדורות  אחר־כך 
ומעשהו של כל אחד ייחקר בקפדנות. אחדים יתקבלו ואחרים ייפ־

סלו. עׂשרת־הדיברות הם קנה־המידה להערכת החיים והטבע של 
בן־אדם. לכן מעייצת הברית־החדשה: ״ַּדְברּו ַוֲעׂשּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים 

ְלִהיָּׁשֶפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות (עׂשרת־הדיברות )״ (אגרת יעקב, ב׳, 12).
שמו־ סליחה,  להם  שאין  כתובים  חטאים  ישנם  שלמישהו  יימצאו  בספרים  אם 
ִמִּסְפִרי״  ֶאְמֶחנּו  ָחָטא־ִלי  ֲאֶׁשר  ״...ִמי  מזהיר:  האדון  מספר־החיים.  יימחנו  תיהם 
(שמות, ל״ב, 33). מול השמות של כל אלה שהתחרטו בכנות בחטאיהם ואשר קיבלו 
ידעו  הם  א׳, 12).  (יוחנן,  לאלוהים  בנים  להיות  ּתוקף  יתן  בשמו  ומאמינים  ישוע  את 
שישוע הוא צדיק ושכל עושה צדקה נולד ממנו (אגרת יוחנן א׳; 2, 29). לכן יימצאו 
לחיי־ ראויים  שהם  להם  ויודיעו  יימחו  חטאיהם  לעׂשרת־הדיברות,  מתאימים  חייהם 
עולם, כי אלוהים אומר: ״ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְּפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר״ 
עֹוֵׂשי  ״ְוֵיְצאּו  כי  הטוב,  עושי  של  חייהם  בתקומת  ישתתפו  הם   .(25 מ״ג,  (ישעיה, 

ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל חִּיים״ (יוחנן, ה׳, 29; הראשונה להתסלוניקים, ד׳, 16-14).
האדון מבטיח לכל אחד שיפתח לו את לבו: ״ַהְמַנֵּצַח ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא 

ֶאְמָחה ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפִני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו״ (ההת־
גלות ג׳, 5).  ההגנה הזאת של ישוע על האנשים לפני כס החסד (אל העברים, ד׳, 14-
16) היא חלקה הגאולה חשובה באותה מידה כמותו בצליבה. (אל העברים, ד׳, 24). 
המאמין  כל  יוכל  ובאמצעותה  העליון  לכס  דרך  סלל  ישוע 
לעמוד לפני האדון. ״ַעל ֵּכן ִנְקְרָבה ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד 
ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה״ (אל העברים, 
ד׳, 16). ישוע מגן עלינו כי נתן חייו לפיוס בינינו לאלוהינו ואו־

מר לאלה הרוצים ללכת בעקבותיו: ״ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי 
רּוַח;  ּוְנמּוְך  ֲאִני  ָעָנו  ִּכי  י,  ִמְּמנִּ ְוִלְמדּו  הדיברות)  (עׂשרת 
ַמָּׂשִאי״  ְוַקל  ָנִעים  ֻעִּלי  ִּכי  ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַמְרּגֹוַע  ִּתְמְצאּו 

(מתי, י״א, 30-29; יוחנן, ה׳, 3).
כך  שלנו,  המצפון  מתעורר  רוח־הקודש  כשבאמצעות 
החטא  של  והצרה  הכוח  הם  מה  להבין  מתחילים  אנחנו 
ביננו  הפריד  שהחטא  להבין  מתחילים  אנחנו  ממנו.  ולסלוד 
לבין אלהים ושאנחנו משועבדים על־ידי הרשע. ככל שאנחנו 
מגבירים את מאמצינו להיפטר ממנו כך הולכת וגדלה הב־
אנחנו  טומאה.  מלאים  ולבינו  כוונותינו  חולשתנו.  של  נתנו 
רואים שחיינו מלאים אנוכיות וחטא. מטרתינו – היא סליחה, 
טהרה וחירות. מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע להרמוניה 
עם אלהים? אנו צריכים ביטחון, מחילה מן השמיים, שלום 
ואהבה בלבינו. בלתי־אפשרי לרכוש כל הדברים האלה בעד 
כחסד־אלהים  אותם  לנו  נותן  ואלהים  ויכולת  שילטון,  כסף, 
״ַוֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף...ְּבלֹוא־ֶּכֶסף״ (ישעיה, נ״ה, 1). והם יהיו 
שלנו, אם רק נושיט להם ידנו וניקח אותם, כי האדון אומר: 
״ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו״ (ישעיה, א׳, 18). ״ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם״ (יחזקאל, ל״ו, 26).
אם היכרנו בחטאינו והחלטנו להתחיל את החיים החדשים עם אלהים אז נוכל 
לבוא אליו ולבקשו שיישכח את חטאינו ויתן לנו לב חדש. ״ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, 
ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה״ (אגרת יוחנן 
שאמר.  מה  את  שיעשה  בו  לבטוח  יכולים  אנו   .(13 כ״ח,  משלי,   ;9 א׳,  הראשונה, 
לרשותנו ברגע שאנו נקבלו באמונה. לא נוכל לכפר את חטאי  מתת־אלהים יהפוך 
אל  י״ג, 32;  (ירמיה,  עצמו  בכוחות  קדושה  ולהשיג  לבנו  את  לחדש  נוכל  לא  עברנו, 
האפסים, ב׳, 8). אך אלהים מבטיח שיעשה את זה בעזרתו של ישוע. עלינו לבטוח 
בהבטחה כזו ואז ישוע יעמוד כמליץ־יושר עלינו לפני כס החסד. ״ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש 
ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב – ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ַהַּצִּדיק. ְוהּוא ַּכָּפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו, ְוֹלא ַעל 

ֲחָטֵאינּו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם״ (אגרת יוחנן הראשונה, ב׳, 2-1).

כלשהו שקיים אי־פעם בעולם… אי־אפשר לקבל מושג על       
מיספר קרבנותיה (כ־50 מליון איש) ואין מספיק כוח־דמיון 
 Rationlismus in Europa, volume 2,) לתאר את ייסוריהם״

.( page 32
7.  7.  ְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוקְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוק  ((דניאלדניאל,, ז ז׳, 25)׳, 25)

האפיפיורות שינתה למעׂשה 
הם  עׂשרת־הדיברות.  את 
קתולי  מהקטיכיזיס  הוציאו 
שאוסרת  המיצווה  את 
ואת  לאיקונין  השתחוות 
ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור  המיצווה 

הם  ס״ו, 7-2)  ישעיה,  כ׳, 11-8;  (שמות,  ְלַקְּדׁשֹו״  ַהּשַָּׁבת 
החליפו ״את שבת״ ביום ראשון שמקורו ביום עבודת שמש 
פגני שאלהים אף פעם לא קבע כיום עבודת־אלהים ושלא 
ישוע ולא שליחים לא זכרו.  (לוקס, ד׳, 16; מתי כ״ד, 20; 

מעׂשי שליחים י״ג, 44-42).

שך 1,260 שנים. הזמן התחיל מפקודת יוסטיניאנס (הכ־
נסייה קיבלה מהמדינה את השילטון המחוקק) ומהניצחון 
על גותים מיזרחיים בשנת 538 לספירה והסתיים בשנת 

כשנפוליאון   1798
לקח בשבי את הא־
שרו־ והודיע  פיפיור 

רּפובליקה  היא  מא 
כך  על  (מפורט 
בספר  לקרוא  ניתן 
גדולה״   ״המערכה 

המומלץ מאיתנו).

זז׳, ׳ ((דניאלדניאל, ,  ִעיָדן  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ִעיָדן ְוִיָּנְּתנּו  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ְוִיָּנְּתנּו     . .88
(25

יוצא  ימים.   360 כולל  והוא  כשנה  ה״זמן״  מחושב  בּתנ״ך 
מכאן ש-31/2 שנים שוות ל-1,260 ימים. יום אחד בנבואה 
שווה לשנה רגילה (יחזקאל, ד׳, 6; במדבר, י״ד, 34). זאת 
אומרת שתקופת שליטת אפיפיורים היתה חייבת להימ־

עת המישפט

״…ַעד ֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ֶאֶבן… ָּפְגָעה ְּבַרְגֵלי ַהֶּצֶלם…  
ְוִׁשְּבָרה אֹוָתן ִלְרִסיִסים״ (דניאל ב׳ 34).

בסיום ראה הנביא דניאל שבזמן שהאנשים מנסים לאחד את 
ומלחמות,  קטסטרופות  מתחוללות  כולו  ובעולם  אירופה  אומות 
אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס 
והצקה אותו לעפר. האבן הזאת היא בואו של ישוע המשיח (דניאל  ב׳ 
35-34, 44). ישוע יבוא עם העננים ועם מלאכיו וכל עין תיראה אותו (ההתגלות, 
מזהיר  המישפט,  בעת  באנשים  ולתמוך  לאירוע  האנושות  את  להכין  כדי   .(7 א׳, 

אלהים בפרק י״ד של ההתגלות את העולם בבשורה של שלושת המלאכים:

הבשורה האחרונה של האזהרה



הבׂשורה הראשונה:
״ִיְראּו ֶאת ֱאֹלִהים ּוְתנּו לֹו ָּכבֹוד, ִּכי ָּבָאה ֵעת ִמְׁשָּפטֹו. 
ּוַמַעְינֹות  ְוַהָּים  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוֵׂשה  ִהְׁשַּתֲחוּו 

ַהַּמִים״ (ההתגלות, י״ד 7-6).
המיש־ על  להרהר  לנו  קוראת  הזאת  הבשורה 

ש״בית־הדין  העת  הוא  כי  בשמים  עכשיו  הקורה  פט 
להשתחוות  לאנושות  וקראו  התישב״ 
לק־ בניגוד  אולם  וארץ.  שמים  לעושה 
מבינינו  רבים  הזאת  ריאה 
בתורת  להאמין  ממשיכים 
הבלתי־מוכחת.  האבולוציה 
לאנשים  נותן  אלהים  הרי 
הסדר  היופי,  שכל  להבין 
כולה  בטבע  והחוקים 
הרו־ (אל  אקראי.  בדבר  מדובר  פה  ואין  ממנו  יוצאים 

נותן  שהוא  לאנשים  מזכיר  אלהים   .(21-20 א׳,  מים, 
ולהשתחוות,  לאהבתנו  ראוי  הוא  ולכן  לבני־האדם  הכל 
(עׂשרת־הדיברות  תורתו  את  לקיים  זה  הדבר  ופירוש 
ֱאֹלֵהים,  ַאֲהַבת  ִהיא  זֹאת  ״ֵהן  כי   ,(17-1 כ׳,  בשמות, 
ּתֹוָרה  ִמְּׁשַמע  ָאְזנֹו  ִמְצוֹוָתיו״ ו״ֵמִסיר  ֶאת  ֶׁשִּנְׁשמֹר 
 ;3 ה׳,  הראשונה,  יוחנן  (אגרת  ּתֹוֵעָבה״  ַּגם־ְּתִפָּלתֹו 
לגלות  הדבר  פירוש   – לאלהים  להלל   .(9 כ״ח,  משלי, 
את אופיו שבעׂשרת־הדיברות, באופינו ולהכיר איתו את 

מקורבותינו.

חותם אלהים
כבורא־העולם:  אלהים  על  מראה  הרביעית  הדיברה 
ֵׁשֶׁשת־ָיִמים  ִּכי  ְלַקְּדׁשֹו…  ַהַּׁשָּבת  ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור 
ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהָּים ְוֶאת־

ְיהָוה  ֵּבַרְך  ַעל־ֵּכן  ִביִעי  ַהׁשְּ ַּבּיֹום  ַוָּיַנח  ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבם 
זאת   .(11-8 כ׳,  (שמות,  ַוְיַקְּדֵׁשהּו״  ַהַּׁשָּבת  ֶאת־יֹום 
בשמו  לבורא־העולם  הקוראת  היחידה  הדיברה  היא 

ומראה מי קבע את התורה 
בתוכה  נכלל  לכן  בראשית. 
מצרפת  אלהים״,  ״חותם 

אמיתות  כהוכחת  לתורתו 
הקדיש  אלהים  חיבור.  וכוח 
בו  כי  שביעי  יום־יום  את 
אשר־ מכל־מלאכתו  שבת 

ב׳,  (בראשית,  לעשות.  ברא 
הזה  היום  הזמנים.  ובכל  לכולם  בת־תוקף  והיא   (3-1
זכור  כבוד.  וביראת  בתודה  אלהים  את  להזכירו  מיועד 
של  אות  היא  השבת  שמירת  לקדשו״.  השבת  את־יום 
ַקֵּדׁשּו  ״ְואֶת־ַׁשְּבתֹוַתי  לאלהים:  ביננו  ואהבה  נאמנות 
ְוָהיּו ְלאֹות ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם״ 
(יחזקאל, כ׳, 20; ישעיה, נ״ו, 7-2; שמות, ל״א, 17-13).

מבראשית ציינו את הדיברה הרביעית בשבת ולא 
שעׂשרת־הדיברות  הסביר  בעצמו  ישוע  ראשון.  ביום 
ֶאת  ל  ְלַבטֵּ ֶׁשָּבאִתי  ַּתְחְׁשבּו  ״ַאל  בלתי־משתנות:  הן 
ִאם  ִּכי  ְלַבֵּטל  ַּבאִתי  ֹלא  ַהְּנִביִאים;  ֶאת  אֹו  ַהּתֹוָרה 
ְלַקֵּים. ָאֵמן. אֹוֵמר. ֲאִני ָלֶכם, ַעד ֲאֶׁשר ַיַעְברּו ַהָּׁשַמִים 
ְוָהָאֶרץ ַאף יֹוד ַאַחת אֹו ָּתג ֶאַחד ֹלא ַיַעְברּו ִמן ַהּתֹוָרה 

ֶטֶרם ִיְתקֵֹּים ַהּכֹל״ (מתי, ה׳ 18-17).   בְּ

הבׂשורה השנייה:
ָּכל  ֶאת  ִהְׁשְקָתה  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה  ָּבֶבל  ָנְפָלה  ״ָנְפָלה 

ַהּגֹוִים ִמֵּיין ֲחרֹון ַּתְזנּוָתּה״ (ההתגלות, י״ד, 8).
בבל  שם  כי   ,9 י״א,  בבראשית  הוא  ״בבל״  מקור 
יהוה שפת כל־הארץ. בתנ״ך משתמשים במילה ״בבל״ 

לציין צורות שונות של דת כזב.
בתנ״ך  כזונה.  י״ז  בפרק  מצונתן  בבל 
המת־ בית־ישראל  את  הזונה  מסמלת 

י״ז,  יחזקאל,   ;20 ג׳,  (ירמיה,  חרט 
ְלבּוָׁשה  ״ָהְיָתה  הזונה   .(35
ְּבָזָהב  ֶטת  ּוְמֻקׁשֶּ ְוָׁשִני  ַאְרָּגָמן 
ְּבָיָדּה  ּוְפִניִנם;  ְיָקָרה  ְוֶאֶבן 
ּתֹוֵעבֹות  ְמֵלָאה  ָזָהב  ּכֹוס 
ְוַעל  ַּתְזנּוָתה,  ְוֻטָמאּות 
ֵׁשם,  ָּכתּוב  ִמְצָחה 
ֵאם  ַהְּגדֹוָלה,  ׳ָּבֵבל  סֹוד: 
ְלזֹונֹות ּוְלתֹוֲעבֹות ָהָאֶרץ׳״ 
ה ִׁשּכֹוָרה  (ההתגלות, י,ז, 5-4). הנביא רואה גם ש״ָהִאׁשָּ
י״ז,  (ההתגלות  ֵיׁשּוַע״  ֵעֵדי  ּוִמַּדם  דּוִׁשים  ַהקְּ ִמַּדם 
ֵהם  ָהָראִׁשים  ״ִׁשְבַעת  בבל:  על  לו  מדובר  והלאה   .(6
ִׁשְבָעה ָהִרים ֲאֶׁשר ָהִאָׁשה יֹוֶׁשֶבת ֲעֵליֶהם (ההתגלות 
ַהְּגדֹוָלה  ָהִעיר  ִהיא  ָרִאיָתה  ֲאֶׁשר  ְוָהִאָׁשה   ,(9 י״ז, 

ַהמֹוֶלֶכת ַעל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ״ (ההתגלות, י״ז, 18).

בבל מיסטית
השילטון המתואר כאן הוא רומא של האפיפיורים, ז״א 
ושני  ארגמון  הרים.  שיבעה  על  היושבת  הגדולה  העיר 
ופנינם  יקרה  ואבן  זהב  והגמונים.  חשמנים  צבעי  הם 
אין  האפיפיורות.  של  העצומה  העשירות  את  מתארים 
שהוא  עליו  להגיד  אפשר  שהיה  בעולם  אחר  שילטון 
״שכורה מדם הקדושים״ כעל הכנסייה הזאת שרדפה 

באכזריות את חסידי ישוע.
מאושמת  הגדולה  בבל 
״מלאה  שהיה  כבד  בחטא 
תזנותה״.  וטמאות  תועבות 
שהיא  מושכר  זהב  כוס 

לא  מסמל  כולו  לעולם  מגישה 
אנטי־ תורות  אלא  התורה  את 

נצח  יבחריסטיה,   כגון  נוצריות, 
נשמה, עינויי גיהנום,  הקרה למרים 

ובעיקר קדושת יום־ראשון.
הגדולה״  בבל  נפלה  ״נפלה  מכוונת  אזהרה 
אחר־ אולם  טהורים,  היו  שפעם  דת  לאיגודי  שייכת 

כי  רומית  לכנסייה  ורק  אך  מכוונת  לא  היא  נפלו.  כך 
בבל  בשיפלות.  שנים  מאות  כבר  נמצאת  הכנסייה 
הכנסיות  מסמלות  בנותיה  לזונות״.  כ״אם  מתוארת 
וההולכות  רומא  של  לא־נוצריות  בתורות  התומכות 
וההתרחקות  הרוחני  החושך  למרות  אולם  בדרכיה. 
של  המכריע  הרוב  עוד  אלו  בכנסיות  ישנם  מאלהים 
בבבל  עוד  הנשארים  אלהים  ילדי  כל  ישוע.  חסידי 
ישמעו את קולו המלאך״ ״ָנְפָלה ָנְפָלה ָּבֶבל ַהְּגדֹוָלה״ 
יעזבו  והם   (14 י״ח,  (ההתגלות,  ַעִּמי״  ִמֶּמָנה,  ו״ְצאּו 

סופית את הכנסיות המושפלות.

הבׂשורה השלישית:
״ָּכל ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה ַלַחָּיה ּוְלַצְלָמּה ּוְמַקֵּבל ָּתו ַעל ִמְצחֹו 
ַהָּמזּוג  ֱאֹלִהים  ֲחרֹון  ִמֵּיין  ִיְׁשֶּתה  הּוא  גַּם  ָידֹו,  ַעל  אֹו 

ְּבכֹוס ַזְעמֹו...״ (ההתגלות, י״ד, 10-9).
להבהיר  צריכים  אנו  הבשורה  את  להבין  כדי   
לעצמנו את האיורים הסימליים בהם אנחנו משתמשים 

כאן.

החיה
מתוא־ היתה  בה  שמדובר  החיה 

 .10-1 י״ג,  בההתגלות  רת 
ובין  ״החיה״  בין  ההשוואה 
מדני־ קטנה״  אחרת,  ״קרן 
ברורה  תמונה  נותנת  ז׳  אל 
השיל־ באותו  כאן  שמדובר 

טון, ז״א באפיפיורות.
גם ה״קרן קטנה״  וגם״החיה״ 
חילול־הקודש  שילטון  מהווים 

(ההתגלות, י״ג, 6), הרודף את מאמיני ישוע (ההתגלגות, 
י״ג, 7) שיצא מרומא הפגנית (ההתגלות, י״ג, 2), כדי לשלוט 
1,260 שנה. ואחרי זה  אמורה שליטתה להיות כ״ָטבּוַח 

ַלָּמֶות״  (ההתגלות, י״ג, 3, 10;  ס׳׳ 8 בעמוד 3).
להרפא  היתה  אמורה  הזאת  המות״  ״מכת  אך 
בחזרה (ההתגלות, י״ג, 3). זה קרא למעשה בעת ההס־

בר בשנת 1870 שתורת אלהים היא נכונה בהחלט וגם 
ותיקן  לוטרניים.  חתימת־הסכמים  בעת   1929 בשנת 

שיטחה  את  אז  קיבלה 
כס־ תמיכה  בריבונותה, 
הזכויות  וכל  גדולה  פית 
המגיעות  הדיפלומטיות 
מאז  ריבונית.  למדינה 
בינ־ לדיפלומטיה  שתודות 
כספית,  ועוצמה  לאומית 

גדלה ותיקן בחזרה בשליטונה והשפעתה. מכת המוות 
נירפאה.

לטפל  עלינו  ו״תיאורה״  ל״החיה״  שנעבור  לפני 
בעוד ״חיה־שילטון״ בההתגלות, י״ג.

חיה אחרת
הנביא ״ָרָאה ַחָּיה ַאֶחֶרת עֹוָלה ִמן ָהָאֶרץ. ָהיּו ָלּה ְׁשֵּתי 

ַקְרַנִים ּדֹומֹות ְלַקְרֵני ָׂשה״ (ההתגלות, י״ג, 11).
בעת שהחיות הקדומות עלו ״ִמן ַהָּים״, המסמל את 
(ההתגלות,  ּוְלׁשֹונֹות״  ְוֻאּמֹות  ֵהם,  ַוֲהמֹוִנים  ״ַעִּמים 
י״ז, 15), החיה הזאת ״עֹוָלה ִמן ָהָאֶרץ״. במקום הפלת 

מישהו  של  שילטונו 
לשילטון  ועלייה 
במקומו כובשת 
את  האומה 
הבלתי־ השטח 

כה  עד  מיושב 
בהדרגה  ומתפתחת 

שהיא  כמובן  ובשלום. 
גדולה  בצפיפות  החיים  העמים  מבין  לעלות  יכלה  לא 

וכתוב אחר־כך: ״ֵּבית־ַהִּדין ֵיֵׁשב…״ (דניאל, ז׳, 26). דניאל רואה ״ַעד ֲאֶׁשר ִּכְסאֹות 
עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֵׁשְרתּוהּו,  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָיַׁשב…  ַהָּיִמים  ְוַעִּתיק  ָהָעְמדּו, 
לנביא  מוצגת  היתה  כך   .(10-9 ז׳,  (דניאל,  ִנְפָּתחּו  ּוְסָפִרים  ָיַׁשב  ֵּבית־ַהִדין  ְלָפָניו. 

נקודת מפנה גדולה וחגיגית של יום־הדין שייתן דין־וחשבון על 
טבע ודרך־חיים של כל אחד ואחד מבני־האדם.

״… זה:  מסביר  יוחנן  הנביא  נפתחו״.  ש״ספרים  מדובר 
ִמּתֹוך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם 
ָבִרים ַהְּכּתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם״ (ההתגלות, כ׳,  ַהדְּ
י׳, 20)  השמות (לוקס,  נכתבו  בהם  השמיים  ספרי  מתוך   .(12
והדברים (מתי, י״ב, 37-36), ייצאו ּפסקי־הדין.  כל הכוונות נסת־

רות ויוזמות יתייצבו ברציפות, כי האדון ״ֲאֶׁשר ַּגם יֹוִציא ָלאֹור 
(הר־ ַהֵּלב״  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ְיַגֶּלה  ְוַגם  ַהחֶֹׁשְך  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ו״ִּכי   ,(5 ד׳,  הקורינתים,  אל  אשונה 
י״ב,  ְוִאם־ָרע״ (קהלת,  ִאם־טֹוב  ָּכל־ֶנְעָלם  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא 

.(14
בפני  יעמדו  ישוע  מאמיני  של  חייהם  אז  הספרים  כשייפתחו 
ְוִאם  ִמֵּבית־ֱאֹלִהים.  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְתִחיל  ֵעת  ״ֶׁשֲהֵרי  דין־האדון: 
ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים?״ (אגרת פטרוס הראשונה, ד׳, 17). המישפט 
שאי־ מיוחד  אירוע  יהיה  והוא  מאוחר  יותר  יהיה  האפיקורסים  על 

ראשונים,  באנשים  תתחיל  החקירה  עצמו.  למישפט  קשור  נו 
ושם  שם  כל  ייזכר  בבני־זמננו.  ותסתיים  הבאים  בדורות  אחר־כך 
ומעשהו של כל אחד ייחקר בקפדנות. אחדים יתקבלו ואחרים ייפ־

סלו. עׂשרת־הדיברות הם קנה־המידה להערכת החיים והטבע של 
בן־אדם. לכן מעייצת הברית־החדשה: ״ַּדְברּו ַוֲעׂשּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים 

ְלִהיָּׁשֶפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות (עׂשרת־הדיברות )״ (אגרת יעקב, ב׳, 12).
שמו־ סליחה,  להם  שאין  כתובים  חטאים  ישנם  שלמישהו  יימצאו  בספרים  אם 
ִמִּסְפִרי״  ֶאְמֶחנּו  ָחָטא־ִלי  ֲאֶׁשר  ״...ִמי  מזהיר:  האדון  מספר־החיים.  יימחנו  תיהם 
(שמות, ל״ב, 33). מול השמות של כל אלה שהתחרטו בכנות בחטאיהם ואשר קיבלו 
ידעו  הם  א׳, 12).  (יוחנן,  לאלוהים  בנים  להיות  ּתוקף  יתן  בשמו  ומאמינים  ישוע  את 
שישוע הוא צדיק ושכל עושה צדקה נולד ממנו (אגרת יוחנן א׳; 2, 29). לכן יימצאו 
לחיי־ ראויים  שהם  להם  ויודיעו  יימחו  חטאיהם  לעׂשרת־הדיברות,  מתאימים  חייהם 
עולם, כי אלוהים אומר: ״ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְּפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר״ 
עֹוֵׂשי  ״ְוֵיְצאּו  כי  הטוב,  עושי  של  חייהם  בתקומת  ישתתפו  הם   .(25 מ״ג,  (ישעיה, 

ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל חִּיים״ (יוחנן, ה׳, 29; הראשונה להתסלוניקים, ד׳, 16-14).
האדון מבטיח לכל אחד שיפתח לו את לבו: ״ַהְמַנֵּצַח ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא 

ֶאְמָחה ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפִני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו״ (ההת־
גלות ג׳, 5).  ההגנה הזאת של ישוע על האנשים לפני כס החסד (אל העברים, ד׳, 14-
16) היא חלקה הגאולה חשובה באותה מידה כמותו בצליבה. (אל העברים, ד׳, 24). 
המאמין  כל  יוכל  ובאמצעותה  העליון  לכס  דרך  סלל  ישוע 
לעמוד לפני האדון. ״ַעל ֵּכן ִנְקְרָבה ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד 
ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה״ (אל העברים, 
ד׳, 16). ישוע מגן עלינו כי נתן חייו לפיוס בינינו לאלוהינו ואו־

מר לאלה הרוצים ללכת בעקבותיו: ״ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי 
רּוַח;  ּוְנמּוְך  ֲאִני  ָעָנו  ִּכי  י,  ִמְּמנִּ ְוִלְמדּו  הדיברות)  (עׂשרת 
ַמָּׂשִאי״  ְוַקל  ָנִעים  ֻעִּלי  ִּכי  ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַמְרּגֹוַע  ִּתְמְצאּו 

(מתי, י״א, 30-29; יוחנן, ה׳, 3).
כך  שלנו,  המצפון  מתעורר  רוח־הקודש  כשבאמצעות 
החטא  של  והצרה  הכוח  הם  מה  להבין  מתחילים  אנחנו 
ביננו  הפריד  שהחטא  להבין  מתחילים  אנחנו  ממנו.  ולסלוד 
לבין אלהים ושאנחנו משועבדים על־ידי הרשע. ככל שאנחנו 
מגבירים את מאמצינו להיפטר ממנו כך הולכת וגדלה הב־
אנחנו  טומאה.  מלאים  ולבינו  כוונותינו  חולשתנו.  של  נתנו 
רואים שחיינו מלאים אנוכיות וחטא. מטרתינו – היא סליחה, 
טהרה וחירות. מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע להרמוניה 
עם אלהים? אנו צריכים ביטחון, מחילה מן השמיים, שלום 
ואהבה בלבינו. בלתי־אפשרי לרכוש כל הדברים האלה בעד 
כחסד־אלהים  אותם  לנו  נותן  ואלהים  ויכולת  שילטון,  כסף, 
״ַוֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף...ְּבלֹוא־ֶּכֶסף״ (ישעיה, נ״ה, 1). והם יהיו 
שלנו, אם רק נושיט להם ידנו וניקח אותם, כי האדון אומר: 
״ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו״ (ישעיה, א׳, 18). ״ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם״ (יחזקאל, ל״ו, 26).
אם היכרנו בחטאינו והחלטנו להתחיל את החיים החדשים עם אלהים אז נוכל 
לבוא אליו ולבקשו שיישכח את חטאינו ויתן לנו לב חדש. ״ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, 
ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה״ (אגרת יוחנן 
שאמר.  מה  את  שיעשה  בו  לבטוח  יכולים  אנו   .(13 כ״ח,  משלי,   ;9 א׳,  הראשונה, 
לרשותנו ברגע שאנו נקבלו באמונה. לא נוכל לכפר את חטאי  מתת־אלהים יהפוך 
אל  י״ג, 32;  (ירמיה,  עצמו  בכוחות  קדושה  ולהשיג  לבנו  את  לחדש  נוכל  לא  עברנו, 
האפסים, ב׳, 8). אך אלהים מבטיח שיעשה את זה בעזרתו של ישוע. עלינו לבטוח 
בהבטחה כזו ואז ישוע יעמוד כמליץ־יושר עלינו לפני כס החסד. ״ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש 
ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב – ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ַהַּצִּדיק. ְוהּוא ַּכָּפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו, ְוֹלא ַעל 

ֲחָטֵאינּו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם״ (אגרת יוחנן הראשונה, ב׳, 2-1).

כלשהו שקיים אי־פעם בעולם… אי־אפשר לקבל מושג על       
מיספר קרבנותיה (כ־50 מליון איש) ואין מספיק כוח־דמיון 
 Rationlismus in Europa, volume 2,) לתאר את ייסוריהם״

.( page 32
7.  7.  ְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוקְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוק  ((דניאלדניאל,, ז ז׳, 25)׳, 25)

האפיפיורות שינתה למעׂשה 
הם  עׂשרת־הדיברות.  את 
קתולי  מהקטיכיזיס  הוציאו 
שאוסרת  המיצווה  את 
ואת  לאיקונין  השתחוות 
ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור  המיצווה 

הם  ס״ו, 7-2)  ישעיה,  כ׳, 11-8;  (שמות,  ְלַקְּדׁשֹו״  ַהּשַָּׁבת 
החליפו ״את שבת״ ביום ראשון שמקורו ביום עבודת שמש 
פגני שאלהים אף פעם לא קבע כיום עבודת־אלהים ושלא 
ישוע ולא שליחים לא זכרו.  (לוקס, ד׳, 16; מתי כ״ד, 20; 

מעׂשי שליחים י״ג, 44-42).

שך 1,260 שנים. הזמן התחיל מפקודת יוסטיניאנס (הכ־
נסייה קיבלה מהמדינה את השילטון המחוקק) ומהניצחון 
על גותים מיזרחיים בשנת 538 לספירה והסתיים בשנת 

כשנפוליאון   1798
לקח בשבי את הא־
שרו־ והודיע  פיפיור 

רּפובליקה  היא  מא 
כך  על  (מפורט 
בספר  לקרוא  ניתן 
גדולה״   ״המערכה 

המומלץ מאיתנו).

זז׳, ׳ ((דניאלדניאל, ,  ִעיָדן  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ִעיָדן ְוִיָּנְּתנּו  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ְוִיָּנְּתנּו     . .88
(25

יוצא  ימים.   360 כולל  והוא  כשנה  ה״זמן״  מחושב  בּתנ״ך 
מכאן ש-31/2 שנים שוות ל-1,260 ימים. יום אחד בנבואה 
שווה לשנה רגילה (יחזקאל, ד׳, 6; במדבר, י״ד, 34). זאת 
אומרת שתקופת שליטת אפיפיורים היתה חייבת להימ־

עת המישפט

״…ַעד ֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ֶאֶבן… ָּפְגָעה ְּבַרְגֵלי ַהֶּצֶלם…  
ְוִׁשְּבָרה אֹוָתן ִלְרִסיִסים״ (דניאל ב׳ 34).

בסיום ראה הנביא דניאל שבזמן שהאנשים מנסים לאחד את 
ומלחמות,  קטסטרופות  מתחוללות  כולו  ובעולם  אירופה  אומות 
אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס 
והצקה אותו לעפר. האבן הזאת היא בואו של ישוע המשיח (דניאל  ב׳ 
35-34, 44). ישוע יבוא עם העננים ועם מלאכיו וכל עין תיראה אותו (ההתגלות, 
מזהיר  המישפט,  בעת  באנשים  ולתמוך  לאירוע  האנושות  את  להכין  כדי   .(7 א׳, 

אלהים בפרק י״ד של ההתגלות את העולם בבשורה של שלושת המלאכים:

הבשורה האחרונה של האזהרה

וכתוב אחר־כך: ״ֵּבית־ַהִּדין ֵיֵׁשב…״ (דניאל, ז׳, 26). דניאל רואה ״ַעד ֲאֶׁשר ִּכְסאֹות 
עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֵׁשְרתּוהּו,  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָיַׁשב…  ַהָּיִמים  ְוַעִּתיק  ָהָעְמדּו, 
לנביא  מוצגת  היתה  כך   .(10-9 ז׳,  (דניאל,  ִנְפָּתחּו  ּוְסָפִרים  ָיַׁשב  ֵּבית־ַהִדין  ְלָפָניו. 

נקודת מפנה גדולה וחגיגית של יום־הדין שייתן דין־וחשבון על 
טבע ודרך־חיים של כל אחד ואחד מבני־האדם.

״… זה:  מסביר  יוחנן  הנביא  נפתחו״.  ש״ספרים  מדובר 
ִמּתֹוך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם 
ָבִרים ַהְּכּתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם״ (ההתגלות, כ׳,  ַהדְּ
י׳, 20)  השמות (לוקס,  נכתבו  בהם  השמיים  ספרי  מתוך   .(12
והדברים (מתי, י״ב, 37-36), ייצאו ּפסקי־הדין.  כל הכוונות נסת־

רות ויוזמות יתייצבו ברציפות, כי האדון ״ֲאֶׁשר ַּגם יֹוִציא ָלאֹור 
(הר־ ַהֵּלב״  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ְיַגֶּלה  ְוַגם  ַהחֶֹׁשְך  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ו״ִּכי   ,(5 ד׳,  הקורינתים,  אל  אשונה 
י״ב,  ְוִאם־ָרע״ (קהלת,  ִאם־טֹוב  ָּכל־ֶנְעָלם  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא 

.(14
בפני  יעמדו  ישוע  מאמיני  של  חייהם  אז  הספרים  כשייפתחו 
ְוִאם  ִמֵּבית־ֱאֹלִהים.  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְתִחיל  ֵעת  ״ֶׁשֲהֵרי  דין־האדון: 
ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים?״ (אגרת פטרוס הראשונה, ד׳, 17). המישפט 
שאי־ מיוחד  אירוע  יהיה  והוא  מאוחר  יותר  יהיה  האפיקורסים  על 

ראשונים,  באנשים  תתחיל  החקירה  עצמו.  למישפט  קשור  נו 
ושם  שם  כל  ייזכר  בבני־זמננו.  ותסתיים  הבאים  בדורות  אחר־כך 
ומעשהו של כל אחד ייחקר בקפדנות. אחדים יתקבלו ואחרים ייפ־

סלו. עׂשרת־הדיברות הם קנה־המידה להערכת החיים והטבע של 
בן־אדם. לכן מעייצת הברית־החדשה: ״ַּדְברּו ַוֲעׂשּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים 

ְלִהיָּׁשֶפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות (עׂשרת־הדיברות )״ (אגרת יעקב, ב׳, 12).
שמו־ סליחה,  להם  שאין  כתובים  חטאים  ישנם  שלמישהו  יימצאו  בספרים  אם 
ִמִּסְפִרי״  ֶאְמֶחנּו  ָחָטא־ִלי  ֲאֶׁשר  ״...ִמי  מזהיר:  האדון  מספר־החיים.  יימחנו  תיהם 
(שמות, ל״ב, 33). מול השמות של כל אלה שהתחרטו בכנות בחטאיהם ואשר קיבלו 
ידעו  הם  א׳, 12).  (יוחנן,  לאלוהים  בנים  להיות  ּתוקף  יתן  בשמו  ומאמינים  ישוע  את 
שישוע הוא צדיק ושכל עושה צדקה נולד ממנו (אגרת יוחנן א׳; 2, 29). לכן יימצאו 
לחיי־ ראויים  שהם  להם  ויודיעו  יימחו  חטאיהם  לעׂשרת־הדיברות,  מתאימים  חייהם 
עולם, כי אלוהים אומר: ״ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְּפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר״ 
עֹוֵׂשי  ״ְוֵיְצאּו  כי  הטוב,  עושי  של  חייהם  בתקומת  ישתתפו  הם   .(25 מ״ג,  (ישעיה, 

ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל חִּיים״ (יוחנן, ה׳, 29; הראשונה להתסלוניקים, ד׳, 16-14).
האדון מבטיח לכל אחד שיפתח לו את לבו: ״ַהְמַנֵּצַח ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא 

ֶאְמָחה ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפִני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו״ (ההת־
גלות ג׳, 5).  ההגנה הזאת של ישוע על האנשים לפני כס החסד (אל העברים, ד׳, 14-
16) היא חלקה הגאולה חשובה באותה מידה כמותו בצליבה. (אל העברים, ד׳, 24). 
המאמין  כל  יוכל  ובאמצעותה  העליון  לכס  דרך  סלל  ישוע 
לעמוד לפני האדון. ״ַעל ֵּכן ִנְקְרָבה ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד 
ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה״ (אל העברים, 
ד׳, 16). ישוע מגן עלינו כי נתן חייו לפיוס בינינו לאלוהינו ואו־

מר לאלה הרוצים ללכת בעקבותיו: ״ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי 
רּוַח;  ּוְנמּוְך  ֲאִני  ָעָנו  ִּכי  י,  ִמְּמנִּ ְוִלְמדּו  הדיברות)  (עׂשרת 
ַמָּׂשִאי״  ְוַקל  ָנִעים  ֻעִּלי  ִּכי  ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַמְרּגֹוַע  ִּתְמְצאּו 

(מתי, י״א, 30-29; יוחנן, ה׳, 3).
כך  שלנו,  המצפון  מתעורר  רוח־הקודש  כשבאמצעות 
החטא  של  והצרה  הכוח  הם  מה  להבין  מתחילים  אנחנו 
ביננו  הפריד  שהחטא  להבין  מתחילים  אנחנו  ממנו.  ולסלוד 
לבין אלהים ושאנחנו משועבדים על־ידי הרשע. ככל שאנחנו 
מגבירים את מאמצינו להיפטר ממנו כך הולכת וגדלה הב־
אנחנו  טומאה.  מלאים  ולבינו  כוונותינו  חולשתנו.  של  נתנו 
רואים שחיינו מלאים אנוכיות וחטא. מטרתינו – היא סליחה, 
טהרה וחירות. מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע להרמוניה 
עם אלהים? אנו צריכים ביטחון, מחילה מן השמיים, שלום 
ואהבה בלבינו. בלתי־אפשרי לרכוש כל הדברים האלה בעד 
כחסד־אלהים  אותם  לנו  נותן  ואלהים  ויכולת  שילטון,  כסף, 
״ַוֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף...ְּבלֹוא־ֶּכֶסף״ (ישעיה, נ״ה, 1). והם יהיו 
שלנו, אם רק נושיט להם ידנו וניקח אותם, כי האדון אומר: 
״ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו״ (ישעיה, א׳, 18). ״ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם״ (יחזקאל, ל״ו, 26).
אם היכרנו בחטאינו והחלטנו להתחיל את החיים החדשים עם אלהים אז נוכל 
לבוא אליו ולבקשו שיישכח את חטאינו ויתן לנו לב חדש. ״ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, 
ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה״ (אגרת יוחנן 
שאמר.  מה  את  שיעשה  בו  לבטוח  יכולים  אנו   .(13 כ״ח,  משלי,   ;9 א׳,  הראשונה, 
לרשותנו ברגע שאנו נקבלו באמונה. לא נוכל לכפר את חטאי  מתת־אלהים יהפוך 
אל  י״ג, 32;  (ירמיה,  עצמו  בכוחות  קדושה  ולהשיג  לבנו  את  לחדש  נוכל  לא  עברנו, 
האפסים, ב׳, 8). אך אלהים מבטיח שיעשה את זה בעזרתו של ישוע. עלינו לבטוח 
בהבטחה כזו ואז ישוע יעמוד כמליץ־יושר עלינו לפני כס החסד. ״ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש 
ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב – ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ַהַּצִּדיק. ְוהּוא ַּכָּפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו, ְוֹלא ַעל 

ֲחָטֵאינּו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם״ (אגרת יוחנן הראשונה, ב׳, 2-1).

כלשהו שקיים אי־פעם בעולם… אי־אפשר לקבל מושג על       
מיספר קרבנותיה (כ־50 מליון איש) ואין מספיק כוח־דמיון 
 Rationlismus in Europa, volume 2,) לתאר את ייסוריהם״

.( page 32
7.  7.  ְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוקְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוק  ((דניאלדניאל,, ז ז׳, 25)׳, 25)

האפיפיורות שינתה למעׂשה 
הם  עׂשרת־הדיברות.  את 
קתולי  מהקטיכיזיס  הוציאו 
שאוסרת  המיצווה  את 
ואת  לאיקונין  השתחוות 
ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור  המיצווה 

הם  ס״ו, 7-2)  ישעיה,  כ׳, 11-8;  (שמות,  ְלַקְּדׁשֹו״  ַהּשַָּׁבת 
החליפו ״את שבת״ ביום ראשון שמקורו ביום עבודת שמש 
פגני שאלהים אף פעם לא קבע כיום עבודת־אלהים ושלא 
ישוע ולא שליחים לא זכרו.  (לוקס, ד׳, 16; מתי כ״ד, 20; 

מעׂשי שליחים י״ג, 44-42).

שך 1,260 שנים. הזמן התחיל מפקודת יוסטיניאנס (הכ־
נסייה קיבלה מהמדינה את השילטון המחוקק) ומהניצחון 
על גותים מיזרחיים בשנת 538 לספירה והסתיים בשנת 

כשנפוליאון   1798
לקח בשבי את הא־
שרו־ והודיע  פיפיור 

רּפובליקה  היא  מא 
כך  על  (מפורט 
בספר  לקרוא  ניתן 
גדולה״   ״המערכה 

המומלץ מאיתנו).

זז׳, ׳ ((דניאלדניאל, ,  ִעיָדן  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ִעיָדן ְוִיָּנְּתנּו  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ְוִיָּנְּתנּו     . .88
(25

יוצא  ימים.   360 כולל  והוא  כשנה  ה״זמן״  מחושב  בּתנ״ך 
מכאן ש-31/2 שנים שוות ל-1,260 ימים. יום אחד בנבואה 
שווה לשנה רגילה (יחזקאל, ד׳, 6; במדבר, י״ד, 34). זאת 
אומרת שתקופת שליטת אפיפיורים היתה חייבת להימ־

עת המישפט

״…ַעד ֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ֶאֶבן… ָּפְגָעה ְּבַרְגֵלי ַהֶּצֶלם…  
ְוִׁשְּבָרה אֹוָתן ִלְרִסיִסים״ (דניאל ב׳ 34).

בסיום ראה הנביא דניאל שבזמן שהאנשים מנסים לאחד את 
ומלחמות,  קטסטרופות  מתחוללות  כולו  ובעולם  אירופה  אומות 
אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס 
והצקה אותו לעפר. האבן הזאת היא בואו של ישוע המשיח (דניאל  ב׳ 
35-34, 44). ישוע יבוא עם העננים ועם מלאכיו וכל עין תיראה אותו (ההתגלות, 
מזהיר  המישפט,  בעת  באנשים  ולתמוך  לאירוע  האנושות  את  להכין  כדי   .(7 א׳, 

אלהים בפרק י״ד של ההתגלות את העולם בבשורה של שלושת המלאכים:

הבשורה האחרונה של האזהרה

וכתוב אחר־כך: ״ֵּבית־ַהִּדין ֵיֵׁשב…״ (דניאל, ז׳, 26). דניאל רואה ״ַעד ֲאֶׁשר ִּכְסאֹות 
עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֵׁשְרתּוהּו,  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָיַׁשב…  ַהָּיִמים  ְוַעִּתיק  ָהָעְמדּו, 
לנביא  מוצגת  היתה  כך   .(10-9 ז׳,  (דניאל,  ִנְפָּתחּו  ּוְסָפִרים  ָיַׁשב  ֵּבית־ַהִדין  ְלָפָניו. 

נקודת מפנה גדולה וחגיגית של יום־הדין שייתן דין־וחשבון על 
טבע ודרך־חיים של כל אחד ואחד מבני־האדם.

״… זה:  מסביר  יוחנן  הנביא  נפתחו״.  ש״ספרים  מדובר 
ִמּתֹוך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם 
ָבִרים ַהְּכּתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם״ (ההתגלות, כ׳,  ַהדְּ
י׳, 20)  השמות (לוקס,  נכתבו  בהם  השמיים  ספרי  מתוך   .(12
והדברים (מתי, י״ב, 37-36), ייצאו ּפסקי־הדין.  כל הכוונות נסת־

רות ויוזמות יתייצבו ברציפות, כי האדון ״ֲאֶׁשר ַּגם יֹוִציא ָלאֹור 
(הר־ ַהֵּלב״  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ְיַגֶּלה  ְוַגם  ַהחֶֹׁשְך  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ו״ִּכי   ,(5 ד׳,  הקורינתים,  אל  אשונה 
י״ב,  ְוִאם־ָרע״ (קהלת,  ִאם־טֹוב  ָּכל־ֶנְעָלם  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא 

.(14
בפני  יעמדו  ישוע  מאמיני  של  חייהם  אז  הספרים  כשייפתחו 
ְוִאם  ִמֵּבית־ֱאֹלִהים.  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְתִחיל  ֵעת  ״ֶׁשֲהֵרי  דין־האדון: 
ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים?״ (אגרת פטרוס הראשונה, ד׳, 17). המישפט 
שאי־ מיוחד  אירוע  יהיה  והוא  מאוחר  יותר  יהיה  האפיקורסים  על 

ראשונים,  באנשים  תתחיל  החקירה  עצמו.  למישפט  קשור  נו 
ושם  שם  כל  ייזכר  בבני־זמננו.  ותסתיים  הבאים  בדורות  אחר־כך 
ומעשהו של כל אחד ייחקר בקפדנות. אחדים יתקבלו ואחרים ייפ־

סלו. עׂשרת־הדיברות הם קנה־המידה להערכת החיים והטבע של 
בן־אדם. לכן מעייצת הברית־החדשה: ״ַּדְברּו ַוֲעׂשּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים 

ְלִהיָּׁשֶפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות (עׂשרת־הדיברות )״ (אגרת יעקב, ב׳, 12).
שמו־ סליחה,  להם  שאין  כתובים  חטאים  ישנם  שלמישהו  יימצאו  בספרים  אם 
ִמִּסְפִרי״  ֶאְמֶחנּו  ָחָטא־ִלי  ֲאֶׁשר  ״...ִמי  מזהיר:  האדון  מספר־החיים.  יימחנו  תיהם 
(שמות, ל״ב, 33). מול השמות של כל אלה שהתחרטו בכנות בחטאיהם ואשר קיבלו 
ידעו  הם  א׳, 12).  (יוחנן,  לאלוהים  בנים  להיות  ּתוקף  יתן  בשמו  ומאמינים  ישוע  את 
שישוע הוא צדיק ושכל עושה צדקה נולד ממנו (אגרת יוחנן א׳; 2, 29). לכן יימצאו 
לחיי־ ראויים  שהם  להם  ויודיעו  יימחו  חטאיהם  לעׂשרת־הדיברות,  מתאימים  חייהם 
עולם, כי אלוהים אומר: ״ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְּפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר״ 
עֹוֵׂשי  ״ְוֵיְצאּו  כי  הטוב,  עושי  של  חייהם  בתקומת  ישתתפו  הם   .(25 מ״ג,  (ישעיה, 

ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל חִּיים״ (יוחנן, ה׳, 29; הראשונה להתסלוניקים, ד׳, 16-14).
האדון מבטיח לכל אחד שיפתח לו את לבו: ״ַהְמַנֵּצַח ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא 

ֶאְמָחה ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפִני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו״ (ההת־
גלות ג׳, 5).  ההגנה הזאת של ישוע על האנשים לפני כס החסד (אל העברים, ד׳, 14-
16) היא חלקה הגאולה חשובה באותה מידה כמותו בצליבה. (אל העברים, ד׳, 24). 
המאמין  כל  יוכל  ובאמצעותה  העליון  לכס  דרך  סלל  ישוע 
לעמוד לפני האדון. ״ַעל ֵּכן ִנְקְרָבה ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד 
ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה״ (אל העברים, 
ד׳, 16). ישוע מגן עלינו כי נתן חייו לפיוס בינינו לאלוהינו ואו־

מר לאלה הרוצים ללכת בעקבותיו: ״ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי 
רּוַח;  ּוְנמּוְך  ֲאִני  ָעָנו  ִּכי  י,  ִמְּמנִּ ְוִלְמדּו  הדיברות)  (עׂשרת 
ַמָּׂשִאי״  ְוַקל  ָנִעים  ֻעִּלי  ִּכי  ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַמְרּגֹוַע  ִּתְמְצאּו 

(מתי, י״א, 30-29; יוחנן, ה׳, 3).
כך  שלנו,  המצפון  מתעורר  רוח־הקודש  כשבאמצעות 
החטא  של  והצרה  הכוח  הם  מה  להבין  מתחילים  אנחנו 
ביננו  הפריד  שהחטא  להבין  מתחילים  אנחנו  ממנו.  ולסלוד 
לבין אלהים ושאנחנו משועבדים על־ידי הרשע. ככל שאנחנו 
מגבירים את מאמצינו להיפטר ממנו כך הולכת וגדלה הב־
אנחנו  טומאה.  מלאים  ולבינו  כוונותינו  חולשתנו.  של  נתנו 
רואים שחיינו מלאים אנוכיות וחטא. מטרתינו – היא סליחה, 
טהרה וחירות. מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע להרמוניה 
עם אלהים? אנו צריכים ביטחון, מחילה מן השמיים, שלום 
ואהבה בלבינו. בלתי־אפשרי לרכוש כל הדברים האלה בעד 
כחסד־אלהים  אותם  לנו  נותן  ואלהים  ויכולת  שילטון,  כסף, 
״ַוֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף...ְּבלֹוא־ֶּכֶסף״ (ישעיה, נ״ה, 1). והם יהיו 
שלנו, אם רק נושיט להם ידנו וניקח אותם, כי האדון אומר: 
״ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו״ (ישעיה, א׳, 18). ״ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם״ (יחזקאל, ל״ו, 26).
אם היכרנו בחטאינו והחלטנו להתחיל את החיים החדשים עם אלהים אז נוכל 
לבוא אליו ולבקשו שיישכח את חטאינו ויתן לנו לב חדש. ״ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, 
ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה״ (אגרת יוחנן 
שאמר.  מה  את  שיעשה  בו  לבטוח  יכולים  אנו   .(13 כ״ח,  משלי,   ;9 א׳,  הראשונה, 
לרשותנו ברגע שאנו נקבלו באמונה. לא נוכל לכפר את חטאי  מתת־אלהים יהפוך 
אל  י״ג, 32;  (ירמיה,  עצמו  בכוחות  קדושה  ולהשיג  לבנו  את  לחדש  נוכל  לא  עברנו, 
האפסים, ב׳, 8). אך אלהים מבטיח שיעשה את זה בעזרתו של ישוע. עלינו לבטוח 
בהבטחה כזו ואז ישוע יעמוד כמליץ־יושר עלינו לפני כס החסד. ״ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש 
ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב – ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ַהַּצִּדיק. ְוהּוא ַּכָּפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו, ְוֹלא ַעל 

ֲחָטֵאינּו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם״ (אגרת יוחנן הראשונה, ב׳, 2-1).

כלשהו שקיים אי־פעם בעולם… אי־אפשר לקבל מושג על       
מיספר קרבנותיה (כ־50 מליון איש) ואין מספיק כוח־דמיון 
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.( page 32
7.  7.  ְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוקְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוק  ((דניאלדניאל,, ז ז׳, 25)׳, 25)

האפיפיורות שינתה למעׂשה 
הם  עׂשרת־הדיברות.  את 
קתולי  מהקטיכיזיס  הוציאו 
שאוסרת  המיצווה  את 
ואת  לאיקונין  השתחוות 
ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור  המיצווה 

הם  ס״ו, 7-2)  ישעיה,  כ׳, 11-8;  (שמות,  ְלַקְּדׁשֹו״  ַהּשַָּׁבת 
החליפו ״את שבת״ ביום ראשון שמקורו ביום עבודת שמש 
פגני שאלהים אף פעם לא קבע כיום עבודת־אלהים ושלא 
ישוע ולא שליחים לא זכרו.  (לוקס, ד׳, 16; מתי כ״ד, 20; 

מעׂשי שליחים י״ג, 44-42).

שך 1,260 שנים. הזמן התחיל מפקודת יוסטיניאנס (הכ־
נסייה קיבלה מהמדינה את השילטון המחוקק) ומהניצחון 
על גותים מיזרחיים בשנת 538 לספירה והסתיים בשנת 

כשנפוליאון   1798
לקח בשבי את הא־
שרו־ והודיע  פיפיור 

רּפובליקה  היא  מא 
כך  על  (מפורט 
בספר  לקרוא  ניתן 
גדולה״   ״המערכה 

המומלץ מאיתנו).

זז׳, ׳ ((דניאלדניאל, ,  ִעיָדן  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ִעיָדן ְוִיָּנְּתנּו  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ְוִיָּנְּתנּו     . .88
(25

יוצא  ימים.   360 כולל  והוא  כשנה  ה״זמן״  מחושב  בּתנ״ך 
מכאן ש-31/2 שנים שוות ל-1,260 ימים. יום אחד בנבואה 
שווה לשנה רגילה (יחזקאל, ד׳, 6; במדבר, י״ד, 34). זאת 
אומרת שתקופת שליטת אפיפיורים היתה חייבת להימ־

עת המישפט

״…ַעד ֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ֶאֶבן… ָּפְגָעה ְּבַרְגֵלי ַהֶּצֶלם…  
ְוִׁשְּבָרה אֹוָתן ִלְרִסיִסים״ (דניאל ב׳ 34).

בסיום ראה הנביא דניאל שבזמן שהאנשים מנסים לאחד את 
ומלחמות,  קטסטרופות  מתחוללות  כולו  ובעולם  אירופה  אומות 
אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס 
והצקה אותו לעפר. האבן הזאת היא בואו של ישוע המשיח (דניאל  ב׳ 
35-34, 44). ישוע יבוא עם העננים ועם מלאכיו וכל עין תיראה אותו (ההתגלות, 
מזהיר  המישפט,  בעת  באנשים  ולתמוך  לאירוע  האנושות  את  להכין  כדי   .(7 א׳, 

אלהים בפרק י״ד של ההתגלות את העולם בבשורה של שלושת המלאכים:

הבשורה האחרונה של האזהרה

וכתוב אחר־כך: ״ֵּבית־ַהִּדין ֵיֵׁשב…״ (דניאל, ז׳, 26). דניאל רואה ״ַעד ֲאֶׁשר ִּכְסאֹות 
עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֵׁשְרתּוהּו,  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָיַׁשב…  ַהָּיִמים  ְוַעִּתיק  ָהָעְמדּו, 
לנביא  מוצגת  היתה  כך   .(10-9 ז׳,  (דניאל,  ִנְפָּתחּו  ּוְסָפִרים  ָיַׁשב  ֵּבית־ַהִדין  ְלָפָניו. 

נקודת מפנה גדולה וחגיגית של יום־הדין שייתן דין־וחשבון על 
טבע ודרך־חיים של כל אחד ואחד מבני־האדם.

״… זה:  מסביר  יוחנן  הנביא  נפתחו״.  ש״ספרים  מדובר 
ִמּתֹוך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם 
ָבִרים ַהְּכּתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם״ (ההתגלות, כ׳,  ַהדְּ
י׳, 20)  השמות (לוקס,  נכתבו  בהם  השמיים  ספרי  מתוך   .(12
והדברים (מתי, י״ב, 37-36), ייצאו ּפסקי־הדין.  כל הכוונות נסת־
רות ויוזמות יתייצבו ברציפות, כי האדון ״ֲאֶׁשר ַּגם יֹוִציא ָלאֹור 
(הר־ ַהֵּלב״  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ְיַגֶּלה  ְוַגם  ַהחֶֹׁשְך  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ו״ִּכי   ,(5 ד׳,  הקורינתים,  אל  אשונה 
י״ב,  ְוִאם־ָרע״ (קהלת,  ִאם־טֹוב  ָּכל־ֶנְעָלם  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא 

.(14
בפני  יעמדו  ישוע  מאמיני  של  חייהם  אז  הספרים  כשייפתחו 
ְוִאם  ִמֵּבית־ֱאֹלִהים.  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְתִחיל  ֵעת  ״ֶׁשֲהֵרי  דין־האדון: 
ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים?״ (אגרת פטרוס הראשונה, ד׳, 17). המישפט 
שאי־ מיוחד  אירוע  יהיה  והוא  מאוחר  יותר  יהיה  האפיקורסים  על 

ראשונים,  באנשים  תתחיל  החקירה  עצמו.  למישפט  קשור  נו 
ושם  שם  כל  ייזכר  בבני־זמננו.  ותסתיים  הבאים  בדורות  אחר־כך 
ומעשהו של כל אחד ייחקר בקפדנות. אחדים יתקבלו ואחרים ייפ־

סלו. עׂשרת־הדיברות הם קנה־המידה להערכת החיים והטבע של 
בן־אדם. לכן מעייצת הברית־החדשה: ״ַּדְברּו ַוֲעׂשּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים 

ְלִהיָּׁשֶפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות (עׂשרת־הדיברות )״ (אגרת יעקב, ב׳, 12).
שמו־ סליחה,  להם  שאין  כתובים  חטאים  ישנם  שלמישהו  יימצאו  בספרים  אם 
ִמִּסְפִרי״  ֶאְמֶחנּו  ָחָטא־ִלי  ֲאֶׁשר  ״...ִמי  מזהיר:  האדון  מספר־החיים.  יימחנו  תיהם 
(שמות, ל״ב, 33). מול השמות של כל אלה שהתחרטו בכנות בחטאיהם ואשר קיבלו 
ידעו  הם  א׳, 12).  (יוחנן,  לאלוהים  בנים  להיות  ּתוקף  יתן  בשמו  ומאמינים  ישוע  את 
שישוע הוא צדיק ושכל עושה צדקה נולד ממנו (אגרת יוחנן א׳; 2, 29). לכן יימצאו 
לחיי־ ראויים  שהם  להם  ויודיעו  יימחו  חטאיהם  לעׂשרת־הדיברות,  מתאימים  חייהם 
עולם, כי אלוהים אומר: ״ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְּפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר״ 
עֹוֵׂשי  ״ְוֵיְצאּו  כי  הטוב,  עושי  של  חייהם  בתקומת  ישתתפו  הם   .(25 מ״ג,  (ישעיה, 

ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל חִּיים״ (יוחנן, ה׳, 29; הראשונה להתסלוניקים, ד׳, 16-14).
האדון מבטיח לכל אחד שיפתח לו את לבו: ״ַהְמַנֵּצַח ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא 

ֶאְמָחה ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפִני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו״ (ההת־
גלות ג׳, 5).  ההגנה הזאת של ישוע על האנשים לפני כס החסד (אל העברים, ד׳, 14-
16) היא חלקה הגאולה חשובה באותה מידה כמותו בצליבה. (אל העברים, ד׳, 24). 
המאמין  כל  יוכל  ובאמצעותה  העליון  לכס  דרך  סלל  ישוע 
לעמוד לפני האדון. ״ַעל ֵּכן ִנְקְרָבה ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד 
ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה״ (אל העברים, 
ד׳, 16). ישוע מגן עלינו כי נתן חייו לפיוס בינינו לאלוהינו ואו־

מר לאלה הרוצים ללכת בעקבותיו: ״ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי 
רּוַח;  ּוְנמּוְך  ֲאִני  ָעָנו  ִּכי  י,  ִמְּמנִּ ְוִלְמדּו  הדיברות)  (עׂשרת 
ַמָּׂשִאי״  ְוַקל  ָנִעים  ֻעִּלי  ִּכי  ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַמְרּגֹוַע  ִּתְמְצאּו 

(מתי, י״א, 30-29; יוחנן, ה׳, 3).
כך  שלנו,  המצפון  מתעורר  רוח־הקודש  כשבאמצעות 
החטא  של  והצרה  הכוח  הם  מה  להבין  מתחילים  אנחנו 
ביננו  הפריד  שהחטא  להבין  מתחילים  אנחנו  ממנו.  ולסלוד 
לבין אלהים ושאנחנו משועבדים על־ידי הרשע. ככל שאנחנו 
מגבירים את מאמצינו להיפטר ממנו כך הולכת וגדלה הב־
אנחנו  טומאה.  מלאים  ולבינו  כוונותינו  חולשתנו.  של  נתנו 
רואים שחיינו מלאים אנוכיות וחטא. מטרתינו – היא סליחה, 
טהרה וחירות. מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע להרמוניה 
עם אלהים? אנו צריכים ביטחון, מחילה מן השמיים, שלום 
ואהבה בלבינו. בלתי־אפשרי לרכוש כל הדברים האלה בעד 
כחסד־אלהים  אותם  לנו  נותן  ואלהים  ויכולת  שילטון,  כסף, 
״ַוֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף...ְּבלֹוא־ֶּכֶסף״ (ישעיה, נ״ה, 1). והם יהיו 
שלנו, אם רק נושיט להם ידנו וניקח אותם, כי האדון אומר: 
״ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו״ (ישעיה, א׳, 18). ״ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם״ (יחזקאל, ל״ו, 26).
אם היכרנו בחטאינו והחלטנו להתחיל את החיים החדשים עם אלהים אז נוכל 
לבוא אליו ולבקשו שיישכח את חטאינו ויתן לנו לב חדש. ״ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, 
ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה״ (אגרת יוחנן 
שאמר.  מה  את  שיעשה  בו  לבטוח  יכולים  אנו   .(13 כ״ח,  משלי,   ;9 א׳,  הראשונה, 
לרשותנו ברגע שאנו נקבלו באמונה. לא נוכל לכפר את חטאי  מתת־אלהים יהפוך 
אל  י״ג, 32;  (ירמיה,  עצמו  בכוחות  קדושה  ולהשיג  לבנו  את  לחדש  נוכל  לא  עברנו, 
האפסים, ב׳, 8). אך אלהים מבטיח שיעשה את זה בעזרתו של ישוע. עלינו לבטוח 
בהבטחה כזו ואז ישוע יעמוד כמליץ־יושר עלינו לפני כס החסד. ״ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש 
ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב – ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ַהַּצִּדיק. ְוהּוא ַּכָּפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו, ְוֹלא ַעל 

ֲחָטֵאינּו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם״ (אגרת יוחנן הראשונה, ב׳, 2-1).

כלשהו שקיים אי־פעם בעולם… אי־אפשר לקבל מושג על       
מיספר קרבנותיה (כ־50 מליון איש) ואין מספיק כוח־דמיון 
 Rationlismus in Europa, volume 2,) לתאר את ייסוריהם״

.( page 32
7.  7.  ְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוקְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוק  ((דניאלדניאל,, ז ז׳, 25)׳, 25)

האפיפיורות שינתה למעׂשה 
הם  עׂשרת־הדיברות.  את 
קתולי  מהקטיכיזיס  הוציאו 
שאוסרת  המיצווה  את 
ואת  לאיקונין  השתחוות 
ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור  המיצווה 

הם  ס״ו, 7-2)  ישעיה,  כ׳, 11-8;  (שמות,  ְלַקְּדׁשֹו״  ַהּשַָּׁבת 
החליפו ״את שבת״ ביום ראשון שמקורו ביום עבודת שמש 
פגני שאלהים אף פעם לא קבע כיום עבודת־אלהים ושלא 
ישוע ולא שליחים לא זכרו.  (לוקס, ד׳, 16; מתי כ״ד, 20; 

מעׂשי שליחים י״ג, 44-42).

שך 1,260 שנים. הזמן התחיל מפקודת יוסטיניאנס (הכ־
נסייה קיבלה מהמדינה את השילטון המחוקק) ומהניצחון 
על גותים מיזרחיים בשנת 538 לספירה והסתיים בשנת 

כשנפוליאון   1798
לקח בשבי את הא־
שרו־ והודיע  פיפיור 

רּפובליקה  היא  מא 
כך  על  (מפורט 
בספר  לקרוא  ניתן 
גדולה״   ״המערכה 

המומלץ מאיתנו).

זז׳, ׳ ((דניאלדניאל, ,  ִעיָדן  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ִעיָדן ְוִיָּנְּתנּו  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ְוִיָּנְּתנּו     . .88
(25

יוצא  ימים.   360 כולל  והוא  כשנה  ה״זמן״  מחושב  בּתנ״ך 
מכאן ש-31/2 שנים שוות ל-1,260 ימים. יום אחד בנבואה 
שווה לשנה רגילה (יחזקאל, ד׳, 6; במדבר, י״ד, 34). זאת 
אומרת שתקופת שליטת אפיפיורים היתה חייבת להימ־

עת המישפט

״…ַעד ֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ֶאֶבן… ָּפְגָעה ְּבַרְגֵלי ַהֶּצֶלם…  
ְוִׁשְּבָרה אֹוָתן ִלְרִסיִסים״ (דניאל ב׳ 34).

בסיום ראה הנביא דניאל שבזמן שהאנשים מנסים לאחד את 
ומלחמות,  קטסטרופות  מתחוללות  כולו  ובעולם  אירופה  אומות 
אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס 
והצקה אותו לעפר. האבן הזאת היא בואו של ישוע המשיח (דניאל  ב׳ 
35-34, 44). ישוע יבוא עם העננים ועם מלאכיו וכל עין תיראה אותו (ההתגלות, 
מזהיר  המישפט,  בעת  באנשים  ולתמוך  לאירוע  האנושות  את  להכין  כדי   .(7 א׳, 

אלהים בפרק י״ד של ההתגלות את העולם בבשורה של שלושת המלאכים:

הבשורה האחרונה של האזהרה

וכתוב אחר־כך: ״ֵּבית־ַהִּדין ֵיֵׁשב…״ (דניאל, ז׳, 26). דניאל רואה ״ַעד ֲאֶׁשר ִּכְסאֹות 
עֹוְמִדים  ְרָבבֹות  ְוִרּבֹוא  ֵׁשְרתּוהּו,  ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ָיַׁשב…  ַהָּיִמים  ְוַעִּתיק  ָהָעְמדּו, 
לנביא  מוצגת  היתה  כך   .(10-9 ז׳,  (דניאל,  ִנְפָּתחּו  ּוְסָפִרים  ָיַׁשב  ֵּבית־ַהִדין  ְלָפָניו. 

נקודת מפנה גדולה וחגיגית של יום־הדין שייתן דין־וחשבון על 
טבע ודרך־חיים של כל אחד ואחד מבני־האדם.

״… זה:  מסביר  יוחנן  הנביא  נפתחו״.  ש״ספרים  מדובר 
ִמּתֹוך  ִנְׁשְּפטּו  ְוַהֵּמִתים  ַהַחִּיים.  ֵסֶפר  ִנְפַּתח,  ַאֵחר  ֵסֶפר  ַּגם 
ָבִרים ַהְּכּתּוִבים ַּבְּסָפִרים, ְלִפי ַמֲעֵׂשיֶהם״ (ההתגלות, כ׳,  ַהדְּ
י׳, 20)  השמות (לוקס,  נכתבו  בהם  השמיים  ספרי  מתוך   .(12
והדברים (מתי, י״ב, 37-36), ייצאו ּפסקי־הדין.  כל הכוונות נסת־

רות ויוזמות יתייצבו ברציפות, כי האדון ״ֲאֶׁשר ַּגם יֹוִציא ָלאֹור 
(הר־ ַהֵּלב״  ַמְחְׁשבֹות  ֶאת  ְיַגֶּלה  ְוַגם  ַהחֶֹׁשְך  ַּתֲעלּומֹות  ֶאת 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה  ו״ִּכי   ,(5 ד׳,  הקורינתים,  אל  אשונה 
י״ב,  ְוִאם־ָרע״ (קהלת,  ִאם־טֹוב  ָּכל־ֶנְעָלם  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא 

.(14
בפני  יעמדו  ישוע  מאמיני  של  חייהם  אז  הספרים  כשייפתחו 
ְוִאם  ִמֵּבית־ֱאֹלִהים.  ַהִּמְׁשָּפט  ְלַהְתִחיל  ֵעת  ״ֶׁשֲהֵרי  דין־האדון: 
ֵמִאָּתנּו ַיְתִחיל, ַמה ִּתְהֶיה ַאֲחִרית ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ִנְׁשָמִעים 
ִלְבׂשֹוַרת ֱאֹלִהים?״ (אגרת פטרוס הראשונה, ד׳, 17). המישפט 
שאי־ מיוחד  אירוע  יהיה  והוא  מאוחר  יותר  יהיה  האפיקורסים  על 

ראשונים,  באנשים  תתחיל  החקירה  עצמו.  למישפט  קשור  נו 
ושם  שם  כל  ייזכר  בבני־זמננו.  ותסתיים  הבאים  בדורות  אחר־כך 
ומעשהו של כל אחד ייחקר בקפדנות. אחדים יתקבלו ואחרים ייפ־

סלו. עׂשרת־הדיברות הם קנה־המידה להערכת החיים והטבע של 
בן־אדם. לכן מעייצת הברית־החדשה: ״ַּדְברּו ַוֲעׂשּו ֶאת ַמֲעֵׂשיֶכם ַּכֲאָנִׁשים ָהֲעִתיִדים 

ְלִהיָּׁשֶפט ַעל־ִּפי ּתֹוָרה ֶׁשל ֵחרּות (עׂשרת־הדיברות )״ (אגרת יעקב, ב׳, 12).
שמו־ סליחה,  להם  שאין  כתובים  חטאים  ישנם  שלמישהו  יימצאו  בספרים  אם 
ִמִּסְפִרי״  ֶאְמֶחנּו  ָחָטא־ִלי  ֲאֶׁשר  ״...ִמי  מזהיר:  האדון  מספר־החיים.  יימחנו  תיהם 
(שמות, ל״ב, 33). מול השמות של כל אלה שהתחרטו בכנות בחטאיהם ואשר קיבלו 
ידעו  הם  א׳, 12).  (יוחנן,  לאלוהים  בנים  להיות  ּתוקף  יתן  בשמו  ומאמינים  ישוע  את 
שישוע הוא צדיק ושכל עושה צדקה נולד ממנו (אגרת יוחנן א׳; 2, 29). לכן יימצאו 
לחיי־ ראויים  שהם  להם  ויודיעו  יימחו  חטאיהם  לעׂשרת־הדיברות,  מתאימים  חייהם 
עולם, כי אלוהים אומר: ״ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְּפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶתיָך ֹלא ֶאְזּכֹר״ 
עֹוֵׂשי  ״ְוֵיְצאּו  כי  הטוב,  עושי  של  חייהם  בתקומת  ישתתפו  הם   .(25 מ״ג,  (ישעיה, 

ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל חִּיים״ (יוחנן, ה׳, 29; הראשונה להתסלוניקים, ד׳, 16-14).
האדון מבטיח לכל אחד שיפתח לו את לבו: ״ַהְמַנֵּצַח ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ְלָבִנים ְוֹלא 

ֶאְמָחה ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו ִלְפִני ָאִבי ְוִלְפֵני ַמְלָאָכיו״ (ההת־
גלות ג׳, 5).  ההגנה הזאת של ישוע על האנשים לפני כס החסד (אל העברים, ד׳, 14-
16) היא חלקה הגאולה חשובה באותה מידה כמותו בצליבה. (אל העברים, ד׳, 24). 
המאמין  כל  יוכל  ובאמצעותה  העליון  לכס  דרך  סלל  ישוע 
לעמוד לפני האדון. ״ַעל ֵּכן ִנְקְרָבה ְּבִבָּטחֹון ֶאל ֵּכס ַהֶחֶסד 
ְלַקֵּבל ַרֲחִמים ְוִלְמצֹא ֶחֶסד ְלֶעְזָרה ְּבִעָּתּה״ (אל העברים, 
ד׳, 16). ישוע מגן עלינו כי נתן חייו לפיוס בינינו לאלוהינו ואו־

מר לאלה הרוצים ללכת בעקבותיו: ״ְקחּו ֲעֵליֶכם ֶאת ֻעִּלי 
רּוַח;  ּוְנמּוְך  ֲאִני  ָעָנו  ִּכי  י,  ִמְּמנִּ ְוִלְמדּו  הדיברות)  (עׂשרת 
ַמָּׂשִאי״  ְוַקל  ָנִעים  ֻעִּלי  ִּכי  ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַמְרּגֹוַע  ִּתְמְצאּו 

(מתי, י״א, 30-29; יוחנן, ה׳, 3).
כך  שלנו,  המצפון  מתעורר  רוח־הקודש  כשבאמצעות 
החטא  של  והצרה  הכוח  הם  מה  להבין  מתחילים  אנחנו 
ביננו  הפריד  שהחטא  להבין  מתחילים  אנחנו  ממנו.  ולסלוד 
לבין אלהים ושאנחנו משועבדים על־ידי הרשע. ככל שאנחנו 
מגבירים את מאמצינו להיפטר ממנו כך הולכת וגדלה הב־
אנחנו  טומאה.  מלאים  ולבינו  כוונותינו  חולשתנו.  של  נתנו 
רואים שחיינו מלאים אנוכיות וחטא. מטרתינו – היא סליחה, 
טהרה וחירות. מה עוד אפשר לעשות כדי להגיע להרמוניה 
עם אלהים? אנו צריכים ביטחון, מחילה מן השמיים, שלום 
ואהבה בלבינו. בלתי־אפשרי לרכוש כל הדברים האלה בעד 
כחסד־אלהים  אותם  לנו  נותן  ואלהים  ויכולת  שילטון,  כסף, 
״ַוֲאֶׁשר ֵאין־לֹו ָּכֶסף...ְּבלֹוא־ֶּכֶסף״ (ישעיה, נ״ה, 1). והם יהיו 
שלנו, אם רק נושיט להם ידנו וניקח אותם, כי האדון אומר: 
״ִאם־ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו״ (ישעיה, א׳, 18). ״ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש 

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם״ (יחזקאל, ל״ו, 26).
אם היכרנו בחטאינו והחלטנו להתחיל את החיים החדשים עם אלהים אז נוכל 
לבוא אליו ולבקשו שיישכח את חטאינו ויתן לנו לב חדש. ״ִאם ִנְתַוֶּדה ַעל ֲחָטֵאינּו, 
ֶנֱאָמן הּוא ְוַצִּדיק ִלְסֹלַח ָלנּו ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְלַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ַעְוָלה״ (אגרת יוחנן 
שאמר.  מה  את  שיעשה  בו  לבטוח  יכולים  אנו   .(13 כ״ח,  משלי,   ;9 א׳,  הראשונה, 
לרשותנו ברגע שאנו נקבלו באמונה. לא נוכל לכפר את חטאי  מתת־אלהים יהפוך 
אל  י״ג, 32;  (ירמיה,  עצמו  בכוחות  קדושה  ולהשיג  לבנו  את  לחדש  נוכל  לא  עברנו, 
האפסים, ב׳, 8). אך אלהים מבטיח שיעשה את זה בעזרתו של ישוע. עלינו לבטוח 
בהבטחה כזו ואז ישוע יעמוד כמליץ־יושר עלינו לפני כס החסד. ״ְוִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ֵיׁש 
ָלנּו ֵמִליץ ִלְפֵני ָהָאב – ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח, ַהַּצִּדיק. ְוהּוא ַּכָּפָרה ַעל ֲחָטֵאינּו, ְוֹלא ַעל 

ֲחָטֵאינּו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַּגם ַעל ֲחָטֵאי ָּכל ָהעֹוָלם״ (אגרת יוחנן הראשונה, ב׳, 2-1).

כלשהו שקיים אי־פעם בעולם… אי־אפשר לקבל מושג על       
מיספר קרבנותיה (כ־50 מליון איש) ואין מספיק כוח־דמיון 
 Rationlismus in Europa, volume 2,) לתאר את ייסוריהם״

.( page 32
7.  7.  ְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוקְוַיְחׁשֹוב ְלַׁשּנֹות מֹוֲעִדים ְוחֹוק  ((דניאלדניאל,, ז ז׳, 25)׳, 25)

האפיפיורות שינתה למעׂשה 
הם  עׂשרת־הדיברות.  את 
קתולי  מהקטיכיזיס  הוציאו 
שאוסרת  המיצווה  את 
ואת  לאיקונין  השתחוות 
ֶאת־יֹום  ״ָזכֹור  המיצווה 

הם  ס״ו, 7-2)  ישעיה,  כ׳, 11-8;  (שמות,  ְלַקְּדׁשֹו״  ַהּשַָּׁבת 
החליפו ״את שבת״ ביום ראשון שמקורו ביום עבודת שמש 
פגני שאלהים אף פעם לא קבע כיום עבודת־אלהים ושלא 
ישוע ולא שליחים לא זכרו.  (לוקס, ד׳, 16; מתי כ״ד, 20; 

מעׂשי שליחים י״ג, 44-42).

שך 1,260 שנים. הזמן התחיל מפקודת יוסטיניאנס (הכ־
נסייה קיבלה מהמדינה את השילטון המחוקק) ומהניצחון 
על גותים מיזרחיים בשנת 538 לספירה והסתיים בשנת 

כשנפוליאון   1798
לקח בשבי את הא־
שרו־ והודיע  פיפיור 

רּפובליקה  היא  מא 
כך  על  (מפורט 
בספר  לקרוא  ניתן 
גדולה״   ״המערכה 

המומלץ מאיתנו).

זז׳, ׳ ((דניאלדניאל, ,  ִעיָדן  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ִעיָדן ְוִיָּנְּתנּו  ַוֲחִצי  ְוִעיָּדִנים  ִעיָּדן  ַעד  ְּבָידֹו  ְוִיָּנְּתנּו     . .88
(25

יוצא  ימים.   360 כולל  והוא  כשנה  ה״זמן״  מחושב  בּתנ״ך 
מכאן ש-31/2 שנים שוות ל-1,260 ימים. יום אחד בנבואה 
שווה לשנה רגילה (יחזקאל, ד׳, 6; במדבר, י״ד, 34). זאת 
אומרת שתקופת שליטת אפיפיורים היתה חייבת להימ־

עת המישפט

״…ַעד ֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ֶאֶבן… ָּפְגָעה ְּבַרְגֵלי ַהֶּצֶלם…  
ְוִׁשְּבָרה אֹוָתן ִלְרִסיִסים״ (דניאל ב׳ 34).

בסיום ראה הנביא דניאל שבזמן שהאנשים מנסים לאחד את 
ומלחמות,  קטסטרופות  מתחוללות  כולו  ובעולם  אירופה  אומות 
אבן שנעקרה שלא ביד אדם פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס 
והצקה אותו לעפר. האבן הזאת היא בואו של ישוע המשיח (דניאל  ב׳ 
35-34, 44). ישוע יבוא עם העננים ועם מלאכיו וכל עין תיראה אותו (ההתגלות, 
מזהיר  המישפט,  בעת  באנשים  ולתמוך  לאירוע  האנושות  את  להכין  כדי   .(7 א׳, 

אלהים בפרק י״ד של ההתגלות את העולם בבשורה של שלושת המלאכים:

הבשורה האחרונה של האזהרה



6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־
רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

6.  ּוְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ְיַכֶלה (דניאל, ז׳, 25)
כלאי  כופרים,  על  מישפטים  צלב,  מסעי 

האינקוויזיציה והעלה על מוקדים – הוא פרק 
ההיסטוריון  האפיפיורות.  של  ואפל  ידוע 
ידע  בעל  שהוא  אחד  ״כל  כותב:  ְלֵיְסִקי 
שפכה  רומא  שכנסיית  יודע  בהיסטוריה 

אחר  מאירגון  מפשע  חפים  של  דם  יותר 

ז׳,  (דניאל,  ְיַדֵּבר  ָהֶעְליֹון  ֶנֶגד  ּוְדָבִרים    .5(25
״ְוַעל־ַׂשר־ָׂשִרים ַיֲעמֹד (דניאל, ח׳, 25)

אֹו  ֱאלֹוַּה  ַהִּנְקָרא  ָּכל  ַעל  ַעְצמֹו  ּוְמרֹוֵמם  ״ַהִּמְתקֹוֵמם 
ְּבַהְצִהירֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵהיַכל  ֵיֵׁשב  ִּכי  ַעד  קֶֹדׁש, 

ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים״ (אל ַהֶּתָּסלֹוִניִקים ב׳, 
ב׳, 3-4). הפסוקים השלושה אלה מתארים 

ממשלה  כאילו  שהיא  הממשלה  אותה 
נוצרות.  נגד  היא  בתוכה  אולם  נוצרית, 
הציטוט הבא מסביר עד כמה האפיפיו־

רות משמיצה את אלהים: ״אנו תופסים 
בארץ״  הכל־יכול  אלהים  של  מקומו  את 

 XIII, Encyclical Letter, לאו  (אפיפיור 
היא  ״ָאב״  בשם  לאפיפיור  עצמה  הפנייה  אפילו   .(20.06.1894
מפני:   9 כ״ג,  במתי  מזהיר  בעצמו  ישוע  חילול־השם.  בעצמה 
ֲאִביֶכם  הּוא  ֶאָחד  ִּכי  ָּבָאֶרץ,  ִמֶּכם  ְלִאיׁש  ׳ָאב׳  ִּתְקְראּו  ״ְוַאל 
ֶּׁשַּבָּׁשַמִים״. למרות הדברים הברורים אלה של הברית החדשה, 
השנים את הק־ לוקחים לעצמם במשך מאות  האפיופרים  היו 
דושה למרות שרק אלהים לבדו קדוש (ההתגלות, ט״ו, 4), והם 
אפילו מתיימרים על יכולת לסלוח על חטאים וזה זולתי אלהים 

לבדו (לוקס, ה׳, 21).

באירופה:  שקם  אחד  שלטון  עוד  הנביא  ראה  כך  אחר 
״ִמְסַּתֵּכל ָהִייִתי ַּבַּקְרַנִים, ְוִהֵּנה ֶקֶרן ַאֶחֶרת, ְקַטָּנה, עֹוָלה 

ֵּביֵניֶהן״ (דניאל, ז׳, 8). לשלטון היו סימנים הבאים:

בבל
הם  האהוב)  בבל  (סמל  ִּדי־ְדַהב  ֵראֵׁשּה  ַצְלָמא  הּוא 
נשר  כנפי  לפסה״נ).   608-538) בבל  ממלכת 

ַלּה מדגישים כיבושים מהירים של ְנבּוַכְדֶנאַּצר. ְנַׁשר  ְוַכְנֵפי  ַּכאְרֵיה  ָהִראׁשֹוָנה 
(דניאל, ז׳, 4).

מדי ופרס
מלכותיים מדי ופרס נוסדו בשנת 538 לפסה״נ. 
שלוש צלעות מסמלים אומות כובשות: בבל, לדה 
ושלטו  ממדיים  חזקים  יותר  היו  פרסים  ומצרים. 

גם יותר זמן (הדומה לדב העומדה בצד אחד).
ְלדֹב,  דֹוָמה  ְׁשִנָּיה,  ַאֶחֶרת,  ַחיָּה  ְוִהֵּנה 
ְצָלעֹות  ְוָׁשלֹוש  ֶאָחד,  ְלַצד  ַוַּתֲעמֹוד 

ְּבִפיָה ֵּבין ִׁשֶּניָה (דניאל, ז׳, 5). יוון
הכיבוש  מסעי  של  הכלל  מן  היוצאת  המהירות 
(ארבע כנפי עוף) של אלכסנדר מוקדון הביאה יוון 
לשליטה על העולם (331 לפסה״נ). לאחר מותו 
חולקה קיסרותו לארבעה חלקים על־ידי 4 גנרלים: 

מוקדון, פרקיה, סוריה ומצרים (ארבעה ראשים).
ַּכְנֵפי  ַאְרַּבע  ְוָלּה  ְּכָנֵמר,  ַאֶחֶרת,  ַחָּיה  ְוִהֵנה 
ַלַחָּיה,  ָראִׁשים  ְוַאְרָּבָעה  ַּגָּבּה,  ַעל  עֹוף 

ְוִׁשְלטֹון ִניֵּתן ָלּה (דניאל, ז׳, 6).
קיסרות רומא

הקיסרות  רומא,  נוסדה  לפסה״נ   168 בשנת 
וחוסר־סובלנות  האכזרות  מתוך  בעולם.  הרביעית 
נכנסה  האחרים  העמים  כובשת  היתה  שהיא 
(שיני  מברזל״  כ״רומא  להיסטוריה  רומא  קיסרות 
וכותשת  אוכלת  היתה  והיא  לה  היו  גדולות  ברזל 

ואת השארית היא רומסת ברגליה).

ְוִהֵּנה ַחָּיה ְרִביִעית, נֹוָרָאה ְוֵאיְמָתִנית ַוֲחָזָקה ְמאֹד 
ְוִׁשנֵּי ַּבְרֶזל ְּגדֹולֹות ָלּה, ִהיא ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ְוכֹוֶבֶׁשת 
ִמָּכל  ׁשֹוָנה  ְוִהיא  רֹוֶמֶסת,  ְּבַרְגֶליָה  ַהְּׁשָאר  ְוֶאת 
(דניאל,  ָלּה  ַקְרַנִים  ְוֶעֶׂשר  ָלה,  ָּקְדמּו  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות 

אירוּפה
 351-476 השנים  בין  העמים  מעבר  מתוך 
נסיכויות  ל-10  רומא  קיסרות  התפרקה  לספירה 
קרניים  אצבעות).  ועשר  הקרניים  (עשר  אירופה 
רגליים  אצבעות  עשר  של  והברזל  בנפרד  שגדלים 
אי־אפשרות  מתארות  הן  החרס  עם  מתערבב  שלא 

לייחוד אירוּפה.
ְוֶעֶׂשר ַהַּקְרַנִים: ֵמַהַּמְלכּות ַהִהיא ָיקּומּו 

ָרה ְמָלִכים (דניאל, ז׳, 24) ֲעשָֹ

יום מעיד אות העת שאנו עומדים על סף אירועים בעלי חשיבות היסטורית. כל העולם כולו נימצא במצב ה
של דאגה. כעת אנו העדים להתגשמות נבואת המשיח על מה שאמור להתרחש לפני ביאתו: ״ְוַאֶּתם 
ֲעִתיִדים ִלְׁשמֹוַע ִמְלָחמֹות ּושמּועֹות ִמְלָחָמה. ִׂשימּו ֵלב, ַאל ִּתָּבֲהלּו; ִּכי… ּגֹוי ָיקּום ַעל ּגֹוי… ְוִיְהיּו ָרָעב 
עידֹות ֲאָדָמה ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ַאְך ָּכל ֵאֶּלה ֵראִׁשית ַהָּצרֹות…״ (מתי כ״ד, 8-6). כל מי שחי על פני האדמה  ּורְִ
מעוניין לדעת מה הם ההוה והעתיד שלנו. יותר ויותר אנשים מבינים שמתקרב משהו ענק ומכריע, שהעולם 
כולו נימצא על סף משבר עמוק. ידיעות הבאות מדי יום ביומו מלאות בתמונות אסונות ואלימויות מכל המינים 
ָאָדם  ו״…ְּבֵני  ּוְמבּוָכה״,  ַלּגֹוִים  ְמצּוָקה  ָהָאֶרץ  ״…ְוַעל  יקרה  מה  נבא  בעצמו  ישוע  וגדל.  ההולך  במיספר 

ִיְתַעְּלפּו ֵמֵאיָמה ּוִמִּצִּפָּיה ַלָּבאֹות ַעל ָהעֹוָלם״ (לוקס כ״א, 26-25; לפטרוס ב׳ ג׳, 4-3). 

נבואה מדהימה על מעצמות העולם
בספרי התנ״ך והברית החדשה, בימיוחד בספר דניאל ובספר ההתגלות נבאו לנו במפורש אירועים היסטוריים 
בני־זמננו וגם אירועים של העתיד. עיון קפדני בספרים אלה יעזור לנו לעמוד על תוכניתו של  מיוחדים, אירועים 
אלהים בתולדות הגויים, להבין את טעם־החיים האמיתי ותוכניתו של אלהים לתשועת בני־האדם דרכו בנו ישוע 

המשיח.
לפני יותר מ־2,600 שנה הראה אלהים לנביא דניאל את היווצרותן ופיתוחן של מעצמות־על מבבל, מדי ופרס, 
יוון, רומא ועד אירופה מודרנית. בחלומו ראה הנביא את הצלם, שחלקי גופו סימלו את הסדר המדויק של היווצרותן 
של המעצמות אלו: ״ַהֶּצֶלם ַההּוא רֹאׁשֹו ָזָהב טֹוב,ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ֶּכֶסף, ִּבְטנֹו ִויֵרָכיו ְנחֹוֶׁשת; ׁשֹוָקיו ַּבְרֶזל, 
ַּכּפֹות ַרְגָליו ֶחְלָקן ַּבְרֶזל ְוֶחְלָקן ֶחֶרס״ (דניאל, ב׳, 33-27). את מעצמות־העל האלו וסימני זיהוי שלהן מיוחדים 
היו מראות לנביא גם בדמויות חיות: ״ַהַחּיֹות ַהְּגדֹולֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵהן ַאְרַּבע, ֵהן ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶׁשָּיקּומּו ִמן 
ָהָאֶרץ״ (דניאל, ז׳, 17), שכמו “ַאְרַּבע רּוחֹות ַהָּׁשַמִים ְמִגיחֹות ֶאל ַהָּים ַהַּגדֹול״ (דניאל, ז׳, 2). בההתגלות י״ז, 15 
״המים… ַעִּמים ַוֲהמֹוִנים ֵהם, ְוֻאּמֹות ּוְלׁשֹונֹות״. ״רוחות״ הם אות למלחמה (ירמיה ד׳, 16-11). ובכן הרוחות 

שנילחמו בים הגדול הן מלחמות נוראות של כיבושים שבאמצעותן המעצמות אלו היו מגיעות לשילטונן.

נבואה ודברי־ימי העולם

1.  ֶקֶרן ְקַטָּנה עֹוָלה ֵּביֵניֶהן (דניאל, ז׳, 8)
האפיפיורות (508 לספירה) היתה ״קרן קטנה״, שהגיעה 

לשלטון באירופה על 10 דוכסות גרמניות.

3.  ְוהּוא ׁשֹוֶנה ִמּקֹודָמיו (דניאל, ז׳, 24)
האפיפיורות היתה שונה ממדינות אחרות. היא היתה חיבור 

בין כנסייה לבין מדינה תחת הנהגת הכנסייה.

2.  ְוָׁשלֹוׁש ִמן ַהַּקְרַנִים ַהקֹוְדמֹות ֶנֶעְקרּו 
ִמָּפֶניָה (דניאל, ז׳, 8)

ונדלים  גרולים,  של  הקסרויות 
לשליטה  התנגדו  מיזרחיים  וגותים 
-507 השנים  ובין  קטנה״  ״קרן  של 
538 לספירה  ״נעקרו מפניה״, ז״א 

הושמדו.

4.  ּוַמְרֶאה ָּגדֹול ֵמֲחְברֹוֶתיָה (דניאל, ד׳, 20)
לשלטון  מאוד  מהר  גדלה  האפיפיורות 
עולמי. בכפייה המירו אנשים לדת קתו־

רבים  אירופה  קיסרי  צלב).  (מסעי  לית 
החלטות  בפני  להתכופף  מוכרחים  היו 

האפיפיור.

אירוּפה תחת עול רומי

העולם  וקטסטרופות.  אירועים  יתרבו  המשיח  ישוע  ביאת  עד 
החוטא יילך לאיבוד, אולם אלהים רוצה ש״ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו 

ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת״, ״ִּכי ּכֹה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן 
ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא ֹיאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי 

עֹוָלם״ ( הראשונה אל טימותיאוס, ב׳, 4; יוחנן, ג׳, 16). 
בתמורה לעולם הזה חסר־תיקווה מבטיח אלהים למאמינים 
ְוַהָּמֶות  ֵמֵעיֵניֶהם  ְמָעה  דִּ ָּכל  ״ְוִיְמֶחה  ויפה:  טוב  עתיד  בו 
ִּכי  עֹוד,  ִיְהיּו  ֹלא  ּוְכֵאב  ּוְזָעָקה  ֵאֶבל  ַּגם  עֹוד,  ִיְהֶיה  ֹלא 
(ההתג־ ָחָדׁש״  ַהּכֹל  עֹוֶׂשה  ״ִהְנִני  ָעְברּו״,  ָהִראׁשֹונֹות 
לות, כ״א, 5-4). הדברים אלה מעבירים לא רק את מסר 

התיקווה לעתיד, אלא הם גם נותנים כאן לנשמה שלום 
וביטחון.

עכשיו מתבצע עת המישפט בשמיים. במועד הקרוב, 
ואף אחד אינו יודע מהו המועד הקרוב של מישפתך. כי 
הנה הוא הזמן המתאים לקחת ללב את הזהרת הת־
נ״ך: ״ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשֶמעֹו ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 

ִּכְמִריָבה״ (אל העברים, ג׳, 8-7). גורלם של כולם, לחיים 
או למוות, יוחלט כשיסתיים הדין. זמן החסד יסתיים לקראת ביאת ישוע. ישוע מת 

בצליבה בָּגְלּגָֹּתא גם עבור חטאיכם כדי לפתוח לכם דרך לעתיד חדש וטוב. היום אתם עוד יכולים לבוא בתפילה לישוע, להכיר 
בחטאיכם ולהתחיל את החיים החדשים בהרמוניה עם תורתו. אז יהיה ישוע המשיח גם מליצכם לפני האב!

באירופה שנילחמים בניהם. צריך לחפשה במערב. רק 
הפסידה  שהאפיפיורות  בזמן  לגדול  החלה  אחת  אומה 
ארצות  היא  המדינה  שליטתה.  את   1798 בשנת 

הברית!
ומתא־ ורכות  בתולים  נערות,  מסמלות  שה  קרני 
בשחר  הברית  ארצות  של  ״האופי״  את  בדיקנות  רות 
קרניים״)  (״שתי  הדת  וחופש  דמוקרטיה  תולדותיה. 
הפכו לתקנות היסוד של האומה. מאמיני ישוע באירופה 
שהאפיפיורות רדפה אותם רצו בהמונים ל״עולם חדש״ 
– לאמריקה. זאת היא היתה תחילת הלידה של ארצות 
קרניים  שתי  בעלת  הברית)  (ארצות  החיה  אך  הברית. 
ָרה ְּכַתִּנין״. ״ֶאת ַסְמכּות ַהַחָּיה  דומות לקרני שה ״ִּדבְּ
(האפיפיו־ ְלָפֶניָה  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה 

רות), ּוְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלַחָּיה 
ָהִראׁשֹוָנה ֲאֶׁשר ַמַּכת ַהָּמֶות ֶׁשָּלּה ִנְרְּפָאה…, ְּבָאְמָרה 
ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ֶצֶלם ַלַחָּיה ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ַמַּכת 
ֶחֶרב ְוָחְיָתה״ (ההתגלות, י״ג, 14-11). קרני שה וקול תנין 
בפועל של  הכרזות ומעשים  דרסטי בין  לניגוד  מצביעים 
האומה. החלטות של שילטונות מחוקקות שלה הן ״קול״ 
העיקרונות של חירות  האומה. בעזרתן היא מפילה את 
שהיא  הבשורה  מדיניותה.  של  ביסוד  המונחים  ושלום 
ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַחָּיה  ַסְמכּות  ו״ֶאת  ״ְּכַתִּנין״  דיברה 
התפתחות  את  מנבאה  ְלָפֶניָה״,  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה 
רוח של חוסר־סובלנות ורדיפה. (ההתגלות, י״ב, י״ג, י״ז), 
שה־ העובדה  גילתה.  (האפיפיורות)  הראשונה  שהחיה 
חיה בעלת שתי קרניים ״ְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה 
שהאומה  לנו  מסבירה  ָהִראׁשֹוָנה״  ַלַחָּיה  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
את  לאלץ  כוחה  כל  את  תנצל  הברית)  (ארצות  הזאת 
אנו  היום  לאפיפיורות.  כבוד  להבטיח  כדי  לכפיפה  כולם 
שארצות  ממש  רואים 
משתפים  וותיקן  הברית 
ומשפיעים  ביניהם  פעולה 

על כל העולם. 

צלם לחיה
מן  סטתה  כשהיא  נסוגה,  הקדומה  שהכנסייה  ברגע 
הברית החדשה וקיבלה טכסים פגניים, היא איבדה את 
על  השליטה  את  להבטיח  כדי  אלהים.  של  וכוחו  רוחו 
השילטון.  תמיכת  את  לחפש  החלה  היא  העם  מצפון 
כתוצאה מזה התגבשה האפיפיורות – ז״א הכנסייה 
במדינה  השילטון  את  שליטתה  תחת  שלקחה 
לעשות  העיקר  למטרותיה,  לסיוע  אותו  וניצלה 
תוכלו  הברית  שארצות  כדי  באפיקורסים.  שפטים 

(לאפיפיורות),  לחיה  צלם  לעשות 
שילטונות הדת היו אמורים לשלוט 
כך  כדי  עד  המדינה  שילטונות  על 
להשגת  לנצלם  אפשר  שהיה 

כוונותיהם.
שהכריחה  הרוחנית  העזיבה 
לחפש  הקדומה  הכנסייה  את 
הס־ המדינה,  של  התמיכה  את 

לאפיפיורות.  הדרך  את  לילה 
ִּתְהֶיה  ֹלא  ִאם  ישוע)  (יֹום  ַיִּגיַע  ֹלא  ״ֶׁשֵּכן  אמר:  שאול 
ְּבִראׁשֹוָנה ָהֲעִזיָבה ְוִיְתַּגֶּלה ִאיׁש ָהֶרַׁשע, ֶּבן ָהֲאַבּדֹון״ 
בפרהסיה  שהעזיבה  התסלוניקים ב׳, ב׳, 4-3). ז״א  (אל 
לעשות  הדרך  את  עכשיו  תסלול  פרוטסנטית  בכנסייה 
אקו־ מאמצים  התגברו  האחרון  בעשור  כי  לחיה,  צלם 
בכל  ״להשיג  הפרוטסטנטיות  הכנסיות  של  מנסטיים 
מחיר שהוא את האחדות״ על חשבון של האמת הת־

הלותרנית  ברית  הכריזה   1999 באוקטובר  היחיד.  נכי 
המשות־ ״ההחלטה  על  החתימה  באמצעות  העולמית 

מכאן  פג־תוקפה.  היא  שהרפורמציה  הוותיקן  עם  פת״ 
העזיבה  אלא  אחר,  דבר  לא  היא   – שהאקומנה  יוצא 

הרוחנית הגדולה, לפי הנבוא של שאול.
ייתאחדו  הברית  בארצות  הראשיות  כשהכנסיות 
וילחצו  האמונה  עיקרי  של  משותפות  נקודות  בסיס  על 
ותמיכת  החלטיהן  את  עליה  לכפות  כדי  המדינה  על 
מוסדותיהן, אזי אמריקה הפרוטסטנטית תעשה ״צלם״ 
של ההיררכייה הרומית הדתית השולטת. כתוצאה מזה 

יהיה שימוש בעונש אזרחי לכופרים.
ז״א שצלם לחיה הוא צורת הפרוטסטנטיזם העזוב 

אשר בעזרת המדינה תממש את האינטרסים שלה.

תו לחיה
לכך  גורמת  הברית)  (ארצות  קרניים  שתי  בעלת  החיה 
ַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים, ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲעִנִּיים, ַהָחְפִׁשִּיים  ״ֶׁשַהּכֹל, ַהקְּ
ְוָהֲעָבִדים, ָיִׂשימּו ָלֶהם ָּתו ַעל ַיד ְיִמיָנם אֹו ַעל ִמְצָחם, ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא יּוָכל ִאיׁש ִלְקנּות אֹו ִלְמּכֹר – ֶאָּלא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהָּתו, 
ֵׁשם ַהַחָּיה אֹו ִמְסַּפר ְׁשָמּה״ (ההתגלות, י״ג, 17-16). ״ָּבזֹאת 
ַהָחְכָמה. ִמי ֶׁשִּביָנה לֹו, ְיַחֵׁשב ָנא 
ֶאת ִמְסַּפר ַהַחָּיה (האפיפיורות), 
ּוִמְסָּפרֹו  הּוא  ָאָדם  ִמְסַּפר  ִּכי 
(הה־ ָוֵׁשׁש״  ְוִׁשִׁשים  ֵמאֹות  ֵׁשׁש 

תגלות, י״ג, 18).
בראשה  העומד  האדם 
האפיפיורית  ההיררכייה  של 

בעל  הוא  האפיפיור.  אלא  אחר  לא  הוא  (צר־המשיח) 
ופירושו   “VICARIUS FILII DEI” רשמי  תואר 
 Our Sunday Visitor,) בן־אלהים״  ״נציב  הוא 
הן  מסוימות  אותיות  הלטינית  בשפה   .(18.04.1915
מת־ ספרות  לשים  אותיות  במקום  אם  ספרות.  גם 

החיבור  אחרי  נקבל  אימות, 
מספרו  שהוא   666 מספר 

של צר־המשיח. 
של  אחת  שקבוצה  בזמן 
ות־ התו  את  תקבל  כן  אנשים 
קבוצה  לחיה,  לצלם  שתחווה 
״ָּבֶזה  ככתוב  תפגין  אחרת 

ִמְצוֹות  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם 
ֱאֹלִהים ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע״ (ההתגלות, י״ד, 12). ז״א שהבדל 
בשמירת  במישרין  נמצא  כזב  ומאמיני  ישוע  מאמיני  בין 
מיצוות אלהים. תו לחיה, ז״א קדושת יום־ראשון מתיצ־
בת מול חותם אלהים: ״זכור את־יום השבת לקדשו״. 
הרי האפיפיורות רואה בזה את אות סמכותה שקדושת 
השבת הועברה על־ידיה ליום־ראשון בשנת 364 לספירה 
(The Convert’s Catechism, P. Geiermann ). מי מודע 
אותן,  שינתה  שאפיפיורות  הדיברות  העשרת  בשמירת 
הוא נותן כבוד למערכת האנטיכריסטית ומעמיד בזה את 
עצמו נגד אלהים. בכל זאת, נוצרים רבים בכל הכנסיות 
שבזה  מאמינים  הם  כי  יום־ראשון  קדושת  את  שומרים 
הם זוכרים את יום השבת לקדשו לפי דיברה ד׳; אלהים 
שהז־ בחשבון  לוקח  הוא  כי  הבערות  מעיתות  מתעלם 

י״ז,  השליחים,  (מעשי  חוסר־ידיעה.  של  זמנים  הם  מנים 
30). אולם אם קדושת יום־הראשון 
החדש  העולמי  בסדר  תיחוקק 
והעולם  הברית,  מארצות  היוצא 
יׂשכיל לגבי שמירת קדושת השבת 
שמודעים  אלה  כל  אזי  האמיתית, 
ולא  לחיה  תו  יקבלו  בחילול־השם 
כי  אלהים  לחסדו  לצפות  עוד  יוכלו 
השליטה   .(11-9 י״ד,  (ההתגלות,  ניצחי  למוות  יעמדו 
והמדיני־כלכ־ הדתי  בתחום  כולה  האנושות  על  המלאה 
לי, המתוכננת על־ידי מועצת הכנסיות העולמית בז׳נבה 
בשיתוף־הפעולה עם הממשלות המובילות באו״ם בניו־
יורק. מטרת הסדר העולמי החדש היא השגת דת כלל־
עולמי אי־תנכי לכולם ולהקים את ה״ממשלה העול־
מית״. האקומנה, ביקורים רבים של האפיפיור לנציגי כל 
לגלובליזציה  לכת  מרחיקת  שאיפה  וגם  ממשלות  מיני 

מוכחים את התוכנית.

תנ"ך

תחליטו כעת

אנו מאחלים לכם ברכות 
שפע מאלהים!

ספר  להזמין  ברצונכם  אם 
המשיח״ אל  ״הדרך 

 נא לפנות לכתובתנו:
ar.reuven@gmail.com
rjosefr@gmail.com 

הנבואות א על  יותר  לדעת  ברצונכם  ם 
דבר־ של  המתגשמות  המדהימות 
אתם   ואיך  המשיח  ישוע  ביאת  על  אלהים, 

תוכלו להתכונן, תכתבו אלינו.

העולם  וקטסטרופות.  אירועים  יתרבו  המשיח  ישוע  ביאת  עד 
החוטא יילך לאיבוד, אולם אלהים רוצה ש״ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו 

ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת״, ״ִּכי ּכֹה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן 
ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא ֹיאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי 

עֹוָלם״ ( הראשונה אל טימותיאוס, ב׳, 4; יוחנן, ג׳, 16). 
בתמורה לעולם הזה חסר־תיקווה מבטיח אלהים למאמינים 
ְוַהָּמֶות  ֵמֵעיֵניֶהם  ְמָעה  דִּ ָּכל  ״ְוִיְמֶחה  ויפה:  טוב  עתיד  בו 
ִּכי  עֹוד,  ִיְהיּו  ֹלא  ּוְכֵאב  ּוְזָעָקה  ֵאֶבל  ַּגם  עֹוד,  ִיְהֶיה  ֹלא 
(ההתג־ ָחָדׁש״  ַהּכֹל  עֹוֶׂשה  ״ִהְנִני  ָעְברּו״,  ָהִראׁשֹונֹות 
לות, כ״א, 5-4). הדברים אלה מעבירים לא רק את מסר 

התיקווה לעתיד, אלא הם גם נותנים כאן לנשמה שלום 
וביטחון.

עכשיו מתבצע עת המישפט בשמיים. במועד הקרוב, 
ואף אחד אינו יודע מהו המועד הקרוב של מישפתך. כי 
הנה הוא הזמן המתאים לקחת ללב את הזהרת הת־
נ״ך: ״ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשֶמעֹו ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 

ִּכְמִריָבה״ (אל העברים, ג׳, 8-7). גורלם של כולם, לחיים 
או למוות, יוחלט כשיסתיים הדין. זמן החסד יסתיים לקראת ביאת ישוע. ישוע מת 

בצליבה בָּגְלּגָֹּתא גם עבור חטאיכם כדי לפתוח לכם דרך לעתיד חדש וטוב. היום אתם עוד יכולים לבוא בתפילה לישוע, להכיר 
בחטאיכם ולהתחיל את החיים החדשים בהרמוניה עם תורתו. אז יהיה ישוע המשיח גם מליצכם לפני האב!

באירופה שנילחמים בניהם. צריך לחפשה במערב. רק 
הפסידה  שהאפיפיורות  בזמן  לגדול  החלה  אחת  אומה 
ארצות  היא  המדינה  שליטתה.  את   1798 בשנת 

הברית!
ומתא־ ורכות  בתולים  נערות,  מסמלות  שה  קרני 
בשחר  הברית  ארצות  של  ״האופי״  את  בדיקנות  רות 
קרניים״)  (״שתי  הדת  וחופש  דמוקרטיה  תולדותיה. 
הפכו לתקנות היסוד של האומה. מאמיני ישוע באירופה 
שהאפיפיורות רדפה אותם רצו בהמונים ל״עולם חדש״ 
– לאמריקה. זאת היא היתה תחילת הלידה של ארצות 
קרניים  שתי  בעלת  הברית)  (ארצות  החיה  אך  הברית. 
ָרה ְּכַתִּנין״. ״ֶאת ַסְמכּות ַהַחָּיה  דומות לקרני שה ״ִּדבְּ
(האפיפיו־ ְלָפֶניָה  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה 

רות), ּוְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלַחָּיה 
ָהִראׁשֹוָנה ֲאֶׁשר ַמַּכת ַהָּמֶות ֶׁשָּלּה ִנְרְּפָאה…, ְּבָאְמָרה 
ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ֶצֶלם ַלַחָּיה ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ַמַּכת 
ֶחֶרב ְוָחְיָתה״ (ההתגלות, י״ג, 14-11). קרני שה וקול תנין 
בפועל של  הכרזות ומעשים  דרסטי בין  לניגוד  מצביעים 
האומה. החלטות של שילטונות מחוקקות שלה הן ״קול״ 
העיקרונות של חירות  האומה. בעזרתן היא מפילה את 
שהיא  הבשורה  מדיניותה.  של  ביסוד  המונחים  ושלום 
ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַחָּיה  ַסְמכּות  ו״ֶאת  ״ְּכַתִּנין״  דיברה 
התפתחות  את  מנבאה  ְלָפֶניָה״,  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה 
רוח של חוסר־סובלנות ורדיפה. (ההתגלות, י״ב, י״ג, י״ז), 
שה־ העובדה  גילתה.  (האפיפיורות)  הראשונה  שהחיה 
חיה בעלת שתי קרניים ״ְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה 
שהאומה  לנו  מסבירה  ָהִראׁשֹוָנה״  ַלַחָּיה  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
את  לאלץ  כוחה  כל  את  תנצל  הברית)  (ארצות  הזאת 
אנו  היום  לאפיפיורות.  כבוד  להבטיח  כדי  לכפיפה  כולם 
שארצות  ממש  רואים 
משתפים  וותיקן  הברית 
ומשפיעים  ביניהם  פעולה 

על כל העולם. 

צלם לחיה
מן  סטתה  כשהיא  נסוגה,  הקדומה  שהכנסייה  ברגע 
הברית החדשה וקיבלה טכסים פגניים, היא איבדה את 
על  השליטה  את  להבטיח  כדי  אלהים.  של  וכוחו  רוחו 
השילטון.  תמיכת  את  לחפש  החלה  היא  העם  מצפון 
כתוצאה מזה התגבשה האפיפיורות – ז״א הכנסייה 
במדינה  השילטון  את  שליטתה  תחת  שלקחה 
לעשות  העיקר  למטרותיה,  לסיוע  אותו  וניצלה 
תוכלו  הברית  שארצות  כדי  באפיקורסים.  שפטים 

(לאפיפיורות),  לחיה  צלם  לעשות 
שילטונות הדת היו אמורים לשלוט 
כך  כדי  עד  המדינה  שילטונות  על 
להשגת  לנצלם  אפשר  שהיה 

כוונותיהם.
שהכריחה  הרוחנית  העזיבה 
לחפש  הקדומה  הכנסייה  את 
הס־ המדינה,  של  התמיכה  את 

לאפיפיורות.  הדרך  את  לילה 
ִּתְהֶיה  ֹלא  ִאם  ישוע)  (יֹום  ַיִּגיַע  ֹלא  ״ֶׁשֵּכן  אמר:  שאול 
ְּבִראׁשֹוָנה ָהֲעִזיָבה ְוִיְתַּגֶּלה ִאיׁש ָהֶרַׁשע, ֶּבן ָהֲאַבּדֹון״ 
בפרהסיה  שהעזיבה  התסלוניקים ב׳, ב׳, 4-3). ז״א  (אל 
לעשות  הדרך  את  עכשיו  תסלול  פרוטסנטית  בכנסייה 
אקו־ מאמצים  התגברו  האחרון  בעשור  כי  לחיה,  צלם 
בכל  ״להשיג  הפרוטסטנטיות  הכנסיות  של  מנסטיים 
מחיר שהוא את האחדות״ על חשבון של האמת הת־

הלותרנית  ברית  הכריזה   1999 באוקטובר  היחיד.  נכי 
המשות־ ״ההחלטה  על  החתימה  באמצעות  העולמית 

מכאן  פג־תוקפה.  היא  שהרפורמציה  הוותיקן  עם  פת״ 
העזיבה  אלא  אחר,  דבר  לא  היא   – שהאקומנה  יוצא 

הרוחנית הגדולה, לפי הנבוא של שאול.
ייתאחדו  הברית  בארצות  הראשיות  כשהכנסיות 
וילחצו  האמונה  עיקרי  של  משותפות  נקודות  בסיס  על 
ותמיכת  החלטיהן  את  עליה  לכפות  כדי  המדינה  על 
מוסדותיהן, אזי אמריקה הפרוטסטנטית תעשה ״צלם״ 
של ההיררכייה הרומית הדתית השולטת. כתוצאה מזה 

יהיה שימוש בעונש אזרחי לכופרים.
ז״א שצלם לחיה הוא צורת הפרוטסטנטיזם העזוב 

אשר בעזרת המדינה תממש את האינטרסים שלה.

תו לחיה
לכך  גורמת  הברית)  (ארצות  קרניים  שתי  בעלת  החיה 
ַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים, ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲעִנִּיים, ַהָחְפִׁשִּיים  ״ֶׁשַהּכֹל, ַהקְּ
ְוָהֲעָבִדים, ָיִׂשימּו ָלֶהם ָּתו ַעל ַיד ְיִמיָנם אֹו ַעל ִמְצָחם, ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא יּוָכל ִאיׁש ִלְקנּות אֹו ִלְמּכֹר – ֶאָּלא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהָּתו, 
ֵׁשם ַהַחָּיה אֹו ִמְסַּפר ְׁשָמּה״ (ההתגלות, י״ג, 17-16). ״ָּבזֹאת 
ַהָחְכָמה. ִמי ֶׁשִּביָנה לֹו, ְיַחֵׁשב ָנא 
ֶאת ִמְסַּפר ַהַחָּיה (האפיפיורות), 
ּוִמְסָּפרֹו  הּוא  ָאָדם  ִמְסַּפר  ִּכי 
(הה־ ָוֵׁשׁש״  ְוִׁשִׁשים  ֵמאֹות  ֵׁשׁש 

תגלות, י״ג, 18).
בראשה  העומד  האדם 
האפיפיורית  ההיררכייה  של 

בעל  הוא  האפיפיור.  אלא  אחר  לא  הוא  (צר־המשיח) 
ופירושו   “VICARIUS FILII DEI” רשמי  תואר 
 Our Sunday Visitor,) בן־אלהים״  ״נציב  הוא 
הן  מסוימות  אותיות  הלטינית  בשפה   .(18.04.1915
מת־ ספרות  לשים  אותיות  במקום  אם  ספרות.  גם 

החיבור  אחרי  נקבל  אימות, 
מספרו  שהוא   666 מספר 

של צר־המשיח. 
של  אחת  שקבוצה  בזמן 
ות־ התו  את  תקבל  כן  אנשים 
קבוצה  לחיה,  לצלם  שתחווה 
״ָּבֶזה  ככתוב  תפגין  אחרת 

ִמְצוֹות  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם 
ֱאֹלִהים ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע״ (ההתגלות, י״ד, 12). ז״א שהבדל 
בשמירת  במישרין  נמצא  כזב  ומאמיני  ישוע  מאמיני  בין 
מיצוות אלהים. תו לחיה, ז״א קדושת יום־ראשון מתיצ־
בת מול חותם אלהים: ״זכור את־יום השבת לקדשו״. 
הרי האפיפיורות רואה בזה את אות סמכותה שקדושת 
השבת הועברה על־ידיה ליום־ראשון בשנת 364 לספירה 
(The Convert’s Catechism, P. Geiermann ). מי מודע 
אותן,  שינתה  שאפיפיורות  הדיברות  העשרת  בשמירת 
הוא נותן כבוד למערכת האנטיכריסטית ומעמיד בזה את 
עצמו נגד אלהים. בכל זאת, נוצרים רבים בכל הכנסיות 
שבזה  מאמינים  הם  כי  יום־ראשון  קדושת  את  שומרים 
הם זוכרים את יום השבת לקדשו לפי דיברה ד׳; אלהים 
שהז־ בחשבון  לוקח  הוא  כי  הבערות  מעיתות  מתעלם 

י״ז,  השליחים,  (מעשי  חוסר־ידיעה.  של  זמנים  הם  מנים 
30). אולם אם קדושת יום־הראשון 
החדש  העולמי  בסדר  תיחוקק 
והעולם  הברית,  מארצות  היוצא 
יׂשכיל לגבי שמירת קדושת השבת 
שמודעים  אלה  כל  אזי  האמיתית, 
ולא  לחיה  תו  יקבלו  בחילול־השם 
כי  אלהים  לחסדו  לצפות  עוד  יוכלו 
השליטה   .(11-9 י״ד,  (ההתגלות,  ניצחי  למוות  יעמדו 
והמדיני־כלכ־ הדתי  בתחום  כולה  האנושות  על  המלאה 
לי, המתוכננת על־ידי מועצת הכנסיות העולמית בז׳נבה 
בשיתוף־הפעולה עם הממשלות המובילות באו״ם בניו־
יורק. מטרת הסדר העולמי החדש היא השגת דת כלל־
עולמי אי־תנכי לכולם ולהקים את ה״ממשלה העול־
מית״. האקומנה, ביקורים רבים של האפיפיור לנציגי כל 
לגלובליזציה  לכת  מרחיקת  שאיפה  וגם  ממשלות  מיני 

מוכחים את התוכנית.

תנ"ך

תחליטו כעת

אנו מאחלים לכם ברכות 
שפע מאלהים!

ספר  להזמין  ברצונכם  אם 
המשיח״ אל  ״הדרך 

 נא לפנות לכתובתנו:
ar.reuven@gmail.com
rjosefr@gmail.com 

הנבואות א על  יותר  לדעת  ברצונכם  ם 
דבר־ של  המתגשמות  המדהימות 
אתם   ואיך  המשיח  ישוע  ביאת  על  אלהים, 

תוכלו להתכונן, תכתבו אלינו.

COUPON
העולם  וקטסטרופות.  אירועים  יתרבו  המשיח  ישוע  ביאת  עד 

החוטא יילך לאיבוד, אולם אלהים רוצה ש״ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו 
ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת״, ״ִּכי ּכֹה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן 

ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא ֹיאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי 
עֹוָלם״ ( הראשונה אל טימותיאוס, ב׳, 4; יוחנן, ג׳, 16). 

בתמורה לעולם הזה חסר־תיקווה מבטיח אלהים למאמינים 
ְוַהָּמֶות  ֵמֵעיֵניֶהם  ְמָעה  דִּ ָּכל  ״ְוִיְמֶחה  ויפה:  טוב  עתיד  בו 
ִּכי  עֹוד,  ִיְהיּו  ֹלא  ּוְכֵאב  ּוְזָעָקה  ֵאֶבל  ַּגם  עֹוד,  ִיְהֶיה  ֹלא 
(ההתג־ ָחָדׁש״  ַהּכֹל  עֹוֶׂשה  ״ִהְנִני  ָעְברּו״,  ָהִראׁשֹונֹות 
לות, כ״א, 5-4). הדברים אלה מעבירים לא רק את מסר 

התיקווה לעתיד, אלא הם גם נותנים כאן לנשמה שלום 
וביטחון.

עכשיו מתבצע עת המישפט בשמיים. במועד הקרוב, 
ואף אחד אינו יודע מהו המועד הקרוב של מישפתך. כי 
הנה הוא הזמן המתאים לקחת ללב את הזהרת הת־
נ״ך: ״ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשֶמעֹו ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 

ִּכְמִריָבה״ (אל העברים, ג׳, 8-7). גורלם של כולם, לחיים 
או למוות, יוחלט כשיסתיים הדין. זמן החסד יסתיים לקראת ביאת ישוע. ישוע מת 

בצליבה בָּגְלּגָֹּתא גם עבור חטאיכם כדי לפתוח לכם דרך לעתיד חדש וטוב. היום אתם עוד יכולים לבוא בתפילה לישוע, להכיר 
בחטאיכם ולהתחיל את החיים החדשים בהרמוניה עם תורתו. אז יהיה ישוע המשיח גם מליצכם לפני האב!

באירופה שנילחמים בניהם. צריך לחפשה במערב. רק 
הפסידה  שהאפיפיורות  בזמן  לגדול  החלה  אחת  אומה 
ארצות  היא  המדינה  שליטתה.  את   1798 בשנת 

הברית!
ומתא־ ורכות  בתולים  נערות,  מסמלות  שה  קרני 
בשחר  הברית  ארצות  של  ״האופי״  את  בדיקנות  רות 
קרניים״)  (״שתי  הדת  וחופש  דמוקרטיה  תולדותיה. 
הפכו לתקנות היסוד של האומה. מאמיני ישוע באירופה 
שהאפיפיורות רדפה אותם רצו בהמונים ל״עולם חדש״ 
– לאמריקה. זאת היא היתה תחילת הלידה של ארצות 
קרניים  שתי  בעלת  הברית)  (ארצות  החיה  אך  הברית. 
ָרה ְּכַתִּנין״. ״ֶאת ַסְמכּות ַהַחָּיה  דומות לקרני שה ״ִּדבְּ
(האפיפיו־ ְלָפֶניָה  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה 

רות), ּוְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלַחָּיה 
ָהִראׁשֹוָנה ֲאֶׁשר ַמַּכת ַהָּמֶות ֶׁשָּלּה ִנְרְּפָאה…, ְּבָאְמָרה 
ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ֶצֶלם ַלַחָּיה ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ַמַּכת 
ֶחֶרב ְוָחְיָתה״ (ההתגלות, י״ג, 14-11). קרני שה וקול תנין 
בפועל של  הכרזות ומעשים  דרסטי בין  לניגוד  מצביעים 
האומה. החלטות של שילטונות מחוקקות שלה הן ״קול״ 
העיקרונות של חירות  האומה. בעזרתן היא מפילה את 
שהיא  הבשורה  מדיניותה.  של  ביסוד  המונחים  ושלום 
ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַחָּיה  ַסְמכּות  ו״ֶאת  ״ְּכַתִּנין״  דיברה 
התפתחות  את  מנבאה  ְלָפֶניָה״,  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה 
רוח של חוסר־סובלנות ורדיפה. (ההתגלות, י״ב, י״ג, י״ז), 
שה־ העובדה  גילתה.  (האפיפיורות)  הראשונה  שהחיה 
חיה בעלת שתי קרניים ״ְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה 
שהאומה  לנו  מסבירה  ָהִראׁשֹוָנה״  ַלַחָּיה  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
את  לאלץ  כוחה  כל  את  תנצל  הברית)  (ארצות  הזאת 
אנו  היום  לאפיפיורות.  כבוד  להבטיח  כדי  לכפיפה  כולם 
שארצות  ממש  רואים 
משתפים  וותיקן  הברית 
ומשפיעים  ביניהם  פעולה 

על כל העולם. 

צלם לחיה
מן  סטתה  כשהיא  נסוגה,  הקדומה  שהכנסייה  ברגע 
הברית החדשה וקיבלה טכסים פגניים, היא איבדה את 
על  השליטה  את  להבטיח  כדי  אלהים.  של  וכוחו  רוחו 
השילטון.  תמיכת  את  לחפש  החלה  היא  העם  מצפון 
כתוצאה מזה התגבשה האפיפיורות – ז״א הכנסייה 
במדינה  השילטון  את  שליטתה  תחת  שלקחה 
לעשות  העיקר  למטרותיה,  לסיוע  אותו  וניצלה 
תוכלו  הברית  שארצות  כדי  באפיקורסים.  שפטים 

(לאפיפיורות),  לחיה  צלם  לעשות 
שילטונות הדת היו אמורים לשלוט 
כך  כדי  עד  המדינה  שילטונות  על 
להשגת  לנצלם  אפשר  שהיה 

כוונותיהם.
שהכריחה  הרוחנית  העזיבה 
לחפש  הקדומה  הכנסייה  את 
הס־ המדינה,  של  התמיכה  את 

לאפיפיורות.  הדרך  את  לילה 
ִּתְהֶיה  ֹלא  ִאם  ישוע)  (יֹום  ַיִּגיַע  ֹלא  ״ֶׁשֵּכן  אמר:  שאול 
ְּבִראׁשֹוָנה ָהֲעִזיָבה ְוִיְתַּגֶּלה ִאיׁש ָהֶרַׁשע, ֶּבן ָהֲאַבּדֹון״ 
בפרהסיה  שהעזיבה  התסלוניקים ב׳, ב׳, 4-3). ז״א  (אל 
לעשות  הדרך  את  עכשיו  תסלול  פרוטסנטית  בכנסייה 
אקו־ מאמצים  התגברו  האחרון  בעשור  כי  לחיה,  צלם 
בכל  ״להשיג  הפרוטסטנטיות  הכנסיות  של  מנסטיים 
מחיר שהוא את האחדות״ על חשבון של האמת הת־

הלותרנית  ברית  הכריזה   1999 באוקטובר  היחיד.  נכי 
המשות־ ״ההחלטה  על  החתימה  באמצעות  העולמית 

מכאן  פג־תוקפה.  היא  שהרפורמציה  הוותיקן  עם  פת״ 
העזיבה  אלא  אחר,  דבר  לא  היא   – שהאקומנה  יוצא 

הרוחנית הגדולה, לפי הנבוא של שאול.
ייתאחדו  הברית  בארצות  הראשיות  כשהכנסיות 
וילחצו  האמונה  עיקרי  של  משותפות  נקודות  בסיס  על 
ותמיכת  החלטיהן  את  עליה  לכפות  כדי  המדינה  על 
מוסדותיהן, אזי אמריקה הפרוטסטנטית תעשה ״צלם״ 
של ההיררכייה הרומית הדתית השולטת. כתוצאה מזה 

יהיה שימוש בעונש אזרחי לכופרים.
ז״א שצלם לחיה הוא צורת הפרוטסטנטיזם העזוב 

אשר בעזרת המדינה תממש את האינטרסים שלה.

תו לחיה
לכך  גורמת  הברית)  (ארצות  קרניים  שתי  בעלת  החיה 
ַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים, ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲעִנִּיים, ַהָחְפִׁשִּיים  ״ֶׁשַהּכֹל, ַהקְּ
ְוָהֲעָבִדים, ָיִׂשימּו ָלֶהם ָּתו ַעל ַיד ְיִמיָנם אֹו ַעל ִמְצָחם, ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא יּוָכל ִאיׁש ִלְקנּות אֹו ִלְמּכֹר – ֶאָּלא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהָּתו, 
ֵׁשם ַהַחָּיה אֹו ִמְסַּפר ְׁשָמּה״ (ההתגלות, י״ג, 17-16). ״ָּבזֹאת 
ַהָחְכָמה. ִמי ֶׁשִּביָנה לֹו, ְיַחֵׁשב ָנא 
ֶאת ִמְסַּפר ַהַחָּיה (האפיפיורות), 
ּוִמְסָּפרֹו  הּוא  ָאָדם  ִמְסַּפר  ִּכי 
(הה־ ָוֵׁשׁש״  ְוִׁשִׁשים  ֵמאֹות  ֵׁשׁש 

תגלות, י״ג, 18).
בראשה  העומד  האדם 
האפיפיורית  ההיררכייה  של 

בעל  הוא  האפיפיור.  אלא  אחר  לא  הוא  (צר־המשיח) 
ופירושו   “VICARIUS FILII DEI” רשמי  תואר 
 Our Sunday Visitor,) בן־אלהים״  ״נציב  הוא 
הן  מסוימות  אותיות  הלטינית  בשפה   .(18.04.1915
מת־ ספרות  לשים  אותיות  במקום  אם  ספרות.  גם 

החיבור  אחרי  נקבל  אימות, 
מספרו  שהוא   666 מספר 

של צר־המשיח. 
של  אחת  שקבוצה  בזמן 
ות־ התו  את  תקבל  כן  אנשים 
קבוצה  לחיה,  לצלם  שתחווה 
״ָּבֶזה  ככתוב  תפגין  אחרת 

ִמְצוֹות  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם 
ֱאֹלִהים ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע״ (ההתגלות, י״ד, 12). ז״א שהבדל 
בשמירת  במישרין  נמצא  כזב  ומאמיני  ישוע  מאמיני  בין 
מיצוות אלהים. תו לחיה, ז״א קדושת יום־ראשון מתיצ־
בת מול חותם אלהים: ״זכור את־יום השבת לקדשו״. 
הרי האפיפיורות רואה בזה את אות סמכותה שקדושת 
השבת הועברה על־ידיה ליום־ראשון בשנת 364 לספירה 
(The Convert’s Catechism, P. Geiermann ). מי מודע 
אותן,  שינתה  שאפיפיורות  הדיברות  העשרת  בשמירת 
הוא נותן כבוד למערכת האנטיכריסטית ומעמיד בזה את 
עצמו נגד אלהים. בכל זאת, נוצרים רבים בכל הכנסיות 
שבזה  מאמינים  הם  כי  יום־ראשון  קדושת  את  שומרים 
הם זוכרים את יום השבת לקדשו לפי דיברה ד׳; אלהים 
שהז־ בחשבון  לוקח  הוא  כי  הבערות  מעיתות  מתעלם 

י״ז,  השליחים,  (מעשי  חוסר־ידיעה.  של  זמנים  הם  מנים 
30). אולם אם קדושת יום־הראשון 
החדש  העולמי  בסדר  תיחוקק 
והעולם  הברית,  מארצות  היוצא 
יׂשכיל לגבי שמירת קדושת השבת 
שמודעים  אלה  כל  אזי  האמיתית, 
ולא  לחיה  תו  יקבלו  בחילול־השם 
כי  אלהים  לחסדו  לצפות  עוד  יוכלו 
השליטה   .(11-9 י״ד,  (ההתגלות,  ניצחי  למוות  יעמדו 
והמדיני־כלכ־ הדתי  בתחום  כולה  האנושות  על  המלאה 
לי, המתוכננת על־ידי מועצת הכנסיות העולמית בז׳נבה 
בשיתוף־הפעולה עם הממשלות המובילות באו״ם בניו־
יורק. מטרת הסדר העולמי החדש היא השגת דת כלל־
עולמי אי־תנכי לכולם ולהקים את ה״ממשלה העול־
מית״. האקומנה, ביקורים רבים של האפיפיור לנציגי כל 
לגלובליזציה  לכת  מרחיקת  שאיפה  וגם  ממשלות  מיני 

מוכחים את התוכנית.

תנ"ך

תחליטו כעת

אנו מאחלים לכם ברכות 
שפע מאלהים!

ספר  להזמין  ברצונכם  אם 
המשיח״ אל  ״הדרך 

 נא לפנות לכתובתנו:
ar.reuven@gmail.com
rjosefr@gmail.com 

הנבואות א על  יותר  לדעת  ברצונכם  ם 
דבר־ של  המתגשמות  המדהימות 
אתם   ואיך  המשיח  ישוע  ביאת  על  אלהים, 

תוכלו להתכונן, תכתבו אלינו.

העולם  וקטסטרופות.  אירועים  יתרבו  המשיח  ישוע  ביאת  עד 
החוטא יילך לאיבוד, אולם אלהים רוצה ש״ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו 

ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת״, ״ִּכי ּכֹה ָאַהב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן 
ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא ֹיאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו, ֶאָּלא ִיְנַחל ַחֵּיי 

עֹוָלם״ ( הראשונה אל טימותיאוס, ב׳, 4; יוחנן, ג׳, 16). 
בתמורה לעולם הזה חסר־תיקווה מבטיח אלהים למאמינים 
ְוַהָּמֶות  ֵמֵעיֵניֶהם  ְמָעה  דִּ ָּכל  ״ְוִיְמֶחה  ויפה:  טוב  עתיד  בו 
ִּכי  עֹוד,  ִיְהיּו  ֹלא  ּוְכֵאב  ּוְזָעָקה  ֵאֶבל  ַּגם  עֹוד,  ִיְהֶיה  ֹלא 
(ההתג־ ָחָדׁש״  ַהּכֹל  עֹוֶׂשה  ״ִהְנִני  ָעְברּו״,  ָהִראׁשֹונֹות 
לות, כ״א, 5-4). הדברים אלה מעבירים לא רק את מסר 

התיקווה לעתיד, אלא הם גם נותנים כאן לנשמה שלום 
וביטחון.

עכשיו מתבצע עת המישפט בשמיים. במועד הקרוב, 
ואף אחד אינו יודע מהו המועד הקרוב של מישפתך. כי 
הנה הוא הזמן המתאים לקחת ללב את הזהרת הת־
נ״ך: ״ַהּיֹום ִאם־ְּבקֹלֹו ִתְׁשֶמעֹו ַאל־ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 

ִּכְמִריָבה״ (אל העברים, ג׳, 8-7). גורלם של כולם, לחיים 
או למוות, יוחלט כשיסתיים הדין. זמן החסד יסתיים לקראת ביאת ישוע. ישוע מת 

בצליבה בָּגְלּגָֹּתא גם עבור חטאיכם כדי לפתוח לכם דרך לעתיד חדש וטוב. היום אתם עוד יכולים לבוא בתפילה לישוע, להכיר 
בחטאיכם ולהתחיל את החיים החדשים בהרמוניה עם תורתו. אז יהיה ישוע המשיח גם מליצכם לפני האב!

באירופה שנילחמים בניהם. צריך לחפשה במערב. רק 
הפסידה  שהאפיפיורות  בזמן  לגדול  החלה  אחת  אומה 
ארצות  היא  המדינה  שליטתה.  את   1798 בשנת 

הברית!
ומתא־ ורכות  בתולים  נערות,  מסמלות  שה  קרני 
בשחר  הברית  ארצות  של  ״האופי״  את  בדיקנות  רות 
קרניים״)  (״שתי  הדת  וחופש  דמוקרטיה  תולדותיה. 
הפכו לתקנות היסוד של האומה. מאמיני ישוע באירופה 
שהאפיפיורות רדפה אותם רצו בהמונים ל״עולם חדש״ 
– לאמריקה. זאת היא היתה תחילת הלידה של ארצות 
קרניים  שתי  בעלת  הברית)  (ארצות  החיה  אך  הברית. 
ָרה ְּכַתִּנין״. ״ֶאת ַסְמכּות ַהַחָּיה  דומות לקרני שה ״ִּדבְּ
(האפיפיו־ ְלָפֶניָה  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה 

רות), ּוְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ַלַחָּיה 
ָהִראׁשֹוָנה ֲאֶׁשר ַמַּכת ַהָּמֶות ֶׁשָּלּה ִנְרְּפָאה…, ְּבָאְמָרה 
ְליֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ֶצֶלם ַלַחָּיה ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ַמַּכת 
ֶחֶרב ְוָחְיָתה״ (ההתגלות, י״ג, 14-11). קרני שה וקול תנין 
בפועל של  הכרזות ומעשים  דרסטי בין  לניגוד  מצביעים 
האומה. החלטות של שילטונות מחוקקות שלה הן ״קול״ 
העיקרונות של חירות  האומה. בעזרתן היא מפילה את 
שהיא  הבשורה  מדיניותה.  של  ביסוד  המונחים  ושלום 
ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַחָּיה  ַסְמכּות  ו״ֶאת  ״ְּכַתִּנין״  דיברה 
התפתחות  את  מנבאה  ְלָפֶניָה״,  ַהּפַֹעל  ֶאל  מֹוִציָאה 
רוח של חוסר־סובלנות ורדיפה. (ההתגלות, י״ב, י״ג, י״ז), 
שה־ העובדה  גילתה.  (האפיפיורות)  הראשונה  שהחיה 
חיה בעלת שתי קרניים ״ְמַאֶּלֶצת ֶאת ָהָאֶרץ ְויֹוְׁשֶביָה 
שהאומה  לנו  מסבירה  ָהִראׁשֹוָנה״  ַלַחָּיה  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות 
את  לאלץ  כוחה  כל  את  תנצל  הברית)  (ארצות  הזאת 
אנו  היום  לאפיפיורות.  כבוד  להבטיח  כדי  לכפיפה  כולם 
שארצות  ממש  רואים 
משתפים  וותיקן  הברית 
ומשפיעים  ביניהם  פעולה 

על כל העולם. 

צלם לחיה
מן  סטתה  כשהיא  נסוגה,  הקדומה  שהכנסייה  ברגע 
הברית החדשה וקיבלה טכסים פגניים, היא איבדה את 
על  השליטה  את  להבטיח  כדי  אלהים.  של  וכוחו  רוחו 
השילטון.  תמיכת  את  לחפש  החלה  היא  העם  מצפון 
כתוצאה מזה התגבשה האפיפיורות – ז״א הכנסייה 
במדינה  השילטון  את  שליטתה  תחת  שלקחה 
לעשות  העיקר  למטרותיה,  לסיוע  אותו  וניצלה 
תוכלו  הברית  שארצות  כדי  באפיקורסים.  שפטים 

(לאפיפיורות),  לחיה  צלם  לעשות 
שילטונות הדת היו אמורים לשלוט 
כך  כדי  עד  המדינה  שילטונות  על 
להשגת  לנצלם  אפשר  שהיה 

כוונותיהם.
שהכריחה  הרוחנית  העזיבה 
לחפש  הקדומה  הכנסייה  את 
הס־ המדינה,  של  התמיכה  את 

לאפיפיורות.  הדרך  את  לילה 
ִּתְהֶיה  ֹלא  ִאם  ישוע)  (יֹום  ַיִּגיַע  ֹלא  ״ֶׁשֵּכן  אמר:  שאול 
ְּבִראׁשֹוָנה ָהֲעִזיָבה ְוִיְתַּגֶּלה ִאיׁש ָהֶרַׁשע, ֶּבן ָהֲאַבּדֹון״ 
בפרהסיה  שהעזיבה  התסלוניקים ב׳, ב׳, 4-3). ז״א  (אל 
לעשות  הדרך  את  עכשיו  תסלול  פרוטסנטית  בכנסייה 
אקו־ מאמצים  התגברו  האחרון  בעשור  כי  לחיה,  צלם 
בכל  ״להשיג  הפרוטסטנטיות  הכנסיות  של  מנסטיים 
מחיר שהוא את האחדות״ על חשבון של האמת הת־

הלותרנית  ברית  הכריזה   1999 באוקטובר  היחיד.  נכי 
המשות־ ״ההחלטה  על  החתימה  באמצעות  העולמית 

מכאן  פג־תוקפה.  היא  שהרפורמציה  הוותיקן  עם  פת״ 
העזיבה  אלא  אחר,  דבר  לא  היא   – שהאקומנה  יוצא 

הרוחנית הגדולה, לפי הנבוא של שאול.
ייתאחדו  הברית  בארצות  הראשיות  כשהכנסיות 
וילחצו  האמונה  עיקרי  של  משותפות  נקודות  בסיס  על 
ותמיכת  החלטיהן  את  עליה  לכפות  כדי  המדינה  על 
מוסדותיהן, אזי אמריקה הפרוטסטנטית תעשה ״צלם״ 
של ההיררכייה הרומית הדתית השולטת. כתוצאה מזה 

יהיה שימוש בעונש אזרחי לכופרים.
ז״א שצלם לחיה הוא צורת הפרוטסטנטיזם העזוב 

אשר בעזרת המדינה תממש את האינטרסים שלה.

תו לחיה
לכך  גורמת  הברית)  (ארצות  קרניים  שתי  בעלת  החיה 
ַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים, ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲעִנִּיים, ַהָחְפִׁשִּיים  ״ֶׁשַהּכֹל, ַהקְּ
ְוָהֲעָבִדים, ָיִׂשימּו ָלֶהם ָּתו ַעל ַיד ְיִמיָנם אֹו ַעל ִמְצָחם, ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא יּוָכל ִאיׁש ִלְקנּות אֹו ִלְמּכֹר – ֶאָּלא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהָּתו, 
ֵׁשם ַהַחָּיה אֹו ִמְסַּפר ְׁשָמּה״ (ההתגלות, י״ג, 17-16). ״ָּבזֹאת 
ַהָחְכָמה. ִמי ֶׁשִּביָנה לֹו, ְיַחֵׁשב ָנא 
ֶאת ִמְסַּפר ַהַחָּיה (האפיפיורות), 
ּוִמְסָּפרֹו  הּוא  ָאָדם  ִמְסַּפר  ִּכי 
(הה־ ָוֵׁשׁש״  ְוִׁשִׁשים  ֵמאֹות  ֵׁשׁש 

תגלות, י״ג, 18).
בראשה  העומד  האדם 
האפיפיורית  ההיררכייה  של 

בעל  הוא  האפיפיור.  אלא  אחר  לא  הוא  (צר־המשיח) 
ופירושו   “VICARIUS FILII DEI” רשמי  תואר 
 Our Sunday Visitor,) בן־אלהים״  ״נציב  הוא 
הן  מסוימות  אותיות  הלטינית  בשפה   .(18.04.1915
מת־ ספרות  לשים  אותיות  במקום  אם  ספרות.  גם 

החיבור  אחרי  נקבל  אימות, 
מספרו  שהוא   666 מספר 

של צר־המשיח. 
של  אחת  שקבוצה  בזמן 
ות־ התו  את  תקבל  כן  אנשים 
קבוצה  לחיה,  לצלם  שתחווה 
״ָּבֶזה  ככתוב  תפגין  אחרת 

ִמְצוֹות  ֶאת  ַהּׁשֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ַסְבָלנּוָתם 
ֱאֹלִהים ֶוֱאמּוַנת ֵיׁשּוַע״ (ההתגלות, י״ד, 12). ז״א שהבדל 
בשמירת  במישרין  נמצא  כזב  ומאמיני  ישוע  מאמיני  בין 
מיצוות אלהים. תו לחיה, ז״א קדושת יום־ראשון מתיצ־
בת מול חותם אלהים: ״זכור את־יום השבת לקדשו״. 
הרי האפיפיורות רואה בזה את אות סמכותה שקדושת 
השבת הועברה על־ידיה ליום־ראשון בשנת 364 לספירה 
(The Convert’s Catechism, P. Geiermann ). מי מודע 
אותן,  שינתה  שאפיפיורות  הדיברות  העשרת  בשמירת 
הוא נותן כבוד למערכת האנטיכריסטית ומעמיד בזה את 
עצמו נגד אלהים. בכל זאת, נוצרים רבים בכל הכנסיות 
שבזה  מאמינים  הם  כי  יום־ראשון  קדושת  את  שומרים 
הם זוכרים את יום השבת לקדשו לפי דיברה ד׳; אלהים 
שהז־ בחשבון  לוקח  הוא  כי  הבערות  מעיתות  מתעלם 

י״ז,  השליחים,  (מעשי  חוסר־ידיעה.  של  זמנים  הם  מנים 
30). אולם אם קדושת יום־הראשון 
החדש  העולמי  בסדר  תיחוקק 
והעולם  הברית,  מארצות  היוצא 
יׂשכיל לגבי שמירת קדושת השבת 
שמודעים  אלה  כל  אזי  האמיתית, 
ולא  לחיה  תו  יקבלו  בחילול־השם 
כי  אלהים  לחסדו  לצפות  עוד  יוכלו 
השליטה   .(11-9 י״ד,  (ההתגלות,  ניצחי  למוות  יעמדו 
והמדיני־כלכ־ הדתי  בתחום  כולה  האנושות  על  המלאה 
לי, המתוכננת על־ידי מועצת הכנסיות העולמית בז׳נבה 
בשיתוף־הפעולה עם הממשלות המובילות באו״ם בניו־
יורק. מטרת הסדר העולמי החדש היא השגת דת כלל־
עולמי אי־תנכי לכולם ולהקים את ה״ממשלה העול־
מית״. האקומנה, ביקורים רבים של האפיפיור לנציגי כל 
לגלובליזציה  לכת  מרחיקת  שאיפה  וגם  ממשלות  מיני 

מוכחים את התוכנית.

תנ"ך

תחליטו כעת

אנו מאחלים לכם ברכות 
שפע מאלהים!

ספר  להזמין  ברצונכם  אם 
המשיח״ אל  ״הדרך 

 נא לפנות לכתובתנו:
ar.reuven@gmail.com
rjosefr@gmail.com 

הנבואות א על  יותר  לדעת  ברצונכם  ם 
דבר־ של  המתגשמות  המדהימות 
אתם   ואיך  המשיח  ישוע  ביאת  על  אלהים, 

תוכלו להתכונן, תכתבו אלינו.


