
מה עומד לקרות בארץ הקודש 
ולכולנו בעתיד הקרוב

החדשות הטובות 
והחדשות הרעות...
מה לגבי עתידך?

י ָהֹאְמִרים  ֵאי ַעּמִ ֶחֶרב ָימּותּו ּכֹל ַחּטָ ּבַ

ֲעֵדינּו ָהָרָעה. ים ּבַ יׁש ְוַתְקּדִ לֹא ַתּגִ

י ִאם  ָבר ּכִ ה ֲאֹדָני יהוה ּדָ י לֹא ַיֲעׂשֶ ּכִ

ִביִאים. ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ ּגָ
)הנביא עמוס(



ירושלים מוקפת אויבים

המנהיג העולמי יושב בבית המקדש 
השלישי כדי שהעולם יסגוד לו. הוא 
מטמא את בית המקדש ומפסיק את 

הקורבנות.

המנהיג העולמי מבקש להשמיד את 
היהודים שמסרבים לסגוד לו

היהודים בורחים להרי יהודה כדי להינצל 
מהשמדה

שני העדים מּומתים וקמים לתחייה לאחר 
שלושה ימים

מנהיג עולמי מקבל סמכות על כל האומות

תו אלילי נכפה על גופם של בני האדם על 
מנת שיוכלו לקנות ולמכור. כל מי שמקבל 

את ״תו החיה״ נידון לסבל נצחי.

רוב אוכלוסיית העולם שלא ישובו מחטאיהם
ימותו במגיפות, רעידות אדמה ומלחמה

חצי מאוכלוסיית העולם תמות מחורבן
כגון, אש, רעב וחרב

היעלמות גלובלית 
של אנשים

הופעת מנהיג עולמי שיכונן ברית 
של שבע שנים

שני עדים מתנבאים בירושלים 
במשך שלוש וחצי שנים 

הקמת בית המקדש השלישי 
וחידוש הקורבנות

"ארמגדון" 
כל עמי העולם צרים 

על ירושלים

כשהמשיח ימלוך 
מירושלים יהיה שלום 

עלי אדמות למשך 
אלף שנים

י ֹזאת ָלֶכם  ְדִתּ ה ִהַגּ ה ִהֵנּ ְוַעָתּ
ֲאִמינּו בֹוָאּה ַתּ ֶטֶרם ֱהיֹוָתּה ְלַמַען ְבּ ְבּ

י עֹוָלם ֵני ַאְדַמת־ָעָפר ָיִקיצּו ֵאּלֶה ְלַחּיֵ ׁשֵ ים ִמּיְ ְוַרּבִ

ְוֵאּלֶה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם׃

מֹוָה  ר ּכָ ְהֶיה ָצָרה ְגדֹוָלה ֲאׁשֶ י ָאז ּתִ ּכִ
ית ָהעֹוָלם ה ְוָכמֹוָה לֹא ִתְהֶיה עֹודלֹא־ִנְהְיָתה ֵמֵראׁשִ ַעד־ָעּתָ

עידן הנצחאלף השניםשנה ז׳שנה ו׳שנה ה׳שנה ד׳שנה ג׳שנה ב׳שנה א׳אתה נמצא כאן
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מה תעשה כשמיליוני אנשים ייעלמו?

כל נבואות המקרא לגבי עתיד עם ישראל 
אירוע  סביב  סובבות  הימים,  ואחרית 
כתבי  השמיימה.1  ”הלקיחה”  המכונה, 
הקודש מתארים את האירוע לפרטים: 
המאמינים  את  אליו  ייקח  אלוהים 
האמיתיים לפני צרת יעקב, המכונה גם 
”הצרה הגדולה”. כפי שנוח ניצל בתיבה 
בזמן שהעולם הושמד במבול, כך אלוהים יושיע את מאמיניו 
המאמינים  למרום.  “הלקיחה”  באמצעות  הגדולה  מהצרה 
האמיתיים שיהיו בחיים בזמן “הלקיחה” לשמיים, יילקחו לפגוש 
את המשיח ישוע באוויר יחד עם המאמינים האמיתיים שכבר 

מתו.

ִים  ּתַ ַקח[ ְוֶאָחד ֵיָעֵזב ׁשְ ֶדה ֶאָחד ֵיָאֵסף ]ִיּלָ ּשָׂ ַנִים ּבַ ָאז ִיְהיּו ׁשְ
ָעֵזב׃2 ַקח[ ְוַאַחת ּתֵ ּלָ ָאֵסף ]ּתִ ֵרַחִים ַאַחת ּתֵ טֹוֲחנֹות ּבָ

“הלקיחה” למרום תהיה האות לקץ העידן הנוכחי.
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מיד לאחר ההיעלמות הגלובלית הפתאומית של המאמינים 
האמיתיים, יעלה לזירה איש בעל עוצמה והשפעה רבים ויכונן 

שלום עם ישראל ויתעה אותם.3

יופיע בראשית שבע שנות הצרה  לפי נבואות הכתובים, הוא 
הגדולה ויכונן ברית של שבע שנים.

בּוַע ֶאָחד:4 ים ׁשָ ִרית ָלַרּבִ יר ּבְ ְוִהְגּבִ

לעימות  פתרון  תכלול  הזאת  שהברית  מאמינים  רבים 
הערבי־ ישראלי באמצעות הסכם שלום עם ישראל. היות והעם 
היהודי מצפה שהמשיח ישכין עידן של חירות, שלום ונחת לעם 
היהודי, אותו מנהיג יצליח להצטייר כמי שמגשים את הציפיות 

הללו.

ֲחַלְקַלּקֹות:5 ְלָוה, ְוֶהֱחִזיק ַמְלכּות ּבַ ּוָבא ְבׁשַ
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בית המקדש השלישי ייבנה והקורבנות בו יתחדשו. המקורות 

היהודיים מקשרים את הקמת בית המקדש השלישי לבואו של 

משיח ישראל. לכן, היות ובית המקדש ייבנה והעם היהודי יקבל 

שלום, ביטחון ושגשוג, רבים ילכו שולל ויאמינו ֶשְימֹות המשיח 

הגיעו, ושאותו שליט רב השפעה הוא בעצם המשיח שהעם 

היהודי כה מצפה לבואו.

ֵעת ָאְמָרם  י ּבְ ּכִ ן ּבֹוא ָיבֹוא׃  ּכֵ ְיָלה  ּלַ ּבַ ב  ַגּנָ ּכְ ה  י יֹום־ְיהֹוָ ּכִ

ֲחָבִלים ַעל־ֶהָהָרה  ְתֹאם ּכַ ֶבר ּפִ ֶ ְלָוה ָיֹבא ֲעֵליֶהם ַהּשׁ לֹום ְוׁשַ ׁשָ
ֵלט: 6 ְולֹא יּוְכלּו ְלִהּמָ

אחרי שלוש וחצי שנים, אותו מנהיג יקבל מנהיגות עולמית ומשטר 

הרשע שלו יחלוש על כל עמי העולם.

ן־ָלּה ַלֲעׂשֹות  ְלָטן ִנּתַ ֹדלֹות ְוֶנָאצֹות ְוׁשָ ה ְמַמּלֵל ּגְ ֶתן ָלּה ּפֶ ּנָ ַוּיִ

ֶתן ָלּה ַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה  ּנָ ים... ַוּיִ ַנִים ֳחָדׁשִ ִעים ּוׁשְ ִמְלָחָמה ַאְרּבָ

ָחה  ּפָ ל־ִמׁשְ ָלה ַעל־ּכָ ֶתן ָלּה ֶמְמׁשָ ּנָ ַוּתִ ָחם  ים ּוְלַנּצְ דׁשִ ִעם־ַהּקְ
ָוָעם ְוָלׁשֹון ָוגֹוי: 7

כתבי הקודש מתארים את אותו מנהיג עולמי ומכנים אותו: 

וחצי שנים, באמצע שבע שנות הצרה  ”החיה”.8 אחרי שלוש 

הגדולה, המנהיג העולמי ישב במקדש בירושלים וידרוש מעמי 

העולם לסגוד לו.
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ֶטֶרם ִיְהֶיה  י לֹא־ָיֹבא ּבְ ׁשּום אֹוָפן ּכִ ַאל־ַיְתֶעה ֶאְתֶכם ִאיׁש ּבְ

ְתקֹוֵמם  ן־ָהֲאַבּדֹון׃ ַהּמִ ָאה ּבֶ ֶרד ְוִנְגָלה ִאיׁש ַהַחּטָ ָבִראׁשָֹנה ַהּמֶ

ב  י ַגם־ֵיׁשֵ ְקָרא ֵאל אֹו ֲעבֹוַדת קֶֹדׁש ַעד־ּכִ ל־ַהּנִ ְתרֹוֵמם ַעל־ּכָ ְוַהּמִ
י ֱאלִֹהים הּוא: 9 אלִֹהים ּוַמְרֶאה ֶאת־ַעְצמֹו ּכִ ֵהיַכל ָהֱאלִֹהים ּכֵ ּבְ

באמצע שבע שנות הצרה הגדולה, ירושלים תהיה מוקפת צבאות. 

השליט העולמי יציב שיקוץ במקדש ואחר כך יתקוף את העם 

היהודי ויבקש להשמידו.10

בשלב זה, יהודים רבים יבינו שהם הּולכו שולל.

הקורבנות במקדש יופסקו.
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ּקּוץ ׁשֵֹמם ָיִמים ֶאֶלף ָמאַתִים  ִמיד ְוָלֵתת ׁשִ ּוֵמֵעת הּוַסר ַהּתָ

ִעים: 11 ְוִתׁשְ

המנהיג העולמי יתמלא זעם וימקד את שנאתו בישראל.

יגייס את כוחות הצבא הגדולים שלו נגד העם היהודי.12  הוא 

התקופה ההיא תהיה ראשית התקופה המתוארת בספר דניאל, 

וירמיה מכנה אותה: ”עת צרה... ליעקב”.

ר לֹא ִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת  ...ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ֲאׁשֶ

ַהִהיא: 13
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אלוהים סיפק דרך ברורה להימלט מהשמדה. התוכנית נועדה 

במיוחד למי שיראה את השיקוץ המשומם ניצב בבית המקדש 

ויברח מייד אל הרי יהודה.

ִביא  ּקּוץ ְמׁשֵֹמם ָהָאמּור ַעל־ְיֵדי ָדִנּיֵאל ַהּנָ ְראּו ׁשִ ר ּתִ ֲאׁשֶ ָלֵכן ּכַ

ְמקֹום ֹקֶדׁש ַהּקֵֹרא ָיִבין:  עֹוֵמד ּבִ

י ְיהּוָדה ֶאל־ֶהָהִרים:  ָאז נֹוס ָינּוסּו ַאְנׁשֵ

ֶדה  ּשָׂ ר ּבַ יתֹו: ַוֲאׁשֶ ָבר ִמּבֵ את ּדָ ג ַאל־ֵיֵרד ָלׂשֵ ר ַעל־ַהּגָ ַוֲאׁשֶ

את ֶאת־ַמְלּבּוׁשֹו: ְיָתה ָלׂשֵ ַאל־ָיׁשֹב ַהּבַ
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ית  מֹוָה לֹא־ִנְהְיָתה ֵמֵראׁשִ ר ּכָ ְהֶיה ָצָרה ְגדֹוָלה ֲאׁשֶ י ָאז ּתִ ּכִ
ה ְוָכמֹוָה לֹא ִתְהֶיה עֹוד:14 ָהעֹוָלם ַעד־ָעּתָ

כל האנשים שיברחו מייד אל ההרים יילקחו למקום מבטחים, 

שם הם יהיו בשלוש וחצי השנים הבאות. אלוהים מבטיח לכלכל 

אותם כפי שכלכל את בני ישראל במדבר במשך ארבעים שנה 

כאשר הוציא אותם ממצרים.

]לפי ההקשר, שארית המאמינים מתוך עם  ה  ָלִאּשָׁ נּו  ּתְ ַוּיֻ

ָרה ֶאל-ְמקֹוָמּה  ְדּבָ דֹול ָלעּוף ַהּמִ ר ַהּגָ ׁשֶ י ַכְנֵפי ַהּנֶ ּתֵ ישראל[ ׁשְ

ָחׁש ]שלוש  ֵני ַהּנָ ם מֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ִמּפְ ל-ׁשָ ֻכְלּכַ ר ּתְ ֲאׁשֶ
וחצי שנים[:15

ניצלו את ההזדמנויות להימלט  רוב היהודים הנותרים שלא 

יסבלו מרדיפות, יפלו בשבי ויהרגו. האנטישמיות תעלה לשיא 

של כל הזמנים והמנהיג העולמי יבקש להשמיד את היהודים 
שלא סוגדים לו. 16

זכריה הנביא ניבא על העת ההיא, בה שני שליש מהיהודים 

בארץ ימותו.

ִיְגָועּו.  ְרתּו  ִיּכָ ּה  ַנִים ּבָ י ׁשְ ְוָהָיה ְבָכל ָהָאֶרץ ְנֻאם ְיהָוה, ּפִ
ּה: 17 ֶתר ּבָ ית ִיּוָ ִלׁשִ ְוַהּשְׁ
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העיר רומא והכנסייה הקתולית יעלו שוב לגדולה, יצברו השפעה 
דתית רבה ויתאחדו עם המנהיג העולמי. העיר רומא הייתה בעלת 
השפעה עולמית הרסנית ומשכרת דרך דת לכל אורך הדורות. 
הכנסייה הקתולית אחראית לרציחתם של מיליוני משיחיים 

אמיתיים לאורך אלף שנות האינקוויזיציה.18
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לזירה יעלה נביא שקר התומך במנהיג העולמי, המכונה בכתובים 

”החיה”, שינסה לגרום לכך שהעולם כולו יסגוד לו. לנביא השקר 

תינתן גבורה רבה לעשות אותות גדולים, עד כדי להוריד אש 

מן השמיים ויכולת לשוות חיים לצלם שיוקם לכבוד המנהיג 

העולמי.

ַמִים ּתֹוִריד ַאְרָצה  ָ ֹדלֹות ְוַגם־ֵאׁש ִמן־ַהּשׁ ּגְ ְוֹנֶתֶנת אֹותֹות 

ֵבי ָהָאֶרץ ַעל־ְיֵדי ָהאֹותֹות  ֵני ָאָדם: ְוַתְתֶעה ֶאת־יׁשְ ְלֵעיֵני ּבְ

ֵבי ָהָאֶרץ  ָאְמָרּה ֶאל־יׁשְ ה ּבְ ְפֵני ַהַחּיָ ן־ָלּה ַלֲעׂשֹות ּבִ ר ִנּתַ ֲאׁשֶ

ֶתן־ָלּה  ּנָ ִחי: ַוּיִ ת־ֶחֶרב ַוּתֶ ָתה ַמּכַ ר־ֻהּכְ ה ֲאׁשֶ ַלֲעׂשֹות ֶצֶלם ַלַחּיָ

ָתה  ה ְוָעׂשְ ר ֶצֶלם ַהַחּיָ ר ְיַדּבֵ ּבֵ ה ְלַמַען ּדַ ֶצֶלם ַהַחּיָ ָלֵתת רּוַח ּבְ

ה מֹות יּוָמתּו׃ 19 ֲחִוים ְלֶצֶלם ַהַחּיָ ּתַ ר ֵאיָנם ִמׁשְ י־ֹכל ֲאׁשֶ ּכִ

המנהיג העולמי יתבע הכרה אוניברסאלית לכך שהוא ֵאלוַה 

ויאכוף אותה באמצעות עונש מוות על כל מי שלא ישתחווה 

לצלמו. הוא גם יציב איום כלכלי על העולם כולו כדי שכל מי 

שלא יקבל את ”תו החיה” לא יוכל לקנות או למכור. ”תו החיה” 

הוא תו זיהוי המראה שנושאו סוגד לחיה.
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ֵני  ם־ּבְ יר ּגַ דֹול ִאם־ֶאְביֹון ְוִאם־ָעׁשִ ֹטן ְוַעד־ּגָ ם ְלִמּקָ י־ֻכּלָ ַעׂש ּכִ ַוּתַ

ם־ָהֲעָבִדים ַיְתוּו ָתו ַעל־ַיד ְיִמיָנם אֹו ַעל־ִמְצחֹוָתם:  ַהֹחִרין ּגַ

ו  ְהיֹות ָעָליו ּתָ י ִאם־ּבִ ְוִכי לֹא־יּוַכל ִאיׁש ִלְקנֹות אֹו ִלְמּכֹר ּכִ

ָמּה: ר ׁשְ ָמּה אֹו־ִמְסּפַ ה אֹו ׁשְ ַהַחּיָ

ר־לֹו ְתבּוָנה  ֶזה ַהָחְכָמה ִמי ֲאׁשֶ ּבָ

ר  י ִמְסּפַ ה ּכִ ר ַהַחּיָ ב ִמְסּפַ ֵ ְיַחּשׁ

ׁש  ׁשֵ רֹו  ּוִמְסּפָ הּוא  ן־ָאָדם  ּבֶ

ׁש: )666(20  ים ָוׁשֵ ּשִׁ ֵמאֹות ְוׁשִ

השטן  שיטת  הוא  ”תו החיה” 

לשעבד את בני האדם ולהוליכם 

הסגידה  עולם.  לאבדון  שולל 

לשטן,  לסגידה  השווה  לחיה, 

תהיה כרוכה בקבלת התו, את 

שם החיה או את מספרה ]666[ 
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על הגוף. מי שיעשה כן יורשה באופן זמני לקנות ולמכור, אבל 

יהיה נידון לייסורי עולם כי הזדהה עם ״החיה״ וחתם את נפשו 

עם השטן.

ָוּה  א ֶאת־ּתָ ה ְוִלְפֵני צְלָמּה ְוָנׂשָ ֲחֶוה ִלְפֵני ַהַחּיָ ּתַ ר ִיׁשְ ל־ֲאׁשֶ ּכָ

ין ֲחַמת ֱאלִֹהים  ה ִמּיֵ ּתֶ ֹתה ִיׁשְ ם־הּוא ׁשָ ַעל־ִמְצחֹו אֹו ַעל־ָידֹו: ּגַ

ֵאׁש ְוָגְפִרית ִלְפֵני  ה ּבְ כֹוס ַזְעמֹו ִויֻעּנֶ ְמָסְך ּבְ י ָמהּול ַהּנִ ְלּתִ ַיִין ּבִ

ה: ים ְוִלְפֵני ַהּשֶׂ דׁשִ ְלָאִכים ַהּקְ ַהּמַ

ן ִעּנּוָים ַיֲעֶלה ְלעֹוְלֵמי־ַעד ְולֹא ִיְמְצאּו ְמנּוָחה יֹוָמם ָוָלְיָלה  ַוֲעׁשַ

ָמּה׃21 ו ׁשְ א ֶאת־ּתָ ר ִיּשָׂ ה ּוְלַצְלָמּה ַוֲאׁשֶ ֲחִוים ַלַחּיָ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

שלוש וחצי השנים האחרונות של הצרה הגדולה יהיו התקופה 

הקשה ביותר שידע העולם מעודו:

ית  מֹוָה לֹא־ִנְהְיָתה ֵמֵראׁשִ ר ּכָ ְהֶיה ָצָרה ְגדֹוָלה ֲאׁשֶ י ָאז ּתִ ּכִ

ִמים  ה ְוָכמֹוָה לֹא ִתְהֶיה עֹוד: ְולּוֵלא ִנְקְצרּו ַהּיָ ָהעֹוָלם ַעד־ ָעּתָ

ר:22 ׂשָ ל־ ּבָ ע ּכָ ׁשַ ָהֵהם לֹא ִיּוָ
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רוב אוכלוסיית העולם תושמד במהלך החלק האחרון של שבע 

שנות הצרה הגדולה.23 הנביא דניאל קרא לתקופה הזאת, ״קץ 

הימים״.

שיאה של הצרה הגדולה יהיה מלחמת ”ארמגדון”, שבה יקומו 

כל עמי העולם להילחם נגד ירושלים.

עמק מגידו יהיה זירת הקרב המרכזית. אך במהלך המלחמה 

הזאת, יהודה וירושלים יהיו תחת מצור. עמי העולם יפלשו לעיר 

ואחרי השפלה נוראית חצי מהעיר ּתּוָצא ְלגלּות.
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ָדה ָהִעיר,  ְלָחָמה, ְוִנְלּכְ ם ַלּמִ ַלִ ל ַהּגֹוִים ֶאל ְירּוׁשָ י ֶאת ּכָ ְוָאַסְפּתִ

ַכְבָנה(, ְוָיָצא ֲחִצי ָהִעיר  ָ ּשׁ ַגְלָנה )ּתִ ָ ּשׁ ים ּתִ ׁשִ ים, ְוַהּנָ ּתִ ּסּו ַהּבָ ְוָנׁשַ
ֵרת ִמן ָהִעיר: 24 ּגֹוָלה, ְוֶיֶתר ָהָעם לֹא ִיּכָ ּבַ

לאחר נפילת ירושלים, כאשר הכל ייראה אבוד, אלוהים עצמו 

יצא להילחם באותם עמים.

יֹום ְקָרב. ְוָעְמדּו  ֲחמֹו ּבְ יֹום ִהּלָ ּגֹוִים ָהֵהם ּכְ ְוָיָצא ְיהָוה ְוִנְלַחם ּבַ

ם  ַלִ ֵני ְירּוׁשָ ּפְ ר ַעל  ִתים ֲאׁשֶ ּיֹום ַההּוא ַעל ַהר ַהזֵּ ּבַ ַרְגָליו 

ל  יִתים ֵמֶחְציֹו... ּוָבא ְיהָוה ֱאלַֹהי, ּכָ ֶדם, ְוִנְבַקע ַהר ַהזֵּ ִמּקֶ
ְך: 25 ים ִעּמָ ְקֹדׁשִ
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יהוה בכבודו ובעצמו ירד מהשמיים ויעמוד בגופו על הר הזיתים עם 

קדושיו, ביניהם המאמינים שעלו אל המשיח בלקיחה השמיימה.26

ִאים  ל ַהּגֹוִים ַהּבָ ִמיד ֶאת ּכָ ׁש ְלַהׁשְ ּיֹום ַההּוא ֲאַבּקֵ ְוָהָיה ּבַ

ם: ָלִ ַעל ְירּוׁשָ

ם, רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים,  ַלִ ב ְירּוׁשָ ִויד ְוַעל יֹוׁשֵ ית ּדָ י ַעל ּבֵ ַפְכּתִ ְוׁשָ

ִחיד  ד ַעל ַהּיָ ִמְסּפֵ ָקרּו, ְוָסְפדּו ָעָליו ּכְ ר ּדָ יטּו ֵאַלי ֵאת ֲאׁשֶ ְוִהּבִ

כֹור: 27 ָהֵמר ַעל ַהּבְ ְוָהֵמר ָעָליו ּכְ

האדון יהוה, מדבר בגוף ראשון ואומר שהוא עצמו ֵיֵרד בגופו, יגן 

יטּו  על העם היהודי וישמיד את הצבאות שצרים על ירושלים. ְוִהּבִ

ָקרּו: 28 ר ּדָ ֵאַלי ֵאת ֲאׁשֶ

היחידי שהזדהה ַּכיהוה והאחד 

שהעם היהודי דקר במסמרים 

בצליבתו, הוא: ישוע!

היה  המשיח  הנביאים,  לפי 

צריך לסבול בגלל החטאים 

שלנו.
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לֹוֵמנּו ָעָליו: 29 א ֵמֲעֹוֹנֵתינּו: מּוַסר ׁשְ ֵענּו, ְמֻדּכָ ׁשָ ְוהּוא ְמחָֹלל ִמּפְ

המשיח בא כדי לשאת את העונש על חטאינו ועוונותינו כדי 

שאנחנו נוכל להתרצות לאלוהים.

יַע ּבֹו, ֵאת  ִנינּו: ַויהָוה ִהְפּגִ ִעינּו, ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ּפָ ּצֹאן ּתָ נּו ּכַ ּלָ ּכֻ
נּו:30 ּלָ ֲעֹון ּכֻ

אלוהים הטיל על המשיח את כל חטאינו: גאווה, שקר, גניבה, 

זנות, ניאוף, שנאה, תאווה, כישוף, מריבות, זעם, מאבקים, נאצות, 

קנאה, הפלות מלאכותיות, רצח, שכרות, פעילות הומוסקסואלית, 

חמדנות, מהומות, סחטנות, אי צדק, תרמית, עבודת אלילים, וכן 

הלאה. ישוע סבל באופן אישי על הצלב ושילם את המחיר כדי 

לפדות אותנו מחטאינו.

גאווה

גניבהשקר

זנות

ניאוף

שנאה

כישוף

מריבות

זעם

מאבקים

נאצות

רצחקנאה

שכרות

חמדנות

מהומות

סחטנות

אי צדק

תרמית

 עבודת
אלילים

פעילות הומוסקסואליתהפלות מלאכותיות
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ישוע המשיח שפך את דמו כדי לכפר על חטאיך, ואחרי שלושה 

ימים הוא קם מן המתים.31 אחרי תחייתו, הוא נראה בו־זמנית 

על־ידי חמש מאות איש.32 ִקיָמתֹו של ישוע מן המתים הוכיחה 

שהוא עצמו אלוהים.

מי שבאמת פונה לאלוהים בכל לבבו, ורוצה להיוושע מאשמת 

החטא, מכוח החטא ומהרשעת החטא, צריך להכיר בחטאיו 

ולהתוודות עליהם לפני אלוהים. כך הוא יקבל את מתנת הישועה 

דרך ישוע המשיח. ישוע הוא הכפרה שלנו. הוא מטהר את ליבנו, 

נותן לנו כוח להתגבר על החטא ומעניק לנו חיי נצח בנוכחות 
אלוהים.33

אם אתה באמת חפץ בסליחת חטאים 

עליך  לאלוהים,  להתרצות  ורוצה 

להיענות לו באופן אישי; תאמין שקורבן 

הדם של ישוע שילם בעבור חטאיך, הכר 

בהם ותתוודה עליהם לפני אלוהים.

ן ִלְבֵני  ּתָ ם ַאֵחר ַהּנִ ַמִים ׁשֵ ָ ַחת ַהּשׁ ַאֵחר ְוֵאין ּתַ ְוֵאין ַהְיׁשּוָעה ּבְ
ַע:34 ׁשֵ ר־ּבֹו ִנּוָ ָאָדם ֲאׁשֶ

ְלָבְבָך  ר ֵיׁשּוַע הּוא ָהָאדֹון ְוַתֲאִמין ּבִ ִפיָך ֲאׁשֶ י ִאם־ּתֹוֶדה ּבְ ּכִ

י ִבְלָבבֹו ַיֲאִמין  ַע: ּכִ ׁשֵ ּוָ ִתים ָאז ּתִ ר ָהֱאלִֹהים ֱהִעירֹו ִמן־ַהּמֵ ֲאׁשֶ
ָהָאָדם ְוָהְיָתה ּלֹו ִלְצָדָקה ּוְבִפיהּו יֹוֶדה ְוָהְיָתה־ּלֹו ִליׁשּוָעה: 35
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כל מי שנענה לישועת אלוהים בלב שלם, אלוהים חותם את שמו 

בספר החיים והוא נושע מזעם אלוהים הנצחי.

ִחים  ר ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ְוַהְמֹגָאִלים ְוַהְמַרּצְ י ַהּלֵב ַוֲאׁשֶ ֲאָבל ַרּכֵ

ִבים ֶחְלָקם ִיְהֶיה  ִפים ְועְֹבֵדי ָהֱאִליִלים ְוָכל־ַהְמַכזְּ ְוַהזִֹּנים ְוַהְמַכּשְׁ

ִני: 36 ֵ ֶות ַהּשׁ ר־הּוא ַהּמָ ֵאׁש ְוָגְפִרית ֲאׁשֶ ֲאַגם ַהּבֵֹער ּבְ ּבָ

ֲאַגם־ ַלְך ּבַ ים ֻהׁשְ ֵסֶפר ַהַחּיִ ר לֹא־ִנְמָצא ָכתּוב ּבְ ְוָכל־ִאיׁש ֲאׁשֶ

ָהֵאׁש: 37
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לאחר שישוע המשיח ישוב לעולם, הוא ימלוך למשך אלף שנים 
ושלום אמת ישכון עלי אדמות. )חזון יוחנן פרק כ׳(

תּו ַחְרבֹוָתם  ים. ְוִכּתְ ים ַרּבִ ין ַהּגֹוִים, ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ ַפט ּבֵ ְוׁשָ
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב  ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, לֹא ִיּשָׂ ְלִאּתִ

ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה: 38
ֶבן, ְוָנָחׁש ָעָפר  ָקר ֹיאַכל ּתֶ ּבָ ְזֵאב ְוָטֶלה ִיְרעּו ְכֶאָחד, ְוַאְרֵיה ּכַ

י ָאַמר ְיהָוה: 39 ָכל ַהר ָקְדׁשִ ִחיתּו ּבְ ַלְחמֹו; לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיׁשְ
ָנִיְך: 40 לֹום ּבָ ְוַרב ׁשְ
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לאחר אלף שנות השלום עלי אדמות, יגיע עידן הנצח.

ַמִים ָהִראׁשִֹנים  ָ י ַהּשׁ ּכִ ה  ים ְוֶאֶרץ ֲחָדׁשָ ַמִים ֲחָדׁשִ ָוֵאֶרא ׁשָ
ם ֵאיֶנּנּו עֹוד: ְוָאֹנִכי יֹוָחָנן ָרִאיִתי  ְוָהָאֶרץ ָהִראׁשָֹנה ָעְברּו ְוַהּיָ
ה ֹיֶרֶדת ֵמֵאת ָהֱאלִֹהים  ַלִים ַהֲחָדׁשָ ה ְירּוׁשָ דׁשָ ֶאת־ָהִעיר ַהּקְ
ַמע קֹול  ֶטת ְלַבְעָלּה: ָוֶאׁשְ ֶ ה ַהְמֻקּשׁ ּלָ ָמִים ְנכֹוָנה ַכּכַ ָ ִמן־ַהּשׁ
ֵני ָהָאָדם  ן ֱאלִֹהים ִעם־ּבְ ּכַ ה ִמׁשְ ַמִים ֵלאֹמר ִהּנֵ ָ דֹול ִמן־ַהּשׁ ּגָ
ם  ה ִיְהיּו־לֹו ְלָעם ְוהּוא ָהֱאלִֹהים ִיְהֶיה ִאּתָ תֹוָכם ְוֵהּמָ ַכן ּבְ ְוׁשָ
ֶות לֹא  ְמָעה ֵמֵעיֵניֶהם ְוַהּמָ ל־ּדִ ְוָהָיה ֱאלֵֹהיֶהם: ּוָמָחה ֱאלִֹהים ּכָ
י ָהִראׁשֹנֹות  ִיְהֶיה־עֹוד ְוַגם־ֵאֶבל ּוְזָעָקה ּוְכֵאב לֹא ִיְהֶיה־עֹוד ּכִ
ה ַהּכֹל ָחָדׁש ַוּיֹאֶמר  א ִהְנִני ֹעׂשֶ ּסֵ ב ַעל־ַהּכִ ָעָברּו: ַוּיֹאֶמר ַהּיׁשֵ

ים ְוֶנֱאָמִנים ֵהם:41 ָבִרים ָהֵאּלֶה ֲאִמּתִ י ַהּדְ ֹתב ּכִ ֵאַלי ּכְ
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