להלן טקסט ישיר המלווה לימוד המועבר בסרטון וידאו ,יחד עם עזרי הוראה כגון ,שקופיות ,כתוביות ,אמצעים גרפיים אחרים
הבאים כדי לאייר את החומרים המוצגים במקומות מסוימים יכול להיות שהחומר הכתוב אינו עוקב במלואו אחר הצליל ויתכנו
שיבושים בהתאמה ביניהם.
בנוסף,עשויות להיות שגיאות דקדוקיות שאינן מקובלות בעבודות ספרותיות.
אנו מעודדים את הצופים של סרטון להמשיך ולעקוב אחר ההשלמות הכתובות כפי שמוצעות להלן

רדיפות
ספר השנייה לטימותיוס פרק  3פסוק 12
וְ כָל־הַ חֲפֵצִ ים בַ חֲסִ ידּות וְ לִ חְ יֹות בַ מָ ִשיחַ יֵשּו ַע הֵ מָ ה י ֵָרדֵ פּו׃
פסוק זה מצוטט לעיתים רחוקות הן על ידי כמרים ו/או אנשי דת אחרים ,זאת ללא קשר לקהילה שהם משתייכים אליה .למעשה
אף אחד לא רוצה לחשוב שהוא יירדף בגלל אמונתו אלא להיפך ,הרבה חושבים שהאמונה תגן עליהם מרדיפה.
מה מביא את אלו שחושבים שלא ירדפו ולא ימותו מות קדושים בעקבות אמונתם? האם אנחנו טובים יותר מהנביאים או
מתלמידיו של ישוע שנרדפו? או אפילו טובים יותר מישוע שבעצמו נרדף? עכשיו צא ושקול את המילים שלו בנושא
ספר יוחנן פרק  15פסוקים 18-21
ִאם־הָ עֹולָם ׂשנֵא אֶ ְתכֶם ְדעּו כִ י אֹ ִתי ׂשָ נֵא ִראשֹו ָנה׃ ִ 19אּלּו ִמן־הָ עֹולָם הֱיִ יתֶ ם הָ יָה הָ עֹולָם אֹ הֵ ב אֵ ת אֲשֶ ר־לֹו וְ ַיעַן כִ י־אֵ ינְ כֶם
ת־דבָ ִרי אֲשֶ ר ִדבַ ִר ִתי ֲאלֵיכֶם לֵאמֹ ר ל ֹא גָדֹול הַ עֶ בֶ ד
ִמן־הָ עֹולָם כִ י ִאם־בָ חַ ְר ִתי אֶ ְתכֶם ִמן־הָ עֹולָם ָלכֵן הָ עֹולָם יִ ְׂשנָא אֶ ְתכֶם׃  20זִכְ כּו אֶ ְ
ת־דבַ ְרכֶם יִ ְשמֹ רּו׃  21אֲבָ ל כָל־ז ֹאת ַיעֲׂשּוֹ ָלכֶם בַ עֲבּור ְש ִמי כִ י
ם־ר ְדפּו אֹ ִתי גַם־אֶ ְתכֶם יִ ְרדֹ פּו ִאם־שָ ְמרּו אֶ ת־דְ בָ ִרי גַם אֶ ְ
מֵ אֲ דֹ נָיו ִא ָ
ל ֹא־י ְָדעּו אֶ ת־שֹ לְ חִ י׃
הרדיפה מגיעה עלינו בגללנו בגלל המילים שאנו אומרים .מצחיק כי הרדיפה של הנביאים ושל ישוע ותלמידיו באה דווקא
מהמגזר הדתי עצמו שדחה את דבר ה' .אם הרדיפה שלנו מגיעה מהמגזר הדתי או מהעולם אל תהייה מופתע כי שניהם דוחים את
דבר ה'.
האם רדיפה היא דבר רע? זה תלוי בהשקפת העולם שלך ,אם אדם מחפש לקבל רק טוב בעולם הזה ,אז כנראה שזה רע אולם
עבור אחד שמחפש את הנצח אז בוודאי שרדיפה כזו תהיה דבר טוב.
ספר מתי פרק  5פסוקים 10-12
ֲבּורי׃
ל־רע בַ ע ִ
אַ ְש ֵרי הַ נִ ְרדָ פִ ים בִ גְ לַל הַ צְ דָ קָ ה כִ י לָהֶ ם מַ לְ כּות הַ שָ מָ יִ ם׃  11אַ ְש ֵריכֶם כִ י־ ְיחָ רֲ פּו וְ ָר ְדפּו אֶ ְתכֶם וְ ִד ְברּו ֲעלֵיכֶם ְבשֶ קֶ ר ָכ ָ
יאים אֲשֶ ר הָ יּו לִ פְ נֵיכֶם׃
ִׂ 12ש ְמחּו וְ גִ ילּו כִ י ְׂשכ ְַרכֶם ַרב בַ שָ מָ ִים כִ י־כֵן ָר ְדפּו אֶ ת־הַ נְ בִ ִ
רדיפה אינה משהו זר לחיים שלנו .זה היה צפוי .אם אתם מחפשים לקבל ולהיות מוערכים על ידי כולם ,בעולם הזה ,אז
בבקשה עליך לשקול את האזהרה הזו שנתנה על ידי ישוע.

ספר לוקס פרק  6פסוק 26
אֹוי ָלכֶם ִאם כָל־הָ ֲאנ ִָשים ְמשַ בְ חִ ים אֶ ְתכֶם כִ י כַדָ בָ ר הַ זֶה עָׂשּו אֲבֹותֵ יהֶ ם לִ נְ בִ יאֵ י הַ שָ קֶ ר׃
מילות המפתח כאן הן "כל האנשים" .כשאתה מכריז שאתה רוצה לחיות כל המילה ,אתה חייב לדעת כי האנשים ידברו רע
עליך .רדיפות לעיתים קרובות מעורבות קץ הזמנים וחבלי משיח שזהו זמן של צרו .אולם אלו אינם הפעמים היחידות בהם
הרדיפות מתקיימות .כתבי הקודש ברורים שרדיפה הוא משהו צפוי בהליכה היומיומית שלנו .שקול המילה של פולוס לאלה
בסלוניקי ...
הראשונה לתסלוניקים פרק  3פסוק 4
ֲהל ֹא כְ בָ ר אָ מַ ְרנּו ֲאלֵיכֶם בִ הְ יֹותֵ נּו אֶ צְ לְ כֶם כִ י־ע ֲִת ִידים ֲאנַחְ נּו לְ הִ ּלָחֵ ץ ַכאֲשֶ ר גַם־הָ יָה וְ ַכאֲשֶ ר יְ דַ עְ תֶ ם׃
פולוס עב ר הרבה למען הבשורה .ניסויים ורדיפות היו משהו שפשוט לא היה זרה לחייו .שים לב....
ספר השנייה לקורינתים פרק  1פסוקים 8-11
כִ י ל ֹא־נְ כַחֵ ד ִמכֶם אַ חַ י אֶ ת־צָ ָרתֵ נּו אֲשֶ ר ְמצָ אַ ְתנּו בְ אַ ְסיָא לִ ְמאֹ ד כְ מַ שָ א כָבֵ ד כָבְ דָ ה ִממֶ נּו עַד כִ י־נֹואַ ְשנּו מֵ חַ יֵינּו׃  9וַאֲ נ ְַחנּו ִבלְ בָ בֵ נּו
ֲמּורה הַ ז ֹאת
חָ ַרצְ נּו לָנּו אֶ ת־הַ מָ וֶת לְ מַ עַן אֲשֶ ר־ל ֹא נִ בְ טַ ח בְ נַפְ שֵ נּו כִ י ִאם־בֵ אֹלהִ ים הַ ְמחַ יֶה אֶ ת־הַ מֵ ִתים׃  10אֲשֶ ר ִהצִ ילָנּו ִמן־הַ ִמיתָ ה הַ ח ָ
ֲבּורנּו עַל־מַ ְתנַת הַ חֶ סֶ ד
יֹוסיף לְ הַ צִ ילֵנּו׃  11בַ ֲעז ְָרכֶם גַם־אַ תֶ ם אֹ תָ נּו בִ ְתפִ ּל ְַתכֶם לְ מַ עַן יֹודּו ַר ִבים בַ ע ֵ
וְ עֹודֶ נּו מַ צִ יל וְ לֹו ֲאנַחְ נּו ְמקַ ּוִ ים שֶ ִ
שֶ הָ יְ תָ ה ּלָנּו עַל־יְ דֵ י ַרבִ ים׃
הוא מרחיב על זה עוד יותר בפרק 11
ספר השנייה לקורינתים פרק  11פסוקים 23-28
ְמשָ רֲ תֵ י הַ מָ ִשיחַ הֵ ם ַואֲנִ י כְ ִמ ְתהֹולֵל אֹ מַ ר אֲנִ י יֹותֵ ר מֵ הֶ ם יֹותֵ ר בִ יגִ יעֹות יֹותֵ ר לִ ְמאֹ ד ְבמַ כֹות יֹותֵ ר ְבמֹוסֵ רֹות וְ ֹרב פְ ָע ִמים ִב ְמצּוקֹות
שֹוטים ַפ ַעם אַ חַ ת סֻקַ לְ ִתי וְ שָ לש
יתי עַל־יְ דֵ י הַ יְ הּודִ ים אַ ְרבָ עִ ים חָ סֵ ר אֶ חָ ת׃  25שָ לש פְ ָע ִמים יֻסַ ְר ִתי בַ ִ
מָ וֶת׃  24חָ מֵ ש פְ ָע ִמים לָקִ ִ
יס ִטים בְ סַ כָנֹות
פְ עָ ִמים נִ ְשבְ ָרה ְספִ ינ ִָתי ָואֱהִ י בִ ְמצּולֹות יָם לַיְ לָה וָיֹום׃  26בְ מַ סָ עֹות ַרבֹות בְ סַ כָנֹות שֶ ל־נְ הָ רֹות בְ סַ כָנֹות שֶ ל־לִ ְ
ּוב ְתלָאָ ה ִב ְשקִ ידֹות
ֵי־עַמי בְ סַ כָנֹות ִמן־הַ גֹו יִ ם בְ סַ כָנֹות בָ עִ יר בְ סַ כָנֹות בַ ִמדְ בָ ר בְ סַ כָנֹות בַ יָם בְ סַ כָנֹות ְבקֶ ֶרב ֲאחֵ י שָ קֶ ר׃ ְ 27ב ָעמָ ל ִ
ִמבְ נ ִ
הַ ְרבֵ ה בְ ָרעָ ב ּובְ צָ מָ א בְ צֹומֹות הַ ְרבֵ ה בְ קָ ָרה ּובְ ֵעירֹום׃ ִ 28מּלְ בַ ד יֶתֶ ר הַ ְדבָ ִרים הַ בָ ִאים ָעלַי יֹום יֹום וְ דַ ֲאגַת כָל־הַ קְ ִהּלֹות׃
זה מעמיד את הדברים על דיוקם ,זה קל להסיר את עצמנו ממצב שבו זה לא קורה ישירות אלינו .אבל כאשר זה קורה לנו ,מה
אנחנו עושים? מה אנחנו צריכים לעשות? מה צריך להיות היחס שלנו אל מול הרדיפה בגלל האמונה שלנו? האם עלינו לרטון
ולהתלונן? האם עלינו להכריז על זכויותינו ליהוה ויאמרו "היי! מה הולך פה?"
ראה את גישתו של פולוס
ספר הראשונה לקורינתים פרק  1פסוק 12
וְ ז ֹאת אֲנִ י אֹ מֵ ר ִמפְ נֵי שֶ ִאיש ִאיש ִמכֶם אֹ מֵ ר אֲנִ י לְ פֹולֹוס ַואֲנִ י לְ אַ פֹולֹוס ַואֲנִ י לְ כֵיפָא ַואֲנִ י ַלמָ ִשיחַ ִהנֵנִ י׃
מעבר לזה ראה מה ישוע עשה
ספר פיליפים פרק  2פסוקים 5-8
ם־הפְ ִשיט
ֵאֹלהים׃  7כִ י ִא ִ
כִ י יְ הִ י לְ בַ בְ כֶם כִ לְ בַ ב הַ מָ ִשיחַ יֵשּו ַע׃  6אֲשֶ ר אַ ף כִ י־הָ יָה בִ ְדמּות הָ אֱֹלהִ ים ל ֹא־חָ שַ ב לֹו לְ שָ לָל הֱיֹותֹו שָ וֶה ל ִ
ד־מיתַ ת הַ צְ לִ יבָ ה׃
אֶ ת־ ַעצְ מֹו וַיִ לְ בַ ש דְ מּות ֶעבֶ ד וַיְהִ י דֹומֶ ה לִ בְ נֵי אָ דָ ם וַיִ מָ צֵ א בִ ְתכּונָתֹו כְ בֶ ן אָ דָ ם׃ ַ 8וי ְַשפֵל אֶ ת־נַפְ שֹו וַיִ ָכנַע עַ ד־מָ וֶת ַע ִ
וגם
ישעיהו פרק נג' פסוק ז'

נִ גַׂש וְ הּוא ַנ ֲענֶה ,וְ ל ֹא יִ פְ תַ ח-פִ יו ,כַשֶ ה לַטֶ בַ ח יּובָ לּ ,וכְ ָרחֵ ל לִ פְ נֵי גֹ ְזזֶיהָ ֶנ ֱאלָמָ ה; וְ ל ֹא יִ פְ תַ ח ,פִ יו.
יש שיאמרו "ובכן ,כן ,זה היה ישוע ופול .כמובן שהם הולכים להיות נרדפים ויכלו להתמודד עם זה בדרך הנכונה " .אבל כפי
שאמר פטרוס ,ישוע הוא הדוגמה שלנו .גם בניסויים והרדיפות שלנו.
הראשונה לפטרוס פרק  2פסוקים 21-23
כִ י ָלז ֹאת נִ קְ ֵראתֶ ם כִ י גַם־הַ מָ ִשיחַ ֻענָה בַ ע ְַדכֶם וְ הִ ְש ִאיר ָלכֶם מֹופֵת ָל ֶלכֶת בְ עִ קְ בֹותָ יו׃  22אֲשֶ ר ל ֹא חָ מָ ס עָׂשָ ה וְ ל ֹא ִמ ְרמָ ה ְבפִ יו׃ 23
אֲשֶ ר שָ מַ ע חֶ ְר ָפתֹו וְ ל ֹא הֵ ִשיב ַנ ֲענָה וְ ל ֹא ָגעַר כִ י ִאם־מָ סַ ר ִדינֹו לַשֹ ֵפט צֶ דֶ ק וְ אֶ ת־חַ ט ֹאתֵ נּו הּוא נָׂשָ א ִבגְ וִ יָתֹו עַל־הָ עֵץ׃
"לזאת נקראתם" וואו .תחשוב על זה" ,לזאת נקראתם" תחשבו על היעוד ,מתי לאחרונה שמעתם מטיף שמדבר על כך?
אבל ייעוד זה משהו שאנחנו לא צריכים להיות מופתעים .ישנם הרבה אחרים בכתבי הקודש שסבלו כדי לבוא בדרך של צדקה,
ראה אצל ספר אל העברים .10
אל העבריים פרק  10פסוקים 32-34
יֹותכֶם לְ ַר ֲאוָה ְבחֶ ְרפָה וְ תּוגָה
אֲ בָ ל זִכְ רּו־נָא אֶ ת־הַ י ִָמים הָ ִראשֹונִ ים כִ י אָ ז אַ ח ֲֵרי אֹ רּו ֵעינֵיכֶם נְׂשָ אתֶ ם צְ בָ א עִ נּויִ ם ַר ִבים׃ ַ 33פ ַעם ִב ְה ְ
כּושכֶם ְסבַ לְ תֶ ם ְב ִׂש ְמחָ ה ִמדַ עְ ְתכֶם ְבנַפְ ְשכֶם
פַעַ ם בְ הִ ְשתַ תֵ ף עִ ם הַ בָ ִאים בַ צָ רֹות כְ מֹוכֶם׃  34כִ י הִ צְ טָ ע ְַרתֶ ם עַל־הָ ֲא ִס ִירים ּוגְ ֵזלַת ְר ְ
שֶ יֵש־ ָלכֶם בַ שָ מַ יִ ם קִ נְ ָין טֹוב ִממֶ נּו וְ קַ יָם ָל ַעד׃
ראה מה שנאמר בפרק עברים  .11מה המכונה לעתים קרובות בשם "היכל האמונה".
ספר אל העבריים פרק  11פסוקים 35-40
נ ִָשים לָקְ חּו ִמ ְתחִ יָה אֶ ת־מֵ תֵ יהֶ ן ַו ֲאחֵ ִרים רֻ ְטשּו בְ עִ נּויִ ם וְ ל ֹא ָרצּו לְ הִ נָצֵ ל לְ מַ עַן יִ זְכּו לִ ְת ִחיָה טֹובָ ה ִממֶ נָה׃  36מֵ הֶ ם נֻסּו נִ סְ יֹון תַ עֲלּולִ ים
סּורים מֵ תּו לְ פִ י־חָ ֶרב ַו ָינֻעּו עֲטּו ֵפי עֹורֹ ת כְ בָ ִׂשים וְ עִ זִ ים
ּומַ כֹות וְ גַם־נִ ְמ ְסרּו לְ כֶבֶ ל ּומַ סְ גֵר׃  37נִ ְסקְ לּו בָ ֲאבָ נִ ים נ ְֻסרּו בַ ְמג ֵָרה נִ ְבחֲנּו ְביִ ִ
בְ חֹ סֶ ר ּובְ עֹ צֶ ר ָרעָה וְ יָגֹון׃  38אֲשֶ ר הָ עֹולָם ל ֹא־הָ יָה כְ דַ י לָהֶ ם הֵ ם תָ עּו בַ ִמ ְדבָ ר ּובֶ הָ ִרים ּובַ ְמעָרֹות ּו ִבנְ קִ יקֵ י הָ אָ ֶרץ׃  39וְ כָל־אֵ ּלֶה אַ ף
ֱֹלהים ִמקֶ דֶ ם טֹובָ ה יְתֵ ָרה׃
כִ י־הּועַ ד ֲעלֵיהֶ ם בִ גְ לַל ֱאמּונָתָ ם ל ֹא לָקְ חּו אֶ ת־הַ הַ בְ טָ חָ ה׃  40לְ מַ עַן אֲשֶ ר ל ֹא־י ְֻשלְ מּו ִבלְ עָדֵ ינּו כִ י צָ פָה לָנּו א ִ
"אֲשֶ ר הָ עֹולָם ל ֹא־הָ יָה כְ דַ י לָהֶ ם" וואו .מה הצהרה .אנא ,להתמקד שלרגע" .העולם לא היה ראוי להם .".מדהים איך שזה יהיה לי
אמר שאחד מאיתנו.
רדיפה לאמונה שלנו לא צריכה להיות זרה לנו .זה צריך להיות תזכורת לכך שאנחנו באמת לא מהעולם הזה .אנחנו אמורים
להיות חייזרים וזרים שרק עברו באזור.
הראשונה לפטרוס פרק  1פסוק 17
גּוריכֶם׃
ם־תקְ ְראּו אָ ב לֵאֹלהִ ים הַ שֹ פֵט בִ בְ לִ י מַ שא פָנִ ים כְ מַ עַלְ לֵי ִאיש ו ִָאיש הִ ְתהַ ּלְ כּו־נָא ְביִ ְראָ ה ִבימֵ י ְמ ֵ
וְ ִא ִ
אז ,אם כי אנו חיים בעולם ,אל לנו לשכוח שאנחנו לא חלק מהעולם .אנחנו לא צריכים להיות מופתעים כאשר אנשים מדברים
עלינו רעו ,מגלגלים את עיניהם נגדנו ,מוציאים אותנו מהאירועים שלהם ,והרשימה יכולה להמשיך עוד ועוד .ככל שהחיים
ימשכו להחשיך כך הרשימה שתגדל ותהיה יותר תוקפנית כמו בימים שאנחנו חיים עכשיו שממשיכים להתכהות.
הדאגה היחידה שלנו היא שהטיפול שאנו מקבלים הוא בגלל שאנחנו חיים את המילה מולם .אם הרדיפה שלנו מגיעה מכל סיבה
אחרת ,זה סביר להניח כי זה מגיע לנו.
הראשונה לפטרוס פרק  2פסוק 20
ֱֹלהים׃
ֲׂשֹותכֶם הַ טֹוב חֶ סֶ ד הּוא ִמּלִ פְ נֵי א ִ
ּוסבַ לְ תֶ ם בַ ע ְ
ם־תעֻנּו ְ
ה־ת ְתהַ ּלָלּו ֲאבָ ל ִא ְ
ּוסבַ לְ תֶ ם מַ כֹות אֶ גְ רֹוף מַ ִ
כִ י ִאם־תֶ חֶ ְטאּו ְ
החיים שלנו צריכים להדגים את ההליכה של מושיענו בכל היבט .זה צריך להיות המטרה שלנו בחיים .ואנחנו צריכים לשמוח
בכל מה שהוא מביא את דרכנו.

קחו למשל את דבריו של יעקב על הניסיון במדבר
ספר יעקב פרק  1פסוקים 2-4
אַ ְך לְ ִׂש ְמחָ ה חִ ְשבּו ָלכֶם אֶ חָ י ַכאֲשֶ ר תָ בֹ אּו בְ נִ ְסיֹ נֹות שֹונִ ים׃ ִ 3מפְ נֵי שֶ יֹ ְדעִ ים אַ תֶ ם כִ י־ ֹבחַ ן ֱאמּונ ְַתכֶם מֵ ִביא לִ ידֵ י סַ ְבלָנּות׃  4וְ הַ סַ ְבלָנּות
ימים וְ ל ֹא תַ חְ סְ רּו כָל־דָ בָ ר׃
ּות ִמ ִ
ְשלֵמָ ה ִתהְ יֶה בְ ָפ ֳעלָּה לְ מַ עַן ִתהְ יּו ְשל ִֵמים ְ
שוב ,ניסויים ורדיפות הם תזכורות שאנחנו באמת לא מהעולם הזה .אנחנו רק עברנו באזור .ואנחנו נעשים לתמונה שלו ,אינו
תוצר של העולם הזה .כפי שישוע אמר.
ספר מתי פרק  12פסוק 30
כָל אֲשֶ ר אֵ ינֶנּו ִא ִתי הּוא לְ נֶגְ ִדי ַואֲשֶ ר אֵ ינֶנּו ְמ ַכנֵס ִא ִתי הּוא ְמ ַפזֵר׃
ככל שאנו מתקדמים קדימה בזמן ,הקו של החלוקה יהיה רק להיות יותר מוגדר כלמה צד מישהו הוא על .החטא יהיה רק ימשיך
לגדול גרוע בעולם ,גורם לכל לנקוט עמדה בצד אחד או אחר .כל יצטרך לעשות את הבחירה שבמוקדם או במאוחר.וכמו הקו
שהופך שולט יותר ,והצדדים בחרו ,הרדיפה רק תעצים.
אז מה הוא הקו שיהיה יותר מוגדר?
ספר מתי פרק  10פסוקים 32-33
הֵ ן כָל־אֲשֶ ר יֹודֶ ה בִ י לִ פְ נֵי הָ אָ דָ ם אֹודֶ ה־בֹו גַם־אָ נִ י לִ פְ נֵי אָ בִ י שֶ בַ שָ מָ ִים׃ ַ 33ואֲשֶ ר יְ כַחֵ ש ִבי לִ פְ נֵי הָ אָ דָ ם ֲאכַחֶ ש־בֹו גַם־אָ נִ י לִ פְ נֵי אָ בִ י
שֶ בַ שָ מָ יִ ם׃
זהו הקו שמניע את החלוקה .זה מה שגורם לשנאה של אחרים כלפי מאמינים לזרום החוצה .זה עומד עם כל המילה של ה '.
שקלו את דבריו של ישוע כשהוא ממשיך ...
ספר מתי פרק  10פסוקים 34-36
אתי לְ הַ פְ ִריד בֵ ין ִאיש וְ אָ בִ יו ּובֵ ין בַ ת וְ ִאמָ ּה
אתי לְ הָ ִטיל שָ לֹום כִ י ִאם־חָ ֶרב׃  35כִ י בָ ִ
אתי לְ הָ ִטיל שָ לֹום בָ אָ ֶרץ ל ֹא בָ ִ
אַ ל־תַ חְ ְשבּו כִ י בָ ִ
ּובֵ ין ַכּלָה ַוחֲמֹותָ ּה׃  36וְ אֹ ְיבֵ י ִאיש אַ נְ שֵ י בֵ יתֹו׃
כשאתה עומד עם ישוע בהכרזה עליו (המילה) ,וכל המילה ,הרדיפה שלך תבוא מכל הזוויות .וכמו שאנו מתקרבים לזמנים של
חזרתו של ישוע ,הרדיפות רק תסלים.
ספר מתי פרק  24פסוק 9
נּואים לְ כָל־הַ גֹויִ ם לְ מַ עַן ְש ִמי׃
אָ ז יַסְ גִ ירּו אֶ ְתכֶם לַצָ ָרה וְ הֵ ִמיתּו אֶ ְתכֶם וִ הְ יִ יתֶ ם ְׂש ִ
יש שיאמרו" ,אבל חכה רגע .חשבתי שנהיה מוגנים באחרית הימים” .וזה נכון ,עבור חלק .ליותר הבנה בזה ,אנחנו ממליצים לך
לצפות בהוראה שלנו תחת הכותרת "שבע הכנסיות".
אולם אם אנחנו קרובים לסוף או לידו האויב (השטן) יעשה הכל כדי להרוס ולהפריע למאמינים.
הראשונה לפטרוס פרק  5פסוקים 8-9
ּומבַ קֵ ש אֵ ת אֲשֶ ר יְ בַ ֵּל ַע׃ ַ 9ועֲמַ ְדתֶ ם נֶגְ דֹו ֲחזָקִ ים בָ אֱמּונָה ְּודעּו כִ י־עִ נּויִ ם
הִ ְתעֹורֲ רּו ְשקֹ דּו כִ י יְ ִריבְ כֶם הַ ׂשָ טָ ן ִמ ְתהַ ּלְֵך כְ אַ ְריֵה שֹ אֵ ג ְ
כָאֵ ּלֶה בָ אּו גַם־עַל־ ֲאחֵ יכֶם אֲשֶ ר בָ עֹולָם׃
לידיעתך" ,לבלוע" כאן זה לא אומר לרדוף אלא כדי לקבל מישהו להפוך מהאמונה בעיצומה של רדיפה .לפיכך ,העידוד לעמוד
איתן באמונה ולדעת שאחרים עוברים את אותם ייסורים.

זה גם העידוד שאנו רואים בספר של עברים לגבי ההגעה הקרובה של האנטיכריסט .לאחר דיון רדיפותיהם הקודמות ,המחבר
מעודד את קוראיו שלא לוותר או לסגת בזמן של האנטיכריסט אשר יגרום להרס למאמינים.
אל העבריים פרק  10פסוקים 35-39
ֱֹלהים ּונְ ׂשָ אתֶ ם אֶ ת־הַ הַ ְבטָ חָ ה׃
ָלכֵן אַ ל־תַ ְשלִ יכּו אֶ ת־בִ ְטחֹונְ כֶם כִ י יֶש־לֹו ׂשָ כָר ָרב׃  36כִ י צְ ִריכִ ים אַ תֶ ם לְ סַ בְ לָנּות לְ מַ עַן תַ עֲׂשּו ְרצֹון א ִ
ֹא־רצְ תָ ה נַפְ ִשי בֹו׃ ֲ 39אבָ ל אֵ ין אֲ נ ְַחנּו
ט־רגַע וְ הַ בָ א ָיב ֹא ל ֹא יְ אַ חֵ ר׃  38הַ צַ ִדיק בֶ ֱאמּונָתֹו יִ חְ יֶה וְ ִאם־יִ ֹסג אָ חֹור ל ָ
 37כִ י עֹוד ְמ ַע ָ
ם־מן־הַ מַ ֲא ִמינִ ים לְ הַ צִ יל נַפְ שֵ נּו׃
ִמן־הַ נְ סֹ גִ ים אָ חֹור ַל ֲאבֹ ד כִ י ִא ִ
כיום נראה כאילו העולם של ישוע קורא אל העולם מפסגת ההר
ספר יהושע פרק כד' פסוק טו'
ֹלהים אֲשֶ רָ -ע ְבדּו ֲאבֹותֵ יכֶם אֲשֶ ר בעבר (מֵ עֵ בֶ ר)
וְ ִאם ַרע בְ עֵ ינֵיכֶם ַלעֲבֹ ד אֶ ת-יְ הוָה ,בַ חֲרּו ָלכֶם הַ יֹום אֶ תִ -מי תַ ֲע ֹבדּוןִ --אם אֶ תֱ -א ִ
יתיַ ,נעֲבֹ ד אֶ ת-יְ הוָה.
הַ נָהָ ר ,וְ ִאם אֶ ת-אֱֹלהֵ י הָ ֱאמֹ ִרי אֲשֶ ר אַ תֶ ם יֹ ְשבִ ים בְ אַ ְרצָ ם; וְ אָ נֹ כִ י ּובֵ ִ
אתה יכול ללכת עם הזרם של העולם הזה או שאתה יכול לעמוד ולהכריז את דבר ה 'ולהצטרף לאלה בהיכל האמונה שעמד חזק
בעיצומה של רדיפה .אנו ממליצים לך להתגייס לשורותיהם של אלה מהם העולם לא היה ראוי
רק מחשבה
כדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת www.testeverything.net
אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם ,חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל.
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