
 

 

 

 
 

 

 אחרים  גרפיים כגון,   שקופיות, כתוביות,  אמצעים הוראה עזרי עם וידאו, יחד בסרטון המועבר לימוד המלווה ישיר טקסט להלן

 ויתכנו הצליל אחר במלואו עוקב אינו הכתוב שהחומר להיות יכול מסוימים במקומות המוצגים החומרים את לאייר כדי הבאים

 ביניהם. בהתאמה שיבושים

. ספרותיות בעבודות מקובלות שאינן דקדוקיות שגיאות להיות  בנוסף,עשויות  

להלן שמוצעות כפי הכתובות ההשלמות אחר ולעקוב להמשיך סרטון של הצופים את מעודדים אנו  

 

 רדיפות

 12פסוק  3ספר השנייה לטימותיוס פרק 

 ֵהָמה ֵיָרֵדפּו׃ְוָכל־ַהֲחֵפִצים ַבֲחִסידּות ְוִלְחיֹות ַבָמִשיַח ֵישּוַע 

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.

ימותו מות קדושים בעקבות אמונתם? האם אנחנו טובים יותר מהנביאים או  מה מביא את  אלו שחושבים שלא ירדפו ולא

 מתלמידיו של ישוע  שנרדפו? או אפילו טובים יותר מישוע שבעצמו נרדף? עכשיו צא ושקול את המילים שלו בנושא

 18-21פסוקים  15ספר יוחנן פרק 

ִאּלּו ִמן־ָהעֹוָלם ֱהִייֶתם ָהָיה ָהעֹוָלם ֹאֵהב ֵאת ֲאֶשר־לֹו ְוַיַען ִכי־ֵאיְנֶכם  19ה׃ ִאם־ָהעֹוָלם ׂשֵנא ֶאְתֶכם ְדעּו ִכי ֹאִתי ָׂשֵנא ִראשֹונָ 

ֶבד ִזְככּו ֶאת־ְדָבִרי ֲאֶשר ִדַבִרִתי ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר לֹא ָגדֹול ַהעֶ  20ִמן־ָהעֹוָלם ִכי ִאם־ָבַחְרִתי ֶאְתֶכם ִמן־ָהעֹוָלם ָלֵכן ָהעֹוָלם ִיְׂשָנא ֶאְתֶכם׃ 

ֲאָבל ָכל־זֹאת ַיֲעׂשֹּו ָלֶכם ַבֲעבּור ְשִמי ִכי  21ֵמֲאֹדָניו ִאם־ָרְדפּו ֹאִתי ַגם־ֶאְתֶכם ִיְרֹדפּו ִאם־ָשְמרּו ֶאת־ְדָבִרי ַגם ֶאת־ְדַבְרֶכם ִיְשֹמרּו׃ 

 לֹא־ָיְדעּו ֶאת־ֹשְלִחי׃

כי הרדיפה של הנביאים ושל ישוע ותלמידיו באה דווקא הרדיפה מגיעה עלינו בגללנו בגלל המילים שאנו אומרים. מצחיק 

מהמגזר הדתי עצמו שדחה את דבר ה'. אם הרדיפה שלנו מגיעה מהמגזר הדתי או מהעולם אל תהייה מופתע כי שניהם דוחים את 

 דבר ה'.

ה שזה רע אולם האם רדיפה היא דבר רע? זה תלוי בהשקפת העולם שלך, אם אדם מחפש לקבל רק טוב בעולם הזה, אז כנרא

 עבור אחד שמחפש את הנצח אז בוודאי שרדיפה כזו תהיה דבר טוב.

 10-12פסוקים  5ספר מתי פרק 

ל־ָרע ַבֲעבּוִרי׃ ַאְשֵריֶכם ִכי־ְיָחֲרפּו ְוָרְדפּו ֶאְתֶכם ְוִדְברּו ֲעֵליֶכם ְבֶשֶקר כָ  11ַאְשֵרי ַהִנְרָדִפים ִבְגַלל ַהְצָדָקה ִכי ָלֶהם ַמְלכּות ַהָשָמִים׃ 

 ִׂשְמחּו ְוִגילּו ִכי ְׂשַכְרֶכם ַרב ַבָשָמִים ִכי־ֵכן ָרְדפּו ֶאת־ַהְנִביִאים ֲאֶשר ָהיּו ִלְפֵניֶכם׃ 12

אז  בעולם הזה,  ,אם אתם מחפשים לקבל ולהיות מוערכים על ידי כולם.  זה היה צפוי. רדיפה אינה משהו זר לחיים שלנו

 .את האזהרה הזו שנתנה על ידי ישועבבקשה עליך לשקול 



 

 

 26פסוק  6ספר לוקס פרק 

 אֹוי ָלֶכם ִאם ָכל־ָהֲאָנִשים ְמַשְבִחים ֶאְתֶכם ִכי ַכָדָבר ַהֶזה ָעׂשּו ֲאבֹוֵתיֶהם ִלְנִביֵאי ַהָשֶקר׃

כי האנשים ידברו  רע אתה חייב לדעת , כשאתה מכריז שאתה רוצה לחיות כל המילה". כל האנשים"מילות המפתח כאן הן 

. רדיפות לעיתים קרובות מעורבות קץ הזמנים וחבלי משיח שזהו זמן של צרו. אולם אלו אינם הפעמים היחידות בהם עליך

שקול המילה של פולוס לאלה . תבי הקודש ברורים שרדיפה הוא משהו צפוי בהליכה היומיומית שלנוהרדיפות מתקיימות. כ

 ...בסלוניקי 

 4פסוק  3הראשונה לתסלוניקים פרק 

 ַדְעֶתם׃ֲהלֹא ְכָבר ָאַמְרנּו ֲאֵליֶכם ִבְהיֹוֵתנּו ֶאְצְלֶכם ִכי־ֲעִתיִדים ֲאַנְחנּו ְלִהָּלֵחץ ַכֲאֶשר ַגם־ָהָיה ְוַכֲאֶשר יְ 

 ..  שים לב...ניסויים ורדיפות היו משהו שפשוט לא היה זרה לחייו. פולוס עב ר הרבה למען הבשורה

 8-11פסוקים  1פר השנייה לקורינתים פרק ס

ַוֲאַנְחנּו ִבְלָבֵבנּו  9י־נֹוַאְשנּו ֵמַחֵיינּו׃ ִכי לֹא־ְנַכֵחד ִמֶכם ַאַחי ֶאת־ָצָרֵתנּו ֲאֶשר ְמָצַאְתנּו ְבַאְסָיא ִלְמֹאד ְכַמָשא ָכֵבד ָכְבָדה ִמֶמנּו ַעד כִ 

ֲאֶשר ִהִציָלנּו ִמן־ַהִמיָתה ַהֲחמּוָרה ַהזֹאת  10ָחַרְצנּו ָלנּו ֶאת־ַהָמֶות ְלַמַען ֲאֶשר־לֹא ִנְבַטח ְבַנְפֵשנּו ִכי ִאם־ֵבאֹלִהים ַהְמַחֶיה ֶאת־ַהֵמִתים׃ 

ַבֲעָזְרֶכם ַגם־ַאֶתם ֹאָתנּו ִבְתִפַּלְתֶכם ְלַמַען יֹודּו ַרִבים ַבֲעבּוֵרנּו ַעל־ַמְתַנת ַהֶחֶסד  11ִציֵלנּו׃ ְועֹוֶדנּו ַמִציל ְולֹו ֲאַנְחנּו ְמַקִּוים ֶשיֹוִסיף ְלהַ 

 ֶשָהְיָתה ָּלנּו ַעל־ְיֵדי ַרִבים׃

 11הוא מרחיב על זה עוד יותר בפרק 

 23-28פסוקים  11ספר השנייה לקורינתים פרק 

ָעִמים ִבְמצּוקֹות ֵהם ַוֲאִני ְכִמְתהֹוֵלל ֹאַמר ֲאִני יֹוֵתר ֵמֶהם יֹוֵתר ִביִגיעֹות יֹוֵתר ִלְמֹאד ְבַמכֹות יֹוֵתר ְבמֹוֵסרֹות ְוֹרב פְ ְמָשֲרֵתי ַהָמִשיַח 

ִתי ַבשֹוִטים ַפַעם ַאַחת ֻסַקְלִתי ְוָשלש ָשלש ְפָעִמים יַֻסְר  25ָחֵמש ְפָעִמים ָלִקיִתי ַעל־ְיֵדי ַהְיהּוִדים ַאְרָבִעים ָחֵסר ֶאָחת׃  24ָמֶות׃ 

ְבַמָסעֹות ַרבֹות ְבַסָכנֹות ֶשל־ְנָהרֹות ְבַסָכנֹות ֶשל־ִליְסִטים ְבַסָכנֹות  26ְפָעִמים ִנְשְבָרה ְסִפיָנִתי ָוֱאִהי ִבְמצּולֹות ָים ַלְיָלה ָויֹום׃ 

ְבָעָמל ּוִבְתָלָאה ִבְשִקידֹות  27ִים ְבַסָכנֹות ָבִעיר ְבַסָכנֹות ַבִמְדָבר ְבַסָכנֹות ַבָים ְבַסָכנֹות ְבֶקֶרב ֲאֵחי ָשֶקר׃ ִמְבֵני־ַעִמי ְבַסָכנֹות ִמן־ַהגֹו

 ָעַלי יֹום יֹום ְוַדֲאַגת ָכל־ַהְקִהּלֹות׃ִמְּלַבד ֶיֶתר ַהְדָבִרים ַהָבִאים  28ַהְרֵבה ְבָרָעב ּוְבָצָמא ְבצֹומֹות ַהְרֵבה ְבָקָרה ּוְבֵעירֹום׃ 

מה , אבל כאשר זה קורה לנו. זה קל להסיר את עצמנו ממצב שבו זה לא קורה ישירות אלינוזה מעמיד את הדברים על דיוקם, 

לרטון האם עלינו ? מה צריך להיות היחס שלנו אל מול הרדיפה בגלל האמונה שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו עושים

 ?"מה הולך פה! היי"האם עלינו להכריז על זכויותינו ליהוה ויאמרו ? ולהתלונן

 ראה את גישתו של פולוס

 12פסוק  1ספר הראשונה לקורינתים פרק 

 ָמִשיַח ִהֵנִני׃ְוזֹאת ֲאִני ֹאֵמר ִמְפֵני ֶשִאיש ִאיש ִמֶכם ֹאֵמר ֲאִני ְלפֹולֹוס ַוֲאִני ְלַאפֹולֹוס ַוֲאִני ְלֵכיָפא ַוֲאִני לַ 

 מעבר לזה ראה מה ישוע עשה

 5-8פסוקים  2ספר  פיליפים פרק 

ִכי ִאם־ִהְפִשיט  7ֲאֶשר ַאף ִכי־ָהָיה ִבְדמּות ָהֱאֹלִהים לֹא־ָחַשב לֹו ְלָשָלל ֱהיֹותֹו ָשֶוה ֵלאֹלִהים׃  6ִכי ְיִהי ְלַבְבֶכם ִכְלַבב ַהָמִשיַח ֵישּוַע׃ 

 ַוַיְשֵפל ֶאת־ַנְפשֹו ַוִיָכַנע ַעד־ָמֶות ַעד־ִמיַתת ַהְצִליָבה׃ 8ֶאת־ַעְצמֹו ַוִיְלַבש ְדמּות ֶעֶבד ַוְיִהי דֹוֶמה ִלְבֵני ָאָדם ַוִיָמֵצא ִבְתכּוָנתֹו ְכֶבן ָאָדם׃ 

 וגם

 ישעיהו פרק נג' פסוק ז'



 

 

 ִפיו, ַכֶשה ַלֶטַבח יּוָבל, ּוְכָרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה; ְולֹא ִיְפַתח, ִפיו. -ִיְפַתח ִנַגׂש ְוהּוא ַנֲעֶנה, ְולֹא

אבל כפי . " להיות נרדפים ויכלו להתמודד עם זה בדרך הנכונה הם הולכים כמובן ש. זה היה ישוע ופול, כן, ובכן"יש שיאמרו 

 .בניסויים והרדיפות שלנו גם. ישוע הוא הדוגמה  שלנו, שאמר פטרוס

 21-23פסוקים  2הראשונה לפטרוס פרק 

 23ֲאֶשר לֹא ָחָמס ָעָׂשה ְולֹא ִמְרָמה ְבִפיו׃  22ִכי ָלזֹאת ִנְקֵראֶתם ִכי ַגם־ַהָמִשיַח ֻעָנה ַבַעְדֶכם ְוִהְשִאיר ָלֶכם מֹוֵפת ָלֶלֶכת ְבִעְקבֹוָתיו׃ 

 ֵהִשיב ַנֲעָנה ְולֹא ָגַער ִכי ִאם־ָמַסר ִדינֹו ַלֹשֵפט ֶצֶדק ְוֶאת־ַחטֹאֵתנּו הּוא ָנָׂשא ִבְגִוָיתֹו ַעל־ָהֵעץ׃ֲאֶשר ָשַמע ֶחְרָפתֹו ְולֹא 

 , "לזאת נקראתם" תחשבו על היעוד, מתי לאחרונה שמעתם מטיף שמדבר על כך?תחשוב על זה. וואו"לזאת נקראתם" 

 ישנם הרבה אחרים בכתבי הקודש שסבלו כדי לבוא בדרך של צדקה, . להיות מופתעיםאבל ייעוד זה משהו שאנחנו לא צריכים 

  .10עברים ראה אצל ספר אל ה

 32-34פסוקים  10אל העבריים פרק 

ַפַעם ִבְהיֹוְתֶכם ְלַרֲאָוה ְבֶחְרָפה ְותּוָגה  33ֲאָבל ִזְכרּו־ָנא ֶאת־ַהָיִמים ָהִראשֹוִנים ִכי ָאז ַאֲחֵרי ֹארּו ֵעיֵניֶכם ְנָׂשאֶתם ְצָבא ִענּוִים ַרִבים׃ 

ִכי ִהְצָטַעְרֶתם ַעל־ָהֲאִסיִרים ּוְגֵזַלת ְרכּוְשֶכם ְסַבְלֶתם ְבִׂשְמָחה ִמַדְעְתֶכם ְבַנְפְשֶכם  34ַפַעם ְבִהְשַתֵתף ִעם ַהָבִאים ַבָצרֹות ְכמֹוֶכם׃ 

 ן טֹוב ִמֶמנּו ְוַקָים ָלַעד׃ֶשֵיש־ָלֶכם ַבָשַמִים ִקְניָ 

 ".היכל האמונה"מה המכונה לעתים קרובות בשם . 11ראה מה שנאמר בפרק עברים 

 35-40פסוקים  11ספר אל העבריים פרק 

ֵמֶהם נֻסּו ִנְסיֹון ַתֲעלּוִלים  36טֹוָבה ִמֶמָנה׃ ָנִשים ָלְקחּו ִמְתִחָיה ֶאת־ֵמֵתיֶהן ַוֲאֵחִרים ֻרְטשּו ְבִענּוִים ְולֹא ָרצּו ְלִהָנֵצל ְלַמַען ִיְזכּו ִלְתִחָיה 

ים ִנְסְקלּו ָבֲאָבִנים נְֻסרּו ַבְמֵגָרה ִנְבֲחנּו ְבִיסּוִרים ֵמתּו ְלִפי־ָחֶרב ַוָינֻעּו ֲעטּוֵפי עֹוֹרת ְכָבִׂשים ְוִעזִ  37ּוַמכֹות ְוַגם־ִנְמְסרּו ְלֶכֶבל ּוַמְסֵגר׃ 

ְוָכל־ֵאֶּלה ַאף  39ִבְנִקיֵקי ָהָאֶרץ׃ ֲאֶשר ָהעֹוָלם לֹא־ָהָיה ְכַדי ָלֶהם ֵהם ָתעּו ַבִמְדָבר ּוֶבָהִרים ּוַבְמָערֹות ּו 38ְבֹחֶסר ּוְבֹעֶצר ָרָעה ְוָיגֹון׃ 

 ְלַמַען ֲאֶשר לֹא־יְֻשְלמּו ִבְלָעֵדינּו ִכי ָצָפה ָלנּו ֱאֹלִהים ִמֶקֶדם טֹוָבה ְיֵתָרה׃ 40ִכי־הּוַעד ֲעֵליֶהם ִבְגַלל ֱאמּוָנָתם לֹא ָלְקחּו ֶאת־ַהַהְבָטָחה׃ 

מדהים איך שזה יהיה לי .". העולם לא היה ראוי להם. "להתמקד שלרגע, אנא. ה הצהרהמ. וואו"ֲאֶשר ָהעֹוָלם לֹא־ָהָיה ְכַדי ָלֶהם" 

  .אמר שאחד מאיתנו

אנחנו אמורים . זה צריך להיות תזכורת לכך שאנחנו באמת לא מהעולם הזה. רדיפה לאמונה שלנו לא צריכה להיות זרה לנו

 .להיות חייזרים וזרים שרק עברו באזור

 17פסוק  1הראשונה לפטרוס פרק 

 ְמגּוֵריֶכם׃ ְוִאם־ִתְקְראּו ָאב ֵלאֹלִהים ַהֹשֵפט ִבְבִלי ַמשא ָפִנים ְכַמַעְלֵלי ִאיש ָוִאיש ִהְתַהְּלכּו־ָנא ְבִיְרָאה ִביֵמי

מדברים אנחנו לא צריכים להיות מופתעים כאשר אנשים . אל לנו לשכוח שאנחנו לא חלק מהעולם, אם כי אנו חיים בעולם, אז

. ככל שהחיים והרשימה יכולה להמשיך עוד ועוד, וציאים אותנו מהאירועים שלהם, ממגלגלים את עיניהם נגדנו, עלינו רעו

 . הרשימה שתגדל ותהיה יותר תוקפנית כמו בימים שאנחנו חיים עכשיו שממשיכים להתכהותימשכו להחשיך כך 

אם הרדיפה שלנו מגיעה מכל סיבה . בגלל שאנחנו חיים את המילה מולםהדאגה היחידה שלנו היא שהטיפול שאנו מקבלים הוא 

 .זה סביר להניח כי זה מגיע לנו, אחרת

 20פסוק  2הראשונה לפטרוס פרק 

 הּוא ִמִּלְפֵני ֱאֹלִהים׃ ֶסדִכי ִאם־ֶתֶחְטאּו ּוְסַבְלֶתם ַמכֹות ֶאְגרֹוף ַמה־ִתְתַהָּללּו ֲאָבל ִאם־ְתֻענּו ּוְסַבְלֶתם ַבֲעׂשֹוְתֶכם ַהטֹוב חֶ 

ואנחנו צריכים לשמוח . זה צריך להיות המטרה שלנו בחיים. החיים שלנו צריכים להדגים את ההליכה של מושיענו בכל היבט

 .בכל מה שהוא מביא את דרכנו



 

 

 קחו למשל את דבריו של יעקב  על הניסיון במדבר

 2-4פסוקים  1ספר יעקב פרק 

ְוַהַסְבָלנּות  4ִמְפֵני ֶשֹיְדִעים ַאֶתם ִכי־ֹבַחן ֱאמּוַנְתֶכם ֵמִביא ִליֵדי ַסְבָלנּות׃  3ָלֶכם ֶאָחי ַכֲאֶשר ָתֹבאּו ְבִנְסֹינֹות שֹוִנים׃  ַאְך ְלִׂשְמָחה ִחְשבּו

 ְשֵלָמה ִתְהֶיה ְבָפֳעָלּה ְלַמַען ִתְהיּו ְשֵלִמים ּוְתִמיִמים ְולֹא ַתְחְסרּו ָכל־ָדָבר׃

אינו , ואנחנו נעשים לתמונה שלו. אנחנו רק עברנו באזור. ניסויים ורדיפות הם תזכורות שאנחנו באמת לא מהעולם הזה, שוב

 . כפי שישוע אמר.תוצר של העולם הזה

 30פסוק  12ספר מתי פרק 

 ְמַפֵזר׃ָכל ֲאֶשר ֵאיֶננּו ִאִתי הּוא ְלֶנְגִדי ַוֲאֶשר ֵאיֶננּו ְמַכֵנס ִאִתי הּוא 

החטא יהיה רק ימשיך . הקו של החלוקה יהיה רק להיות יותר מוגדר כלמה צד מישהו הוא על, ככל שאנו מתקדמים קדימה בזמן

וכמו הקו .כל יצטרך לעשות את הבחירה שבמוקדם או במאוחר. גורם לכל לנקוט עמדה בצד אחד או אחר, לגדול גרוע בעולם

 .הרדיפה רק תעצים, והצדדים בחרו, שהופך שולט יותר

 ?אז מה הוא הקו שיהיה יותר מוגדר

 32-33פסוקים  10ספר מתי פרק 

ַוֲאֶשר ְיַכֵחש ִבי ִלְפֵני ָהָאָדם ֲאַכֶחש־בֹו ַגם־ָאִני ִלְפֵני ָאִבי  33ֵהן ָכל־ֲאֶשר יֹוֶדה ִבי ִלְפֵני ָהָאָדם אֹוֶדה־בֹו ַגם־ָאִני ִלְפֵני ָאִבי ֶשַבָשָמִים׃ 

 ָשָמִים׃ֶשבַ 

 '. עומד עם כל המילה של ה . זה זה מה שגורם לשנאה של אחרים כלפי מאמינים לזרום החוצה. זהו הקו שמניע את החלוקה

 ...שקלו את דבריו של ישוע כשהוא ממשיך 

 34-36פסוקים  10ספר מתי פרק 

ִכי ָבאִתי ְלַהְפִריד ֵבין ִאיש ְוָאִביו ּוֵבין ַבת ְוִאָמּה  35ַאל־ַתְחְשבּו ִכי ָבאִתי ְלָהִטיל ָשלֹום ָבָאֶרץ לֹא ָבאִתי ְלָהִטיל ָשלֹום ִכי ִאם־ָחֶרב׃ 

 ְוֹאְיֵבי ִאיש ַאְנֵשי ֵביתֹו׃ 36ּוֵבין ַכָּלה ַוֲחמֹוָתּה׃ 

וכמו שאנו מתקרבים לזמנים של . הרדיפה שלך תבוא מכל הזוויות, כל המילהו עליו )המילה(,  כשאתה עומד עם ישוע בהכרזה

 .הרדיפות רק תסלים, חזרתו של ישוע

 9פסוק  24ספר מתי פרק 

 ָאז ַיְסִגירּו ֶאְתֶכם ַלָצָרה ְוֵהִמיתּו ֶאְתֶכם ִוְהִייֶתם ְׂשנּוִאים ְלָכל־ַהגֹוִים ְלַמַען ְשִמי׃

אנחנו ממליצים לך , ליותר הבנה בזה. עבור חלק, וזה נכון. ”חשבתי שנהיה מוגנים באחרית הימים. אבל חכה רגע", יש שיאמרו

 ".שבע הכנסיות"לצפות בהוראה שלנו תחת הכותרת 

 אולם אם אנחנו קרובים לסוף או לידו האויב )השטן( יעשה הכל כדי להרוס ולהפריע למאמינים.

 8-9פסוקים  5הראשונה לפטרוס פרק 

ַוֲעַמְדֶתם ֶנְגדֹו ֲחָזִקים ָבֱאמּוָנה ּוְדעּו ִכי־ִענּוִים  9ִהְתעֹוֲררּו ְשֹקדּו ִכי ְיִריְבֶכם ַהָׂשָטן ִמְתַהֵּלְך ְכַאְרֵיה ֹשֵאג ּוְמַבֵקש ֵאת ֲאֶשר ְיַבֵּלַע׃ 

 ָכֵאֶּלה ָבאּו ַגם־ַעל־ֲאֵחיֶכם ֲאֶשר ָבעֹוָלם׃

העידוד לעמוד , לפיכך. כאן זה לא אומר לרדוף אלא כדי לקבל מישהו להפוך מהאמונה בעיצומה של רדיפה" ועלבל, "לידיעתך

 .איתן באמונה ולדעת שאחרים עוברים את אותם ייסורים



 

 

המחבר , לאחר דיון רדיפותיהם הקודמות. זה גם העידוד שאנו רואים בספר של עברים לגבי ההגעה הקרובה של האנטיכריסט

 להרס למאמינים.מעודד את קוראיו שלא לוותר או לסגת בזמן של האנטיכריסט אשר יגרום 

 35-39פסוקים  10אל העבריים פרק 

ְנָׂשאֶתם ֶאת־ַהַהְבָטָחה׃ ִכי ְצִריִכים ַאֶתם ְלַסְבָלנּות ְלַמַען ַתֲעׂשּו ְרצֹון ֱאֹלִהים ּו 36ָלֵכן ַאל־ַתְשִליכּו ֶאת־ִבְטחֹוְנֶכם ִכי ֶיש־לֹו ָׂשָכר ָרב׃ 

ֲאָבל ֵאין ֲאַנְחנּו  39ַהַצִדיק ֶבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה ְוִאם־ִיֹסג ָאחֹור לֹא־ָרְצָתה ַנְפִשי בֹו׃  38ִכי עֹוד ְמַעט־ָרַגע ְוַהָבא ָיבֹא לֹא ְיַאֵחר׃  37

 ַנְפֵשנּו׃ִמן־ַהְנֹסִגים ָאחֹור ַלֲאֹבד ִכי ִאם־ִמן־ַהַמֲאִמיִנים ְלַהִציל 

 כיום נראה כאילו העולם של ישוע קורא אל העולם מפסגת ההר

 ספר יהושע פרק כד' פסוק טו'

ָעְבדּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֲאֶשר בעבר )ֵמֵעֶבר( -ֱאֹלִהים ֲאֶשר-ִאם ֶאת--ִמי ַתֲעֹבדּון-ְיהָוה, ַבֲחרּו ָלֶכם ַהיֹום ֶאת-ְוִאם ַרע ְבֵעיֵניֶכם ַלֲעֹבד ֶאת

  ְיהָוה.-ֱאֹלֵהי ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר ַאֶתם ֹיְשִבים ְבַאְרָצם; ְוָאֹנִכי ּוֵביִתי, ַנֲעֹבד ֶאת-ִאם ֶאתַהָנָהר, וְ 

ולהצטרף לאלה בהיכל האמונה שעמד חזק 'אתה יכול ללכת עם הזרם של העולם הזה או שאתה יכול לעמוד ולהכריז את דבר ה 

 ותיהם של אלה מהם העולם לא היה ראוי אנו ממליצים לך להתגייס לשור. בעיצומה של רדיפה

 רק מחשבה 

  www.testeverything.netכדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת 

 אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם, חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל.
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