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ךלש בלה תא חותפל
------------------

 הז ,בוט ?עושי ונב תא דילוהש םדאה קר םיהולאל ךלש בלה תא חותפל רמוא הז המ קוידב
 דחוימ םוקמ סופתל בהוא התא םלוכ אל םאה .הז לע בשוח התא םא ,טושפ יד תמאב

?שחרתהל לוכי בל ןורבש וא בל באכ וליפאו בצע ,רשוא ,החמש םש "ךבילב"



 דחוימ םוקמ סופתל בהוא התא םלוכ אל םאה .הז לע בשוח התא םא ,טושפ יד תמאב
?שחרתהל לוכי בל ןורבש וא בל באכ וליפאו בצע ,רשוא ,החמש םש "ךבילב"

 ותוא .הבהאה םירושקה תושגרה לכ ךלש בלה תא חתופ התא ,והשימ בוהאל רחוב התא רשאכ
 ונל ןתונ םיהולא .ךלש בלה ארקנש דחוימ םוקמב תויהל הצור אוה .םיהולא םע הרוק רבד

."חותפל" ונתיאמ שקבמ ונביל תלד לע תוקיפד ידי לע היינש תונמדזה עיצהל
 לע עדוי התא םאה ?םייתסמ ונלש יצראה עסמה ירחא םיליחתמ םייחהש עדוי התא !םולש

?םיהולאמ "הנמזה"

ךבל םלוכ
-----------------

 םייח שי יכ .יתימא אוה "םימשה" הכלממה יכ בוש ונל ריכזהל ידכ עושי תא חלש םיהולא
 תא ונל עיצהל ןושארה היה אל ושי .לאל הרזח רוזחלו טרחתהל היהי ימל תוומה רחאל

.חצנ ייחל הנמזהה

29:13 הימרי "!ךלש בלה לכ םע יתוא שפחל התאשכ יתוא ואצמת" :רמא םיהולא

 םוחתל תסנכנו םייק םיהולאש תודוהל ךרטצת ,ךבבל לכב םיהולא תא שפחל לכותש ידכ
.הנומאה

 ,]םייקה[ אוהש ןימאהל ךירצ םיהולא אבש אוה ןכש ,ותוא תוצרל רשפא יא הנומא ילב לבא"
11:06 םירבעה ".ותוא שפחל תוצירחב ימ לש rewarder אוה יכו

ךתנומא ליגרת
-------------------

 לכ תא ךירצ אל התאש רמוא הנומא תינפוג תוליעפ .הנומאה תא םלש בלב םיהולא השיגה תא
.הווקת / הנומא שממל ךירצ תייה אל ,תובושתה תא ךל היה םא .תובושתה

11:01 םירבעה ".יתיאר אל םירבד לש תויארה תא ,הוויק םירבדה תוהמ איה הנומאה וישכע"

10:17 םיאמורה ".םיהולא לש הלימה יפל העימש ,העימש ידי לע האב הנומאה"

 התאש הנומא שומימ ידי לע קר .הנומאה תא שממל רתוי לק ,םיהולא רבד עדוי התאש לככ
 בוש דלונ תויהל ךיא .םדו רשב השיא ][ לש ןושארה תדלונ התא .שדחמ ודלונש תויהל לוכי

.ארובה ,ךלש םיהולאה ריכהלו רוזחל ידי חור םידלונ התאש רמוא

.תמאכ םיהולא רבד תלבק ידי לע ,דלי לש הנומא שומימ ידי לע םיהולאל רוזחל התא

שדחמ דלונ ךופהל
-----------------

 אל וז ,תאז םע .ךלש עישומכ חישמה עושי תלבק ידי לע שדחמ דלונ התאש ףיטהל םיבר
.דרול ותוא למלממ קר רבעמ תכלל בייח עישומכ ושי תלבק .הלואגה לש האלמה תמאה



.דרול ותוא למלממ קר רבעמ תכלל בייח עישומכ ושי תלבק .הלואגה לש האלמה תמאה

 תא השועש אוה לבא ,םימש תוכלמל סנכי 'ינודא ,ינודא' ,יל רמוא ימ לכ אל" :רמא עושי
7:21 ויתמ ".ןדע ןגב ]םיהולא[ ילש אבא לש ונוצר

 עושי יכ ,המל שחנל םיכירצ אל ונחנא .םהלש עישומה אוה יכ םינעוטה םיבר םירצונ החוד ושי
.23 קוספב עודמ ונל רמוא

 ימ ךל ,ינממ דרפיהל ;התאש יתעדי אל ,]החוד ושי םישנאה[ םהל ריהצמ ינא" :רמא עושי
".לעופב תורקפה

7:23 ויתמ

לופל תוארוה עושי
---------------------------

 ,קיפסמ אל הז ,הפה םע עישומ רותב ,ותוא הנעטב קר יכ םיאור ונא ,עושי לש ויתולימב ,זא
.ושי לביקש תוארוה ,ישעמ תנשב ספירגא ךלמה ריבסמ לופ .ףיטהל םיבר םישנאש המ תורמל

 ןמ םתוא ךופהל ידכ םהיניע תא חוקפל ידכ םייוגה ]ל[ ךל חלוש ינא וישכע" :רמא עושי
 םיאטח לע הליחמ לבקל םייושע םה יכ ,םיהולא לא ןטשה לש חוכה ןמו ;רואה לא ךשוחה

26:17-18 םיחילשה ישעמ " .יב הנומא ידי לע שדיק ימ ןיב השורי

 אוהש ,ךלש השוריה תא לבקל ידכ תושעל םירבד העברא תוחפל ךל שי ,ושי לש וחומב ,ןכל
.רבדמ ינא הנמזהה יהוז .ןדע ןגב חצנ ייחל

ושי לש תויפיצה עברא
---------------------------

 .ונב ושיו םיהולא בישקהלו בלה תא חתופ התאש רמוא הז .ךלש םייניעה תא חתופ התא .1
.ןותנ תעכ העדוהה תא בלל חקול התאש הז

 לש םיכרד לע אל ,םיהולא לש םיכרדב דקמתהל התאש רמוא הז .רואל ךשוחמ הנופ התא .2
.שיאה

 לצנל ךלש םיאטחה לע טרחתמ התאש רמוא הז .םיהולאל ןטשה לש חוכה תא ךפוה התא .3
.ונב ושיו םיהולא םע דחא תויהל רחוב התאש רמוא הז .םיהולא לש וחוכ תא

 םיהולא ינפל םישודק יושע התאש איה רבדה תועמשמ .עושיב הנומאה ידי לע שדוקמ התא .4
 הנומאה .תרצנמ ושי D םיהולא לש ונב דילוהש םדא קרש ןימאהל תרחבש ללגב םייניעה לש

.תונתייצ ידי לע ךכ תובקעב איה ךלש

םיהולא הייפיצ תויצ
----------------------------

 ול ןימאמש ימ לכ יכ ,ונב ]םדאה ולש דיחיה[ ןתנ אוהש םלועה תא םיהולאה בהא הככ יכ"
3:16 ןנחוי ".חצנ ייח שי לבא ,דחכיהל ךירצ אל ]ושי[



 ול ןימאמש ימ לכ יכ ,ונב ]םדאה ולש דיחיה[ ןתנ אוהש םלועה תא םיהולאה בהא הככ יכ"
3:16 ןנחוי ".חצנ ייח שי לבא ,דחכיהל ךירצ אל ]ושי[

.36 קוספב העדוהה תא רסחת התא ,ןו' ג ןאכ קיספה םא לבא ,הז אלפנ ריש הזיא

 לש ומעז תא לבא ,ייח וארי אלו ונב ןימאמ אלש אוהו ,חצנ ייח שי ]עושי[ ןימאמש ימ אוה"
3:36 ןו' ג ".וילע תלעופ םיהולא

 םניאש הלא לע תלעופ םיהולא לש ומעז תא ךכב הרורב ןורחאה קלחה הנידמה המכ ך"נת
 דמיל אוהש המב ןימאהל בייח התא לבא ,עושיב ןימאהל קר אל ךירצ התא ,ןכל .ןבה םיתייצמ

.ולש תודוקפל תייצל

תריש םיהולא חישמה העידיב
-----------------------------

 עורג .תריש םיהולא יכ ,םיהולא תא ריכמ אל רבכ רקש תונירטקוד ידי לע ללוש םיבר םירצונ
 תרוסמה ללגב הז תא םיעדוי ונחנא .םהלש םיהולאה ומכ חישמה תועטב ופילחה םה ,ךכמ
 לופ תאו חישמה עושי לש תיתימאה ותרות תא ללש שי "יטינירט" תרות םשב םדא ידי השעמ

.בושח הז ,בוט בישקת .תובר תויסנכב

12:44 ןו' ג ".יתוא חלש ימ ול לבא ,יל ןימאמ אל ,יב ןימאמש ימ אוה" :רמא עושי

 םיהולאה ,ויבא לא רזח ךל שי ולש םילימל םיבישקמ םתא ,עושיב יתימא ןימאמ התא םא
 אוהו ,הוהי הוהי ,הוהי הנוכמש ימ ,םירידא םיהולא ,אבא תא ריכמ התא ,רמולכ .ונלש
 דעייל ך"נת ב YWHW ףילחמ הוהי .םיירבע םיטסקט לש YWHW תויומד עברא ידי לע םג דעוימ

.םיהולא

20:17 ןו' ג ".ךלש םיהולאו םיהולא לא ,ךיבא יבא לא הלוע ינא" :רמא עושי

 םע .ומצע אוה ללוכ ,םיתרשמ ונלוכ םיהולא לע רבדמ אוה .ושי לש טושפ דואמ םילימ ןה ולא
 םהש יפכ הלאה םירבדה תא לבקל לוכי אל ,שודקה שולישה תרותב םינימאמה םיבר ,תאז

 םיליבומ םישנא לש ךרוצל חישמה ירבד תא תוועלו ףלסל וישכע הטוס תונירטקוד .םיבותכ
 חילשה ןיבל ,אוה הז ,ןכ ?תריש םיהולא יכ ,םיהולא תא תעדל בושח הז םאה .םוניהיגל

.Thess. 01:08 2 המל ונל רמוא סולואפ

 שאב םירעוב ,םיהולא לש רידאה םיכאלמה םע םימשה ןמ הלגתמ עושי ןודאה רשאכ"
" .ושי וננודא תרושב תא תייצל אלש ימל )B לעו ,םיהולא עדוי אלש ימל )םוקנל ]חישמה[

1:08 םיקינולסתה 2

םיהולא לש GET הנימי תוהז
------------------------

:ך"נתה ותנשמ העבש
7:16-17 םירבעה .ונלש לודגה ןהכה אוה חישמה .1

 ליעי תויהל לכוי אוהש ידכ ,ולש םדאה םהיחא ומכ תויהל ידכ םירידא ויה ,םירבדה לכב .2
2:17 םירבעה .לודגה ןהכה



 ליעי תויהל לכוי אוהש ידכ ,ולש םדאה םהיחא ומכ תויהל ידכ םירידא ויה ,םירבדה לכב .2
2:17 םירבעה .לודגה ןהכה

3:36 ןו' ג .תמאב םירמשנ אל תייצל חישמה ושי ןימאמ אלש ימ .3

4:10 ויתמ ".ונלש םיהולא ולש םיהולא" ,באה קר שמשל דוגסל ונתוא דמיל ושי .4

 06:06 ;4:23-24 ןו' ג ".ונלש םיהולא ולש םיהולא" ,באה קר ללפתהל ונתוא דמיל ושי .5
ויתמ

.םיהולא לש תוריצי ןיבמ ןושארה היה אוה יכ ונתוא דמיל ושי .6
3:14 תולגתה

01:04 תולגתה .םיהולאה תוחור עבש ןנשי .7

 ו ;עיגה ולש טופישה רשוכ לש העש ,ול דובכ תתל באה ]ההוזמ לופ עושי ימ[ םיהולא דחפ"
HIM 14:07 תולגתה ".םימ לש תונייעמ תאו םיה תא ,ץראה תאו םימשה תא ושעש ןחלופה

באה לאה ההזמ לופ
---------------------------------

 תא ונתוא דמיל לואש חילשה .ונלש םיהולא םג ולש םיהולא היה באה יכ ונתוא דמיל עושי
!8 קרפ םיתנירוקה 1 םיהולא לע רבד ותוא

באה ,דחא םיהולא

 ינפ לע וא ןדע ןגב םא ,ארקנש המ םילא שי םא םג תלבקל .דחא אלא ,םירחא םיהולא ןיא"
ראוד ונל ךא ,)םיבר םינודא םיבר םילא שיש יפכ( ץראה רודכ

:וליבשב ונחנאו םירבדה לכ תא םהמ באה ,דחא םיהולא קר שי

ONE חישמה עושי ,הוהי
 םיתנירוקה 1" .םייח ונא וכרדש תאו ,םירבדה לכ םה ימ ךרד ,חישמה עושי ןודאה םושיר

8:4-6

 ידי לע עושי חישמה תועצמאב םייח ונחנא לבא ,ותוא רציש םיהולא ונחנאש איה רבדה תועמשמ
.םיהולאל םינתייצ ונחנא חישמב הנומאה

 ונא רשאכ .ונלש בלה לא ולש םיהולאה חור תאו וחור תא ךרבמ חישמה יכ ונתנומא יהוז
 ושי תא החוורל חתופ ונלש בלה לא תלדה תא ,ישונאה תובושתה לכ ילבמ ,בל םותב םילעופ
.הזה םלועה לע רבגתהל ונל רשפאמ ןכמ םיהולאל ונלש תויצה הז .ולש םיהולא ונלש עישומה

חורב דחאל ךפוה
----------------------

 םיחנומב לבא ,דחא רשב שממ אל ונחנאש ,ןבומכ .רשב דחא היהנ ינאו יק יתשא לש תוחור



 םיחנומב לבא ,דחא רשב שממ אל ונחנאש ,ןבומכ .רשב דחא היהנ ינאו יק יתשא לש תוחור
 רבד לכ לע דחי ונבשח הז ללגב ותוא חור התוא ,שפנה ונייה .דחא רשבל ונייה םיינחור

.דחא שפנה םצעב ונייה ,ןיידע ךא ,םינמזב תונוש תועד ויה ונינש .םיטובור אל ונחנא .טעמכ

 אל וליפא ינשה לש דחא םיטפשמ םילשהל תובורק םיתעל ונחנא ,ינשה םע דחא ונייהש ללגב
 הלוק תא עומשל לוכי ינא תובורק םיתיעל .ורמאנ םילימה לכ ינפל הברה בשוח ינשה המ עדי

.התיא הרק רבד ותוא .ילע בושחל התעד תא עומשל וא יתיא רבדמ

 יוטיב ידיל האבש תינחור המולעת אוה יכ ,םיישונא םיחנומב הז תא ריבסהל ירמגל לוכי אל ינא
 לכל הבהא הבייחתה רשא םיבר ,תאז םע .םישנא ינש ןיב דואמ הקזח הבהאה רשקה רשאכ

.םגוז ינב םע דחא רשב םהש האילפב דיעהל לוכי םייחה

 איה המ יתעדי .היתובשחמ תא עומשל יתלוכי ןיידע ,2003 תנשב רטפנ ילש יק' ג ותשא ירחא
 התוא עומשל וליפא לוכי ינא ,רדסב הצלוחה ליבשב יתעגה רשאכ :המגודל .בצמ לכב ,תבשוח

".הלאה םייסנכמה םע הצלוחה תא שובלל לוכי אל התא" :רמוא ישארב

ןמאנ בלה םיהולאל ןת
----------------------

 ונלש בלה לכ תא ןתונ ידי לע רשבה דחא תויהל האילפ לש הזה םוקמה תא ךירצ ינאו יק' ג
 אלו תוחפ אל הצור םיהולא .קפס אלל הזל הז םינמאנו םיביוחמ ויה ונלש תובבלה .הזל הז

 רבעל םהדנ היהת התא ,ול ביוחמו ןמאנ אוה ךלש בלה םא .ךממ ןמאנו ביוחמ בלב רתוי
.ךלש םייחה תא איבי אוה הקתפרהה

ןמאנ םבילב םיהולא םישופיח לש ויניע
-----------------------------------------

 קזח ומצע תא תוארהל ,ולוכ םלועה יבחרב בושו ךולה ץורל ]םיהולא הוהי[ יניעב ךשמב"
Chronicles 16:09 2 ".ול ]םיביוחמ םינמאנ[ ובלבש הלאה םעטמ

 לכה .ןמאנ בלב ול ןתונ התא םא ךמשב קזח ומצע תא גיצי םירידא םיהולא !הז לע בושחת
.ונב עושי תא הנומאב בלה תא חתופ טושפ התא רשאכ ליחתמ

םיהולאה רבד תועצמאב שדחמ םידלונ ונא
-----------------------------------------

 ,ו ,03:07 ,3:03 ןו' ג :ארקמב תומוקמ השולשב בוש שמתשהל דלונ יוטיבה תא אצמת התא
 ידכ שדחמ דלוויהל ךרטצת יכ ,3:03 ןו' ג רשאמ ןומידקנ לא רבדמ םיהולא .רטיפ 01:23 1 ב

 התאש ושוריפ שדחמ דלוויהל יכ תרשאמ ושי ,3:7-8 ןו' ג תנשב .םיהולאה תוכלמל סנכיהל
.חור דלונ

".םיהולא לש התחשהל" הלמה ךרד עיגמ "שדחמ דלונ" תויהל ונתוא דמלמ רטיפ

 ,םיחא לש הנכ הבהאב חור תועצמאב תמאה תא תייצמ ךלש תומשנה ךכוזמ ךל שי זאמ"



 ,םיחא לש הנכ הבהאב חור תועצמאב תמאה תא תייצמ ךלש תומשנה ךכוזמ ךל שי זאמ"
 לבא תחשומ ערזה לש אל ,בוש דלונש ימכ ,רוהט בל םע טהלב ינשה תא דחא םיבהוא

" .חצנל תלעופ ו יח רשא ,םיהולא לש הלימה תועצמאב ,התחשהל
1:22-23 רטיפ 1

____________

הלומרופ שדחמ דלונ לופ
-------------------------

 הלימה תא ,רמולכ( " .ךלש בלב םגו הפב םג ,ךילא בורק איה הלימה "?רמוא הז המ לבא"
 ןמ ותוא הלעה םיהולא יכ ךבל ןימאהלו עושי הפב הדומ התא םא יכ :)םיפיטמ ונאש הנומא
 תא השע אוה הפב האדוהה םע תקדצב הנימאמ בלב דחא םע תלבקל .לצנית התא ,םיתמה

10:8-10 םימורה " .הלואגה

הלומרופ שדחמ דלונ לופ לש םיקלח ינש *
---------------------------------------

,ו ;םיתמה תייחת ]ןימאמ התא םיתמה[ ןמ עושי םירה םיהולאש הפב הדומ התא )ינא

.םיהולא יניעב ןוכנה רבדה תא תושעל הצור התא .םיהולא לש בלה לא תקדצב ןימאמ התא )ב

II קלח סימ לא

 ךלש ןודאה אוה עושיש "הפה" אוה תושעל ךירצ התאש המ לכ יכ העדוה םדקל םיבר םידרשמב
 תחסונ יכו תרחא העדוה ףיטה ושי יכ תוארל לוכי התא וישכע .חצנ ייח שי זא התאו עישומה

".ךלש ןודאה ומכ הפה ושי" התא ובש דחא קלח קר אלו םיקלח ינש אוה לופ לש הלואגה

!לופ לש הארוהה לש ינשה קלחה םימלעתמ םיבר םישנא

 הדבועה תאו םיהולא תא עדוי תמאב ,ונלש אבא ,םיהולא לא חישמה הריזחמ תלבקמ אלמ ימ
 ושי המ םיתייצמ םה .ושיל ללפתהל וליפא וא ושי םידגוס אל םה .םיהולא אל אוה עושיש

 םיללפתמ ונחנא .ושי" םשב קר ויבאל וללפתה ,ו ;ונלש םיהולא ,באה הליפת קר :םתוא דמיל
.ונלש הרומה אוה יכ ,בלצה לע ולש ןברוקה תא דבכל ושי" םשב םיהולאל

 םינתייצ םיכפוה ונא ,תורחא םילימב .םיהולא לש ותקדצ לא ונבילב הנומאה אוה ינשה קלחה
.םיהולא תקדצ תמרל

תקדצ STANDARD םומינימ
------------------------------

ןדע ןגל הסינכה ינפל גורחל ונחנא םומינימ קדצה ןקת אוה םש דמלמ עושי

 ,םישורפהו םירפוסה לש ותקדצ לע הלוע ךלש תקדצ םאש ,םכל רמוא ינא יכ" :רמא עושי
5:20 ויתמ ".םימש תוכלמל סנכיהל אל ןפואו םינפ םושב לבקת



5:20 ויתמ ".םימש תוכלמל סנכיהל אל ןפואו םינפ םושב לבקת

 .ןדע ןגל עיגהל יטרדנטסה םומינימה הקדצה שיש רורב ןפואב ונתוא דמלמ עושי ,ל"נה קוספב
 םע קידצ תויהל רמייתה תובורק םיתעל םה .םישורפהו םירפוסה לע יכ גורחל ונלש תקדצ

.םיעובצ ויה םה ,םיעשר ויה םוקמב לבא ,םיהולא

 דוגינב תויהל לוכי הז תובורק םיתעל .םיהולא יניעב ןוכנש המ תא תושעל ךל רמוא טושפ קדצ
 ך"נתה יכ ונתיאמ הפצמ םיהולא המ םיעדוי ונחנא .שיאה לש ויניעב ןוכנ המ לש תויהל ךפהה

.בהוא ולש בהוא םיהולא לש ויפוא לע לכה ונל רמוא

םיהולא בהאתהל
------------------------

 היה ושי םיריכמ םניא הלא םישנא .ןוכנ אל הז לבא ,ושי לע אוה ך"נתה יכ םינימאמ םיבר
 ארבש ונלש םיהולא לע לודג הבהא רופיס אוה ך"נתה לש יתימאה רופיסה .םיהולאמ רחא חילש
 תתל ןורחא ןויסינב ,ולש דיחיה םדא ןבה הברקהו חלשי אוהש הברה ךכ לכ ונתוא בהוא ונתוא

."הנמזהה" תא ונל

 ".יתחלשנ ךכ םשל יכ ,םג תורחא םירעל םיהולאה תוכלמ תא שורדל בייח ינא" :רמא עושי
4:43 סקול

 הז .רשבב אב חישמה עושי הדומ אל רשא ,םלועה לא הצוחה וכלה םיבר deceivers ךשמב"
."Antichrist ו יאמר

7 ןו' ג 2

 תאו בלצה לע ותומ תא ,רשבה תא ]עיגמ[ תושונאה תודוהל בייח ךלש הפה ,רמשנ תויהל ידכ
.עושי לש ותייחת

 ותוא ריכהל םילוכי ונחנאש הנבה ונל ןתנו עיגה ]ושי[ םיהולאה ןב יכ םיעדוי ונחנאו"
 .חישמה עושי ונבב ]ונחנא םא[ , ןוכנ בא ],םיהולא[ ותוא ונחנא :ןוכנ אוה בא ],םיהולא[

" .חצנ ייחו יתימאה לאה אוה באה ]תא[ הזה לאה
5:20 ןו' ג 1

 שי .ולש םיהולא ךתוא ריזחה אוה ,עישומ רותב ךלש בלב חישמה עושי תא םילבקמ םתא םא
 היהת התא ,הז בלשב .ונתיא הגלמ שקבמש ארובה לאה תבהואמ D לפנ יתישע ינאש ומכ ,ךל

 אורקל ןוצרה תאו םיהולא רבד הבער ייהת .רתוי תעדל הצור התאו ךלש דיתעה חצנה שגרתמ
.ולוכ ך"נתה תא

 אל רופיסה ומכ הארנ םייחה םע קבאנ .םיהולא יתבהאתה ינאש ינפל םינש 31 לעמ היה הז
 אוהש תואדווב יתעדי ןפואב ילש םייחב עגנ םיהולא דחא םויש דע ,ילש םויקה לש ףוסה

.יתימא

 ךלש םיישונאה םישוחה הממ םייצראה םייחב הרוק דוע שיש הדבועב ריכהל ךממ שקבמ הנמזה
 ,חורב שדחמ דלונ ךפוה התא ןכ םא אלא .ינחור דצ םג ,םייחב רחא דצ םג שי .תוהזל לוכי
 םייחב םייק יכ ,האלמה תמאה תא םיאור וליפא ןיינעה ךרוצל וא ,ןיבהל ליחתהל לוכי אל התא

.םייצראה



.םייצראה

 םיהולא .ינחור סיסב שי הלא תוביסמ תובורק םיתיעל ךא ,תובר תוביסמ םירוק םייחב םיעוריא
 םיהולא םע ונתוא ובזע ,הז ךילהתב .תושונאה יאטח לע תיפוסה ןברוקכ ונב תא חלש

.הנומאב הצוחה תאצל תונמדזהל

 סנכיהל ונב תאו םיהולאה חור תא רשפאלו ונבל תא חותפל ונתוא תבייחמ הנומאה אצישכ
 לוכי הזו ךלש יחצנה הנמזה יהוז .ונלש חצנה ייח לא התיבה ךרדה תא ונתוא דמלל המינפ

.םיהולא בישקת .הלאה םייחב לבקל םעפ יאש דחא קר תויהל

רבדמ םיהולא
----------

 ,ךכ :םהמ עמשו בישקה ]םיהולא הוהי[ תאו ,הז םע הז ורביד ]םיהולא הוהי[ וששח ימ זא"
 רמוא ,ילש ויהי םה ".ולש םשה לע היצטידמ ימו הוהי דחפמ ימ ותוא ינפל בתכנ ןורכיזה רפס

 ונב ךסוח םדאכ םתוא ךוסחא ינא ,ילש םיטישכתה םתוא השוע ינא יכ םויב ,תואבצ הוהי
 תאו םיהולא תא תרשמ ימ ןיב ,עשר ןיבל קידצ ןיב ןיחבהל בוש ךל היהי זאו " .ותוא תרשמה

" .ותוא תרשמ וניאש ימ
3:16-18 יכאלמ

 ".]םיהולא לש ונימיל ושי במל[ תא ,תוכלמה סכ לע בשויש ונלש םיהולאל ךייש העושיה"
7:11 תולגתה

 ,םיהולא[ וב ןימאמו ילש הלימה תא עמוש ימ ,םכל רמוא ינא ,הרומג תואדווב" :רמא עושי
 לא תוומה ןמ רבע ]רבכ[ שי לבא ,תעד לוקיש ךות לא אובי אלו ,חצנ ייח שי יל חלשש ]ויבא

5:24 ןו' ג " .חצנ ]םייח[

 תוומה ןמזב וטפשיי אל התאו חצנ ייח ךל שי רבכ ,ושי חלשש םיהולא תא ריכמ התא םא
.ךלש

 ,דיחיה יתימאה לאה ,באה ],םיהולא[ ךתוא ריכהל םייושע םה יכ ,חצנ ייח הזו" :רמא עושי
".תחלש רשא חישמה עושי תאו

17:03 ןו' ג

7:16 ןו' ג ".יתוא חלש אבא ]ולש[ םיהולא לבא ,ילש אל איה ילש הנירטקודה" :רמא עושי

 טושפ אל יחצנ םייחל ולש הנמזהה .ךלש םייחה רובע רתויב בוטה תא התצר דימת םיהולא
 .18 לאקזחי קרפב אוצמל ןתינ ךליבשב םיהולא לש הלודג הבהא לש יוטיב .ושי םע ליחתהל

 םייחל עשרה קחרתהל ונייה םיווקמו ונתלוכי בטימכ הווקתב םיהולא ואצמת הירוטסיהה תליחתמ
.תונקדצ לש

 ולש םישנאל םיכפוה תמאב ונחנא רשאכ רמולכ .םיהולא םע הווחא לא ונתוא איבמ קדצה
.חצנל

 .םיינמז יצראה עסמל ןאכ םיעסונ טושפ ונחנא יכ העידיב ,הנומא ,םיהולא לש הריחב וז
 יכ ,םייק םיהולא יכ ,תואיצמה תא לבקל היהי ץראה רודכ ינפ לע ונלש הלודגה הטלחהה
 היהי םיהולא זא ,הייחתל םק ושי יכ ונבילב העידיה .הזה םויקה לעמ הלעתמ תמאב םייחה

.ונתוא תויחהל



 היהי םיהולא זא ,הייחתל םק ושי יכ ונבילב העידיה .הזה םויקה לעמ הלעתמ תמאב םייחה
.ונתוא תויחהל

 לש הבהאה תא ,םלועה תא בהוא והשימ םא .םלועב םירבדה וא םלועה תא בהוא אל התא"
2:15 ןו' ג 1 ".ותוא וניא באה

 םהו ,חור התא רבדמ ינאש םילמה .רשבה םיחוור רבד ;םייח ןתונ רשא חורה הז" :רמא עושי
6:63 ןו' ג ".םייח

 והז .יחצנ םייח םיהולא לש הנמזה םע תומשנ עיגהל ידכ בתוכ ינא .חילשה דראודא ינא
 ךרד העושיה םינעוטה תומשנ ןתוא בותכל רקיעב ינא ,תאז םע .ןאכ גיצמ ינא "הנמזהה"

.םיהולא אוה חישמה יכ בושחל ללוש ךא ,חישמה

 .הלאש איה ךלש חצנה ייח ,התא הז םא .תריש םירידא םיהולא יכ םיעדוי אל םיבר םירצונ
 וישכע םישנא שי יכ הייסנכה הריפכה תא תוחדל םיהולא םע תוכזה תא לבקל ךירצ התא

.לע ונתוא דמילו שמיש ומצע ושי לאל םוקמב דוגסל םיהולא לא ללפתהל
 םישנא .םיהולא לש ויניעב הרז הדובע עצבמ "ןבה םיהולא" ומכ םיהולאה ןב תא ץירעמ ימ ימ
 לכ תדובעל ההז עושי לש הליפת ".תינחור םימח םימ" םה אלא ,תמאב םירמשנ םניא הלאכ

.ונב תא ללוכ הז .ודבלמ םירחא םיהולא ןיאש רמא םיהולא .רוטספ וא רמוכ

 םיבותכה הלאה ןתנ םיהולא ,חור דועב .הבר תוריהזב ]הנמזהה[ הז קרפב רומאה יבתכב ןויע
 הצק לא סחייתמ ינא[ .םג ומכ ,הז רפסב םירחא לכב טעמכ קרפה לע לח הז .ךתבוטל יל

//:http ב ןווקמ ןפואב אוצמל ןתינ םתואש ,םיהולא רפסה תועדוה עבש לופכ
www.sevenmessages.com. ל םכלש בלה תא חותפל השקבב-Word ושי תתלו םיהולא לש, 

.ךלש ימימשה התיבה הרזח ךרדה לכ רחא בוקעל ךל המגודה תא ךופהל ,ונלש הרומה

 לכות ,בלצה לע וניאטח רובע השע אוהש הברקהה תאו ושי תא בוהאל קר אל התאש הז םאה
.ךלש תוליפתה לכב םימשבש ול אורקל לוכי התא .םיהולא םע בהאתהל םג

תליפת חילשה
----------------

 הליפתה תא עומשל ,ונלש הרומה אוה ימ ,ילש חישמה עושי יחא לש םיהולא לעו םימשבש
 .םכחור םג עושי ןב ךלש בלה תא חתפת תאו הזה קרפה תא ארוק רשא שפנ לכ תא ךרב .ילש

.הבושת םהל קינעהל ,ךלש הנמזהה תא לבקלו הליפתה תחתמ ללפתהל ימ לכל ,םגו
דראודא חילשה

הנמזה לבקל םיהולא לש הליפת
---------------------------------

.ןדע ןגב חצנ םייחה לע ךלש תדחוימה הנמזהה תא לבקל ינא ,םיהולא אבא
 

 ידכ הייחתל תויהל םיבר םדא ינב לש ןושארה אוה יכ ,םיתמה ןמ ושי תלדיג יכ הפב הדומ ינא
.ךלש תונבו םינב ומכ ,ךתיא תויהל

 תא השעא ינא .ךיניעב קידצ םייח תויחל יתלוכי בטימכ השעא ינאו לא יבל תקדצב ןימאמ ינא
.ילש תוומה לא ןמאנ תויהל עושי לש המגודה



.ילש תוומה לא ןמאנ תויהל עושי לש המגודה

 םייחה הז לע רבגתהל יל רוזעל ידכ יתיא דחא ךופהי ךנב תאו ךתוא יכ ךל הדומ ינא ,אבא
 יכרד תא תוחנהל יל ךותב יתנכשו םכלש חורה יכ תחא שפנ ונל םורגי הזש עדוי ינא .םייצראה

.םיהולאל ךלש הליפתה ךיראתו םשריה :הרעה[ .הוהי יתוא דמל ךיכרד .התיבה הרזח

םיבותכב תליענ חתפמה
---------------------------

 ןיבת ךל ,רשי חישמה עושי ונב תא דילוהש םדאה ןיבל םיהולא ןיב םיסחיה תא וכישמת םא
 חתפמה איה וז םיסחי תכרעמ .יתימא היהי יחצנ םייחל םיהולא לש הנמזהה תאו ךלש ך"נתה

 שולישה תנירטקוד תועצמאב שדוקה יבתכ תא שרפל הסנת לא .םיהולא רבד החלצהב תנבהל
 םג הז .20:17 ןו 'גו 8:40 ןו' ג ןוגכ םיטושפ םיקוספב ןרקש ושי תא השוע אוה :שודקה

.Corinthians 08:06 1 ו 02:05 יתומיט 1 ןוגכ םיטושפ םיקוספב ןרקש לופ תא ךפוה


