
 אור לאחרית הימים

>H1<ערב החורבן>H1<  

>H2<איראן והמזרח התיכון>H2<  

נדמית , לאחר המלחמה בין ישראל ולבנון. המאורעות במזרח התיכון עברו לשלב חדש ומסוכן

, ישראל מואשמת באחריות למוות ולחורבן בלבנון. קיימא רחוקה מתמיד-התקווה לשלום בר

למרות הרס האזורים השיעים (החיזבאללה " ניצחון"בעוד מרבית העולם הערבי מכריז על 

המלחמה בין ישראל , מאחר ואיראן היא הספקית כמו גם התומכת של החיזבאללה). בלבנון

היא חלק מן , מעבר לכך. והחיזבאללה היא למעשה השלב הראשון במלחמה שבין ישראל ואיראן

 עצמו על המזרח התיכון המלחמה שנושאה הוא האם יצליח הפונדמנטליזם האיסלאמי לכפות

 . ואז להכריח את יתר מדינות העולם להיכנע לדרישותיו, כולו

אירן מבקשת לייצא את הגרסא השיעית . אד'אחמדינג, אין ספק כי זוהי שאיפתו של נשיא איראן

. של האיסלאם המהפכני בעזרת צבא שכירי החרב שלהם המתפקד כמדינה בתוך מדינת לבנון

לשם איזו מטרה . סוריה ואיראן חייבים לשאת באחריות לחורבן שהתרחשהחיזבאללה ביחד עם 

אין צורך בחיפושים רבים ? לשם איזו מטרה סיפקה אותם איראן?  טילים1200-נזקק ארגון זה ל

 . על מנת למצוא את התשובה

הוא  רוצה  למחוק  את  ישראל  מהמפה  ולמנוע .  הוא  אדם  עם  שליחות,  אד'אחמדינג,  נשיא  איראן

אש  הזעם  של  העם :  "בכנס  שנערך  בראשון  באוגוסט  אמר.  ן  את  הפצת  הבשורה  באיראןלחלוטי

היום  לעם  האיראני  יש .  ובעוד  זמן  קצר  יגעש  זעם  העם,    ולעלות  על  גדותיהלהתפרץעומדת  

  הוא  שואף  שהמהפכה  האסלאמית  שלו  תזכה  לעוצמה  כלל  עולמית  על  מנת   ."טכנולוגיה  גרעינית

אשר בה , הוא מאמין שהעולם נע לקראת התנגשות תרבויות". בעולםלכרות את שורשי אי הצדק "

הוא  משוכנע  שהאיסלאם .  נה  היחידה  לשלטון  המערביאמימהווה  האיסלאם  את  האלטרנטיבה  ה

   .ואף יעשה כן, יכול לנצח

כאשר .  אמונתו  מבוססת  על  הדת  האסלאמית  המגובה  על  ידי  אותות  כביכול  לתמיכתו  של  אללה

אמר  כי  מצא  עצמו  מוקף  הילה ,  2005בספטמבר  ,  ומות  המאוחדות  בניו  יורקנשא  דבריו  בפני  הא

כאשר  פתחת :  "פר  לו  על  כךהנשיא  האיראני  מדווח  שאחד  מחברי  פמלייתו  ִס.  לאורך  הנאום  כולו

כאשר  החלת  לומר .  ראיתי  אור  עוטף  אותך  ומגן  עליך  עד  לסיום  נאומך',  בשם  אללה'במילים  

  ."ואתה היית ממוקם בתוך ההילה הזו, רוק מסביבךראיתי אור י', בסמאללה מוחמד'

  האיש ,"הנאמן  האחרון  שהובטח  לנו"  להחיש  את  בואו  של  "עליוןהאל  "הוא  קרא  ל,  בעת  נאומו

הוא .  מרבית  שומעיו  החמיצו  בוודאי  את  חשיבות  הכרזה  זו".  שימלא  את  העולם  צדק  ושלום"

, י  הגרסה  השיעית  של  האיסלאםעל  פ.  התייחס  לאמונתו  בדבר  שובו  של  האימאם  השנים  עשר

הסתתר  בשנת ,  הידוע  בתור  האימאם  השנים  עשר  או  המאהדי,  הצאצא  השנים  עשר  של  מוחמד

הם  מאמינים .  השיעים  מאמינים  שהוא  יופיע  שוב  כאשר  העולם  יהיה  מלא  בדיכוי  ובעריצות.  941



  באים אשר,  המהווה  מקום  עליה  לרגל  למאמינים,    באיראןאמקאראן'גשהוא  מסתתר  בבאר  ה

בתקווה  שהאימאם  יקרא  אותם ,  למקום  ומשליכים  פתקים  עם  משאלותיהם  אל  תוך  הבאר

 . וייחלץ לעזרתם

מטרתה  העיקרית  של  המהפכה  שלנו  היא  לסלול  את  הדרך  לשובו  של :  "  אמראד'אחמדינג

התרבותית  והפוליטית  בהתאם ,  עלינו  להגדיר  את  המדיניות  הכלכלית.  האימאם  השנים  עשר

 מדברים על הכנת הקרקע אד'אחמדינגרבים ממקורביו של ."  ו  של  האימאם  מאהדילמדיניות  שוב

ומקשרים  בינה  לבין  תכנית  הגרעין  של ,  ה  של  האימאם  המסתתר  ובאתממשמשלהתגלותו  ה

הם  מאמינים  שההתנגדות  ללחץ  הבינלאומי  וההתעקשות  על  זכותה  של  איראן  להחזיק .  איראן

  .ל האימאםביכולות גרעיניות תסייענה להתגלותו ש

אך  נותרת  בעינה  העובדה  שהוא ,  "מטורף"  בביטול  ולכנותו  אד'אחמדינגיהיה  זה  קל  להתייחס  ל

שהיא  יצרנית ,  גם  חכם  מאד  ושולט  על  מדינה  בעלת  חשיבות  אסטרטגית  עצומה  במזרח  התיכון

אחד מתוצרי הלוואי של הדחת סאדאם חוסיין הוא שאיראן הפכה . הנפט הרביעית בגודלה בעולם

איראן  היא  התומכת  העיקרית  של .  ה  למעצמה  הצבאית  החזקה  ביותר  באזור  המפרץ  הפרסיעת

הכוח  העולה  של  איראן  השיעית  מהווה  מקור  לדאגה  לא  רק .  החמאס  והחיזבאללה  בדרום  לבנון

סוכנים .  ובפרט  בערב  הסעודית,  אלה  גם  במדינות  הערביות  בעלות  הרוב  הסוני  באזור,  בישראל

אזור בצרה כולו נשלט עתה , כתוצאה מכך. יהם את הגבול אל דרום עיראקאיראנים חוצים בהמונ

  .על ידי אנשי צבא שיעים המכינים את הקרקע לממשלה אסלאמית קיצונית בצמוד לאיראן

אם .    עם  איראןעימותקשה  למצוא  דרך  להימנע  מ,  ם  דן  בנושא  הגרעיני  האיראני"בעת  שהאו

אך  יש  בכוחה  להתגבר ,  בר  ללא  ספק  בעיות  לאיראןיגרום  הד,  הפעילות  תוגבל  להטלת  סנקציות

אין  זה .    מיליארד  דולר  שחתמה  עם  סין200משום  ההסכם  לאספקת  נפט  וגז  בשווי  של  ,  הןעלי

משום  שהסכם  זה  הוא  חיוני  לכלכלה  הסינית  באותה  מידה ,  סביר  שהסינים  יפעילו  לחץ  על  איראן

מאיימת ,  ב  או  ישראל"ת  מצד  ארהבמקרה  של  התקפה  צבאי.  בה  הוא  חיוני  לכלכלה  האיראנית

ברשות  איראן  טילים  ארוכי  טווח  היכולים  לפגוע  בישראל ".  לפתוח  את  שערי  הגהנום"איראן  

היא  יכולה  לחסום  את  מצר  הורמוז  בקצה .  ובכוחות  אמריקאיים  ובריטיים  המוצבים  באזור

ה  עלול  לגרום צעד  כז.    מיליון  חביות  נפט  מדי  יום15דרכו  עוברות  ,  הדרומי  של  המפרץ  הפרסי

אשר  סיפקו  לאיראנים  את ,  אין  זה  סביר  גם  שהרוסים.    כלכלימיתוןלמשבר  עולמי  שיוביל  ל

יעמדו  מנגד  מבלי ,  הטכנולוגיה  לבניית  תחנת  הכוח  הגרעינית  בבושיר  המהווה  את  מקור  הבעיה

  .לעשות דבר

, אירופאיהאיראנים  מתכננים  להקים  בורסת  נפט  איראנית  המבוססת  על  המטבע  ה,  בנוסף  לכך

אמנם  ההסבר  על .    לסחר  הנפט  בעולם  כולוכיוםבו  משתמשים  ,  ולא  על  הדולר  האמריקאי,  האירו

אך  די  לומר  כי  מומחים  מזהירים ,    מאמר  זהתחוםההשלכות  הכלכליות  של  צעד  כזה  חורג  מ

שהתוצאות  תגרומנה  לטלטלה  עזה  במצב  העולמי  הזהה  בעוצמתה  לטלטלה  שגרמה  נפילת  ברית 

ולפיכך  גם  ירידה  במעמד  ארצות  הברית ,  צאות  אלה  כוללות  את  ירידת  ערך  הדולרתו.  המועצות

  .ולפיכך גם את עלייתו של האיחוד האירופאי, ואת עליית ערך האירו, כמעצמה העולמית המובילה



. המצב  האיראני  נדמה  כתערובת  בה  נאספים  יחדיו  כל  האלמנטים  שבנבואת  אחרית  הימים

כל .  קר  מלבה  את  אש  השנאה  האלימה  כלפי  המערב  וכלפי  ישראלהאמונה  בהתגלותו  של  נביא  ש

צים  עצומים  של מרבואשר  בחזקתה  ,  זה  מתרחש  במדינה  הצוברת  כוח  גרעיני  בעזרתה  של  רוסיה

  .נפט המעניקים לה עושר פוטנציאלי רב

ג "בישעיהו י.  אומות העולם במזרח התיכוןההכתובים מציינים שבתרחיש אחרית הימים תיאספנ

אותה  ניתן  לייחס  לאחרית )  אזור  המפרץ  הפרסי/  עיראק  (מוצאים  נבואה  המתייחסת  לבבל  אנו  

ואלהים ,  השמש  והירח  לא  יתנו  אורם,  בו  כוכבי  השמים"  יהוה  יֹום"-הנבואה  מתייחסת  ל.  הימים

נבואה  זו  מדברת  על  צבא ).  א"י-'פסוקים  י(יפקוד  על  תבל  רעה  ויעניש  את  הרשעים  על  עוונם  

ְוגֹוי  ָּגדֹול  ּוְמָלִכים  ַרִּבים  ֵיעֹרּו :  "בספר  ירמיהו  אנו  קוראים  גם  כי".    ֶמְרָחקֵמֶאֶרץ"הנאסף  למלחמה  

  ).ב"מ-א"מ: 'ירמיהו נ(להלחם עם בבל " ָאֶרץ-ִמַּיְרְּכֵתי

) איראן(שבכללן  פרס  ,  בה  תצטרפנה  אומות  רבות,  ט  מדבר  על  מלחמת  גוג  ומגוג"ל-ח"יחזקאל  ל

מלחמה  זו  תסתיים  בהתערבותו .  בכיבוש  ארץ  ישראל,  תי  צפוןאל  אומה  גדולה  השוכנת  בירכ

ובמשפט  אשר  יביא  על  הגויים  שיקומו  נגד  ישראל  באחרית ,  הישירה  של  אלהים  להצלת  ישראל

  .הימים

". ָאֶרץ-ּגֹוי  ְוַסַער  ָּגדֹול  ֵיעֹור  ִמַּיְרְּכֵתי-  יֵֹצאת  ִמּגֹוי  ֶאלָרָעה"ב  מדבר  על  עת  בה  "ל:  ה"ירמיהו  כ

ווסת  את  כלכלת  העולם  ולמנוע למחפשות  האומות  דרך  כלשהי  ,  לדחות  את  הצרהבניסיונם  

הרעיון  ליצור  מערכת ,  כאשר  צומח  האיום  על  בטחון  האומות  לממדים  בינלאומיים.  מלחמה

מספר  נבואות  הדנות  באחרית .  גלובלית  שתתמודד  עם  איום  זה  נדמה  הגיוני  למדי  למוח  האנושי

פרשנים  רבים  מאמינים .  תחת  ממשלה  עולמית  מסוג  כלשהוהימים  מעידות  על  האספות  האומות  

שיהיה ,  ושצורר  המשיח,  שהכוח  לא  יהיה  עוד  בידי  ארצות  הברית  אלא  בידי  האיחוד  האירופאי

ההשלכות של השאיפה . יבוא מאזור האימפריה הרומית המחודשת, ליטה של ממשלה עולמית זוַש

מקום  בדולר  האמריקאי  יכולות  לתרום האיראנית  להקים  בורסת  נפט  שתסחור  במטבע  האירו  ב

  .רבות להתפתחות בכיוון זה

כאשר .  בברית  החדשה  ישנן  גם  נבואות  אודות  אחרית  הימים  הסובבות  סביב  ישראל  וירושלים

ִיְמְלאּו -  ְירּוָׁשַלִים  ִמְרָמס  ַלּגֹוִים  ַעד  ֲאֶׁשרְוָהְיָתה:  "ענה,  נשאל  ישוע  בדבר  האותות  של  ביאתו  השניה

  ּוְמבּוָכה  ֵמֶהְמַית  ַהָּים ַלּגֹוִיםָהָאֶרץ  ְמצּוָקה  -  אֹתֹות  ַּבֶּׁשֶמׁש  ּוַבָּיֵרַח  ּוַבּכֹוָכִבים  ְוַעלֹוִים׃ְוָהיּוַהּגִעּתֹות  

 זְוָא ֲחָיֵלי  ַהָּׁשַמִים  ִיְתמֹוָטטּו׃-ָהָאֶרץ  ִּכי-ָּכל-ַעלָהָאָדם  ֵמֵאיָמה  ּוֵמֶחְרַּדת  ַהָּבאֹות  -  ְבֵניְוִיּמֹוגּו ּוִמְׁשָּבָריו׃

  ָלבֹוא  ִהְתעֹוֲדדּו  ּוְׂשאּו ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים    ּוְכָהֵחל  ּוְבָכבֹוד  ָרב׃ִּבְגבּוָרהָהָאָדם  ָּבא  ֶבָעָנן  -ֶּבן-ִיְראּו  ֶאת

 ). ח"כ-ד"כ: א"לוקס כ" (ָקְרָבה ְגֻאַּלְתֶכם-ָראֵׁשיֶכם ִּכי

לאור  נבואות בעוד  שאיננו  יכולים  להיות  דוגמטיים  מדי  בדבר  האופן  בו  יתרחשו  המאורעות  

אנו  יכולים  להיות  בטוחים  ששלהי  עידן  זה  יראו  מספר  משברים  שמידת  חומרתם  תלך ,  הכתובים

אנו  יכולים  גם  להיות  בטוחים  שאזור  המזרח  התיכון .  אשר  יזעזעו  את  המערכת  העולמית,  ותגדל

  שיביא  בעקבותיו  את עימותושנושא  השליטה  בירושלים  יהיה  הגורם  ל,  יישאר  הזירה  המרכזית

כמו , והוא יוכיח לכל העולם, רצון אלהים יעשה, בכל המאורעות הללו. העימות של אחרית הימים

להשיב  את "הוא  ישוב  כדי  .  מלך  המלכים  ואדון  האדונים,  כי  ישוע  הוא  המשיח,  גם  לישראל



,   האיום  על  שלום  ישראליהיה  אשר  יהיהכך  שאנו  יכולים  להיות  בטוחים  ש,  "המלכות  לישראל

  .וישמיד את כל מי שמבקש לכלות את ישראלאלהים יתערב 

, מידע נוסף בנוגע לנושאים שהועלו במאמר זה אפשר למצוא בספר החדש שחיבר טוני פירס

  :הנקרא

"The House Built on the Sand ."ניתן להשיגו באנגלית אצל:  

Light for the Last Days, BM – 4226, London, WC1N 3XX  

  .כולל משלוח$ 7בעבור 

. ד.ת: אנא כתוב אלינו לכתובת" ?מי יביא שלום על ישראל"ם ברצונך לקבל חינם את המאמר א

  89151, ערד, 5176

>end<  



  

>H1< האם הקהילה היא ישראל החדשה> ?H1<  

קראתי את מרבית כתבי הקודש והגעתי לשלוש , 1970כאשר קיבלתי את ישוע כמושיעי בשנת 

  :מסקנות

  .שכתבי הקודש הם דבר אלהים  .1

 .שישוע הוא הדרך היחידה אל האב .2

 .שאנו חיים באחרית הימים .3

, גורם  מכריע  שהשפיע  עלי  להאמין  בנקודה  השלישית  היה  שיבתו  של  העם  היהודי  לישראל

ראיתי .  א"ד  ולוקס  כ"מתי  כ,  ד"י-ב"זכריה  י',  והעימות  התוצאתי  שתאם  לנבואות  כגון  ירמיהו  ל

אשר  נדמה  היה  כי  הם  מובילים  אותנו ,    תקופהגם  גורמים  רבים  במאורעות  העולמיים  של  אותה

דמיינתי ,  בתמימות  מה.  לכיוון  הצרה  הגדולה  ושלטונו  של  צורר  המשיח  שמנבאים  כתבי  הקודש

  . בערךהגיעו לאותה מסקנה, שכל המאמינים שהתייחסו לכתבי הקדוש כפשוטם

  ולמאורעות  של בפוגשי  בפרשנות  שונה  למדי  לכתבי  הקודש,  תוך  זמן  קצר  גיליתי  שלא  כך  הדבר

אשר תסחף את , פתה להתעוררות רוחנית גדולה של האמונה המשיחיתפרשנות זו ִצ. אותה תקופה

עם  נסים  ונפלאות ,  האומות  אלי  אמונה  בישוע  ותגרום  לניצחון  העולמי  של  האמונה  המשיחית

בעוד  יתר  המערכות  הפוליטיות  והדתיות ,  אשר  יוכיחו  לכל  בני  האדם  את  אמיתות  הבשורה

מיוחסות , הנבואות  המתייחסות  לשיקום ישראל באחרית הימים,  במערך  הדברים  הזה.  וסנהתקר

  ).או שהיא ישראל החדשה(משום שהקהילה החליפה את ישראל , למעשה לקהילה

אשר תאר חזון שניתן לבריאן , "Restoration"קראתי מאמר בכתב העת האנגלי , 1983בשנת 

  :להיבות המצפות לאלו התומכים בפרשנות זובו הוא מסכם את האפשרויות המ, ונס'ג

יניחו  ידיהם  על  חולים ,  טבעיים-ים  יהיו  מצוידים  בכוחות  עלרגילמאמינים  משיחיים    .1

בעוד  המונים ,  בקרב  המאמינים  יבוא  העוני  אל  קצו.  ויחוללו  נסים  ונפלאות  בפרהסיה

  .נותנים את חייהם לאדון ומקבלים כל צרכם מידו הפתוחה

  ממשלות  ומערכות  דתיות  המבוססות  על  עקרונות  המנוגדים –לו  כוחות  האופל  יחוס .2

 .לכתבי הקודש תזועזענה בעת שהקהילה עולה בכוח ובתפארת

".  ֶהָהִרים ְּברֹאׁשיהוה- ֵּביתַהר"-בעת שהקהילה תתבסס כ, כל האומות תפנינה אל אלהים .3

ה המחודשת יפנו על הקהיל, שנואשו מכישלונם לפתור את בעיות האנושות, ראשי מדינות

 ).'ד-'א: 'ראה ישעיהו ב" (למדו אותנו אורחות אדני: "ויבקשו מהמאמינים

ישוב האדון למען קהילתו המפוארת ויביא את , בעקבות ההתעוררות הרוחנית הזו .4

 .ההיסטוריה אל קצה

  ?יםאלגוריהאם כתבי הקודש הם ליטראליים או 



-ברו  על  כך  שתאם  את  כתבי  הקודש  שִדבעייתי  הייתה  שהוא  לא  ,  למרות  היות  חזון  זה  כה  מלהיב

, כפירהעל , באחרית הימים) ג"י: 'השניה  אל  טימותיאוס ג"  (  ָרִעים  ּוַמִּדיִחים  ַיְגִּבירּו  ָרָעָתםֲאָנִׁשים"

ועל ימים , )'ה: ז"ההתגלות י" (ָהָאֶרץֵאם ְלזֹונֹות ּוְלתֹוֲעבֹות ,  ַהְּגדֹוָלהָּבֶבל": רדיפות ועל עלייתה של

-א"כ:  ד"מתי  כ(לא  היה  ניצל  כל  בשר  ,  עד  כי  אילולא  קיצר  אלהים  ימים  אלה,  גדולהשל  צרה  כה  

  ).ב"כ

ך  על  שיקום "הדרך  היחידה  להבין  שהקהילה  תצא  מנצחת  בעידן  הזה  הוא  לקחת  את  נבואות  התנ

ולייחסן )  התקופה  שלאחר  שיבתו  של  ישוע  המשיח,  כלומר(ישראל  בעידן  מלכות  אלף  השנים  

ונס  בציטוט 'כך  עושה  בריאן  ג,  למעשה).  לפני  שיבתו  של  ישוע,  כלומר(נוכחי  לקהילה  בקץ  העידן  ה

המתייחסים  לשלטונו  של  המשיח  מציון  המשוקמת  לאחר ',  הוא  לוקח  את  דברי  ישעיהו  ב.  שלעיל

ושולטת  ומושלת  על ,  וכך  מחליפה  הקהילה  את  ישראל.  ומייחס  אותם  לקהילה  כיום,  שיבתו

  .ה מההתעוררות הרוחנית הגדולה של אחרית הימיםכתוצא, האומות לפני שיבת המשיח

אנו  חייבים  להביט  בנבואות  שבכתבי  הקודש  מנקודת  המבט ,  על  מנת  לעשות  זאת  באופן  עקבי

אשר ,  שהייתה  למעשה  נקודת  המבט  השלטת  בקהילה  מאז  ימי  אוריגן  ואוגוסטין,  האלגורית

נים  של  המשיח  מתקיימת ושמלכות  אלף  הש,    דגלו  בעמדה  שהקהילה  החליפה  את  ישראלשניהם

 ...  ִיְׂשָרֵאל  ּוְנֻפצֹות  ְיהּוָדהִנְדֵחי"דוגמא  לקו  פרשנות  זה  היא  לומר  שקיבוץ  .  עתה  באמצעות  הקהילה

, הוא  ביאת  הגויים  ממזרח  וממערב)  ב"י:  א"ישעיהו  י(אל  ארץ  ישראל  "  ֵמַאְרַּבע  ַּכְנפֹות  ָהָאֶרץ

  ).ט"כ: ג"לוקס י(מצפון ומדרום אל מלכות האלהים 

משום  שבלעדיו  לא  קיימים  פסוקים ,    חייבת  להתבסס  על  קו  פרשנות  זה∗"תיאולוגית  השלטון"

אל  המתעקשים ,  לפיכך.  שיצדיקו  את  הרעיון  של  ניצחון  האמונה  המשיחית  בשלהי  העידן  הנוכחי

, ך  כמו  גם  בברית  החדשה"בתנ,  לדגול  בנקודת  המבט  הליטראלית  שישראל  פירושה  ישראל

דווקא  נקודת  המבט  הליטראלית ,  ברם.    ואת  דעותיהם  מבקרים  ומדחיקים,מתייחסים  כאל  איום

הבה  נבחן  עתה  את  ההוכחה .  מספקת  הסבר  הגיוני  הן  לנבואות  עצמן  והן  למצב  העולמי  הנוכחי

על מנת לא להאריך יתר על . לאחר התהוות הקהילה, שישראל היא אכן ישראל בפרשנות הנבואית

על  מנת  להבין  את .  מרבית  הקטעים  אליהם  אני  מתייחסציינתי  את  מראי  המקום  של  ,  המידה

  .מן ההכרח הוא לעיין בפסוקים עצמם בכתבי הקודש, הנושא

והבטיח  לו  זרע  רב  מאד ,  ולאחר  מכן  עם  יצחק  ועם  יעקב,  אלהים  כרת  ברית  עם  אברהם  .1

  זו הבטחה).  ו"ט-ג"י:  ח"כ',  ה-'ב:  ו"כ,  ז"י,  ו"בראשית  ט"  (  עֹוָלםַלֲאֻחַּזת"ואת  ארץ  כנען  

, אם  לא  היו  הם  נאמנים.  ולא  בנאמנותם  של  צאצאי  אברהם,  הייתה  תלויה  בדבר  אלהים

, ט"ל-ז"כ:  ו"ויקרא  כ(שמר  אלהים  על  הזכות  לגרשם  מהארץ  כעונש  על  חוסר  ציותם  

כל  התייחסות  לסילוקו  של  העם  מהארץ  מלווה  תמיד ,  ברם).  ח"ס-ח"נ:  ח"דברים  כ

  ).'ו-'א: 'דברים ל: לדוגמא. (בהבטחה לשיקום

אלהים  מבטיח  כי  רק  כאשר ,  ג"ל-'ל:  א"גם  לאחר  הבטחת  הברית  החדשה  בירמיהו  ל .2

" ַהָּיִמים-ָּכל    ִיְׂשָרֵאל  ִיְׁשְּבתּו  ִמְהיֹות  ּגֹוי  ְלָפַניֶזַרע",  הירח  והכוכבים  יחדלו  להאיר,  השמש

                                                
Dominion Theology  ∗    



קטע  משמעותי  זה  מציין  כי עם ישראל יהיה עם אלהים גם לאחר מתן ).  ה"ל-ד"ירמיהו  ל(

 .ברית החדשהה

בכל  המקרים  מלבד  שלושה .  עשרות  פעמים"  ישראל"בברית  החדשה  מופיעה  המילה   .3

אין  ספק  כי  משמעות ,  )פעמיים  באותו  פסוק"  ישראל"שבאחד  מהם  מופיעה  המילה  (

בהן  אין ,  הבה  נבחן  ארבע  מתוך  עשרות  הדוגמאות  הללו.  ך"המילה  זהה  למשמעותה  בתנ

 :שראלפירושה עם י" ישראל"ספק כי המילה 

נאמר לו בחלום ללכת , לאחר שנמלט מהורדוס, כאשר היה יוסף במצרים: 'כ: 'מתי ב  .א

  !)שימו לב שלא נאמר לו ללכת לפלשתין". ( ִיְׂשָרֵאלְלֶאֶרץ"

 ". ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָךְוִתְפֶאֶרת ְלָהִאיר ַלּגֹוִיים אֹור"-שמעון מתאר את ישוע כ: ב"ל: 'לוקס ב .ב

ֲאִפּלּו ְּבִיְׂשָרֵאל לֹא , אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם": ל שר המאה הרומיישוע בדברו ע: 'ט: 'לוקס ז .ג

 ."ָמָצאִתי ֱאמּוָנה ָּכזֹאת

ֲאֶׁשר ָלֶהם ַמֲעַמד ;  ִיְׂשָרֵאלְּבֵני", שאול כותב על אחיו על פי הבשר: 'ד: 'אל הרומים ט .ד

 ..."ַהּתֹוָרהַמַּתן  , ַהְּבִריתֹות, ַהָּכבֹוד,ַהָּבִנים

פסוקים אלו יהיו חסרי משמעות , "משיחי"-או ב" קהילה"-ב" לישרא"אם תחליף את 

  .לחלוטין

  ?מה בדבר היוצאים מן הכלל כביכול

רעיון נוסף אנו מוצאים באל הרומים ". (  לֹא  ָּכל  ֲאֶׁשר  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִיְׂשָרֵאל ֵהםֲהֵרי:  "'ו:  'אל  הרומים  ט

להיות  יהודי  כאשר  אינו  מאמין שאול  אינו  טוען  שיהודי  חדל  מ,  על  פי  ההקשר).  ט"כ-ח"כ:  'ג

-דן  בשאלת  ה'  אל  הרומים  ט.  או  שגויים  הופכים  ליהודים  כאשר  הם  מאמינים  בו,  בישוע

בקרב עם . אותם הוא מצטט באריכות כדי לחדד את הרעיון, רעיון מוכר לנביאי ישראל, "שארית"

השארית .  מונהלבלתי  נאמנים  ולחסרי  א,  אלהי  ישראל,  ישראל  ישנם  אלה  הנחשבים  בעיני  יהוה

, מרבית  העם  מעדו  ונשפטו.  הרוחנית  של  עם  ישראל  צייתה  לתורה  והקשיבה  לדבר  הנביאים

תמיד  קיימת  האפשרות  שבני  ישראל  חסרי ,  אולם.  והעונש  החמור  ביותר  היה  גירושם  מהארץ

  .זו הייתה המטרה של הטפות הנביאים. ויצייתו לתורה, האמונה יחזרו בתשובה ויהיו למאמינים

היהודים (השארית  הרוחנית  של  ישראל  הכירה  אותו  וקיבלה  אותו  כמושיעם  ,  שהמשיח  באעתה  

ֵקהּות  ֵלב :  "א  כי"אולם  שאול  ממשיך  ואומר  באל  הרומים  י.  יתר  העם  דחו  אותו).  המשיחיים

ּוָבא ':  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ִיָּוַׁשע  ִיְׂשָרֵאלָּכל  ְוָכְך .  ִיָּכֵנס  ְמלֹוא  ַהּגֹוִייםֲאֶׁשרַעד  ,  ָאֲחָזה  ְּבִמַּדת  ָמה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל

  ְּבַמה  ֶּׁשּנֹוֵגַע ָאְמָנם  '.  ִּכי  ֶאְסַלח  ַלֲעֹוָנם,  אֹוָתםְּבִריִתי  זֹאת  ַוֲאִני,    ֶּפַׁשע  ְּבַיֲעקֹבְוָיִׁשיבִמִּצּיֹון  ּגֹוֵאל  

  ֵאין ֶׁשֲהֵרי,  ָהָאבֹותים  ֵהם  ִּבְגַלל  ֲאָבל  ְּבַמה  ֶּׁשּנֹוֵגַע  ַלְּבִחיָרה  ֲאהּוִב,  ִּבְגַלְלֶכםַלְּבׂשֹוָרה  ֵהם  אֹוְיִבים  

  )ט"כ-ה"כ: א"אל הרומים י." ( ְוַעל ְּבִחיָרתוַמְּתנֹוָתיוָהֱאלִֹהים ִמְתָחֵרט ַעל 

, אברהם(ם  גם  בחוסר  אמונתם  משום  הברית  שכרת  אלהים  עם האבות ישראל  היא  עדיין  ַע,  לפיכך

  .וכיח הסעיף השני בהוכחה שלעילכפי שמ. שארית ישראל תיוושע בקץ עידן זה). יצחק ויעקב



 ַהַּׁשָּיִכיםָׁשלֹום  ְוַרֲחִמים  ֲעֵליֶהם  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל  ,    ַהּנֹוֲהִגים  ְלִפי  ְּכָלל  ֶזהָּכל:  "ז"ט:  'אל  הגלטים  ו

  :ישנן שתי אפשרויות באשר לכוונת שאול בפסוק זה." ֵלאלִֹהים

וישראל )  מאמינים,  כלומר(אלו  הנוהגים  לפי  כלל  זה  ,  קיימות  שתי  קבוצות  אנשים  .1

  ).שהם יהודים מאמינים(השיכים לאלהים 

הידועים  גם  כישראל  השיכים ,  אלו  הנוהגים  לפי  כלל  זה,  קיימת  קבוצה  אחת  של  אנשים .2

המאמינים  היווניים  בגלטיה  יהיו  עתה  ידועים  כישראל  השייכים ,  כלומר.  (לאלהים

מש  בקטע  זה  כדי על  מנת  להשת,  תורת  החלופה  מעדיפה  את  האפשרות  הזו).  לאלהים

ולפיכך ,  לומר  שהקהילה  הגויה  צריכה  להיות  ידועה  עתה  כישראל  השיכים  לאלהים

 .החליפה את ישראל

משמשת במרבית המקרים לחיבור שני רעיונות ) החיבור'  ו"  (ו"שמשמעותה  "  קה"המילה  היוונית  

לטים  היה  עם הויכוח  של  שאול  באל  הג.    יותרסבירכלומר  הפירוש  הראשון  הוא  הפירוש  ה,  שונים

, לדוגמא(ם  של  התורה  ריטואליהיהודים  המאמינים  שניסו  לכפות  על  הגויים  ציות  להיבטים  ה

המנסים ,  יהודים  מאמינים,  הוא  מתמודד  עם  שתי  קבוצות  אנשים,  לפיכך).  מילה  וחוקי  הכשרות

הוא  משבח  הן  את .  וגויים  המושפעים,  להשפיע  על  הגויים  להימול  ולשמור  על  חוקי  התורה

 ַהַּׁשָּיִכיםִיְׂשָרֵאל  .  "דים  המאמינים  והן  את  הגויים  המאמינים  המתנגדים  ללחץ  המייהדיםהיהו

. מתייחס  ליהודים  המאמינים  אשר  הבינו  נכונה  את  השלכות  הברית  החדשה,  אם  כן,  "ֵלאלִֹהים

  ).החיבור' ו" (ו"כ" קה" של המילה מקובלפירוש זה תואם את התרגום ה

אים  מן  הכלל  כביכול  לא  סותרים  את  הקביעה  שישראל  פירושה אנו  רואים  שגם  היוצ,  כלומר

  .ישראל בברית החדשה

  ?האם משתמע מהברית החדשה עתיד לישראל

אשר  רבים ,  עולמי  של  ישראל-ך  מכיל  קטעים  נבואיים  רבים  המדברים  על  השיקום  הכלל"התנ

: א"ישעיהו י', ו-'א: 'דברים ל: לדוגמא" (צרת יעקב"-ו" אחרית הימים"מהם נקשרים למאורעות 

פרשנים ).  ד"י-ב"זכריה  י',  כ:  'צפניה  ג,  ט"ל-ו"יחזקאל  ל,  א"ל-'ל,  ו"ט-ד"י:  ז"ירמיהו  ט,  ב"י-'י

, אולם.  לישוע  לא  היה  עניין  בדבר,  ולפיכך,  אחדים  טענו  שבברית  החדשה  לא  נאמר  דבר  בנושא  זה

מבלי  לערוך  בו והניח  שמאמיניו  יקבלו  אותו  ,  ך  כאל  דבר  אלהים  המושלם"ישוע  התייחס  לתנ

אנו  יכולים  להניח  שישוע  לא  ביקש  להוסיף  או  לגרוע ,  לאור  זאת).  ח"י-ז"י:  'מתי  ה(ים  שינוי

ישנן ,  ברם.  מאומה  מהדבר  שנתגלה  כבר  באמצעות  הנביאים  בנושא  תפוצת  ישראל  ושיקומה

  :התייחסויות בברית החדשה מהן משתמע בבירור עתיד לישראל

יתגשמו )  א"לוקס  י,  ג"מרקוס  י,  ד"מתי  כ(שיבתו  על  מנת  שמלותיו  של  ישוע  אודות    .א

מרקוס ,  ב"כ-ו"ט:  ד"מתי  כ(חייבת  להיות  נוכחות  יהודית  בירושלים  וביהודה  ,  כפשוטם

מתנגדים  אחדים  להשקפה  זו  טוענים  שנבואת  ישוע ).  ד"כ-'כ:  א"לוקס  כ',  כ-ד"י:  ג"י

  התגשמה  במצור  על המנוסה  מירושלים  והצרה  הגדולה,  "  ַהְּמׁשֵֹמםַהִּׁשּקּוץ"אודות  

אין ספק כי נבואה זו התגשמה בחלקה . ' לספ70ירושלים ובחורבנה על ידי הרומים השנת 

משום  שבשלוש  הבשורות ,  אך  אין  זה  ייתכן  שהיא  התגשמה  במלואה,  בתקופה  ההיא



דבר שלא התרחש בשנת ,  של ישוע בגבורה לעיןיתנראמאורעות אלו מסתיימים בשיבתו ה

  .תרחש עד היום הזהואף לא ה',  לספ70

מתנבא ישוע על ,  בהכריזו  על  חורבן  ירושלים  ובית  המקדש  הממשמש  ובא,  ט"ל:  ג"מתי  כ .ב

  ַעד  ֲאֶׁשר  ּתֹאְמרּו ִּתְראּוִניֵמַעָּתה  לֹא  :    אֹוֵמר  ָלֶכםַוֲאִני ,  ֵּביְתֶכם  ִיָּנֵטׁש  ָלֶכםִהֵּנה:  "ירושלים

הוא  ברכה  יהודית  לביאת "  !ַהָּבא  ְּבֵׁשם  יהוהָּברּוְך  "  הביטוי  "'!ָּברּוְך  ַהָּבא  ְּבֵׁשם  יהוה'

ציפייה  זו  לוועדת  קבלת  פנים ).  ז"ט-'א:  א"מתי  כ,  ט"כ-ט"י:  ח"ראה  תהלים  קי(המשיח  

ועם ',  י:  ב"יהודיה  בירושלים  עבור  המשיח  השב  עולה  בקנה  אחד  עם  הנבואה  בזכריה  י

: תוצאה  מכךאשר  כ,  שפיכת  הרוח  על  השארית  היהודיה  הנמצאת  תחת  מצור  בירושלים

 ".ַהָּיִחיד-ַעלָּדָקרּו ְוָסְפדּו ָעָליו ְּכִמְסֵּפד - ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשרְוִהִּביטּו"

בין  אם "  .ַהּגֹוִיים  ִּתְהֶיה  ִמְרָמס  ְלגֹוִיים  ַעד  ֲאֶׁשר  ִיָּמְלאּו  ִעּתֹות  ִוירּוָׁשַלִים:  "ד"כ:  א"לוקס  כ .ג

היא ,  )  היא  לא  התגשמה,ולדעתי(  ובין  אם  לאו  1967נבואה  זו  התגשמה  במלואה  בשנת  

לאחר ,  ועל  היותה  שוב  תחת  שלטון  יהודי,  מרמזת  בבירור  על  שיקום  עתידי  של  ירושלים

 ". ֶאל ָּכל ַהּגֹוִייםְוֻיְגלּו: "שנים רבות של גלות שבהן

בתקופה  שבין .  ניתנה  לישוע  ההזדמנות  ליישב  נושא  זה  אחת  ולתמיד'  במעשי  השליחים  א .ד

מעשי השליחים " ( ַמְלכּות ָהֱאלִֹהיםַעל"בר עם תלמידיו א ִדהו,  תחייתו  לעלייתו  השמיימה

: ד"לוקס כ(הוא  האיר  את עיניהם בדבר הנבואות המתייחסות למשיח ,  יתר  על  כן).  'ג:  'א

אין  אנו .  המשיח  הסובל-לא  את  הנבואות  אודות  העבדבהראותו  להם  שהוא  ִמ,  )ו"מ-ד"מ

ג  היה  נושא  מרכזי "ניח  שישעיהו  נאך  אנו  יכולים  לה,  יודעים  לאילו  פסוקים  התייחס

-,א: 'בייחוד ישעיהו ב, לא בביאתו הראשונהאולם נותרו נבואות שישוע לא ִמ. בלימוד זה

ויביא , לאחר שגאל ושקם אותה, אודות מלך המשיח אשר ישלוט על הגויים מירושלים', ד

 .שלום לעולם

ם  ַּבְּזַמן  ַהֶּזה  ָּתִׁשיב  ֶאת  ַהַּמְלכּות ַהִא,  ֲאדֹוֵננּו":  ניתן  להבין  את  שאלת  תלמידיו,   לאור  זאת

אנו  מבינים  שהיית  צריך  למלא  תחילה  את  נבואת  ישעיהו :  "  הם  בעצם  אמרו"?ְלִיְׂשָרֵאל

את  הנבואה )  בזמן  הזה(האם  תמלא  עתה  .  ג  באמצעות  מותך  כקרבן  בעבור  החטא"נ

ותביא  שלום תשיב  את  מלכות  ישראל  לזרע  דוד  ,  תגרש  את  הרומים',  ד-'א:  'בישעיהו  ב

  "?לעולם

משום ,  דבר  זה  תם  ונשלם.  עליכם  לשכוח  מהשבת  המלכות  לישראל:  "ישוע  אינו  אומר

הוא  כן  אומר  שהדבר  החשוב  ביותר  עבורם  עתה  הוא ."  שהכל  עובר  עתה  לידי  הקהילה

זהו  עדיין  הדבר  החשוב  ביותר (קבלת  הכוח  של  רוח  הקודש  והפצת  הבשורה  לעולם  כולו  

לֹא  ָלֶכם  ָלַדַעת  ִעִּתים  ּוְזַמִּנים  ֶׁשָּקַבע ":  'ז:  '  של  מעשי  השליחים  אתמשמעואך  ה).  עבורנו

זמן  זה  הוא .    היא  שהאב  אכן  קבע  זמן  בו  תושב  המלכות  לישראלֹ."ָהָאב  ְּבַסְמכּותֹו  ֶׁשּלו

 –משום  שהוא  קשור  לשיבתו של ישוע (בתאריך  אותו  התלמידים  לא  ידעו  ,  בעתיד  הרחוק

 ).ו"ל: ד"ראה מתי כ

הדוגלים  בתורת  החלופה  טוענים ".    ִיְׂשָרֵאל  ִיָּוַׁשעָּכל  ְוָכְך:  "ו"כ-ה"כ:  א"  הרומים  יאל .ה

אך  תיאוריה  זו  הופכת  את  הטקסט  ואת  ההקשר ,  ו  פירושה  הקהילה"שישראל  בפסוק  כ

לאורך שלושה פרקים דן שאול בנושא חוסר אמונתם של ישראל ועד . לבלתי הגיוניים כלל



. ו  פירושה  ישראל"ההגיון  מחייב  שישראל  בפסוק  כ,  אם  כך.  כמה  זקוקים  הם  לבשורה

ואף , נושא  השיקום  הרוחני  העתידי  של  ישראל  עולה  בקנה אחד עם מספר קטעים תנכיים

חייבת ,  על  מנת  שישראל  תיוושע  בקץ  העידן  הנוכחי.  ב"י-א  ו"י',  משתמע  מההתגלות  ז

 .להיות נוכחות פיזית של יהודים לאורך העידן המשיחי

של הקהילה האמיתית לחוסר האמונה של מרבית ישראל היה צריך להיות הליכה המענה 

הכישלון  לעשות  כן  גרם  לאובדן "  .  ֶׁשִּיָּוְׁשעּו--  ֵלאלִֹהים  ּוְתִפָּלִתי:  "בעקבות  שאול  שאמר

הן בארץ ישראל , היהודים המאמינים בישוע כמשיח, כיום. טרגי  הן לישראל והן לקהילה

. ת  הנאמנה  הלוקחת  חלק  בהכנות  לשיבת  המשיח  לירושליםהם  השארי,  והן  בתפוצות

, שמרכזם  הוא  ירושלים  והעם  היהודי,  לנוכח  התפתחות  מאורעות  אחרית  הימים,  עתה

מחפש  אלהים  מאמינים  אמיתיים  בעולם  כולו  שיתפללו  עבור  ישראל  ושיכריזו  את  האחד 

  .המשיח ישוע, והיחיד שיכול להביא ישועה

End of article. 
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  .אסונות סביבתיים וקץ העידן

מזהיר ,    מדינות95-  מדענים  מ1,360המגובה  על  ידי  ,  ח  שפורסם  בחברה  המלכותית  של  לונדון"דו

נזק בלתי הפיך נגרם לאגנים .  הטבעי בעולםמנגנוןמפני הנזק שגורם המין האנושי לכשני שליש מה

ולסביבות  מגורים  טבעיות ,  יםחופידיג  הלאזורי  ה,  ותנהרכי  השפל,  לערבות,  ליערות,  הירוקים

הפעילות  האנושית  מפעילה .  "נים  לכל  בעלי  החיים  מזייםחומראוויר  ו,  אחרות  הממחזרות  מים

עד  כי  איננו  יכולים  לקבל  את  היכולת  של ,  ים  הטבעיים  של  כדור  הארץתפקודלחץ  כה  עצום  על  ה

במקרים .  "ח"  אומר  הדו",המערכת  האקולוגית  שלו  לקיים  את  דורות  העתיד  כמובנה  מאליה

על  ידי  שאיבת  יתר  של  מי  תהום  בקצב  שאינו .  בחיים  על  זמן  שאול,  באופן  מילולי,  מדובר,  רבים

אולי  התרחקנו .  אנו  מכלים  את  המשאבים  על  חשבון  ילדינו,  לדוגמא,  מתיר  להם  להתחדש

  ."אך אנו תלויים לחלוטין בשירותים שהוא מספק, מהטבע

  שכנעה  מדענים  שהאקלים 2005  בקיץ  לשיא  שלילי  חדש  הצפוני  בקוטב  היקף  מי  הקרח  תגינס

הם  מאמינים  שהתחממות  כדור  הארץ  ממיסה .  חזור-בחצי  הכדור  הצפוני  הגיע  אולי  לנקודת  אין

, עד  כי  האזור  מתחיל  לספוג  חום  רב  יותר  מהשמש,  את  הקרח  בקוטב  הצפוני  במהירות  כה  גבוהה

החשש .  סני  של  התחממות  והמסה  צובר  תאוצה  והמעגל  ההר,כך  נגרמת  המסה  נוספת  של  הקרח

וכי  דבר  לא  יימנע  עתה  את  אובדן  מי ,  הקריטיתהגדול  ביותר  הוא  שהקוטב  הצפוני  הגיע  לנקודה  

אם .  אובדן  שיגרום  לעליה  חדה  במפלסי  הים;  נים  העצומים  של  גרינלנדקרחוועמם  ה,  הקרח

די כדי להציף את מרכזי ,  מטריםיעלו מפלסי הים סביב לעולם בשישה, הקרח בגרינלנד יימס כולו

  .האוכלוסייה העיקריים בכל מדינה השוכנת לחוף ים

תחילה יעלו . מדענים  חוששים  גם  שהקרחונים הנמסים של הרי ההימלאיה יגרמו לאסונות כבדים

לאחר  כמה  עשרות .  בהודו  ובדרום  מזרח  אסיה,  ויציפו  בתים  ושדות  בסין,  הנהרות  על  גדותיהם

  חומות –יבוא  השיטפון  השני  ,  ולאחר  מכן.    לאחר  התדלדלות  מי  אותם  נהרות,שנים  תבוא  בצורת

, ויציפו  גשרים,  אשר  יפרצו  דרך  חומות  דקים  של  אדמה  קפואה,  כהררי  צונאמי,  עצומים  של  מים

מספר  עצום  של  אנשים  יטבעו  או  ימותו  מהמגפות  ומהמחסור .  סכרים  וקהילות  בהרי  ההימלאיה

אבדו  את  פרנסתם  ויאלצו  לחיות  חיי  דלות  ועוני  בכמה  מהאזורים רבים  י.  במזון  הבלתי  נמנעים

ואיננו  יכולים ,  אך  הדבר  החמור  מכל  הוא  שאולי  איחרנו  את  המועד.  המאוכלסים  ביותר  בעולם

  .לעשות עוד דבר כדי למנוע זאת

ובכללם  הינגצה  והנהר ,    מטרים  מעוקבים  של  מים  לנהרות  אסיה8.6קרחוני  ההימלאיה  מספקים  

 סאלוויןה,    בבנגלדשבראהמאפוטרהה,  האינדוס  בפקיסטאן,  הגאנגס  בהודו,  סיןהצהוב  ב

אך .  קמבודיה  וויטנאם,  לאוס,  תאילנד,  בורמה,  הזורם  דרך  סין,  והמקונג,    בבורמהאירוואדיוה

והקרחונים ,  הטמפרטורה  הממוצעת  בהרי  ההימלאיה  עלתה  במעלה  אחת  מאז  שנות  השבעים

  את  הטיפוס  אל  פסגת הילרי  וטנזינג  נורגיי אדמונד  החלו  סר  שם,  קרחון  הקומבו  בנפאל.  בנסיגה

ח שפורסם במרץ על ידי "על פי דו. 1953נסוג ביותר משלושה מילים מאז הטיפוס בשנת , האוורסט

  .2050כרבע מקרחוני העולם עלולים להעלם עד לשנת , הקרן העולמית לשימור חיות הבר



חלק  ניכר  של  מונגוליה  הפנימית  מבקר ,  כל  אביבבתחילת  .  מדבריות  העולם  מתפשטים,  בו  זמנית

לאחר ,  ינג  הוא  זוהר  כתום  באוויר'הדבר  הראשון  בו  מבחינים  תושבי  בייג.  ינג'בייג,  את  בירת  סין

מקורל מרבית האבק בסערות שתדירותם הולכת וגוברת הוא בחלק .  מחניקערפלמכן יורד עליהם 

שהיו  פעם  שדות  ירוקים  אך  הופכים  עתה ,  ים  של  מונגוליה  הפנימיתמישורב,  הצפוני  המרוחק

  מילים  רבועים  של  אדמת  סין  הופכים  למדבר  מדי 770נתונים  רשמיים  מוסרים  כי  .  למדבריות

  אך  שינוי –  רעיית  יתר  וניהול  חקלאי  כושל  מהווים  גורם  חשוב  –הסיבות  הן  סבוכות  .  שנה

ך  זמן  מורות  על  ירידה מדידות  לאור.  האקלים  בסין  קשור  קשר  הדוק  עם  התחממות  כדור  הארץ

  .בכמות המשקעים ועליה בטמפרטורה בקצב כפול מהממוצע העולמי

הפיקו ,  מאוקספאם  ועד  גרינפיס,  קבוצת  סוכנויות  סיוע  וארגונים  למען  איכות  הסביבה  בבריטניה

העומד  על  כך  שנושאי  העוני  באפריקה  ושינויי  האקלים "  ?האם  אפריקה  יורדת  לטמיון:  "ח"דו

היה  זה .  וכי  לא  ניתן  לפתור  את  הנושא  הראשון  מבלי  לטפל  בשני,    קשר  הדוקקשורים  זה  לזה

אתגר  ישיר  לרעיון  שאם  העולם  העשיר  ייקח  על  עצמו  אחריות  ויטפל  בבסיס  הכלכלי  של  עתיד 

ח  טוען  כי  מצב  אפריקה  לא  ישתפר  אם  לא  נתמודד  עם "הדו.    מצב  היבשת  ישתפר,  אפריקה

  שביישוב  אפריקה  כיום  יחמירו  עקב  התחממות  כדור משום  שהקשיים,  התחממות  האטמוספירה

, המחלות  תהיינה  כואבות  יותר,  המחסור  במים  נקיים  יחריף,  הרעב  יהיה  כבד  יותר.  הארץ

  .ואסונות הטבע יהיו הרסניים יותר, מחלישות יותר וקטלניות יותר

ד  תהפוך חוששים  מדענים  כי  שליש  מאדמת  ספר,  לאחר  קיץ  בו  צרבה  הבצורת  את  ספרד  ופורטוגל

אך  אשם  גם  הפיתוח  התזזי  של .  התחממות  כדור  הארץ  אשמה  בחלקה.  למדבר  תוך  חמישים  שנה

, וליה  מרטינז'ג.  המדלל  את  משאבי  המים  באזור  שסבל  מאז  ומתמיד  ממחסור  במים,  נכסי  פאר

היצע .  את  הביקוש  למים  לא  ניתן  לעצור:  "אמרה,  מומחית  במשאבי  מים  באוניברסיטת  מורסיה

והמים הופכים , נות עתיקים מתייבשיםמעיי. גורם לביקוש של שתי טיפות נוספות, תשל טיפה אח

פני  מי  התהום ,    מטרים600-מפלס  המים  בבארות  ירד  ב.  למזוהמים  יותר  על  ידי  מלחים  וחנקות

  ."יורדים והאקוויפרים אומרים די

לאחר ,  ייםהודו  חוותה  שיטפונות  נורא.  הקיץ  ראה  גם  סדרת  שטפונות  הרסניים  בעולם  כולו

יותר  מאלף  אנשים  קפחו  את  חייהם .  תק  את  העיריומיים  של  גשם  שוטף  שירד  על  בומבי  וִש

גם  אירופה .    משפחות  נזקקו  לחילוץ  בכפר  אחד  בקרלה6,000-ויותר  מ,  בשיטפון  שהכה  את  העיר

, אך  על  כל  האסונות  הללו.  חוותה  שטפונות  משוויץ  ועד  רומניה  בעת  שנהרות  עלו  על  גדותיהם

-כ,  אורלינס  שקעה-בעת  שהעיר  ניו.  קתרינה,  לו  מחזות  ההרס  שגרמה  סופת  ההוריקןהאפי

  . היו מנת חלקו של האזור כולוחורבןוהרס ו,  אנשים אבדו את בתיהם500,000

בר  על  הימים ישוע  ִד.    לאסונות  שיבואו  על  העולם  בשלהי  העידן  הנוכחיהקדמהמצב  זה  הוא  אך  

  ַלּגֹוִיים ְמצּוָקהְוַעל  ָהָאֶרץ  ,  יּו  אֹותֹות  ַּבֶּׁשֶמׁש  ּוַבָּיֵרַח  ּוַבּכֹוָכִביםְוִיְה":  שלפני  שיבתו  במילים  הללו

ִּכי  ּכֹחֹות  ַהָּׁשַמִים ,    ָהעֹוָלםַעל  ָאָדם  ִיְתַעְּלפּו  ֵמֵאיָמה  ּוִמִּצִּפָּיה  ַלָּבאֹות  ְּבֵני .ּוְמבּוָכה  ִמַּגַעׁש  ַהָּים  ְוַגָּליו

גוברת עוצמתן של סופות טרופיות המעלות את פני הים והורסות ). ו"כ-ה"כ: א"לוקס כ" (ִיְזַּדְעְזעּו

דבר  אשר  מדענים  רבים  מקשרים  לשינוי  האקלים  הנגרם  מהתחממות  כדור ,  את  אזורי  החוף

ד  ישנו קטע אפוקליפטי הדן בהרס הנגרם על ידי מאורעות קשים בשלהי העידן "בישעיהו  כ.  הארץ



ָעְברּו  תֹורֹת -  ָחְנָפה  ַּתַחת  יְֹׁשֶביָה  ִּכיְוָהָאֶרץ:  "ביהן  נפוצומות  ותוששומבעת  שערים  נותרו  ,  הנוכחי

  ).'ה: ד"ישעיהו כ" ( עֹוָלםְּבִריתָחְלפּו חֹק ֵהֵפרּו 

עצים נשרפים ומים אסורים , עת של חום עצום, ך מזהירות על עת הצרות המתקרבת"נבואות התנ

-ה"כ:  א"לוקס  כ(מגפות  ומוות  ,  עבשיביאו  עמם  ר,  כמו  גם  סופות  קשות  ואסונות  טבע,  לשתייה

כל  אלה  קשורים  לניהול  האנושי  הלקוי  של  כוכב  הלכת ).  'ט-'ח:  ז"ט,  א"י-'ז:  'ההתגלות  ח,  ו"כ

משאבי  הארץ ,  לאחר  שיבתו.  ולמשפט  אלהים  המגיע  עם  שיבתו  של  ישוע  המשיח,  ומשאביו

דם את צורכיהם בעת היכול  לספק  לבני הא,  והארץ  תהיה  שוב  מקום  יפה  ופורה,  יתחדשו  בדרך  נס

ישעיהו "  (ְיהָוה  ַּכַּמִים  ַלָּים  ְמַכִּסים-  ָהָאֶרץ  ֵּדָעה  ֶאתָמְלָאה:  "מלכות  אלף  השנים  של  ישוע  כאשר

  ).'ט: א"י

  אור לאחרית הימים

 89151, ערד, 5176. ד.ת
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