סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שיעור  :30הביאה השנייה
המשיח ישוב בהוד והדר

 .1ישוע יחזור באחרית הימים ויקים את מלכות האלוהים במלואה.
מתי כד

 .2ישוע לימד על אחרית הימים .יהיו צרות גדולות ונביאי שקר רבים לפני ביאתו.

קכ"ק 670 – 668

 .3המשיח מושל כעת עלי אדמות דרך הכנסייה ,הזרע וההתחלה של מלכות
האלוהים .עת הכנסייה היא העת האחרונה בעולם לפני התחדשותו.

קכ"ק 672 – 671
רומ' ח 22 – 19

 .4שלטון המשיח יתגשם בגבורה ובכבוד על ידי שיבתו של המלך עלי אדמות.
בינתיים שלטונו עדיין מותקף על ידי כוחות הרע ,והכנסייה נאנחת וסובלת עם כל
הבריאה בצפייה להתגלות הבנים לאלוהים.

מתי כד 8 - 6
מתי כד 14

 .5לפני ביאתו של האדון יהיו הרבה מלחמות ושמועות מלחמה.
 .6הבשורה תוכרז בכל העולם לעדות לכל הגויים.

קכ"ק  ,675מתי כד 10 – 9

 .7הכנסייה תעבור מבחן אחרון אשר יערער את האמונה של מאמינים רבים .מספר
הרדיפות נגד נוצרים ילך ויתגבר.

מתי כד 13 – 10
טימ"א 2 – 1
מתי כד 27 – 23

 .8נוצרים רבים יאבדו את אמונתם כנסיות רבות יפלו בכפירות .רבים ינסו לערער
את הכנסייה מבפנים ,בעיוות ובשתיקה של הלימוד האוטנטי שלה.
 .9נביאי שקר ומשיחי שקר ירמו אנשים רבים ויגרמו בלבול דתי רב.

קכ"ק  ,675מתי כד ,15
יוח"א ד  ,3תס"ב ב 10 – 1

 .10צורר המשיח ("האנטיכריסטוס") ו"סוד הרשע" :תהיה רמאות דתית המציגה
לבני אדם כביכול פתרון לבעיות שלהם במחיר של כפירה מהאמת .השלטון של
צורר המשיח יהיה שלטון "משיחי" מזויף כאשר אדם מרומם את עצמו במקום
אלוהים ומשיחו.

התג' יג 10 – 1

" .11חיית הים" :שלטון עולמי אשר יקבל כוח וסמכות מהשטן .כל העולם יסגדו לו.
הוא יגדף את אלוהים וילחם נגד קדושיו.

התג' יג 18 – 11

" .12חיית היבשה" :דת עולמית אשר תרמה את האנושות באותות גדולים ותאלץ
אותה להשתחוות לחייה הראשונה .היא תגרום שלכולם ישימו תו על יד ימינם או
על מצחם ( ,)666ורק אלה יוכלו לקנות או למכור.

קכ"ק 677

קכ"ק  ,674רומ' יא ,26 – 25
יחז' לו  ,28 – 24יחז' לז

 .13הכנסייה תכנס לכבוד המלכות דרך "פסח אחרון ",כשהיא הולכת אחרי אדוניה
במותו ובתחייתו .מלכות האלוהים תתגשם לא דרך הצלחה היסטורית של
הכנסייה אלא דרך הניצחון הסופי של אלוהים על כוחות הרשע ביום הדין.
 .14ישוע לא יחזור עד שהעם היהודי יכירו אותו כמשיח .תחייתה של ישראל תבוא
בשני שלבים :תחייה פיזית (חזרה לארץ ישראל) ותחייה רוחנית (אמונה במשיח
ושפיכת רוח הקודש).

יחז' לח – לט ,זכ' יב ,10 – 1
יד  ,4 – 3התג' יט 20

 .15לאחר שעם ישראל יחזור לארצו ,כל האומות יקומו נגד ירושלים .בביאתו
השנייה ,האדון ישמיד את כל האומות אשר נלחמו נגדה ,והוא ישליך את שתי
החיות לתוך אגם האש.

תס"א ד  ,17 – 16דנ' ט 27

 .16תיאורית ה"לקיחה" ( :)raptureהאם הקהילה תילקח מן העולם בזמן שלטונו
של צורר המשיח?

מתי' יג  ,27 – 24מתי כד – 26
 ,31תס"ב ב 12 – 1

 .17בעיות עם ה"לקיחה" :היא תיאוריה חדשה; היא מפצלת את הביאה השנייה
לשני אירועים שונים; הברית החדשה מזכירה את הצרה הגדולה ואת ה"לקיחה"
כמתרחשים ביחד.
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התג' כ
קכ"ק ,1004 – 988
יוח' ו  ,40 – 39רומ' ח ,11
קור"א טו 55 – 51 ,37 – 35
קכ"ק  ,682 – 678יוח' ה ,29
דנ' יב  ,2מתי כה
קכ"ק  ,1040מתי כד ,44 – 32
מתי כה 13
מתי כה 13 – 1
קכ"ק  ,1042פיל' ב 11 – 9

 .18שאלת ה"מילניום" :האם המשיח יקים מלכותו עלי אדמות למשך אלף שנים
לאחר שהוא ישמיד את צורר המשיח ויקשור את השטן?
 .19תחיית הגוף :אחרי המוות ,הצדיקים יחיו לעולם עם המשיח שהוקם ,והוא יקים
אותם ביום האחרון .הגוף בן התמותה שלנו יחיה שוב ,מאוחד עם נפשנו ,והוא
ישתנה לגוף רוחני ומפואר.
 .20יום הדין :באחרית הימים המשיח יבוא לשפוט את החיים ואת המתים ,כל אחד
לפי מעשיהם .ישוע יפריד את הכבשים מן העזים.
 .21האדון ישוב באופן בלתי צפוי ,כגנב בלילה :רק האב יודע את היום ואת השעה.
אנחנו חייבים להיות מודעים לסימני העתים וערים ,ולהתפלל" :מרנא תא!"
("בוא אדון!")
 .22משל העלמות הכסילות מדגיש את החשיבות להתכונן לביאת החתן.

קכ"ק ,1047 – 1043
התג' כא 1

 .23באחרית הימים מלכות האלוהים תבוא במלואה והצדיקים ימשלו לעולם עם
המשיח .הכנסייה תקבל את שלמותה בכבוד השמים וכולם יכירו את ישוע
כאדון.

קכ"ק  ,1045התג' כא 4 – 2

 .24שמים חדשים וארץ חדשה :היקום יתחדש ויוחזר למצב המקורי של צדק.

התג' כב 5 - 1

 .25ירושלים החדשה :האחדות של האנושות תושב על כנה .אלה שמאוחדים עם
המשיח יהוו את "עיר האלוהים ",הכלה של השה ,לא פגומה יותר על ידי החטא.
 .26האנושות הנגאלת תחזור לעץ החיים :החזון המבורך של אלוהים יהיה מקור
האושר ,שלום ,והתחברות נצחית.

שאלות לדיון
 .1האם אתה חושב לפעמים על אחרית הימים? האם זה נראה לך רלוונטי או יותר כמו פנטזיה לא הגיונית? מדוע?
 .2כיצד מודעות של אחרית הימים ושל ביאת המשיח משפיעה על חיי היום-יום שלך?
 .3מה דעתך :האם אנחנו קרובים או רחוקים מאחרית הימים ומביאת האדון? איזה סימנים מצביעים על כך בימינו?
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