
 " איים ובבל"

 

סממנים שנועדו לתאר את 

 ארה"ב? 

 כן!

 

 IIIבייל'סמחבר: בויד א. 



 

 

סממנים -" איים ובבל"

ארה"ב? שנועדו לתאר את 

 כן!

 

 IIIמחבר: בויד א. בייל'ס

 

 

נות על המילים *משמעויות המילים העבריות במסמך זה נשע

 התנ"כיות המקוריות



 

 

 

 

 

 

 

 

 .III, בויד א. בייל'ס 1985כויות יוצרים נובמבר ז ©

 כל הזכויות שמורות.

 TXU-215-862מספר כרטיס קטלוג בספריית הקונגרס: 

 14פרק 

 .IIIבויד א. בייל'ס  1989זכויות יוצרים ינואר  ©

 כל הזכויות שמורות.

 TXU-357-028מספר כרטיס קטלוג בספריית הקונגרס: 

 



 

 

 

 

 

 :תוכן עניינים

 ארוכות טווח השלכות .1

 הולך להתרחש?מאורע זה מדוע  .2

 סממנים שנועדו לתאר את ארה"ב .3

 מי הוא תרשיש? .4

 מי בעד או נגד ישראל? .5

 ?המדובר מתי יתרחש הקרב .6

 מדוע יתרחש הקרב המדובר? .7

 מה ביכולתנו לעשות על מנת למנוע את המאורע? .8



 איך יחל הקרב? .9

 השוואה בין בבל העתיקה לבבל העתידית .10

 וחורבנה ארה"בהתיאור התנ"כי  .11

 הקדושים?של ם מהגיע דהיכן מ .12

 סימני אזהרה .13

 מצרים?למה קורה  .14

 

 הקדמה

 

מורי ורבים הם , התפיסות השגויות )מיסקונספציות(רבות הן 

שקר ונביאי כזב. אני הוא השומר המזהיר ומתאר את ה

 נותנת לי את ההשראה., כאשר רוח הקודש היא שה"מאורע"

רוח הפרשנות של כתבי מאמין אנוכי כי אלוהים נתן לי את 

דניאל אינני חכם מאף אדם אחר ) הקודש בנוגע ל"מאורע".

כתבי לזו עליך להתפלל ולשפוט בעצמך את פרשנות(. 2:30

בידכם האפשרות להאמין בפרשנות זו ובכך ו.הקודש הלל



להימנע מהמאורע כפי שאלוהים חפץ,  או לחילופין לא לעשות 

 ך למציאות. ודבר ולהמתין עד שמאורע זה יהפ

אנשים כנים רבים אשר אינם מלומדים ובקיאים בדברי האל 

וכתבי הקודש אינם מסוגלים להבין זאת. הם מבקשים לתאר 

את סוף העולם )ארמגדון( על ידי שני פסוקים המצביעים על 

שני קרבות שונים. הקרב הזה, "המאורע" שאנוכי מתאר, מציג 

 כ"ארמגדון". גםב שלפני הקרב בעמק מגידו, המוכר את הקר

התשובה הפשוטה ביותר היא גם הטובה ביותר, אבל גם הקשה 

 ביותר לאיתור.
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 השלכות ארוכות טווח

כיום אנו יודעים כי קיימים שתי מעצמות על בעולם, ארה"ב ורוסיה. אנחנו 

נוסף על כך,ישנם שינויים  יודעים שישראל כאומה, איננה מכירה בישו כמשיח.

נוספים שיש לבצע. לאחר הקרב הנורא המתואר גם בתנ"ך וגם בברית החדשה, 

 (. 39:22ישראל תכיר בישו כמשיח )עזרא. 



ישראלים רבים יגיעו בחזרה לארץ ישראל בספינות תרשיש )ספינות אנגליות( 

אז תהיה פתוחה הדלת בפני ישו לחזור כפי שהבטיח )מתתיהו (. 60:9)ישעיהו 

תהפוכנה למעצמות לאחר קרב זה, מערב אירופה וכוח נוסף מהמזרח (. 23:39

אנטיקרייסט בשם  על. אז, תהה מוכנה הבמה לצורת ממשל עולמית חדשה

 ולארמגדון.
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 מדוע מאורע זה הולך להתרחש?

אומות רבות יכירו בישו כאלוהים במהלך תקופות מסוימות בעתיד )עזרא 

(. 4:22(. אנחנו, הגויים, נצטרך לזכור כי הישועה ליהודים היא )ג'ון 38:23

( וכל 11:23יבוא יום ואלוהים יחבק בחזרה את היהודים לאחוותו )רומאים 

 (.  11:26ישראל ינצלו )רומאים 
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 ה"בסממנים שנועדו לתאר את אר

ישנו קרב חשוב בברית הישנה שטרם התקיים, כך סבורים חלק מהתיאולוגים 

של ספר יחזקאל, ישנה ברית של אומות  39-ו 38בפסוקים  ואנוכי מסכים לכך.

אשר יתקיפו את ישראל במטרה להשמידה. מעניין מאד לשים לב לשמותיהן 

לו בחזונו של המדינות אשר חולשות על אותו מיקום של האומות העתיקות הל

הללו בשמות של המדינות  מדינותכי הנביא תיאר את ה סבורנישל הנביא. 

זו הסיבה מדוע ארה"ב איננה מוזכרת בשמה בתנ"ך. העתיקות אותן הוא הכיר. 

כמובן שמדינתנו, ארה"ב, טרם נתגלתה בימים בהם הנביא חזה את החזיונות 



הללו המצויים בתנ"ך. בהעדרו של שם הולם לארה"ב דאז, על הנביא היה 

קיימת להשתמש במילים מדויקות ככל האפשר על מנת לתאר את ארה"ב. 

טוען פסוק חמש,  ותר לכך. הנביא מלאכי בפרק ארבעבתנ"ך דוגמה מוקדמת י

  בהשראת אלוהים כי אליהו הנביא יישלח לפני "היום הגדול והנורא של ה'".

( התכוון לכך שאליהו ישוב מן המתים ויחזור לעולמנו? 4:5האם מלאכי )

כמובן שלא! פסוק זה מתייחס לכך שאדם אחר הדומה מאד לאליהו הנביא 

ייוולד לפני ביאת המשיח, על מנת להכין את לבבותיהם של האנשים למשיח. 

לפניו  ליאס, המנובא להגיע לעולםישו מזהה את ג'ון המטביל כאדם מסוגו של א

 (. 17:12,13)ממתיהו 

אנוכי מאמין כי המילה "איים" החלק מהמקרים מייצגת את ארה"ב וייתכן אף 

מדינות איים נוספות אשר לא היו מוכרות בשם כלשהו בנבואות של דאז. 

למילה "איים" ישנה משמעויות שונות אשר ייתכן ומתארות את אמריקה ואיים 

לדוגמה, שניים מהמשמעויות של המילה איים הם בריתה. ינוספים אשר הם בעל

, 1985בשנת קרקע מעבר לים ואנשים המתגוררים לאורך החופים. 

מבני עמנו )העם האמריקני( חי  50%הראתה כי למעלה  הדמוגרפיה בארה"ב

אם תחשיבו גם את הכמות המכובדת של אנשים אשר גרים במרחב החופים. 

-פנים ארצי, אנו מדברים על למעלה מבסמוך לאגמי ענק, אשר הנם כמו ים 

של אנשים אשר מתגוררים "לאורך חופים"כיום בארה"ב, כאשר בכל  50%

 שנה יותר ויותר אנשים עוברים לגור בסמוך לאזורי חופים.

מילה נוספת בה עושים שימוש במובנים עתידניים על מנת לתאר את ארה"ב 

ה בתקופת הנביאים, יתה מדינה שטרם נתגלתמאחר וארה"ב הי היא "בבל".

אנוכי מהם כי הללו עשו שימוש בשמה של מדינה אחרת של אותה התקופה או 

משמעות המילה בבל הינה "שער  של תקופות קודמות, אשר דומות לאמריקה.

 האלוהים". 



לאיזו מדינה היו מיסיונרים רבים יותר ואיזו מדינה עשתה יותר למען מדינות 

החופשית ביותר מבחינה דתית, מעבר נזקקות, לצד היותה המדינה 

בכנות, אנחנו היינו "שער האלוהים". הכיצד אנו יכולים להעמיד פנים לארה"ב.

"בבל" לא מייצגות את ארה"ב באופן הראוי ביותר -כי המילים "איים" ו

 .נבואהב שאליהו הנביא ייצג את ג'ון המטבילהקבלה באותה בתנ"ך? 
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 מיהו תרשיש?

ם המקום שנקרא תרשיש שוכן גם הוא במיקום שאינו ודאי. על פי חוקרים רבי

מנת לסחור ושהן היו  אנו כן יודעים כי תרשיש השתמשה בספינות סוחר על

ישנם מספר מקומות שהוצעו כאפשרות להיותם (. 27:12עשויות מפח )יחזקאל 

אנוכי מאמין כי ישנם הוכחות חותכות לכך שתרשיש הנה תרשיש הקדומה. 

השם "בריטניה הגדולה", מגיעה מהמילה בריטניה כאמור. אנגליה של ימינו. 

 לבנה, אשר בעיקרה עשויה פח, נחושת ואנטימון. -בריטניה הינה סגסוגת כסופה

ישנה סיבה חזקה  חרו גם הם בים התיכון.סהוויקינגים אשר פלשו לאנגליה 

הוויקינגים סחרו בפח ונחושת שמקורן באנגליה בעבור לסחורות ין כי להאמ

אפשרי ביותר כי סוחרים מבריטניה )תרשיש( סחרו עם אחרות בים התיכון. 

עמים כנעניים ממוצא ישראל ומדינות אחרות במזרח התיכון בזמן הפיניקים )

 בקו שבין סוריה לישראל של ימינו(.  שמי, אשר ישבו במקור ברצועת חוף צרה

כאשר כבשו הרומאים את הבריטים הקדומים, לבריטים היום כלבים שנלחמו 

כלבים אלו ככל הנראה מקורם במזרח. מאסטיף הינו הגזע לצדם מסוג מאסטיף. 

איך ייתכן כי גזע זה הגיע אך הקדום ביותר של כלבים ששרד באנגליה. 

 ר כי מקורו במסחר עם המזרח התיכון. מלכתחילה לאנגליה? הנני סבו



היה "עם האריות בתנ"ך, התיאור של תרשיש אשר הייתה בברית עם האיים 

(. כאמור, אנו יודעים כי סמלה של בריטניה 38:13הצעירים ממנו" )יחזקאל 

 הם אריות.

לפני שאמשיך הלאה, רוצה אנוכי לומר כי חוברת זו שונה מחוברות אחרות 

הנוצרי להשקיע בהן כוח מחשבה, כוח תפילה והתחשבות אשר מומלץ לקורא 

החליטו בעצמכם בהובלתה של רוח הקודש, האם במידע שנגלה לעיני הקורא. 

 מילים אלו אמת הן או שלאו. 
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 מי בעד או נגד ישראל?

זו למעשה רשימת הממלכות העתיקות ואילו אומות ישנן בהווה. עם שתי 

כיום לדעת את שמות מיקומן של  מקובליוצאות מן הכלל, תרשיש והאיים, 

ו בכל חפשו את השמות הללו בעצמכם בכל אטלס תנ"כי אהממלכות העתיקות. 

 .ףאנליטי מקי קונקורדנט

 אומות אשר יתקיפו את ישראל

 גוג ומגוג ממוקם היכן שרוסיה של ימינו. 

 נסיך של של ראש, משק, טובאל וטיראס ובסקית'יה או טרטרי הקדומות. -גוג

 צאצאי מגוג ואדמותיהם הנקראות סקית'יה בצפון אסיה ואירופה. -מגוג

 משך, טובאל ותוגארמה ממוקמות בטורקיה של ימינו.

 בנו של גומר בצפון ארמניה -תוגארמה



 צאצאי בנו של יפת, המושי או מושוי. -משך

 הטיברנים, דרום הים השחור ומערב קולצ'יס.  -טובאל

 פרס נקראת איראן של ימינו.

 אתיופיה היא כאמור אתיופיה של ימינו.

 לוב נקראת גם היא לוב של ימינו.

ו של גו ומגוג )ברית המועצות(, כבעלי בריתצאצאיו של גומר היגרו לאירופה. 

 או המדינות של ברית ורשה. הם מייצגים בעיקר את מזרח אירופה 

אלו התיישבו בצפון הים השחור, ואז התפזרו דרומה ומערבה לקצווי  -גומר

 אירופה. 

 

 אומות המתנגדות להתקפה על ישראל 

 שבא ודדאן ממוקמות כיום בערב הסעודית

 -מרחב בדרום מערב ערב הסעודית או באפריקה בסמוך למצרי בבל -שבא

 מנדב.

 מחוז על יד אדום בין סלה וים המלח. -דדאן

ה של תרשיש אינו ידוע בוודאות, אנוכי מאמין כי תרשיש ממוקמת היכן מיקומ

 שבריטניה של ימינו כפי שהצגתי קודם לכן. 

 ישראל הייתה ועודה ישראל של ימינו וכאמור שם היא גם ממוקמת.

מיקומם של ה"איים" גם הוא אינו ידוע בוודאות. אני באופן אישי מאמין כי 

 תכן אף איים נוספים אשר בברית עמה.האיים הם ארה"ב של ימינו ויי
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 מתי יתרחש הקרב המדובר?

בביטוי (. 38:16בתיאור קרב זה ישנו שימוש בביטוי "בימי האותות" )יחזקאל 

זה נעשה שימוש פעמים רבות על מנת לתאר את תקופת הזמן של לפני או אחרי 

מפתח נוסף להבנת תזמון הקרב, הוא שעל כל המדינות הללו להיות בוא המשיח.

רק מדינה אחת איננה מיושרת בקו מיושרות קו במדויק באשר ליחסן לישראל. 

זה לפי הכתובים. המדינה הזו היא טורקיה. טורקיה כיום הינה בת ברית 

 לויאלית של ארה"ב, כפי שגם איראן )פרס( הייתה בעבר. 
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 הקרב המדובר?מדוע יתרחש 

(, 39:22ישנן מספר סיבות. ישראל יכירו את אלוהים לאחר היום הזה )יחזקאל 

(. שמו של אלוהים יתגלה ויתגדל לאומות נוספות בעולם )יחזקאל 2:11)זכריה 

(. מדינות עתידניות אשר דומות לבבל העתיקה יוחרבו בעבור חטאיהן 38:23

(Rev 18.) 
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נת למנוע את מה ביכולתנו לעשות על מ

 המאורע?

אולי ייתכן כי אנו יכולים לדחות אותו, אך איננו יכולים לעצור את המאורע. 

היא  על חטאיההגדולה כאשר יונה הנביא הטיף לנינווה הוא יקרה בוודאות. 

ניצלה כיוון חזרו בתשובה. למרות זאת, שישים שנה לאחר מכן )בקירוב( 

 ליל. כנינווה נחרבה 

כיצד ארה"ב תושמד בקרב זה? מה יהיו התוצאות של הקרב? אנוכי מקווה כי 

כאשר אנו לומדים את החשבון המקראי הזה של העתיד, אנו מצליחים לזהות 

מה עלינו לעשות, ולא ללכת בעקבות טעותה של ישראל כדוגמה. למרות 

ים ההוכחות הרבות שהיו לישראל, גם בכתובים אך גם נוספות, הללו לא מכיר

 בישו כמשיח. 
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 איך יחל הקרב?

רוסיה תזהה כי הכוח היחיד שעומד בפניה באזור זה הוא ישראל. אפילו ישראל 

תיראה כמו אומה לא מפותחת בהשוואה לעצמתה הצבאית של ברית המועצות 

קיימות מיני סוגי השערות באשר לשאלה מדוע (. 38:11ובנות בריתה )יחזקאל 

ברשותנו חלק ניכר מן הפרטים לא נדע עד להתרחשות הקרב עצמו. זה יקרה. 

. למרות כך, כל העובדות להם אנו זקוקים על מנת לקבל החלטות הגיוניות

צחון ישדות נפט סעודיים או נ כגון או תירוץ מפוברקמסיבה שאיננה ברורה, 

 נראה כי .את ישראל פנהישראלי על מדינה ערבית, רוסיהובנות הבריתה תתקו



לפני התרחשות הקרב תהיינה התפתחות משמעותית אלו יתקפו מצפון ומדרום. 

התפתחות זו תישקף לעולם כשנה בטרם התרחשותו של בכוחות הסובייטיים. 

כאשר יתחילו הרוסים במתקפה, חלק מן הכוחות (. 51:46הקרב )ירמיהו 

 (. הייתכן כי אלו יהיו ערבים38:21שלהם יתקפו אחד את השני )יחזקאל 

שייתקפו ערבים אחרים? ההתקפה מצפון זינקה קדימה. הישראלים יאבדו 

גברים רבים מאוכלוסייתם כאשר לפי הכתובים תהיינה שבע נשים על כל גבר 

(. כמהלך ייאוש אלו יהגרו לארה"ב )בבל( על מנת לקבל 4:1ישראלי )ישעיהו 

ה להיות (. המדינה העתידנית הזו הנקראת בבל איננה יכול4:10עזרה )מיכה 

הייתה כיוון שאנו יודעים מלמידת התנ"ך שבבל עתיקה איננה  ,בבל המקורית

 אלא העדיפה לכבוש אותה. ביחסי ידידות עם ישראל, 

ליל. תושמד כמעט כההתקפה הישירה על ישראל על ידי רוסיה ובנות בריתה 

מכלל הכוחות התוקפים את ישראל ישרדו  15%רק שישית או לחילופין 

זאת ככל הנראה הודות למתקפת הנגד של ארה"ב )"האיים"( (. 39:2)יחזקאל 

אשר תהיה מלחמה גרעינית בין מגוג ואלו ש"מתיישבים באופן חסר אחריות 

ה באיים" )ארה"ב(. בבל העתידנית )ארה"ב( תינתן ככופר בעבור ישראל )מיכ

תה בעבר וייתכן ותהיה בעתיד )ישעיהו י(. בדיוק כפי במצרים הי4:10

43:3,4   .) 
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 השוואה בין בבל העתיקה לבבל העתידית?

ישנו תיאור ממשי של  )ספר בברית החדשה( פרקשמונה עשרה, התגלותספר ב

בבל העתידנית מושמדת. מדוע בכתובים מוזכרת דווקא בבל ולא מצרים, אשור 

הסיבה לכך פשוטה למדי. כל העדויות או כל ממלכה אחרת של אותה התקופה? 



מסרבים להאמין בכך. מצביעות על כך שישו הוא המשיח, אפילו שיש רבים ש

 נההי ,שאיננה מוכרת בנבואה כך, גם המדינה הדומה ביותר למדינה החדשה

 בבל העתיקה. 

בבל העתיקה וארצות הברית, הן כאשר אנו משווים בין שתי המדינות הללו, 

בבל העתיקה הייתה מרכז סחר וכוח דומות אחת לשנייה באופן יוצא מן הכלל. 

כלכלי עולמי ממש כמו ארה"ב של ימינו. לשתי המדינות הייתה וישנה עליונות 

אסטרולוגים של בבל העתיקה ערכו למידה מקיפה של כוכבי צבאית אדירה. 

השמיים. כיום בארה"ב ישנם ספרי אסטרולוגיה רבים ומאמרים בעיתונים 

 בנוגע ל"סימן" היומי עם תחזית צפויה להיום.

בבל העתיקה צפויה הייתה להיכבש על ידי אדם בשם "סיירוס" זמן רב לפני 

עתידנית שאנוכי מאמין כי היא (. בבל ה44:28,45:1שזה קרה )ישעיהו 

(. שתי 18ארה"ב, צפויה להיחרב זמן רב בטרם זה צפוי לקרות )התגלות 

המדינות הושמדו ויושמדו באופן פתאומי על פי הכתובים. בבל העתיקה 

 הושמדה על ידי בגידה של אחד מבני עמה. 

בארה"ב ומערב אירופה נחשפו פרשיות ריגול רבות  1985שימו לב איך בשנת 

איש זה על פי תיאורים היסטוריים, הוביל את סיירוס על ידי אנשים משלהן. 

לבנות סכר על הנהר הזורם דרך חומת בבל, ובכך לאפשר לממלכות מדס ופרס 

לכאורה אמור היה (. 5:30,31לוש אל בבל ולכבוש אותה בן לילה )דניאל לפ

בוש מקום כמו בבל. גם אז לא לקחת לפחות מספר חודשים אם לא שנים לכ

 הייתה מובטחת הצלחה וודאית לעשות זאת. 

מושמדת תוך  18בבל העתידנית )ארה"ב( כפי שמתוארת ב"התגלות" פרק 

כשנאמר לי דבר פעם אחת אקשיב, אך כשנאמר לי דבר שלוש  שעה אחת.

רק כיום פעמים באותו הפרק של דבר האלוהים, הדבר איננו סובל התעלמות. 



מה הגרעינית המודרנית אוכל צורה אחרת של השמדה המונית ניתן במלח

 להשמיד מדינה כל כך מהר ובפשטות כה רבה. 

 45כיום יכולות הטילים הבליסטיים לפגוע במטרותיהם בברית המועצות תוך 

צוללות גרעין סובייטיות יכולות לשגר טילים שייפגעו בארה"ב דקות לערך. 

משפרים הוא שגם ארה"ב וגם ברית המועצות ,מה שכה מאיים דקות.  8תוך 

את הטילים שלהן במהירות כה רבה, כך שזמן הפגיעה מרגע השיגור עשוי 

 להיות מיושן עד לכשתצא חוברת זו.
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 וחורבנה התיאור התנ"כי של ארה"ב

אנוכי מאמין כי השמדתה של ארה"ב מתועדת גם בברית הישנה וגם בברית 

גרסתו של המלך ג'יימס לתנ"ך, נאמר בפשטות ב 39:6החדשה. בספר יחזקאל 

 זהירותואני מצטט "ואשלח אש על מגוג, ובינם גם אלו המתיישבים בחוסר 

 באיים". 

כבר תיארתי קודם לכן את המילים איים ומגוג, אז בואו נבחן את הביטוי 

למילה זו ישנן שתי משמעויות  .(carelessly)מאנגלית:  "בחוסר זהירות"

 . תנ"כית בעברית

באופן בטוח. משמעות נוספת לביטוי  )התיישבות( משמעות אחת הינה להתיישב

דוגמה נוספת  הנך כל כך בטוח, עד למצב בו הנך נוהג בחוסר זהירות.הינה ש

, כפי שהיא 8:11, נמצאת בשופטים 39:6משמעות סמלית מלבד יחזקאל לכך 

אנוכי מאמין כי של ג'נסיו.  CHALDEE-מובאת בתרגומו של לקסיקון עברית

אם נשלחת עליך אש אתה אינך בטוח, אלא הנך תחת תחושת שווא של ביטחון 

הגיוני להניח אפוא, כי גרסתו של המלך ג'יימס  או התיישבות חסרת אחריות.



הינה נכונה באשר לפרשנותה, אם כי ישנן פרשנויות נוספות של תרגומים 

 החולקים על כך. 

ולה מספר משמעויות שונות.  39:6אל שימוש בספר יחזקבמילה אש נעשה 

"אש ושריפה אחת מהמשמעויות כפי שמצוטטת בלקסיקון עברי כי כזו: 

שתי בעברית מיועדות לכל הרס שהוא, בין אם של בני אדם או חפצים".

 יסבלו בוודאות מהרס איום. המדינות הללו, מגוג וה"איים", 

(, המתאר את ההרס האיום מיוחס 18בספר התגלות ישנו פרק שלם )פרק 

בוא נעמיד פנים לרגע כי איננו יודעים מי היא בבל העתידית לבבל העתידית. 

, יוחנן השליח אומר כי "שמע 4בהתגלות פסוק  18בפרק . )ארה"ב( לזמן קצר

קול משמיים הקורא לאנשיו לצאת כך שהם לא ייקחו חלק בחטאיה וכך לא 

ייענשו". במילים אחרות הוא קורא לנוצרים לצאת מהמדינה על מנת שאלו לא 

בבל העתידנית הזו תהא מדינה עם יושמדו בעבור החטאים שביצעה מדינתם! 

יש לנו את הדוגמה של לוט שניצל מסדום ועמורה כיוון שהיה  נוצרים רבים.

אדם צדיק. אנוכי מאמין כי אלוהים ישלח אנשים שיקראו לנו החוצה בזמנו 

אלוהים לא רוצה שנשאר ונושמד, אלא מעדיף שנשרוד ונהיה עדיו בכל שלו. 

 (. 28:19קצוות תבל )ממתיהו 

לו לרשעותםהינם לחם אשר הובי סדום ועמורהמאפייניהם של תיאור של 

האם יש בכך לכדי לתאר את ארה"ב עם (. 16:49בשפע וזמן פנוי )יחזקאל 

 חנויות המזון הרבות, תלושי המזון ושבוע העבודה הקצר?

האומה היחידה  של שיפוט לבבל. ה, ניתנת מנה כפול18:6בספר התגלות 

אנו יודעים כיצד  (.40:2שקיבלה שיפוט כפול מלבדה הינה ישראל )ישעיהו 

נחרבה ממלכת ישראל, נגלתה מאדמתה ופוזרה, וסבלה ממעשים נוראיים שאין 

נראה כי ככל שאלוהים מאפשר לך להבין את דרכיו, כך גדל הגינוי לציין. 

 (. 3:1שתפנה לו את גבך )ג'יימס  כלפיך ככל



, בבל העתידנית מרגישה בטוח מאד ושלא יעונה לה כל 18:7בספר התגלות 

ק. המדינה הזו מרגישה שהיא לא תספוג שום אבדות בנפש כאשר היא נז

 מתקיימת במיטבה. 

יבוא יום וייפלו עליה מכותיה. בבל העתיקה נחרבה גם  בפסוק שמונה נאמר כי

 תחולל שריפה וחום אדירים. היא ביום אחד. הריסתה 

בפסוק תשע נאמר כי העשן המיתמר ממנה היה כה גדול כך שמלכיהם 

ומנהיגיהם של ממלכות אחרות יכלו לחזות בו. האבק והעשן מההתפרצות 

הגעשית של הר סנט הלן )הלן הקדושה(, דווח ככזה שנצפה משלוש מדינות 

להתפרצות געשית זו ישנה עוצמה השווה לזו של פצצה גרעינית קטנה. שונות. 

תוכלו לדמיין אילו עננים עצומים של עשן ואבק ייווצרו, אם פצצה האם 

גרעינית בעלת ראשי נפץ גדולים, כפי שקיימים ברשותם של הסובייטים, היו 

 מתפוצצים במדינה?

היו נעצבים בפסוקים עשר ואחד עשרה המנהיגים והסוחרים של העולם 

ין לא יתקרבו למרות זאת הם עדי חורבנה של בבל העתידנית.ומתאבלים על 

אליה מהחשש מייסוריה. מדוע מדינות אחרות לא עוזרות לה? האם ייתכן כי הן 

אינן יעזרו לה בגלל הקרינה הקטלנית והמתמשכת הרבה אחרי הפיצוץ 

 הראשוני? סבורני שזו הסיבה.

בפסוקים שניים עשר עד ארבע עשר נכתב אודות הסחורה הטובה שנמצאת 

 חר החורבן לעולם לא תמצא סחורה זאת שוב! במדינה הזו. יחד עם זאת, לא

בפסוקים חמישה עשר עד שבעה עשר, אומה מובילה זו, אשר סמליה הינם 

סגול, ארגמן ואבני חן יקרות הושמדה תוך שעה אחת. איך ייתכן הדבר? בדרך 

כלל אפילו מדינה קטנה, יכולה להחזיק זמן רב יותר משעה אחת, גם אם זו 

האם יכול להיות שהדבר מצביע שבבל ול וחזק יותר. הותקפה על ידי כוח גד

העתידנית, הגדולה, החזקה והעשירה, מושמדת על ידי כלי נשק גרעיניים או על 



ידי כלי השמדה המוניים אחרים? האם ייתכן כי העשן יהא כה מזוהם כך 

שכולם חששו לעזור וכל אשר יכלו לעשות הוא לעמוד מסביב ולבכות? כמה 

ם ונורא, כך עדיין הוא אמת כפי שאמת היא שישו, בנו של שהדבר הוא איו

הנני זוכר היטב שאישה יפנית ששרדה האלוהים, מת בעבור החטאים שלנו אנו. 

את המתקפה הגרעינית על הירושימה ונגסאקי, נשאלה מה היא חושבת על 

העתיד אם תהיה מלחמה גרעינית. דבריה היו מרשימים. זה באופן כללי מה 

: היא אמרה כי היפנים היו ברי מזל שאמריקאים היו שם כדי שהיא אמרה

לעזור להם לאחר החורבן. בכל עימות גרעיני בעתיד הכולל את ארה"ב, לא 

 יהיה אף צד שיעזור לארה"ב כפי שהאחרונה סייעה ליפנים.

לבבל העתידנית הזו חייבים להיות מקורות מים אדירים בקרבתה. לאומה זו 

כל המדינות להם יש ספינות, כיוון שמצוין בפסוקים חייב להיות מסחר עם 

 and as many as trade by sea stood afarשבע עשרה עד עשרים כי "

off ." 

בפסוקים שמונה עשרה עד עשרים מצוין  כי אנשים רבים יאמרו איזו עיר או 

במקרים רבים בתקופות עתיקות בעבר, נתנו מדינה הייתה כבבל העתידנית. 

מסוים על פי העיר הדומיננטית בסביבתו, אפילו שאזור זה כלל שם לאזור 

דוגמה טובה הינה ערים נוספות, והיה הופך למה שאנו קוראים כיום מדינה. 

 רומא העתיקה אשר כללה הרבה יותר מאשר רק את העיר רומא עצמה. 

על בבל העתיקה נרמז דבר נוראי. דבר זה מצוין בפסוק עשרים, והוא מתייחס 

דינה זו היא כה מרשעת, עד כדי כך שהנקמה תבוא על קדושי האלוהים לכך שמ

 מתוך חורבנה של בבל.

יש לנו דוגמה בפסוק עשרים ואחת לפשע היחיד שעונשו הוא הצבת אבן 

פשע (. LUKE 17:2, 18:6ריחיים סביב אדם והשלכתם לים בתנ"ך )מתתיהו 

רבן הסמלי של מדינה אנוכי מאמין כי החוזה הינו פגיעה בילדים חפים מפשע. 



מרשעת זו, על ידי אבן ריחיים המושלכת אל הים, מייצגת את העונש הסמלי על 

 פגיעה ילדים חפים מפשע. 

חרף העובדה כי אנוכי מאמין שמרבית ילדינו הינם אהובים ומטופלים היטב, 

אנחנו בארה"ב מובילים את העולם באכזריותנו כלפי ילדינו. פסוק זה חוזר על 

לא  יאשהכך הפזמון אשר שמענו פעמים רבות בפרק. המדינה נהרסה בעקבות 

 הכניסה אותם אליה. האת הסכנה שרשעות תהזיה

הדברים אותם אנו ושתיים ועשרים ושלוש מראים כי רבים הם פסוקים עשרים 

אנשי העסקים של ארה"ב הם  להתקיים.מלוקחים כמובנים מאליהם יפסיקו 

מישה האנשים החזקים בעולם. הדירוגים הללו משתנים מעת לעת, אך בעבר ח

. אף מדינה תאגידים של העולם כולותהדורגו בראשעשר אמריקאיםתאגידי 

בת לכך. גם קליפורניה דורגה במקום העשירי בקרב מדינות אחרת לא מתקר

העולם מבחינה כלכלית. בפסוק עשרים ושלוש נאמר כי "בעזרת הכשפים כל 

היקסמות ( ביווניתמשמעותה sorceriesהמילה "כשפים" )המדינות רומו". 

קיימות מגוון ראיות המצביעות על כך שהחברה של רוויה . בעזרת תרופות

תרופות. הפסוק מרמז כי לא רק ארה"ב תיהפך תחת השפעת מהשפעות 

תרופות. בני עמים אחרים יהפכו גם הם להיות תחת השפעת תרופות בשל 

 ההשפעה האמריקנית.

פסוק עשרים וארבע שמר עלי לאורך זמן סקפטי לגבי העובדה כי ארה"ב היא 

שים בבל העתידנית, או לחילופין האיים המוזכרים בספר יחזקאל פרק שלו

ידוע לכול כי מדינתנו הינה החופשית ביותר בעולם. כולנו יודעים שלא ותשע. 

אז הכיצד יכול להיות הדבר כי  מוציאים להורג בעבור סיבות דתיות בארה"ב.

 ידינו?מרוח על דמם של "נביאים וקדושים" 
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 ?מהיכן הגיע דמם של הקדושים

חזרתי מהכנסייה, צפיתי מכה חזקה הלמה בי כאשר באחד מימי ראשון לאחר 

המרואיין היה  .בין אנליסטים בטלוויזיה ומרואיין באחד מהדיונים שנערכו

עוזרו של ווינסטון צ'רצ'יל במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה. עברה בי 

תחושה קשה כאשר הוא אמר שאירופאים רבים תופסים את ארה"ב כאחראית 

ף, הם שוחח על כמה מיליונים של לאבדן החופש שלהם לטובת קומוניזם. בנוס

חו למחנות עבודה ונעלמו אנשים כולל נוצרים רבים הוצאו להורג או נשל

עקבותיהם! ארה"ב בסוף מלחמת העולם השנייה נותרה המעצמה היחידה 

בעולם. אנוכי מאמין כי אלוהים נתן לנו את הכוח על מנת שנוכל להושיע 

 יונים של אנשים נטבחו.אחרים. במקום זאת, נאלמנו דום כאשר מיל

לימדו טוב את ספרי ההיסטוריה או כל אנציקלופדיה שהיא בעצמכם. משנת 

היינו )ארה"ב( המדינה היחידה בעולם עם פצצה גרעינית.  1949ועד  1945

החיילים הרעננים ביותר ולטעמי גם הטובים ביותר ובעלי הציוד הטוב ביותר, 

ו לטרגדיה הנוראית הזו להתרחש? כבר מעבר לאוקיינוס ובמקום, איך אפשרנ

היה אפשר לאלץ את הרוסים לכבדלציית להסכמי ועידת יאלטה ולשחרר את 

המדינות האירופאיות, תחת איום של הפצצה גרעינית מצד ארה"ב באם הרוסים 

בכל התרחישים (.הסכמי הוועידה )ממנה כאמור התנערו הרוסיםלא יצייתו ל

ל המדינות האירופאיות עליהן השתלטו, והסבירויות היו הרוסים מוותרים ע

 וזאת מבלי לאבד חייל אמריקני אחד.

נוצרים רבים,  ובינהםיתר על כן, ישנן הערכות של כחמישים מיליון סינים 

ארה"ב חתכה את האספקה הצבאית בשנת שנהרגו תחת המשטר הקומוניסטי. 

, ולא כוח אדם, למנצח האנטי קומוניסטי צ'יאנג קאי שק. מרביתה של 1946



לכל דבר ועניין, לאחר נסיגתו של  1949ן הפכה לקומוניסטית בדצמבר סי

יכולנו להציל את סין מהקומוניזם, אך צ'יאנג קאי שק וכוחותיו לפורמוסה. 

לסין, ובמיוחד לנוצרים הסינים, כפי שעשינו במקום זאת, הפננו את גבנו 

וודרו ווילסון טען כי לארה"ב ישנה אחריות בלתי נמנעת לנוצרים האירופאים. 

באילו מילים קשות נוכל לתת את הדין על בקביעת גורלו של שאר העולם. 

נוצרים אחרים, במדינות אחרות, כאשר היה לנו את הציל הכישלון שלנו ל

 לות?הכוח לעשות זאת בק

 

 

13 

 סימני אזהרה

בטוחני שבכך שהאל יעמיד שומרים נוספים אשר ישמיעו קולם לקריאה לעזוב 

מהם הסימנים לכך שהמאורע ממשמש את המדינה כאשר יגיע העת למאורע. 

 ובא?

פורסמו דו"חות  1985טורקיה תגיע להסדרים כלשהם עם רוסיה. בשנת  (1

מדומות של טוב  כי רוסיה מפעילה לחץ על טורקיה לבצע פלישות

 למרחב ברית המועצות.

כשנה לערך מתחילת הקרב, תהיה מגמת שיפור משמעותית אשר תמשוך  (2

הצבאית של ברית המועצות ובנות בריתה  הבהערכות ,את תשומת הלב

 (. 51:45-48במזרח התיכון )ירמיהו 

, התגלות 2:7יהודים ונוצרים ייקראו לעזוב את ארה"ב )בבל( )זכריה  (3

18:4 .) 
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 מה קורה למצרים?

לפני שהאירועים המתוארים בהמשך יקרו, יתרחש קרב נוסף בו יילחמו בבל 

העתידנית )ארה"ב( ומצרים עם בעלות בריתה האפריקניות. בנות ברית אלו 

לידיה )מדינה במערב אפריקה( צ'אב )מדינה דרומית  יכללו את אתיופיה, לוב,

וונה לפלסטינים?( )יחזקאל למצרים( וכל שאר בני התערובת )ייתכן והכ

(. הקרב הזה דומה במאפיינים רבים לקרב המוקדם יותר בין נבוכדנצר 30:5

 של בבל העתיקה ומצרים. 

קשה להבין את הסיפור הזה כיוון שהחישובים של שני הקרבות השונים הללו, 

אינם מסתדרים בהכרח בסדר מסוים. זאת, באותו אופן בהם חישוביו ישו על 

המקדש, חורבנה של ירושלים והאירועים אשר הובילו לחזרתו  חורבן בית

 התרחשו ללא סדר הכרחי מסוים בברית החדשה.  השנייה של ישו,

כאמור, כעת הנכם שואלים, כיצד אנו יכולים לקבוע האם ומתי מדובר בתנ"ך 

אנוכי מאמין כי התנ"ך מרמז לנו  על בבל העתיקה, לעומת בבל העתידנית.

הרמז הראשון הינו כאשר מדובר על בבל העתיקה ל כך. לפחות פעמיים ע

בנוגע לקרב עם מצרים, שם הפסוק מתחיל עם פנייה לנבוכדנצר אשר היה 

 מלכה של בבל העתיקה, כאשר האחרונה כבשה את מצרים. 

הרמז השני בנוגע לקביעה באשר לבבל העתיקה או העתידנית, הוא תיאור 

החשבון כפי שזה מובא בתנ"ך. חלק מן הפרטים הנוגעים לקרב העתידי בין 

בבל הייצוגית )ארה"ב( למצרים ובנות בריתה, לא היו ולא יכולים להתרחש 

למצרים העתיקה. זאת מתוך בקרב העתיק בין בבל העתיקה של נבוכדנצר 

 . 29:11-15ליחזקאל  46:13-26השוואה בין ירמיהו 



אלו הם רשימת המקרים שככל הנראה לא קרו בקרב העתיק בין בבל למצרים, 

 אך יופיעו בקרב העתידי בין השתיים.

 

 מאפייניהם של הקרב העתידי בין בבל )ארה"ב( למצרים

משך של במצרים יאכלסאת חורבן כה גדול עד ששום אדם או בעל חיים  .א

 . 32:13. 29:11,12ארבעים שנה. יחזקאל 

 .30:23,26. 29:12העם המצרי יפוזר בין שאר אומות העולם יחזקאל  .ב

בסוף ארבעים השנים, העם המצרי ייאסף בחזרה לארצו. הם יהפכו  .ג

לממלכה הנחותה ביותר ולא ירוממו עצמם מעל אומות אחרות שוב. 

 . 10:11, זכריה 15-29:13יחזקאל 

ל בצפון מצרים, עד לסונה בדרום מצרים )אסוואן גדתחרב מממצרים  .ד

רנית( ומשם עד לגבול עם אתיופיה. מקור השם מגדל הוא מעברית המוד

 (. 30:6,7, 29:10)יחזקאל 

אתיופיה, לוב, לידיה, אנשי התערובת, צ'אב, ואנשי בריתה של מצרים  .ה

 . 30:5,8ינחלו הפסד כואב. יחזקאל 

. 32:15. 30:8,25,26. 29:6,9,16חזקאל מצרים יכירו באלוהים. י .ו

 . 19:21,22ישעיהו 

גרמו לאתיופיה, בת בריתה הרשלנית של מצרים, שליחים בספינות י .ז

 .  30:9לפחד ולחוות כאב אדיר. יחזקאל 

מצריים כה רבים יהרגו שחיות יספיקו לאכול את גופותיהם בטרם  .ח

 .32:4. 29:5ייקברו יחזקאל 

הכוכבים לא ייראו בבירור במצרים. יחזקאל השמש, השמיים, הירח או  .ט

32:7,8. 



מדינות אחרות יכעסו ויחששו בעקבות חורבנה של מצרים. האופן בו  .י

 . 32:9,10תושמד מצרים ישפיע על אומות אחרות. יחזקאל 

בבל העתידנית תשמיד את מצרים ולא רק תביס אותה כפי שעשה  .יא

 . 32:11,12. 30:24,25,26נבוכדנצר. יחזקאל 

 .32:14לי נהרות ישונו ויעמיקו. יחזקאל מסלו .יב

 .19:23. 11:16דרך מהירה בין מצרים לאשור )עיראק(. ישעיהו  .יג

ביום מן הימים לאחר הקרבות, ישראל, מצרים ואשור )עיראק( יעבדו  .יד

-19:23את אלוהים יחדיו ויהפכו לברוכים במרכזה של הארץ. ישעיהו 

 .10:10,12. זכריה 25

לבואו של האסון על מצרים. נפילתה של מצרים ישנן לפחות שלוש סיבות 

(, היותה תקוות השווא של ישראל 30:6בחטא הגאווה/יוהרה )יחזקאל 

(, והעובדה שהייתה באפשרותם להכיר באלוהים )ישעיהו 29:16)יחזקאל 

19:21,22 .) 

 

וחזרתו מן הקבר לעד אשבח את אלוהים.  בעקבות מותו של ישו על הצלב

 השבח לאלוהים יהא נצחי! אמן. 

 

 שלכם, השומר שלכם שנשלח על ידי המשיח,

 (7-33:1)יחזקאל  IIIבויד א. ביילס 

 אודות המחבר...

קיץ, בקייטנות , מיסיונר ככומרבויד ביילס הוא בוגר קולג' מיסיסיפי ושירת 

 במקום מגוריו.ימי ראשון של כנסיות מקומיות  , ויו"ר בית ספרכומר זוטר
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