להתגבר על הרע
חלק ב
פעלי השטן

מראי מקום:

ָאז ֻה ׁ ְש ַל ְך ַה ַּת ִּנין ַה ָּגדוֹלַ ,ה ָּנ ָח ׁש ַה ַּק ְדמוֹנִ י ַה ִּנ ְק ָרא ַמ ְל ׁ ִשין וְ ָש ָׂטןַ ,ה ַּמ ְת ֶעה ֶאת ָּכל ֵּת ֵבל :הוּא
וּמ ְל ָא ָכיו ֻה ׁ ְש ְלכוּ ִא ּתוֹ.
ֻה ׁ ְש ַל ְך ַא ְר ָצה ַ
התגלות יב9:

וּב ֱא ֶמת
ֹאש ָ
ת־ת ֲאוֹת ֲא ִב ֶיכם ֲח ַפ ְצ ֶּתם הוּא רו ֵֹצ ַח ָהיָ ה ֵמר ׁ
שוֹֹת ֶא ַּ
ַא ֶּתם ֵמ ֵאת ֲא ִב ֶיכם ַה ָּש ָׂטן וְ ַל ֲע ׂ
י־מ ׁ ַש ֵּקר הוּא וַ ֲא ִבי ַה ׁ ָּש ֶקר.
ין־בוֹ ִמ ֵּדי ַד ְּברוֹ ׁ ֶש ֶקר יְ ַד ֵּבר ִמ ִּל ּבוֹ ִּכ ְ
לֹא ָע ָמד ִּכי ֱא ֶמת ֵא ּ
יוחנן ח44:

וּמלֹא ִס ְפ ָקם.
אתי ְל ָה ִביא ָל ֶהם ַח ִּיים ְ
ם־לגְ נוֹב וְ ַל ֲהרוֹג ְוּל ַא ֵּבד וַ ֲאנִ י ָב ִ
ַה ַּג ָּנב לֹא יָ בוֹא ִּכי ִא ִ
יוחנן י10:

ן־ה ֱאל ִֹהים ַא ָּתה ַּד ֵּבר ָל ֲא ָבנִ ים ָה ֵא ֶּלה וְ ִת ְהיֶ ינָ ה ְל ָל ֶחם.
אמר ִאם ֶּב ָ
וַ ִּי ַּג ׁש ֵא ָליו ַה ְמנַ ֶּסה וַ ֹּי ַ
מתי ד3:

וּש ָּתיִ ם וְ ַה ָש ָׂטן ֲע ָצ ָרנוּ.
ל־כן ָח ַפ ְצנוּ ָלבוֹא ֲא ֵל ֶיכם ֲאנִ י פוֹלוֹס ַּפ ַעם ׁ ְ
וְ ַע ֵּ
ראשונה לתסלוניקים ב18:

וּמ ְלכוּת ֹו
בוּרתוֹ ַ
וּעת ֱאל ֵֹהינוְּּ ,ג ָ
“ע ָּתה ָּב ָאה יְ ׁש ַ
וְ ׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹל ָּגדוֹל ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם או ֵֹמרַ :
שו ֵֹטן ַא ֵחינוּ ַה ְמ ַק ְט ֵרג ֲע ֵל ֶיהם ִל ְפנֵ י ֱאל ֵֹהינוּ יו ָֹמם וָ ַליְ ָלה.
וּמ ְמ ׁ ֶש ֶלת ְמ ׁ ִשיחוִֹּ ,כי ֻה ׁ ְש ַל ְך ׂ
ֶ
התגלות יב10:

