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 ספר ההתגלות פרק א'
 16.1.21)לירון שני( 

 
שפרק א' משמש  ועל כך ,על המבנה שלו ,ההקדמה לספר עללמדנו  בשיעור הקודם

 כמעין הקדמה לספר כולו ומציג את מבנה הספר עצמו.
 

  :חלקים מרכזיים 2-את פרק א' עצמו ניתן לחלק ל
 .ישוע המשיח –: מתמקד בנותן ההתגלות 1-8 וקיםהחלק הראשון בפס .1
 .יוחנן –: מתמקדים במקבל ההתגלות ובמה שראה 9-20 וקיםשני בפסההחלק  .2

 
 נותן ההתגלות, ישוע המשיח – ראשון חלק

 :8-1 וקיםפס
ֱאֹלִהים 1" ן לֹו הָּ נָּתַּ ִׁשיחַּ ׁשֶׁ מָּ ר צִָּריְך לְִהיֹות  ִהְתגַּּלּות יֵׁשּועַּ הַּ יו אֶׁת ֲאׁשֶׁ דָּ ְראֹות לֲַּעבָּ ְכֵדי לְהַּ

נָּן לְאָּכֹו וְהֹוִדיעַּ לְעְַּבּדֹו יֹוחָּ ַּד מַּ לַּח ְבי ה. וְהּוא ׁשָּ ֵהִעיד אֶׁת ְּדבַּר ֱאֹלִהים וְאֶׁת ֵעדּות  2 ִבְמֵהרָּ ׁשֶׁ
אָּה. ר רָּ , אֶׁת כָּל ֲאׁשֶׁ ִׁשיחַּ מָּ ְׁשֵרי  3 יֵׁשּועַּ הַּ נְבּואָּה אַּ ּׁשֹוְמִעים אֶׁת ִּדְבֵרי הַּ ְׁשֵרי הַּ ּקֹוֵרא וְאַּ הַּ

ֵעת. כָּתּוב בָּּה, כִי ְקרֹובָּה הָּ ד  4 וְׁשֹוְמִרים אֶׁת הַּ סֶׁ ָּה: חֶׁ ְסי ר ְבאַּ ְּקִהּלֹות ֲאׁשֶׁ בַּע הַּ נָּן אֶׁל ׁשֶׁ יֹוחָּ
ֶׁה הֹו ר לְִפנֵי ִכְסאֹו, וְׁשָּלֹום לָּכֶׁם ֵמֵאת הַּ רּוחֹות ֲאׁשֶׁ בַּע הָּ ָּבֹוא, ּוֵמֵאת ׁשֶׁ ָּה וְי י ּוֵמֵאת יֵׁשּועַּ  5 וְהָּ

ץ.  רֶׁ אָּ ְלכֵי הָּ ֵמִתים וְעֶׁלְיֹון לְמַּ ן, ְבכֹור הַּ נֱֶׁאמָּ ֵעד הַּ ִׁשיחַּ הָּ מָּ מֹו ִׁשְחֵרר  הַּ ר ְבדָּ נּו ֲאׁשֶׁ לָּאֹוֵהב אֹותָּ
ֵאינּו נּו ֵמֲחטָּ ה לְעֹולְֵמי  6 אֹותָּ גְבּורָּ כָּבֹוד וְהַּ ִביו, לֹו הַּ ֲֹּהנִים לֵאֹלִהים אָּ ְמלֶׁכֶׁת כ נּו מַּ וְעָּשָּה אֹותָּ
ֵמן. ְּדקָּרּוהּו, וְיְִסְפדּו  7 עֹולִָּמים. אָּ יִן ִתְראֶׁה אֹותֹו, גַּם ֵאּלֶׁה ׁשֶׁ ֲענָּנִים. כָּל עַּ ִהנֵה הּוא בָּא ִעם הָּ

ֵמן.עָּלָּיו כָּל  ץ. כֵן; אָּ רֶׁ אָּ ו” 8 ִמְׁשְפחֹות הָּ תָּ אָּלֶׁף אַּף ֲאנִי הַּ ֶׁה ”נְֻאם יהוה ֱאֹלִהים, “, ֲאנִי הָּ הֹו הַּ
ָּבֹוא, ֱאֹלֵהי ְצבָּאֹות. ָּה וְי י  “"וְהָּ

 
על חשיפה של  האפוקליפסה, אשר משמעותה מעיד –הספר מתחיל במילה ההתגלות 

היה מעין סוד. הברית החדשה משתמשת  –משהו חשוב וקיים, אשר עד עכשיו היה מוסתר 
חשיבות  תשקשור לאמונה ובעל ומסתוריחשוב זו תמיד בהקשר של חשיפת משהו במילה 

 זה משהו שהיה ידוע מראש אבל לא יכולנו להבינו עד עכשיו.  ,למעשה שמיימית!
 

 :10-8 ב"דניאל יקוראים במאותה הסיבה 
ּלֶׁה׃" ית ֵאֵֽ ֲחִרַ֖ ה אַּ י מִָּ֥ ֹּנִִ֕ ה ֲאד ְמרָָּ֔ ֹֹּ֣ ָּא ין ו ִבִ֑ א אָּ ֹֹּ֣ ְעִתי וְל מַַּ֖ י ׁשָּ ֲַּאִנִ֥ ים  ו ֲַּחֻתִמִ֛ ים ו י־ְסֻתִמִ֧ ִֵ֑אל ִכֵֽ נִי ְך ּדָּ ר ֵלֹ֣ אמֶׁ ַֹּ֖ ַּי ו

ץ׃ ת ֵקֵֽ ים עַּד־ֵעִ֥ ִרַ֖ ְּדבָּ ים   הַּ ִעִ֑ ינּו כָּל־ְרׁשָּ ִָּבַ֖ א י ִֹּ֥ ים וְל ִעָ֔ יעּו ְרׁשָּ ים וְִהְרִׁשֹ֣ ִבָ֔ ְרפּוּ֙ רַּ ְתלְַּב֤נּו וְיִצֵָּֽ ִֵֽ ֲררּו וְי ְתבֵָּֽ ִִ֠ י
ינּו׃" ִָּבֵֽ ים י ְשכִִלַ֖ מַּ  וְהַּ

 
אנחנו יותר ברי מזל מדניאל, משום שאנחנו מבינים יותר ממנו וגם... לפי במידה מסוימת 

 נחנו רואים איך התשתית להתגשמות כל הכתוב בספראיך שדברים מתקדמים בעולם, א
 מונחת לפנינו.

 
. כל "התגלות ישוע המשיח" –הראשון שם את ישוע במרכז  וקמיד שהפס ניתן לראות

הספר שם את ישוע במרכז, דרך כל האירועים שעתידים להתרחש בעולם לקראת שיבתו 
ישוע קיבל מאלוהים  –לות של ישוע המשיח אך יחד עם זאת, את ההתג .ולקראת מלכותו

הוא זה שכתב וחתם את הספר. הוא זה שחתום על ההיסטוריה מכיוון שאלוהים האב , האב
שלנו... אשר חלק גדול ממנה עדיין לא קרה מבחינתנו, אך עבורו זה כבר סיפור גמור וידוע 

 מראש.
 

האם זה לא נותן לנו הרגשה נפלאה, שאנחנו יודעים שהכל כבר ידוע ובשליטה ושאלוהים 
כבר חתם על התסריט של סרט חיינו? רק זה בפני עצמו אמור להפחית דאגות וחרדות 

 מאיתנו. 
 

את ההתגלות ומיהו מרכז ההתגלות, כתוב  מי הוא המגלה מצהיר 1 וקמיד אחרי שפס
הכל - מדוע ר צִָּריְך לְִהיֹות ִבְמֵהרָּ יו אֶׁת ֲאׁשֶׁ ְראֹות לֲַּעבָּדָּ  ."ומר מה מטרת הספר: "כְֵדי ְלהַּ
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יו " :7עמוס ג' אלוהים הבטיח בספר  ֹו אֶׁל־ֲעבָּדַָּ֖ ה סֹודָ֔ י ִאם־גָּלָֹּ֣ ר כִִּ֚ בִָּ֑ י יְהוִַ֖ה ּדָּ ֹּנִָּ֥ ה ֲאד ֲַּעשִֶׁ֛ א י ִֹּ֧ י ל ִכֹ֣
ים" נְִביִאֵֽ ודרך עבדו יוחנן הוא משתף  ,זובספר ההתגלות אלוהים נאמן להבטחה  ,ואכן .הַּ

 אותנו בדברים העתידים לקרות במהרה.
 

הכוונה היא בקרוב, אך  ,ידיבהקשר המ :(ἐν τάχει) "מהרה"רגע על המילה בל נתעכב
בקונטקסט הנבואי הכוונה היא למשהו שיקרה בעתיד, אך שזה עשוי לקרות בכל רגע. לא 

יב לקרות משהו לפני שזה יקרה, יחייב להיות פסק זמן בין עכשיו לבין ההתגשמות. לא ח
ל שהדברים האלה יכולים להתרחש בכ בציפייהמאותו רגע, הקהילה כל הזמן חיה  ואכן

  מציינת שהדבר אפשרי בכל יום, ואין יום שבו הוא לא אפשרי. מידיותרגע נתון. 
 ?חיינו את כך חיים אנחנו האם

מה יקרה אם בזה הרגע ישוע יחזור  לחשוב תמיד עלינו, עושים את/  אתה מה משנה לא
 ואני באמצע מה שאני עושה... איך ארגיש? מה הוא יחשוב על זה?

 
אפשרות נוספת להבין את "במהרה", היא שמהרגע שדברים יתחילו להתרחש הם יקרו 

הראשון הוא תפקידם  וקדבר נוסף שחשוב להבין מהפסמהר מאוד ולא ניתן יהיה לעצרם. 
נָּן". בספר ההתגלות  לְאָּכֹו וְהֹוִדיעַּ לְעְַּבּדֹו יֹוחָּ ַּד מַּ לַּח ְבי של המלאכים. כתוב ש"וְהּוא ׁשָּ

ליתר דיוק(, כשליחים להוצאת המשפט של  67פעמים ) 60-כים למעלה ממוזכרים מלא
 אלוהים, כחלק מרכזי מההשתחוויה לאלוהים וכחושפי ההתגלות של אלוהים. 

 
עבד ה',  –אז ראינו שמדובר בהתגלות אלוהית, שישוע המשיח שלח ביד מלאך אל יוחנן 

"אשרי השומעים והשומרים את הכתוב כי קרובה  כתובלהעיד על כך. ואז  ךויוחנן צרי
יוחנן מדגיש שהוא מעיד את דבר אלוהים ואת עדות המשיח  2 וקבפס העת"! עוד לפני כן

ובכך הוא למעשה קובע עובדה שספר ההתגלות הוא חלק בלתי נפרד מדבר אלוהים וכי 
חשובה  כל דבר אלוהים חשוב ועלינו לקרוא אותו כמקשה אחת ולקבלו כהתגלות

 מאלוהים עצמו. 
 

מטרה ו איזלו הבנו מי כתב את הספר, באיזו השראה ובאיזו הרשאה )רשות(, 1-3 וקיםבפס
מציין למי הספר יוחנן  4 וקבפסוהספר נכתב וכי קריאתו ושמירתו תהווה מקור של ברכה. 

ְּקִהּלֹותנכתב: " בַּע הַּ נָּן אֶׁל ׁשֶׁ ָּה יֹוחָּ ְסי  "...ֲאׁשֶׁר ְבאַּ
 

רק לנחש מדוע נבחרו שבע הקהילות  ניתן. ג-פרקים בל כשנגיע נלמדעל שבע הקהילות 
אך אם נסתכל   ..שבע. פרכשבוודאי היו קהילות נוספות, כמו גם למה נבחר המס האלה

נראה  עליהן מבחינה גאוגרפית
שרשימת הערים מסודרת 
במעגל מבחינה גיאורגרפית, 
מעגל שמתחיל מדרום מערב, 
עולה צפונה, מתעקל מזרחה 
ודרומה ומגיע בסופו של דבר 
ללאודיקיאה שנמצאת מעט 

כך שלא . מזרחית מאפסוס
מדובר במשל אלא בקהילות 
אמיתיות שהיו באותה תקופה 

המעגל הזה הוא  הקטנה.באסיה 
 מכנה משותףמעגל של אהבה. 

מכתבים היא מידת האהבה או ב
חוסר האהבה של הקהילות 

על כך נדבר בפעמים  ,למשיח
 הבאות. 

 
איזה מכתב היינו מקבלים אנחנו אילו ישוע  -אני חושב שעלינו כל הזמן לחשוב ולתהות 

 ?היה עובר היום בקהילות שלנו
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נכתב, יוחנן  מי כתב ובהרשאת מי, מבינים מה מטרת הספר ולמי הואמבינים  נושא ,כעת
את זה  .מהי הסמכות שלו ולמה עלינו להקשיב לו מחזיר אותנו לנותן ההתגלות ומראה

 : 4-8בפסוקים  כתוב
ְּקִהּלֹות 4" בַּע הַּ נָּן אֶׁל ׁשֶׁ ָּבֹוא, ּוֵמֵאת  יֹוחָּ ָּה וְי י ֶׁה וְהָּ הֹו ד וְׁשָּלֹום לָּכֶׁם ֵמֵאת הַּ סֶׁ ָּה: חֶׁ ְסי ר ְבאַּ ֲאׁשֶׁ

ר לְִפנֵי כְִסאֹו, רּוחֹות ֲאׁשֶׁ בַּע הָּ ֵמִתים וְעֶׁלְיֹון  5 ׁשֶׁ ן, ְבכֹור הַּ נֱֶׁאמָּ ֵעד הַּ ִׁשיחַּ הָּ מָּ ּוֵמֵאת יֵׁשּועַּ הַּ
ץ.  רֶׁ אָּ לְכֵי הָּ נּו ֲאׁשֶׁ לְמַּ ֵאינּולָּאֹוֵהב אֹותָּ נּו ֵמֲחטָּ מֹו ִׁשְחֵרר אֹותָּ ֲֹּהנִים  6 ר ְבדָּ ְמלֶׁכֶׁת כ נּו מַּ וְעָּשָּה אֹותָּ

ֵמן. ה לְעֹולְֵמי עֹולִָּמים. אָּ גְבּורָּ כָּבֹוד וְהַּ ִביו, לֹו הַּ ֲענָּנִים. כָּל  7 לֵאֹלִהים אָּ ִהנֵה הּוא בָּא ִעם הָּ
יִן ִתְראֶׁה אֹותֹו, גַּם  ֵמן.עַּ ץ. כֵן; אָּ רֶׁ אָּ לָּיו כָּל ִמְׁשְפחֹות הָּ ְּדקָּרּוהּו, וְיְִסְפדּו עָּ אָּלֶׁף ” 8 ֵאּלֶׁה ׁשֶׁ ֲאנִי הָּ

ו תָּ ָּבֹוא, ֱאֹלֵהי ְצבָּאֹות.”נְֻאם יהוה ֱאֹלִהים, “, אַּף ֲאנִי הַּ ָּה וְי י ֶׁה וְהָּ הֹו  “"הַּ
 

מתחילה ב"חסד ושלום נראה שהפניה לקהילות  5-ו 4אם נקדיש תשומת לב לפסוקים 
ברכה נפלאה מאלוהים לקהילות וגם הבטחה שאם אכן נשקוד על הדברים  ,לכם"

למרות  החסד והשלום של אלוהים מובטחים לנו ,הכתובים בספר ההתגלות ונשמור עליהם
מי  בפרטי פרטיםיוחנן מפרט  הדברים הקשים והמפחידים הכתובים בו. מיד לאחר מכן

והוא למעשה חושף שוב את אופיו ה"משולש" של  ,ל הברכה הזו ועל ההתגלותאחראי ע
 אלוהים:

 : מאת ההווה והיה והיבוא! האב
 (2)ישעיה יא' : ומאת שבע הרוחות אשר לפני כסאוהרוח

: ומאת ישוע המשיח, העד הנאמן, בכור המתים ועליון למלכי הארץ. לאוהב אותנו, הבן
 אשר בדמו שחרר אותנו מחטאינו.

 
שם הוא אומר  8 וקבפס ומסיים 6-7 וקיםיוחנן ממשיך בתיאור המופלא של מיהו ישוע בפס

יש כל כך הרבה הבטחה ועידוד בפסוקים   אני האלף והתו, ההווה והיה ויבוא ה' צבאות.
 אלה, נתמלא בתקווהבודדים אם נאמין בכתוב בפסוקים  –אלה. יוחנן לא סתם כתב אותם 

 ושום דבר לא יערער אותנו או ינצח אותנו.  ,אהבה ועידוד
 

ישוע הוא בכור המתים! אם הוא הבכור, אז בהכרח יהיו לו אחים קטנים וזה נותן לנו 
אם הוא עליון למלכי הארץ, זה אומר שלמרות שדברים  הבטחה של תקומה מן המתים. 

אם הוא עשה אותנו  יתו. הוא בשליטה והכל מתנהל לפי תכנ ,נראים רע מאוד כרגע
אזי אנחנו כוהנים ואנחנו שייכים לממלכה אדירה שאלוהים עומד בראשה  ,ממלכת כוהנים

 ואנחנו משרתיו. לאלוהים האב הכבוד והגבורה לעולמי עולמים!
 

אולי בעבר ובהווה דברים נראים לא כל כך טוב עבור האנושות ובמיוחד עבור עמו של 
שעוד מעט הוא יבוא בעננים וכל עין תראה אותו... הצדק יבוא  מבטיח 7 וקאלוהים, אך פס

הבטחה המבוססת על שליטתו האבסולוטית של אלוהים  כתובה 8 וקוהכל ישתנה! ובפס
על הכל מההתחלה ועד הסוף. הוא הסוף וההתחלה, הוא העבר ההווה והעתיד ואין שום 

 שאלוהים פספס או יפספס. רגע בהיסטוריה, בהווה או בעתיד 
 

הוא  –לאלוהים אף פעם אין בעיית אינטרנט, בעיית סאונד, או ניתוקים  –בזום החיים שלנו 
 כל הזמן שם!

 
אלוהים האב כזה ששוב שם את החותמת שלו על כך שהוא מסר את  עלמדובר  8בפסוק 

ההתגלות של ישוע המשיח לעבדיו. בין האב לבן אין להפריד ולמעשה כל מלוא האלוהים 
דרך האב, הבן ורוח הקודש פעיל בהתגלות הזו. את האחדות הזו לא ניתן להפר והיא חלק 

 מהזהות האלוהית והתכנית שלו עבורנו. 
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 המחזה שיוחנן ראה -שני חלק 
 :20-9 וקיםפס

ּקָּרּוי פְַּטמֹוס  9" יִיִתי בִָּאי הַּ , הָּ ְבלָּנּות ְביֵׁשּועַּ לְכּות ּובַּסַּ ה ּובַּמַּ ף בַּצָּרָּ נָּן ֲאִחיכֶׁם וְֻׁשתָּ ֲאנִי יֹוחָּ
י קֹול  10 בֲַּעבּור ְּדבַּר ֱאֹלִהים וְֵעדּות יֵׁשּועַּ. ֲחרַּ ְעִתי ֵמאַּ מַּ דֹון וְׁשָּ אָּ רּוחַּ ְביֹום הָּ אַּת הָּ ְׁשרָּ יִיִתי ְבהַּ הָּ

ְּקִהּלֹות: אֶׁל ”אֹוֵמר:  11 גָּדֹול כְקֹול ׁשֹופָּר בַּע הַּ ל ׁשֶׁ ֹּב ְבֵספֶׁר ּוְׁשלַּח אֶׁ ה רֹואֶׁה כְת אֶׁת ֲאׁשֶׁר אַּתָּ
ְרגָּמֹוס, אֶׁל תִ  ָּה וְאֶׁל לָּאֹוִדיֵקאָּה.אֶׁפֶׁסֹוס, אֶׁל זְִמיְרנָּה, אֶׁל פֶׁ לְִפי ְרִּדיס, אֶׁל ִפילָּדֶׁ ה, אֶׁל סַּ ִטירָּ  “יאָּ

ב, 12 ָּהָּ בַּע ְמנֹורֹות ז ִאיִתי ׁשֶׁ נִיִתי רָּ פָּ ֵבר ֵאלַּי, ּוכְׁשֶׁ ְמדַּ ּקֹול הַּ נִיִתי לְִראֹות אֶׁת הַּ בַּע  13 פָּ ּוֵבין ׁשֶׁ
ם דָּ ְרֵאה בֶׁן־אָּ ְמנֹורֹות כְמַּ ב עַּל ֲחזֵהּו. הַּ ָּהָּ ת ז גּור ֲחגֹורַּ יו וְחָּ ְרְגלֹותָּ ה ְמִעיל עַּד מַּ ֹּאׁשֹו  14 עֹוטֶׁ ר

בֶׁת ֵאׁש; לְהֶׁ לֶׁג, וְֵעינָּיו כְׁשַּ ן כַּּׁשֶׁ ר לָּבָּ נְִצְרפָּה  15 ּוְשעָּרֹו לְבָּנִים כְצֶׁמֶׁ ֹּׁשֶׁת נֹוצֶׁצֶׁת ׁשֶׁ גְלָּיו כְמֹו נְח רַּ
ִבים.בַּכּור, וְקֹולֹו כְ יִם רַּ ה,  16 קֹול מַּ ּדָּ ב ִפיִפיֹות חַּ רֶׁ ַּד יְִמינֹו ִׁשְבעָּה כֹוכִָּבים; ִמִפיו יֹוֵצאת חֶׁ ְבי

ּה. תָּ ה ִבגְבּורָּ ְמִאירָּ ׁש הַּ נָּיו כַּּׁשֶׁמֶׁ ַּד  17 ּופָּ גְלָּיו כֵַּמת, וְהּוא שָּם אֶׁת י ר ְרִאיִתיו נָּפַּלְִתי לְרַּ כֲַּאׁשֶׁ
ר:  י.”יְִמינֹו עָּלַּי וְאָּמַּ חַּ אֲַּחרֹון וְהַּ ִראׁשֹון וְהָּ א. ֲאנִי הָּ י ֲאנִי לְעֹוְלֵמי  18 אַּל ִתירָּ יִיִתי ֵמת וְִהנֵה חַּ הָּ

ֶׁת. ו ָּמָּ ְפְתחֹות ְׁשאֹול ו ֶׁה 19 עֹולִָּמים, וְִלי מַּ ִאיתָּ וְאֶׁת ֲאׁשֶׁר הֹו ר רָּ ֹּב אֶׁת ֲאׁשֶׁ ר עִָּתיד  כְת וְאֶׁת ֲאׁשֶׁ
ֲחֵרי כֵן, ב: ִׁשְבעַּת  20 לְִהיֹות אַּ ָּהָּ ז בַּע ְמנֹורֹות הַּ ִאיתָּ ִביִמינִי וְׁשֶׁ ר רָּ כֹוכִָּבים ֲאׁשֶׁ אֶׁת סֹוד ִׁשְבעַּת הַּ

בַּע ְקִהּלֹות. ְמנֹורֹות ֵהן ׁשֶׁ בַּע הַּ ְּקִהּלֹות, וְׁשֶׁ בַּע הַּ לְֲאֵכי ׁשֶׁ כֹוכִָּבים ֵהם מַּ  “"הַּ
 

אשר היה אי אליו נשלחו  שיוחנן הוגלה לאי פטמוס מהיסטוריונים כגון איוסיבוסידוע 
לספירה וכי הוא שוחרר  96בשנת  נוסאויבים פוליטיים של רומא, על ידי הקיסר דומיטיא

 , יוחנן הוגלה על ידי דומיטיאנוסככל הידועחודשים.  18 משם ע"י הקיסר נרבה כעבור
לכן יוחנן יכול לכתוב שהוא שותף לצרה משום שנתפס מבשר את הבשורה באפסוס. 

או לפחות הקיסר לא שלח אותו  ,ולסבלנות בישוע. הוא הוגלה לאי ולא היה שם בשליחות
אבל דווקא אותה רדיפה קשה וההגליה של יוחנן הובילו לאחד הספרים  .לשליחות

 -הוא כ של האי פטמוס ספר ההתגלות. שטחו - המדהימים ביותר בהיסטוריה האנושית
 לא בדיוק גן עדן., שימש כמושבת אסירים הוא גם אז, ורובו קרקע וולקנית "רקמ 35
 

צרות ורדיפות ואפילו הגליה לאי בודד הם לא תמיד דבר רע, ולפעמים  מה המסקנה?
את עצמו אלינו בצורה  אלוהים מאפשר לנו להגיע למקומות לא נעימים כאלה כדי לגלות

לב לכך שיוחנן לא מתלונן, אלא הוא מדגיש שהוא שותף לסבלנות  לשיםחשוב  מיוחדת.
הוא  ",כאן ועכשיו"לא מסתכל על ה יוחנן לאורך כל הספר. האסייתיותשל הקהילות 

למרות הסבל והוא מלא תקווה  שואב כוחות מנאמנות אלוהים בעבר, הוא חי את ההווה
 כאשר הוא מסתכל על העתיד.

 
י קֹול גָּדֹול כְקֹול ׁשֹופָּר" :10 וקפס ֲחרַּ ְעִתי ֵמאַּ מַּ דֹון וְׁשָּ אָּ רּוחַּ ְביֹום הָּ אַּת הָּ ְׁשרָּ יִיִתי ְבהַּ  ."הָּ

וכתוצאה  יוחנן לא בדה את הדברים מליבו, הוא חווה חוויה רוחנית עוצמתית. כל מה שראה
היה בהשראת הרוח. יוחנן אומר שהוא ראה את החזון הזה "ביום האדון"  ,כתב בספרמכך 

והביטוי הזה מופיע אך ורק כאן והוא שונה מיום ה' או היום הגדול אליו יוחנן והברית 
. לא ממש ברור למה הכוונה ויש כל מיני תיאוריות. החדשה מתייחסים במקומות אחרים

היום בו ישוע קם מן המתים וחלק מאמינים  ,ליום א' בשבוערוב הפרשנויות מייחסות את זה 
 שייתכן ואפילו מדובר בתקופה סביב חג הפסח. 

 
 הספר מתחיל. ולמעשה ,מתחיל תיאור החזון המדהים שיוחנן ראה כעתו

יוחנן שמע קול גדול כקול שופר.  .ולא בראיה החזון של יוחנן מתחיל דווקא בשמיעה
פעמים בספר ההתגלות וזה תמיד לפני שמשהו גדול עומד  22 -הביטוי "קול גדול" מופיע כ

שלו ולהתחיל לכתוב  "אייפד"אותו קול גדול אמר ליוחנן להוציא את ה 11 וקבפסלקרות. 
ואז, יוחנן מסתובב ומה שהוא רואה מתואר  .לשבע הקהילות את מה שהוא עומד לראות

 :16-12 וקיםפסב
ב, 12" ָּהָּ בַּע ְמנֹורֹות ז ִאיִתי ׁשֶׁ נִיִתי רָּ פָּ ֵבר ֵאלַּי, ּוכְׁשֶׁ ְמדַּ ּקֹול הַּ נִיִתי לְִראֹות אֶׁת הַּ בַּע  13 פָּ ּוֵבין ׁשֶׁ

ם דָּ ְרֵאה בֶׁן־אָּ ְמנֹורֹות כְמַּ ב עַּל ֲחזֵהּו. הַּ ָּהָּ ת ז גּור ֲחגֹורַּ יו וְחָּ ְרְגלֹותָּ ה ְמִעיל עַּד מַּ ֹּאׁשֹו  14 עֹוטֶׁ ר
בֶׁת ֵאׁש; לְהֶׁ לֶׁג, וְֵעינָּיו כְׁשַּ ן כַּּׁשֶׁ ר לָּבָּ ֹּׁשֶׁת 15 ּוְשעָּרֹו לְבָּנִים כְצֶׁמֶׁ גְלָּיו כְמֹו נְח נְִצְרפָּה  רַּ נֹוצֶׁצֶׁת ׁשֶׁ

ִבים. יִם רַּ ה,  16 בַּכּור, וְקֹולֹו כְקֹול מַּ ּדָּ ב ִפיִפיֹות חַּ רֶׁ ַּד יְִמינֹו ִׁשְבעָּה כֹוכִָּבים; ִמִפיו יֹוֵצאת חֶׁ ְבי
ּה." תָּ ה ִבגְבּורָּ ְמִאירָּ ׁש הַּ נָּיו כַּּׁשֶׁמֶׁ  ּופָּ
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רות, הפוקוס שלו מיד מופנה למה על אף שהדבר הראשון שיוחנן רואה הוא את שבע המנו
די ברור שהוא  ומההקשר ,שנמצא בין המנורות, או יותר נכון מי שנמצא בין שבע המנורות

בהמשך נבין ששבע המנורות מייצגות את שבע הקהילות אליהן יוחנן  רואה את ישוע!
 נמצא בקרבן. – ביניהןכותב. המנורות מפיצות את אור המשיח, והמשיח נמצא 

 
הביטוי בן האדם  מכאן יוחנן פונה לתאר את דמות בן האדם אותה הוא ראה בין המנורות:

הוא הביטוי בו ישוע כינה את עצמו פעמים רבות מאוד בברית החדשה והוא לקוח מספר 
 –אמנם יוחנן משתמש בביטוי בן האדם על מנת לתאר את ישוע  . 13דניאל פרק ז' פס' 

את עצמו, אך התיאור הוא כבר לא של אותו אדם פשוט ושברירי,  האדם כינההשם בו ישוע 
 !אלא של מישהו רב עוצמה, מלכותי, אלוהי, בלתי מנוצח ולא ממש ארצי

 
 את לבושו של הכהן הגדול עם החלוק והאפוד.  המעיל הארוך וחגורת הזהב מזכירים

 :6-5בפרק י' התיאור דומה מאוד לתיאור שדניאל מתאר 
א אֶׁת־ֵעינַּיּ֙ " ָּאֶׁשָּ֤ ז׃ ו ם אּופֵָּֽ תֶׁ ים ְבכִֶׁ֥ יו ֲחגִֻרַ֖ ְתנִָּ֥ ים ּומָּ ִּדִ֑ ּוׁש בַּ ד לָּבֹ֣ חַָּ֖ א וְִהֵנִ֥ה ִאיׁש־אֶׁ רֶׁ ֵָּאָ֔ יׁש  ו ְרִׁשִׁ֗ ֹו כְתַּ ָּתֹ֣ ּוגְוִי

ין נְ  יו כְֵעַ֖ ְרגְֹלתָָּ֔ יוּ֙ ּומַּ ֹּתָּ ע ֵֹּֽ ׁש ּוזְר יֵדי ֵאָ֔ קּ֙ וְֵעינָּיוּ֙ כְלִַּפֹ֣ ה בָּרָּ ְרֵא֤ יו כְמַּ נָָּ֞ ֹול ּופָּ יו כְקִ֥ רַָּ֖ ֹול ְּדבָּ ל וְקִ֥ ׁשֶׁת קָּלִָּ֑ ֹֹּ֣ ח
ֹון׃" מֵֽ  הָּ

 
ם הנוצצות כמו נחושת שנצרפה בכור מתארים את הטוהר והמלכות של ישוע וכך יהרגלי

 "ךמהתנ כל הדימויים האלה מוזכרים בספרי הנביאים. )כקול מים רבים( גם קולו העוצמתי
 כמו יחזקאל, דניאל ואחרים. 

 
שבעת  מתאר שישוע אוחז ביד ימינו שבעה כוכבים. יד ימין מסמלת כח וביטחון. 16 וקפס

 ,, הם שבעת המלאכים של שבע הקהילות. שוב20 וקהכוכבים, כפי שכתוב בהמשך בפס
לראות שלקהילות השונות יש מלאכים  ןהספר מדבר רבות על תפקידי המלאכים ומעניי

, של ישוע יוצאת חרב פיפיות חדה. חרב מסמלת מלחמה יוחנן ממשיך ואומר שמפיו שונים. 
אלוהים מדבר ודברים  –אך היות והחרב יוצאת מהפה אנחנו מיד נזכרים בכוח דברו של ה' 

בחרב  –קורים. כאן אנחנו מבינים שמדובר במלחמה רוחנית אותה ישוע ינצח בכח דברו 
 היוצאת מפיו. פניו של ישוע זוהרים כשמש המאירה בגבורתה!

 מה הייתי נותן כדי לראות את המחזה המדהים הזה. 
 

 :20-17 וקיםפס
ר:  17" לַּי וְאָּמַּ ַּד יְִמינֹו עָּ גְלָּיו כֵַּמת, וְהּוא שָּם אֶׁת י ְלִתי לְרַּ ר ְרִאיִתיו נָּפַּ א. ֲאנִי ”כֲַּאׁשֶׁ אַּל ִתירָּ

י. חַּ אֲַּחרֹון וְהַּ ִראׁשֹון וְהָּ י 18 הָּ יִיִתי ֵמת וְִהנֵה חַּ ֶׁת. הָּ ו ָּמָּ ְפְתחֹות ְׁשאֹול ו  ֲאנִי לְעֹולְֵמי עֹולִָּמים, וְִלי מַּ
ֲחֵרי כֵן, 19 ר עִָּתיד לְִהיֹות אַּ ֶׁה וְאֶׁת ֲאׁשֶׁ ִאיתָּ וְאֶׁת ֲאׁשֶׁר הֹו ר רָּ ֹּב אֶׁת ֲאׁשֶׁ אֶׁת סֹוד ִׁשְבעַּת  20 כְת

בַּע ְמנֹורֹות ִאיתָּ ִביִמינִי וְׁשֶׁ ר רָּ כֹוכִָּבים ֲאׁשֶׁ בַּע  הַּ לְֲאֵכי ׁשֶׁ כֹוכִָּבים ֵהם מַּ ב: ִׁשְבעַּת הַּ ָּהָּ ז הַּ
בַּע ְקִהּלֹות. ְמנֹורֹות ֵהן ׁשֶׁ בַּע הַּ ְּקִהּלֹות, וְׁשֶׁ  “"הַּ

 
עד עכשיו ספק מיהי אותה דמות בן האדם שיוחנן ראה בין המנורות, עכשיו הספק  אם היה

מתוך יראת  ,כמת מסתובב ורואה את הדמות, הוא נופל לרגליונעלם. מיד איך שיוחנן 
מעבר לכל  כבוד אדירה שנפלה עליו. אך אותה דמות מניחה את ידה על יוחנן ומבהירה לו

אני הראשון והאחרון והחי! היית מת והנה אני חי לעולמים ולי "  – ספק, מי הוא
 ".מפתחות שאול ומוות

ישוע מבהיר ליוחנן שזה הוא, הוא מצהיר על אלוהותו )הראשון והאחרון והחי( וגם על 
סמכותו על החיים ועל המוות. ישוע לבדו מחליט מי יחיה ומי לא, מי ילך לשאול ומי לא! 
בידיו של ישוע המפתחות לשאול ולמוות. האסוציאציה המידית של מפתחות היא שאם יש 

נקרא על קהילות להן ישוע מציג דלת , ם לקהילות השונותמפתח יש גם דלת... במכתבי
במכתב האחרון לקהילת פילדפיה, ישוע  .סגורות מדלתות ומזהיר (פילדלפיה) פתוחה
 :20-19פרק ג' פס'  התגלותבאומר 

ֹּר ִבְתׁשּובָּה. 19" ֲַּחז ץ ו ֵַּסר. לָּכֵן ֱהיֵה נְִמרָּ ֲַּאי ב אֹוכִיחַּ ו ֹּהַּ ַּד  20 ֲאנִי אֶׁת ֲאׁשֶׁר א ִהנְנִי עֹוֵמד ְלי
ְסעַּד ִאתֹו וְהּוא ִאִתי" לֶׁת, אֶׁכָּנֵס ֵאלָּיו וְאֶׁ ּדֶׁ ח אֶׁת הַּ ע אֶׁת קֹולִי וְיְִפתַּ לֶׁת וְדֹוֵפק. ִאיׁש כִי יְִׁשמַּ ּדֶׁ  הַּ
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כל המטרה של הכתובים היא להביא אותנו להבנה  ,הדברים שאנחנו לומדים עליהם כל
הם בגלל שישוע אוהב אותנו,  סורים שאנחנו עוברים בחיים האלההחשובה הזו! הסבל והיי

כדי לשים אותנו בפרספקטיבה הנכונה. כשאנחנו מבינים שלישוע בלבד יש את מפתחות 
להיות נמרצים ולחזור בתשובה. אנחנו  לינוע ,השאול והוא זה שקובע מי יהיה שם ומי לא

הוא עוד לא מתפרץ, הוא לא סוגר אותה ולא פותח  ,עדיין בשלב בו ישוע דופק על הדלת
 יבוא .לליבנו אותו להכניס שלנו להזמנה מחכה הוא. הוא נותן לנו את הבחירה .אותה
 .אותו להכניס הזמן זה עכשיו. יותר מאוחר כבר יהיה זה בו הרגע

 
ישוע אומר ליוחנן לכתוב את אשר "ראית"  ם(הקוד שיעורפירט ב יוסי) בפרק א' 19פסוק 

 את מתווה הספר כולו.  הוא למעשה מציירו "את אשר הווה" ו"את אשר עתיד להיות"

 זה החזון הראשון אותו  יוחנן תיאר בפרק א' .כלומר מה שקרה בעבר - את אשר ראית
 הוא ראה. 

  בזמן כתיבת הספר וזה יתואר ,זה מה שקורה עם הקהילות בזמן ההווה -את אשר הווה 
 בשני הפרקים הבאים.

  יא'.  -בפרקים ד' מתואר  לוגיוופחות או יותר בסדר כרונ ,העתיד –את אשר עתיד לקרות 
 

אך הסדר הוא כבר פחות כרונולוגי וזה  ,דברים עתידיים גם מתארים עד הסוף ב"פרקים י
 סיפורים אבל מזוויות שונות ובנקודות זמן שונות. פריותר התמקדות במס

 
בַּע ְמנֹורֹות  20פס'  ִאיתָּ ִביִמינִי וְׁשֶׁ כֹוכִָּבים ֲאׁשֶׁר רָּ מסיים את פרק א': "אֶׁת סֹוד ִׁשְבעַּת הַּ

לְֲאֵכי ׁשֶׁבַּע כֹוכִָּבים ֵהם מַּ ב: ִׁשְבעַּת הַּ ָּהָּ ז בַּע ְקִהּלֹות הַּ ְמנֹורֹות ֵהן ׁשֶׁ בַּע הַּ ְּקִהּלֹות, וְׁשֶׁ  ".הַּ
 

ששבעת הכוכבים מייצגים סוד שעכשיו נחשף וכי שבעת הכוכבים מייצגים את  ניתן להבין
מלאכים  אנחנו לא ממש יודעים.? מלאכי שבע הקהילות. מי הם בדיוק אותם מלאכים

פעמים בספר ההתגלות כיצורים שמיימיים. שבע המנורות מייצגות את  67כאמור מוזכרים 
( 2גם את שבע הרוחות של אלוהים )ישעיה יא'שבע הקהילות. שבע המנורות גם מייצגות 

ולכן ניתן לראות זאת כתיאור לקשר המיוחד שיש לישוע עם הקהילות השונות ונוכחותו 
 הקודש.  רוח –בקרבן דרך רוחו 

 
לא ממש מבינים מה הכוונה במלאכים של הקהילות ולמה בדיוק נבחרה הדרך למרות ש

שישוע הוא האדון של הקהילות. הוא דואג לקהילות, הן  הזאת בחזון יוחנן, כן ברור לנו
אך מטרתו היא לחזק את הקשר שלו איתן ואת  ,שלו, אכפת לו מהן, הוא ישפוט אותן

בשיעורים ווה לכתוב לשבע הקהילות. ין ולכן יוחנן קיבל את החזון וצאמונתן ונאמנות
 בימינו. םעל שבעת המכתבים לשבע הקהילות ומה אנחנו יכולים ללמוד מה נלמד הבאים

 
, למי אותו כתב מי מראה הוא, לספר הרקע הוא, הספר מתווה את מתאר' א פרק אם כן,

שלמרות פרק א' גם מראה  לאיזו מטרה ובאיזו סמכות, אבל מעבר לכל אלההוא נכתב, 
חווים כמאמינים ובמיוחד אם יגיעו תקופות בהן נלחץ מכל הכיוונים בגלל  והקשיים שאנ

עלינו להיות סבלניים , האמונה שלנו ואולי אפילו יגלו אותנו למקום בודד או נהיה במאסר
יוחנן לא רק קיבל חזון מדהים, הוא לא  במקום כל כך בודד וקשהולהתעודד, כי דווקא 

רק שמע את קולו האדיר של ישוע, הוא לא רק ראה את דמותו של ישוע במלוא הדרה 
האלוהי, ישוע לא רק דיבר אליו וגילה לו סודות נסתרים, אלא ישוע גם נגע בו ועודד אותו! 

 ו כל אחד מאיתנו ואם כך ישוע נהג עם יוחנןכמ, יוחנן מתואר כעבד ה' כמו שאר עבדיו
 כך הוא יכול לנהוג אם כל אחד מאיתנו בסיטואציות דומות בחיינו!


