
  1  

 

 'בספר ההתגלות פרק 
 המתכון לניצחון –לקהילות  המכתבים

 23.1.21( שני)לירון 
 
 

קוראים את תוכן המכתבים לשבע הקהילות שישוע ביקש מיוחנן לכתוב.  ג'-בפרקים ב' ו
וגם על גישות  ,על-על כמה דברים מעניינים ממבט לשים לבהמכתבים, חשוב  קריאתלפני 

לכל שם של קהילה יש המוצאים גם משמעות, אלה. פרשנות שונות שקיימות למכתבים 
 אולי נדבר על כל שם של כל קהילה כשנדבר עליהן בנפרד.

 
 לכל המכתבים יש מבנה דומה:

זוכרים את שבעת המלאכים של שבע  -" מלאך קהילת..."כולם מתחילים בברכה אל  .1
 ?הקהילות

 
תיאור כלשהו למשיח )רוב הכינויים הם מפרק אחד(. בכל אחד מהמכתבים כינוי /  .2

האוחז בימינו את "ישנו תיאור של המשיח. לקהילת אפסוס נאמר שהמשיח הוא 
הראשון והאחרון, אשר (. לזמירנה נאמר שישוע הוא "1 פסוק) "שבעת הכוכבים

 "הפיפיות החדהאשר לו חרב "(. לפרגמוס נאמר שישוע הוא 8 וק)פס "מת ויחי
(. אם נרצה, נוכל לרכז את כל אלה ולקבל תמונה מרשימה כל כך של 12וק )פס

,  אני סבור שיש קשר הדוק בין התיאור שיוחנן בוחר לכל קהילה המשיח. יתר על כן
 לבין המסר שהוא מעביר לה מיד אחר כך.

כמי למשל לתיאטירה מתואר המשיח כשופט שעינו כשלהבת אש ורגליו מנחושת 
שמוכן לרמוס. למה? משום שהם לא מוכנים לטפל בחומרה בדברים שקורים בקהילה 
והמסר הוא שאם הקהילה לא תטפל באלה הסורחים ותמשיך להרשות להוראת שקר 

 (.23וק פסלקלקל את הקהילה ישוע עצמו ישפוט ויהרוג את בניה הסוררים )
 

שהמפתח בידו כדי לומר לקהילה לעומת זאת לקהילה בפילדלפיה מופיע ישוע כמי 
 (.11-10, 7ג' הנאמנה הזאת שאיש לא יוכל לקחת אותם מידיו הבטוחות של אלוהים )

 
שצריך לשים אליו לב הוא לתיאורים של ישוע. כל אחד מהם  הדבר הראשוןאם כך, 

רחום וחנון ורב  -הוא מסר וכולם יחד מציירים תמונה נפלאה של משיח קדוש ואוהב 
  נו מתפשר עם החטא.חסד ושאי

 
 קטע המתחיל ב "אני יודע" .3

 
 פילדלפיהבזמירנה ו למעט –ביקורת כלשהי על הקהילה  .4

 
 אזהרה .5

 
 לשמוע אוזנייםהפצרה עבור אלה שיש להם  .6

 
 הבטחה לאלה המחזיקים מעמד .7

 
 

 מבחינת סדר ההופעה שלהם.  ביניהםיכולים להתחלף  7-ו 6בחלק מהמכתבים, סעיפים 
 

לגוף  -כל מכתב שנשלח לקהילה מסוימת נוגע גם לקהילות האחרות   -דבר נוסף חשוב 
נשלח  ,על כל המכתבים שבתוכו -ספר ההתגלות המשיח כולו. כבר ראינו בפרק א' ש

שאוזן מי "גם כאן, בתום המסר הייחודי לקהילה מסוימת, אומר יוחנן:  (.11, 3א' )לכולם 
 (. 22, 13, 6, ג' 29, 17, 11, 7)ראה ב'  "לו, ישמע נא מה שהרוח אומר לקהילות
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מי שיש  כללמשל, אבל מסביר מיד ש כלומר, יוחנן מביא את דברי ישוע לקהילה בסרדיס
 ".המנצח..."לו יכולת לשמוע שיקשיב ואז הוא מסיים בהבטחה כללית: 

עבר  אל ,מסוימת בגלל בעיה מסוימת שהייתה להקריאה לקהילה המעבר מ בעצם יש פה
פנייה לגוף המשיח. מדוע? כי הקהילות האלה באסיה הן דוגמה טובה עבור כולנו 
וכשאנחנו בוחנים אותן ראוי שנבחן גם את עצמנו, את הקהילה שלנו, כי יתכן מאוד 

ין לי שאנחנו סובלים מכמה מהבעיות שמיוחסות כאן לקהילות המוזכרות. בכל אופן, א
 ספק שאלוהים התכוון שנתייחס למכתבים האלה ברצינות ושנראה בהם מסר גם עבורנו.

 
למי ששומע את דבר האלוהים ומתגבר על  -, אלוהים מציב תנאי ברור להצלחה שלישית

הקשיים הבאים עליו. המסר פה הוא ברור: מצד אחד, יש מאבק אמיתי נגד השטן, נגד 
פשוט כי המאבק הזה, בייחוד כשהוא כרוך בקושי  מה שמתחולל אצלנו בלב. זה לא

ובסבל, גובה קורבנות. מצד שני, ההבטחה של אלוהים היא שהסבל לזמן מה שווה כי 
 בסופו אלוהים יעניק לנו ברכה מיוחדת.

 
מאז  –פרשנות נפוצה נוספת מדברת על כך שכל קהילה מייצגת תקופת זמן בהיסטוריה 

 תקופות זמן 7-ישוע, כך שלמעשה מדובר ב שהמכתבים נכתבו, עד לחזרתו של
אלה שדבקים בשיטת פרשנות זו בהיסטוריה אבל הן נמשכות בהווה ואל העתיד שלנו. 

להבנתם, הפרשנות הזו מסייעת להבנת התקופה בה  שכן ,מייחסים לה חשיבות רבה
אציג כאן ממש בקצרה את הפרשנות הזו, אך  אנחנו נמצאים ומראה לנו את חשיבותה.

-נתמקד במכתבים מזווית אחרת ונסתכל על הרלוונטיות של כל מכתב לכל קהילה אז 
יחד עם זאת, אני מאמין ששתי גישות הפרשנות לא סותרות אחת את השניה אלא  ובימינו.

ננסה להבין זאת ממש  אם -בכל מקרה  משלימות אחת את השניה וכי שתיהן רלוונטיות...
, אז אלה הם , אלא רק תיאור מאוד שטחי וזריזליותר מדי פרטים להיכנסבקצרה ומבלי 

 הקווים המנחים של פירוש המכתבים לפי תקופות היסטוריות:
 

 (7-1 'קהילת אפסוס )פרק ב
לספירה(.  34-70ית ישוע השמימה עד לחורבן בית המקדש )ימייצגת את התקופה מעל

זוהי ממש הקהילה הראשונה. תקופת השליחים. הבשורה התפשטה במהירות חרף 
 ההתנגדות והרדיפות. 

 
 (11-8קהילת זמירנה )פרק ב' 

לספירה. זו  313סביב שנת  –לספירה עד למאה הרביעית  70מייצגת את התקופה משנת 
 זו.היתה תקופה קשה מאוד עם רדיפות אכזריות מאוד ולכן גם דברי העידוד לקהילה 

-נרצחו כ 303-313עדויות היסטוריות מראות שבתקופת הקיסר דיוקלטיאנוס בשנים 
 ר.מאמינים בדרכים אכזריות ביות 870,000

 
 (17-12קהילת פרגמוס )פרק ב' 

. תקופה המאופיינת על ידי איחוד מסויים בין 1157עד  313מייצגת את התקופה משנת 
וויכוחים תאולוגים שונים בתקופה ההיא הקתולית.  הכנסייהעלייתה של  –הקהילה לעולם 

תים, נרות, מים הובילו לכינוס וועידת ניצאה הראשונה. בתקופה הזו פולחן של קדושים מ
 לשימוש נרחב בכנסיה. ונכנס ,קדושים איקונים ועוד

 
 (28-18קהילת תיאטירה )פרק ב' 

 הכנסייה. תקופה בה הקהילה האמיתית נרדפה על ידי 1157-1367בין מייצגת את התקופה 
צבעי הקרדינלים  –ברומא. תיאטירה היתה מפורסמת בצבעי הטקסטיל הארגמן שלה 

הקתולית. בתקופה הזו החלו הדיבורים על ישועה דרך מעשים ותרומות. מוסד ה יבכנסי
ה התבסס עוד ועוד ומעמד האפיפיור הועלה מעל זה של המשיח. נאסרה ייהכמורה בכנס

 רדיפות.הקריאה העצמית בכתבי הקודש. 
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 (6-1קהילת סרדיס )פרק ג' 
שאריות הקהילה האמיתית . מייצגת את שרידי / 1367-1517מייצגת את התקופה בין 

ששרדה את הרדיפות מהתקופה של תיאטירה. ניצני הרפורמציה החלו בתקופה זו על ידי 
אנשים כמו ג'ון וויקליף, אשר גם תרגם לראשונה את הכתובים מלטינית לאנגלית. כמובן 

 שניצני הרפורמציה האלה הביאו לרדיפות קשות נוספות כלפי הקהילה האמיתית.
 

 (13-7פיה )פרק ג' קהילת פילדל
ה הקתולית ייצגה בדיוק את י. הכנסי1517-1877אהבת האחים. מייצגת את התקופה בין 

לותר למעשה החל  1517יתה מלאה במרמה ובתככים. בשנת יההפך מאהבת אחים וה
למרות  באופן פומבי וברור את הרפורמציה ששינתה לחלוטין את ההיסטוריה המשיחית.

 ה. בסוף ימיו לותר גם עודד אנטישמיות קשה.יהרפורמציה, החטא המשיך לחגוג בכנסי
 

 (22-14קהילת לאודיקיה )פרק ג' 
 וטרם הסתיימה... 1877מייצגת את התקופה שהחלה בשנת 

אנחנו חיים בתקופה של הקהילה הפושרת, המאופיינת בתשוקה פושרת למדי להפצת 
וכל מה שאנחנו  Z -וה Y -שירים כי אנחנו חיים חיי שפע... דור ההבשורה. אנחנו מרגישים ע

רוצים אנחנו מיד משיגים. אוגרים אוצרות בארץ במקום בשמיים. זוהי הקהילה האחרונה 
זה העידן האחרון בו ישוע דופק בדלת ומחכה שנפתח... אחר כך כבר יהיה  ברשימה.

 מאוחר מדי. 
 

היתה סקירה קצת יבשה ומשעממת, אבל גם אם זו שיטת הפרשנות  זו אולי אם כן,
המועדפת עלינו וגם אם לא, הבנת המכתבים חשובה מאוד עבורנו ועלינו ללמוד מכל מה 

 שנאמר לכל קהילה וקהילה ולבחון את עצמנו, כאילו זה נכתב לנו. 
 

 7-1ההתגלות ב'  קהילת אפסוס –המכתב הראשון 
 ֶאת ֵאֶלה ַהְדָבִרים אֹוֵמר ָהאֹוֵחז ִביִמינֹו ֶאת ִשְבַעתֶאל ַמְלַאְך ְקִהלַת ֶאֶפסֹוס כְתֹב:  1”

ֲאנִי יֹוֵדַע ֶאת ַמֲעֶשיָך וְֶאת ֲעָמלְָך וְֶאת  2 ַהכֹוכִָבים, ַהִמְתַהלְֵך ֵבין ֶשַבע ְמנֹורֹות ַהזָָהב:
ּוָמָצאָת  וְֶשֵאינְָך יָכֹול לֵָשאת ַאנְֵשי ֶרַשע. ָבַחנְָת ֶאת ַהְמכַנִים ַעְצָמם ְשלִיִחים וְֵאינָם,ַסְבלָנּוְתָך 

נֶגְְדָך, ִכי ֲאָבל יֵש לִי ַטֲענָה  4 יֵש לְָך ַסְבלָנּות וְָסַבלְָת ִבגְלַל ְשִמי וְלֹא ָעיְַפָת. 3 אֹוָתם כֹוזְִבים.
לֵָכן זְכֹר ִמנַיִן נַָפלְָת וֲַחזֹר ִבְתשּוָבה וֲַעֵשה ֶאת ַהַמֲעִשים  5 ָעזְַבָת ֶאת ַאֲהָבְתָך ָהִראשֹונָה.

 ּוָבה.ִאם לֹא ַתֲחזֹר ִבְתש —ָאבֹוא ֵאלֶיָך וְָאִסיר ֶאת ְמנֹוָרְתָך ִמְמקֹוָמּה  ָהִראשֹונִים; ֶשִאם לֹא כֵן,
ֶֹאזֶן לֹו,  7 ַאְך זֹאת ִלזְכּוְתָך: ַאָתה שֹונֵא ֶאת ַמֲעֵשי ַהנִיקֹולִָסים ֲאֶשר ַגם ֲאנִי שֹונֵא. 6 ִמי ש

ֲאֶשר ְבגַן יְִשַמע נָא ַמה ֶשָהרּוַח אֹוֶמֶרת לְַקִהלֹות. ַהְמנֵַצַח, ֲאנִי ֶאֵתן לֹו לֱֶאכֹל ֵמֵעץ ַהַחיִים 
 "ֱאֹלִהים

 
 קראתי שפרשנים מסויימים מייחסים לשם אפסוס משמעות של "ראשון" או משהו "רצוי". 

זה שמתהלך  –התכונה של ישוע שמתגלה פה היא כזה האוחז בידו את שבעת הכוכבים 
בין שבע מנורות הזהב. ישוע הוא האדון של הקהילות, הוא אדון הקהילה וראשה. הוא 

הקהילות והוא מתהלך בין הקהילות. לא סתם ישוע משתמש  יידיו את מלאכמחזיק ב
 הוא מזהיר את קהילת אפסוס, שאם היא לא תחזור בתשובה 5 וקשהרי בפס ,בדימוי הזה

 הוא יסיר ממנה את המנורה. הוא היחיד שיש לו היכולת והסמכות לעשות זאת. 
 

הפסוקים הראשונים מונים את כל המאפיינים הטובים של הקהילה באפסוס, ואני חייב 
ים. הם לא יכלו לשאת ילהודות שהם מעוררים קנאה. האפסים היו סבלנים, אך לא סובלנ

אנשי רשע והכוונה היא לא לעובדי האלילים מהעולם, אלא לכאלה שהתיימרו להיות 
ל האדון ולא היו. המושג שליחים הוא מושג מאמינים, כאלה שקראו לעצמם שליחים ש

אלה שהיו עדים לו באופן אישי ונשלחו על ידו,  –השליחים של ישוע  12-שלרוב מתייחס ל
היו  אך גם אם זו לא הכוונה כאן, ברור מהטקסט שהאנשים שקראו לעצמם שליחים כאן

האפסים סבלו  הפצת בשורת האמת לא היתה האינטרס המרכזי שלהם. רשא ,שליחי שקר
הם עזבו את , ובכל זאת, דבר טראגי מאוד קרה בקהילה באפסוסלמען שם האדון. 
 .אהבתם הראשונה
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 מה הכוונה בלעזוב את האהבה הראשונה?
 שאול מפציר באפסים: 35 וקבמעשי השליחים כ' פס

יֵשּוַע,  ִלְתמְֹך ַבַחלִָשים וְלִזְכֹר ֶאת ִדְבֵרי ָהָאדֹוןַבכֹל ֶהְרֵאיִתי לָכֶם ִכי ִבְהיֹוֵתנּו ֲעֵמלִים כְָך יֵש "
 "‘.“טֹוב ָלֵתת ִמלַָקַחת’ֶשֲהֵרי הּוא ָאַמר 

 
 שאול באגרת אל האפסים שנכתבה בראשית דרכה של הקהילה באפסוס ,בהמשך

 :15אל האפסים א' משבח את האפסים על האהבה שיש להם לאחים: 
 "גַם ֲאנִי, ְלַאַחר ֶשָשַמְעִתי ַעל ֱאמּונְַתֶכם ָבָאדֹון יֵשּועַ וְַעל ַאֲהַבְתכֶם לְכָל ַהְקדֹוִשיםִמשּום כְָך "
 

מובילים פרשנים מסויימים להאמין  –פסוקים אלה בהקשר של הקהילה באפסוס 
"ואהבת לרעך כמוך"  ,יחד עם זאת ,שהכוונה באהבה הראשונה היא "ואהבת לרעך כמוך"

לא הראשונה, ולכן היא מתייחסת לדעתי לאהבה השניה ולא לאהבה  –זו המצווה השניה 
הראשונה. כמובן שלא ניתן לאהוב את רעי באמת אם אני לא אוהב את אלוהים באמת 

 ומבין את המשמעות של האהבה הראשונה!
 

הראשונה של  תהאהבהיא האהבה למשיח, הקשר עם המשיח.  שלנו האהבה הראשונה
פעמים רבות אנחנו כקהילה מלאים בכוונות טובות היא כמובן למשיח בלבד!  הקהילה

ואוהבות ועסוקים מאוד בלעשות טוב, נעים ונוח לחברי הקהילה, עסוקים מאוד בלהיות 
שם טוב ועדות נאמנה לשם האדון, אנחנו עסוקים מאוד בעבודת אלוהים אבל זונחים את 

 אהבה הראשונה והאמיתית מתקררת.הקשר עם אלוהים וה
 

כמו זוג נשוי שביחסים ביניהם הכל נראה טוב ומתפקד. הם מכבדים אחד את השני,  זה
ממלאים את הצרכים אחד של השני, עובדים קשה כדי לדאוג שלא ייחסר כלום אחד לשני 

סיפור אחר.  זה כבר אהבה ,אבל .ויש מעין יחסים טכנים של תלות הדדית ושיתוף פעולה
הגיע הזמן לעשות שינוי! אבל  אין אושר אמיתי, אין אינטימיות. אם אלה הנישואים שלכם

הוא מחפש את האהבה,  יותר חשוב מזה, שימו לב, שכשישוע חוזר לקחת את הקהילה
 האינטימיות ולא רק את המעשים. הוא מחפש קהילה אוהבת, לא רק קהילה מתפקדת.

 
וזר לשבח את קהילת אפסוס על כך שהם שונאים את מעשי הניקולסים. ישוע ח 6 וקבפס

על הניקולסים מדובר גם במכתב השלישי לקהילת פרגמוס. שימו לב שישוע לא שונא 
מי הם הניקולסים ומהם אותם מעשים שישוע  את הניקולסים עצמם, אלא את מעשיהם! 

 כל כך שונא ושגם האפסים שנאו ולא קיבלו?
ניקולסים יש ביוונית משמעות: ניקאו = כובשים, לאוס = עם / אנשים. כלומר ראשית, לשם 

האם זה היה השם שהם בחרו לעצמם או שמא השם שישוע בחר לתת כובשי האנשים. 
 לא ברור.  –להם 

 
ישוע מקשר אותם למחזיקים בתורת בלעם ויוסי ירחיב על כך  במכתב לקהילת פרגמוס

ע לנו על הניקולסים הוא שככל הנראה הם היו אנשים בפעם הבאה, אך ממה שכן ידו
שאהבו מאוד ידע ואינטלקט והאמינו שחסד אלוהים גובר על הכל ולכן הם לא כל כך 

הידע הפך לאליל בחייהם והם יכלו להתנהג צריכים לדאוג לצד המוסרי. במילים אחרות 
כפר על החטא, מ רק איך שרצו משום שחסד אלוהים גדול מכל חטא ולמעשה לא שהוא

 מבטל את מושג החטא וזוהי כמובן תורת שקר. שהואאלא 
 

ֶֹׁן לֹו,  מילים:ב 7 וקישוע מסיים את דבריו בפס כמו כל מכתב לשבע הקהילות אז "ִמי ש ֶֹׁ
ת  רֶֹׁ ָהרּוַח אֹומֶֹׁ ַמע נָא ַמה שֶֹׁ ץ ַהַחיִים יִשְׁ עֵּ ן לֹו לֱֶֹׁאכ ל מֵּ תֵּ ַח, ֲאנִי אֶֹׁ נַצֵּ ִהּלֹות. ַהמְׁ ר לַקְׁ ֲאשֶֹׁ

גַן ֱאֹלִהים." לספר בראשית, שם בגן האלוהים  –סיום זה מיד מחזיר אותנו להתחלה  בְׁ
הם גורשו מהגן כדי שלא יאכלו מעץ  ,לאחר שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת עמד עץ החיים.

החיים ויזכו לחיי נצח במצב החוטא! אלוהים רצה להגן עלינו. רק דמיינו לכם חיי נצח 
פיזי ו ל העולם הזה. חיי נצח עם חטא אין סופי, רוע אין סופי, כאב נפשי, רוחניבאווירה ש

אינסופיים... זה היה הופך למעין סיוט בלתי נגמר. אבל אלוהים רוצה לשקם את הכל ומי 
של אלוהים, בהתאם לתכניתו  בגן האלוהים, לצידויזכה בחיי נצח  שיחזיק מעמד וינצח

 המקורית משחר ההיסטוריה. 
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 המנצח הוא: מיהו המנצח? לפי המכתב לאפסוס
מישהו שלא יכול לשאת רשע וחטא בתוך הקהילה, מישהו שמוכן מישהו שיש לו סבלנות! 

לעבור רדיפות וקשיים ולא מתעייף! מישהו שלא עוזב את אהבתו הראשונה. מישהו, 
חוזר בתשובה וחוזר לאהבה הראשונה. מישהו ששונא תורות שקר  שכשמוכיחים אותו

 לידע ומבין נכון את חסד אלוהים. ומוצא את האיזון הנכון בין האמונה
 מה איתנו? האם אנחנו בצד המנצח או המפסיד? אזי יש גם מפסיד... ,אם יש מנצח

 
 11-8פרק ב' פסוקים  קהילת זמירנה -המכתב השני 

 ֶאת ֵאלֶה ַהְדָבִרים אֹוֵמר ָהִראשֹון וְָהַאֲחרֹון, ֲאֶשר ֵמת וַיִֶחי:ֶאל ַמלְַאְך ְקִהלַת זְִמיְרנָה כְתֹב:  8"
יְהּוִדים ’ֶשל ָהאֹוְמִרים  וְֶאת גִדּוָפם —ֶאלָא ֶשָעִשיר ַאָתה  —ֲאנִי יֹוֵדַע ֶאת ָצָרְתָך וְֶאת ָענְיְָך   9

ַאל ִתיָרא ִמְפנֵי ַמה ֶשַאָתה ָעִתיד לְִסבֹל. ִהנֵה ָעִתיד  10 וְֵאינָם ֶאָלא כְנֶֶסת ַהָשָטן.‘ ֲאנְַחנּו
ֲעֶשֶרת יִָמים. ֱהיֵה נֱֶאָמן ַהָשָטן לְַהְשלִיְך ֲאנִָשים ִמכֶם לַכֶֶלא כְֵדי ֶשְתנֻּסּו, וְִתְהיֶה לֶָכם ָצָרה 

ֶֹאזֶן לֹו, יְִשַמע נָא ַמה ֶשָהרּוַח אֹוֶמֶרת לְַקִהלֹות.  11 ַעד ָמוֶת וְֶאֵתן לְָך ֲעֶטֶרת ַהַחיִים. ִמי ש
 "ַהְמנֵַצַח לֹא יִנָזֵק ַבָמוֶת ַהֵשנִי.

 
במילה  מירנה ושורש השם הואככל הנראה על שם לוחמת יוונית בשם ז הוא השם זמירנה

 "מריר".
 

משום שבסוף הוא  ,ושוב, זה לא סתם אשר מת וחי. והאחרון ישוע מתואר כאן כראשון
 דבר שרק מי שניצח את המוות יכול להבטיח לנו! ,במוות השני יינזקמבטיח שהמנצח לא 

ישוע הוא נצחי והיות והוא אומר על עצמו דברים דומים למה שאלוהים האב אמר על עצמו 
י ”נְֻׁאם יהוה ֱאֹלִהים, “, ֲאנִי ָהָאלֶֹׁף ַאף ֲאנִי ַהָתו”": 8בפרק א'  ְׁיָבֹוא, ֱאֹלהֵּ ְָׁהיָה ו ַההֹוֶֹׁה ו
ָבאֹות.  הדבר מדגיש את אלוהותו של ישוע ואת האחדות שיש באלוהים! "“צְׁ

הוא מזכיר  ,ישוע גם מעודד את הקהילה שחוותה ועוד תחווה רדיפות קשותבדברים האלה 
 הוא מזכיר להם שהוא הראשון גם בהיסטוריה העתידית. –להם שהוא שולט בהיסטוריה 

ולכן הוא בשליטה מלאה ואותו לא ניתן להכחיד. הוא מעודד אותם  ,אבל גם הוא האחרון
לא לפחד מהמוות, משום שהוא ניצח את המוות והמוות השני לא  – להיות נאמנים עד מוות

יזיק להם! ישוע לא סתם אומר להם "אל תדאגו, יהיה בסדר", אלא הוא סבל רדיפות 
עד המוות המר על הצלב, אבל אז הוא גם קם לתחייה  ,כמוהם, הוא החזיק מעמד עד הסוף

וא מבין את סבלם, אלא יש לו גם ולכן לא רק שהוא מבין על מה הוא מדבר, לא רק שה
 את הסמכות לעודד אותם ולהבטיח הבטחות שניתן לקיימן!

 
 דברים: 3-ואת הידע שלו הוא מחלק ל ,את הקהילה בזמירנה ומכיר ישוע יודע

הוא יודע את צרתם, הוא יודע את עניים, הוא יודע את גידופם של אלה הקוראים לעצמם 
אנחנו לא יודעים בדיוק מדוע הקהילה בזמירנה  השטן.יהודים, אך למעשה הם מכנסת 

ככל הנראה בעקבות סנקציות כלכליות נגד מאמינים בעיר  .היתה עניה מבחינה חומרית
 הם למעשה עשירים מאוד.  )בישוע( יתה כה פגאנית, אך ישוע מעודד אותם, שבוישה

 
כיצד אנחנו  מאמינים.  סנקציות כלכליות הן בד"כ אחד הצעדים הראשונים ברדיפה נגד

בכסף  ?נתמודד עם עוני? במיוחד אם זה עוני שנובע מאמונתנו? במה נבחר ביום המבחן
היו שורשים לרדיפות הקשות על קהילת זמירנה  ככל הנראה או בנאמנות לאלוהים?

יהודים. יתכן מאוד שהיו אלה אנשים יהודים בעיר שרדפו אותם, אך ישוע מוקיע אותם 
ם שהם אולי היו שייכים בדם לעם היהודי, אך הם שנאו את המושיע שלהם ודחו את משו

והצרה  מופיע עידוד יחד עם אזהרה שאנשים יזרקו לכלא לצורך "ניסיון" 10 וקבפסאנשיו. 
 למה עשרה ימים? מה המשמעות כאן? ימים. 10הזו תימשך 

 סיבות: פריכולות להיות לכך מס
 :15-12דניאל א' עשרה ימים היה פרק הזמן של "המבחן של דניאל".  ,האחת

ה׃ 12" יִם וְנְִשֶתֶּֽ ה ּוַמָ֥ ים וְנֹאכְָלֶ֖ נּו ִמן־ַהזֵרִֹעִ֛ ה וְיְִתנּו־לָָ֜ ים ֲעָשָרָ֑ יָך יִָמִ֣ וְיֵָר֤אּו  13 נַס־ָנָ֥א ֶאת־ֲעָבֶדֶ֖
ים  ינּו ּוַמְרֵאהֶ֙ ַהיְלִָדֵ֔ יָךֶ֙ ַמְרֵאֵ֔ יָך׃לְָפנֶֶ֙ ה ִעם־ֲעָבֶדֶּֽ ה ֲעֵשֶ֖ ר ִתְרֵאֵ֔ לְֶך וְַכֲאֶשִ֣ ג ַהֶמָ֑ ת ַפְתַבִ֣ ים ֵאֶ֖ כְִלֵ֔ ִֹ֣  ָהא

ה׃ 14 ים ֲעָשָרֶּֽ ם יִָמָ֥ ר ַהזֶָ֑ה וַיְנֵַּסֶ֖ ם לַָדָבִ֣ ע לֶָהֶ֖ ה ַמְרֵאיֶהםֶ֙  15 וַיְִשַמָ֥ ה נְִרָא֤ ים ֲעָשָרֵ֔ ֹוב  ּוִמְקָצתֶ֙ יִָמִ֣ טֵ֔
ר  י ָבָשָ֑ לְֶך׃ּוְבִריֵאֶ֖ ג ַהֶמֶּֽ ת ַפְתַבָ֥ ים ֵאֶ֖ כְִלֵ֔ ִֹ֣ ים ָהא  "ִמן־ָכל־ַהיְָלִדֵ֔
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היה מותר להכניס למעצר אזרחים רומים  הרומיםבנוסף, יש חוקרים שסבורים שלשוטרים 
ללא כל משפט ובתנאי שתקופת מעצרם לא תעלה על עשרה ימים. יתכן שזו כוונתו של 

ים הסובלים ומפנה אותם להבטחה של יוחנן. כך או כך, יוחנן רוצה לעודד את המאמינ
". מהו אותו מוות שני? אתם לא תסבלו מהמוות השני", אומר ישוע, "אל תדאגוישוע. "

אגם האש. ומי שלא נמצא כתוב בספר  –זהו המוות השני ": 14בפרק כ' הוא מוזכר 
 ".החיים, הושלך אל אגם האש

 
 היינו מגיבים אם מישהו היה שם עלינוומה איתנו? כיצד היינו סובלים רדיפה שכזו? איך 

בלי שום סיבה?  ימים 10-סנקציות כלכליות בגלל אמונתנו או סתם זורק אותנו לכלא ל
ולקבל  להיות נאמן עד מוותישוע קורא לקהילה בזמירנה וגם לנו  איך היינו עוברים את זה?

 את עטרת החיים.
 

ָהרּוַח "מילים המכתב מסתיים כמו שאר המכתבים ב ַמע נָא ַמה שֶֹׁ ֶֹׁן לֹו, יִשְׁ אז ִמי ש ֶֹׁ
נִי ֶֹׁת ַהשֵּ ֵּק ַבָמו ַח ל א יִנָז נַצֵּ ִהּלֹות. ַהמְׁ ת לַקְׁ רֶֹׁ שישמע מה שהרוח אומרת  ול. מי שאוזן "אֹומֶֹׁ

 לקהילות.
 

 תוכחה. מה חסר לנו במכתב הזה לקהילת זמירנה?
ומעניין לראות שדווקא הקהילה הכל כך סובלת,  ,ישוע לא מוכיח את הקהילה על דבר

 נשארת נאמנה ולא נשברת. ישוע עסוק בעיקר בלעודד סובלת מעוניהצרות, הרדופת 
 אותה ולחזק אותה! 

 
קוראים מה עובר על הקהילה בזמירנה, אין לנו שום סיבה לקנא בה! אם היו נותנים כש

לא היינו  ,או כל קהילה אחרת בארץ לבין קהילת זמירנה לנו לבחור בין קהילת הדרך
קד במקור תמקהילת זמירנה יכלה לה מתלבטים בכלל! אבל דווקא דרך הרדיפות והצרות

התקווה האמיתי, בהבטחות ובאחד הנצחי! אני רק יכול להתפלל ולקוות, שביום שהצרות 
 נהיה כקהילת זמירנה. יופיעו אצלנו

 
 המכתב לקהילת זמירנה המנצח הוא:לפי  אם כן,

עשיר באלוהים למרות צרותיו ועוניו, לא חושש מסבל, נאמן בעת צרות ורדיפות, עומד 
 בנסיונות, לא חושש מהמוות השני כי בטחונו באחד שניצח את המוות!

 
 


