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  סקירה - ההתגלות
 (עובדיה יוסי)

 
ה' ששופכים אור על  בדבר נוספים מקומותמ נקרא גם ספר ההתגלות לימוד במהלך

 .ועוד יחזקאל ספר, דניאל מספר למשל,, זההכתוב בספר 
 

  3-1א'  התגלות
יּכ  לֹו ָהֱאֹלִהים  ַתןֶׁשּנָ  יחַ ָּמׁשִ הַ  עַ ׁשּוי   תּגַּלּוִהת  " אֹות לֲַעָבָדיו ֶאת אֲ  ד  יֹות  רׁשֶ ל ַהר  ָצִריְך לִה 
ָרהּבִ  ה  ִעידׁשֶ ו הֹוִדיַע ל ַעב דֹו יֹוָחנָן  כֹוָאַמל  יַדּב   לַחׁשָ  אּו. ו המ   עַ ׁשּוי   תּוֱאֹלִהים ו ֶאת ע ד ַברּד  ֶאת  ה 
יַאׁש  . הָארָ  רׁשֶ אֲ  לּכָ, ֶאת יחַ ָּמׁשִ הַ  אּקהַ  ר  יַאׁש  ו   ֹור  ִעיםּׁשהַ  ר  יּדִ ֶאת  ֹומ  ר  ִריםׁשו   הּוָאבּנ  הַ  ב  ֶאת  ֹומ 
 ק רֹוָבה ָהע ת." יּכִ , ָּבּה בּותּכָהַ 
 

 .פטמוס באי היה הוא כאשר לו נתן' שה ההתגלות את מתאר ,זה ספר שכתב ,השליח יוחנן
 כלומר בגלל אמונתו. ,שהוא היה שם עקב המשיח מצוין ,9בפסוק  ,בהמשך
על  סדומיטיאנושלט הקיסר  ,לספירה 95ככל הנראה בסביבות שנת  ,זמן באותו

המאמינים, וחלק מהסיבה לכך  הגביר את הרדיפות כנגד דומיטיאנוס .האימפריה הרומית
הפולחן לקיסר. התואר שהוא נתן לעצמו היה: אדון  את)חיזק, הגביר(  עציםהשהוא  ההי

. כמובן שהמשיחיים לא יכלו לעשות זאת ולכן לו דרש מהאנשים להשתחוות  הואוואל, 
 חברמת שבו אזורב נמצאש פטמוסקיסר הגלה את יוחנן לאי  אותו .גברה נגדםהרדיפה 

כתיבת  בזמן .(היום של טורקיה) הקטנה אסיה על ומשקיף, האגאי לים התיכון הים
 .ןעונשי כמושבת שימש האיהאיגרת 

 

 
 

 ?הספר כותב, השליח יוחנן מיהו
 3יוחנן,  בשורת: החדשה בריתב ספרים 5הוא כתב  .ישוע של האהוב תלמידו היה יוחנן

, 90כבר בערך בן  היה הואכש כתב הוא ההתגלות ספר את .ההתגלות ספרו  יואיגרות
 .פטמוסבאי  הוא היה בצרה, בגלות שהוזכר לעיל,וכפי 

 
 הספר שם
 הקדוש יוחנן של ההתגלות'הספר הוא  שםברוסית  וגםג'ימס באנגלית  קינג תרגוםב

 מעניין ההתגלות של יוחנן אלא ההתגלות של ישוע המשיח אל יוחנן. איננה זו אז, 'האלוהי
 שעומדת ההטרגדי לא היאזו , והכוונה במילה אפוקליפסה היא ביוונית התגלות שהמילה

 .יםשנסתר הדברים גילוי, יפהחשה אלא הימים באחרית לבוא
 

)אם כי  על העולם לבואשעומדים  נותלא על טרגדיה או אסו הואההתגלות  ספר אם כך
שעומדים לקרות  ,מגלה והיםשאל הדברים אודותאלא על  הוא בהחלט מתאר אותם(

 שעתיד מה את לעבדיו להראות כדי המשיח ישוע של ההתגלותזו  בעולמנו באחרית הימים.
 .לקרות

 

 פטמוס
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 הקורא אשרי
 הנבואה דברי את השומעים ואשרי הקורא"אשרי  :מעניין מאוד דברכתוב  3 בפסוק

 ..."בה הכתוב את ושומרים
 דברי את ששומע ומי שקורא מי שמבורך: שכזאת הבטחה עם' ה בדבר היחידי הספר זהו

 הכתוב משמיעתוהבטחה מאלוהים, שאנו נצא מבורכים מקריאת הספר כאן  נהיש .הספר
 לקרוא רק מספיק לא. הכתוב את לעשות לשמור גם שעלינו - נוסף משהואך כתוב  !בספר

 .הכתוב את לעשות לשמור גם עלינו, לשמוע רק או
 

יַאׁש  . בּנָ גַּכ   אּבָ "ִהנ נִי : 15ט"ז  פרקבמדגיש את זה  יוחנן רׁשו   ֹוק דּׁשהַ  ר  י ל ְך  ןּפֶ , גָָדיוּב  ֶאת  ֹומ 
א וָתֹו." ּוָערֹום ו יִר   ֶאת ֶער 

ר.  אּבָ ִהנ נִי ”: 7כ"ב  פרקב וגם יַאׁש  ַמה  רּׁשהַ  ר  יּדִ ֶאת  ֹומ  ֶ הַ  ֶפרּס  הַ  לׁשֶ  הּוָאבּנ  הַ  ב ר   .“הּז
  .הנבואה דברי את לעשות והשומר עמהשו, הקורא יהיה מבורך אכן

 
 :19פסוק  'א בפרק נמצא ספרמבנה הל המפתח פסוק

יות  רׁשֶ הוֶה ו ֶאת א   רׁשֶ ָרִאיָת ו ֶאת א   רׁשֶ ֶאת א   תֹבּכ  " ֵריַאָעִתיד ִלה   ֵכן," ח 
 מה ואת שקורים הדברים את, ראה שהוא מה את הכתב על להעלות מצטווה יוחנן

 :הספר מבנה את מהווה בעצם זה פסוק .לקרות שעתיד

 עבר –שהוא ראה  מה. 
 הווה –הקורים  הדברים. 
 עתיד. – תלקרו שעתידים הדברים 

 
 ההתגלותספר  חלוקת

 

 ג' –' ב 'א פרק
(2- 3) 

 כ"ב –' ד
(4-22) 

 עתיד הווה עבר זמן

 נושא

 הדברים
 ראית אשר

 הווה אשר ואת
 להיות עתיד אשר ואת

 ההתגלות
 ישוע של

 ליוחנן

 המכתבים
 הקהילות לשבע

 
 החותמות 7
 השופרות 7
 הקערות 7

 

 זעם  -הגדולה  הצרה
 מהשמיםאלוהים נשפך 

 שנים.  7במשך 

 144,000  .החתומים 
 העדים.  שני 
 החיה ותו החיה. התנין , 

 הזונה הגדולה  משפט
 מבבל. 

 השה.  חתונת 

 הר מגידו ושיבתו של  קרב
 האדון. 

 ומלכות השטן כבילת 
 .השטן מפלת. האלף

 האחרון המשפט. 

 וארץ חדשים שמים 
 .חדשה

 פסוק
 מפתח

 19א' 
 ."כן אחריאת אשר ראית ואת אשר הווה ואת אשר עתיד להיות "כתוב 
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 ולפרש לנתחיותר להבנה, לכן חשוב  ותקש מהן חלק ;יש הרבה סמליות ואלגוריה בספר
 משמעות להבנת כמפתחהחדשה  והבריתספרי התנך  בשאר שימוש תוךאת הספר 

שעתידים להתרחש, ישנן  אירועיםשרוב הדברים הכתובים בספר הם  בגלל .הדברים
הבנות שונות בקשר למאורעות העתידים  ןישנובקשר להבנת הדברים  למיניהןמחלוקות 
 .הבנתנו לפי הדברים את להציג ננסה, )יוסי ולירון( אנחנו להתרחש.

 
 .העבר על כלומר את מה שהוא ראה, שיכתוב ליוחנן אומר ישוע הראשון בפרק

 (.כאן הכתוב על לעומק יותר יכנס לירון הבא בשבוע)
 

. הקהילות לשבע אומר הוא אשר את שיכתוב ליוחנן אומר ישוע והשלישי השני בפרק
הנוכחי  המצב על, ההווהעל  רבמד הזה החלק(. הזה בספר שביעיות הרבה: יש לב שימו)

 .הדברים את כתב שיוחנן בזמן ששרר
 
 האפיונים מה, עושות הקהילות מה מציין ישועהקהילות  לשבע האל במכתבים כללי אופןב

 מדרך שסוטה עושים שהם מה את מציין גם הוא אך, ןעל פועל ןאות משבח הוא, ןשלה
 .בתשובה לחזור להם וקורא אותם וכיחומ הישר

 

 
 

 אזור שבע הקהילות. עלממש משקיף  פטמוסלראות את האי  אפשר
 אפסוס קהילת .ראשוןה המכתב את אליה מפנההקהילה שישוע  היא אפסוס קהילת

 40-כ זה נכתבשל שאר הקהילות, ממנה צמחו הקהילות האחרות.  האםקהילת  תהיהי
 הקהילה .השליחים מעשי בספרשמסופר  כפישנה מאז ששאול השליח ביקר שם 

 המעשיםו התוכניות, נכונה שלהם הדוקטרינה. נוספות קהילות והולידה, וגדלה התרחבה
 כמה. הראשונה האהבה את עזבו הם :כלפיהם אחת טענה יש לישוע אך, טובים שלהם
 אם, הראשונה האהבה את לאבד לא שנישמר ומתבססים מתרחבים אנו שכאשר חשוב

 .כפרטים זה אם או כקהילה זה
 

את תקופת  צגותימי ןה .יותר גדול משהו גם מייצגות הזמן באותו שהיו הקהילות שבע
 רוח כאשר, תקופת הקהילה זוהי התקופה מאז שהקהילה נוסדה בחג השבועות .הקהילה
. 'הילקחות'ב ועד שהיא תילקח להיות עם ישוע ;הראשונים המאמינים על צלחה הקודש

ולעשות אותם,  הקהילות שבעאת  שבחלשים לב לדברים שישוע מ חייביםגם אנחנו היום 
כדי שגם אנחנו , דורש מהם לשנות ולחזור בתשובה ישועש דבריםל לב שיםל במיוחדאך 

 נוכל להיות רצויים לפניו.
 

. לבוא שעתידים הדברים על מדבר והוא, הספר של השלישי לחלק עוברים הרביעי בפרק
יוחנן לא ששימו לב  וכותב את מה שהוא רואה. ,אל העתיד ,לשמים נילקח יוחנן' ד בפרק

נלקח לעתיד להתבונן על  הוא אלאהדברים שעתידים לקרות,  למנבא כאן בחזון ע
 לזכור יש .עתידיים עדיין הם כי אם, מתרחשים אותם רואה ממש הוא. האלה המאורעות
 .כמונו בזמן מוגבל אינו שאלוהים
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 השמימה נלקח שיוחנן בכך מתחיל' ד פרק .קרה לא עדיין ילךוא' ד מפרק כתוב אשר כל
 הכיסא את זה רואה שיוחנן ראשוןה דברה .כן אחרי להיות צריך אשר את לו מראים ושם
עם  ספר מגילתהוא רואה  לאחר מכן .לכיסא מסביב שקורה מה ואת, עליו שיושב מי ואת

 כאן מתרחשים דברים ,בשמייםכאשר כל אחד משבעת החותמות נפתח  ,שבעה חותמות
 .האדמה פני על
 

 
 

 144,000 יוחנן מדבר על שבה, פאוזה ,הפסקה ישנה לשביעי השישי החותם בין - לב שימו
כאן כאשר  וגם, השופרות תאת שבע מהווההשביעי  החותם החתומים ועל ההמון הרב.

 הפסקה נהתוקעים בשופרות דברים קורים בארץ, ובין השופר השישי לשביעי יש המלאכים
 של זעםה השביעי מהווה את שבע קערות השופר נוספים. אירועים יםמתואר שבה נוספת

וכמו החותמות והשופרות,  בארץ האנשים על שיורדות האחרונות המכות שבע שהןאלוהים 
 .בארץ דברים מתרחשים הקערות את שופכים המלאכיםכש כל פעם

 
 המלחמה מתוארת בוועד פרק י"ט ש ,הספר שלהראשון  החותם נפתחכאשר  ו' מפרק

תקופה  הנביא מדבר במקצת על וירמיה גם .'הגדולה הצרה' תשנקרא תקופהזו  ,הגדולה
הּכָ יִןַא֣מ   אּוַהה   ֹוםּי  גָ֛דֹול הַ  יִּכ  "֗הֹוי : 'יעקב צרת' 7' ל' בירמהוא קורא לה ו זו, ה ִהי֙א  ּומ ֹ֑ ת־ָצָר  ו ע ֵֽ

ב  ּנָ מִ ּול יֲֵַֽעק ֹ֔ ִ  הֶּמ   ׃"עַ ּוָׁש ֵֽ י
 

יֶהּתִ  זָא יּכִ ": כצרה הגדולה 21"ד כ מתי בבשורת האל ימים מתאר ישוע  דֹולָהּג ָצָרה  ה 
א מֹוהָ ּכָ ל א ָהי ָתה  רׁשֶ אֲ  ר  יֶהּתִ ל א  ףַא, הּתָ ָהעֹוָלם ו ַעד עַ  יתׁשִ מ   ."מֹוהָ ּכָ ה 

, זה יהיה הזמן של תהתה כמויאומר שתבוא תקופה בהיסטוריה האנושית שלא הי ישוע
בהיסטוריה  ביותרוהקשים  החשוכים ימיםההצרה הגדולה יהיו  ימיהצרה הגדולה. 

 העולם. אלוהים שופך את זעמו על זהו הזמן שבו ,ההתגלות בספר כתובש וכפיהאנושית. 
 

 של מקורה הואבין הצרות שאנו חווים עכשיו לצרות שיהיו בעת הצרה הגדולה,  ההבדל
הצרות עכשיו זה החטא והשטן, מקור הצרות בעת הצרה הגדולה יהיה  מקור .הצרות

 .אותו שדחה העולם על שיבוא הצודקמשפט אלוהים 
 
 



 6מתוך  5עמוד 

 

 :הגדולה הצרה בזמן לצרות מטרות שתי ישנן
 ענישה. 1
 חזרה בתשובה – שיקום. 2

בחסדו לא שופך את זעמו בבת אחת על העולם, כי אז אף אחד לא היה נושע.  אלוהים
ועוד  עודחסדו  ברוב לאנשיםאלוהים עושה זאת במהלך שבע השנים, וזאת כדי לתת 

בתשובה. עקב כך המוני אנשים יגיבו בחיוב לקריאתו  זור, לחבסוף ממש אפילו, הזדמנויות
לקרוא בספר על המוני המונים שמגיעים לאמונה בעת הצרה הגדולה,  וניתןשל אלוהים, 

 כל כך הרבה שיוחנן אפילו לא יכול לציין את מספרם.
 

 הספר סוף
 ."מגידו הר"מלחמת  ,הגדולה במלחמה מסתיימת הגדולה הצרה
 כמובן הואו, וצבא השמים למלחמה הגדולה הז בראשלארץ בגבורה ובכבוד,  ישוב ישוע
 מלכות בזמן ויכבול את השטן לאלף שנים כדי שלא יתעה עוד את הגויים. במלחמה ינצח
 שנקראת התקופה זוהי - הקדושים ימלכו איתו ויחד אדמות עלי ישלוט המשיח השנים אלף
 ולהילחם הגויים את להתעותושוב יצא  לזמן מה ישוחרר השטן מכן לאחר. המשיח ימות
 לאגם האש והגופרית ךויושל, לתמידהפעם  אךשוב השטן יובס  .אלוהים אנשי כנגד

 '.הגדול הלבן הכיסא'משפט  האחרון המשפט יתקיים אז .לעולמי עולמים
 תרדירושלים החדשה  הקודש עיר, חדשה וארץ חדשים שמים יברא אלוהים מכן לאחר

 זהו הנצח. כאב וזעקה לא יהיו עוד. ,חדש. מוות הכל. אלוהים יעשה מהשמים
 

 ישוע
 לֶףָאֲאנִי הָ ”(:  8א' ) 'והתו האלף' הוא .ישוע מיהו על הרבה ללמוד ניתן בספר ההתגלות

י”נ ֻאם יהוה ֱאֹלִהים, “, וּתָ ֲאנִי הַ  ףַא  “צ ָבאֹות. ַההֹוֶה ו ָהיָה ו יָבֹוא, ֱאֹלה 
אוּתָ ו הַ  לֶףָאֲאנִי הָ ”(: 6כ"א ) 'והאחרון הראשון' הוא והיה  הוההו' הוא ."כ לִיתּתַ ו הַ  יתׁשִ , ָהר 

 .'ויבוא, אלוהי צבאות
 

 בבשורות הוא היה אדם רגיל, .בבשורות מאשר אחרת בצורה מופיע ישועההתגלות  בספר
הוא עליון  כאן ישוע הוא המשיח שקם מהמתים ולובש כבוד. .ובעוני בענווה באשעבד ה', 

א תּו" (:5' א) .והדר גבורה בכבוד ובא למלכי ארץ  ִתיםּמ  הַ  כֹורּב  , ֱאָמןּנֶ ָהע ד הַ  יחַ ָּמׁשִ הַ  עַ ׁשּוי   מ 
 ."ֶרץָאו ֶעל יֹון ל ַמל כ י הָ 

 
 לפתוח שראוי והיחיד, טבוח כשה ישוע את רואה הוא לשמים עולה יוחנן כאשר' ד בפרק

, כמלך חוזרכמלך המלכים ואדון האדונים. הוא  ישועמתואר   הספר בסוף .החותמות את
 ישוע ,החדשים ץרובא בשמים .הגדול הלבן המשפט בכס המתים את ומתייצב לשפוט
 .הכליהיה המרכז של 

 
ר.  אּבָ ִהנ נִי ”: 7 בפסוק אומר ישוע האחרון בפרק יַאׁש  ַמה  יּדִ ֶאת  ֹומ רּׁשהַ  ר   לׁשֶ  הּוָאבּנ  הַ  ב ר 

ֶ הַ  ֶפרּס  הַ   . דברו על ולשמור לשקוד עלינו ולכן, מהר יבוא ישוע .“הּז
 

 ?הכלה זאת מי .והכלה הרוח שאומרים מה את אומר יוחנן 17כ"ב  בפרקהסוף  לקראת
)נעמיק בזה יותר בהמשך  .לא מוזכרת הקהילהמעניין שמאז פרק ג'  .הקהילה היא הכלה

ִרים:  הּכַּלָ ו הַ  חַ ּו"ָהר ?והכלה הרוח אומרים מהו. השיעורים( עַ ּׁשו הַ !“, ֹואּב”אֹומ  י אַמר נָא  ֹומ 
אּצָ הַ !“; ֹואּב” ִ  מ  ץ י ִ נָא ַמיִם חַ  חּקַ יָבֹוא נָא, ו ֶהָחפ   ."םּנָ חִ  יםּי
 

 "!"אמן בוא נא האדון ישוע 20ואומר גם הוא בפסוק  אליהםמצטרף  יוחנן
 ולהתפלל בסבלנות להתאזר חשוב, הזה הספר את ובמיוחד' ה דבר את קוראיםכש

לקוחות מחצאי  ןכל בסיס או שה ןשאין לה ןלמיניה לספקולציות חרות לקחת ולא, להבנה
ואם נהיה בזמן ההתרחשויות של הכתוב בספר  ,לא בידינו העתידהכי חשוב,  אבל אמיתות.

עלינו  הזה או לא, זה לא תלוי בנו )אני אישית חושב שלא נהיה(, ואין לנו מה לדאוג על כך.
 רק לסמוך על אלוהים, כמו בכל דבר אחר.

 
 



 6מתוך  6עמוד 

 

 
 

 אלוהים לפני שלנו היומיומית ההליכה על מה כן עלינו לדאוג ולשים לב?  עלאם כן, 
 

 22-20' א פיליפים
א םּב  "ו ז את  ָ ל צִ  ֶהת   ןּכ  ָתִמידּכ ע ז,  כָלֶׁשּב   אּלָ, אֶ ָברּדָ  םּב ׁשּו ׁשא בֹו אֶׁשּל  ו ִתק וִָתי  הּקָ ָהֲעמֻ  ִתיִּפּי

י חַ ִפיּוגּב   יחַ ָּמׁשִ הַ  לּגַּד  , י רֹוַמם ו יִת  הּתָ עַ  םּגַ ַ , ִאם ַעל־י ד  י מֹוִתי. יּי ן, ל גַ ו ִאם ַעל־י ד  , יִדיּדִ  יּב  ה 
יֹות  יֹות  ְךַא ֶרוַח. ֹוּוׁשרּפ   תּו, ו לָמיחַ ָּמׁשִ הַ  ֹוּוׁשרּפ  לִח  י זֶה  — ףַּבּגּוִאם לִח  ֲעבֹוָדה  ִבילִיִּבׁש  ֲהר 

ָ ֹורִ ּפ  ..."הּי
 
כדי  ,כאן לעשות מה לי יש חי אני עוד וכל, אליו הנאמנים את תמיד מחפש' ה

 שדרך חיי ירומם ויתגדל המשיח.
 
 


