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 29-18' ב פרק התגלותה ספר
 תיאטירה לקהילת המכתב

 6.2.21)יוסי עובדיה( 

 
 תחילה  אך, תיאטירה לקהילת יוחנן באמצעות כותב שישוע באיגרת נתמקד זה בשיעור

 ההתגלות את מתאר ,הספר כותב ,השליח יוחנן אחזור בקצרה על מה שלמדנו עד כה.
 .אמונתו בגלל לשם אותו הגלה דומיטיאנוס הקיסר. פטמוס באי היה הוא כאשר לו נתן' שה
 

 :19' פסוק א בפרק נמצא ספרהבנת מבנה הל המפתח פסוק
יות  רׁשֶ הוֶה ו ֶאת א   רׁשֶ ָרִאיָת ו ֶאת א   רׁשֶ ֶאת א   תֹבּכ  " ֵריַאָעִתיד ִלה   "ֵכן ח 
 

)הווה(  שקורים הדברים את, )עבר( ראה שהוא מה את הכתב על להעלות מצטווה יוחנן
 :מרכזיים חלקים 3 ל מתחלק הספר .לקרות שעתיד מה ואת

 ג' –' ב 'א פרק
(2- 3) 

 כ"ב –' ד
(4-22) 

 עתיד הווה עבר זמן

 הדברים נושא
 ראית אשר

 אשר ואת
 הווה

 עתיד אשר ואת
 להיות

 
על  למדנו כהעד ו ,הקהילות לשבע המכתבים על למודל התחלנו הקודמים בשיעורים

  קהילת אפסוס, זמירנה ופרגמוס.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 לכל המכתבים יש מבנה דומה
 "כתוב....  קהילת מלאךאל" מיועדים הם למי ,כתובתב מתחילים המכתבים כל .1

 
 שהוא למסר הדוק קשר ועם, שונה קצת בתיאור אך עצמו את מציג ישוע מכתב בכל .2

 את" :לדוגמא .לב לאיך הוא מציג את עצמו , לכן חשוב שנשיםקהילה לאותה נותן
 .'נוצצת נחושת כמו ורגליו אש כשלהבת עיניו אשר האלוהים בן' אומר הדברים אלה

 '. קוחים מתיאורו בפרק אלשל ישוע  יםהתיאורפרטי ה
 

 שבח דברי ואומר "יודע אני"ב ממשיך הוא ,עצמו את הציג שישוע אחרי ,מכתב בכל .3
 .שבח דברי כל אין שבהם האחרוןו החמישי המכתבים למעט ,הקהילה על

 
 .ואזהרה תוכחה, ביקורת דברי יש ,ופילדלפיה לזמירנה המכתבים למעט ,מכתב כלב .4
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, תירא אל, בתשובה חזור. )בבעיה לטפל כדי לעשות עליהם מה עצה יש מכתב בכל .5
 .(לך שיש במה החזק
 

 .לשמוע אוזניים להם שיש אלו עבור הפצרה יש מכתב בכל .6
 

 .מעמד המחזיקים לאלה הבטחה יש מכתב בכל .7
 

 . דר הופעתןות בסמתחלפ האחרונים המכתבים בארבעת 7 -ו 6 נקודות
 

, לספירה הראשונה המאה בסוףקיימות  שהיו מסוימות לקהילות מופנים אומנם המכתבים
, ופועל חי הוא' ה שדבר לזכור חשוב. כולו המשיח לגוף ימתמסו בצורה נוגעים גם הם אך
 ולחיי הפרטיים נולחיי אלה ממכתבים ללמוד ניתן, כן אחרי שנים 2,000 כמעט ,היום וגם

, אלינו לארץ מסתכל עדיין הוא, בשמים האב לימין עכשיו נמצא שישוע למרות .קהילתנו
  ,לנו וגם מהקהילות אחת לכל לומר מה לו ויש, חושבים אנו ומה עושים אנו מה יודע הוא
 שנתייחס התכוון שאלוהים ספק כל אין .תוכחה מילות גם לו יש אך עידוד מילות לו יש

 .עבורנו גם מסר בהם ושנראה ברצינות אלה למכתבים
 

 .שם נמצא השטן שמושב יודע שישוע כך על, ופרגמוס קהילת על בשיעור הקודם למדנו
 מתכחשים לא שהם, בשמו מחזיקים שהם אותם משבח שישוע השבח בריד אתקראנו 
 היו גם דברי תוכחה ישועל יחד עם זאת .השם קידוש על מת מהם שמישהו ואפילו, לאמונה
שיעור זה יתמקד בקהילת  .שמסביב העולם עם שלהם ההתפשרות עקב ,לקהילה

 תיאטירה. 
 

 29-18' ב התגלות תיאטירה קהילת - הרביעי המכתב
 ֵעינָיו ֲאֶׁשר ֶּבן־ָהֱאֹלִהים אֹוֵמר ַהְּדָבִרים ֵאּלֶה ֶאת: ּכְתֹב ִּתיָאִטיָרה ְקִהּלַת ַמלְַאְך ֶאל 18"

, ֱאמּונְָתָך ֶאת, ַאֲהָבְתָך וְֶאת ַמֲעֶׂשיָך ֶאת יֹוֵדעַ  ֲאנִי 19: נֹוֶצֶצת נְחֶֹׁשת ְּכמֹו וְַרגְלָיו ֵאׁש ּכְַׁשלְֶהֶבת
, נֶגְְּדָך ַטֲענָה לִי יֵׁש ַאְך 20. ָהִראׁשֹונִים ִמן ַרִּבים ָהַאֲחרֹונִים ּוַמֲעֶׂשיָך; וְַסְבלָנּוְתָך ֵׁשרּוְתְך ֶאת
 לִזְנֹות ֲעָבַדי ֶאת ּוַמִּדיָחה ּוְמלֶַּמֶדת נְִביָאה לְַעְצָמּה ַהּקֹוֵראת ִאיזֶֶבל ָלִאָּׁשה ַמּנִיחַ  ַאָּתה ּכִי

 22. ִמַּתזְנּוָתּה לָׁשּוב רֹוָצה ֵאינָּה וְִהיא ִּבְתׁשּוָבה ַלֲחזֹר זְַמן לָּה נַָתִּתי 21. ֱאלִיִלים זְִבֵחי וְלֱֶאכֹל
 יָׁשּובּו לֹא ִאם ְּגדֹולָה ְלָצָרה ַאְׁשלִיְך ִעָּמּה ַהְמנֲָאִפים וְֶאת, ְלִמָּטה אֹוָתּה ַמְׁשלִיְך ִהנְנִי

 וְֶאֵּתן, וָלֵב ּכְלָיֹות ַהחֹוֵקר הּוא ֶׁשֲאנִי ַהְּקִהּלֹות ּכָל וְיְֵדעּו ָּבנֶיהָ  ֶאת ַּבָּמוֶת ֶאֱהרֹג 23. ִמַּמֲעֵׂשיֶהם
 ֲאֶׁשר ָּכל, ְּבִתיָאִטיָרה ַהּנְִמָצִאים לְִׁשָאר, ָלכֶם ֲאנִי אֹוֵמר ֲאָבל 24. ְּכַמֲעֵׂשיֶכם ִאיׁש ִאיׁש לָכֶם
 ַאִּטיל לֹא — לֹוַמר ֶׁשּנֹוֲהגִים ּכְמֹו, ַהָׂשָטן ֲעֻמּקֹות ֶאת יְָדעּו לֹא וֲַאֶׁשר ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ָלֶהם ֵאין

 ֶאת וְׁשֹוֵמר ַהְמנֵַּצחַ  26. ָאבֹוא ֲאֶׁשר ַעד לָכֶם ֶּׁשּיֵׁש ְּבַמה ַהֲחזִיקּו ְּבַרם 25. ַאֵחר ַמָׂשא ֲעלֵיכֶם
, יְנְֻּפצּו ֶחֶרס ּכִכְִלי, ַּבְרזֶל ְּבֵׁשֶבט אֹוָתם וְיְִרֶעה 27 ַהּגֹויִם ַעל ַסְמכּות לֹו ֶאֵּתן ֲאנִי, ֵקץ ַעד ַמֲעַׂשי
, לֹו ֶׁשאֹזֶן ִמי 29. ַהַּׁשַחר ּכֹוכַב ֶאת לֹו וְֶאֵּתן. ָאִבי ֵמֵאת ַסְמכּות ִקַּבלְִּתי ֲאנִי ֶׁשּגַם ּכְֵׁשם 28

 ."לְַּקִהּלֹות אֹוֶמֶרת ֶּׁשָהרּוחַ  ַמה נָא יְִׁשַמע
 

 מתפשרת אך מסורה – תיאטירה
 שעוברים עיר יתהיה היא, הערים שבע מבין משמעותית פחות הכי עיר תיאטירה היא

 :משמעותיים דברים שני בה היו אך, דרכה
 .פרגמוס מחוזה לעיר המובילה הדרך על להגן כדי צבאי בסיס בה ממוקם היה .1

 
 בהרבה סחרו ההיא בתקופה. דרכים בצומתעקב מיקומה  מסחר עיר תהיהי תיאטירה .2

 יוצר של העוזר של ותפקידימ אחד. כך על מסוימת בצורה מדברת והאיגרת, חרס כלי
 כלי כל .(ברזל שבט) ברזל מוט עם הפגומים החרס כלי את לרסק היה החרס כלי
 מחדש וטוחנים הברזל בשבט אותו מנפצים היו בו להשתמש היה ניתן שלא פגום חרס
 .שובבחומר  להשתמש כדי
 
 .ומסחר מלאכה לבעלי מרכז היוותה היא ,דרכים בצומת ממוקמת היתה תיאטירהש בגלל
 בצבעים ובמיוחד צבעוניים בדים שם צרויי .הטקסטיל תעשיית תהיהי בה תותעשימה אחת
 ָׁשם ָהיְָתה": 14 ז"ט ש"מעה .משם באה מפיליפי לידיה. המלכותיים הצבעים, וארגמן סגול
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 וְָהָאדֹון ָׁשְמָעה ִהיא. ִּתיָאִטיָרה ָהִעיר ִמן ַאְרּגָָמן מֹוכֶֶרת, ְׁשָמּה לִיְדיָה, ֱאֹלִהים יְִרַאת ַאַחת ִאָּׁשה
 ."ָׁשאּול ִּדְבֵרי ֶאל ְלַהְקִׁשיב לִָּבּה ֶאת ָּפַתח

 
 עוזר הוא, כוחי הוא, שלי המושיע הוא ?עבורך ישוע מיהואשאל:  שאמשיך בשיעור, לפני
 מורכבת כך הכל בתקופה במיוחד ,חשוב כמה .אלוהים של הבטחה לכל ואמן כן הוא, לי

, הוא שישוע שנזכור ,הזמן כל שמשתנות מהממשלה הנחיות עם ,בה נמצאים שאנו הזאת
 .עבורנואיתנו ו נמצא ותמיד משתנה לא הוא .ולעולמים אתמול היום הוא
 

 לא ישוע ,האחרים המכתבים בכל כמו ?תיאטירה אנשיפני ל עצמו את מציג כיצד ישוע
 ֶּבן־ָהֱאֹלִהים אֹוֵמר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה ֶאת" - מתיאוריו באחד אלא", ישוע" בשמו עצמו את מציג
 ."נֹוֶצֶצת נְחֶֹׁשת ְּכמֹו וְַרגְלָיו ֵאׁש ּכְַׁשלְֶהֶבת ֵעינָיו ֲאֶׁשר

 
 זה אורית .נוצצת כנחושת רגליוו אש כשלהבת שעיניו, האלוהים בן שהוא להם אומר ישוע
; ֵאׁש ּכְַׁשלְֶהֶבת וְֵעינָיו, ּכֶַּׁשלֶג לָָבן ּכְֶצֶמר לְָבנִים ּוְׂשָערֹו רֹאׁשֹו 14": 14-15' א בפרק כתוב כבר
 ..."ַּבּכּור ֶׁשּנְִצְרָפה נֹוֶצֶצת נְחֶֹׁשת ּכְמֹו ַרגְלָיו 15
 

 המניעים את רואה הוא. ליבנואת  ישרהעיניו חודרות והוא רואה  .אש כשלהבת ישוע עיני
 טוב יותר אפילו מאיתנו אחד כל ומכיר יודע הוא, ממנו דבר להסתיר איננו יכולים, שלנו
 .כעסו את גם מציינת האש שלהבת. עצמנומ
 

, הכועס ישוע זהו, האיגרת את שכותב העדין ישוע לא זהו. משפט על מצביעה הנחושת
 זה מכתב .בחומרה שבא ישוע זהו. לרמוס שמוכנות םירגלי עם, אש כשלהבת עיניים עם

 .חמורות אזהרות עם רציני מכתב זהו ,אינו עדין כלל
 

 ֵׁשרּוְתְך ֶאת, ֱאמּונְָתָך ֶאת, ַאֲהָבְתָך וְֶאת ַמֲעֶׂשיָך ֶאת יֹוֵדעַ  ֲאנִי" (:19)פסוק  השבח דברי
 ."ָהִראׁשֹונִים ִמן ַרִּבים ָהַאֲחרֹונִים ּוַמֲעֶׂשיָך; וְַסְבלָנּוְתָך

 
, הכל יודע ישוע .'יודע אני'ב ממשיך הוא עצמו את מציג שישוע לאחר ,איגרת בכל כמו
 ומודע יודע הוא .להסתיר שמנסים מה ולא הגלויים הדברים לא, ממנו נעלם לא דבר

 לא .זאת לדעת מעודד מאוד זה. מאיתנו ואחד אחד כל על שעוברים ולאתגרים לקשיים
 והאתגרים הקשיים שגם ,כך הדברים את מכוון גם הוא איתנו שקורה מה יודע שהוא רק
 לא אנו והאתגרים הקשיים בזמן פעמים הרבה. חיינוב טוב למשהו יובילו עלינו עובריםש

 .איתנו היה ישוע בקשיים שגם לראות נוכל עובר הניסיון שזמן אחרי אבל, כך מרגישים
 .הכל יודע ישוע
 

 ?תיאטירה קהילת על יודע ישוע מה

 הקהילה מעשי את יודע הוא. 
 אהבתם את. 
 אמונתם את. 
 שרותם את . 

 סבלנותם את. 
 מהראשנים יותר רבים האחרונים ושמעשיהם. 

 
 מעשינו כי ,ליבנו מתוך ,מאמונתנו נובעים עשינומ כי, עושים האנשים מה על מסתכל ישוע
 הוא ולכן, שלנו המעשים את חיינו דרך לראות מעוניין הוא. באמת שאנו מי את ניםאפיימ

, כך על כותב יעקב, מתה אמונה היא מעשים ללא אמונה. "מעשיך את יודע אני" כותב
 .שבשמים אבינו ולשם לשמו כבוד יביאו עשינושמ לראות רוצה ישוע לכן
 
 ֲאִביכֶם ֶאת וִיכְַּבדּו ַהּטֹוִבים ַמֲעֵׂשיכֶם ֶאת יְִראּו ְלַמַען, ָאָדם ְּבנֵי לְִפנֵי אֹוְרֶכם נָא יֵָאר ּכְָך"

 (16' ה מתי) .“ֶׁשַּבָּׁשַמיִם
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 .מתה והאמונה, לדת נהפך זה האמונה של המקום את םתופסי המעשים אם שני מצד אך
 על יעידו כן מעשינו .מושיעה האמונה רק, אותנו יושיעו לא שמעשינו לזכור כיםיצר אנו

 .מעשינו לפי שפטינ אנו ,המשפט בעת דבר של בסופוו אמונתנו
 

 שאיבדו לאפסים בניגוד ,אהבה גם םהב יתהיה, תיאטירה לקהילת היו מעשים רק לא אך
 בנסיבות באדון לבטוחו להאמין המשיכו הם, אמונה להם תהיהי. הראשונה האהבה את

 לשמש בה שמשתמשים המילה אותה היא כאן שכתובה המילהו, שרות להם היה .חייהם
 הצרכים את לספק כדי לאנשים ועזרה שרות של מערך להם היה כלומר. בקהילה

 הישראלים שאנו וכמה, הרוח מפרי חלק זה, סבלנות להם תהיהי .הקהילה של הפרקטיים
 .ממנו היה תיאטירה בקהילת להם אבל, אותו חסרים

 
 ."ָהִראׁשֹונִים ִמן ַרִּבים ָהַאֲחרֹונִים ּוַמֲעֶׂשיָך" אומר שהוא בכך השבח בריד את מסיים ישוע
הם  .בהתחלה מאשר יותר טובים אפילו עכשיו ומעשיהם ההאל הדברים כל את להם יש

 כל על פי .סבלנות ויותר אמונה יותר, שרות יותר, אהבה יותר בהם יש פתחו,הת, התקדמו
 יש אך. ומאמינה אוהבת ,עושה, נפלאה קהילה היא תיאטירה קהילת נ"ל,ה השבח דברי

 ."אבל"ה את גם במכתב
 

 הוא אך. מאיתנו אחד כל שלו ,הקהילה של החזקה נקודות את רואה הוא ,הכל רואה ישוע
 טוב הכי את רוצה הוא, ומאיתנו אחד כל ושל הקהילה של החולשה נקודות את גם רואה
 .אותם ומוכיח" אבל"ב ממשיך אלא עוצר לא הוא ולכן עבורנו

 
 התוכחה דברי
 החברה עם ההתפשרות - פרגמוס קהילת ה שללבעי דומה די שבתיאטירה הקהילה בעיית

 שאנו אמר ישוע .לתוכה להיכנס שמסביב הפגאני לעולם אפשרה הקהילה .שמסביב
 להיכנס, לחדור שמסביבה לעולם מאפשרת הקהילה אם, ומהעולם חלק לא ךא בעולם
 הבעיה .שמסביבנו העולם על ולהשפיע, בעולם להיות עלינו .מאוד רע דבר זה ,לתוכה

 .איזבל ,אחת אישה עם אלא ,בפרגמוס שהיה פיכ אנשים של קבוצה עם אינה בתיאטירה
  .נביאה להיות עצמה מינתה איזבל אותה

 
 שמינתה אישה נהיש כאן, שליחים להיות עצמם את שמינו אנשים היו אפסוס בקהילת
 בנותיו וארבע חנה, דבורה: נביאות מוזכרות החדשה בריתבו בתנך .נביאה להיות עצמה
 להיבחן כיםיצר נביאה או נביא כל. זה על הקהילה את מוכיח לא שישוע כך ,פיליפוס של
 .מהשטן אפילו אולי או מאלוהים או מהבשר הם האם
 

 ואחרים, 2020 באפריל תיעלם שהקורונה שאמרו נביאים קמו ,שעברה בשנה, לאחרונה
 כי, שקר נביאי הם האל שנביאים כמובן. ב"ארה נשיא להיות ימשיך שטרמפ שאמרו

 יכול נביא. נבואותיהם התגשמות סמך על בוחנים הנביאים את. התגשמו לא נבואותיהם
 .ולהטיף ללמד כלומר', מה דברים להביא גם יכול הוא אך, בעתיד שיבואו דברים לנבא
מדרך  המאמינים את הטהסיו הדיחה, לימדה, נביאה להיות עצמה שמינתה איזבל אותה
 .הישר

 
 אתם, כגון: "הבשורה לפשטות שמעבר דברים. השטן מעמוקות דברים לימדה היא

 דברים. יותר העמוקים הדברים את אתכם אלמד אני עכשיו, הבשורה פשטות את שמעתם
 ".הבשורה לפשטות מעבר ,ולהתפתח להמשיך שתוכלו כדי לדעת חייבים אתםש
 

 ללכת הרצון, הטענה .מהשטן למעשה הם מלמדת שהיא העמוקים שהדברים אומר ישוע
 אך, מושך להיות יכול עוד ולחפש למשיח מעבר, הבשורה לפשטות מעבר, לכתוב מעבר

 .היום גם קיים זה לצערנוו, בחשדנות ידמת עליו להסתכל שעלינו דבר זה
 

 .מוצק למזון לעבור אלא בחלב רק להסתפק לא .באמונה לבגרות להגיעו להתקדם צריך
 להגיעשיש  הטענה אך, האלוהים ועמוקות' ה דבר עמוקות את ולדעת להתקדם כן, צריך
 .בעייתית טענה זוהי בכתובים ןשאינ יותר עמוקות לאמיתות
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 על לימדה היא. המאמינים את לבלבל כדי במה שהיא לימדה השתמש השטן ,למעשה

 בחיים מעורבים להיות למאמינים גרם זה . שמסביב העולם של הסטנדרטים עם התפשרות
 .אלילים וזבחי בזנות, שמסביבם ניאהפג העולם של
 

 לימדה היא .זאת עושים לאיך חיה דוגמה תהיהי עצמה היא, זאת לימדה שאיזבל רק לא
 מהכתוב ברור. לנישואים רק זאת להגביל צורך כל איןשו טובה רוחנית חוויה הם מין שיחסי
 איזבל בשם אישה תהיהי אם .בקהילה אנשים מספרלהשפיע על  הצליחה שהיא באיגרת
 לא ידוע בדיוק. מהתנך לאיזבל סמלית דמות היא נביאה שאותה או תיאטירה בקהילת

 
 .'ב ו' א מלכים מספר ללמוד ניתן מהתנך איזבל על
 

ַעׂש 30": 30-31 ז"ט א"מל ַַ֨ י ַאְחָא֧ב וַּי ע ֶּבן־ָעְמִרִ֛ י ָהַרַ֖ ל יְהוָָ֑ה ְּבֵעיֵנֵ֣ ַֹ֖ ר ִמּכ יו׃ ֲאֶׁשֶ֥ ל וַיְִהי   31 לְָפָנָֽ  ֲהנֵָקֵ֣
אות לֶכְּ֔תֹו ַֹ֖ ם ְּבַחּט ט יָָרְבָעֵ֣ ח ֶּבן־נְָבָ֑ ה וַּיִַּקַ֨ ֶבל ִאָּׁשָ֜ ֶֶ֗ ַעל   ֶאת־ִאיז לְֶך ַּבת־ֶאְתַּב  ים ֶמֵ֣ ִ֔ ֵ לְֶך   ִצידֹנ ד וַּי ֵֹ֣ ַּֽיֲַעב  וַָֽ

ַעל חּו ֶאת־ַהַּב֔ ֹו׃ וַּיְִׁשַּתַ֖  "לָֽ
 

 השם .צידון מלך אתבעל של תוב איזבל את לאישה לקח והוא' ה בעיני הרע עשה אחאב
 הראשי האליל היה' בעל'ה אליל .'בעל'ה איש או, 'בעל'ה אלילל נאמן כלומר= ' אתבעל'

  .אדון הוא בכנענית השם פרושו בכנען
 

 תהיהי מהם אחת ,אלילים הרבה עוד היו' בעל' לאליל בנוסף
 שאחראית והפריון האדמה אלילת תהיהי' אשרה'ה'. אשרה'ה

 היה יםהאליל עבודת מטקסי אחד .אדמה אמא – ולצמחיה לגידול
 נעשו ,בנוסף .וזימה פולחן של טקס, הנערות בתולי הקרבת  טקס
, לעצים מסביב או מתחת נעשו טקסיםה .למיניהם מין טקסי עוד
 אישה של דמות מתארים פסליה .לכך שנבנו מיוחדים בבתים או
 .חשופות שדיים עם
 

 היום של בעברית. לא ניתן לגמרי לדעת מה פירוש השם. איזבל תולב קרא' אתבעל'
 היום של המודרנית בעברית לא אך ,כך לחשוב נחמד זה. 'זבל של אי' ך:כ זאת נפרש
 .מצידון שבאו האל לא ובטח ,אז דיברו

 
     : כך זאת מפרשים בארמית

 בל  אזה
 
 

 . הבעל מזבח על אש מבערת
 

 או הבעל את מרומם', לרומם( )'זבל' לקוח מ'זבול שמהלפיהם  פרושים מספר עוד ישנם
 קיימתהמ פגאנית אישה עם התחתן  ישראל מלך אחאב ,אופן בכל .אחר צידוני אליל
 הביאה איזבל .בכתובים מרשעת הכי האישה תהיהי היא. אמונתהטקסי  את אקטיבי באופן
 .עשה לא אחר אחד שאף כפי האלילים עבודת את בישראל ופיתחה מצידון איתה

 
ית וַיְִהי  ": 4 ח"י א"מל ֶבל ְּבַהכְִרֵ֣ ֶ֔ ת ִאיז י ֵאַ֖ ח יְהוָָ֑ה נְִביֵאֵ֣ הּו וַּיִַּקַ֨ ָָ֜ ים ֵמָאֵ֣ה עַֹבְדי ם נְִבִאֶ֗ ַּֽיְַחִּביֵאֵ֞ ַָֽ ים ו  ֲחִמִּׁשֶ֥
ה ִאיׁש   ם ַּבְּמָעָר֔ ֶחם וְכִלְּכְָלַ֖ יִם׃ ֶלֶ֥  "וָָמָֽ
 

 .והאשרה הבעל עבודת כל את פיתחה גם היא אלא ,זאת רק ולא', ה נביאי את הרגה איזבל
 

ה": 19 ח"י א"מל ח וְַעָּתֶ֗ ץ ְׁשלַַ֨ ֶֹ֥ י ְקב ל ֵאַלִ֛ ר ֶאת־ָּכל־יְִׂשָרֵאַ֖ ל ֶאל־ַהֵ֣ י ַהּכְַרֶמָ֑ ַעל וְֶאת־נְִביֵאַ֨ ע ַהַּבָ֜  ַאְרַּב֧
ֹות ים ֵמאֵ֣ י וֲַחִמִּׁשֶ֗ ֲאֵׁשָרה   ּונְִביֵאֵ֤ ע ָהָֽ י ֵמ֔אֹות ַאְרַּבֵ֣ ן אְֹכֵלַ֖  "ִאיזֶָָֽבל׃ ֻׁשלְַחֶ֥
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 האלילים עבודתבש לזכור יש .מחסורם לכל והאשרה הבעל נביאי 850-ל דאגה איזבל
 איימה ואיזבל כנגדה שיצא היחידי היה אליהו .ונשים גברים של זנות מעורבת יתהיה

 לעשות הסיטה יאה בעלה אחאב את וגם. לזנות אלוהים לאנשי גרמה היא .אותו להרוג
 .(25 א"כ א"מל) 'ה בעיני הרע את
 

 בהחלט. ?החדשה ובברית בתנך איזבל הנשים המכונות שתי בין דמיון לראות ניתן האם
 "לההגדּוש" איזבל רוח זוהי .רוחנית וגם פיזית גם, לזנות אלוהים לאנשי גרמו ןשתיה

 לה לאפשר המנהיגים את ולתפעל מניפולציה לעשות הצליחה שהיאזה  שלה הבעייתית
 .רצונה את לעשות

 
 ידי על אחרות בדרכים להשיגו מנסה היא לה ניתן לא השלטון ואם, ניתטשתל היא איזבל
 זאת לעשות ניסתה והיא, אחאב עם זאת עשתה היא .שבשלטון האל על מניפולציה עשיית
מכתב . ימות הוא שמחר לו הודיעה היא שבו קטן מכתב לו שלחה שהיא כךב, אליהו עם
נביאי  850כשהוא הרג את  שחווה גדולהניצחון הלמרות ולברוח,  ליבהלהאליהו ל גרם זה

 ו.ת את ישראל מעבודת האלילים הזהבעל והאשרה, והתחיל לנקו
 

 למנהיגי שנעשה המניפולציה אופן על הקהילה את מוכיח ישוע - תיאטירה לקהילת בחזרה
 שישוע לאחר .רצונה את לעשות איזבל הנביאל להניח והמשיכ שהם כךעל ו ,הקהילה

 ,בתשובה לחזור זמן לה נתן שהוא אומר הוא, עשתה שאיזבל הרעים המעשים את מציג
 מעורבים שהיו הגברים לכל אך .יהרוג הוא בניה את .אבוד זה עבורה אז ,סירבה היא אך

 .גדולה בצרה יהיו הם אז, לא אםו, בתשובה לחזור להם קורא הוא .תקווה עדיין יש איתה
 מבחוץ אנשים לא אלו, הקהילה בתוך נעשו אותם מוכיח שישועה אל מעשים ,לב שימו
לא ש כדי הקהילה את לנקות רוצה הוא בחומרה. לכך יחסימת אלוהים. קהילה חברי אלא

 .שבחוץ לאלו טובה דוגמה נהיהנטיל רבב בשמו וכדי ש
 

 את שרואה זה הוא .כמעשיו ואיש איש לכל ייתן והוא, ולב כליות החוקר שהוא אומר ישוע
 פשוט היה לויכ ישוע .מעשינו פי על מאיתנו אחד לכל יגמול והוא, וכוונותינו מחשבותינו

 קורא הוא, זאת עושה לא הוא אבל. החוטאים כל את ולהשמידהזו  הקהילה את לשרוף
 .בתשובה לחזור להם
 

 כל אתלחברה  להכניס ההומניזם של השאיפה ישנה עכשיו גם ?שלנו בתקופה קורה ומה
 מנסים הם שם ,הספר בבתי מוחשי באופן זאת לראות ניתן. החדש העידן של התורות
 על קראתי השבוע .החדש העידן של והגישות התורות כל את הלימודים לתכנית להכניס
 לכל, ן/לכולם מתאים שיהיה כדי העברי בית האלף את לשנות שמנסה מסוימת בחורה

 הכתובים מוסריות של" כבלים" מה להשתחרר החדש העידן של הניסיוןזה  .המגדרים
 אחרת כי'לדבריהם  מומלץ אפילו זה, הנישואין לפני יחסים לקיים בסדר זהש אומרים הםו

 אין. פסול כל בזה אין, בפורנוגרפיה לצפות בסדר זה .?'מינית מתאימים שאתם תדעו איך
כל אחד מחליט 'הרי  ,הפלה אין בעיה לבצע .פתוחים מין ביחסי יתנסו הזוג שבני בעיה כל

 יוכל שהאדם היא ההומניזם של המטרה .יםיהומוסקסואל ביחסים הדבר אותו. 'על גופו
 אין צורך ,כלומר. הכתובים על שמבוסס ומוסר מצפון הצקת מכל לחלוטין חופשי להרגיש
 .כך אומר' ה שדבר משום רק מהאש או רע להרגיש

 
 האדון שלנו בתקופה גם. בתשובה לחזור תיאטירה בקהילת שחטאו לאנשים קורא ישוע
 לשטן להקשיב לנו אל, להתייאש לנו אל, מהחטאים מוצא יש. בתשובה לחזור לנו קורא

  .תקווה וחוסר אשמה רגשות עם' מה אותנו ולהרחיק ידיים לרפות שרוצה
 

 להכניס ומאפשרת מתפשרת כן אך' לה מסורה שאומנם קהילה היא תיאטירה אם כן,
 של קסמהנשבו ב שבתיאטירה האנשים כל לא אך .אלילים עבודת – פגאניות לתוכה
 להםו, בחטאיה מעורבים היו שלא כאלו היו '.ה עם נכון לכוה שכן אנשים ישנם. איזבל
 ֶּׁשּיֵׁש ְּבַמה ַהֲחזִיקּו ְּבַרם 25. ַאֵחר ַמָׂשא ֲעֵליכֶם ַאִּטיל לֹא 24" :25 ו 24 בפסוקים אומר ישוע
 ."ָאבֹוא ֲאֶׁשר ַעד לָכֶם
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 צריכה ישוע של שיבתו .שוביש עד מעמד חזיקושי רק, נוסף משא שום שם ישוע לא עליהם
 הקהילה עבור ישוב הוא מתי .שצריך מהב ולטפל לנקות, קדושה חיי לחיות אותנו להניע
, היום להיות יכול זה, רגע כל להיות יכול זה .בדיוקידוע לא ? איתו להיות אותנו לקחת כדי
 וכשישוע .עבורנו לביאתו מקדים משהו להיות שצריך מציין' ה דבר. מאוחר יותר או מחר
 על אותך אפקיד, במעט נאמן היית! ונאמן טוב עבד יפה": לנו יאמר שהוא נרצה ישוב
 (.23 ה"כ מתי) "אדונך שמחת אל בוא. הרבה

 
 כוח, מלכות :דברים בשלושה אותו ישתף שהוא אומר ישוע ומנצח מעמד שמחזיק ולמי
כפי ) ,ברזל בשבט הגויים את ירעה נצחהמ ,כוח .איתו ביחד ימלוך המנצח ,מלכות .וכבוד
 יקבל המנצח אז, (ברזל טבמו מנפצים היו הפגומים החרס כדי את, בתחילת השיעורשנזכר 
ֶבט ְּתרֵֹעם": כתוב 9' ב בתהלים . ברזל שבט י ַּבְרזֶָ֑ל ְּבֵׁשֵ֣ ר ּכִכְִלַ֖ ם יֹוֵצֵ֣  מדבר, הפסוק "ְּתנְַּפֵצָֽ
 בנו ישתמש ישוע .חרס ככלי אותם וינפץ, ברזל בשבט הגויים את שירעה המשיח על

, לעכשיו כלי לא הוא הברזל שבט אבל, נכון שלא מה כל את שנשבור כדי האלף במלכות
 של זרעים לזרוע זה עכשיו לעשות שעלינו מה .טוב מאשר רע יותר הרבה נעשה אז כי

, כבוד .שלנו בעולם ומלח אור ולהיות, שבשלים האל את לקצור, אנשים בותבבל אמונה
 !ותנפלא ותהבטח ילוא. שלו בכבוד גם אותנו ישתף ישוע
 

 לסיכום
 שני דור של מאמינים עם, לספירה הראשונה המאה בסוף יתה קיימתיקהילת תיאטירה ה

 לאט לאט אך, הדרך בתחילת ובחיים בהתלהבות מלאה תהישהי קהילה. שלישי או
 היא התקשתה. בהתחלה לה תהישהי ההתלהבות את איבדה, שבה החיות את איבדה
ה, נכנע מכך וכתוצאה, לאלוהים והקנאה ההתלהבות אותה את הבאים לדורות להעביר

 רוחוהי ז תיאטירה קהילת של ובמקרה, לתוכה לחדור הפגאני לעולם התפשרה ואפשרה
 .הקהילה על משפיעהו שחודרת איזבל

 
 התלהבות של רוחלשמור על , וכקהילה כפרטים 21-ה במאה היום גם שלנו האתגר זה
 באלוהים ניםומאמי, עבורנו ישוע של מותו ידי על בחסד ושנושע אלוהים היותנו בני שלב

 עם ולא, העולם עם להתפשר לא .ולהעביר התלהבות זאת הלאה לדורות הבאים – חיים
 . העולם של הסטנדרטים

 
 ?שם כתוב יהיה מה, אישי מכתב לך יכתוב ישוע אם
 

 כל אתגרים עם ומתמודדים, הזאת בתקופה דור שמגדלים נינוישב ההורים עבור התפללו
 לא וכקהילה כפרטים שאנוו אותם חושפים והמדיה הספר שבתי מה כל עם, קשים כך

 .אותו לשרתלאהוב את ה' מעל לכול ו ההתלהבות רוח את שנשמורו, נתפשר
 
 


