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 17-12' ב פרק התגלותה ספר
  פרגמוס לקהילת המכתב

 29.1.21 ()יוסי עובדיה
 

אחזור  תחילה אך, פרגמוס לקהילת יוחנן באמצעות כותב שישוע איגרתב שיעור זה יתמקד
 נתן' שה ההתגלות את מתאר ,הספר כותב ,השליח יוחנן בקצרה על מה שלמדנו עד כה.

 האי .אמונתו בגלל לשם אותו הגלה דומיטיאנוס הקיסר. פטמוס באי היה הוא כאשר לו
, הקטנה אסיה על ומשקיף האגאי לים התיכון הים מתחבר שבו באזור נמצא פטמוס
 .היום של טורקיה

 

 
 

 :19' פסוק א בפרק נמצא לספר 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
 .הספר מבנה את מהווה בעצם זה פסוק .לקרות שעתיד מה ואת
 

 :מרכזיים חלקים 3 ל מתחלק הספר

 ג' –' ב 'א פרק
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 כ"ב –' ד
(4-22) 

 עתיד הווה עבר זמן
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 .הקהילות לשבע המכתבים על למדל החל לירוןבשיעור הקודם 
 

 
 דומה מבנה יש מכתביםה כלל
 "כתוב....  קהילת מלאך אל" בברכה מתחילים כולם .1

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

 פיותיהפ חרב לו אשר זה' אומר הדברים אלה את" :לדוגמא .קהילה לאותה נותן
כמו כן, התיאורים של ישוע  .עצמו את מציג ישוע כיצד לב שנשים חשוב לכן .'החדה

 משקפים אלמנטים מאיך שהוא מתואר בפרק א'.
 
 ."יודע אני"ב ממשיך הוא ,עצמו את הציג שישוע אחרי ,מכתב בכל .3

 
 .האחרון מכתבה למעט, הקהילה על שבח דברי כל קודם יש מכתב בכל .4

 
 .ופילדלפיה לזמירנה המכתבים למעט, ואזהרה תוכחה, ביקורת דברי יש מכתב בכל .5

 
 .לשמוע אוזניים להם שיש אלוהמופנית ל הפצרה יש מכתב בכל .6
 
 .מעמד המחזיקים לאלה הבטחה יש מכתב בכל .7
 

, לספירה הראשונה המאה בסוףקיימות  שהיו מסוימות לקהילות מופנים אומנם המכתבים
, ופועל חי הוא' ה שדבר לזכור חשוב. כולו המשיח לגוף מסויימת 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
 

 קהילת. אפסוס קהילת היא, הראשון המכתב את אליה מפנה שישוע הראשונה הקהילה
 הקהילות צמחו ממנה, כאן שמצוינות הקהילות שאר של האם קהילת היתה אפסוס
, ושיעור זה וזמירנה אפסוס לקהילות המכתבים על לימד לירון בשיעור הקודם. האחרות

  יתמקד בקהילת פרגמוס.
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 17-12' ב התגלות פרגמוס קהילת -השלישי  המכתב
 ַהִּפיִפּיֹות ֶחֶרב לֹו ֲאֶׁשר זֶה אֹוֵמר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה ֶאת :ּכְתֹב ֶּפְרגָמֹוס ְקִהּלַת ַמלְַאְך ֶאל 12"

 וְלֹא ִּבְׁשִמי ַמֲחזִיק ַאָּתה. ַהָׂשָטן ּכִֵּסא ָׁשם ֲאֶׁשר, ִׁשְבְּתָך ְמקֹום ֶאת יֹוֵדעַ  ֲאנִי 13: ַהַחָּדה
 ֶׁשל מֹוָׁשבֹו ִּבְמקֹום ֶאְצלְֶכם נֱֶהַרג ֲאֶׁשר ַהּנֱֶאָמן ֵעִדי ַאנְִטיַּפס ִּביֵמי ֲאִפּלּו לֱֶאמּונִָתי ִהְתּכַַחְׁשּתָ 

 ֲאֶׁשר ִּבלְָעם ְּבתֹוַרת ַהַּמֲחזִיִקים ֲאנִָׁשים ָׁשם ְלָך יֵׁש: ְמַעִּטים ְּדָבִרים נְֶגְּדָך לִי יֵׁש ַאְך 14, ַהָׂשָטן
 ַּגם ּכֵן 15. וְיִזְנּו ֱאִלילִים ִמּזְִבֵחי ֶׁשּיֹאכְלּו ּכְֵדי יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי לְִפנֵי ִמכְׁשֹול לִָׂשים ָּבלָק ֶאת לִֵּמד

; ִּבְתׁשּוָבה ֲחזֹר לָכֵן 16. ּדֹוֶמה ְּבאֶֹפן ַהּנִיקֹולִָסים ְּבתֹוַרת ַהַּמֲחזִיִקים ֲאנִָׁשים ֶאְצלְָך נְִמָצִאים
 ֶּׁשָהרּוחַ  ַמה נָא יְִׁשַמע, לֹו ֶׁשאֹזֶן ִמי 17. ִּפי ְּבֶחֶרב ָּבֶהם וְֶאּלֵָחם ַמֵהר ֵאלֶיָך ָאבֹוא, כֵן לֹא ֶׁשִאם

 ּכָתּוב ָהֶאֶבן וְַעל לְָבנָה ֶאֶבן לֹו וְֶאֵּתן, ַהּגָנּוז ַהָּמן ִמן לֹו ֶאֵּתן ֲאנִי, ַהְמנֵַּצחַ . לְַּקִהּלֹות אֹוֶמֶרת
 ".ַהְמַקֵּבל זּולִָתי ִאיׁש יֵָדֶעּנּו לֹא ֲאֶׁשר ָחָדׁש ֵׁשם
 

 לֹו רׁשֶ אֲ  זֶה אֹוֵמר ָבִריםּדְ הַ  הּלֶ אֵ  ֶאת"  במילים פרגמוס לקהילת המכתב את פותח ישוע
 "הּדָ ַהחַ  ֹותּייפִ ּפִ הַ  ֶחֶרב
 משני חדה היאשבעלת שני להבים,  חרבזו   ?יפיותפ חרב מהי

 אלוהים. לדבר, לכתובים 'ה בדברמדומה  פיפיות חרב .צידיה 
 

 ְלַהְבִּדיל ַעד וְחֹוֵדר ִּפיִפּיֹות ֵמֶחֶרב הּוא וְַחד, ּופֹוֵעל ַחי ָהֱאֹלִהים ְּדַבר ֶׁשֲהֵרי": 12' ד עברים
 ."וְכַּוָנֹוָתיו ַהּלֵב ַמְחְׁשבֹות ּובֹוֵחן, ָהֲעָצמֹות ְלמֹחַ  ְּפָרִקים ּוֵבין לְרּוחַ  נֶֶפׁש ֵּבין

 .חדה פיפיות חרב כמו הוא' ה דבר אם כן,
 

 15 ט"י בהתגלות כתוב לארץ ישוב הוא כאשר האדון של מהתאורים אחד ,לכך בנוסף
 ...“ַהּגֹויִם ֶאת ָּבּה לְַהּכֹות ַחָּדה ֶחֶרב יֹוֵצאת ִמִּפיו”

 .האויבים את וישמיד יכה הוא ,'ה דבר דרך, מפיו שיוצאת החרב דרך
 

 לקהילה המכתב את מכתיב ליוחנן הוא כאשר זה בתאור להשתמש בחר ישוע
 יודע ישוע –" יודע אני" :שיכתוב ליוחנן אומר ישוע ,האחרות באיגרות כמו .בפרגמוס

 .להסתיר שמנסים מה ולא הגלויים הדברים לא, ממנו נעלם לא דבר, הכל
 

 ַאָּתה. ַהָׂשָטן ּכִֵּסא ָׁשם ֲאֶׁשר, ִׁשְבְּתָך ְמקֹום ֶאת יֹוֵדעַ  ֲאנִי" ?שם הקהילה על יודע ישוע מה
 ֶאְצלְֶכם נֱֶהַרג ֲאֶׁשר ַהּנֱֶאָמן ֵעִדי ַאנְִטיַּפס ִּביֵמי ֲאִפּלּו לֱֶאמּונִָתי ִהְתַּכַחְׁשּתָ  וְלֹא ִּבְׁשִמי ַמֲחזִיק
 ."ַהָׂשָטן ֶׁשל מֹוָׁשבֹו ִּבְמקֹום

 
  ?השטן של מושבו כמקום לזה התיחס שישוע בפרגמוס היה מה

 פולחןל מאוד גדול מרכז היה בפרגמוס
 המפואר באקרופוליס .'זאוס' לאליל

 ומזבח מקדש היה העיר מעל שהתנשא
 הזמן כל  עלה מהמזבח .לזאוס ענק
 בנוי היה המזבחמקום . קורבנות עשן

 אורכו .כורסא/ מושב שמזכירה בצורה
 בתמונה לראות אפשר מטרים. 113 היה

. כורסא או מושב כמו נראה שהוא
 הגודל את לראות אפשר בנוסף

 הקטנים האנשים לעומת המרשים
 אחרי ,שנים כמאה לפני .שם שנמצאים
 ארכיאולוגית חפירה שבוצעה
 כמעט המזבח את העבירו, בפרגמוס
  ., לברליןלגרמניה בשלמותו

 
)ואגב, הוא שימש השראה לאדריכל הנאצי שפר לתכנון אצטדיון ענק לטקסים 

שעיצובו נועד להאדיר את השפעת היטלר על ההמונים ולשרת את   בנירנברג,
 האידיאולוגיה הנאצית השטנית.(
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 שם גם אך ,אלילים לעבודת מרכז שמהווה כזה במקום מגורים על לחשוב מסוגל לא אני

 אליה מפנה שישוע, מקומית קהילה שם והיתה ישוע לשם עדות קמה הזה הנורא במקום
 .אישי מכתב

 
 מדובר כנראה) שם הוא השטן של שמושבו יודע הוא ,ממוקמים הם היכן יודע ישוע אם כן,

על , אליו התכחשו ולא בשמו החזיקו שהם הקהילה את משבח , והוא(הענק המזבח על
 הפסיקו לא !להאמין הפסיקו לא הם ,זאת ולמרות .אנטיפס של למותו הוביל זהש אף

ניתן רק  אין מידע מי היה אותו אנטיפס, .עליו להעיד הפסיקו לאו, ישוע עם להתהלך
 .בישוע אמונתו עקב, השם קידוש על שמת מאמין אח היה שהוא עליו לדעת

 
 פסוק .תוכחה דברי מספר לישוע יש מקבלת פרגמוס שקהילת השבח דברי למרות ,אבל
 לִֵּמד ֲאֶׁשר ִּבלְָעם ְּבתֹוַרת ַהַּמֲחזִיִקים ֲאנִָׁשים ָׁשם לְָך יֵׁש: ְמַעִּטים ְּדָבִרים נֶגְְּדָך לִי יֵׁש ַאְך" :14
 ."וְיִזְנּו ֱאלִילִים ִמּזְִבֵחי ֶׁשּיֹאכְלּו ּכְֵדי יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי לְִפנֵי ִמכְׁשֹול לִָׂשים ָּבלָק ֶאת
 

 ?תורתו ומהי בלעם מיהו .בלעם בתורת שהחזיקו אנשים מספר היו הקהילה בתוך
 .ישראל בני לפני מכשול לשים בלק את לימד שהוא - בקצרה 14בפסוק  הכתוב תורתו
 ב"כ פרקים במדבר בספר מופיע בלעם על הסיפור ?ולמה לבלק יעץ הוא ומה בלעם מיהו
 .ה"כ עד
 

. הירדן של המזרחי בצד, כנען לארץ הכניסה לפני ממש, מואב בערבות נמצאים ישראל בני
 שהם שמע שהוא אחרי במיוחד ,לפחד מתחיל והוא ישראל בני את רואה מואב מלך בלק
, מכשף, אחד קוסם שיש נזכר בלק. הבשן מלך הענק עוג ואת האמורי מלך סיחון את ניצחו
 יהיה ,הזה העם או, הזה האדם ,מישהו מקלל הוא שכאשר עליו שידוע, שמו בלעם, נביא
 המלך שליחי. קטן לא כסף סכום תמורת שרותיו את לשכור מחליט בלק. מקולל באמת
 לא' ה כי איתכם ללכת יכול לא אני" :ואומרב לבוא מסרב בלעם אך לבלעם מגיעים
 ".זאת לי מאפשר

 
 לכתל מסכים בלעם הפעם, וכסף יותר עם נוספים שליחים ושולח אשימתי לא מואב מלך
 את רואה לא בלעם .שלופה חרב עם מלאכו את ושולח בלעם על כועס' ה בדרך. איתם

 לגדר בלעם את לוחצת היא השניה בפעם .מהדרך וסוטה אותו רואה כן האתון אך המלאך
 לא עדיין בלעם .הקרקע על מתישבת היא המלאך את רואה כשהיא השלישית ובפעם
 עם מדברת והאתון, האתון פי את פותח אלוהים ואז. האתון את ומכה המלאך את רואה
, ומתווכח איתה לאתון עונה הואפשר האירוע החריג,  מה לבדוק במקום ,בלעם. בלעם

 ואומר חטא שהוא מבין בלעם '.ה מלאך את רואה והוא עיניו את פוקח אלוהים אז רקו
ה האל האנשים עם לך" לו אומר המלאך אך, "לביתי אחזור אני ,בסדר, בסדר" למלאך

 עולים הם ושם מואב מלך לבלק מגיע בלעם ."לך אומר שאני מה את רק לדבר עליך אך
  .אותם יקללו ישראל בני את יראה שבלעם כדי להר
 

  2-5 ד"כ במדבר
א 2" ם וַּיִָּׂשָ֨ יו ִבלְָעָ֜ ל וַּיְַרא   ֶאת־ֵעינָָ֗ ן ֶאת־יְִׂשָרֵאֵ֔ יו ׁשֵֹכֵ֖ י ִלְׁשָבָטָ֑ יו וְַּתִהִ֥ ּוחַ  ָעָלֵ֖ ים׃ רִ֥ א 3 ֱאֹלִהִֽ ֹו וַּיִָּׂשִ֥  ְמָׁשלֵ֖

ר ם וַּיֹאַמָ֑ ר ְּב֣נֹו ִּבלְָעם   נְא ֻ֤ ֵֹ֔ ם ְבע ֶבר ּונְא ִ֥ ם ַהֶּגֵ֖ יִן׃ ְׁשת ִ֥ ם 4 ָהָעִֽ עַ  נְא ֻ֕ ל ׁשֵֹמֵ֖ ר ִאְמֵרי־ֵאָ֑  ַׁשַּדי   ַמֲחזֵֻ֤ה ֲאֶׁשָ֨
ה ֵֶ֔ ל יֱִֶֽחז ּוי נֵֹפֵ֖ ָֽיִם׃ ּוגְלִ֥ בּו 5 ֵעיָנִֽ ִֹ֥ יָך ַמה־ּט ב אָֹהֶלֵ֖ ָֹ֑ יָך יֲַעק ל׃ ִמְׁשּכְנֶֹתֵ֖  "יְִׂשָרֵאִֽ
 

, למשכן מסביב ושבט שבט כל ,שוכנים הם איך רואה הוא, ישראל בני את רואה בלעם
 בלעם על מאוד מתרגז בלק .פעמים מספר קורה זה כך. ברכה לו יוצאת קללה ובמקום
 תקבל ולא מכאן לך !מברך אתה לקלל ובמקום העם את שתקלל אותך שכרתי" לו ואומר
 יעץ הוא ,ישראל בני את לקלל יכול לא שהוא הביןמש ,בלעם". אחת שחוקה אגורה אפילו
 .ישראל עם את להפיל כדי לעשות אפשר כן מה מואב למלך
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 15-16 א"ל במדבר
אֶמר 15" ִֹ֥ ם וַּי ה ֲאלֵיֶהֵ֖ ם מֶֹׁשָ֑ ִחּיִיֶתֵ֖ ה׃ ַהִֽ ן 16 ּכָל־נְֵקָבִֽ ּנָה ֵה֣ ּו ֵהָ֜ י ָהיָ֨ ר יְִׂשָרֵאל  לְִבֵנֻ֤ ם ִּבְדַב֣  ִּבלְָעֵ֔

ַעל ֹור ַּביהוֵָ֖ה( לבגוד) לְִמָסר־ַמִ֥ י ַעל־ְּדַבר־ְּפעָ֑ ה וְַּתִהִ֥ ת ַהַּמּגֵָפֵ֖  ".יְהוִָֽה ַּבֲעַדִ֥
 

הוא  פגע בהם באופן עקיף.שי ,בלעם אומר למלך מואב שבמקום לפגוע בהם באופן ישיר
את  זמינו, ושיהנשים ובמיוחד ישראל בני עם להתערבב יתחילו ושאנשי דאגמייעץ לו שי
 באופן .ןאית לשכב ישראל בני את יפתו בנות מואבוש הם,מזבחי םאית לאכול בני ישראל

 .כנגדם ילחם עם ישראל של האלוהים הזה
 

 מין יחסי באמצעות היה הזה אלילהפולחן לו', פעור בעל' נקרא המואביים האלילים אחד
 לבני מואב בנות את ושלח בלעם לעצת קשיבה מואב מלך בלק .זבחים ואכילת פולחניים
 מין יחסי קיום באמצעות', פעור בעל' אלילםאת  לעבוד ישראל לבני גרמו והן, ישראל

 עד ישראלבני מ איש 24,000 במגפה מתו זה מחטא כתוצאה. זבחים ואכילת פולחניים
 כולם לעיני מואב מבנות אחת עם לשכב שהלך אדם הרג הגדול הכהן אלעזר בן שפנחס
  .ואלהים משה כנגד ,בהתרסה, בפומבי

 
, אחרת לשיטה עבר הוא לכן, מבחוץ ישראל לבני להזיק הצליח לא שהוא הבין בלעם
 .ובקהילות במאמינים היום גם בה ומשתמש ממשיך שהשטן שיטה זו. מבפנים נזק גרימת

 
 בתורת שמחזיקים ניהםיב אנשים שישנם כך על בפרגמוס הקהילה את מוכיח ישועאם כן, 
 .אלילים עבודת עם' ה עבודת בשילוב בעיה כל ראו שלא אנשים ניהםיב היו כלומר, בלעם
 בתוך ושילבו שמסביבם הפאגני העולם עם להתפשר מוכנים היוש אנשים ניהםיב היו

 .ורוחנית פיזית אלילים עבודת גם אלוהים עבודת
 

 :15 בפסוק בפרגמוס הקהילה את ומוכיח ממשיך ישוע
 ."ּדֹוֶמה ְּבאֶֹפן ַהּנִיקֹולִָסים ְּבתֹוַרת ַהַּמֲחזִיִקים ֲאנִָׁשים ֶאְצלְָך נְִמָצִאים ּגַם ּכֵן"
 

 בפעם הסביר זאת לירון ?בלעם לתורת קשור זה אופן ובאיזה הניקולסים תורת מהי
 .לסים + ניקו :חלקים משני מורכב השם ?ביוונית ניקולסים השם רושיפ מה :הקודמת

 .האנשים על שולטים כלומר .אנשים = לסים  .כובש, שליטה=  ניקו
 

 .ואינטלקט ידע מאוד שאהבו אנשים היו הם הנראה שככל הוא הניקולסים על שידוע מה
 הפך הידע .המוסרי לצד לדאוגאין צורך  לכןשו ,הכל על גובר אלוהים שחסד האמינו הם

יכסה  אלוהים חסד כי יםצור הםש איך להתנהג יםלויכ שהם חשבו הם .בחייהם לאליל
 חלקי של ערבוב הוא מסוכן הכי הדבר .אלילים ועבודת זנות איפשרו הם ולכן ,חטא כל

 לשמור המאמין חובת את מבטל אינו' ה חסד ךא, אמת זאת' ה חסד. שקרים עם אמיתות
 וקל, הבעיה מה לזהות יותר קשה לכןו', האמת את פוסיל' הניקולסים בכך. קדושה חיי על
 זו. שקר בתורת ליפול יותר
 
 עבודת עם' ה עבודת של שילוב איפשרו ,בלעם בתורת שאחזו אלו מוכ ,הניקולסים גם

 פיזית אלילים עבודת שילבו הם. שמסביבם הפאגני העולם עם והתפשרות אלילים
 הניקולסים שאצל להביןניתן ( באנשים שליטה) שמם רושימפ ,בנוסף .זנות כולל ,ורוחנית
 לקטטולאינ לידע להגיע יכול אחד כל לא והז רכיההירוב, רוחנית רכיההיר מעין היתה

יותר  לו שיש זה את, המתווך את ,המקשר את צריך, לאלוהים ישירות לגשת כדי המתאים
 .ידע
 

, ישיר באופן אליו לבוא יוכל אחד שכל כדי עבורנו מת ישוע ?והז הגישה עם הבעיה מה
. לאלוהים האדם בין שיתווך בפסטור או ברועהבאפיפיור, , בכהן צורך וללא מתווך ללא

 דרך אלוהים אל גישה יש ולכולנו כהנים כולנו כלומר ,כהנים ממלכת נקראים המאמינים
 .ישוע
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 באשר אחד לכל לאפשר כדי ,יחידו בנו של מותו :ביותר היקר המחיר את שילם אלוהים

, אחרת דורש או שאומר מי כל. מתווך שוםב צורך ללא, אלוהים אל ישירה גישה הוא
 .שילם שאלוהים היקר המחיר את ומוזיל ,אלוהים דבר כנגד ,אלוהים כנגד פועל

 
 15-16' ד עברים

לְׁשֹוֵתינּו ֶאת ִעָּמנּו ָלחּוׁש יָכֹול ֶׁשֵאינֹו ּגָדֹול ּכֵֹהן לָנּו ֵאין ּכִי 15"  ַּבּכֹל ֶׁשִהְתנַָּסה ֶאָחד ֶאּלָא, ח 
 ֶחֶסד וְלְִמצֹא ַרֲחִמים לְַקֵּבל ַהֶחֶסד ּכֵס ֶאל ְּבִבָּטחֹון נְִקְרָבה ּכֵן ַעל 16. ֵחְטא ִמְּבלִי ּכָמֹונּו
 ."ְּבִעָּתּה לְֶעזְָרה

 
. לחטוא מבלי עבורנו מתהוא ו, חולשותינו כל את לחוש יכל הוא, כמונו בכל התנסה ישוע
 ארון עלהוא  החסד  .החסד לכס לאלוהים ישירה גישה לנו להיות שתוכל כדי זאת כל

 גישה ,ולפשוטים יםואללאינטלקט, ולמבוגרים לילדים ,מאיתנו אחד לכל יש. הברית
 כאשר אז. עבורנו הצלב על במותו לאלוהים והז הגישה את סיפק ישוע .לאלוהים ישירה
 עבור עשה שישוע במה פוגעמזלזל ו הוא ",דרכי לעבור חייב אתה"ש ואומר בא מישהו
 .כולנו

 
 ,הניקולסים מעשי את שנאו אפסיםשה כתוב ששם ,אפסוס קהילתל מכתבל בניגוד
 שאומר מה. הניקולסים מעשי את ושנא שהם כתוב לא פרגמוס לקהילת במכתב

 ולאלחדור לתוכה שיקרי ללימוד איפשרה היא, התפשרות עם בעיה היתה שלקהילה
 שהחזיקו ואלו בלעם בתורת שהחזיקו אלו ובגלל .אותם מוכיח ישוע ולכן, אותו הוכיחה
 ואלחם מהר אבוא אני אחרת כי, בתשובה חזור" 16 בפסוק אומר ישוע הניקולסים בתורת
 ."פי בחרב בהם
 

 חרב את לו שיש כזה עצמו את תיאר שהוא בכך לפרגמוס המכתב את התחיל ישוע
 בהם לחםיוי יבוא הוא ,בתשובה יחזרו לא הם שאם להם אומר הוא עתוכ ,החדה הפיפיות
 ַחָּדה ֶחֶרב יֹוֵצאת ִמִּפיו” :ט"י בהתגלות ישוע של שובו את מתאר שיוחנן וכמו. פיו בחרב
 את וישמיד יכה הוא ,'ה דבר דרך, מפיו שיוצאת החרב באמצעות) ...“ַהּגֹויִם ֶאת ָּבּה לְַהּכֹות
 .המתנגדים את ישמיד הוא מפיו שיוצא' ה דבר באמצעות כאן גם(, כך האויבים

 
 התפשרות האם .והמתנגדים האויבים את ישמיד הוא דברובו העולם את ברא הוא דברוב
 לקהילת יחודיי משהו זה אלילים עבודת עם אלוהים עבודת של ושילוב העולם עם

 אלילים ועבודת אלוהים עבודת של שילוב, העולם עם התפשרות! לא בהחלט? פרגמוס
 . היום גם שקורה משהו זה
 

 האמריקאי הנבחרים בית של הפתיחה במושב הפתיחה תפילת את לשמוע אותי הדהים
 פסטור שהוא ,קליבר עמנואל האמריקאי הקונגרס איש .03/01/2021-ב קונגרסב
 הוא אך ,'הכהנים ברכת' -' ו פרק במדברספר מ ציטט הוא שבה תפילה נשא ,ודיסטיתמ

  :)ליחצו על הלינק( הבאים הדברים עם סיים
 https://www.youtube.com/watch?v=5aVITkiWylk&t=1s 
 
 מהברה, איסטיתיהמונו האל בשם זאת שיםמבק אנו" :תפילתו סיום של התרגום זהו

 .Amen and Awoman. וומן-וא אמן. שונות באמונות שונים בשמות מוכרה ואלוהים
 

 ,המוסלמי להאל את גם כלל הוא ,"איסטיתיהמונו האל" בתפילתו אמר איש אותו כאשר
. היקוםשיצר את  האל הוא ההינדית האמונה שלפי ,ברהמה האליל בשם גם ואמר המשיךו

 השילוב עם התפילה את סייםו האלים כל בשם ביקש שהוא מה כל את ביקש הוא ,כלומר
 מאפשרים שהם לאמריקאים יש סובלנות כמה .A-woman נשיה מגדרה תהכנסו אמן של

 הקונגרס במתמ אפילווזאת  ,באלילים אמונה עם חיים באלוהים אמונה ולשלב לערבב
  !שלהם
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 הדתות כל את ולשלב לערבב ,כיוון מכל עצום לחץ יש שבה בתקופה נמצאים אנחנו
 קהילה היתה ,השטן מושב היה ששם למרות ,בפרגמוס .אחת עולמית דת ולעשות
 ולאמץ שמסביבה הפאגני העולם עם להתמזג החלה המקומית הקהילה אך ,מקומית
 אמונתנו את ולבחון לשובלעמוד על המשמר ו תמיד עלינו .האלילים מעבודת רעיונות

 .הכתוב' ה דבר מול ומחשבותינו
 

, לֹו ֶׁשאֹזֶן ִמי":  המכתבים כל את מסיים שהוא כפי 17בפסוק  המכתב את מסיים ישוע
 ."לְַּקִהּלֹות אֹוֶמֶרת ֶּׁשָהרּוחַ  ַמה נָא יְִׁשַמע

 
 לֹו וְֶאֵּתן, ַהָּגנּוז ַהָּמן ִמן לֹו ֶאֵּתן ֲאנִי, ַהְמנֵַּצחַ ": פרגמוס לקהילת יחודי באופן ממשיך הוא
 ."ַהְמַקֵּבל זּולִָתי ִאיׁש יֵָדֶעּנּו לֹא ֲאֶׁשר ָחָדׁש ֵׁשם ָּכתּוב ָהֶאֶבן וְַעל לְָבנָה ֶאֶבן
 

 48-51' ו יוחנן ?הגנוז המן מהו
 ַהֶּלֶחם הּוא זֶה 50. וֵָמתּו ַּבִּמְדָּבר ַהָּמן ֶאת ָאכְלּו ֲאבֹוֵתיכֶם 49. ַהַחּיִים לֶֶחם הּוא ֲאנִי 48"

 ִאם. ַהָּׁשַמיִם ִמן ַהּיֹוֵרד ַהַחי ַהּלֶֶחם ֲאנִי 51. יָמּותּו וְלֹא ִמֶּמּנּו ֶׁשּיֹאכְלּו ּכְֵדי ַהָּׁשַמיִם ִמן ַהּיֹוֵרד
 ."לְעֹוָלם יְִחיֶה ַהּזֶה ַהֶּלֶחם ִמן ִאיׁש יֹאכַל

 
 המן את שאכל מי שגם להם אומר ישועו, מהשמים כלחם המן אל יחסויהת האנשים
 הוא, מהשמיים היורד החי הלחם הוא, ישוע, הוא אך. מת ,מהשמיים הלחם את, במדבר
  .לעולם יחיה ממנו שיאכל ומי, המן
 

, חדש שם למנצח תןיי שהוא פרגמוס לקהילת אומר הוא כאשר המכתב את מסיים ישוע
 לא שקיבלנו השםאך , שם לנו נתנו הורינו .המקבל מלבד אותו ידע לא אחד אף אשר

 יתאר הזה השם ,חדש שם לנו תןיי ישוע כאשר. שלנו האופי ומה אנחנו מי מתאר בהכרח
  .שלנו האופי ומה אנחנו מי
 

 בחסד כאשר, שתהיה רוצה אלוהים מה שמתאר שם, בשבילך גם חדש שם יש לאלוהים
 ?לך נתן שישוע החדש השם מה .אליו ותתמסר כנעית האדון

 
 לסיכום
 עושים אנו שבחסדו הדברים םמה רואה האדון. עושים לא אנו ומה עושים אנו מה יודע ישוע

 כאן יוצא ישוע .ודבר עם נכון משתלב שלא עושים אנוש מה גם רואה הוא אך, לכבודו
 פרגמוס לקהילת קורא הואו אלילים עבודת עם באלוהים אמיתית אמונה שילוב כנגד
 החטא עם התפשרות כנגד וז קטנה באיגרת כאן יוצא ישוע .כך על בתשובה לחזור

 .שמסביב העולם עם התפשרותו
 

 2 ב"י רומים
ַּתּנּו ִאם ִּכי, ַהּזֶה לָעולָם ִּתַּדּמּו ו ַאל" ׁשּות ַעל־י ֵדי ִהׁש  ַחּד  ִחינּו ּכ ֵדי ַהַּדַעת ִהת   ַמהּו ֶׁשַּתב 

צון לָם ו ָהָרצּוי ַהּטוב ַמהּו, ֱאֹלִהים ר  ֵעינָיו ו ַהֻּמׁש   ."ּב 
 

 הלחצים עם מתפשרים אנו האם '?ה עבודת עם אלילים עבודת משלבים אנו בחיינו האם
 אך ,הקהילה את השמידו לא הרדיפותש נזכור בואו ?מסביב העולם של והסטנדרטים
  . הקהילהמובילה לדעיכת חייה ועדותה של  כן מסביב העולם עם התפשרות

 
 .לנו לומרהקודש  לרוח שיש למה ונקשיב בואו
 


