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 6-1 התגלות פרק ג'ה ספר
 רדיסס לקהילת המכתב

 13.2.21)לירון שני( 
 

על ארבעת המכתבים  למדנו ,משיך עם המכתבים לשבע הקהילות. למעשהי שיעור זה
 על המכתב לקהילת תיאטירה לימדיוסי  בשיעור הקודםהראשונים ונשארו עוד שלושה. 

ן ... " .בהבטחה :אשר מסתיים כמו כל מכתב אחר ר ֶאת ַמֲעַשי ַעד קֵּץ, ֲאנִי ֶאתֵּ ַהְמנַצֵַּח וְׁשֹומֵּ
 (.של פרק ב' 26 וקפס) לֹו ַסְמכּות ַעל ַהּגֹויִם"

 
מי שמחזיק מעמד עד הסוף, בלי  ,או במלים אחרות "המנצח ושומר את מעשי עד קץ..."

לי "לזייף"... ממש עד הסוף. הכתובים מלאים בסיפורים על מלכים ואנשי אמונה לחטוא, ב
שהתחילו ממש טוב וסיימו ממש רע והלב נשבר. אני חושב שהמוטיב הזה של כמה חשוב 
לסיים טוב כאנשים בודדים וכקהילה הוא די מרכזי במכתבים האלה לקהילות והוא גם 

 ו בימים האלה. לנגם ו ,מאוד רלוונטי במכתבים שבפרק ג'
 

בחודש מאי האחרון נפטר אחד מהאנשים המשפיעים ביותר בגוף המשיח העולמי 
את . מחונן, ממוצא הודי "אפולוגט"בעשורים האחרונים. מורה מוכשר מאוד, אבל בעיקר 

ענק. ראבי זאכריאס שמו ואני בטוח משגשג ושירות שם מרבית חייו חי בארה"ב והקים 
הוא נהג לעשות "עימותים" עם אנשי מדע ורוח רבים בתוך  שרבים מכם שמעתם עליו.

ובעימותים אלה הוא העז באומץ רב  ,המוסדות האקדמיים השונים בהם הם לימדו
להתעמת איתם ולהוכיח להם שאלוהים קיים. בסוף ההרצאות שלו הוא השאיר זמן 

וד מאוד לשאלות פתוחות בקהל של סטודנטים שונים ופעמים רבות הוא נשאל שאלות מא
הוא ענה תשובות ממש טובות  ,קשות מבחינה מדעית ופילוסופית ותמיד, בחסד האדון

והגן על הבשורה באופן מדהים. השירות שלו נגע באלפי, אם לא במאות אלפי אנשים 
בעולם ורבים הגיעו לאמונה או התחזקו באמונה בזכותו. הוא נפטר כאמור בחודש מאי 

ומהיר. ראבי הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ושירות מסרטן אלים  74האחרון, בגיל 
 מאוד משגשג עם מורשת מדהימה.

 
בשבועות האחרונים, החלו לרוץ שמועות רבות שאותו ראבי, אשר בבעלותו הפרטית היו 

מרכזי ספא בארה"ב, נהג להגיע למרכזי הספא שלו ולהטריד מינית את העובדות  פרמס
לאיש על  ליהן שלא יספרוערב, תוך איומים מצידו  שלו והדבר הזה נמשך לאורך זמן

. משפחתו שכרה חוקר פרטי ובסופו של דבר הגיעה למסקנה שההאשמות הללו מעשיו
איזה זעזועים הסיפור הזה גורם. אנשים רבים שהעריצו אותו נשברו לנכונות. מיותר לציין 

אלא רק להציג מקרה. , מספר זאת כדי לשפוט ינניא לחלוטין וחלקם אף עזבו את האמונה.
כולנו חוטאים ואין אף אחד מושלם. עבורי, החלק העצוב ביותר כאן הוא שראבי לקח איתו 
את הסודות לקבר ולא דאג לחזור בתשובה לפני משפחתו ואחרים, כאשר הוא ידע היטב 

 מה ההשלכות של מעשיו וכי ימיו ספורים...
 

לראבי היה שם של  בל לא סיים טוב.ראבי הוא דוגמה מודרנית למישהו שהתחיל מצוין א
 אבל מסתבר ששם זה לא הכל בחיים. ,ומעשים טהורים כריזמטימישהו חי, בעל אופי 

טוב, אני מאוד מקפיד על הדברים " –הבעיה היא שאנחנו יכולים להסתכל עליו ולהגיד 
וגם אעשה הכל על מנת לא  ,האלה, ועל אף שאולי יש לי פיתויים רבים, אני לא נופל

. אך שימו לב שבקהילת סרדיס כלל לא מוזכר הנושא של החטא "ליפול בחטא מיני כמוהו
. המיני ובכל זאת הקהילה קיבלה את אחת התוכחות החזקות ביותר מבין הקהילות

  המתים החיים.  - "זומבים"למעשה, זו הקהילה הראשונה בהיסטוריה שהיתה קהילה של 
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 6-1ההתגלות ג'  קהילת סרדיס -החמישי  המכתב
ר זֶה ֲאֶׁשר לֹו ֶׁשַבע רּוחֹות ָהֱאֹלִהים 1" ֶלה ַהְדָבִרים אֹומֵּ  ֶאל ַמלְַאְך ְקִהלַת ַסְרִדיס כְתֹב: ֶאת אֵּ

ת. ֵּׁש לְָך ׁשֵּם ֶׁשַאָתה ַחי, וְַאָתה מֵּ ַע ֶאת ַמֲעֶשיָך; י ֵּק ֶאת 2  וְִׁשְבַעת ַהכֹוכִָבים: ֲאנִי יֹודֵּ ְׁשקֹד וְַחז
ִרית ֶׁשנְָטָתה לָמּות, כִי לֹא ָמָצאִתי ֶאת ַמֲעֶשיָך ֻמְׁשלִָמים לְִפנֵּי ֱאֹלַהי. לָכֵּן זְכֹר כֵּיַצד  3 ַהְשאֵּ

יזֹו ָׁשָעה ָאבֹו ַדע ְבאֵּ א ִקַבלְָת וְָׁשַמְעָת, ּוְׁשמֹר וֲַחזֹר ִבְתׁשּוָבה. ִאם לֹא ִתְׁשקֹד ָאבֹוא כְגַנָב וְלֹא תֵּ
ֵּלְכּו  4 ָעלֶיָך. ָמה י יֶהם. הֵּ ֵּׁש ֶאְצְלָך ׁשֵּמֹות ְמַעִטים ְבַסְרִדיס ֲאֶׁשר לֹא ִהכְִתימּו ֶאת ִבגְדֵּ וְאּוָלם י

ם. ַהְמנַצֵַּח יִלְַבׁש ְבגִָדים לְָבנִים וְלֹא ֶאְמֶחה ֶאת ְׁשמֹו  5 ִאִתי ִבְבגִָדים לְָבנִים, כִי ְראּויִים הֵּ
ֶפר ַהַחיִים, וְאֹו ֶֹאזֶן לֹו, יְִׁשַמע נָא ַמה ֶשָהרּוַח  6 ֶדה ֶאת ְׁשמֹו לְִפנֵּי ָאִבי וְִלְפנֵּי ַמלְָאכָיו.ִמסֵּ ִמי ׁש
 אֹוֶמֶרת לְַקִהלֹות."

 
 מק" 50-כ ושכנה ,ת הצמר שלהי, בין היתר בזכות תעשייתה עיר די עשירהיסרדיס ה

 חשובעל צומת דרכים  בנתהנהיא שלטה במסחר של איי הים האגאי ודרומית לתיאטירה. 
בעמק די פורה על גדות נהר ההרמוס. בעיר היה אקרופוליס מפורסם עם מקדש לאלה 
ארטמיס. העיר והאקרופוליס שלה היו ממוקמים גבוה ולכן העיר היתה מאוד מוגנת. 
האקרופוליס מעל העיר שימש כמקום מפלט לתושבי העיר בשעות מצור, אך סה"כ העיר 

ובטוחה לאורך השנים בזכות הטופוגרפיה שלה. היא היתה עיר שקטה,  היתה די מוגנת
בטוחה ומשגשגת. מתועדים רק שני מקרים בהיסטוריה שהמבצר של סרדיס נכבש. כמו 

אנשים מתחילים  ,הדעת של האנשים מתחילה להתנוון, בכל מקום "נוח", בטוח ושקט
 לחיות בתחושת אשליה של שליטה על החיים, "יש לי הכל, לא חסר לי כלום, בואו פשוט

 "נשמור על הדברים כמו שהם כי ככה טוב, נוח ונעים...
 

אני חושב שתופעה דומה קרתה לנו כמשיחיים בעולם בשנים האחרונות. היה לכולנו טוב, 
ואז הקורונה הגיעה והכל , ים התקדמו יפהסה"כ שגשגו ודברב תנוח ודי שקט. הקהילו

בשמה הלידי או  "ךבתנסרדיס היה שמה של העיר ביוונית, אך היא מוזכרת גם השתנה. 
, כאשר מדובר על חזרתם העתידית למשל 20 וקבעובדיה פס מופיע וזה "ספרד"העברי 

ל " :של הגולים מספרד לנגב י יְִשָראֵֵּ֤ זֶה ִלְבנֵֵּ֨ ל־ַהַ֠ חֵּ ת ַהַֽ ת וְגָֻלֻ֣ ת וְגָֻלֻ֥ ְרַפַ֔ ר־כְנֲַענִי֙ם ַעד־ָצֻ֣ ֲאֶׁשַֽ
ֶּֽגֶב י ַהֶנַֽ ת ָערֵֻּ֥ ּו אֵֵּ֖ ְרׁשׁ֕ ד יִַֽ ר ִבְסָפַרַ֑ ִם ֲאֶׁשֻ֣  ."יְרּוָׁשַלֵ֖

 
סרדיס היתה מפורסמת כאמור בגלל מס' דברים: ההגנה הטופוגרפית, העושר שלה 

 האקרופוליס הגדול וגם הנקרופוליס. ,ותקופות בהיסטוריה בהן היה לה גם מעמד מלכותי
-היו גבעות קבורה שהקיפו את העיר וסבבו אותה ונראו למרחק של יותר מה"נקרופוליס" 

קילומטרים. בגבעות קבורה אלה, בדומה אולי לפירמידות מצרים, נקברו עשירי העיר  10
זכות הוסיפו לאווירה המיסטית והרוחנית של העיר. סרדיס מפורסמת עד היום בהן ו

 עיר המתים! - הנקרופוליס הזה
 

 הכינוי של ישוע
, כפי שהוא עושה בכל מכתב וכאן התיאור שלוישוע מתחיל את המכתב לקהילה עם 

 ."זֶה ֲאֶׁשר לֹו ֶׁשַבע רּוחֹות ָהֱאֹלִהים וְִׁשְבַעת ַהכֹוכִָבים"הוא מתואר כ
 

וישוע כמו מזכיר לקהילה ששבעת הכוכבים מייצגים את מלאכי שבע הקהילות  למדנוכבר 
בסרדיס שהוא האדון שלהם, הוא זה שאחראי עליהם והוא צריך להיות מרכז הקהילה 

 ,או במילים אחרות ,שלהם, אך בנוסף הוא גם מזכיר להם שלו יש את שבע רוחות האלוהים
הוא מזכיר להם את רוח הקודש הפועלת בכל המאמינים ובכל קהילה וקהילה. בהמשך 

ותם שלמרות שיש להם שם שהם חיים, הם למעשה מתים. אדם מת הוא הוא מאשים א
כזה אשר לו שבע רוחות  –מציג את עצמו  ישועבאופן בו  .ישועללא אדם ללא רוח ו

מסיר  הואמתים,  הם, בגלל שהםבגלל מעשישכמו אומר לסרדיסים כאן הוא האלוהים, 
 . רק לישוע יש את הסמכות לעשות זאת.ום את רוחהמ
 
 "יודעאני "

וזה אולי אחד המכתבים , התיאור שלו ישוע עובר למה שהוא יודע על הקהילה לאחרמיד 
ת." ֵּׁש לְָך ׁשֵּם ֶׁשַאָתה ַחי, וְַאָתה מֵּ ַע ֶאת ַמֲעֶשיָך; י  מזכירשוב ושוב  זה הקשים ביותר. "ֲאנִי יֹודֵּ

עובדה שישוע יודע הכל. אין דבר שאנחנו יכולים להסתיר ממנו ולא משנה כמה את ה
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ישוע יודע את עמוקות ליבנו ואת כל מעשינו. הוא יודע מה  ,איפור ותפאורה נשים מעל זה
 גם בהווה וגם בעבר. , הם מעשיהם של אנשי קהילת סרדיס

 
במהלך השנים הקהילה קיבלה שם, מוניטין של קהילה חיה ותוססת, אבל ישוע יודע את 

לשמוע מישוע אמירה כזו זה כמו לקבל חרב ישר ללב. זוהי האמת והוא יודע שהם מתים. 
תוכחה חזקה מאוד. גם לקהילות האחרות שקראנו עליהן, היו בעיות רציניות, אבל ישוע 

ן. מדוע הוא אומר לסרדיס שהיא מתה? מה גורם לא השתמש במילים כה קשות נגד
מבין השורות, שקהילת סרדיס כלל לא סבלה מרדיפות. אין  ניתן להבין לקהילה למות?

לשטן שום אינטרס להציק לקהילה מתה או לרדוף אותה משום שהיא לא מהווה כל איום 
ה נושא מרכזי כלפיו. הבשורה והצלב לא איימו על איש בסרדיס. נראה כי נושא המוות הי

הזכרנו קודם את הנקרופוליס בעיר וככל הנראה האווירה המיסטית פאגאנית  .בסרדיס
על  פנטזוגם לקהילה שם. הייתכן שאנשים  חלחלההזו והדאגה למוות יותר מאשר לחיים 

עתיד וורוד בנקרופוליס, שם חייהם הנוחים יונצחו על שלט זיכרון, במקום לשאוף לחיי 
לה בסרדיס היתה קהילה מתה, שלא חיה את הבשורה, לא בישרה נצח בשמים? הקהי

 ,אנשי קהילת סרדיס היו מתים שחשבו שהם חיים קהילה מתה ללא רוח או פרי.תה יהיו
 ".זומבים"המתים החיים בשפה המודרנית של היום נקראים 

 
 הפתרון ותקווה

: 2קיימת. פס'  אפילו אם היא גוססת, היאומסתבר שיש בכל זאת שארית קטנה בקהילה, 
ִרית ֶׁשנְָטָתה לָמּות, כִי לֹא ָמָצאִתי ֶאת ַמֲעֶשיָך ֻמְׁשלִָמים לְִפנֵּי ֱאֹלַהי". ֵּק ֶאת ַהְשאֵּ  "ְׁשקֹד וְַחז

 
חזק  או במילים אחרות, עמוד על המשמר, התעורר והתעשת לפני שמאוחר מדי!" שקוד"

אנשים שיש בהם יש ו, עדיין כלומר עדיין יש אנשים שלא מת .את השארית הנוטה למות
רוח ורוצים להתעורר ולעשות את המעשים הנכונים לפני אלוהים בסרדיס. יש אנשים 

והמכתב מפציר בראשי הקהילה שם לא  ,בסרדיס שלא רוצים למות אלא לחיות לנצח
את האנשים האלה ואת רוחם אלא לחזק אותם! המעשים של  "לכבות"לדכא אותם, לא 

הקהילה אינם משקפים את אמונתם במשיח ואינם נובעים מפירות הרוח השונים. אלה 
: "לָכֵּן זְכֹר 3מעשים מתים. ישוע מנסה להעיר קהילה מתה ברובה וגוססת בשאריתה. פס' 

יזֹו ָׁשָעה כֵּיַצד ִקַבלְָת וְָׁשַמְעָת, ּוְׁשמֹר וֲַחזֹר ִבתְ  ַדע ְבאֵּ ׁשּוָבה. ִאם לֹא ִתְׁשקֹד ָאבֹוא כְגַנָב וְלֹא תֵּ
  ָאבֹוא ָעֶליָך."

 
זוהי קריאה עזה לחזרה בתשובה. לחזור לשורשי האמונה והבשורה שקיבלו מהשליחים. 
חזרה בתשובה היא מפתח קריטי לקהילה מתה, משום שאין לה משהו אחר להיאחז בו 

 'תשחרר'נו בדבר הזה, אבל יש לנו עוד הרבה מעשים טובים אחרים, אז "טוב... טעי ומרול
אין להם שום מעשה טוב להתגאות בו ולכן הפתרון היחידי שנותר להם הוא חזרה . קצת..."

מעשים  99שבכל מקרה חזרה בתשובה חשובה, גם אם אנחנו עושים  היא בתשובה. האמת
ות או מקטין את עוצמת החטא. אם לא יחזרו טובים ורק אחד רע, זה לא פוטר אותנו מאחרי

 וגנב באמצע הלילה זה אף פעם לא משהו טוב. ,בתשובה, ישוע מאיים שיגיע אליהם כגנב
 

ישוע רומז להם פה, שהוא יגיע ויפתיע אותם למרות השאננות שלהם שהם נמצאים במקום 
  גבוה, מוגן ובטוח.

 
 :11-1בראשונה לתסלוניקים ה'  האזהרה דומה מופיע

ין צֶֹרְך ִלכְתֹב לָכֶם. 1" ב ֶׁשיֹום  2 וְַעל־ְדַבר ָהִעִתים וְַהזְַמנִים, ַאַחי, אֵּ יטֵּ י ַאֶתם יֹוְדִעים הֵּ ֲהרֵּ
ָאז יָבֹוא ֲעלֵּיֶהם ֶׁשֶבר “, ָׁשלֹום ּוִבָטחֹון!”כֲַאֶׁשר יֹאְמרּו ַהְבִריֹות:  3 יהוה יָבֹוא כְגַנָב ַבַליְלָה.

י לֵָּדה ַעל ִאָשה ָהָרה, וְלֹא יּוכְלּו לְִהָמלֵּט. ינְכֶם ַבחֶֹׁשְך  4 ִפְתאֹום, כְִצירֵּ ֲאָבל ַאֶתם, ַאַחי, אֵּ
ְֹאֶפן ֶׁשיְַפִתיַע ֶאְתֶכם ַהיֹום כְגַנָב. ַאֶתם כֻלְֶכם ְבנֵּי ָהאֹור ּוְבנֵּי ַהיֹום. לֹא ְבנֵּי ַהַליְלָה ֲאנְַחנּו  5 ב

 ֹ ִרים, ֶאלָא נְִהיֶה עִֵּרים ּוְמֻפכִָחים. 6 א ְבנֵּי ַהחֶֹׁשְך.וְל נִים  7 לָכֵּן ַאל נָא נִיַׁשן ַכֲאחֵּ נִים יְׁשֵּ ן ַהיְׁשֵּ הֵּ
ֲאָבל ָאנּו, ֲאֶׁשר ְבנֵּי ַהיֹום ֲאנְַחנּו, נְִהיֶה נָא  8 ַבלַיְלָה, וְַהִמְׁשַתכְִרים ִמְׁשַתכְִרים ַבלַיְָלה.

כִי ֱאֹלִהים  9 כִָחים, נִלְַבׁש ֶאת ִׁשְריֹון ָהֱאמּונָה וְָהַאֲהָבה וְנֲַחבֹׁש כַכֹוַבע ֶאת ִתְקוַת ַהיְׁשּוָעה;ְמפֻ 
ֵּׁשּוַע ַהָמִׁשיחַ  י ֲאדֹונֵּנּו י נּו לְַמַען  10 לֹא יְָעָדנּו לְזַַעם, ֶאָלא ִלנְחֹל יְׁשּוָעה ַעל־יְדֵּ ת ַבֲעדֵּ ֲאֶׁשר מֵּ
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 ַ נִים.נְִחיֶה י ין ֶׁשָאנּו יְׁשֵּ ַעל כֵּן עֹוְדדּו זֶה ֶאת זֶה ּוְבנּו ִאיׁש ֶאת  11 ַחד ִאתֹו, בֵּין ֶׁשָאנּו עִֵּרים בֵּ
 ָאִחיו, כְִפי ֶׁשַאֶתם ּגַם עֹוִשים."

 
יום ה', היום שבו ישוע יחזור לארץ, לשפוט את העולם ולהקים את מלכות האלף המובטחת 

בתום שבע השנים. אף אחד לא יידע בדיוק מתי היום  ,, בעתידעל כס דויד יגיע בהפתעה
על הזה יקרה, משום שאף אחד גם לא יצפה לו. יהיו יחסית מעט מאמינים בתקופה הזו 

ארץ, בזמן שאלוהים ישפוך את זעמו על יושבי הארץ, אשר יסרבו להאמין ולחזור ה
אך  ביאתו השניה של ישוע תהיה כמו ביאתו של גנב באמצע הלילה. ,בתשובה. עבורם

, לא בזה שישוע יפתיע אותנו כגנב, שזה לא דבר טוב, זה את זהשאול קורא לנו לעודד 
שפך על העולם וכי אנחנו ננחל ישועה ימשום שמובטח לנו פטור מזעם אלוהים שי אלא

 על ידי המשיח.
 

של שאול לתסלוניקים בהקשר שלה, וההקשר הוא אבל חשוב שנסתכל על הבטחה זו 
 :18-15בפרק ד' פס' ארבעה פסוקים אחורה 

ִהנֵּה זֹאת ָאנּו אֹוְמִרים לָכֶם ַעל־ִפי ְדַבר ָהָאדֹון: ֲאנְַחנּו ַהַחיִים ֲאֶׁשר נִָשאֵּר ַעד בֹוא ָהָאדֹון  15"
ִתים, ד ִמן ַהָשַמיִם ִבְקִריָאה ֶׁשל ְפֻקָדה, ְבקֹול ַשר ֶׁשכֵּן ָהָאדֹון  16 לֹא נְַקִדים ֶאת ַהמֵּ ֵּרֵּ ַעְצמֹו י

ִתים ַהַשיָכִים לַָמִׁשיַח יָקּומּו ִראׁשֹונָה. י כֵּן ֲאנְַחנּו  17 ַהַמלְָאִכים ּוְבׁשֹוַפר ֱאֹלִהים, וְַהמֵּ ַאֲחרֵּ
ּגֹׁש ֶאת ָהָאדֹון ָבֲאוִיר, וְכְָך נְִהיֶה ָתִמיד ִעם ַהנְִׁשָאִרים ַבַחיִים נִלַָקח יַַחד ִאָתם ַבֲענָנִים לִפְ 

 ַעל כֵּן עֹוְדדּו זֶה ֶאת זֶה ַבְדָבִרים ָהאֵּלֶה." 18 ָהָאדֹון.
 

ככלה של המשיח, שאנחנו נילקח לשמיים להיות עם  –זה העידוד האמיתי שלנו כקהילה 
פיע בהפתעה, אך זה לא לקחות תויישוע, לפני היום בו הוא ישוב כגנב. אמנם גם הה

את הביאה , מתואר כגנב בלילה, משום שזו הפתעה נעימה מאוד וטובה מאוד. כלומר
הראשונה היא כשיבוא לקחת את הקהילה אליו  ;השניה של ישוע ניתן לחלק לשתי ביאות

אנחנו עולים אליו. החלק השני, הוא החלק שבו ישוע  ,לשמיים והכיוון שלה הוא "למעלה"
לשפוט את העולם ולהקים את מלכות אלף  ,עולםאל היחד עם הקהילה  יורד למטה

 כי הוא יגיע כגנב בלילה.  השנים. מהביאה הזו העולם צריך לחשוש
 

זה מאוד חשוב, משום שישוע מזהיר את הקהילה בסרדיס שאם הם לא יתעשתו  עניין
שלו, קהילה ויחזרו בתשובה, הם ייחשבו כקהילה מתה, קהילה שלא תהיה חלק מהכלה 

 שתצטרך לחשוש מביאתו האחרונה של ישוע כפי שחוששים מגנב בלילה.
 

ֵּלְכּו 4פס'  ָמה י יֶהם. הֵּ ֵּׁש ֶאְצְלָך ׁשֵּמֹות ְמַעִטים ְבַסְרִדיס ֲאֶׁשר לֹא ִהכְִתימּו ֶאת ִבגְדֵּ : "וְאּוָלם י
ם."  ִאִתי ִבְבגִָדים לְָבנִים, כִי ְראּויִים הֵּ

 
זו  הרומית אסור היה להתקרב לאלים ולמקדשיהם עם בגדים מוכתמים.בתרבות היוונית ו

בצמר ולכן ישוע משתמש בדימוי  קואנשי סרדיס עס .אזרחותםאף היוותה עילה לשלילת 
הזה כאן לתאר את הבודדים בקהילה שעשו הכל על מנת לשמור על עצמם נקיים ונכונים 

בגדים לבנים, בגדי ישע וצדקה. הכתמת הבגדים מסמלת  ןייתולאלה הוא  ,לפני אלוהים
עירוב עם עבודת אלילים. הפסוק הזה מדגיש גם את העיסוק של אנשי סרדיס  ,משהו טמא

 במראה החיצוני שלהם ופחות בתוכן הפנימי והחשוב. 
 

? האם הבגדים זיים שלנו()ואין הכוונה לבגדים הפי עם איזה בגדים אנחנו באים לקהילה
או  ,מוכתמים? האם אנחנו מצפים לקבל מישוע את הבגדים הלבנים שהכין עבורנושלנו 

 כלל עניין בהם? נושאין ל
 

 ההבטחה למנצח
 כמו בכל מכתב, גם המכתב הזה מסתיים בהבטחה לאלה שמחזיקים מעמד ומנצחים. 

ֶפר ַהַחיִים, וְאֹוֶדה ֶאת ְׁשמֹו לְִפנֵּי : "ַהְמנַצֵַּח יִלְַבׁש ְבגִָדים לְָבנִים וְלֹא ֶאְמֶחה ֶאת ְׁשמֹו ִמסֵּ 5פס' 
)משום  היות ובמקרה של קהילת סרדיס דרוש רצון עז מאוד כדי לנצח. ָאִבי וְלְִפנֵּי ַמְלָאכָיו"
 , גם הגמול הוא די גדול ואפילו משולש.שהם כבר מתים(
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קודם כל יקבל את הבגדים הלבנים והמובטחים. אלה שיצליחו להתגבר על  - המנצח
 יקבלו את בגדי הישע הלבנים. ,ועל כתמי המוות המתפשטים בקהילה הפגאנייםהכתמים 

 
ועומק הקשר הבטחה לנצחיות  יזכה לראות את שמו כתוב לנצח בספר החיים. - המנצח

 ט"מו ומוזכר גם בתהילים )פרק סעצ מהתנ"ךעם ישוע. ספר החיים הוא קונספט מוכר 
בשמות וגם משה עצמו הזכיר זאת כאשר הפגיע עבור העם לאחר פרשת עגל הזהב  .(28
ְבָת".: 32 ב"ל ר כָָתַֽ ִסְפְרָךֵ֖ ֲאֶׁשֻ֥ א ִמַֽ נִי נַָ֔ יִן ְמחֵֻּ֣ ם וְִאם־ַאׁ֕ א ַחָטאָתַ֑ ה ִאם־ִתָשֻ֣  "וְַעָתֵ֖
 

מאהבת המשיח את הקהילה ולכן זו הבטחה לכך ששום מוות לא יוכל באמת להפריד 
 שמו לא יימחה מספר החיים והוא יזכה בחיי נצח עם ישוע ,יזצח, גם אם ימות מוות פינהמ

נקרופוליס שהיה חיי נצח ב. זה כמובן גורל טוב בהרבה מבעירו ירושלים החדשה ,במלכותו
 בסרדיס. 

 
הרומית איבדו את אזרחותם  הוהאימפריאזרחים שפשעו או עברו על חוקי העיר  ,בסרדיס

. ישוע מדגיש שהחוקים עליהם עלינו להקפיד דרך טקס בו שמם נמחק מספר התושבים
 הם החוקים והמצוות בדברו.  ,בעיקר והחשובים יותר

 
ישוע יודה את שמו לפני אביו והמלאכים. זוהי הצהרה חזקה מאוד, או בעצם  - המנצח

במשפט העתידי ישוע ישמש כעד לטובת המנצח ובכך יבטיח את האזרחות שהבטחה לכך 
 הנצחית של המאמין. 

 
לא השייכות שלנו לעולם הזה וגם לא הציות  זה ,בסופו של דבר מה שמשנה בחיים האלה

שלנו לרשויות האלה, על אף שזה דבר חשוב. מה שחשוב הוא להיות חי בישוע, לציית לו, 
לנו לעשות. אם הבשורה והצלב הם לא מרכזיים בחיים  אקרלעשות את המעשים שהוא 

שלנו והם לא מפריעים לאנשים סביבנו, אזי אנחנו הופכים למתים. אם חשוב לנו יותר 
נאבד את הכבוד  ,למצוא חן בפני העולם הזה כדי לזכות בכל תארי הכבוד בעולם הזה

 והאזרחות של העולם הבא שישוע מכין עבור אוהביו. 
 

ִהּלֹות""ִמי ש    ת לַקְׁ ר  ָהרּוַח אֹומ  ַמע נָא ַמה ש   אז ן לֹו, יִשְׁ
 

 :המתכון לניצחון שישוע נותן לסרדיס אם כן
 לשקוד על האמת 

 לעודד את השארית הנאמנה 
 לחזור בתשובה ולהיזכר בפשטות הבשורה וביסודותיה 
 לחיות! לצאת מהשאננות הממיתה 
  טוב המרוץלסיים את 
 

הקהילה, הוא זה אשר לו שבע הרוחות ושבעת הכוכבים והקהילה שייכת ישוע הוא אדון 
 לו. האזהרה של ישוע לקהילת סרדיס תקפה גם לנו היום.

 
 נו, זה היום בו הנפילה שלנוומהשירות של נומעצמ יםלהיות מרוצ נתחיל והיום בו אנ

ונוח עכשיו...  טובכל מה שצריך כמו שצריך, כמה נו הנה עשי נחשוב,מתחילה. היום בו 
. היום בו ציות לרשויות הופך לדבר קדוש ומוחלט נוזה היום המסוכן ביותר בשירות של

 מתוך רצון להבטיח את השקט האזרחי לקהילה ובא על חשבון המעשים הרוחניים של
וזה אות אזהרה  ,מיתיהקהילה הוא היום בו הקהילה מתחילה לאבד את אזרחותה השמי

ה בה אנחנו חיים. החטא של סרדיס לא היה חטא מיני ברור, הוא עבורנו, במיוחד בתקופ
, מוות רוחני הוא היה פשוט .לא היה עבודת אלילים יוצאת דופן לעומת הקהילות האחרות
, הוא היה העלאת האזרחות שנבע מסיפוק עצמי, מתחושת "אני חי ומוגן ולא צריך כלום"

מקונפליקטים עם הסביבה והרשויות. הוא היה מית והיעדר והימנעות יהארצית מעל לשמי
 ירושלים החדשה. ,מאשר בעיר החיים ,העדפת עתיד בעיר המתים הנקרופוליס
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חלק  , במקרה הגרוע ביותרונוודא שאנחנו נהיה ואחד, כל אחד בואו נבחן את עצמנו
עדיין יש לנו האפשרות , אבל גם אם כן מהשארית שנוטה למות ולא אלה שכבר מתים!

קוד, לחזור בתשובה ולוודא שאנחנו חיים ולצפות ליום בו ישוע לבוא לקחת אותנו לש
 ככלתו ולהלבישנו בגדי חתונה לבנים! הללויה.

 
 


