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 13-7 התגלות פרק ג' ה ספר
 קהילת פילדלפיהל המכתב

 20.2.21)לירון שני( 
 

מדברים על זמן  ג'-פרקים ב'. סדרת הלימוד על ספר ההתגלות שיעור זה ממשיך את
בפרקים אלה, יוחנן מתבקש לכתוב שבעה . ההווה ביחס לתקופה בה נכתב הספר

אמנם נכתבו לשבע קהילות מכתבים למלאכי שבע קהילות באסיה הקטנה. המכתבים 
כל אחד . ממשיות שהיו קיימות באותה התקופה, אך הם גם מאוד רלוונטיים לנו היום

ויש בהם אזהרות חשובות כמו גם הבטחות  עבורנו,הוא בעל רלוונטיות  משבעת המכתבים
במכתבים יש גם תיאורים חשובים של ישוע ותיאורים אחרים, , חשובות ודברי עידוד. בנוסף

ננסה  ,. כשנגיע לסיום הלימוד על המכתביםעבורנוצרים תמונה מדהימה ורלוונטית היו
 לקבל תמונת מצב כוללת שמורכבת מכל התיאורים האלה. 

 
כיום העיר "אלשייר" בתורכיה.  ,ק"מ דרום מזרחית לסרדיס, שכנה העיר פילדלפיה 40 -כ

לעיר די מרכזית והיא  דרך העיר פילדלפיה, מה שהפך אותה ודרכים מרכזיות עבר פרמס
נחשבה לעיר מבצר חשובה. מקורות הפרנסה המרכזיים של העיר היו כרמי ענבים )יין(, 

 תה אמידה מאוד. יטקסטיל ועורות והעיר הי
 

לפני הספירה והיות והיה ידוע בתור  150בערך בשנת המלך אטאלוס השני הקים את העיר 
ולכן העיר גם נקראה  ,"אוהב אח" ,אחד שמאוד אהב את אח שלו, הוא כונה פילדלפוס

אהבת אחים. מעניין ההקשר עבורנו, שאותה קהילה  –ביוונית  .על שמו: פילדלפיה
זו אחים" היא גם הקהילה הטובה ביותר במכתבים. ההנקראת במכתב "קהילת אהבת 

לראות את חשיבותה של  ניתןורק מהשם , קהילה נאמנה שמקבלת רק מחמאות ועידוד
 אהבת האחים בתוך הקהילה וכי אהבת אחים אמיתית היא מתכון מובטח לניצחון. 

 
סרדיס ופילדלפיה.  וביניהןלספירה רעידת אדמה הרסה ערים רבות באזור ההוא  17בשנת 

פיה שונה לקיסריה החדשה להן שוקמו בהמשך ע"י הקיסר טיבריוס, ושמה של פילד
סוף תושבי המקום קראו לה גם פילדלפיה וגם פלביה. מאות שנים ובהמשך לפלביה ולב

מאוחר יותר שמה שונה לאתונה הקטנה, משום שחיי התרבות הפגאנית וחיי ההוללות בה 
  ונבין זאת בהמשך.עבורנו השמות התכופים האלה רלוונטיים  ישינוי .רבהתפסו תאוצה 

 
 ניגש לטקסט: כעתולדלפיה אוגרפית קצרצרה על פייג-תה סקירה היסטוריתיזו הי

 
 13-7התגלות ג' הקהילת פילדלפיה  -השישי  המכתב

ֶאל ַמלְַאְך ְקִהלַת ִפילֶָדלְִפיָה כְתֹב: ֶאת ֵאֶלה ַהְדָבִרים אֹוֵמר ַהָקדֹוׁש, ָהֲאִמִתי, ֲאֶׁשר לֹו  7"
ֲאנִי יֹוֵדַע ֶאת ַמֲעֶשיָך. ִהנֵה נַָתִתי ְלָפנֶיָך  8 ַמְפֵתַח ָדוִד, ַהּפֹוֵתַח וְֵאין סֹוגֵר וְסֹוגֵר וְֵאין ּפֹוֵתַח:

ֶדלֶת ְּפתּוָחה ֲאֶׁשר ֵאין ִאיׁש יָכֹול לְָסגְָרּה, כִי ְמַעט כַֹח לְָך וְָׁשַמְרָת ֶאת ְדָבִרי וְלֹא ִהְתַכַחְׁשָת 
וְֵאינָם; ֵאין ֵהם ֶאלָא  ‘ּוִדים ֲאנְַחנּויְה’ִהנְנִי נֹוֵתן ֲאנִָׁשים ִמְכנֶֶסת ַהָשָטן, ָהאֹוְמִרים  9 לְִׁשִמי.

ִמְּפנֵי  10 ְמַׁשְקִרים. ְרֵאה, ֲאנִי ֶאֱעֶשה ֶׁשֵהם יָבֹואּו וְיְִׁשַתֲחוּו לְַרְגלֶיָך וְיְֵדעּו ֶׁשֲאנִי ֲאַהְבִתיָך.
ְשַעת ַהנִָסיֹון ָהֲעִתיָדה לָבֹוא ֶׁשָשַמְרָת ֶאת ִמְצוִָתי לֲַעִמיָדה ְבַסְבלָנּות, גַם ֲאנִי ֶאְׁשמֹר אֹוְתָך מִ 

ֲאנִי ָבא ַמֵהר. ַהֲחזֵק ְבַמה ֶשיֵׁש לְָך, כְֵדי ֶׁשִאיׁש לֹא  11 ַעל כָל ֵתֵבל, לְנַסֹות ֶאת יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ.
וְלֹא יֵֵצא עֹוד ַהחּוָצה.  ַהְמנֵַצַח, ֲאנִי ֶאֱעֵשהּו ַעּמּוד ְבֵהיכַל ֱאֹלַהי 12 יִַקח ֶאת ָהֲעֶטֶרת ֶׁשלְָך.

וְֶאכְתֹב ָעלָיו ֶאת ֵׁשם ֱאֹלַהי וְֶאת ֵׁשם ִעיר ֱאֹלַהי, יְרּוָׁשלַיִם ַהֲחָדָׁשה, ַהיֹוֶרֶדת ִמָשַמיִם ֵמֵאת 
ֶֹאזֶן לֹו, יְִׁשַמע נָא ַמה ֶשָהרּוַח אֹוֶמֶרת לְַקִהלֹות. 13 ֱאֹלַהי, וְֶאת ְׁשִמי ֶהָחָדׁש.  "ִמי ׁש

 
 רו של ישועתיאו

ֶאת ֵאֶלה ַהְדָבִרים אֹוֵמר ַהָקדֹוׁש, ָהֲאִמִתי, ֲאֶׁשר לֹו ַמְפֵתַח ָדוִד, ַהּפֹוֵתַח וְֵאין סֹוגֵר וְסֹוגֵר וְֵאין "
הקדוש, האמיתי, בעל המפתח, בעל הסמכות היחיד לפתוח  איזה תיאור עוצמתי! –" ּפֹוֵתחַ 

 ולסגור!
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פקיד המשיח של ישוע ואת אלוהותו הבלתי ניתנת כל אחד מהתיאורים האלה מדגיש את ת
מתייחס לאלוהים והוא מופיע לא מעט  "קדוש"לערעור. הוא הקדוש והאמיתי. התיאור 

א " :9 וקא פס"הושע פרק יפעמים בכתובים. אחת הדוגמאות היפות לכך היא בספר  ֹֹ֤ ל
יׁש,  נֹכִ֙י וְלֹא־ִאִּ֔ ל ָאֶֽ י ֵאֹ֤ יִם ִכ֣ ת ֶאְפָרָ֑ ּוב לְַׁשֵח֣ א ָאׁשׁ֖ ֹֹ֥ י ל ֱעֶש֙ה ֲח֣רֹון ַאִּפִּ֔ ךָ֣ ָק֔דֹוׁשֶאֶֽ בְּ ִקרְּ ֹוא בְּ א ָאבׁ֖ ֹֹ֥ , וְל

יר׃  "ְבִעֶֽ
 

אותו הדבר  אלוהים מדגיש כאן שהוא לא אדם וכי הוא קדוש והוא נמצא בקרב העם!
ד את המאמינים להכיר בעובדה שהוא נמצא ישוע מעוד .במכתב למלאך פילדלפיה

א האלוהות בו והוא אלוהים, הוא קדוש ואמיתי. וכלומר מל ,הוא קדושו בקרבם, הוא איתם
ן " :3 בחבקוק ג'אותו עיקרון מופיע גם  ְָּק֥דֹוׁשֱאלֹ֙וַה֙ ִמֵתיָמ֣ ה  יָ֔בֹוא ו לָה כִָסֹ֤ ן ֶסָ֑ ַהר־ָּפאָרׁ֖ ֵמֶֽ

ֹו  ֹו ּוְתִהלָתׁ֖ יִ֙ם הֹודִּ֔ ֶרץ׃ָׁשַמ֙ ה ָהָאֶֽ  "ָמְלָאֹ֥
 
מתייחס לאופיו הנאמן, הישר והבלתי מתפשר על האמת של אלוהים. התכונה  "אמיתי"
ואין ספק שהיא באה כאן כדי להדגיש  ,לאנשים בכתובים מתייחסת כמעט ולא "אמיתי"

ניגוד לאופיים של "היהודים מכנסת השטן" שמנסים ב ,את אופיו הנאמן של ישוע כאלוהים
 .9 וקקהילת פילדלפיה ומוזכרים בפסלהרוס את 

 
" לקוח מספר ישעיה פרק ֲאֶׁשר לֹו ַמְפֵתַח ָדוִד, ַהּפֹוֵתַח וְֵאין סֹוגֵר וְסֹוגֵר וְֵאין ּפֹוֵתחַ התיאור "

אדם בעל אחד התפקידים החשובים ביותר  ,שם יש נבואה קשה כנגד מזכיר המלך ב"כ
וקרים רבים מאמינים שמדובר במלך בממלכה. על אף ששם המלך עצמו לא מוזכר שם, ח

חזקיה. אך התוכחה היא כלפי מזכיר המלך שבנא ולא כלפי המלך עצמו. אותו מזכיר דאג 
ועיקר העיסוק שלו בתקופת כהונתו היה לבנות לעצמו קבר  ,למלא את כיסו בממון רב

ממש כמו הנקרופוליס של אנשי ) מקום שינציח אותו ואת שמו לדורי דורות. ,גדול ומפואר
. ישעיהו נוזף בשבנא ומודיע לו שאליקים בן חלקיהו הנאמן יירש את מקומו (סרדיס

 בהקדם.
 

 :20-15ב "ישעיה כ
ֹות לְֶך־בֹא֙  15" י יְהוִׁ֖ה ְצָבאָ֑ ר ֲאדָֹנֹ֥ ה ָאַמַ֛ ֹֹ֥ יִת׃ כ ר ַעל־ַהָבֶֽ ה ַעל־ֶׁשְבָנׁ֖א ֲאֶׁשֹ֥ ִֶּ֔ ן ַהז ַמה־ 16 ֶאל־ַהסֵֹכ֣

ֹו׃ לְָךֹ֥  ן לֶֽ ַלע ִמְׁשָכֹ֥ י ַבֶסׁ֖ ֹו חְֹקִקֹ֥ י ָמרֹו֙ם ִקְברִּ֔ ֶבר חְֹצִבֹ֤ ה ָקָ֑ ֹׁ֖ ְבָת לְָךַ֛ ּפ י־ָחַצַ֧ ה ִכֶֽ ִֹּ֔ י לְָ֣ך פ ִהֵנֹ֤ה  17 פֹ֙ה ּוִמ֣
ה׃ ֶֹֽ ֶבר וְעְֹטָךׁ֖ ָעט ה ָגָ֑ ֶרץ ַרֲחבַ֣  18 יְהוָ֙ה ְמַטלְֶטלְָךִּ֔ ַטלְֵטָלׁ֖ ּור ֶאל־ֶאׁ֖ ה כַדּ֕ ֹוף יְִצנְָפָ֙ך ְצנֵָפִּ֔ יִם ָצנֹ֤ ת יָָדָ֑

יָך׃ ית ֲאדֶֹנֶֽ ֹון ֵבֹ֥ ָך ְקלׁ֖ ָּמ֙ה ַמְרכְ֣בֹות כְבֹוֶדִּ֔ ָּמה ָת֗מּות וְָׁש֙ ְדָךׁ֖  19 ָׁש֣ ָך ּוִמַּמֲעָמֶֽ יָך ִמַּמָצֶבָ֑ וֲַהַדְפִתׁ֖
ָך׃ ים ֶבן־ִחלְִקיֶָֽהּו׃ 20 יֶֶהְרֶסֶֽ י לְֶאלְיִָקׁ֖ אִתי לְַעְבִדִּ֔ ּוא וְָקָר֣  "וְָהיָׁ֖ה ַב֣יֹום ַההָ֑

 
, אך את ההחלטותשל המלך. המלך החליט  "םיהידיים והרגלי"מזכיר המלך היה למעשה 

. ואז קוראים מה היא אותה גדולההכל התבצע וקרה דרך המזכיר, וזה נתן לו סמכות 
 :21-23סמכות שישעיה אומר שהמלך יאציל עליו. פסוקים 

 
ְטָ֙ך  21" ָך וְַאְבֵנֶֽ יו כָֻּתנְֶת֗ ִם וְִהלְַבְׁשִת֣ ב יְרּוָׁשַלׁ֖ ב לְיֹוֵׁשֹ֥ ֹו וְָהיָֹ֥ה לְָאַ֛ ן ְביָדָ֑ ְמֶׁשלְְתָךׁ֖ ֶאֵת֣ נּו ּוֶמֶֽ ֲאַחזְֶקִּ֔

ה׃ ית יְהּוָדֶֽ ַח׃ 22 ּולְֵבֹ֥ ין ּפֵֹתֶֽ ר וְֵאֹ֥ ר וְָסַגׁ֖ ין סֹגִֵּ֔ ֹו ּוָפַת֙ח וְֵא֣ ַח ֵבית־ָדוִׁ֖ד ַעל־ִׁשכְמָ֑ י ַמְפֵתֹ֥  23 וְנַָתִתַ֛
ד ְבָמ֣קֹו יו יֵָתׁ֖ יו׃ּוְתַקְעִתֹ֥ ית ָאִבֶֽ ֹוד ְלֵבֹ֥ א כָבׁ֖ ן וְָהיַָ֛ה לְכִֵסֹ֥  "ם נֱֶאָמָ֑

 
תה הזכות לשאת, אלא אם ידבר שרק למלך הי ,למזכיר עצמו ניתנו מפתחות בית המלוכה

 .יםהוא בחר לתת אותם למישהו אחר וזה נחשב לכבוד ולאחריות גדול
 

כאחד והיחיד שיש  על עצמו, במכתב לפילדלפיה, ישוע משתמש בדימוי זה מספר ישעיה
הוא עצמו הוא המשיח  ,כלומר .מלכות דויד ,לו את המפתחות לכס המלוכה המובטח

רק לישוע הסמכות לפתוח או לסגור את דלתות המלכות  .התנ"ךהמובטח בכל נבואות 
 ?קהילת פילדלפיהמכתב לבפני אנשים. מדוע ישוע משתמש בדימוי הזה דווקא כאן ב

יהודים שקראו לעצמם מאמינים  ;ם יהודים "מכנסת השטן"זה קשור לאותשייתכן מאוד 
מתוקף היותם יהודים וייתכן שאף טענו  האך ניכסו לעצמם זכויות יתר ובעלות על הישוע

 שהישועה והמלכות היא ליהודים בלבד. 
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וכל אחד מאיתנו צריך לחשוב לעצמו,  ,ישוע הוא קדוש, אמיתי ובעל מפתחות דוד אם כן,
באופן אישי והאם הם משפיעים על  ול אחד מהתארים האלה עבורמה המשמעות של כ

 .נורואה את ישוע כמושיע חנוהאופן בו אנ
  

 אני יודע
 כמו בכל מכתב, לאחר התיאור של ישוע, יש את המשפט המתחיל ב"אני יודע".

 
ֵאין ִאיׁש יָכֹול לְָסגְָרּה, ִכי ְמַעט ֲאנִי יֹוֵדַע ֶאת ַמֲעֶשיָך. ִהנֵה נַָתִתי לְָפנֶיָך ֶדלֶת ְּפתּוָחה ֲאֶׁשר "

" זהו המשך ישיר לתיאור של ישוע, מפני כַֹח לְָך וְָׁשַמְרָת ֶאת ְדָבִרי וְלֹא ִהְתכַַחְׁשָת לְִׁשִמי.
שהוא אומר לקהילת פילדלפיה שהוא יודע את מעשיהם, הוא יודע שיש בהם עוד מעט 

א מתכחשים לשמו! כתוצאה  מכך הוא פותח ח ושהם שומרים על דבריו, נאמנים לו ולוכ
 לפניהם דלת שאיש לא יוכל לסגור. 

 
גזר דינם כרוך במה שהוא יודע עליהם וזה רק דברים טובים! על אף שנותר בהם  ,למעשה

ח, הם נשארים נאמנים ולא מתייאשים. בזכות הנאמנות שלהם ישוע מבטיח ורק מעט כ
 תן לאיש לסגור להם את הדלת.יהוא לא ינוכחות שלו איתם. את הלהם הגנה מלאה ו

 , היא לאן הדלת הפתוחה הזו מובילה?ליהעהשאלה הנשאלת, אשר אין תשובה ברורה 
 

יש שתי פרשנויות עיקריות  ,לאורך ההיסטוריה וכתוצאה של ויכוחים תאולוגים רבים, ובכן
או להחליט ששתיהן נכונות, משום שאין ממש סתירה ביניהן מקובלות ואתם יכולים לבחור 

 :ןביניה
 
תה קהילה נרדפת, אך בניגוד ידלת פתוחה לבישור הבשורה. קהילת פילדלפיה הי .1

תה נאמנה לשם ילקהילת סרדיס שכלל לא טרחה לבשר, קהילת פילדלפיה כן הי
 ישוע ובמכתב הוא מבטיח לה שהוא יפתח לה דלתות רבות לבישור הבשורה. 

 
 ימי ולמלכות השמיים.ילת פתוחה לכבוד השמד .2

 
או למשהו אחר שאנחנו לא  ,שתי הדלתות טובות וחשובות ואולי הכוונה היא לשתיהן

זה בטוח  ,שאם אלוהים פתח דלת ואיש לא יסגור אותה ,בהכרח יודעים. מה שבטוח הוא
 פתח טוב!

 
בזמן שהכנתי את המסר הזה, הרגשתי קצת משועמם. הרי המכתב  ,אני חייב להתוודות

לקהילת פילדלפיה כלל לא פיקנטי וסוער כמו המכתב לקהילת סרדיס למשל, עליו 
. נכון שכולנו רוצים להיות כקהילת פילדלפיה, אך בשביל מסר, למדנו בשיעור הקודם

קצת  כתב לכאורהוהמאין תוכחה,  ...כאן "אקשן" חסרכאילו , בשביל ללמוד ממנו
לקהילה כה טובה קהילה  הופךלחשוב ולשאול מה , התחלתי להתפללאז  ,"משעמם"

 !ללא תוכחה? הרי אין קהילה מושלמת
 

ָבִריכִי ְמַעט כַֹח לְָך " דברים: פרעל מס את קהילת פילדלפיהישוע משבח  ָת ֶאת דְּ ְָּׁשַמרְּ  ו
וִָתי ַלֲעִמיָדה  ִמְּפנֵי", ובהמשך מוסיף: "וְלֹא ִהְתכַַחְׁשָת לְִׁשִמי ָת ֶאת ִמצְּ ֶׁשָשַמרְּ

לָנּות ַסבְּ  ".בְּ
 

אנשי קהילת פילדלפיה סבלו מרדיפות והצקות  ידוע כי וממקורות נוספים מפסוקים אלה
רבות. כמה קשה בזמן של לחץ מהרשויות, מהחברה, מהמשפחה ומאנשים שקרובים 

שה לא להתכחש לשמו של ישוע, כמה קשה, בעולם אליך, להישאר נאמן לאמת. כמה ק
פגאני שלנו, לשמור על מצוותיו ועל דברו של ישוע ולעמוד בסבלנות ההכל כך סוטה ו

קהילות אחרות  גם בכל הדברים האלה. אבל את העמידה בסבלנות והנאמנות, עשו
 כדוגמת אפסוס, פרגמוס ותיאטירה.

 
שו כמו במה שאלוהים עשה דרכם, או במה שהם ע כל כך אני חושב שהמפתח הוא לא

דרכם. בשביל לעמוד איתן ברדיפות קשות  עשותיותר נכון בכך שהם נתנו לאלוהים ל
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ובצרות, בשביל לשמור על מצוותיו, לעמוד על דברו ולא להתכחש לו בשעת רדיפה 
, ח. והאמתוח! אבל כתוב שהיה להם רק מעט כודרושים שני דברים מרכזיים: אמונה וכ

ח" וקהילה בה יש רק מעט "כ ,חושב שזה המקום בו אלוהים רוצה אותנו כקהילהאני 
ח אנושי. אלוהים לא מחפש קהילה "חזקה" שמתבססת על כוחה וח הזה הוא לא כווהכ

 החזק ועל יכולתה הארצית להיחלץ מצרות. 
 

היא בהקשר  . כמעט תמידפעמים בבריה"ח 22-דונמיס" ביוונית, מופיעה כ" ,חוהמילה כ
ח שלנו, וכשכוחנו וזה מקור הכו ,ח אלוהי וברוב המקרים היא מתייחסת לרוח הקודשושל כ

 אנחנו מפנים מקום לרוח הקודש לפעול דרכנו ואז הניצחון מובטח.  "מעט"
 

אוס ילטימות המהשנייאחד הפסוקים שאנחנו מצטטים הכי הרבה בתקופת הקורונה הוא 
 " לֹא נַָתן לָנּו רּוַח ֶׁשל ַּפַחד, ֶאלָא רּוַח ֶׁשל גְבּוָרה וְַאֲהָבה וְיִשּוב ַהַדַעת. ֵהן ָהֱאֹלִהים" :7א' 

 
לָכֵן  8" בהקשר של מה שדיברנו כרגע: ( הבאים9-8הפסוקים )נמשיך ונקרא את שני  אבל

ֹּחַ ֶאת ֶחְבלֵי ַהְבשֹוָרה כְִפי ַאל ֵתבֹוׁש לֹא ְבֵעדּות ֲאדֹונֵנּו וְלֹא ִבי, ֲאִסירֹו, ֶאלָא ְסבֹל ִאִתי   כ
ַהּמֹוִׁשיַע אֹוָתנּו וְקֹוֵרא אֹוָתנּו ִבְקִריָאה ְקדֹוָׁשה, לֹא לְִפי ַמֲעֵשינּו, כִי ִאם ְלִפי  9. ָהֱאֹלִהים

 "ָתכְנִיתֹו ּולְִפי ַחְסדֹו ַהנָתּון לָנּו ַבָּמִׁשיַח יֵׁשּוַע ִמִלְפנֵי ִעתֹות עֹוָלם.
 

והרוח הזו נותנת לנו  היא, אלא מאלוהים ,ישוב הדעת היא לא שלנויהגבורה, האהבה ורוח 
ח האלוהים לסבול את חבלי הבשורה והרדיפות. אלוהים לא מושיע אותנו לפי ואת כ

דרך רוח הקודש. , ח שלנו הוא ממנוומעשינו וכוחנו הארצי, אלא על פי חסדו דרך ישוע והכ
קהילה כה טובה ונאמנה, הוא העובדה שהם לא מה שהפך את קהילת פילדלפיה ל

הסתמכו על כוחם, אלא פעלו בכוחו של אלוהים דרך רוח הקודש ונשארו נאמנים לו באופן 
  הפשוט ביותר.

 
דברי השבח לקהילה הוא שהם שמרו את מצוותיו של ישוע. מ שניתן להסיקדבר נוסף 

וות החשובות ביותר: ואהבת ן שתי המצה ישוע עונה לאנשים ואומר מה 34-40ב "במתי כ
להסיק שקהילת פילדלפיה הצטיינה בשני  ניתןאת ה' אלוהיך, ואהבת לרעך כמוך. מכאן 

 הדברים האלה. 
 

א על ידי יצירת מחלוקות פנימיות. יאחת הטקטיקות של השטן להפעיל לחץ על קהילות ה
לגרום  עלול (נתפס כרדיפה ישירה ידימגם כשהוא לא ) לחץ מבחוץ ,פעמים רבות

בזמן ש ,שלאורך כל ההיסטוריה, היו אנשים מתוך הקהילות ידועלמחלוקות מבפנים. 
וגרמו לפילוגים. ויכוחים תיאולוגים  או פנו נגדם על חבריהם בקהילה הלשינו רדיפות

ואחרים גם גורמים לכך. דוגמה מודרנית שאני שומע עליה רבות מחברים שלי בעולם וגם 
בארץ קשורה לכל מה שקורה עם הקורונה. בקהילות רבות ואפילו אצלנו מתעוררות 

כות גבלות הקורונה, החיסונים, המסהלינו לנהוג בכל הקשור לעמחלוקות לגבי הדרך בה 
כשמה  שמרה על מצוות ה'. ,ועוד. אבל דווקא קהילת פילדלפיה, למרות הקשיים והרדיפות

"פילדלפיה" היא שמרה על אהבת האחים בתוכה ולא נתנה למחלוקות ולצרות לפלג או 
 להרוס אותה, כפי שקרה עם קהילות אחרות.

  
לים להתחייב האם אנחנו יכולים להתחייב מול אלוהים לפשטות כזו? האם אנחנו יכו

האם אנו מקפידים על  לאלוהים לנאמנות כזו ולפעולה דרך כוחנו המועט וכוחו האדיר?
 אהבת האחים בכל מצב? עלינו לשקוד על הדברים האלה ולא להימצא חסרים בהם.

 
 הבעיה

ינָם; ֵאין ֵהם ֶאלָא וְאֵ ‘ יְהּוִדים ֲאנְַחנּו’ִהנְנִי נֹוֵתן ֲאנִָׁשים ִמכְנֶֶסת ַהָשָטן, ָהאֹוְמִרים : "9 וקפס
 "ְמַׁשְקִרים. ְרֵאה, ֲאנִי ֶאֱעֶשה ֶׁשֵהם יָבֹואּו וְיְִׁשַתֲחוּו לְַרגְלֶיָך וְיְֵדעּו ֶׁשֲאנִי ֲאַהְבִתיָך.

 
ככל  תה בעיה דומה, שם היו יהודים מכנסת השטן שניסו להטעות.יגם לקהילת זמירנה הי

הנראה אותם יהודים התכחשו לישוע כמשיח וככל הנראה ניסו לקבוע כי ליהודים מעמד 
גבוה מזה של הקהילה וכי הישועה היא דרך קיום מצוות ולא בישוע.  ייתכן מאוד שבדיוק 
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בגלל הסיבה הזו, ישוע משבח את אנשי פילדלפיה על כך שהם לא התכחשו לשמו, בניגוד 
ן. ישוע מבטיח לקהילה שהאמת תצא לאור, ושבסופו של דבר לאותם יהודים מכנסת השט

 הוא יוכיח לאותם אנשים, שישוע אכן עם הקהילה וכי הוא אוהב אותה. 
 

ומתחילים להתבלבל בין יהדותם  בישוע גם היום רואים לא מעט יהודים שמגיעים לאמונה
משיח ישוע עליו לאמונתם. חשוב שנבין שאין כל סתירה בין להיות יהודי לבין להאמין ב

כמשיח היהודי שיבוא להושיע את העם היהודי ואת העולם כולו. אך  ,"ךהתנדיברו נביאי 
מסורות ותורות אדם עומדות לנגד עיניהם ומטעות אותם ומונעות מהם להאמין למה 

שב יישוע המשיח, האחד והיחיד שי –שהכתובים אומרים לגבי המשיח האמיתי והקדוש 
ויקים את מלכותו. יש במילים האלה גם משהו נבואי, משום שלאורך על כס דויד המובטח 

ודרך העם היהודי אלוהים מראה לעולם את  ,כל ההיסטוריה העם היהודי היה האור לגויים
 .נאמנותו ומי הוא, אך בשלב מסוים, התפקידים יתהפכו שכן הקהילה הופכת להיות האור

 
בלו את המשיח כאדון וכמושיע שלהם. הקהילה בנויה מיהודים ומגויים כאחד, אשר קי

שארו יאני מקווה, הקהילה תילקח בעוד היהודים שסירבו להאמין י ,בעתיד הלא רחוק
, את כס דויד לכונןעד שישוע יחזור בשנית יחד עם הקהילה  ,בארץ ויחוו צרות קשות מאוד

ה של ייתממש במלואו. נבואות מסוימות מדברות על כך שטרם שיבתו השני 9ואז פסוק 
 .ייוושעובעם ישראל ושכל אלה שיהיו בחיים  רחבת היקףישוע תהיה התעוררות רוחנית 

 
 ההבטחה

הוא אולי אחד המעודדים ביותר עבור הקהילה אז ועבור כל קהילה עליה ניתן  10 וקפס
: "ִמְּפנֵי ֶׁשָשַמְרָת ֶאת ִמְצוִָתי לֲַעִמיָדה פילדלפיהלומר את הדברים שנאמרו על קהילת 

ְבַסְבלָנּות, ַגם ֲאנִי ֶאְׁשמֹר אֹוְתָך ִמְשַעת ַהנִָסיֹון ָהֲעִתיָדה לָבֹוא ַעל כָל ֵתֵבל, לְנַסֹות ֶאת יֹוְׁשֵבי 
 ָהָאֶרץ."

 
הבטחה זו היא די אוניברסלית ולא שמורה רק למנצחים, אלא לכל מי שעומד בסבלנות 

העתידה לבוא על כל תבל? כמובן מהי אותה שעת ניסיון  ושומר את מצוותיו של ישוע.
של  פרשנים רבים לגבי מועד ההילקחות מתווכחיםשהפסוק הזה הוא פסוק מרכזי עליו 

אך כאשר בוחנים  האם הוא יקרה לפני הצרה הגדולה או במהלכה., המאמינים לשמים
ך כאן, אני נוטה יותר לקבל את הפרשנות ש"שעת כהיטב את היוונית פה, ולא ניכנס ל

הניסיון העתידה לבוא על כל תבל" היא משהו גדול, אוניברסלי וככל הנראה הכוונה היא 
הצרה הגדולה שהעולם יחווה בזמן שלטונו של צורר , לחבלי המשיח או לצרת יעקב

 המשיח. 
 

אם זה נכון, זה מחזק את הטענה שהקהילה ששמרה את מצוות אלוהים ועמדה בסבלנות 
תהיה לפני הצרה  למרום הניסיון הזו וכי ההילקחות שלנו כל השנים לא תהיה כאן בשעת

הגדולה. כמובן שזה לא אומר שלא נחווה צרות, רדיפות וקשיים רבים מאוד! אם לא היינו 
רק קהילה  ,חווים את אלה לא היינו צריכים להיות נאמנים ולעמוד בסבלנות בקשיים. זיכרו

ההילקחות על סמך הפסוק הזה  לא ניתן לבסס את מועד ,מקרהמתה לא נרדפת. בכל 
 ולמעשה אין אף פסוק בכתובים שעליו לבד ניתן לבסס את מועד ההילקחות. 

 
אליו  הילקחותהאלוהים מבטיח לנו פטור מהניסיון הגדול. הפטור הזה יכול להיות בדמות 

אני , והוא יכול להיות גם בצורה בה נישאר בארץ אך הוא יגן עלינו באופן על טבעי. למרום
הפטור הוא מהזעם שלו  ,בכל מקרהישית נוטה להאמין שזה יהיה דרך ההילקחות. א

אלוהים לא ייעד  ,שיישפך על העולם ולא מצרות אחרות. כפי שקראנו גם בפעם הקודמת
את כלתו לזעם והוא מבטיח לחלץ אותה משעת הניסיון הגדול. בניגוד למה שנאמר 

ישוע  11 וקעליהם לפחד מכך, כאן בפסשישוע יבוא כמו גנב בלילה ו, לקהילת סרדיס
 ."ֲאנִי ָבא ַמֵהר. ַהֲחזֵק ְבַמה ֶשיֵׁש לְָך, כְֵדי ֶׁשִאיׁש לֹא יִַקח ֶאת ָהֲעֶטֶרת ֶׁשלְָך" אומר ומעודד:

 
"החזיקו במה שיש לכם עד אשר אבוא".  :25וק גם לקהילת תיאטירה נאמר בפרק ב' פס

של ישוע והכוונה  "מהר"שלנו שונה מה "מהר"כאן ישוע אומר שהוא בא מהר. כמובן שה
יה מעבר למה שבאמת נכון ילכך שביאתו יכולה לקרות בכל רגע ושהוא לא יתעכב שנ
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, להיאחז במה שיש להם ,ונחוץ. עד לבואו של ישוע על אנשי הקהילה בפילדלפיה ובכלל
 ,תנו את העטרת שלנואקח מיבכל אמיתות הבשורה ומצוותיו של ישוע, כדי שאיש לא י

את הכתר ואת  מאתנואת הכתר המובטח לנו במלכותו של ישוע. איש לא יכול לגנוב 
ולכן ישוע מעודד את אנשי  ,הישועה שלנו, אך אנחנו יכולים לוותר עליהם ולמסור אותם

 ד עד לבואו.להחזיק מעמוהקהילה לא להתייאש, 
 

 המנצח
"ַהְמנֵַצַח, ֲאנִי ֶאֱעֵשהּו ַעּמּוד ְבֵהיכַל ֱאֹלַהי וְלֹא יֵֵצא עֹוד ַהחּוָצה. וְֶאכְתֹב ָעלָיו ֶאת ֵׁשם ֱאֹלַהי 

, וְֶאת ְׁשִמי ֶהָחָדׁש. ִמי וְֶאת ֵׁשם ִעיר ֱאֹלַהי, יְרּוָׁשלַיִם ַהֲחָדָׁשה, ַהיֹוֶרֶדת ִמָשַמיִם ֵמֵאת ֱאֹלַהי
ֶֹאזֶן לֹו, יְִׁשַמע נָא ַמה ֶשָהרּוַח אֹוֶמֶרת לְַקִהלֹות"  .ׁש

 
 נאמנותם של אנשי קהילת פילדלפיה מזכה אותם בהבטחה כפולה:

 
המנצח יהיה לעמוד בהיכל אלוהים ולא יצא עוד החוצה. הזכרתי קודם שפילדלפיה  .1

ספירה וככל הנראה היא נמצאת באזור שסבל נהרסה ברעידת אדמה זמן קצר לפני ה
המבנים היחידים ששרדו את רעידות האדמה  ,מרעידות אדמה. לעתים תכופות

בתקופה ההיא היו עמודי ההיכלים השונים. ההבטחה של ישוע למנצחים, היא שהם 
כמו כן, באותם ימים היה נהוג יהיו כמו עמוד איתן במלכותו וכי דבר לא יהרוס אותם. 

אנשים חשובים מאוד בכך ששמם היה נכתב על אחד מעמודי המקדש המקומי. לכבד 
היכלים ב יםישוע משתמש בדימוי הזה כדי להדגיש בפני אנשי פילדלפיה, שעמוד

ארציים הם ברי חלוף, אך אלה שינצחו ויחזיקו מעמד עד בואו  יזכו לכבוד נצחי 
 ה:ייזו גם מתקשרת להבטחה השנ הבטחהכעמודים בהיכל אלוהים. 

 
ירושלים החדשה ושמו החדש של , לוהים, שם עיר האלוהיםהשם א ועל המנצח ייכתב .2

ישוע. העיקרון בכתיבת השמות מדגיש בעלות, זהות וחשיבות. לאותם אנשים שנותר 
ח מועט, משום שהיו נרדפים ומותשים בשל אמונתם, ישוע מבטיח זהות ובהם רק כ

שייכים ולכן הם גם יזכו לכבוד רב. זה קצת חזקה ונצחית בו. לכל יהיה ברור למי הם 
 פתאוםו ,כמו אם הייתם עכשיו גרים במדינה שיש בה מלך, אבל גרים באיזה כפר קטן

, ילד כזה שכל "חנון"יום אחד היה מגיע לבית הספר בו אתם לומדים ילד קטן ו
תה שמועה מתפשטת, שהילד הזה הוא יד רוצים להציק לו, אבל אז הייהבריונים מי

. האם המקומי בבית הספר שיתחנךלכפר כדי  את בנו המלך שלח .הבן של המלך
מישהו היה מעז לגעת באותו הילד עכשיו? ברור שלא! כך גם ישוע מבטיח למנצחים 
מאנשי קהילת פילדלפיה, שמובטחת להם הגנה מקסימלית, סמכות, זהות ועוצמה 

 במלכותו. 
 

, כפי באופן תכוףרם מחליפה שמות אנשי קהילת פילדלפיה כבר התרגלו לכך שעי
שראינו בסקירה ההיסטורית הקצרה בהתחלה, אבל עכשיו מובטח להם שם של העיר 

ירושלים החדשה! שמו החדש של ישוע מעיד  ,שם שלעולם לא ישתנה עוד ,הנצחית
מי שחושבים שוב על בעלותו של ישוע על האנשים השייכים לו. יחד עם זאת יש 

ה ואז יושיע וכמשיח למעשה יושלם לחלוטין עם ביאתו השנישתפקידו של ישוע כמ
שם  ,ועם העידן הזה ייחשף גם שם חדש ,למעשה יחול מעין עידן חדש בתפקידו

מושלם יותר. עבורנו קשה לדמיין משהו יותר מושלם ממה שאנחנו כבר מכירים, אך 
 .נסתרות הן דרכי האלוהים והוא עצמו אומר שיהיה שם חדש

 
 ישמע מה שהרוח אומרת לקהילות.  ,מי שאוזן לו

 
 המתכון לניצחון של קהילת פילדלפיה הוא פשוט: אם כן,

 
עמוד איתן על דברו ומצוותיו של ישוע בכל לצניעות, להימלא בכוח אלוהים וברוחו ו

תה קהילה חיה! קהילה שחיה יהרדיפות והקשיים. קהילת פילדלפיה הי במהלךמצב ו
ישוע המשיח! הפשטות והעמידה שלה משתקפים  את הבשורה והעידה על אדוננו

 בגמול המובטח לה כעמוד איתן ויציב בהיכל האלוהים העתידי.
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כנה ואמיתית. קהילת פילדלפיה  אהבת אחים מייצגת , דרך שמה,קהילת פילדלפיה

הסתמכה על כוחו של אלוהים ולא על כוחה הארצי והיא משמשת כדוגמה חשובה 
 צחת.מאוד עבורנו לקהילה מנ

 
 

 
 
 


