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 22-14פרק ג'  –ההתגלות  ספר
  קהילת לאודיקאהל המכתב

 6.3.21)יוסי עובדיה( 
 

, ומכתב זה הינו כתב באמצעות יוחנן לקהילת לאודיקאה עושיש באיגרת תמקדי הז שיעור
הספר מתחלק לשלושה  ,הקודמים בשיעוריםשהוזכר  כפיהמכתב האחרון לקהילות. 

 חלקים מרכזיים.
 

 ג' –' ב 'א פרק
(2- 3) 

 כ"ב –' ד
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 עתיד הווה עבר זמן

 הדברים נושא
 ראית אשר

 אשר ואת
 הווה

 עתיד אשר ואת
 להיות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העיר לאודיקאה
לפני  250היווני בשנת  היא נוסדה על ידי אנטיוכיוס .תה בירת מחוז פריגיהילאודיקאה הי

י נושתה ממוקמת על צומת דרכים יהעיר הי ונקראה על שם אישתו לאודיקאה. הספירה,
 מרכז מסחר.לאותה  הפךנהרות עברו דרכה, מה ש

 
  
 
 
 
 
 
 

 ינות מים חמים מאוד.יישנם מע ,בפמוקלהלעיר,  בסמוך
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 .לעיר מים באמות הובילו האלו החמים המים את
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
כפי )יש הרבה מלח  האלהמים ב .פושרים ם כבר היוה ,לעירהגיעו עד אשר המים אך 

הם חמים או קרים. הבעיה היא שכאשר שכ אותם אפשר לשתותו בתמונה( לראות שניתן
  להקיא. לרצות לךהם גורמים לשתות מהם כי  ניתן לא ,המים פושרים

 
  היה להם זן מיוחד של כבשים בעלי צמר עדין .ה מפותחת של ביגודיתה תעשייבעיר הי

שהיו מאוד  מעילים שחורים ומבריקים, תפרושחור ומבריק. מצמר זה בעלי המלאכה 
 לאדם חשוב ובעל מעמד. תקופה מי שהיה לו מעיל כזה נחשבאותה וב יקרים,

  
 

 היה בעיר גם בית ספר לרפואה עם התמחות ברפואת עיניים ,בנוסף לתעשיית הביגוד
תה יהי היא העיר שימשה גם למרכז פיננסי באזור. יצור משחות לריפוי בעיות בעיניים.יוב

לספירה וחלק ניכר מהעיר נהרס,  86מאוד. כאשר היתה שם רעידת אדמה בשנת עשירה 
, אך תושבי העיר דחו את העזרה שהציע הקיסר שיקומההקיסר הציע עזרה כספית ל

באפשרותם וכלכלית  מידיםא שהם מספיק מכיוון לעזרתו זקוקים שאינםבאומרם 
 רבים נהרו ללאודיקאה עקב עושרם הרב, קבצנים ,יחד עם זאתמם. בכוחות עצ להסתדר

 וישבו ברחובות כדי להתחנן לנדבות.
 

אוניסימוס העבד שמוזכר באיגרת  נוסדה על ידי קהילת אפסוס. קהילת לאודיקאה
מוזכרת באיגרת לקולוסים ארבע  והיא, לקולוסים ובאיגרת לפילימון בא מלאודיקאה

 מבוססת, גדולה ומשגשגת. תהייהקהילה ה פעמים.
 

 22-14קהילת לאודיקאה התגלות ג'  –השביעי  המכתב
ֶאת ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים אֹוֵמר ָהָאֵמן, ָהֵעד ַהּנֱֶאָמן וְָהֲאִמִּתי,  ֶאל ַמלְַאְך ְקִהּלַת ָלאֹוִדיֵקָאה ּכְתֹב: 14"

ֲאנִי יֹוֵדַע ֶאת ַמֲעֶׂשיָך, ֶׁשּלֹא ַקר ַאָּתה וְלֹא ַחם. ִמי יִֵּתן וְָהיִיָת  15ֱאֹלִהים:  ָהֵראִׁשית ֶׁשל ְּבִריַאת
 17ּוְבֵכן, ִמְּפנֵי ֶׁשַאָּתה ּפֹוֵׁשר וְלֹא ַחם וְלֹא ַקר, ֲאנִי ָעִתיד ְלָהִקיא אֹוְתָך ִמִּפי.  16ַקר אֹו ַחם. 

וְֵאינְָך יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ָהֻאְמלָל ‘ ָחֵסר לִי ּכְלּוםָעִׁשיר ֲאנִי; ָעַׁשְרִּתי וְלֹא ’ִמּכֵיוָן ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר 
ָאנֹכִי ַמִּציַע לְָך לְִקנֹות ִמֶּמּנִי זָָהב ָצרּוף ָּבֵאׁש לְַמַען ַּתֲעִׁשיר,  18וְַהִּמְסֵּכן, ָענִי וְִעּוֵר וְָערֹום, 

ֶאת ֵעינֶיָך ְלַמַען  ּוְבגִָדים לְָבנִים לְַמַען ִּתְתלֵַּבׁש וְלֹא ֵּתָרֵאה ּבֶֹׁשת ֶעְרוְָתָך, וְִקילּוִרית לְִמׁשֹחַ 
ִהנְנִי עֹוֵמד  20ֲאנִי ֶאת ֲאֶׁשר אַֹהב אֹוִכיַח וֲַאיֵַּסר. ָלכֵן ֱהיֵה נְִמָרץ וֲַחזֹר ִּבְתׁשּוָבה.  19ִּתְרֶאה. 

לְיַד ַהֶּדלֶת וְדֹוֵפק. ִאיׁש ּכִי יְִׁשַמע ֶאת קֹולִי וְיְִפַּתח ֶאת ַהֶּדלֶת, ֶאּכָנֵס ֵאָליו וְֶאְסַעד ִאּתֹו וְהּוא 
ַהְמנֵַּצַח, ֲאנִי ֶאֵּתן לֹו לֶָׁשֶבת ִאִּתי ַעל ִּכְסִאי ּכְמֹו ֶׁשּגַם ֲאנִי נִַּצְחִּתי וְיַָׁשְבִּתי ִעם ָאִבי ַעל  21ִאִּתי. 

 “ִמי ֶׁשאֹזֶן לֹו, יְִׁשַמע נָא ַמה ֶּׁשָהרּוַח אֹוֶמֶרת לְַּקִהּלֹות. 22ּכְִסאֹו. 
 

 איך ישוע מציג את עצמו?
תיאוריו הכלולים מפרק א' רוב  אינו לקוח זהאור יתו, ישוע נפלא שלאור ייש כאן ת

 '., העד הנאמן והאמיתיאמןה'ישוע מתחיל בכך שהוא אומר שהוא  מכתבים האחרים.ב
 משתמשים בה כל כך הרבה.אנו הרי  ?"אמן"מה הכוונה במילה 
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ע : 16ישעיה ס"ה  ן וְַהּנְִׁשָּבֵ֣ י ָאֵמֵ֔ ְך ָּבָאֶ֗רץ יְִתָּבֵרְךְ֙ ֵּבאֹלֵהֵ֣ ר ַהִּמְתָּבֵרֵ֜ ן "ֲאֶׁשֶ֨ י ָאֵמֵ֑ ע ֵּבאֹלֵהֵ֣ ָּבָאֵֶ֔רץ יִָּׁשַבַ֖

י׃" ּו ֵמֵעיָנָֽ י נְִסְּתרַ֖ ֹות וְִכִ֥ אׁשֹנֵ֔ י נְִׁשּכְ֗חּו ַהָּצרֹותְ֙ ָהִרֵ֣  ִּכֵ֣
 

 חלק ממובן המילה. זהו, לראות שבמקום אמן כתוב 'אמת' ניתןבתרגומים לשפות האחרות 
ן "אמ (נוספות ובעוד הרבה דוגמאות)שהוא אומר לנקדימון כלראות זאת מדברי ישוע  ניתן

יוחנן )אמן אני אומר לך אם לא יוולד אדם מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים" 
ן בסוף התפילה אנו כמו כאשר אומרים אמ ונכון. יציב זה גםאמן , אמתגם זה  אמן .(3ג' 

 .'מה שנאמר, כן זה אמת וזה יתקיים אני מסכים עם ,כן'אומרים 
 

ן : 6ירמיה כ"ח . התנבאלנביא אחר שבציניות ירמיהו ענה כך  ן ֵּכַ֖ יא ָאֵמֵ֕ ְֹ֙אֶמרְ֙ יְִרְמיֵָ֣ה ַהּנִָבֵ֔ "וַּי
יָך..." ם יְהוָהְ֙ ֶאת־ְּדָבֶרֵ֔ ה יְהוֵָ֑ה יֵָקֵ֤  יֲַעֶׂשֵ֣

 
 ות המיליםמאותו שורש לקוחלכן.  םקודלאשר ולקיים את מה שנאמר  האמן באהמילה 

הבטחות האלוהים, הוא כן לכל , והוא גם ה'כן' 'אמן'ישוע הוא האם כן,  .אמונה, נאמנות
 והוא האמן שכל ההבטחות האלו אכן יתממשו.

 
י תבשהזאת  האמירהאפשר להבין את . ישוע ממשיך ואומר שהוא 'הראשית של הבריאה'

רוש לא ישישוע הוא היצור הראשון שנברא, אך זה בפאפשר להבין  ,מצד אחד .צורות
 כך.

 
כאשר  הכוונה לומר שישוע נברא.אין שהראשון הוא טוב ומיוחד,  -שהראשית למרות 

היצור הראשון שנברא,  אינואוד ברור שישוע הברית החדשה זה מאת קוראים את התנך ו
'ישוע הראשית של  :נכוןהוא ה והז מירהולכן המובן השני של הא, אלא הבורא בעצמו

הוא אינו היצור  .של בריאת אלוהים יסד, המקורי, המהראשישוע הוא משמעו ש הבריאה'
 הראשון שנברא, אלא הבורא בעצמו.

 
 (.1-3, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה )יוחנן א' ישוע היה עם האלוהים מבראשית

 
ישוע עומד  ישוע אומר לקהילת לאודיקאה שהוא האמן, העד הנאמן והאמיתי, הבורא.

אני האמן, שימו לב אני הבורא, 'להוכיח את הקהילה קשות, ובפתח דבריו הוא אומר להם 
 .'באמת תתקייםהזאת לתוכחתי כי אם הדברים לא ישתנו התוכחה 

 
 דברי שבח
שלאדון  זה כל כך עצוב לשמוע זאת, .דברי שבח לומר לקהילת לאודיקאה כללאין לישוע 

 .דבר שבחאף גם לקהילת סרדיס לישוע לא היה  .דבר טוב לשבח את הקהילה אףאין 
 

 דברי תוכחה
ֲאנִי יֹוֵדַע ֶאת ַמֲעֶׂשיָך, ֶׁשּלֹא ַקר ַאָּתה  15": 15-16בפסוקים את דברי התוכחה ישוע מתחיל 

ּוְבכֵן, ִמְּפנֵי ֶׁשַאָּתה ּפֹוֵׁשר וְלֹא ַחם וְלֹא ַקר, ֲאנִי ָעִתיד  16וְלֹא ַחם. ִמי יִֵּתן וְָהיִיָת ַקר אֹו ַחם. 
 לְָהִקיא אֹוְתָך ִמִּפי."

 
הקהילה  אלא על כך שהם פושרים. ,אלילים, או על זנותישוע לא מוכיח אותם על עבודת 
כמו הם לא כמו מעיין מים קרים המרווים את הנפש, או  לא חמה ולא קרה, היא פושרת.

שבאזור, אלא הם כמו המים הפושרים המגיעים אליהם  המרפאים המעיינות החמים
ם לא בשר ה", הם לא אדישים, אך הם גם לא מתלהבים שגורמים להם לרצות להקיא.

 הם מסופקים בדברים איך שהם. ".לא חלבל הם גם בא
 

בקלות להבין  ניתן הוא עומד להקיא אותם. לכןו, ישוע מעוניין שהם יהיו קרים או חמים
הוא  למה? 'מי יתן והיית חם או קר'אך למה הוא אומר  למה ישוע רוצה שנהיה חמים אליו,

 אלוהים יכול לטפל בו. ,האדם קר כי כאשר מעדיף שהם יהיו קרים מאשר פושרים?
האדם עצמו מרגיש ו רוח הקודש מוכיחה אותו אלוהים פועל באדם דרך רוח הקודש. 
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חש סיפוק , הוא בירסאך כאשר האדם פושר, הוא מרגיש שהמצב  שמצבו הוא לא טוב.
קהילה מספר פעמים אספות האני בסדר, אני מגיע ל'אומר לעצמו: ו הנוכחי ומצבמ

)אם כי לרוב אני לא מפעיל את המצלמה  אני פותח את הזוםבתקופה שלנו, או בחודש, 
 .'אני נותן את המעשר שלי, אני בסדרבדרך כלל , ותוך כדי המפגש אני עוסק בענייניי...(

 
אינו הוא  ."בסדר" חש סיפוק מכך שהואפושר חושב שהוא בסדר והבמצב כזה האדם 

הוא  הקודש לדבר אל ליבו על מצבו. מאפשר לאדון לטפל בו, הוא לא מאפשר לרוח
זוהי סיטואציה שלאדון קשה לטפל בה, כי  עצמו בקשר למצבו הרוחני. ידי עלמוטעה 

לא מרגיש את  הוא ולכן מלא סיפוק עצמיהוא  .לעזרה מבחוץ מרגיש כל צורך האדם לא
מערכת יחסים עמוקה וחמה עם כל אחד, הוא רוצה אותנו ב חפץאלוהים  תוכחת האדון.

 ואם אנו קרים אז הוא יוכיח אותנו., חמים אליו
 

 של האדון אל קהילת לאודיקאה.הראשונה זוהי התלונה 
 

ָעִׁשיר ֲאנִי; ָעַׁשְרִּתי וְלֹא ’"ִמּכֵיוָן ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר : 17ישוע ממשיך בתוכחתו לקהילה בפסוק 
 וְִעּוֵר וְָערֹום."וְֵאינְָך יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ָהֻאְמלָל וְַהִּמְסּכֵן, ָענִי ‘ ָחֵסר לִי ּכְלּום

 
שהאדון  האופןמשההבנה של הקהילה על מצבה שונה לחלוטין  ניתן להבין ה,במילים אל

רוחנית ממש  ךחומרית הם היו עשירים, א. נכון, הם חושבים שהם עשירים רואה אותה.
רוחנית הם חושבים שלא חסר להם כלום, כפי שהיה כאשר הקיסר הציע עזרה, אך  .לא

  הם הטעו את עצמם בקשר למצבם הרוחני. חסר להם המון.
 

לב האדם נשאר גם בתקופתנו אומנם במהלך השנים הטכנולוגיה התפתחה והשתנתה, אך 
ּנּו׃  9": 9-10כפי שהיה כאשר ירמיהו כתב את פרק י"ז  י יֵָדֶעָֽ ּוא ִמַ֖ ל וְָאֻנֵׁ֣ש הֵ֑ ַֹ֖ ב ִמּכ ב ַהֵּלֵ֛ ִֹ֥  10ָעק

ֹות וְלָ ן ּכְלָיֵ֑ ב ּבֵֹחֵ֣ ר ֵלַ֖ י יְהוֵָ֛ה חֵֹקִ֥ יו׃"ֲאִנִ֧ י ַמֲעלָָלָֽ ו ּכְִפִרַ֖ ת לְִאיׁשְ֙ ּכְִדָרכֵָ֔  ֵתֵ֤
 

אותנו, אך אלוהים הוא זה שחוקר כליות  בהחלט עלול להטעותהלב נשאר עקום ומעוות, ו
 הם יתה דעה אחרת.יתה דעה על עצמם, אך לאלוהים הילקהילת לאודיקאה הי ולב.

אני 'ישוע אמר  הם חיו במציאות לא נכונה. [הטעו את עצמם.]הוליכו את עצמם שולל.[]
 .'אין לכם כל הבנה על המצב האמיתי שלכם, יודע איך אתם, אך אתם לא יודעים

 
בקשר  10 -ל 1את/ה נמצא בין היכן  מה דעתך?. נבחן את עצמנוכדאי שבהזדמנות זו, 

 .(זה מעולה 10 -זה גרוע ו 1כאשר ) שלך עם אלוהים?
 

היכן נראה לך  :חשוב ,אחרי שענית על כך ?על הסקאלה נמצאהיכן אתה חושב שאתה 
 .מה שיותר חשוב זה היכן אלוהים ממקם אותךו שאלוהים רואה אותך?

 
הלימוד שלך מדבר ומה עם הקריאה  מה עם המחויבות שלך לאדון? מה עם חיי התפילה?

 .(יומיזה שאתה קורא ולומד על בסיס  10-ו רחוקות עיתיםזה שאתה קורא ל 1) ה'?
 היכן נראה לך שאלוהים רואה אותך?אך  היכן אתה חושב שאתה נמצא?

 
הם לא חמים אך גם לא  ,5 -שהם נמצאים ב במה ישוע מאשים את הקהילה בלאודיקאה?

 אם אתה נמצא באותו מקום, לא חם, אך גם לא קר, אלוהים מדבר אליך כאן ועכשיו. קרים.
 21 -החיים במאה ה בוחנים אתכאשר  דון.מצב פושר הוא מצב בלתי נסבל על ידי הא

 פושרים.הם לראות שהרבה מאמינים  ניתן (הקורונה תקופתאפילו לפני )
 

  .תקופה שלנובלאודיקאה מייצג את המצב הנוכחי בקהילה הכלל עולמית  תקהילהמצב ב
 

למרות שהמאזן הכספי  .שהם עניים: ישוע אומר על הקהילה שם מספר דברים 17בפסוק 
, שהם ערומיםהוא אומר . הם עניים רוחנית ,הם מתגאים בעושרםו ,בבנק אולי טובשלהם 

הוא אומר ו, הם ערומים ,למרות שיש להם את המעילים השחורים המבריקים הנפלאים
 הם עיוורים. ,למרות המשחות לטיפול בעיניים שהם מייצרים .שהם עיוורים



   5 
   

 
 לבעיה? הפתרוןמה  מה העצה של ישוע אליהם?

 ףּוזָָהב ָצר יֶּמּנִ לְָך ִלְקנֹות מִ  יעַ ּצִ מַ  נֹכִיָא 18: "הפתרוןישוע מציע להם את  18-20בפסוקים 
ֹ ִלמְ  ִריתּוֶעְרוְָתָך, וְִקיל תּבֹׁשֶ  ָרֵאהּתֵ וְלֹא  ֵּבׁשְתלַּתִ לְָבנִים לְַמַען  ְבָגִדיםּו, ירׁשִ עֲ ּתַ לְַמַען  ׁשאֵ ּבָ   חַ ׁש

אַֹהב אֹוכִיַח וֲַאיֵַּסר. לָכֵן ֱהיֵה נְִמָרץ וֲַחזֹר ִּבְתׁשּוָבה.  ֲאֶׁשר ֲאנִי ֶאת 19. ְרֶאהּתִ ֶאת ֵעינֶיָך ְלַמַען 
ִהנְנִי עֹוֵמד לְיַד ַהֶּדלֶת וְדֹוֵפק. ִאיׁש ּכִי יְִׁשַמע ֶאת קֹולִי וְיְִפַּתח ֶאת ַהֶּדלֶת, ֶאּכָנֵס ֵאלָיו  20

 וְֶאְסַעד ִאּתֹו וְהּוא ִאִּתי.
 

נקודות כשהוא מתייחס לפונה אל אנשי לאודיקאה הוא הבעיה  לפתרוןבהצעתו של ישוע 
 אותם. שאפיינו

 
זהב צרוף באש זהו  ף באש כדי שהם יעשירו.ישוע מציע להם לקנות ממנו זהב צרו - עושר

הצריפה וזוהי המטרה של , זהב שכל הסיגים, כל החומרים שהם לא זהב הוסרו ממנו באש
 לטהר את הזהב. -אש ב
 

כתוב שהניסיונות שעוברים עלינו נועדו כדי לבנות אותנו כדי פרק א' בראשונה לפטרוס 
אך  ,שנהיה לתהילה וכבוד. הניסיונות שעוברים עלינו מושווים לאש שמטהרת את הזהב

אם כל חייך היה לך נוח, הכל בא בזמן  האמונה הצרופה שלנו הרבה יותר יקרה מזהב.
בבעיה, אתה לא מוכן לחיים. יום בעצם הנכון ובמקום הנכון, ולא היו לך כל בעיות, אתה 

 ותיפגע קשות.  ותתקשה להתמודד תקל בבעיותיאחד ת
 

לנו האופי ש כדי שאנו נהיה כמו זהב טהור. ,אלוהים משתמש בניסיונות, בקשיים בחיינו
הניסיונות מחשלים אותנו וצורפים אותנו, כדי  יכול להתפתח רק דרך ניסיונות וקשיים.

 אלוהים לא נתן לנו חסינות מבעיות, צרות או סבל. טהורים.שנהיה יותר חזקים ויותר 
 .רדף"יכל מי שרוצה לחיות חיי חסידות במשיח י"כתוב ש לטימותיאוסה יבשני

 
; לעשות אחד מהשניים יםיכול םבמסלול חייך ה יםכאשר צרות, קשיים או אכזבות בא

להפוך אותך  וא(, לא נעים להיות בנוכחות אדם מרירזה וכמה )להפוך אותך לאדם מריר 
 לאלוהים ולחיים. ךזה תלוי בגישה של לאדם טוב יותר.

 
אלוהים זה לא מגיע לי,  .אני לא יודע למה אלוהים הרשה שזה יקרה לי'אתה יכול לומר: 

אני לא יודע 'או אתה יכול לומר:  וכתוצאה מכך אתה נעשה עצוב, אומלל ומריר., 'הוגןלא 
, 'אבל אני כן יודע שאלוהים בשליטה .אני לא מבין למה .למה האדון הרשה שזה יקרה לי

 לחייך כניתוות פעל אתשי לו[[לומר לשתף פעולה עם אלוהים, ולבקש ממנו ]וואתה יכול 
 ו.יותר דומה ל ךכדי לעשות אות שהנך עוברך הקשיים, הצרות והניסיונות דר
 
לקנות ממנו בגדים  עצתו של ישוע לקהילת לאודיקאה הוא ממשיך ואומר להםדברי ב

 .לבנים
 

ישוע מציע לקנות ממנו בגדים  ,צרו מעילים שחורים יקרים ומבריקיםילאודיקאה יאנשי 
ל נְַפִׁשיְ֙ : 10ישעיה ס"א  צדקה. ם הלבנים מציינים בגדיבגדיה .לבנים ה ָּתֵגֵ֤ ָ֗ יהו יׂש ַּבָֽ ֹוׂש ָאִׂשֵ֣ "ׂשִ֧

יל ְצָדָקַ֖  ַׁשע ְמִעִ֥ ֵֶ֔ נִיְ֙ ִּבגְֵדי־י י ִהלְִּביַׁשְ֙ י ִּכֵ֤ אֹלַהֵ֔ נִי"ֵּבָֽ  .ה יְָעָטֵ֑
 

 ,כשהגענו לאמונה לבשו את צדקת ה'.יבגדי צדקה כדי ש וממנ תקנוישוע מציע להם ל
והוא  זה לא בזכותנו אלא רק בזכותו, מותו עשה אותנו מוצדקים מלפני אלוהים. דרך ,ישוע

 מלביש אותנו במעיל הצדקה שלו. 
 

 תרופה לעיניים
במקום המשחות  ."קילורית למשוח את עינך"ישוע ממשיך בעצתו ואומר להם לקנות ממנו 

המשחה שלהם  שלו. המשחהצרו כדי לטפל בבעיות העיניים ישוע מציע להם את ישהם י
 הרוחניות. ניהםעיה הפיזית שלהם, אך המשחה שלו תפקח את יתטפל במקרה הטוב בראי

אומר  וכמובן כמו שישעיה מעניין לקרוא שישוע אומר להם לקנות ממנו את הדברים האלו,
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יש לי את  אם כן, האם אתם רוצים אותי?"ישוע כמו אומר להם  ללא כסף. - 1בישעיה נ"ה 
  ."כים כדי להוציא אתכם מהמצב שבו אתם נמצאיםיכל מה שאתם צר

 
למרות המצב . "את אשר אוהב אוכיח ואייסר": 19בנוסף לכך ישוע אומר להם בפסוק 

עדיין אוהב אותם, הוא רוצה אותם, אומר להם שהוא שאנשי לאודיקאה נמצאים בו ישוע 
 ומאהבתו הגדולה אליהם הוא אומר להם את האמת, את התוכחה הזאת. 

 
ּוְׁשכְַחֶּתם ֶאת ִמּלֹות ַהּנַֹחם ַהְמַדְּברֹות ֲאֵליכֶם  5: "כתוב 5-6באיגרת אל העברים י"ב פסוקים 

ּכִי ֶאת ֲאֶׁשר יֱֶאַהב יהוה  6 ְּבתֹוכְַחּתֹו;ְּבנִי, ַאל־ִּתְמָאס, וְַאל־ָּתקֹץ  מּוַסר יהוה,”ּכְֶאל ָּבנִים: 
אלוהים אומר  ציטוט מספר משלי פרק ג'. ינםה האל פסוקים  “יֹוכִיַח, יְַכִאיב ֶאת־ֵּבן יְִרֶצה.

 סר.יומימלמד משמעת כל מי שהוא אוהב, הוא מוכיח, את ש
 

ולכן , בךוגם אם אתה נמצא במצב פושר זכור שאלוהים אוהב אותך, הוא דואג לך ומעוניין 
אם אתה עובר זמן של משמעת מאלוהים אז דע לך שאתה בנו,  וייסר אותך.הוא יוכיח 

ואלוהים אוהב אותך. והמשמעת הזאת נועדה כדי לקרב אותך שוב אליו, כדי שתחזור 
 בתשובה.

 
ישוע לא מוכיח את אנשי לאודיקאה על כך שהם עשירים. הוא לא מוכיח  ,לב לשיםחשוב 

המשחות המרפאות תחלואי עיניים. הוא גם לא מוכיח אותם על מעילי  אותם שיש להם את
 . הוא מוכיח אותם על כך שהם פושרים באמונתם.זההפרווה השחורה. אין כל בעיה עם 

העושר שלהם גרם להם לגאווה, והם הטעו את עצמם ולא הבינו עד כמה המצב שלהם 
  לאנשי לאודיקאה לחזור בתשובה.ישוע קורא  19לכן בפסוק , וטוב אינומבחינה רוחנית 

 
. מובילים אנשים לאמונה שמבשרים רבים משתמשים בו כאשר הםפסוק  הינו 20פסוק 

 הקשר הישיר של הקטע.אינו תואם את הפסוק זה בהנפוץ  השימוש בל,א
 

"הנני עומד ליד הדלת ודופק. איש כי ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אכנס אליו ואסעד 
מאמין רק לפתוח את דלת ליבו, חייבת להיות חרטה, -זה לא מספיק ללא .י"איתו והוא אית

ישוע מדבר כאן אל מאמינים  חזרה בתשובה מהמעשים הקודמים וקבלת האמונה.
גרו לפניו את הדלת, הקהילה שהרחיקו אותו מעצמם וכביכול ס, הפושרים באמונתם

פונה לאלה מביניהם שישמעו את קולו וירצו לפתוח לו הוא אותו אל מחוץ לדלת, ו הוציאה
  .רוצה לבוא ולהיכנס אליהם ולסעוד איתםולהכניס אותו שוב לחייהם. הוא 

 
מי שיפתח את הדלת 'הוא לא אומר להם  מעניין לראות שישוע אוהב לאכול עם אנשים.

ישוע הזמין את עצמו מעניין ש 'אסעד עימו.', אלא 'אכנס אליו ואצום ואתפלל ביחד איתו
אך מעבר לכך  ,כמובן שאוכלים ומה עושים בסעודה? זכאי לסעודה.ביתו של אל גם 

מדברים ומתחברים אחד עם השני, מתקרבים אחד לשני, לומדים להכיר את האחר בצורה 
 ,לסעוד איתנו ,לשבת איתנו ,ישוע רוצה להיכנס - יותר קרובה. אותו הדבר גם איתנו

ים האישי יםשוע מבקש מכל אחד מאיתנו שנפתח את דלת ליבנו ליחסי להתקרב אלינו.
 איתו, לקירבה בינינו.

 
 המנצח

ַהְמנֵַּצַח, ֲאנִי ֶאֵּתן לֹו  21": 21-22את המכתב לאנשי לאודיקאה ישוע מסיים בפסוקים 
ִמי ֶׁשאֹזֶן לֹו, יְִׁשַמע  22לֶָׁשֶבת ִאִּתי ַעל ּכְִסִאי ְּכמֹו ֶׁשּגַם ֲאנִי נִַּצְחִּתי וְיַָׁשְבִּתי ִעם ָאִבי ַעל ּכְִסאֹו. 

 “נָא ַמה ֶּׁשָהרּוַח אֹוֶמֶרת לְַּקִהּלֹות.
 

מי שיפתח את דלת ליבו לישוע  לשבת איתו על כסאו.לו תן ימנצח הוא ילישוע אומר ש
הבטחה  ואיז על כיסאו.תן לו בעתיד לשבת איתו ילו להיכנס ולשבת איתו, ישוע י ןתיוי

אותנו ובדמו שחרר אותנו, וכאשר הוא ישוב הוא מבטיח שאנחנו  אהבהוא זה אשר . נפלאה
 נשב איתו בכיסאו ונמלוך איתו.

 



   7 
   

לתזכורת לנו שישוע , הפתחמעניין שבאתר הארכיאולוגי שבלאודיקאה הדבר שנשאר זה 
רוצה להיכנס לחיינו ולקהילתנו, לסעוד איתנו, להתקרב אלינו, ולהיות איתנו בקשר אישי 

 ואינטימי.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לסיכום
הוא מוכיח אותם שהם . אין לו כל דבר לשבח אותםוישוע פונה לקהילת לאודיקאה 

בקשר למצבם ההבנה שלהם  פושרים, לא חמים ולא קרים, ולכן הוא עומד להקיא אותם.
הם חושבים שהם עשירים אך הם  אותם. האלוהים רוא האופן שבומשונה לחלוטין  הרוחני

הוא קורא להם לחזור  וייסר אותם. וכיחיאך עדיין הוא אוהב אותם ולכן הוא  .עניים רוחנית
 בתשובה, והוא רוצה להיות בקשר עמוק איתם.

 
במערכת היחסים  נמצאהיכן את/ה , 10 -ל 1 -מ ,בסולםו נבחן שוב את עצמנכדאי ש

ישוע אוהב אותך  ,באמצע, זכור במקום כלשהו /תאם את/ה נמצא האישית עם אלוהים?
שתתקרב אליו יותר. הוא רוצה  אך אל תתפלא אם תעבור ייסורים מסוימים כי הוא רוצה

 קרוב אליך.קשר 
 

אם איבדת את האהבה הראשונה כפי שהאפסים איבדו, חזור בתשובה, ועשה את המעשים 
אם אהבתך לאדון התקררה, ואתה מתפשר היום על דברים שלא העזת  הראשונים.
לכל אחד  היום אלוהים קורא חזור בתשובה., כאשר הגעת לאמונהליהם עלהתפשר 

 לחדש ולרענן את אהבתנו אליו, ולחזור לעשות את המעשים הראשונים.מאיתנו 
 

ע  23": הפסוקים האחרונים מתהילים קל"ט 2 -ב אסיים נִי וְַדֵ֣ ָחנֵ֗ י ְּבְ֝ ע לְָבִבֵ֑ ל וְַדֵ֣ נִי ֵאֵ֭ ָחְקֵרֵ֣
י׃  ה  24ַׂשְרַעָּפָֽ םּוְרֵא֗ ֶרְך עֹוָלָֽ נִי ְּבֶדֵ֣ נְֵח֗ י ּוְ֝ ֶצב ִּבֵ֑ ִֹ֥ ֶרְך־ע  ".ִאם־ֶּדָֽ

 
לאורך המזמור הזה דוד אומר שה' יודע ומכיר אותו הרבה יותר טוב מאשר דוד מכיר את 

פונה לאלוהים בסוף המזמור ומבקש  דוד ,בגלל שאלוהים מכיר אותו טוב יותר .עצמו
 ן אותו.קתיוכל ללא נכון כדי שהוא  שהואשאלוהים יבחן אותו ויראה לו אם יש בו משהו 

 
קשובים  בואו ונהיה לעולם לא נהיה פושרים ומתפשרים באמונתנו. ,תפילת חיינו והיאם ז

על דלת ליבנו, שנשמע אותו ונפתח את הדלת וניתן לו להיכנס  הוא ידפוק אם לאדון והיה 
 כדי שנהיה בהתחברות כנה ואמיתית איתו. לכל חדר וחדר שבליבנו

 
 
 

 


