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 הפסקה 

 שניה

 

 'י פרק - התגלותספר ה

 המלאך והספר הקטן

 8/5/21)יוסי עובדיה( 

 אחזור בקצרה על השיעורים הקודמים.לפני כן , אך 'יבפרק  שיעור זה יתמקד

הוא כמו נכנס לאסיפת הלל עם רבבות, רבבות של  .בהשראת הרוחנמצא בשמים יוחנן 

מגילה שרק השה הטבוח, ואז הוא רואה לימין כיסא האלוהים . מלאכים בהיכל אלוהים

בפרק ו' כתוב שישוע פותח את חותמות המגילה בהיכל  ל לפתוח את חותמיה.וישוע, יכ

 , דברים קורים כאן בארץ.השמימי ה', וכאשר הוא פותח כל חותם וחותם בהיכל

אירועים טרגיים  21 .חתות על הארץומכאן מתוארות שלוש סדרות של שבע מכות שנ

 .קערות 7-שופרות ו 7מות, חות 7שקורים בעולם.  
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 הזעם קערות 7

 הפסקה

 ראשונה

 'ז פרק

 וההמון הרב 144,00 – ה

 'י פרק

 הקטן הספר

 העדים ושני

 שלישית הפסקה

 "וט עד"ב י פרקים
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יוחנן אינו מתעד את המכות שעוברות על העולם ברצף אחד, אלה עושה שלוש הפסקות 

אפשר לקרוא  הלהפסקות אלהוא מתמקד בדברים אחרים.  הובהפסקות אל ,בתיעוד

בין  וההמון הרב. 144,000-יש את ה 7-ל 6-בין החותם ה אירועי צד, או סיפורים צדדיים.

 לקערות יש את פרקים י"ב עד י"ד. 7-בין השופר ה. י"א-יש את פרקים י' ו 7-ל 6-השופר ה

אינן הפסקות בזמן בין מכה למכה, אלא הפסקות ברצף הסיפור,  ההפסקות אל ,שוב

המכות שמצוינות  21 הפסקות שבהן יוחנן מספר על דברים אחרים שקורים באותה תקופה.

על העולם, אך בסיפורים הצדדיים מסופר מה קורה עם אנשי אלוהים בספר נוחתות 

המאמינים המשיחיים מכל העמים והיהודים כלומר מה קורה עם הצרה הגדולה,  תבתקופ

 :ןתבשמות שיזכירו לנו או ההפסקות אל לשלושלקרוא אפשר  המאמינים.

 וההמון הרב( 144,000-קבוצות האנשים )ה שתי :נהלראשו 

 אבל בכל זאת( ,הממצשם העדים )זה לא  שני :יהלשני 

 בכל זאת( אבל ,הממצשם )זה לא  החיות שתי :תלשלישי 

בשיעור  ועל ההמון הרב. 144,000-על ה למדנועל סיפור הצד שבפרק ז'  למדנוכאשר 

ה יההפסקה השניעל  ללמוד תחילנבשיעור זה ו על השופר השישי למודסיימנו ל הקודם

צד הראשון מתוך שני הסיפורים שבין השופר השישי לשביעי. הסיפור ברצף המכות, על 

 על הסיפור השני. למדבעזרת האדון בשבוע הבא לירון י

 'י פרק

ֹּאׁשֹו, ָפנָיו כֶַשֶמׁש  1" ַֹּח יֹוֵרד ִמן ַהָשַמיִם וְהּוא לָבּוׁש ָענָן; ֶקֶׁשת ַעל ר ָרִאיִתי ַמְלָאְך ַאֵחר ַרב־כ

ּוְביָדֹו ֵסֶפר ָקָטן ָפתּוַח. הּוא ָשם ֶאת ַרגְלֹו ַהיְָמנִית ַעל ַהיָם וְֶאת  2וְַרגְלָיו כְַעּמּוֵדי ֵאׁש, 

ְָֹּמאלִית ַעל ָהָאֶרץ,  וְָקָרא ְבקֹול גָדֹול ְכַאְריֵה ׁשֹוֵאג. ַכֲאֶׁשר ָקָרא ִדְברּו ִׁשְבַעת ָהְרָעִמים  3ַהש

ֹּב, ַאְך ָׁשַמְעִתי קֹול ִמן ַהָשַמיִם אֹוֵמר:  4ְבקֹולֹוֵתיֶהם;  ּוכְֶׁשִדְברּו ִׁשְבַעת ָהְרָעִמים ִהְתכַּוַנְִתי לִכְת

ֹּאת."  ֹּב ז ֹּם ֶאת ֲאֶׁשר ִדְברּו ִׁשְבַעת ָהְרָעִמים וְַאל ִתכְת וְַהַּמְלָאְך ֶׁשְרִאיִתיו עֹוֵמד ַעל ַהיָם  5"ֲחת

 ַ וְנְִׁשַבע ַבַחי לְעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ֲאֶׁשר ָבָרא ֶאת ַהָשַמיִם  6ד יְִמינֹו ַהָשַמיְָמה וְַעל ָהָאֶרץ ֵהִרים ֶאת י

ֹּא ִתְהיֶה עֹוד ָׁשהּות.  -וְֶאת ֲאֶׁשר ָבם וְֶאת ָהָאֶרץ וְֶאת ֲאֶׁשר ָבּה וְֶאת ַהיָם וְֶאת ֲאֶׁשר בֹו   7ֶׁשל

ַֹּע ַבשֹוָפר, גַם יְֻׁשַלם סֹוד ָהֱאֹלִהים, ְכמֹו ֶׁשִבשֵֹּר אּולָם ִביֵמי קֹול ַהַּמלְָאְך ַהְשִבי ִעי, ְבָעְמדֹו לְִתק

וְַהּקֹול ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִתי ִמן ַהָשַמיִם ִדֵבר ֵאלַי ׁשּוב וְָאַמר: "לְֵך ַקח ֶאת ַהֵסֶפר  8 לֲַעָבָדיו ַהנְִביִאים.

ָהלַכְִתי ֶאל ַהַּמְלָאְך וְָאַמְרִתי לֹו ֶׁשיִֵתן  9ַהיָם וְַעל ָהָאֶרץ."  ַהָפתּוַח ֶׁשְביַד ַהַּמְלָאְך ָהעֹוֵמד ַעל

ֹּל אֹותֹו, הּוא יֵַמר ְבִבְטנְָך, ַאְך ְבִפיָך יְִהיֶה ָמתֹוק  לִי ֶאת ַהֵסֶפר ַהָּקָטן. ָאַמר ֵאַלי: "ַקח וֱֶאכ

ַהַּמלְָאְך וֲַאכַלְִתיו; ְבִפי ָהיָה ָמתֹוק כְִדַבׁש,  לַָקְחִתי ֶאת ַהֵסֶפר ַהָּקָטן ִמיָדֹו ֶׁשל 10כְִדַבׁש." 

ָאז ָאְמרּו לִי: "ָעֶליָך עֹוד ְלִהנֵָבא ַעל ַעִּמים וְֻאּמֹות  11ֲאָבל ַאֲחֵרי ָאכְלִי אֹותֹו ֵהַמר לְִבְטנִי. 

 ּולְׁשֹונֹות ּוְמלִָכים ַרִבים."
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 תאורו של המלאך מרשים .םיוחנן מתאר שהוא ראה מלאך אחד רב כוח יורד מהשמי

האם תאורו של  פניו כשמש ורגליו כעמודי אש. הוא לבוש ענן, קשת על ראשו, במיוחד:

בפרק  אור שיוחנן תיאר את ישועיזה מזכיר את הת .כמובן מלאך רב כוח זה מזכיר משהו?

המאירה ופניו כשמש  "...רגליו כנחושת נוצצת שנצרפה בכור... 13-16א' התגלות  הראשון.

 בגבורתה."

קורא בקול גדול כאריה שואג, הוא שגם אורו של ישוע, יאת תמאוד אור המלאך מזכיר ית

מה שמזכיר את ה'. אך בספר ההתגלות כאשר יוחנן מדבר על ישוע הוא אינו קורא לו 

אם זה  ,בכל אופן שזה אכן מלאך. ,הכוונה כאן היא כמו שכתוב כי מלאך, כך שנראה

האם זה אותו ספר מגילה שישוע  הוא נותן ליוחנן ספר קטן פתוח. ,ישוע עצמו אומלאך 

 פתח את חותמיה?

כאשר יוחנן כותב על המגילה שישוע פתח את חותמיה בפרק ה' כתוב שהיא כתובה 

יתה קטנה. כך שהספר ימבפנים ומאחור, כלומר על שני צדי הקלף, אך לא כתוב שהיא ה

 אחר. שניתן ליוחנן כנראה הוא ספר

אור ילראות בת ניתןעל הארץ.  ההשנייאת והמלאך רב הכוח שם את רגלו האחת על הים 

דבר ה'  בקול גדול כאריה שואג. 3המלאך קורא בפסוק  של המלאך. העצוםזה את גודלו 

 . על כך שה' שואג כאריהבמקומות שונים מדבר 

נבא אליהם את כל הדברים האלה, ואמרת אליהם: ה' ממרום "ואתה תִ : 30כ"ה  יהוירמ

 ישאג וממעון קודשו יתן קולו, שאוג ישאג על נווהו..."

ָ "אחרי ה' ילכו כאריה ישאג, כי הוא ישאג ויחרדו בנים מִ : 10הושע י"א   ם"י

 "וה' מציון ישאג ומירושלים יתן קולו...": 2, עמוס א' 16יואל ד' 

"היו ערים ועמדו על  השטן משוטט כאריה שואג.ש כתוב 8-9ה'  באיגרת פטרוס הראשונה

אויבכם השטן משוטט כאריה שואג ומחפש לו לטרוף מישהו. עמדו נגדו יציבים  .המשמר

פטרוס כותב על השטן שהוא כאריה, אך האריה האמיתי הוא ישוע, הוא אלוהים,  .באמונה"

 כל מי שלא מכיר אותו ירא. ,אלוהים שואגשוכ

לעמוד כנגדו יציבים  מה על המאמין לעשות? ,שואג (השטן) האריה המתחזהכאשר 

 .ולזכור למי אתם שייכים באמת, ולא לירוא מהאריה המתחזה באמונה

 המלאך קורא בקול גדול כאריה שואג וכאשר הוא קורא, שבעת הרעמים מדברים.אם כן, 

את דבריהם, אך הוא שומע  כוון לכתובתיוחנן מצליח להבין מה אומרים שבעת הרעמים ומ

מעניין מה אמרו שבעת הרעמים  קול אחר מהשמים שאומר לו שלא יכתוב את דבריהם.

  .נצטרך לחכות לכך - אין מה לעשותאך שה' אינו מעוניין שנדע בזמן הזה, 

 



4 

 

אלוהים  .םוכל ניסיון להצהיר מה שהם אמרו הוא לא מאלוהימה הם אמרו אנו לא יודעים 

 ר מה הם אמרו הוא שגוי.עלנסות לש ןניסיוכל  וגםלא מעוניין שבעת הזאת נדע זאת, 

ם איך בחזון התגלה לו מה אמרו תב אדם מסוילפני מספר שנים קיבלתי עלון, שבו כ

דבר ה' מאוד ברור בקשר ש מכיוון מיד הפסקתי את הקריאה באותו עלון .םשבעת הרעמי

התגלות כ"ב )מזהיר אותנו שלא להוסיף על הכתוב  ה' .והנסתרות לה'הנגלות לנו . לכך

 שתוק.אנחנו נגם זה נכון שדבר ה' שותק, בו במקום ש .בעלוןולכן לא המשכתי לקרוא ( 18

מספיק לי כל מה שה' גילה לי מדברו, ואני לא מתכוון לחפש ולבדוק . די לי חסדך

ה' אמר לשליח שלו שלא לכתוב על בהם במיוחד במקומות שזה נכון ו ,אחריםבמקומות 

 המהשמיהרים את יד ימינו  ,המלאך שיוחנן ראהכך.

חלק הרמת יד ימין זהו  ונשבע בחי לעולמי עולמים.

  מקובל גם היום.דבר שהיה מקובל אז, ו ,יך שבועהמהל

אֶמר : 22-23בראשית י"ד . מדבר על כך ךהתנ"גם  ֹֹּ֥ "וַי

ם  ֹֹּ֑ לְֶך ְסד ם ֶאל־ֶמֶ֣ ִתיַאְבָרָ֖ ֹֹּ֨ ֵֹּנָ֖ה  ֲהִרימ ל ֶעלְ֔יֹון ק י ֶאל־יְהוָ֙ה ֵאֶ֣ יִָדִ֤

יִם וָָאֶֽרץ׃"  ומרים את ידועם מלך סדום, אברהם מלכיצדק עם אברהם במפגש של  ָׁשַמֹ֥

 .למלך סדום בשבועה

אשר ברא את השמים, את  המלאך נשבע בחי לעולמי עולמים, .התגלותספר הבחזרה ל

בניגוד  וזאת ,שהות, שלא יהיה עוד כל עיכובוהוא נשבע שלא תהיה עוד , הארץ ואת הים

 מועט. זמן שהם ינוחו עוד ,החותם החמישי כאשר הוסרלמה שנאמר לנפשות הטבוחים 

 !לא יהיה עוד כל עיכוב ,שזהוכאן המלאך נשבע 

ַֹּע ַבשֹוָפר, גַם ” :נאמר דבר נוסף 7בפסוק  אּולָם ִביֵמי קֹול ַהַּמלְָאְך ַהְשִביִעי, ְבָעְמדֹו לְִתק

]פה הציטוט מנוקד ואילו במקומות  “יְֻׁשלַם סֹוד ָהֱאֹלִהים, ְכמֹו ֶׁשִבֵשר לֲַעָבָדיו ַהנְִביִאים.

 אחרים לא מנוקד. כדאי להכניס עקביות בעניין הזה[

תקופה, יושלם סוד אותה בזמן  ,המלאך השביעי טרם תקע בשופר, ונאמר כאן שבימיו

 , את ההתקדמות במהלכיםהדחיפותלחוש כאן את  ניתן האלוהים כפי שבישר לנביאיו.

 ,המשחק מתקדםכאשר כמו במשחק שמתחילים לאט ואז  .בצורה מהירה יותר

 המהלכים נעשים יותר ויותר מהירים. ,ההתקדמות

אלוהים להענשת הרוע, הזוהי תכנית  מהו סוד האלוהים שיושלם בימי המלאך השביעי?

זהו ה'אוי'  ,14י"א  פרקכפי שכתוב ב ,השופר השביעי מלכות ה' עלי אדמות. כינוןלו

זהו האחרון, והוא כולל בתוכו את שבע קערות הזעם של אלוהים שנשפכות על הארץ. 

לקבל אותו, על כל אלו שפגעו  ושסירבהמשפט האחרון של אלוהים על כל אלו 

 .מלכותו בכינוןהענשת הרוע אלא גם ברק מדובר לא  ,כפי שאמרתיבילדיו.
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  19-23ח'  יםרומ

ֹּא ֵמְרצֹונָּה  20כָל ַהְבִריָאה ְמַצָפה ְבכִסּוִפים לְִהְתַגלּות ַהָבנִים־ֵלאֹלִהים.  19" ֵהן ַהְבִריָאה ל

ְתֻׁשְחַרר ִמִשְעבּוד ֶׁשגַם ַהְבִריָאה ַעְצָמּה  21ֶאלָא ַעל־יְֵדי ַהַּמכְנִיעַ אֹוָתּה ֻהכְנְָעה ַלֶהֶבל ְבִתְקוָה 

ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשכָל ַהְבִריָאה נֱֶאנַַחת  22ַהכִלָיֹון ֶאל ַהֵחרּות וְַהכָבֹוד ֶׁשל ַהָבנִים־לֵאֹלִהים. 

ֹּאת ִבלְַבד, ֶאָלא גַם ֲאנְַחנּו, ֶׁשיֵׁש לָנּו ִבכּוֵרי  23וְסֹוֶבלֶת כְִבִציֵרי לֵָדה ַעד ַהיֹום ַהּזֶה.  ֹּא ז וְל

 ְפֵׁשנּו ּוְמַצִפים לְִמּמּוׁש ִאּמּוֵצנּו לְָבנִים ִלְפדּות גּוֵפנּו"ָהרּוַח, נֱֶאנִָחים ְבנַ 

 

שאול השליח כותב לרומים שכל הבריאה מחכה בציפייה להתגשמות היום הזה שבו 

 מלכותו של אלוהים תתממש. 

 גדולים כתוב שנשמעים בשמים קולות 15י"א בפרק  בזמן שהמלאך השביעי תוקע בשופר

ממלכת תבל לממלכתו של אדוננו ושל משיחו והוא ימלוך לעולמי  "היתה שאומרים

 !תהיה ממלכתו של אלוהים ,, ממלכת העולם הזהסוף סוף ממלכת התבל .עולמים"

לצערנו השטן הוא זה ששולט בעולם. אומנם הוא יכול לעשות אך ורק  ,עד שזה יקרהאך 

 אל"שהוא  4ד'  לקורינתיםיה יבשנעל השטן  כתוב מה שאלוהים מאפשר לו לעשות. 

הזה, אומנם סמכת מוגבלת אבל בכל אופן  , כלומר ניתנה לו סמכות בעולם"העולם הזה

, עוד ימשיך וינצל אותה עד אשר ישוע ישוב לארץהוא  .הוא מנצל אותהו יש לו סמכות

 ן את מלכותו כאן עלי אדמות.יכלא אותו, ויכונ

מהתחלה כאשר הוא יצר את כבר זהו חלק מגילוי סוד האלוהים, זוהי מטרתו של אלוהים 

 האדם, אך האדם חטא ועקב כך כל הבריאה סובלת.

ללכת ולקחת את הספר ואומר שהוא שמע קול שאומר לו  י'בפרק  8יוחנן ממשיך בפסוק 

ֹּל אֹותֹו, קַ ” המלאך אומר לו:ויוחנן ניגש למלאך ומבקש את הספר,  שביד המלאך. ח וֱֶאכ

 “הּוא יֵַמר ְבִבְטנְָך, ַאְך ְבִפיָך יְִהיֶה ָמתֹוק כְִדַבׁש.

 גם התבקש לאכול מגילת ספר. יחזקאל בעת הקדשתו כנביא

ית  8" .3ג'  - 8יחזקאל ב'  ִרי כְֵבֶ֣ יָך ַאל־ְתִהי־ֶמָ֖ ר ֵאלֶ֔ ת ֲאֶׁשר־ֲאנִ֙י ְמַדֵבֶ֣ ם ְׁשַמ֙ע ֵאִ֤ ה ֶבן־ָאָדָ֗ וְַאָתֶ֣

ה ִרי ְפֵצֶ֣ יָך׃  ַהֶּמֹ֑ ן ֵאֶלֽ ֵֹּתֹ֥ י נ ת ֲאֶׁשר־ֲאִנָ֖ ל ֵאֹ֥ ֹֹּ֕ יָך וֱֶאכ ֹו ְמגִלַת־ 9ִפ֔ י וְִהנֵה־בָ֖ ה ֵאָלֹ֑ ה וְִהנֵה־יָָ֖ד ְׁשלּוָחֶ֣ וֶָאְרֶאֹ֕

ֶפר׃  י 10ֵסֽ ֶגה וִָהֽ ים וֶָהָ֖ יָה ִקִנֹ֥ ּוב ֵאֶל֔ ֹור וְכָתֶ֣ ים וְָאחֹ֑ ה ָפִנֶ֣ יא כְתּוָבָ֖ י וְִהֹ֥ ש אֹוָתּ֙ה לְָפנַ֔ ִֹּ֤  . "וַיְִפר

אֶמר 1 ג" ֶֹּ֣ ית  וַי ר ֶאל־ֵבֹ֥ ְך ַדֵבָ֖ את וְֵלֹ֥ ֹּ֔ ה ַהּז ֹול ֱאכֹול֙ ֶאת־ַהְּמגִָלֶ֣ א ֱאכֹ֑ ת ֲאֶׁשר־ִתְמָצָ֖ ם ֵאֹ֥ י ֶבן־ָאָדֹ֕ ֵאלַ֔

ל׃  את׃  2יְִשָרֵאֽ ֹּֽ ה ַהּז ת ַהְּמגִָלֹ֥ נִי ֵאָ֖ ֲֶַ֣אכִלֵ֔ י וַי ח ֶאת־ִפֹ֑ ֲאכֵל֙  3וֶָאְפַתָ֖ י ֶבן־ָאָד֙ם ִבְטנְָךִ֤ ַתֽ אֶמר ֵאלַָ֗ ֶֹּ֣ וַי

ת הַ  א ֵאֵ֚ יָך ְתַמלֵ֔ ׁש לְָמֽתֹוקּוֵמֶעֶ֣ י ִכְדַבֹ֥ י ְבִפָ֖ ה וְַתִהֹ֥ כְלָ֔ ֶֹּ֣ יָך וָא ן ֵאֶלֹ֑ ֵֹּתֶ֣ י נ ר ֲאִנָ֖ את ֲאֶׁשֹ֥ ֹּ֔ ה ַהּז  ".ְּמגִָלֶ֣
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בתקופה  יחזקאל נלקח לגלות בגל הגלות הראשון עוד לפני שבית המקדש הראשון נחרב.

שהנה עוד מעט ומלכות יהודה תנצח במלחמה באופן על טבעי,  הבציפייהעם חי ההיא 

 ואז הגולים ישובו ליהודה והכל יהיה טוב.זקיהו, קרה בזמן המלך חכפי שכבר 

י' במגילה שיחזקאל מתבקש לאכול כתוב  גֶה וִָהֽ ים וֶָהָ֖ מילים קשות להבנה בשפתנו  -'ִקִנֹ֥

א ההגה שאוחזים ול) קול אנחה -" הגה. "...(שבראשכינים ולא ) שירי אבל -" קינים" היום.

  ....(לא צורה לומר שלוםו) דברי הבל –" הי" ..(..כדי לנהוגבו 

על כך  דברי אבל על מה? .ובכי דברי אבל במגילה שיחזקאל מתבקש לאכול יש אם כן,

אלו לא  .תחדל עבודת ה' בבית המקדשושהעם כולו יצא לגלות ובית המקדש יחרב, 

  שמחים אלא דברים עצובים מאוד.מדברים 

ה' עשה  אכילת המגילה והחזונות שניתנו ליחזקאל היוו את הקדשתו לנביא על עם ישראל.

לאורך זמן, גם  איתו רשיישאבתחילת דרכו כנביא, משהו מאוד עם יחזקאל דבר מוחשי 

כאשר הוא יחווה התנגדות מצד שומעי הנבואה, גם כאשר יעברו עליו זמנים קשים או 

 ספקות.

שלכם, אני חושב שלא לזה התכוון  "ךהתנספרי את פיזית אז בבקשה אל תתחילו לאכול 

יחזקאל אכל את דבר ה' כדי שהוא יוכל לדבר אותו, אך למה  עדיף שתקראו אותם. האדון.

הוא  .יוחנן הרי לא בתחילת דרכו עם ה' אלא לקראת סוף ימיו) תן ליוחנן שיאכל? הספר ני

 .ות נביא לאלוהים או שליח, הוא כבר בתפקיד הזה(לא מוקדש כאן להי

"עליך עוד להנבא על  :(11פסוק )ול את המגילה כי עליו עוד להתנבא יוחנן התבקש לאכ

שכתובה בעצם המילה ביוונית ו, אכל את הספריוחנן . עמים ואומות ולשונות ומלכים רבים"

 את הארוחה כאשר אנו מורעבים. "טורפים"כאן היא שהוא טרף את הספר, כמו ש

 ?בפיומה היה בספר שהיה מתוק כדבש  .לבטנוהספר היה מתוק כדבש בפיו אך המר 

ההבטחה על כך  :לחשוב על הגשמת הבטחות שה' הבטיח שיגיעו למאמינים אפשר

עולם הזה, על כך שהחטא יטופל סופית, על כך שלא באת מלכותו  יכונןשישוע סוף סוף 

על כך שנחיה  ,יהיה עוד צער וכאב, על כך שנוכל להיות בנוכחותו של אלוהים כל הזמן

 לנצח עם ישוע.

 ?לבטנוומה היה כל כך מר בספר שהוא המר 

כל  ,יגיעלהגיע לעולם, כל הסבל שעוד  ותעומדאנו יכולים לחשוב על כל הצרות שעדיין 

 האסונות שעוד עומדים להגיע.
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 לסיכום

צורה מאוד מיוחדת  בעל , מלאך רב כוח יוחנן ממשיך וחווה חוויות מיוחדות בשמים.

רעמים מדברים אך נאמר  קורא בקול גדול כשאגת אריה. ישוע, המזכירה לנו את האדון

יוחנן  המלאך נשבע שלא תהיה עוד שהות. אשר הם אומרים.ליוחנן לא לכתוב את 

 .בבטנואך מרה  בפיו מתבקש לאכול מגילת ספר שנעשית מתוקה כדבש

הנביא חווה משהו מאוד מוחשי . לתפקידו הקדשת הנביא יחזקאלאירוע של ל אחזורלסיום 

אותו בלהיזכר היה ל ואשר באו עליו קשיים או ספקות הוא יכוכו, יאותו כל ימי חי והוילש

 ודרך זה לשאוב מאלוהים כוח. ,ז בוואירוע ולאח

זה . 'וכוי בחיינו כדי שנזכור שהוא ה', שהוא קרא לנו טה' עושה הרבה פעמים משהו דרמ

שנזכור אותו כאשר יגיעו התנגדויות, קשיים, או  משהו שילווה אותנו לאורך זמן, משהו

להסתכל לאחור ולראות את נאמנותו של אלוהים, כדי שנוכל  שיעלו ספקות במחשבותינו

שנזכור את קריאתו אלינו. הדברים האלו נכונים לכל התקופות ובמיוחד לתקופה שבה אנו 

ביקש מהם הרבה פעמים בספר ה'  :עם בני ישראל במדברגם פעל כך אלוהים  חיים היום.

אלוהים מכיר ויודע את הבעיות בזיכרון למה? כי  דברים שיזכרו את כל הדרך ולא ישכחו.

שנשאב מזה כוח להמשיך ו, האירוע המיוחד שקרה לנו שנזכור אותווהוא רוצה שדרך שלנו, 

 ולבטוח בה'.

אז אנו עלולים , וד כאשר זמנים קשים עוברים עלינוחיביוהוא יודע שאנו שוכחים דברים 

לכן הוא  או להטיל ספק בקיומו. ממנו ולנסות לקבל עזרה ממקור אחר לפנותו להתרחק

 ,, או הציל, או סיפקבנו פעלקרה לנו, או ה' שכדי שמהזיכרון שחווינו איך  ,רוצה שנזכור

 שנשאב מזה כוח להמשך.

זמנים רגועים כאשר יש לנו גם  אנו שוכחים .םאנו שוכחים לא רק כאשר יש זמנים קשי

שה' הוא זה שסיפק שוכחים אז אנו חושבים שהשגנו את מה שהשגנו בזכות כוחנו ו, ושלווים

 .או נתן כוח והצליח את דרכנו

 בה פעמים אלוהים פועל בצורה הזאת: הוא נותן לנו חוויה מיוחדת כדי שנזכור אותה.הר

שהם דור ראשון של מאמינים, כאלו שלא גדלו על עם מאמינים קורה הרבה  זה דבר

אז בזמן קשיים או , ואלוהים נותן להם חוויה מיוחדת כאשר הם מגיעים לאמונה .האמונה

ז בזה, ולדעת שאלוהים הוא וספקות שהם חווים הם יוכלו להיזכר במה שקרה להם, לאח

 חי ופועל. זה עוזר להם בזמן הקושי.

ית כאשר הם טם דור שני שלא חוו חוויה מיוחדת או דרמגם מאמינים שהיחד עם זאת, 

איך אלוהים הציל  :לדוגמה ,חוו דברים אחרים שהם יכולים להיזכר בהםהגיעו לאמונה, 

חוויות שהם יכולים להיות משוכנעים שזה אלו אותם, או דיבר אליהם, או הדריך אותם. 



8 

 

ים הם יכולים להיאחז ספקות מגיעל להיות רק מאלוהים, ואז כאשר זמנים קשים או ויכ

 בזיכרון הזה וזה נותן להם כוח להמשיך.

שאתה שקרה איתך בחייך שאתה יכול להיזכר בו, המיוחד מה הדבר : שאלה למחשבה

 לכל אחד מאיתנו יש משהו שכזה. ?יכול לומר ללא ספק שזה היה מאלוהים

אני זוכר בברור  האדון לליבי.אני זוכר בברור את הזמן שבו התפללתי לראשונה לקבל את 

אני זוכר בברור את הקריאה שלו לחיי לעזוב את הזמן שבו האדון קרא לי לבוא לכרמיאל. 

 את עבודתי הבטוחה במשרד השיכון ולהתפנות לשרת אותו בקהילה.

גם כאשר היו קשיים  החוויות האלו, נתנו לי כוח להמשיך בדרך ,האירועים המיוחדים האלו

 ו ספקות.וגם כאשר על

אומר שהחלו להתפשר באמונתם, הוא  בפרק ב' בספר שלנו האדון קורא לקהילת אפסוס

כאשר  להם לחזור לאהבה הראשונה שלהם אליו, לחזור למעשים הראשונים שהם עשו.

 חוו חוויות רבות.הם הגיעו לאמונה הם 

 

ידי שאול, עד אלוהים עשה גבורות בלתי רגילות על "ש 11-12כתוב במעשי השליחים י"ט 

כדי כך שחולים נרפאו ממחלותיהם והרוחות הרעות יצאו מהם כאשר הובאו אליהם 

הם חוו חוויות מאוד מיוחדות ועקב כך  אנשי אפסוס .מטפחות או סינרים שנגעו בעור גופו"

חיזרו  :האדון מזכיר להם עשו רבות עבור האדון, והנה הזמן עבר והם החלו לשכוח, אזגם 

 הראשונה ועשו את המעשים הראשונים. לאהבה

 

 ומה אלוהים אומר לך היום?

 האם איבדת את האהבה הראשונה?

 האם אתה זוכר את הדברים המיוחדים שאלוהים עשה איתך?

והיאחז באלוהים דרך  ,זכור ואל תשכח גם כאשר הזמנים קשים וגם כאשר הזמנים קלים

 החוויה שקרתה לך.

 

 


