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 9-17ו'  פרק - התגלותספר ה

 יום ה' הגדול

 10/4/21( שני)לירון 

 

על שמונת הפסוקים הראשונים מפרק ו' של ספר ההתגלות ובהם  למדנו הקודם בשיעור

קראנו על פתיחת ארבעת החותמות הראשונים מבין שבעת חותמות המגילה. כל חותם 

הוביל להגעתו של אחד מארבעת פרשי האפוקליפסה. קראנו על ארבעה סוסים בצבעים 

 אסונות. צרות רבות ושונים ועליהם ארבעה פרשים, כאשר כל אחד מהם מביא 

 

ארבעת החותמות ועל כך ש ,ד"על ההקבלה בין ספר ההתגלות למתי פרק כ למדנו

כפי שהם נקראים, הם עוצמתיים וחשובים  ארבעת רוכבי האפוקליפסה, הראשונים

ומסמלים בעצם את הקריסה הטוטאלית של כל מה שאנשים מאמינים בהם ונאחזים בהם 

 .לאורך ההיסטוריה

 כח ושליטה שמקורם לא מאלוהים! ,שקר )הסוס הלבן( משיח 

 )היכולת להשיג שלום ושקט מחוץ לאלוהים! ,מלחמה )הסוס האדום שיסיר שלום 

 )היכולת לדאוג לעצמנו ולספק את צרכינו , רעב )סוס שחור עם מאזניים ואוכל יקר

 הבסיסיים מחוץ לאלוהים!

 )לשלוט בחיים שלנו, ליצור חיים ולברוא מחוץ לאלוהים! ,מוות )סוס ירוק ושמו מוות 

 

שה הפסח שלנו ינפץ עם ארבעת החותמות הראשונים. כמה  את כל האשליות האלה

כמה חשוב  כואבת תהיה הנפילה הזו של הגאים מהר הגאווה לעמק המציאות העגומה. 

בידע  נאחזים בעצמנו,בהם אנחנו  ינושנבחן את עצמנו ונמצא את כל התחומים בחי

על מנת שנתקן  ,ובעצם מתנהלים "מחוץ לאלוהים" ,ובכוחות שלנו או של אנשים אחרים

הוא מקור הכל בחיים  ששה הפסח הטבוח כמה חשוב שנבין את דרכינו ונסמוך עליו!

צרכינו וכי אנחנו תלויים בו כאדון, תלויים בו לשלום אמיתי, תלויים בו לאספקת כל . שלנו

 הוא לבדו מקור החיים שלנו!

 

שספר ההתגלות הוא ספר עשיר מאוד עם המון סימבוליזציה, דימויים  חשוב לי להבהיר

יש לא מעט פרשנויות ודעות. אני מנסה להציג וומטאפורות. לא את הכל אנחנו מבינים, 

יוסי עושה את זה אני חושב שלכם את מגוון הדעות והפרשנויות ולמה אני נוטה להאמין ו

על אף שאני נוטה לקבל את הפרשנות שהקהילה תילקח לפני הצרות האלה,  באופן דומה.

אני לא אאבד את אמונתי אם זה לא יקרה! בנוסף, אני לרגע לא משלה את עצמי ואומר 

 שהקהילה לא תחווה צרות, רדיפות וקשיים מאוד מאד רציניים.
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 .זה בשיעור נלמדועליהם  6-ו 5שאר פרק ו' מדבר על חותמות 

 עד עכשיוסוסים ורוכבים. עם החותמות החמישי והשישי התמונה משתנה וכבר אין 

אלוהים, כחלק משפיטת העולם השתמש בצורר המשיח ובשליחיו כדי לענות את יושבי 

 הארץ ולתת לעקשנים ביותר עוד הזדמנות לחזור בתשובה. כעת מתחולל מפנה מסוים. 

 

שומעים את זעקת המאמינים שנטבחו על רקע אמונתם, והחל מהחותם בחותם החמישי 

במלואו  שפךיהיום בו הזעם של אלוהים י ,לקראת יום ה' הגדולמקבלים את הרקע  השישי

 ואז זה כבר יהיה מאוחר מדי לחזרה בתשובה. 

 

 :9-17ו' פס'  פרק

ְטבּוִחים עַּל ְדבַּר 9" ת לִַּמזְבֵּחַּ אֶׁת נְַּפשֹות הַּ חַּ ִאיִתי ִמתַּ ֲחִמיִשי רָּ ם הַּ חֹותָּ ח אֶׁת הַּ  כֲַּאשֶׁר פָּתַּ

ֱחזִיקּו בָּּה. הֶׁ עֵּדּות שֶׁ ֱאֹלִהים וְעַּל הָּ ם צֲָּעקּו ְבקֹול גָּדֹול:  10  הָּ ֲַּאִמִתי, ”וְהֵּ קָּדֹוש ו ָּי הַּ י, ֲאדֹנ תַּ עַּד מָּ

ץ? אָּרֶׁ ינּו ִמּיֹוְשבֵּי הָּ מֵּ ה לְבָּנָּה  11  “לֹא ִתְשפֹט וְִתנְקֹם אֶׁת דָּ ם נְִתנָּה גְלִימָּ הֶׁ ד מֵּ ר לְכָּל אֶׁחָּ וְנֱֶׁאמַּ

ג  רֵּ ֲעִתיִדים לֵּהָּ ם הָּ יהֶׁ ֲַּאחֵּ ֲעבִָּדים ו ם הָּ יהֶׁ ְברֵּ ר חַּ לֵּא גַּם ִמְספַּ ּיִמָּ ן ְמעַּט, עַּד שֶׁ ם לָּנּוחַּ עֹוד זְמַּ לָּהֶׁ

ם. ִשִשי 12 כְמֹוהֶׁ ם הַּ חֹותָּ ח אֶׁת הַּ ִאיִתי כְשֶׁפָּתַּ ש  רָּ שֶׁמֶׁ ה גְדֹולָּה; הַּ מָּ ת ֲאדָּ ִהְתחֹוְללָּה ְרִעידַּ

ם; ָּה כְדָּ י חַּ כֻּּלֹו הָּ ָּרֵּ ּי עָּר וְהַּ ה כְשַּק שֵּ ְשלִיכָּה  13  ִהְשִחירָּ מַּ נָּה הַּ ְרצָּה, כְִתאֵּ יִם נְָּפלּו אַּ מַּ שָּ כֹוכְבֵּי הַּ

ָּקָּה; לֶׁת ְברּוחַּ ֲחז לְטֶׁ ר ִהיא ִמטַּ גֶׁיהָּ כֲַּאשֶׁ ר וְִאי  14  אֶׁת פַּ יִם נָּסֹוגּו ִכְמגִּלָּה נִגְלֶׁלֶׁת; כָּל הַּ מַּ שָּ הַּ

ם. ה, כָּל  15  נֶׁעְֶׁתקּו ִמְמקֹומָּ עְָּצמָּ ֲעִשיִרים ּובֲַּעלֵּי הָּ ֲאלִָּפים וְהָּ י הָּ רֵּ ִדים, שָּ נִכְבָּ ץ וְהַּ רֶׁ אָּ לְכֵּי הָּ ּומַּ

ְבאּו בְַּמעָּרֹות ּו ִרים,עֶׁבֶׁד וְכָּל בֶׁן־חֹוִרין, ִהְתחַּ הָּ לְעֵּי הֶׁ ִרים וְלְַּסלִָּעים:  16  ְבסַּ נְִפלּו ”וְאְָּמרּו לֶׁהָּ

שֶׁה, ַּעַּם הַּ א ּוִמז כִסֵּ ּיֹושֵּב עַּל הַּ נּו ִמְפנֵּי הַּ ְסִתירּו אֹותָּ גָּדֹול, יֹום ֲחרֹונָּם,  17  עָּלֵּינּו וְהַּ ּיֹום הַּ כִי בָּא הַּ

ָּכֹול לֲַּעמֹד?  "“ּוִמי י

 

 11-9פסוקים  – החמישיהחותם 

, אין כבר חיה שאומרת "בוא". בנוסף שימו לב שעם פתיחת החותם החמישי והשישי

ארבעת החותמות הראשונים התמקדו בדברים שקורים על פני הארץ, בעוד שהחותם 

היכל אלוהים, את נפשות ב ,להיכל. יוחנן רואה מתחת למזבחהחמישי מחזיר אותנו 

מקומות, בין  פרבמס מוזכר וזה בהיכל יש מזבחאנחנו יודעים ש הטבוחים על דבר אלוהים.

ְרבַּע קְַּרנֹות " :13בהתגלות ט' היתר  אֵּת אַּ ד מֵּ ְעִתי קֹול אֶׁחָּ קַּע בַּשֹופָּר וְשָּמַּ ִשִשי תָּ לְאְָּך הַּ מַּ הַּ

ֱאֹלִהים ב ֲאשֶׁר לְִפנֵּי הָּ ָּהָּ ז  "ִמזְבַּח הַּ

 

כשאנחנו חושבים על  ,ראשית נקודות מאוד מעניינות לגבי המראה הזה: פריש מסכאן 

והאסוציאציה  .מזבח, על מה אנחנו חושבים? מהי האסוציאציה הראשונה? קורבן כמובן

 מי אלה אותם טבוחים? ,כן אם כאן היא שאותם "טבוחים" הקריבו עצמם למען אלוהים.
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 פרמס נםשאלה האנשים שמתו על דבר אלוהים ועל העדות שהחזיקו בה ויש כתוב

 כשמדובר על המשפט של בבל הגדולה, למשל .אזכורים שלהם במהלך ספר ההתגלות

ץ." , כתוב:24בהתגלות יח'  רֶׁ ם כָּל ֲאשֶׁר נְִטְבחּו ֲעלֵּי אָּ ם נְִביִאים ּוְקדֹוִשים וְדַּ  "“בָּּה נְִמצָּא דַּ

 

 :כתוב 6-4 בפרק כ'בהתגלות פרק כ' כתוב על המשפט שמתחיל את מלכות אלף השנים ו

ֵּשּועַּ וְעַּל  4" ִפים עַּל עֵּדּות י נֱֶׁערָּ ְַּפשֹות הַּ ם. וְנ ָּדָּ ן ְבי ם ּוִמְשפָּט נִתַּ ְַּשבּו ֲעלֵּיהֶׁ ִאיִתי כְִסאֹות; ִהְתי רָּ

ּלֶׁה ֲאשֶׁר לֹא ִהְשתַּ  ם ְדבַּר ֱאֹלִהים, וְאֵּ ָּדָּ ם וְעַּל י ו עַּל ִמְצחָּ תָּ ּה וְלֹא ִקְבלּו אֶׁת הַּ ָּה ּוְלצַּלְמָּ ּי ֲחוּו לַּחַּ

נִים. — ִשיחַּ אֶׁלֶׁף שָּ מָּ לְכּו ִעם הַּ יּו ּומָּ נִים. זֹאת  5 חָּ שָּ יּו עַּד תֹם אֶׁלֶׁף הַּ ִתים לֹא חָּ מֵּ ְשאָּר הַּ

ִראשֹונָּה. ָּה הָּ ְתִחּי נִי  6 הַּ שֵּ ֶׁת הַּ ו ין לַּמָּ ִראשֹונָּה; עַּל אֵּּלֶׁה אֵּ ָּה הָּ ְתִחּי לְקֹו בַּ ר וְקָּדֹוש ִמי שֶׁחֶׁ ְמאֻּשָּ

נִים. ִשיחַּ וְיְִמלְכּו ִאתֹו אֶׁלֶׁף שָּ  "ִשלְטֹון, כִי יְִהיּו כֲֹהנִים לֵּאֹלִהים וְלַּמָּ

 

 החלקבאנשים שנטבחו במהלך  רמדוב ,כלומר גם פה מדובר על נפשות הטבוחים.

הצרה הגדולה, במהלך שלטונו של צורר המשיח. על מה הם נטבחו? על כך הראשון של 

שהטבוחים על עדות  לראות ניתןמכאן שהאמינו בישוע וסרבו להתכחש לאמונתם בישוע. 

השנים על פני  1000במלכות  ,הקהילה ,ישוע יקומו לתחיה וימלכו עם ישוע ועם הכלה

 הארץ.

 

לראשונה לקפוץ  צריך זאת, כדי להבין למה אני אומר עם הקהילה?  .זה קצת מבלבל

לְכּות  50" :52-50 ז"לקורינתים פרק ט שֶׁת אֶׁת מַּ ָּכֹול לָּרֶׁ ינֹו י ם אֵּ ָּדָּ ר ו י: בָּשָּ חַּ ר זֹאת, אַּ אֹמַּ

ֱאֹלִהים ש אַּל־כִּלָּיֹון.הָּ כִּלָּיֹון יֹורֵּ ין הַּ ִגיד לָּכֶׁם: לֹא כֻּּלָּנּו נָּמּות, ֲאבָּל כֻּּלָּנּו  51 ; גַּם אֵּ ז אַּ ִהנֵּה רָּ

נֶׁה ָּקּו 52 נְִשתַּ ִתים י מֵּ קַּע ְבשֹופָּר וְהַּ כֵּן יִתָּ אֲַּחרֹון, שֶׁ יִן בַּשֹופָּר הָּ ף עַּ רֶׁ גַּע ּוכְהֶׁ מּו ְבלִי כִּלָּיֹון ִבן רֶׁ

נֶׁה ֲַּאנְַּחנּו נְִשתַּ  "ו

וכל דור מקווה ) יהיה הדור שאול מדבר פה לקורינתים על ההילקחות. מתישהו בעתיד

אשר תילקח לשמיים ובן  בו ישוע יבוא לאסוף את כלתו (שזה הדור שלו, וכך גם אנחנו

בהרף עין כל מאמין ישתנה, כלומר יקבל גוף חדש, כי הגוף הנוכחי שלנו הוא גוף  ,רגע

נקבל גוף חדש, גוף  כלומר במהלך ההילקחות .כליון-של כיליון ואינו יכול לרשת את האל

 "??קרכצןהאם אתם מסוגלים לדמיין לעצמכם חיים בלי " .אחר

 

יוחנן רואה את נפשות  שמתחת למזבח לראות ניתן .נחזור לפרק ו' ולחותם החמישי

 .בלי הגוף שלהם ,כלומר רק את נפשותיהם, הטבוחים

 

פעמים בעבר, שהקהילה לא תהיה כאן  פרפרשנים רבים מאמינים, כפי שכבר אמרתי מס

גוף חדש באופן  הילקחות לשמים ויתן לנובישוע יקח את הקהילה  ,במהלך הצרה הגדולה

במיוחד ואולי , שארו מאחור, יהיו לא מעט אנשים שיגיעו לאמונהימידי. מבין האנשים שי
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אפילו רק בחלק הראשון של הצרה, כאשר יבינו שהם נשארו מאחור, ושמה שחבריהם 

 המאמינים המשוגעים סיפרו להם היה נכון. 

יעו לשמיים, אך עד לאותו משפט יאלצו להקריב את חייהם ובכך יזכו לישועה ויג אלה

יש  המתואר בפרק כ', הם לא יזכו לגוף חדש ולכן כתוב שאלה הן נפשות הטבוחים.

 פרשנים המאמינים שמדובר בכל המאמינים לאורך ההיסטוריה שנטבחו על רקע אמונתם.

 

ם צֲָּעקּו ְבקֹול גָּדֹול: "מה אותן נפשות של הטבוחים עושות? , ובכן ָּי ”וְהֵּ י, ֲאדֹנ תַּ עַּד מָּ

ץ? אָּרֶׁ ינּו ִמּיֹוְשבֵּי הָּ מֵּ ֲַּאִמִתי, לֹא ִתְשפֹט וְִתנְקֹם אֶׁת דָּ קָּדֹוש ו  “הַּ

 

וזה מבטא את עוצמת הכאב שלהם. , בערך פון ביוונית-מגה, שהם צעקו בקול גדול כתוב

כאילו הם מתלוננים על כך שאלוהים לא שופט ושולט  ,חצוףזה עלול אולי להיראות קצת 

כמו שצריך, אך שימו לב איך הם מתחילים: אדוני הקדוש והאמיתי. המילה ביוונית לאדוני 

היא אדון שולט, בעליהם של עבדים. הם מוסיפים לכך קדוש ואמיתי כלומר הם מאשרים 

 אמנותו של אלוהים. את שלטונו האבסולוטי, את בעלותו, את קדושתו ואת נ

 

 שימו לב, שהם לא מבקשים נקמה אישית, אלא צדק אלוהי על כל יושבי הארץ,

ם לָּנּוחַּ עֹוד כתוב: " 11 וקבפס כקולקטיב.  ר לָּהֶׁ ה לְבָּנָּה וְנֱֶׁאמַּ ם נְִתנָּה גְלִימָּ הֶׁ ד מֵּ לְכָּל אֶׁחָּ

ם  יהֶׁ ְברֵּ ר חַּ לֵּא גַּם ִמְספַּ ּיִמָּ ן ְמעַּט, עַּד שֶׁ ם.זְמַּ ג ְכמֹוהֶׁ רֵּ ֲעִתיִדים לֵּהָּ ם הָּ יהֶׁ ֲַּאחֵּ ֲעבִָּדים ו   "הָּ

לקראת המשפט מול אלוהים. יחד עם זאת,  צדקתםהגלימה הלבנה כמובן מייצגת את 

חבריהם ואחיהם העתידים להיהרג  פרהם נקראים "לנוח" עוד זמן מעט עד שימלא מס

 כמוהם.

 

בה של אלוהים, אך דווקא במקרה הזה זמן מעט יכול להיות גם דבר די ארוך בפרספקטי

זה משקף את חסד  ,זה לא מאוד הרבה כי זה מקסימום עד סוף הצרה הגדולה. בנוסף

אלוהים, כי הוא רוצה להושיע כמה שיותר אנשים ויש עדיין מאמינים בארץ שעושים את 

אתם שמים לב איזה  עבודת הקדושים ועליהם להשלים את הקריאה שאלוהים נתן להם. 

 בספר ההתגלות? משקל חשוב יש למושג ה"טבוחים על עדות אלוהים"

 

אנחנו חיים חיים יחסית נוחים מאוד. עד היום, חלקנו הקריב פה ושם דברים עבור האמונה 

יכול להיות שיש ביננו  שלנו, אבל קשה להשוות את המחיר ששילמנו למה שמתואר פה.

 ו לא.כאלה שכן שילמו מחיר כבד מאוד, אך רובנ

 

שאין  שוב ושוב האם אנחנו נהיה מוכנים לעמוד על אמונתנו עד מוות? הכתובים מזכירים

חלקן יהיו קשות, חלקן אולי פחות, אך כפי  מצב שמאמין יעבור את חייו ללא רדיפות.



  5  
 

רק מתים לא נרדפים. רק מי שלא מהווה איום על השטן לא  שראינו בפרקים הקודמים

האם אתה מוכן?  נרדף. האם אנחנו מוכנים לרדיפות שיגיעו? ואני מדבר ברמה האישית.

 האם את מוכנה?

 

החיים שלנו, גם  אני חושב שאחת הסכנות הגדולות ביותר עבורנו כמאמינים היא הנוחות.

אנחנו לוחצים על כפתור ויש אור, אנחנו יכולים  .יםאם יש קשיים ובעיות, הם חיים נוח

ללכת לשירותים בנחת ויש לנו שם פרטיות. אנחנו יכולים להשיג אוכל יחסית בקלות 

ואפילו יכולים להתנייד די בקלות. בלחיצת כפתור אנחנו יכולים לדבר עם אנשים יקרים 

אנחנו יכולים לצאת  ףלנו ואף להיפגש איתם אם ממש נרצה. אם יש לנו קצת יותר כס

יבוא היום, ויכול  .לחופשות, לאכול במסעדות, ללכת למכוני כושר, בריכות, קניונים ועוד

 עשה אז?נמה  לא נוכל ליהנות מהדברים האלה. מאוד להיות, שכמאמינים בישוע

 

 השישי החותם

 12-17התגלות ו' 

ה  12" ש ִהְשִחירָּ שֶׁמֶׁ ה גְדֹולָּה; הַּ מָּ ת ֲאדָּ ִשִשי ִהְתחֹוְללָּה ְרִעידַּ ם הַּ חֹותָּ ח אֶׁת הַּ ִאיִתי כְשֶׁפָּתַּ רָּ

ם; ָּה כְדָּ י חַּ כֻּּלֹו הָּ ָּרֵּ ּי עָּר וְהַּ גֶׁיהָּ  13 כְשַּק שֵּ ְשלִיכָּה אֶׁת פַּ מַּ נָּה הַּ ְרצָּה, כְִתאֵּ יִם נְָּפלּו אַּ מַּ שָּ י הַּ כֹוכְבֵּ

ָּקָּה; לֶׁת ְברּוחַּ ֲחז לְטֶׁ ר ִהיא ִמטַּ ר וְִאי נֶׁעְֶׁתקּו  14 כֲַּאשֶׁ יִם נָּסֹוגּו כְִמגִּלָּה נִגְלֶׁלֶׁת; כָּל הַּ מַּ שָּ הַּ

ם. ה, כָּל עֶׁבֶׁ  15 ִמְמקֹומָּ עְָּצמָּ ֲעִשיִרים ּובֲַּעלֵּי הָּ ֲאלִָּפים וְהָּ י הָּ רֵּ נִכְבִָּדים, שָּ ץ וְהַּ רֶׁ אָּ ְלכֵּי הָּ ד וְכָּל ּומַּ

ִרים, הָּ לְעֵּי הֶׁ ְמעָּרֹות ּוְבסַּ ְבאּו בַּ ִרים וְלְַּסלִָּעים:  16 בֶׁן־חֹוִרין, ִהְתחַּ נְִפלּו עָּלֵּינּו ”וְאְָּמרּו לֶׁהָּ

שֶׁה, ַּעַּם הַּ א ּוִמז כִסֵּ ּיֹושֵּב עַּל הַּ נּו ִמְפנֵּי הַּ ְסִתירּו אֹותָּ גָּדֹול 17 וְהַּ ּיֹום הַּ , יֹום ֲחרֹונָּם, ּוִמי כִי בָּא הַּ

ָּכֹול לֲַּעמֹד?  "“י

 

שינויים קוסמיים מאוד גדולים ומשמעותיים. דבריו של יוחנן  פרהחותם השישי גורם למס

ְך  :(31 ב' )בשפות האחרות 4ג'  יואל מפרקמהדהדים בפנינו את נבואתו של  פֵֵּ֣ ֵּהָּ שֶּׁ֙ י מֶׁ שֶֶּׁׁ֙ "הַּ

י  ם ִלְפנֵֵּ֗ חַּ לְדָָּ֑ ָּרֵֵּ֖ ּי ְך וְהַּ שֶׁ ֹֹ֔ אלְח נֹורָָּֽ ֹול וְהַּ גָּדֵ֖ ה הַּ ָֹּ֔ ֹום יְהו ֹוא יֵ֣ רואים  בהתגלות,  גם בספר יואל וגם ."בּ֚

את סדר הדברים ומבינים שהשינויים הקוסמיים האדירים האלה, חייבים להגיע לפני יום 

על אלה  –ה' הגדול. לפני שמלוא הזעם של אלוהים יישפך על החוטאים הנותרים בארץ 

 באלוהים.  שמסרבים להאמין

עליהם  אפילו האנשים מבינים שחרון ה' עומד להישפך מכאן, כבר מאוחר מדי להתעורר.

שפך ללא הרף על יזעמו של אלוהים י שאין להם איפה להתחבא. החל מהחותם השביעיו

  יושבי הארץ על ידי ה' ומלאכיו )דרך השופרות( ולא דרך משיח השקר.
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ירדפו  סבל רב יהיה בארץ, אך משיח השקר והסוסים בארבעת החותמות הראשונים

 כאמור משתנים מאוד. הדברים מהחותם השישי מאמינים ויביאו רבים לחזור בתשובה.

 אלוהים הוא זה שרודף ושופך זעם על הסוררים.

 

הראשונים כזעם אלוהים, אלא  יםשיש אנשים שלא רואים בחמשת החותמ חשוב לי לציין

רואים  כזעם צורר המשיח, כזעם של אנשים כנגד מאמינים ורק מהחותם השישי ואילך הם

שהשה הוא זה שפותח את החותמים השונים  ,הוא זוהבנה את זעם אלוהים. הקושי עם 

 והוא זה ששולח את הסוסים ורוכביהם וזה חלק מזעמו על העולם. 

 

רעידת אדמה גדולה  שינויים קוסמים מרכזיים ומשמעותיים: פרמסיש  כאן בהתגלותאז 

כוכבי השמים נפלו  לאחר מכן .אדיםמואדירה, אשר בעקבותיה השמש משחירה והירח 

ארצה. לאחר מכן השמים נסוגו, הרים ואיים נעתקו ממקומם. כל השינויים האלה יגרמו 

 .ץ מקטן ועד גדול להתחבארלכל יושבי הא

 

התיאורים פה מאוד גרפיים ועוצמתיים, ואנחנו לא ממש יודעים עד כמה לקחת אותם 

אך בכל מקרה הם מייצגים קטסטרופה בקנה מידה  כמציאותיים ועד כמה הם תיאוריים.

רעידת האדמה  שלא נראה בארץ מאז ימי המבול! כל יסודות הבריאה יתערערו כולם. 

אם יש משהו שיכול  אלא "מגה" רעידת אדמה. ,שתהיה לא תהיה סתם רעידת אדמה

גרום לאנשים להבין מי הם ומהו כוחם האמיתי זה כשיסודות הטבע מתערערים. בני אדם ל

תמיד גאים ובטוחים שהם בשליטה מלאה על הכל, אבל פתאום כשאתה עומד חסר אונים 

 מול איתני הטבע, אתה מתחיל להבין שאתה לגמרי חסר שליטה. 

 

כשהכל  ,אחד הדברים המפחידים ביותר הוא אולי רעידת אדמה ,איתני הטבע מבין כל

 זה נורא מפחיד, מתחיל לרעוד לך מתחת לרגלים ואתה לא יודע מה הולך ליפול עליך

השמש תשחיר כמו שק , כתוצאה אבל זה גם שם אותנו בפרופורציה הנכונה מול אלוהים.

כתוצאה מאפר וולקני שיכסה את הארץ או שמשהו יקרה לשמש של שיער. זה יכול להיות 

או אפר וולקני או משהו שבאמת יקרה לירח עצמו או  ,שוב .עצמה. הירח יהפוך לאדום

כוכבי השמים יתחילו ליפול והתיאור הוא שהם יפלו כמו שתאנים נופלות למיקום שלו. 

 כאשר יש רוח חזקה. 

 :4 וקפס ד"ישעיה בפרק לזהו תיאור דומה לתיאור של  השמים נסוגו כמו מגילה נגללת.

קּוֶּׁ֙ " ָּמֶַּּׁ֙ יִם כָּל  וְנ מַֹּ֔ שָּ א הַּ לֶׁת   ־ְצבֵָּ֣ ן ּוכְנֹבֵֶׁ֖ פֶׁ ל עָּלֶׁהֶּׁ֙ ִמגֶֹׁ֔ ֹֹ֤ ֹול כִנְב ם יִבֹ֔ יִם וְכָּל־ְצבָּאֵָּ֣ מָָּ֑ שָּ פֶׁר הַּ ּלּו כַּסֵֵּ֖ ֹֹ֥ ָּג וְנ

ה׃" נָָּֽ  ִמְתאֵּ
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, כאשר כל החזון של יוחנן מתמקד במגילה ובחותמיה .מעניין השימוש בדימוי המגילה

מי שכתב את תולדות האנושות, גורלה ועתידה יכול בהחלט לגלול גם את  ,כותב המגילה

השינויים , יסודות הבריאה כמגילה ולשנות אותם. הרים ייעתקו ממקומם וכך גם איים. שוב

אבל הכל ישתנה.  ,תושפע מכך והכלהקוסמיים יהיו כל כך גדולים ואדירים שכל הבריאה 

שיוחנן מתאר  לזכורוחשוב  אנחנו לא יודעים אם דברים יקרו בדיוק כפי שמתוארים כאן

 את הדברים האלה מתוך אוצר המילים והידע שהיה לו אז.

 

אם הוא ראה בחזון פצצות אטום נופלות או מטוסים טסים הוא לא היה יודע איך לקרוא 

ולכן סביר שלפחות חלק מהתיאורים הם  לא היה לו אוצר המילים המתאים להם וגם

שגם אם הרים ואיים אכן נעתקו ממקומם, הם עדיין  מהפסוק הבא ניתן להבין. מטאפורות

 היו קיימים כי הם שימשו כמקום מחבוא לאנשים. 

 

לנער את הגאים  מה תהיה המטרה של כל השינויים הקוסמים הנוראיים האלה? אז

 מסרבים להאמין באלוהים ולקבל את שלטונו. שלמרות הכל

  :15-17פס' 

ה, כָּל עֶׁבֶׁד וְכָּל בֶׁן־חֹוִרין, 15" עְָּצמָּ ֲעִשיִרים ּובֲַּעלֵּי הָּ ֲאלִָּפים וְהָּ י הָּ רֵּ ִדים, שָּ נִכְבָּ ץ וְהַּ רֶׁ אָּ לְכֵּי הָּ  ּומַּ

ִרים, הָּ ְלעֵּי הֶׁ ְבאּו בְַּמעָּרֹות ּוְבסַּ ִרים וְלְַּסלִָּעים: 16  ִהְתחַּ נּו ”וְאְָּמרּו לֶׁהָּ ְסִתירּו אֹותָּ נְִפלּו עָּלֵּינּו וְהַּ

שֶׁה, ַּעַּם הַּ א ּוִמז כִסֵּ ּיֹושֵּב עַּל הַּ גָּדֹול, יֹום ֲחרֹונָּם, ּוִמי  17 ִמְפנֵּי הַּ ּיֹום הַּ ָּכֹול לֲַּעמֹד?כִי בָּא הַּ  "“י

 

טים ראין מישהו שיוכל להימלט מהמשפט הזה של אלוהים. מלכי הארץ, כל הטכנוק

 ,שחושבים שהם שולטים בעולם עם כל הכח והכסף שיש להם. כל אלה שעד שזה יקרה

 לללחוץ על כעכשיו יוכלו  .יתרגלו לכך שבלחיצת כפתור הם יכולים לקבוע לנו את החיים

הכפתורים במקלדת, להשתמש בכל הכסף שלהם אבל זה לא יעזור ולא יהיה להם לאן 

 כולם יושפעו מהשינויים האלה.  ,לברוח. הם יסבלו באותה מידה כמו העניים ביותר

 

כל מי שיסרב להאמין באלוהים  ,כל מי שיסרב לקבל את מרותו ואת שלטונו של אלוהים

למעשה, ישוע הוא יציאת החירום היחידה שיש  יעבור את המשפט הזה! דרך ישוע

מהקטסטרופה הזו! לא משנה מי אתה ואם היו לך חיים נפלאים ועשירים או שהיית עבד 

 עני ומסכן!

הקטסטרופה הזו תהיה הרגע המכונן והמשמעותי ביותר בהיסטוריה האנושית מאז ביאתו 

י הארץ החיים, בלי יוצא הראשונה של ישוע, משום שזה יהיה הרגע הראשון שבו כל יושב

מן הכלל יבינו שיש אלוהים ושעכשיו מגיע המשפט. הם יבינו כמה עקשנים הם היו וכמה 

הם פספסו ולכן הם יתחננו שההרים יפלו עליהם. הם יעדיפו למות באותו הרגע מאשר 
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לעמוד מול אלוהים למשפט. הם מבינים שעכשיו הם יצטרכו לחוות את זעם השה ואת 

 . הכיסאעל זעם היושב 

 

רק קטסטרופה קוסמית כה אדירה תביא אותם להבנה שהם לא בשליטה ושיש מישהו 

מתלבטים  אם אתה או את אחר שהוא בשליטה ושהוא גם שולט בגורל שלהם. כמה עצוב!

למה לחכות שהאדמה תרעד מתחת לרגליך? מה עוד צריך לקרות על  ,עדיין ולא בטוחים

מנת שנבין שאנחנו לא שולטים בכלום? מה עוד צריך לקרות על מנת שנבין שיש אלוהים 

בשמים ששולט בכל ושאוהב אותנו כל כך ורוצה להציל אותנו מהמשפט העתידי? הוא 

 לפני שיהיה מאוחר מדי. נותן לנו כל כך הרבה הזדמנויות!! בואו לא נפספס אותן 

 

יושבי הארץ יבינו שהגיע היום הגדול, יום החרון בו זעמו  כשכל הבריאה תתחיל להתערער

זה נשמע כמעט פרדוקסלי! האם כשאנחנו  כשאומרים זעם השה של השה יישפך עליהם.

 חושבים על שה אנחנו חושבים על זעם?

 

הוא השה הנשחט עבור המאמינים בו, אך שהם זה מעיד על כך שהם פתאום יבינו שישוע 

שאותו השה הוא לא  כבר יהיה מאוחר מדי. הם גם יבינו עכשיו פספסו את ההזדמנות כי

השה הזה הוא גם אותו אריה מנצח משבט יהודה! הוא  .שאפשר להתל בו "פוצי מוצי"איזה 

שפוך את חרונו אריה י-וכאשר אותו שה אריה, אשר בהחלט יכול לשפוך את זעמו!-הרי שה

 מי יוכל לעמוד? ,וזעמו על יושבי הארץ

 

אלה נשמעים נוראיים, אך הם לא דברים  ,מפחיד אתכם? לנו אין סיבה לפחד! למעשה

 ךיישפמיועדים אלינו! לנו יש את התקווה שנהיה בשמים עם אדוננו ושזעמו של אלוהים לא 

ֹ " :9הראשונה לתסלוניקים ה'  .עלינו י ִכי ֱאֹלִהים ל ַּעַּם, אֶּׁלָּא לִנְחֹל יְשּועָּה עַּל־יְדֵּ נּו לְז א יְעָּדָּ

" ִשיחַּ מָּ ֵּשּועַּ הַּ  הללויה! ֲאדֹונֵּנּו י

 

. זהו היום להחליט, זהו היום לוודא שאנחנו בצד "הבה נשמח ונגילה בו זהו היום שעשה ה'"

אני  השאלה היא לא "אם יגיע", אלא "מתי יגיע" והאם .הנכון של הזעם. זעם אלוהים יגיע

זה הזמן לרדת  בצד המקבל או בצד הצופה? אם אתה לא בטוח שישוע הוא האדון שלך

 לחזור בתשובה ולקבל את הסליחה שהוא השיג עבור כל)!!( חטאיך על הצלב.  ,על ברכיך

הוא פדה אותך בדמו היקר וכל מה שהוא מבקש בתמורה, זה שתאמין בו. אם תאמין בכל 

חיי  ,לה ביותר שהיא מעל ומעבר לכל מה שתוכל לדמייןתקבל את המתנה הגדו ,ליבך

אין יותר מה להתלבט! החלט עכשיו לפני שעשוי להיות נצח במחיצתו של אדוננו ישוע. 

 מאוחר מדי! אמן!

 


