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 19-3 "א פסוקיםי פרק - התגלותספר ה

 22.5.21)לירון שני( 

 

, שם יוחנן מתבקש למדוד "אעל שני הפסוקים הראשונים של פרק י למדנובשיעור הקודם 

יתכן בית המקדש השלישי בירושלים.  .את ההיכל וראינו כי קרוב לוודאי מדובר בהיכל פיזי

פרק  שוחחנו רבות על בית המקדש השלישי ועל שאר בתי המקדש המוזכרים בכתובים.

במעין הפסקה בין השופר השישי לשופר השביעי וכעת הפוקוס עובר  י"א עדיין נמצא

על השופר על שני העדים ו בשיעור זה נלמד ירושלים. ,למשהו שמתרחש בעיר הקודש

 השביעי.

 

 14-3 "אי פרק

י ַשִקים. 3" ם לְבּושֵּ ַדי וִינְַבאּו ֶאלֶף ּוָמאַתיִם וְִשִשים יִָמים וְהֵּ ן לְִשנֵּי עֵּ ם ְשנֵּי  4 “וְֶאתֵּ ֶלה הֵּ אֵּ

י ַהְמנֹורֹות ָהעֹוְמִדים  ֵּיִתים ּוְשתֵּ צֵּא אֵּש  5 ִלְפנֵּי ֲאדֹון ָהָאֶרץ.ַהז וְִאיש ִאם יְִרֶצה ְלָהַרע לֶָהם, תֵּ

ֵּש לֶָהם  6 ִמִפיֶהם וְתֹאַכל ֶאת אֹויְבֵּיֶהם; ִמי ֶשיְִרֶצה לְָהַרע לֶָהם, ְבֶדֶרְך זֹאת מֹות יּוַמת. י

י ֶשלֹא  י נְבּוָאָתם, וְַסְמכּות ָלֶהם ַעל ַהַמיִם לֲַהפְֹך ַהַסְמכּות לֲַעצֹר ֶאת ַהָשַמיִם כְדֵּ ד גֶֶשם ִבימֵּ ֵּרֵּ י

כֲַאֶשר יִגְְמרּו ֶאת עֵּדּוָתם, ַהַחיָה ָהעֹולָה  7 אֹוָתם לְָדם ּולְַהכֹות ֶאת ָהָאֶרץ ְבכָל ַמָכה ֶשיְִרצּו.

יֶהם ִתְהיֶינָה ִבְרחֹוב ָהִעיר  8 אֹוָתם וְַתַהְרגֵּם. ִמן ַהְתהֹום ַתֲעֶשה ִעָמֶהם ִמְלָחָמה, ְתנַצֵּחַ  ְגוִיֹותֵּ

ְֹאֶפן רּוָחנִי ְסדֹום ּוִמְצַריִם, ֲאֶשר ָשם ַגם נְִצלַב ֲאדֹונָם. את ב ּוִמן ָהַעִמים  9 ַהגְדֹוָלה ַהנְִקרֵּ

ִצי, וְלֹא יְַרשּו לְ יֶהם ְבֶמֶשְך ְשלֹוָשה יִָמים וָחֵּ ַהנִיַח וְַהְשָבִטים וְַהלְשֹונֹות וְָהֻאמֹות יְִראּו ֶאת גְוִיֹותֵּ

יֶהם ְבֶקֶבר. עֵּהּו, ֶשכֵּן יֹוְשבֵּי ָהָאֶרץ יְִשְמחּו ֲעלֵּיֶהם וְיַַעלְזּו, וְיְִשלְ 10 ֶאת גְוִיֹותֵּ חּו ָמנֹות ִאיש לְרֵּ

י ָהָאֶרץ. ִצי ָבָאה ָבֶהם רּוַח ַחיִים  11 ְשנֵּי ַהנְִביִאים ָהאֵּלֶה ִהְכִאיבּו לְיֹוְשבֵּ י ְשלֹוָשה יִָמים וָחֵּ ַאֲחרֵּ

יֶהם. ם ָקמּו ַעל ַרגְלֵּיֶהם ּוַפַחד גָדֹול נַָפל ַעל רֹואֵּ אֵּת ָהֱאֹלִהים; הֵּ ָאז ָשְמעּו קֹול גָדֹול ִמן  12 מֵּ

ר ָלֶהם:  נָה!”ַהָשַמיִם אֹומֵּ יֶהם.“, ֲעלּו הֵּ ינֵּי אֹויְבֵּ ם ָעלּו ֶבָענָן ַהָשַמיְָמה לְעֵּ אֹוָתּה ָשָעה  13 וְהֵּ

ִהְתחֹולְָלה ְרִעיַדת ֲאָדָמה גְדֹוָלה; ֲעִשיִרית ָהִעיר נְָפלָה וְִשְבַעת ֲאלִָפים ֲאנִָשים נֶֶהְרגּו ִבְרִעיַדת 

י ַהָשַמיִם. נִי ָחלַף; ִהנֵּה  14 ָהֲאָדָמה; וְַהנְִשָאִרים נֶֶחְרדּו וְנְָתנּו כָבֹוד לֵּאֹלהֵּ אֹוי ְשלִיִשי  אֹוי שֵּ

ר."  ָבא ַמהֵּ

 

על למדנו אם חשבנו שקשה היה להגדיר על איזה היכל מדובר בפעם הקודמת, כש

, אז חכו עד שתראו כמה אפשרויות יש לגבי שני הנביאים או שני העדים 1-2פסוקים 

יש לא  שנים.  3.5מדובר כאן על שני עדים אשר ינבאו בירושלים למשך  בפסוקים האלה.

יש המאמינים שמדובר באליהו ומשה,  אלה יכולים להיות. עדים מעט פרשנויות על מי 

 :1-3 ז"במתי ימשום שהם גם הופיעו עם ישוע על ההר הגבוה 
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ֵּשּוַע ֶאת כֵּיָפא וְֶאת יֲַעקֹב וְֶאת יֹוָחנָן ָאִחיו. הּוא ֶהֱעָלה אֹוָתם ְלַהר 1"  לְַאַחר ִשָשה יִָמים ָלַקח י

ינֵּיֶהם; ָפנָיו זֲָהרּו ַכֶשֶמש ּוְבגָָדיו ִהלְִבינּו ָכאֹור. 2 גָבֹוַּה לְַבָדם לְֶפַתע נְִראּו  3 וְִהְשַתנָה לְעֵּ

ם ְמַדְבִרים ִאתֹו." לִיָהּו ְכֶשהֵּ  ֲאלֵּיֶהם מֶֹשה וְאֵּ

 

בספר מלאכי ג' משום ששניהם מוזכרים בנבואתו של מלאכי על אחרית הימים  בנוסף,

ים 22" :22-24 ל ֻחִקַ֖ ֙ב ַעל־כָל־יְִשָראֵֵּ֔ יִתי אֹו֤תֹו ְבחֹרֵּ ִִּ֨ י ֲאֶש֩ר ִצּו ה ַעְבִדִּ֑ ת מֶֹשֶׁ֣ ים׃ זִכְ֕רּו תֹוַרַ֖  ּוִמְשָפִטִֽ

ם  23 ַח לֶָכֵ֔ נֹכִ֙י שֹלֵֶּׁ֣ א׃ִהנֵּ֤ה ָאִֽ ֹול וְַהנֹוָרִֽ ה ַהגָדַ֖ ֵָ֔ ֹום יְהו ֹוא יֶׁ֣ י בּ֚ יא ִלְפנֵֵּ֗ ִליֶָׁ֣ה ַהנִָבִּ֑ ת אֵּ יב לֵּב־ 24 אֵַּ֖ ִש֤ וְהֵּ

ֶרם׃" ֶרץ חִֵּֽ י ֶאת־ָהָאַ֖ ם ֶפן־ָא֕בֹוא וְִהכֵּיִתֵ֥ ים ַעל־ֲאבֹוָתִּ֑ ב ָבִנַ֖ ים וְלֵֵּ֥  ָאבֹו֙ת ַעל־ָבנִֵ֔

 

נהוג לחשוב  ,מצפים לשובם של משה ואליהואלה פסוקים היות ובמסורת היהודית ולפי 

ששני העדים יהיו משה ואליהו. אחרים חושבים שמדובר בנביא אליהו ובחנוך, משום 

ישוע עצמו אומר ששניהם נלקחו לשמיים בטרם מתו מוות פיזי, ולכן מדובר בהם כאן. 

ֵּשּוַע וְָאַמר: " שאליהו עוד ישוב: 11 ז"במתי י ִשיב י לִיָהּו ָאְמנָם יָבֹוא וְיִָשיב ֶאת ַהכֹל”הֵּ  "אֵּ

 

יש מי שמאמין שהם מייצגים את שתי הקהילות הנאמנות מהמכתבים לקהילות בתחילת 

אותם עדים, ללא ספק  . הופילדלפי קהילות זמירנה ,ג'-ספר ההתגלות בפרקים ב' ו

מייצגים מאמינים שמקריבים את חייהם למען האדון, בין אם מדובר במשה ואליהו או 

בקהילות הנאמנות וזה גם די ברור מהקונטקסט פה, משום שאכן, בסופו של דבר הם 

 נרצחו בשל עדותם. 

 

העדים הוא תפקידם של  שהעדים לבושים שקים, כמו שלובשים בזמן אבל כבד.כתוב 

להוכיח ולהחזיר בתשובה. בין אם מדובר באליהו ומשה ובעדים אחרים המייצגים את 

הם לא באו כדי לגרום לאנשים להרגיש בנוח.  :הקהילה, המסר הוא חשוב וברור לנו

קהילה היא חזקה באמת כאשר היא מוכיחה ומעודדת אנשים לחזור בתשובה ולחפש את 

 אלה תמיד כרוכים בחזרה בתשובה.  ,צונופניו של אלוהים ולעשות את ר

 

העדים עומדים יחד,  .מחזק את הסימבוליות שיש עבור הקהילה גם זה שהעדים הם שנים

מנבאים יחד, סובלים יחד, נרדפים יחד, מתים יחד וקמים יחד לתחיה. כך גם אנחנו כחברי 

הקהילה צריכים לעמוד יחד על אמת האלוהים ולשרת אותו. לא כזאבים בודדים אלא יחד 

מיד תיאור ש הם מתוארים כשני הזיתים ושתי המנורות. 4 וקבפס כעדי האלוהים! ,כקהילה

ה  2" :2-6 וקיםזכריה פרק ד' פסבספר  מקשר אותנו לנבואתו של זכריה ה ַאָתַ֖ י ָמֵ֥ ַלֵ֔ אֶמר אֵּ ֶֹׁ֣ וַי

יהָ֙  ה נֵּרֶֹת֙ ּה וְִשְבָע֤ ּה ַעל־רֹאָשֵ֗ ּה וְֻגָלֶׁ֣ ב כֻלָָּ֜ יִתי ׀ וְִהנֵֶּׁ֣ה ְמנֹוַר֩ת זָָהִּ֨ ר ָרִאֶׁ֣ ה וַיאַֹמַ֡ ה  רֶֹאִּ֑ יָה ִשְבָע֤ ָעלֵֶ֔

ּה׃ ר ַעל־רֹאָשִֽ ֹות ֲאֶשֵ֥ ֹות לַנֵּרַ֖ ּוָצקֵ֔ ד ַעל־ 3 וְִשְבָע֙ה מִֽ ה וְֶאָחַ֖ ין ַהגָֻלֵ֔ יָה ֶאָח֙ד ִמיִמֶׁ֣ ים ָעֶלִּ֑ ֵּיִתַ֖ ַ֥יִם ז ּוְשַנֵ֥

ּה׃ ר 4 ְשמֹאָלִֽ ִֹּ֑ י לֵּאמ ר ִבַ֖ ְך ַהדֹבֵֵּ֥ ר ֶאל־ַהַמלְָאָ֛ ַע֙ן וִָֽאַֹמֵ֔ י׃ וַָא֙ ֶלה ֲאדִֹנִֽ ר  5 ָמה־אֵַּ֖ ְך ַהדֹבֵֵּ֥ יַַען ַהַמלְָאָ֞ ַַ֠ ו
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י׃ א ֲאדִֹנִֽ ֵֹ֥ ר ל ֶלה וָאַֹמַ֖ ָמה אִֵּּ֑ ְעָת ָמה־הֵֶּׁ֣ ֹוא יַָדַ֖ י ֲהלֵ֥ לֵַ֔ אֶמר אֵּ ֶֹׁ֣ ה ְדַבר־ 6 ִב֙י וַי ֶּ֚ ר ז ֵֹ֔ אֶמר אֵּלַ֙י לֵּאמ ֹ֤ ַען וַי ַָּ֜ וַי

ר ִֹּ֑ ל לֵּאמ ה ֶאל־זְֻרָבֶבַ֖ ֵָ֔ ֹות׃" יְהו ר יְהוֵָ֥ה ְצָבאִֽ י ָאַמַ֖ י ִאם־ְברּוִחֵ֔ ַח ִכֶׁ֣ ֵֹ֔ א ְבכ ֶֹׁ֣ יִל֙ וְל א ְבַח֙ ֹ֤  ל

 

בשני המקרים, המנורה והזיתים מייצגים את האספקה של אלוהים ל"שמן" ולכן גם 

"לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי". העדים בהתגלות מסמלים  :תשובתו של אלוהים לזכריה

התלות את כוחה של הקהילה ושל העדים דרך פועלה הישיר של רוח הקודש ואת 

שלהם באלוהים, דרך רוח הקודש, כדי להוציא לפועל את קריאתם כאן עלי  המוחלטת

י לחיות חיים בהם צריכים לחיות כך את חיינו ולא לחכות ממש לסוף כד אדמות. גם אנחנו

 אנחנו תלויים לחלוטין באלוהים וברוחו. 

 

יֶהם; ִמי ֶשיְִרֶצה 5 וקפס צֵּא אֵּש ִמִפיֶהם וְתֹאכַל ֶאת אֹויְבֵּ : "וְִאיש ִאם יְִרֶצה ְלָהַרע לֶָהם, תֵּ

 לְָהַרע לֶָהם, ְבֶדֶרְך זֹאת מֹות יּוַמת."

 

גיבורי על עם כוחות מיוחדים, אבל יש קצת כמו סרט הוליוודי על הקטע הזה אולי נשמע 

עד  ,כאן עיקרון מאד חשוב! כאשר אלוהים שולח מישהו לעשות משימה מסוימת

. כל מי שינסה להתנגד לתכנית אלוהים ואיש לא יוכל להרע ל שהמשימה תושלם

ישרוף את עצמו. מטרת העדים היא לא לשרוף  ולשליחיו, המוציאים לפועל את התכנית הזו

סיפור זה מזכיר לי ם. מטרתם היא להעביר את המסר אותו הם נשלחו להעביר. אנשי

בום סיפרה פעם על חוויה שלה ממחנה הריכוז בו שהתה. באחד הימים נודע -טן-שקורי

נשים אמורות לעבור לעבוד במפעל ליצור נשק, עבודה שנחשבה למסוכנת  150-לה שכ

יצור הנשק הגרמניים. כאשר נודע לה כי  מאוד, כי מדינות הברית נהגו להפציץ את מפעלי

הנשים אמורות לעזוב את ראבנסברוק לקראת חצות, היא קיבלה מאלוהים משימה מאוד 

מסוכנת. היא רצה בלילה והתחבאה ליד שער המחנה. לו היתה נתפסת היתה מוצאת 

דברים  ,אחת אחת ,להורג מיד. בזמן שהנשים צעדו לידה לכיוון השער, היא אמרה להן

על ישוע ועודדה אותן. לבסוף היא הצליחה להתגנב חזרה לצריף שלה ללא כל פגע ובלי 

 שנתפסה. 

 

ם ֶאת־ אלוהים אומר לירמיה: 14בירמיהו ה'  ַען ַדֶבְרכֵֶ֔ ַּ֚ ֹות י י ְצָבאֵ֔ ר יְהוָ֙ה ֱאֹלהֵֶּׁ֣ ה־ָאַמ֤ ִֹֽ ן כ "לָכֵֵּ֗

יָך לְ י ְבִפָּ֜ ֩ן ְדָבַרִּ֨ י נֹתֵּ ר ַהזִֶּ֑ה ִהנְִנֶׁ֣ ַתם׃"ַהָדָבַ֖ ים וֲַאכָָלִֽ ִצַ֖ ם ַהזֶָ֛ה עֵּ ש וְָהָעֵ֥  אֵֵּ֗

 

אז בין אם תצא אש אמיתית מפי הנביאים או בין אם זו רק מטאפורה האמורה להמחיש 

כמה עוצמתית תהיה נוכחותם, אין ספק שאיש לא יוכל להרע להם ושכן יהיה להם כח 

מהשמיים כאשר היה להזיק לאויביהם. בואו לא נשכח, שגם אליהו הזמין את אש אלוהים 

 על הר הכרמל.
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י נְבּוָאָתם, וְַסְמכּות 6 וקפס ד גֶֶשם ִבימֵּ ֵּרֵּ י ֶשלֹא י ֵּש לֶָהם ַהַסְמכּות לֲַעצֹר ֶאת ַהָשַמיִם כְדֵּ : "י

 לֶָהם ַעל ַהַמיִם לֲַהפְֹך אֹוָתם לְָדם ּוְלַהכֹות ֶאת ָהָאֶרץ ְבכָל ַמָכה ֶשיְִרצּו."

 

במידה מסוימת את ההשערה שמדובר במשה ובאליהו כי אליהו עצר את  זה מחזק וקפס

מעניין גם לראות  השמיים מלהוריד גשם ומשה הפך מים לדם והביא מכות על הארץ.

שנים, בעוד שאנחנו יודעים שאליהו  3.5-הראשון קראנו שניתנה להם סמכות ל וקשבפס

לִיָהּו ָהיָה ָאָדם ֱאנֹוִשי  :17ביעקב ה'  שנים, וזה כתוב 3.5עצר את הגשם על הארץ למשך  "אֵּ

כָמֹונּו; הּוא ִהְתַפלֵּל ְבָחזְָקה ֶשלֹא יְִהיֶה ָמָטר, וְלֹא יַָרד ָמָטר ַעל ָהָאֶרץ ָשלֹוש ָשנִים וְִשָשה 

 ֳחָדִשים."

 

ו אולי זה לא הכי משנה אם זה אליהו ומשה א למה הפרטים האלה כל כך חשובים לנו?

או כשנגיע לשמים  בפועל, יקרוהם יש דברים שנדע רק כש עדים אחרים ואולי זה כן משנה.

אבל  ונהיה פנים אל פנים עם המשורר הגדול ונוכל לשאול אותו: "למה התכוון המשורר?"

אני חושב שחשוב שנראה שאלוהים פועל בתבניות שחוזרות על עצמן ועצם העובדה הזו 

ים כשהם קורים לנגד עינינו וחשוב שנזכור את זה ונפתח את העיניים עוזרת לנו לזהות דפוס

 הרוחניות שלנו לפרש דברים שקורים בעולם וסביבנו. 

 

: "כֲַאֶשר יִגְְמרּו ֶאת עֵּדּוָתם, ַהַחיָה ָהעֹוָלה ִמן ַהְתהֹום ַתֲעֶשה ִעָמֶהם ִמְלָחָמה, ְתנַצֵַּח 7 וקפס

 אֹוָתם וְַתַהְרגֵּם."

 

וזו לא סתם  .החיה ,חדש לתמונה, שחקן שטרם הופיע בספר ההתגלות "שחקן" נכנסכאן 

חיה, העולה מן התהום ואין לקורא כלל ספק שמדובר בדמות מאוד מאוד זו ה , אלאחיה

 כאשר העדים יסיימו את עדותם.  ,רעה! אבל שימו לב למועד הופעתה של החיה

 

הופסקה בפתאומיות, מוקדם מהצפוי. לחיה ניתנה הנוכחות שלהם לא הופרעה או 

האפשרות לנצח אותם רק כאשר הם סיימו את משימתם מאת אלוהים. החיה עשתה עמם 

מלחמה, ניצחה והרגה אותם. עד כמה שזה נשמע מפחיד ופסימי, זה דווקא צריך לעודד 

כל עוד יש אני מאמין שזה מתאר את תפקידנו כמאמינים וכקהילה.  ,אותנו משום ששוב

אלוהים יסיר אנחנו מוגנים. כאשר קריאתנו האישית הושלמה  לנו קריאה ותפקיד מאלוהים

הוא  .נגדנו כמה שירצה םלהילחאבל מה שבטוח זה שהשטן יכול  .ויביא אותנו אליואותנו 

 לא ינצח ולא יעלים אותנו עד שהזמן הנכון בעיני אלוהים יגיע. 

 

ְֹאֶפן רּוָחנִי ְסדֹום ּוִמְצַריִם, ֲאֶשר : "8 וקפס את ב יֶהם ִתְהיֶינָה ִבְרחֹוב ָהִעיר ַהגְדֹוָלה ַהנְִקרֵּ ְגוִיֹותֵּ

 ָשם גַם נְִצלַב ֲאדֹונָם."
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מה  .זה מעניין שהמילה "גוויותיהם" ביוונית היא בלשון יחיד, כאילו מדובר בגוויה אחת

. לאחר מותם, הגופות שלהם מושלכות ברחוב ולא םביניהשמחזק את האחדות שתהיה 

שנים, העדים  3.5מובאות לקבורה. זהו סמל להשפלה ולמען "ייראו ויראו" האנשים. במשך 

האלה הכאיבו לתושבי העיר ועכשיו החיה רוצה להראות לכולם את כוחה וסמכותה ובכך 

באופן  .כינויים רפלנחם את התושבים. העיר הגדולה בה הסצנה הזו מתרחשת מקבלת מס

רוחני היא מכונה סדום ומצרים. גם סדום וגם מצריים מציינות מקומות שבהם התרחשו 

 חטאים ומרד נגד אלוהים ואנשיו.

 

גם סדום וגם מצרים נענשו קשות על כך באופן ישיר על ידי אלוהים. הכינוי "העיר הגדולה" 

ומצד שני יוחנן טוען שזו העיר בה מציין דווקא את בבל במקומות אחרים בספר ההתגלות 

אנחנו יודעים שישוע נצלב בירושלים. עבורי, התמונה ההגיונית . אדונם של העדים נצלב

היא שמדובר בירושלים ושההיכל הוא בירושלים, אך פרשנים רבים לא רואים זאת כך 

  ומחשיבים את התמונה לציורית ומטאפורית ויש הטוענים שמדובר ברומא או בבבל.

 

פרשנים אלה חושבים שלא יתכן שמדובר בירושלים, משום שמדובר על עיר חוטאת מאוד, 

אך קדושתה  ,אז נכון, ירושלים היא אכן עיר האלוהים בעוד שירושלים היא עיר הקודש.

אבל  .עשה בה בעתידילא נובעת ממה שקורה בה, אלא רק מבחירת אלוהים בה וממה שי

ירושלים בימינו ולאורך ההיסטוריה, קשה לומר שהיא כשמסתכלים על מה שקורה ב

 ממלאת את תפקיד הקדושה בכבוד רב.

 

יֶהם ְבֶמֶשְך ְשלֹוָשה 9-10 וקיםפס : "ּוִמן ָהַעִמים וְַהְשָבִטים וְַהלְשֹונֹות וְָהֻאמֹות יְִראּו ֶאת ְגוִיֹותֵּ

ִצי, וְלֹא יְַרשּו לְַהנִיַח ֶאת  יֶהם ְבֶקֶבר. יֹוְשבֵּי ָהָאֶרץ יְִשְמחּו ֲעלֵּיֶהם וְיַַעְלזּו, וְיְִשְלחּו יִָמים וָחֵּ גְוִיֹותֵּ

ֶלה ִהְכִאיבּו ְליֹוְשבֵּי ָהָאֶרץ." עֵּהּו, ֶשכֵּן ְשנֵּי ַהנְִביִאים ָהאֵּ  ָמנֹות ִאיש לְרֵּ

 

ודאי בכל העולם כל כך ישמח כששני העדים האלה ימותו וגוויותיהם יוצגו לראווה, קרוב לו

אמצעי התקשורת ובמדיה החברתית. במשך שלוש וחצי שנים הם הציקו למצפון של כל 

זה גורם לנו לחשוב  תושבי תבל והנה מה גדולה תהיה שמחת הרשעים כשהם יוסרו וימותו.

(, אנחנו כל הזמן עסוקים בלהיות עדות טובה ונעימים המשיח על כך שכקהילה )כגוף

אולם חלק מתפקידי הקהילה והמאמינים הוא גם להוכיח ולהחזיר אנשים  .לאנשים סביבנו

הריפוי השונים שעשה, גם  יבתשובה, וזה אף פעם לא נעים. אפילו ישוע עצמו, בין ניסי

הוכיח אנשים ללא הרף ואף נזף ברבים והיה ישיר מאוד. הסיבה שרצו לצלוב אותו היתה, 

שהיה לו לומר. הוא לא דאג למוניטין ולשמו שהיה לאנשים רבים לא נעים לשמוע את מה 

 ככזו ,הטוב, אלא הוא דאג לשמו הטוב של אלוהים בכך שהאיר לאנשים את הדרך אליו

 שעוברת דרך חזרה אמיתית וכנה בתשובה. 
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ם " :11-12 וקיםפס אֵּת ָהֱאֹלִהים; הֵּ ִצי ָבָאה ָבֶהם רּוַח ַחיִים מֵּ י ְשלֹוָשה יִָמים וָחֵּ ָקמּו ַעל ַאֲחרֵּ

יֶהם. ר לֶָהם:  ַרגְלֵּיֶהם ּוַפַחד גָדֹול נַָפל ַעל רֹואֵּ נָה!”ָאז ָשְמעּו קֹול גָדֹול ִמן ַהָשַמיִם אֹומֵּ “, ֲעלּו הֵּ

יֶהם." ינֵּי אֹויְבֵּ ם ָעלּו ֶבָענָן ַהָשַמיְָמה לְעֵּ  וְהֵּ

 

קצת מזכיר איך אחרי כל . זה ימים של חגיגות 3.5אחרי  ,דמיינו את התמונה המדהימה הזו

אסון בארץ, פיגוע או משהו כזה, יש תמונות של מוסלמים מחלקים ממתקים בכפרים 

העדים קמים לתחיה. התמונה שבאה בהם רוח אלוהים מזכירה  אבל אז פתאום שלהם.

את התמונה מחזון העצמות היבשות של יחזקאל, שם אלוהים נופח רוח בעצמות והן 

מתעוררות לחיים. דמיינו את הפחד שיפול על כל הרשעים ששמחו כל כך על מותם ואז 

א אנשים אמיתיים פתאום הם רואים אותם חיים. אותם פרשנים שמאמינים שהעדים הם ל

אלא מטאפורה שמתארת את הקהילה, מאמינים שעלייתם לשמיים כאן מציינת את 

ושהקהילה עצמה תילקח ההילקחות. אני אישית חושב שכן מדובר בשני עדים, בירושלים 

 קודם לכן, אך כמובן שרק בעתיד נדע מי צדק. 

 

לומר שהשפעתם  בכל מקרה, כעת ברור שתפקידם של העדים על הארץ הושלם וניתן

במותם ובתחייתם מחדש כלל לא קטנה מהשפעתם במשך כהונתם הארוכה בעיר 

משום שכולם השתוממו למראה המחזה המדהים הזה ואלוהים בהחלט ישתמש , הגדולה

"אֹוָתּה ָשָעה ִהְתחֹולְָלה ְרִעיַדת ֲאָדָמה גְדֹולָה;  :13-14 וקיםבכך, כפי שאנחנו קוראים בפס

 ֲעִשיִרית ָהִעיר נְָפָלה וְִשְבַעת ֲאלִָפים ֲאנִָשים נֶֶהְרגּו ִבְרִעיַדת ָהֲאָדָמה; וְַהנְִשָאִרים נֶֶחְרדּו וְנְָתנּו

נִי ָחלַף; ִהנֵּה אֹוי ְשלִיִשי בָ  י ַהָשַמיִם. אֹוי שֵּ ר."כָבֹוד לֵּאֹלהֵּ  א ַמהֵּ

 

תם השמימה של העדים לוותה ברעידת אדמה עוצמתית מאד! כתוצאה מהרעידה יעלי

אנשים מתו! זהו נזק אדיר וללא ספק סוג של השפלה  7000-עשירית מהעיר הוחרבה ו

השורדים נחרדו ונתנו כבוד  ,לצורר המשיח השולט בעיר ומציג עצמו כאלוהים. כתוצאה

אם כי ייתכן מאוד שהסיבה שאנשים נתנו כבוד לאלוהים,  .לאלוהים! זהו אפקט מדהים

היא לא משום שהאמינו בו, אלא משום שחששו שהוא יעניש גם אותם. כך או כך, אנחנו 

רואים שאלוהים לא מוותר כל כך בקלות על האנושות ועל העם היהודי והוא עדיין משאיר 

 הם אפשרות לחזרה בתשובה. ל

 

עד עכשיו הם אירועי השופר השישי והם נקראים  13 וקכל האירועים מפרק ט' פס ,למעשה

האוי השלישי, שבא לידי ביטוי דרך השופר השביעי וקערות הזעם, יגיע  ."האוי השני"גם 

 וזה לא שעד עכשיו ה"אוי" היו קטנים.  ,הוא אכן יהיה "אוי גדול" כפי שנראה .ללא שהות
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 :15-19 וקיםפס

ָהיְָתה ”אֹוְמִרים:  —ַהַמלְָאְך ַהְשִביִעי ָתַקע ַבשֹוָפר וְקֹולֹות ְגדֹולִים נְִשְמעּו ַבָשַמיִם  15"

בֵּל ְלַמְמַלכְתֹו ֶשל ֲאדֹונֵּנּו וְֶשל ְמִשיחֹו וְהּוא יְִמֹלְך  י עֹולִָמים.ַמְמלֶכֶת תֵּ ֶעְשִרים  16 “לְעֹוְלמֵּ

יֶהם לְִפנֵּי ָהֱאֹלִהים, נְָפלּו ַעל ְפנֵּיֶהם וְִהְשַתֲחוּו לֵּאֹלִהי נִים, ַהיֹוְשִבים ַעל כְִסאֹותֵּ  םוְַאְרָבָעה ַהזְקֵּ

י ְצָבאֹות ֲאשֶ  מֹוִדים ֲאנְַחנּו לְָך,”ְבָאְמָרם:  17 כִי לַָבְשָת ֻעזְָך ַהגָדֹול  ר הֹוֶה וְָהיָה,יהוה ֱאֹלהֵּ

ִתים 18 וִַתְמֹלְך. ת ָשכָר לֲַעָבֶדיָך ַהגֹויִם ָקְצפּו; ּוָבא ִקְצְפָך וְעֵּת ִלְשפֹט ַהמֵּ ַהנְִביִאים  וְלָתֵּ

י ִשְמָך, י ָהָאֶרץ.לְַקַטנִים וְלַגְדֹולִים,  וְלְַקדֹוִשים ּוְליְִראֵּ ָאז נְִפַתח  19 “ּוְלַהְשִחית ֶאת ַמְשִחיתֵּ

יכָלֹו; ְבָרִקים וְקֹולֹות ּוְרָעִמים ִהְתחֹולְלּו, ּוְרִעיַדת  יכַל ֱאֹלִהים ַבָשַמיִם וֲַארֹון ְבִריתֹו נְִרָאה ְבהֵּ הֵּ

 "ֲאָדָמה ּוָבָרד כָבֵּד.

 

מהשופר השישי )היה בפרק ט'( ועכשיו הגענו לשופר עברה הפוגה די גדולה  אם כן,

 ניתןזהותם,  השביעי. עם השופר נשמעו קולות גדולים בשמיים, ועל אף שלא כתובה

במקום שנראה אש וזיקוקים שנופלים מהשמיים, כעת,  .להסיק שמדובר בצבא השמיים

! השלטון על כל תבל ניתן לאלוהים מלכות האלוהים הגיעה ,שומעים מסר חשוב מאוד

 ולמשיחו, אשר מעתה ימלוך לעולמי עולמים.

 

ּו ׀ ַמלְכֵּי־" :2בתהילים ב' מבחינת הניסוח את הכתוב  מזכירה 15 וקההכרזה בפס יְִֵ֥תיְַצבִּ֨

ֹו הוָה וְַעל־ְמִשיחִֽ ְְ֝ ֹוְסדּו־יִַָּ֑חד ַעל־י ים נִֽ ֶרץ וְרֹוזְִנֵ֥  ".ֶאֵ֗

 

 כאן, יחד עם ההכרזה על .הזקנים, עליהם קראנו בפרק ד' 24קוראים על  16-17 וקיםבפס

של אלוהים, אשר תימשך אחר כך ותהפוך למלכות הנצחית,  1000-הקמת מלכות ה

הזקנים נופלים על פניהם ומשתחווים לאלוהים בהודיה והלל. מעניין לראות שבפרק ד' 

ה' אלוהים צבאות אשר היה והווה  : "קדוש קדוש קדוש8 וקהחיות אמרו דבר דומה בפס

 הזה בשירים רבים. וקויבוא". אנחנו גם שרים את הפס

 

ה והזקנים אומרים: "מודים אנחנו לך אלוהי צבאות אשר הו ,ענייןמאך כאן קורה משהו 

"ויבוא", משום שהוא כבר בא להקים את כבר לא אומרים  .והיה..." כבר אין זמן עתיד

מלכותו! איזה רגע דרמטי וחשוב. ישוע הגיע לקחת את מקומו על כס המלכות ולהסיר 

 משם את השטן אחת ולתמיד. 

 

באלוהים.  במשך שנים הגויים קצפו, רדפו את המאמינים, רדפו את עמו של אלוהים ומרדו

במשך שנים היה נדמה שהרצועה בה אלוהים מחזיק את הרוע ארוכה מדי, אך הנה הגיע 

הזמן הנכון, לא דקה מאוחר מדי! הגיע הזמן בו אלוהים יקצוף וישיב לגוים כגמולם. זו 

 תהיה תגובה פרופורציונאלית לפי הצדק של אלוהים. 
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נביאים, לקדושים וליראי שמו, זה הזמן בו גם אלוהים יתן את השכר הראוי לעבדיו ה

לקטנים ולגדולים ואלוהים גם ישתמש בעבדיו הנאמנים לשפוט ולהעניש את יושבי הארץ 

קבוצות של אנשים: הנביאים, הקדושים  3קוראים פה על בקרב אנשי אלוהים  הרשעים. 

שם  ,ואז)ככל הנראה אלה שמתו למען אלוהים(  ויראי שמו )מאמינים מכל הדורות(. 

שהשופר השביעי נשמע, יוחנן רואה משהו שלא נראה אלפי  היכןבהיכל אלוהים בשמיים, 

 שנים! ארון הברית נראה בהיכל השמימי.

 

ארון הברית למעשה נעלם עם הרס הבית הראשון על ידי נבוכדנאצר ואיש לא יודע 

הוא נמצא במרתפי הוותיקן, הוא  :בוודאות מה עלה בגורלו. יש מיליון ואחד תיאוריות לגביו

ואיזה שבט מסתורי שומר עליו, הוא  הבאתיופינמצא במערה מתחת להר הבית, הוא נמצא 

 נהרס, הוא נעלם בבבל ועוד.

 

בהיכל השמימי ועם הופעתו מופיעים גם ברקים, רעמים  אבל כאן, הנה הוא מופיע מחדש

באותו ארון שאלוהים שמר עליו לאורך כל השנים, אז האם מדובר  ורעידת אדמה גדולה.

אבל הופעתו כאן לא מקרית, כי בסופו  .זה ארון שמימי חדש, אנחנו לא יודעיםא או שמ

! והדגש כאן הוא על הברית החדשה והמלכות שהוקמה הבריתשל דבר מדובר בארון 

ל לנאמנותו של בין אלוהים לעמו וסמשהיא מימוש הברית  האלוהיםמלכות  ,עלי אדמות

 אלוהים לבריתו לאנשיו ולכל הבטחותיו!

 

עם תקיעת השופר השביעי וממש לפני שנבין לעומק מה קורה לאחר התקיעה בו,  ,וכאן

ללמוד שבועות מהסדרה על ההתגלות ונשוב בעוד כחודש  3-4נצא להפסקה קצרה של 

 שאר הספר. את

  

 לסיכום

השנים הראשונות של הצרה הגדולה יהיו שני עדים מטעם אלוהים  3.5שבמהלך ראינו 

בעיר הגדולה, ככל הנראה ירושלים, אשר ינבאו ויקראו לעם לחזור בתשובה. נבואתם 

תכאיב ליושבי הארץ, אך אלוהים יגן עליהם ולא יתן לאיש לפגוע בהם, עד שיסיימו את 

החיה העולה מן התהום  ,משיח השקר, הונתםשנים. אז, לאחר תום כ 3.5קריאתם בתום ה 

שנים ויעלו לשמיים. תקומתם תלווה ברעידת  3.5אך הם יקומו לתחיה כעבור  תהרוג אותם

 אדמה גדולה ותוביל לכך שרבים יתנו כבוד לאלוהים. 

 

, שככל שהעולם הולך יותר ויותר בכיוון הרוע והטומאה, כך יש חשיבות רבה יותר למעשה

לעמידתה האיתנה של הקהילה על אמת אלוהים. ראינו כמה חשוב תפקידה של הקהילה 

להוביל את העולם סביבה לחזרה כנה בתשובה. ראינו גם שאלוהים שומר על מאמיניו 

 בנאמנות ובקנאות בזמן שהם ממלאים את קריאתו.
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תנו על אף שכל אלה מציבים בפנינו אתגר וסטנדרט מאוד גבוה, הם גם מעודדים או

הוא רוצה להשתמש בנו כחלק אלוהים נאמן ואנחנו לא לבד ו .ומעניקים לנו תקווה

 מתכניתו המופלאה להקים את מלכותו כאן עלי אדמות. 

 

האם היה מוכן לעמוד שם בעיר הגדולה  את עצמו לואני חושב שעל כל אחד מאתנו לשא

 למה אתה מחכה? ,אם כן מדוע? ,אם לא בתפקיד אחד העדים.

 

מגיע השופר השביעי, המבשר על סוף עידן מלכות השטן ועל תחילת מלכותו של  ואז

הוא כבר לא היה והווה ויבוא, אלא הוא כאן והוא כאן כדי להישאר  .אלוהים על הארץ

 ולממש את בריתו הנצחית עם עמו. 

 !אמן

 

 

 


