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 13-1 פסוקים - י"ד פרק תגלותהה

7/8/21)יוסי עובדיה(   

 

 .אנו עדיין בהפסקה שבין השופר השביעי לשבעת הקערות -מהשיעור הקודם  חזרה

על שתי החיות, ועל  למודלסיימנו  בשיעור הקודם

 שיגיע באחרית הימים. ,מייצגות ןהשלטון העולמי שה

 החיה הראשונה מייצגת שליט עולמי אחד, שנראה

יה ישהוא יהיה מה ששאול השליח קורא לו בשנ

לתסלוניקים בן האבדון, איש הרשע, ואנו מכנים אותו 

צגת את ימיש ,יהיהחיה השנ המשיח.  / צורר בשם צר

, ומי תכריח את האנשים להשתחוות לו ,נביא השקר

היא גם תכריח את האנשים  יומת. ,שלא ישתחווה

א יוכלו לשים תו על מצחם או ידם הימנית כך של

  לקנות או למכור ללא התו.

מה שמראה לנו,  .שתי החיות עשו אותות ומופתים

מך רק על ושדבר ה' אומר לנו, שאסור לנו להסת

אנו חייבים לראות את הפרי ממעשיהם של האנשים ולא רק את  מעשי ניסים שאנו רואים.

 מעשי הניסים שהם עושים.

 

הרבה ניסו לפרש מהו המספר הזה, ושמעתי  .666במספר החיה סיימנו  בשיעור הקודם

כפי שאמרתי בפעם אך  .דבר ה'על שהם ממש לא הגיוניים ולא מבוססים רושים יכל מיני פ

  הדבר עדיין נסתר. אני לא יודע. ,רוש הנכוןימהו הפ ,הקודמת

 

לדעתי, רק בעתיד כאשר הדברים האלו ימשיכו ויתפתחו, אלוהים ייתן חכמה לאנשים כדי 

מהו המספר הזה, ואז הוא יסיר את הנסתר מהנושא, וייתן לאנשים להבין את להבין 

 המשמעות של המספר הזה.

 

שכאשר האנשים יראו  ,'שיקוץ המשומם'כאשר הוא דיבר על ה ,15ישוע אמר במתי כ"ד 

הרבה מנסים להבין  בזמן המתאים.אז הדברים האלו יתגלו  אותו אז על הקורא להבין.

זוהי אחת מתחבולות  ,שימו לב. רוש של המספר הזהיהמשיח, ומהו הפ כבר עכשיו מיהו צר

 במי הואונהגה במקום שנסתכל  ,במי הוא צר המשיחכדי להעסיק את מחשבותינו השטן 

להביט אל  ,לקוראי האיגרת וגם לנו 2בפרק י"ב  קוראכותב האיגרת אל העברים  ישוע.

 .ולעשות יותר נכוןהוזה הדבר , "מכונן האמונה ומשלימה" ישוע,
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 1-5ההתגלות י"ד 

ר ְשמֹו וְשֵּם  1" ָאה וְַאְרָבִעים וְַאְרָבָעה אֶֹלֶֹף ֲאשֶֹ ד ַעל ַהר ִצּיֹון וְִאּתֹו מֵּ ָרִאיִתי וְִהנֵּה ַהש ֶֹה עֹומֵּ

ם.  יהֶֹ ָשַמְעִּתי קֹול ִמן ַהָשַמיִם כְקֹול ַמיִם ַרִבים ּוכְקֹול ַרַעם גָדֹול,  2ָאִביו כְתּוִבים ַעל ִמְצחֹותֵּ

ם.  ם ָשרּו ִשיר ָחָדש לְִפנֵּי  3וְַהּקֹול ֲאשֶֹר ָשַמְעִּתי הּוא כְקֹול ְמנַגְנֵּי־נֵּבֶֹל ַהּפֹוְרִטים ַעל נְִבלֵּיהֶֹ הֵּ

א וְלְִפנֵּי ַאְרַבע ַהַחּיֹות וְַהזְקֵּנִים,  ָאה וְַאְרָבִעים ַהכִסֵּ ין ִאיש יָכֹול לְִלמ ד אֶֹת ַהִשיר זּולִָתי מֵּ וְאֵּ

ץ.  לֶֹף ַהְּפדּויִים ִמן ָהָארֶֹ לֶֹה  4וְַאְרָבָעה אֶֹ ם. אֵּ ם ֲאשֶֹר ל א נְִטְמאּו ְבנִָשים, כִי ְבתּוִלים הֵּ לֶֹה הֵּ אֵּ

ֵּלְֵּך. אֵּלֶֹה נְִפּדּו ר י י ַהש ֶֹה לְכָל ֲאשֶֹ ם ַההֹולְכִים ַאֲחרֵּ  5ִמְבנֵּי ָאָדם ִבכּוִרים לֵּאֹלִהים וְלַש ֶֹה.  הֵּ

ם ִמּד ִפי ם, נְִקּיִים הֵּ  "ִמְרָמה ל א נְִמְצָאה ְבִפיהֶֹ

 

 144,000-ה

יוחנן מתאר שהוא רואה  ם.יזה לתאר את המראות שהוא רואה בשמייוחנן ממשיך בפרק 

איש. כתוב כאן  144,000ואיתו  ,עומד על הר ציון, כלומר בירושלים ,את השה, את ישוע

ם כקול מים ייוחנן אומר שהוא שמע קול מן השמי ששמו ושם אביו כתובים על מצחותיהם.

יוחנן כותב  15בפרק א' פסוק  .כמובן את קולו של ישוע זה מזכיר ?מה זה מזכיר רבים.

ל מנגני קווכ ,יוחנן ממשיך ואומר שהוא שמע קול כרעם גדול ."...וקולו כקול מים רבים"

זה  ?144,000המספר  מה מזכיר שרו שיר חדש. 144,000ואותם , נבל הפורטים על נבליהם

נחתמו על  144,000-שם יוחנן מתאר שה, 1-8 את מה שיוחנן כבר כתב בפרק ז' מזכיר

הם נחתמו כדי שהם יוכלו   רשות למלאכים לחבל בארץ ובים. נהמצחותיהם לפני שנית

 לעבור את תקופת הצרה הגדולה. 

 

שיש את אלו  ,שלוהם שה' לא ישלח את ההרס, החורבן וההרג לפני שהוא יחתום את אלו 

לפי מה  ,מקדש הראשוןכפי שהוא כבר עשה בזמן חורבן בית ה .עבורםמסוים לו תפקיד 

על מצחות האנשים שם תו  ,שיחזקאל מתעד בפרק ט', שה' שלח מלאך שהתווה תו

לאנשים שישתחוו לצלם החיה  הנאנחים והנאנקים על כל התועבות שנעשו בירושלים.

 ,ם לאלוהים יהיה גם כן תו על המצחולשטן יהיה תו על מצחם או על ידם, ואילו לנאמני

 אך הם ייחתמו על ידי אלוהים.

 

 מכל שבט. 12,000 י בני ישראל.טשב 12-שרשומים בפרק ז' הם מ 144,000-ראינו עוד שה

שמנסים  ,במיוחד אלו שאוחזים בתאולוגית החילופין ,אנשים)יש  כלומר יהודים משיחיים.

דבר ה' אך ברגע ש .מבני ישראל 144,000-אין הכוונה לשלומר שכל זה הוא סימבולי ו

אין לטענה הזאת שום  ,שמות השבטים ונאמר לנו שהם מכל שבטי ישראלאת כאן  מפרט

שמוזכרים  הם אותם אנשים י"דשכתובים בפרק  144,000ולה השאלה האם כאן ע. (אחיזה

ולכן  ,רושיבפ התשובה לכך לא כתובה אחרים? 144,000אולי מדובר כאן על או  בפרק ז',

 באופן שונה. זומפרשים שונים עונים על שאלה 
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 144,000 בואו ונסתכל מה דבר ה' אומר על ,חס לשאלה הזאתילהתיננסה לפני ש

 :שכתובים בפרק י"ד

 .הם עומדים על הר ציון 

 אם שם ישוע ושם ה'  רשומים על מצחותיהם. ,כלומר שם ה' ,שמו של ישוע ושם אביו

אין כל סיבה לחשוב  ,אם הם חתומים ה שהם חתומים.נראֶֹ  ,כתובים על מצחותיהם

 כך או כך, מה עוד אנו יודעים עליהם? .תאנשים אחרבקבוצת שמדובר 

  ואין , ולפני ארבע החיות והזקנים ,חדש לפני הכיסא, כלומר לפני אלוהיםהם שרו שיר

מעניין שלמוזיקה יש תפקיד   .144,000-ה למוד את השיר הזה מלבדאיש אשר יכול ל

 דרך המוזיקה האדם יכול להביע את עצמוחשוב בהלל ובהשתחוויה לאלוהים.  כה

. והיא יועדה על ידי אלוהים בראש ובראשונה כדי שבני האדם יהללו אותו ,ואת רגשותיו

ים תהיה שירה, ואנחנו נשיר שם. זאת אחת מהסיבות שאנו מקדישים לכך זמן יבשמ

 .באספותינו

 הם פדויים מן הארץ. 

 .הם לא נטמאו בנשים, כי בתולים הם  

שבעולם. אך עקב  יש כאלו שאומרים שהכוונה היא שהם לא נטמאו בעבודת האלילים

 כך שכתוב כאן בפרוש שהם בתולים אין סיבה להניח שמדובר כאן על משהו סימבולי.

 .הם הולכים אחרי השה לכל אשר ילך 

  היו ראשית יזה הפרי הראשון. הם אלו ש ביכורים ?מה הכוונה לה' ולשה. ביכוריםהם

הקציר בזמן הצרה הגדולה מתוך עם ישראל. איך אלוהים יעשה זאת? אני לא יודע. 

 אין שום סיבה להניח שזה יהיה אחרת. ,כתוב בצורה כל כך מפורטת שזהאך היות 

 נמצאה כל מרמה בפיהם, נקיים הם מדופי. אשל 

 

 אְֶֹתכֶֹם לְִשמ ר יָכֹול ֲאשֶֹר וְהּוא” :כתוב 24-25יהודה באיגרת  .רחיב קצת על הנקודה הזאתא

י ִמּד ִפי נְִקּיִים כְבֹודֹו לְִפנֵּי אְֶֹתכֶֹם ּולְַהֲעִמיד ִמִּמכְשֹול ַעל־ מֹוִשיעֵּנּו  ,ַהּיִָחיד ָהֱאֹלִהים ,גִיל ּוְמלֵּאֵּ

י ֵּשּועַ  יְדֵּ  גַם ַעָּתה גַם  ,עֹולָם כָל לְִפנֵּי וְַהִשלְטֹון וְָהע ז וְַהגְֻדָלה ַהכָבֹוד לֹו — ֲאדֹונֵּנּו ַהָּמִשיח י

ן. ָהעֹוָלִמים לְכָל שר יכול לעשות הוא זה אשר יכול לשמור אותנו ממכשול, הוא זה א “.ָאמֵּ

אבל כל אחד מאיתנו מודע לכך שלא כל הזמן אנו נקיים  אותנו נקיים מדופי. לו הכבוד.

 מדופי, לא כל הזמן אנו מתהלכים ללא כל חטא.

 

יכֶֹם כְשֵּם  25":שאול השליח כותב  25-27באיגרת אל האפסים ה'  ֱהבּו אֶֹת נְשֵּ ָהֲאנִָשים, אֶֹ

גַם ַהָּמִשיַח ָאַהב אֶֹת ַהְּקִהלָה ּוָמַסר אֶֹת ַעְצמֹו ַבֲעָדּה  י  26שֶֹ י לְַקְּדָשּה ּולְַטֲהָרּה ַעל־יְדֵּ כְדֵּ

ת ְבכָבֹוד, לְל א  27ְרִחיַצת ַמיִם, ְבַהְצָהָרה,  ִהיא ְמפ אֶֹרֶֹ לְַמַען יֲַעִמיד לְָפנָיו אֶֹת ַהְּקִהָלה כְשֶֹ

 ְ ם ו ֶֹה ְקדֹוָשה ּולְל א ּד ִפי.כֶֹתֶֹ ה, לְַמַען ִּתְהי ט וְכַּדֹומֶֹ  " קֶֹמֶֹ
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כדי לתת לנו סליחה  , עבור הקהילה,ישוע נמסר ומת עבורנו הכלה מסמלת את הקהילה.

עם אלוהים. דרך מותו יש לנו סליחה  (בקשר) על חטא, כדי לאפשר לנו להיות בהתחברות

כך שמבחינת אלוהים קורבנו של ישוע היה  ,אלוהיםלעל חטא והוא עשה אותנו קדושים 

  נקיים וללא כתם וקמט.וכאשר הוא יציג אותנו בפני אביו, הוא יציג אותנו  ,מספק

 

אלוהים רואה אותי, אלוהים רואה  ליו.עאת חטאינו, הוא לקח את האשמה שלנו  נשאהוא 

ַשע כְ֣סּוי ֲחָטָאְֽה׃י "ַאְשרֵּ   1-2לכן דוד כתב בתהלים ל"ב  היום שלם בישוע.כבר אותך  ׂשּוי־ּפֶֶֹ֗  ְנְֽ

ין ְברּו֣חֹו ְרִמּיָה׃" ן וְאֵֵּ֖ ב יְהוָ֣ה ֣לֹו ָעֹוֹ֑ א יְַחש ֹ֬ ם ל ֹ֤ י ָאָדֶ֗ רֵּ  ַא ְשְֽ

 

מאושרים  .האדם שה' לא יחשוב לו עוון אשרי .מאושר הוא האדם שחטאו נישא על ידי אחר

מאמין ה אם את .שה' לא מחשיב לנו את עווננו אשרינו .אנחנו שחטאנו נישא על ידי ישוע

אני  אלוהים רואה אותך כשלם בישוע, ללא כתם וללא קמט.א הגואל שלך, בישוע, שהו

אך כאשר האדון  מתמודד עם כל הבעיות והחטאים שלי, כמו כל אדם אחר.עדיין כמובן 

אז הוא יציג אותי  ,יסיים את עבודתו איתי, וכאשר הוא יהיה מוכן להציג אותי בפני אביו

 ללא כתם וללא קמט.

 

 שהם נקיים וללא דופי, כך גם אנחנו נוצג בפני אלוהים, שכתוב 144,000וכמו אותם 

 איזו ברכה יש לנו. כאשר ישוע ישלים את פועלו בנו. בשמיים,

 

אני יכול  יבשרו את הבשורה בכל רחבי העולם.  144,000-הרבה מהמפרשים אומרים שה

 :רוש הזה מבוסס על מספר הסבריםילהניח שהפ

שארו בעולם יאת זעמו על העולם והם י פוךחתמו לפני שאלוהים ישיי 144,000-הש .1

ומה הם יעשו בזמן הקשה הזה שיעבור על כל  בזמן הקשה ביותר שהעולם יחווה.

 .הם יעידו על המשיח ,כמובן האנושות? 

יוצאים מציון  144,000-הנה כאן ה .ך שמציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"כתוב בתנ .2

 .דבר ה'ומבשרים את 

כתוב שיוחנן ראה מלאך מעופף באמצע  144,000-מיד אחרי שכתוב על ה ,פרק י"דב .3

ולכן חלק  ,השמים אשר לו בשורת עולם לכולם. אפשר לראות קשר בין שני הדברים

הנחה ה מהמפרשים אומרים שהם יהיו המבשרים שיעידו על ישוע בעת הצרה הגדולה.

, אך דבר ה' לא מציין תהגיוני תנשמע משיחייםיהודים יהיו מבשרים  144,000-הזאת שה

 .לפני שנקבע זאת בוודאות , וחשוב שנזכור זאתרושיזאת בפ
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 6-13ההתגלות י"ד 

ץ  6" ְמַצע ַהָשַמיִם, ֲאשֶֹר לֹו ְבׂשֹוַרת עֹוָלם ְלַבש ֵּר לְיֹוְשבֵּי ָהָארֶֹ ר ְמעֹופֵּף ְבאֶֹ ָרִאיִתי ַמלְָאְך ַאחֵּ

בֶֹט וְלָשֹון וְַעם,  א ְבקֹול גָדֹול: "יְִראּו אֶֹת ֱאֹלִהים ּוְתנּו לֹו כָבֹוד, ִכי  7ּולְכָל ֻאָּמה וְשֵּ וְהּוא קֹורֵּ

ץ וְַהּיָם ּוַמַעיְנֹות ַהַּמיִם."ָבָאה עֵּת ִמְשּפָ  נִי,  8 טֹו. ִהְשַּתֲחוּו לְעֹוׂשֵּה ַהָשַמיִם וְָהָארֶֹ ר, שֵּ ּוַמְלָאְך ַאחֵּ

ֵּין ֲחרֹון ַּתזְנּוָתּה." ר ִהְשְקָתה אֶֹת כָל ַהגֹויִם ִמּי  ָבא ַאֲחָריו וְָאַמר: "נְָפלָה נְָפלָה ָבבֶֹל ַהגְדֹוָלה ֲאשֶֹ

ר, 9 ֶֹה לַַחּיָה ּולְַצלְָמּה ּוְמַקבֵּל  ַמלְָאְך ַאחֵּ ם וְָקָרא ְבקֹול ָגדֹול: "כָל ַהִּמְשַּתֲחו יהֶֹ ְשלִיִשי, ָבא ַאֲחרֵּ

ינֶֹנּו ָמהּול;  10ָּתו ַעל ִמְצחֹו אֹו ַעל יָדֹו,  ֵּין ֲחרֹון ֱאֹלִהים ַהָּמזּוג ְבכֹוס זְַעמֹו וְאֵּ ה ִמּי גַם הּוא יְִשּתֶֹ

י  11ְפִרית לְִפנֵּי ַהַּמְלָאכִים ַהְּקדֹוִשים וְלְִפנֵּי ַהש ֶֹה. וִיֻענֶֹה ְבאֵּש וְגָ ֲעַשן ִענּויָם יֲַעלֶֹה לְעֹוְלמֵּ

ְּמַקבֵּל אֶֹת  ם ְמנּוָחה יֹוָמם וָלַיְָלה ־ַלִּמְשַּתֲחוִים ַלַחּיָה ּולְַצלְָמּה ּולְִמי שֶֹ ֶֹה ָלהֶֹ עֹולִָמים וְל א ִּתְהי

ֶֹה ַסְבָלנ 12 ַּתו ְשָמּה." ֵּשּוַע.ָבז ֱֶֹאמּונַת י  13 ּוָתם שֶֹל ַהְּקדֹוִשים ַהשֹוְמִרים אֶֹת ִמְצוֹות ֱאֹלִהים ו

ַעָּתה.'" ִתים ָבָאדֹון מֵּ ִתים ֲאשֶֹר מֵּ י ַהּמֵּ ר: "כְת ב: 'ַאְשרֵּ  ָשַמְעִּתי קֹול ִמן ַהָשַמיִם אֹומֵּ

י ֲעָמלָם, כִי ַמֲעׂשֵּ ּיָנּוחּו מֵּ ת ָהרּוַח, "שֶֹ רֶֹ ם.""כֵּן!", אֹומֶֹ יהֶֹ ם הֹולְִכים ַאֲחרֵּ  הֶֹ

 

ים ולהם ישעפים באמצע השמ מלאכיםהשלושה בשורת יוחנן מתאר את  6-13בפסוקים 

עם הטכנולוגיה היום אפשר להעביר מסר באמצעות  בשורה לכל תושבי כדור הארץ.

לכל קצוות כדור הארץ, אך נראה שהמילה מלאך שמצוינת כאן היא לא  לווייניםמספר 

 אלא שבאמת מלאך יעבור בכל מקום עם בשורתו, עם הכרזתו. ,סימבולית

 

 6-7 פסוקים - המלאך הראשון

 ת עולם לבשר לכל יושבי כדור הארץ, לכל אומה, שבט, לשון ועם.זה יש בשורלמלאך 

גדולים  ,אותו מלאך יעוף באמצע השמים ויבשר את בשורתו לכל עם ולשון, כדי שכולם

י משתמע שהוא יפנה אל יושבאלו מדברים יוכלו לשמוע ולהבין את בשורתו.  ,וקטנים

כאשר הוא יעבור מעל אנגליה הוא ידבר  ,כלומר .שמעליה הוא עף בלשון שלהם ,הארץ

אל באנגלית, כאשר הוא יעבור מעל רוסיה הוא ידבר ברוסית, וכאשר הוא יעבור מעל ישר

המלאך יבשר את בשורתו באופן כזה שכל  ,אם זה כך או אחרת .'וכו הוא ידבר בעברית

 יושבי הארץ ישמעו ויבינו את דבריו.

 

 אחת מהבעיות .את אלוהים ותנו לו כבוד, כי באה עת משפטו"יראו " מה יכריז אותו מלאך?

דבר ה'  אנו רואים זאת בכל מקום. של עולמנו היום היא שאנשים אינם יראים את אלוהים.

)תהל' קי"א  בתהילים ובמשלי ש"ראשית חוכמה יראת ה'"כתוב  .מרבה לדבר על יראת ה'

 , (13)משלי ח'  "רע תיראת ה' שנא"כתוב עוד ש .ירא את ה' ?אתה רוצה להיות חכם.(10

 האדם הירא את ה' ישנא את הרע על כל צורותיו, .(6)משלי ט"ז  "יראת ה' סור מרע"שו

יראת אלוהים  יראת ה' היא המקור לחיים. .(27)משלי י"ד  "יראת ה' מקור חיים" ויסור ממנו.

 לתת לו את המקום הראוי בחייכם.לכבד אותו וזה 
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הוא "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום".  .מי שירא את אלוהים יקבל את דרכו

  ולסמכות שלו. כנע להדרכת אלוהיםיי

 

מעניין  .נות המים"יים והארץ והים ומעיילעושה השמהשתחוו "המלאך ממשיך ואומר 

ומה  .הם מקור חיים שלנו מעיינות המים שהמלאך אומר השתחוו לבורא מעיינות המים,  

בשורתו של  השתחוו לאותו אחד שיצר את הדברים האלו. מקור חיים. ?היא יראת ה'

לירוא אותו, לתת לו הוא קורא לכולם  המלאך היא שאלוהים קיים, שהבורא קיים. לכן

  כבוד ולהשתחוות לו.

 

  ושעו ויגיעו להכרת האמת"יוכה סבלן עם העולם, הוא "חפץ שכל בני האדם י אלוהים

הזדמנות אחרונה לחזור בתשובה, לאנשים כאן לכן הוא נותן  ,(4הראשונה לטימותיאוס ב' )

 לבוא לפניו ולקבל אותו לליבם.

 

אודות  ם על כל אלו שבעצם ידעו עליכתוב שזעם ה' נגלה מן השמי 18א' מפסוק ברומים 

 אלוהים ולמרות זאת סרבו ללכת בדרכיו וסרבו לתת לו כבוד.

 

ל " הוא אומר: ,כאשר ישוע אומר לתלמידיו על הסימנים לקץ 14במתי כ"ד  ּוְבׂשֹוָרה זֹו שֶֹ

י כֵּן יָבֹוא ַהּקֵּץ. בשורת המלכות,  “ַהַּמלְכּות ֻּתכְַרז ְבכָל ָהעֹולָם לְעֵּדּות לְָכל ַהגֹויִים וְַאֲחרֵּ

חלק שיש לנו אין כל ספק  איך היא תגיע? חייבת להגיע לכל הגויים. ,בשורת הישועה

הבאת הבשורה לכל קצווי תבל, וזאת השליחות שלנו כתלמידי המשיח, אך כאן אנו ב

 רואים שבנוסף אלינו גם המלאך הראשון יבשר את בשורת המלכות, את בשורת הישועה.

שלמרות שהאנשים לא הולכים  ,בכך הוגןאלוהים הוא עד כמה  י"דבפרק  לראות ניתן

עוד הזדמנות, ולכן הוא גם  לאנושותנותן  בדרכיו ולא מקבלים את קורבנו של ישוע, הוא

 שולח את המלאך השלישי עם האזהרה החמורה.

 

 8פסוק  - המלאך השני

נִי, ָבא ַאֲחָריו וְָאַמר:  ר, שֵּ ר ִהְשְקָתה אֶֹת כָל ַהגֹויִם נְָפָלה ”"ּוַמלְָאְך ַאחֵּ נְָפלָה ָבבֶֹל ַהגְדֹולָה ֲאשֶֹ

ֵּין ֲחרֹון ַּתזְנּוָתּה. הגדולה? האם הכוונה לבבל שבעירק? או אולי לבבל  היא בבל מי “ִמּי

על כל  מה הכוונה שהיא השקתה את כל הגויים מיין תזנותה? למה היא נפלה? אחרת?

פרק  .כרגע נתייחס לכך רק בקצרה, ז ו י"חכאשר נלמד את פרקים י" נענההשאלות האלו 

ץ." :18י"ז  ר ָרִאיָת ִהיא ָהִעיר ַהגְדֹולָה ַהּמֹולֶֹכֶֹת ַעל ַמלְכֵּי ָהָארֶֹ אז מה שאפשר  “וְָהִאָשה ֲאשֶֹ

 נרחיב על כך יותר.אבל כאשר נגיע לפרק י"ז  שהעיר המולכת תיפול.זה לומר כבר עכשיו 
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 9-11פסוקים  – המלאך השלישי

ם וְָקָרא ְבקֹול גָדֹול:  9" יהֶֹ ר, ְשלִיִשי, ָבא ַאֲחרֵּ ֶֹה לַַחּיָה ּוְלַצלְָמּה ”ַמלְָאְך ַאחֵּ כָל ַהִּמְשַּתֲחו

ינֶֹנּו  10ּוְמַקבֵּל ָּתו ַעל ִמְצחֹו אֹו ַעל יָדֹו,  ֵּין ֲחרֹון ֱאֹלִהים ַהָּמזּוג ְבכֹוס זְַעמֹו וְאֵּ ה ִמּי גַם הּוא יְִשּתֶֹ

ֲעַשן ִענּויָם יֲַעלֶֹה  11וִיֻענֶֹה ְבאֵּש וְגְָפִרית לְִפנֵּי ַהַּמְלָאכִים ַהְּקדֹוִשים וְלְִפנֵּי ַהׂשֶֹה.  ָמהּול;

ם ְמנּוָחה יֹוָמם וַָליְלָה ־ לִַּמְשַּתֲחוִים לַַחּיָה ּולְַצלְָמּה ּולְִמי  ֶֹה ָלהֶֹ י עֹוָלִמים וְל א ִּתְהי לְעֹולְמֵּ

ְּמַקבֵּל אֶֹת ַּתו ְשָמּה.  “שֶֹ

 

, אני אחזור כאן על הדברים דיברנו ארוכות על דברי המלאך השלישי הקודם,בשיעור 

דבר ה' מאוד ברור כאן:  ניתנת לכל תושבי תבל. תו של המלאך השלישי אזהר .המרכזיים

מי שישתחווה לחיה ולצלם החיה או מי שיקבל את תו החיה, אין לו שום תקווה לישועה, 

יה, וכל מי שמקבל את תו החיה, יעשה כל מי שכן משתחווה לח גורלו נחרץ לעונש עולם.

 כמרד כנגד אלוהים. וכמרי, מתוך בחירהזאת 

 

אך אם הם ישתחוו לחיה גורלם נחרץ  להשתחוות לחיה או להיהרג. לאנשים תהיה בחירה:

לשים עליהם את תו האם  הדילמה תהיה .באש לעולמי עולמים הם יעונו לעונש עולם.

ואז יצטרכו  ?את הדברים הבסיסיים לחיים, או לאהחיה ולאפשר למשפחותיהם לקבל 

גורלם נחרץ לעונש עולם,  ,המקבלים את תו החיהאבל לא יוכלו לקנות או למכור. ולסבול 

לכן  האנשים יצטרכו לקבל החלטה גורלית לגבי חייהם. והם יעונו באש לעולמי עולמים.

סוגרת  ,השתחוות לחיהכי קבלת התו או , המלאך נשלח כדי להזהיר את כל יושבי תבל

 אלוהים. אלאת הדלת הפתוחה 

 

 12-13פסוקים 

ֵּשּוַע. 12" ֱֶֹאמּונַת י ל ַהְּקדֹוִשים ַהשֹוְמִרים אֶֹת ִמְצוֹות ֱאֹלִהים ו ֶֹה ַסְבלָנּוָתם שֶֹ ָשַמְעִּתי  13 ָבז

ר:  ַעָּתה.’כְת ב: ”קֹול ִמן ַהָשַמיִם אֹומֵּ ִתים ָבָאדֹון מֵּ ִתים ֲאשֶֹר מֵּ י ַהּמֵּ ת !“, כֵּן” ‘“ ַאְשרֵּ רֶֹ אֹומֶֹ

ם.”ָהרּוַח,  יהֶֹ ם הֹולְִכים ַאֲחרֵּ יהֶֹ ֲעָמָלם, כִי ַמֲעׂשֵּ ּיָנּוחּו מֵּ  “שֶֹ

 

, ושחייהם לא יהיו יהיו מאמינים בעת הצרה הגדולהשלראות מפסוקי העידוד האלו  ניתן

 למאמינים להחזיק מעמד ולהישאר נאמנים לישוע. ולכן דבר ה' קורא כאן, קלים כלל וכלל

חשוב לאלוהים זה הכי מה שהשורה התחתונה והמסכמת של חיינו,  דבר,כי בסופו של 

ֲאנִי  "6 :6-8ה ד' יכפי ששאול כותב בסוף ימיו לטימותיאוס באיגרת השני איך אנו חיים.

ְך וְעֵּת ְּפִטיָרִתי ִהגִיָעה.  רֹוץ  7ַעְצִמי כְָבר ֻמָסְך כְנֶֹסֶֹ אֶֹת ַהִּמלְָחָמה ַהּטֹוָבה נִלְַחְמִּתי, אֶֹת ַהּמֵּ

ת ַהְּצָדָקה ֲאשֶֹר ָהָאדֹון, ַהשֹופֵּט  8ִהְשלְַמִּתי, אֶֹת ָהֱאמּונָה ָשַמְרִּתי.  רֶֹ ַעָּתה ְשמּוָרה לִי ֲעטֶֹ מֵּ

י הֹוָפָעתֹו." ן ִלי ַבּיֹום ַההּוא; וְל א ַרק לִי ִבלְַבד, אֶֹלָא גַם לְכָל אֹוֲהבֵּ  ַהַּצִּדיק, יִּתֵּ
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 .חיי האמונה שלנו מדומים למרוץ

 

יו באופן כזה שהביא יאת ח השלים את המרוץ, הוא חישאול אומר לטימותיאוס שהוא 

 לאלוהים כבוד.

 

 כי זה מה שהכי חשוב., חיינו כך שימצאו חן בעיני אלוהיםגם אנחנו נחיה את בואו 

 


