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 פרק טו' - התגלות

 כבוד ה'

 20/8/21)לירון שני( 

 

 

ב לפרק "הפסקה ברצף הכרונולוגי שנמשכה בין פרק יולמעשה סיימנו עם ה ,ו"הגענו לפרק ט

 . ההפסקה שהופיעה מיד עם תקיעת השופר השביעי. ד"י

 

נאמר שהשופר השביעי בישר על  ,צרצרה ולהבין היכן אנחנו נמצאיםחזרה ק כדי לעשות

העברת המלכות מן השטן אל ישוע. כמובן שהבשורה החשובה והנפלאה הזו, לא עוברת 

בשקט והשטן זועם וכועס ומנסה לעשות הכל על מנת להרוס את האפשרות הזו. השטן עושה 

 הארץ וזה כמובן עם ישראל.פני על הכל על מנת לתקוף את עמו של אלוהים הנמצא 

, כאשר מדובר בין היתר על ד"י-ב"בפרקים י ל השטן על ישראל הן מה שמתוארהמתקפות ש

ישראל,  - מתאר את רדיפת התנין אחרי האישה ב"של צורר המשיח מירושלים. פרק י שלטונו

נותן לנו את התקווה בה אנחנו  ד"פרק י .מתאר את עליית צורר המשיח בירושלים ג"פרק י

 מתבשרים על נצחונו של אלוהים על השטן ועל המתנגדים לאלוהים. 

 

יימת, אנחנו חוזרים למשפט אלוהים על הארץ, ואחרי שסיימנו תכשההפסקה הזו מס ,עכשיו

ואת שבעת  ותשכללו את שבעת החותמ ,את שני הסטים הראשונים של משפט אלוהים

 קערות הזעם.  ,השלישי והאחרון ם לסטהשופרות, אנחנו מגיעי

 

קורה , ייבעינידבר על הקערות עצמן.  ז"ופרק ט ,את ההכנות לקראת הקערות ו מתאר"פרק ט

סיפורים על פועלו של אלוהים  בתנ"ךכאן משהו מאוד מעניין. פעמים רבות אנחנו קוראים 

ים דרך המעשה ואנחנו מדמיינים אותם ובד"כ, כל הפוקוס שלנו הוא על הגבורה של אלוה

אנחנו מדמיינים את קערות הזעם נשפכות ומדמיינים אנשים עם שחין , הגדול עצמו. למשל

 ,אבל '.ווכרצים ברחובות וזועקים מכאב, או איך אנשים נצרבים בשמש או איך האדמה רועדת 

מסתבר שזה אנחנו בד"כ בכלל לא מקדישים מחשבה למה שקורה לפני, לשלב ההכנות. 

רובנו בכלל לא מודעים לכך שיש שלב של  ב בכל מבצע ושגם אלוהים מתכונן.שלב חשו

בינים שלפני שהאוכל הכנות. זה ממש כמו ילדים שמגיעים לשולחן לארוחה ובכלל לא מ

 וך את השולחן, לשטוף כלים וכו'.להכין אותו, לבשל, לער מישהו היה צריך הגיע לשולחן

 בהכנות החשובות לקראת שפיכת קערות הזעם. ,בדברים האלהעוסק בדיוק  פרק זה )ט"ו(
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 1-8ו "התגלות ט

ָהַאֲחרֹונֹות, ָרִאיִתי אֹות ַאֵחר ַבָשַמיִם, גָדֹול ּוַמְפִליא: ִשְבָעה ַמלְָאכִים נֹוְשִאים ֶאת ֶשַבע ַהַמּכֹות  1"

ָרִאיִתי ּכְמֹו יָם זְכּוכִית ְמעָֹרב ְבֵאש וְֶאת ַהִמְתגְַבִרים ַעל ַהַחיָה וְַעל  2 ּכִי ָבֶהן נְִשלַם זַַעם ֱאֹלִהים.

ֶאת ִשיַרת וְֵהם ָשִרים  3 ַצלְָמּה וְַעל ִמְסַפר ְשָמּה עֹוְמִדים ַעל יָם ַהזְכּוכִית; ּכִּנֹורֹות ֱאֹלִהים ְביָָדם

ֶצֶדק  ְגדֹוִלים וְנְִפלִָאים ַמֲעֶשיָך, יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות;”מֶֹשה ֶעֶבד ֱאֹלִהים וְִשיַרת ַהֶשה לֵאמֹר: 

 ּכִי ַאָתה לְַבְדָך ָקדֹוש; ִמי לֹא יִיָרֲאָך, יהוה, וְלֹא יִֵתן ּכָבֹוד לְִשְמָך? 4 וֱֶאֶמת ְדָרֶכיָך, ֶמלְֶך ַהגֹויִם.

 ן ָרִאיִתי ּכִי נְִפַתח ֵהיַכלַאֲחֵרי כֵ 5 “ּכִי נְִגלּו ִמְשְפֵטי ִצְדֶקָך. ן ּכָל ַהגֹויִם יָבֹואּו וְיְִשַתֲחוּו ְלָפנֶיָך;הֵ 

ַבד  ּוִמן ַהֵהיָכל יְָצאּו ִשְבַעת ַהַמלְָאִכים נֹוְשֵאי ֶשַבע ַהַמּכֹות, לְבּוִשים 6 ִמְשּכַן ָהֵעדּות ַבָשַמיִם

ַאַחת ֵמַאְרַבע ַהַחיֹות נְָתנָה לְִשְבַעת ַהַמלְָאִכים  7 ָטהֹור וְַצח וֲַחגּוִרים ֲחגֹורֹות זָָהב ַעל ֲחזֹוֵתיֶהם.

וְַהֵהיכָל נְִתַמֵלא ָעָשן ִמּכְבֹוד  8 ֶשַבע ַקֲערֹות זָָהב ְמֵלאֹות זַַעם ָהֱאֹלִהים ַהַחי ְלעֹולְֵמי עֹוָלִמים.

 ְ ֻעזֹו וְלֹא יָכֹול ִאיש לְִהָּכנֵס ֶאל ַהֵהיָכל ַעד ֲאֶשר יִגְָמרּו ֶשַבע ַהַמּכֹות ֶשל ִשְבַעת ֱאֹלִהים ו

 ַהַמלְָאִכים."

 

וזו היתה  ב"האות הקודם שהוא ראה היה בפרק י, יוחנן רואה "אות" נוסף בשמיים. 1 וקבפס

והוא גדול ומפליא. זהו השיא האישה שהתנין רדף אחריה. כאן יוחנן רואה אות אחר בשמים 

של זעמו של אלוהים על הארץ ולכן יוחנן מוסיף לו את התארים העוצמתיים האלה. האות 

אחרונות משום שבהן נשלם זעם  הנושאים את שבע המכות האחרונות. הוא שבעה מלאכים

 שקט ושלום יגיעו לעולם.  ,רמז לכך, שאחרי שהזעם הזה יישפךהאלוהים. 

 

וכך מלאך שופך בתורו את תכולת הקערה ובפרק הבא נראה שכל  ,קערה כל מלאך נושא

 שבע מכות אחרונות ונוראיות ישפכו על יושבי הארץ המסרבים להאמין באלוהים. 

בים שיש כאן נוחות וחוש טנים אולי מרגישים עכשיו איזו איאלה מכם ששמים לב לפרטים הק

: "אּוָלם ִביֵמי 7, קראנו בהתגלות י' שכשלמדנו על שבעת השופרות איזושהי סתירה, משום

קֹול ַהַמלְָאְך ַהְשִביִעי, ְבָעְמדֹו לְִתקַֹע ַבשֹוָפר, גַם יְֻשלַם ָרז ָהֱאֹלִהים, ּכְמֹו ֶשִבֵשר לֲַעָבָדיו 

אז אם סוד האלוהים הושלם עם תקיעת השופר השביעי, איך יתכן שהזעם שלו  ַהּנְִביִאים."

 ות הזעם ורק בסופם נשלם זעמו...?ממשיך בשבע קער

 

לכן חשוב מאד שנבין את התבנית, את הדפוס לפיה מתנהל ספר ההתגלות ובמיוחד הדפוס 

של הזעם של אלוהים. זה קצת כמו טלסקופ או כמו משחק קוביות המגדל של תינוקות 

 השניה.ותן, הן נכנסות אחת בתוך אך כשהופכים א ניתן לבנות מהן מגדל ,שכשהן הפוכות

שישה  " ואז החותם השביעי שחרר את שבעת השופרות. היושישה חותמים "רגילים היו

 ילים", ואז השופר השביעי שחרר את שבע קערות הזעם.שופרות "רג
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 את שבע קערות הזעם, מסמל את תום תכנית האלוהים, את השופר השביעי, המשחרר ,לכן

שלושה סטים של שבע  נםשי ,חשבון אם ננסה לעשות ,סיום שפיכת זעמו על הארץ. לכן

למעשה הפסקה או דממה  אלה, הםמכות מ. אבל, שתיים 21 = 7כפול  3 ,כלומר מכות.

נם ואם החשבון שלי הוא נכון, יש 19 זה 2פחות  21 ,כלומר .המכות הבאות 7שמשחררת את 

 לסצנהמהמשוואה המתמטית המסובכת הזו, אנחנו עוברים  ,ואז מכות. 19למעשה "רק" 

: "ָרִאיִתי ּכְמֹו יָם זְכּוכִית ְמעָֹרב ְבֵאש וְֶאת ַהִמְתגְַבִרים ַעל ַהַחיָה 2 וקהבאה שיוחנן מתאר בפס

 .וְַעל ַצלְָמּה וְַעל ִמְסַפר ְשָמּה עֹוְמִדים ַעל יָם ַהזְכּוכִית; ּכִּנֹורֹות ֱאֹלִהים ְביָָדם"

  

בפרק מתיאורו של ההיכל שיוחנן ראה בשמים  הזה מוכרהתיאור  יוחנן רואה כמו ים זכוכית.

ים  ,ו יוחנן רואה פרט חדש"אך בפרק ט ."ּכְיָם זְכּוכִית דֹוֶמה לְִבדֹלַח ִלְפנֵי ַהּכִֵסא " :6 וקד' פס

אלה אשר  ,ש. בתוך ים הזכוכית המעורב באש יוחנן רואה את הקדושיםהזכוכית מעורב בא

אותם קדושים  ,כמו עומדים על הים. כלומר ,מה ועל מספר שמההתגברו על החיה, על צל

נכנעו לחיה, לא נכנעו למערכת השליטה העולמית שלה, סירבו לקבל את התו שלה  אאשר ל

ועל כן נהרגו. האש, ככל הנראה מסמלת את האש הצורפת של הצרה הגדולה ממנה הם 

כמו שכתוב  הגיעו. חיינו כמאמינים, משולים פעמים רבות לזהב שעובר צריפה באש, למשל

לָכֶם ַהְשמּוִרים ִבגְבּוַרת ֱאֹלִהים, ִבזְכּות ֱאמּונָה, ֱאֵלי יְשּוָעה  5" :5-7בראשונה לפטרוס א' 

ּוָבּה ְשֵמִחים ַאֶתם גַם ִאם ִמן ַהצֶֹרְך הּוא ֶשִתְתַעְצבּו זְַמן ָמה ְבכָל  6 ָהֲעִתיָדה ְלִהגָלֹות ְבֵעת ֵקץ.

ּכְֵדי ֶשֱאמּונְַתכֶם ַהְצרּוָפה וְַהיְָקָרה ַהְרֵבה יֹוֵתר ִמזָָהב, ַהּנְִשָחת ַעל ַאף ִהָצְרפֹו ָבֵאש,  7 ִמינֵי ַמסֹות

 .ֵתֵצא לְִתִהָלה ּוְלכָבֹוד ּוְלִתְפֶאֶרת ְבִהְתגַלֹות יֵשּוַע ַהָמִשיַח;"

 

ה אנחנו יקרים. אנחנו גם כשקוראים פסוקים כאלה, זה נשמע אולי מאוד רומנטי, להבין כמ

אף נאלצו אוהבים לקרוא ולשמוע סיפורים על אנשים בהיסטוריה שנלחמו על אמונתם ו

 , ופתאום החיים שלנו נהיים קשיםשזה מגיע אלינוכאך  .להקריב הרבה למען האדון

זה פתאום הופך להרבה  ברים למען עקרונות האמונה שלנו.ועלינו להקריב ד ,מאותגריםו

פחות קסום ורומנטי. מאוד נחמד לקרוא על גיבורי הקטקומבות ברומא, אבל מה אם זה הייתי 

אני? איך הייתי שורד שם במנהרות התת קרקעיות האלה? איך הייתי מגיב אם היו זורקים אותי 

אבל גר  ,וםיתי מאמין, בדיוק כמו שאני הימה היה קורה אם הי לקולוסיאום מול אריה שואג?

 בקאבול שבאפגניסטן? כמה רומנטי זה היה נראה לי אז?

 

תנו במהלך ההליכה שלנו איתו. יתגיע לחיים של כל אחד ואחת מא האש הצורפת של אלוהים

אבל בואו נזכור שאלוהים  .אדירה ועוצמתיתחלק אש ללחלק זו תהיה אש חלשה יותר ו
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אש  ,ת משהו אדיר ונפלא בהמשך. תזכרומשתמש בכך כדי לצרוף אותנו ולהכין אותנו לקרא

 היא רק מטהרת אותו. ,צורפת לא הורסת את הזהב

 

למערכת של צר המשיח, סירבו לקבל על  עלהיכנאותם קדושים בים הזכוכית והאש סירבו 

עצמם את המערכת של תו החיה ושילמו על כך מחיר יקר מאוד. אבל עכשיו הם עומדים לפני 

 האדון, על ים הזכוכית והם מנצחים! עבורנו המשיחיים, מוות הוא לא הסוף, אלא ההתחלה! 

 

ף למות חלילה וכל עוד אלוהים נתן לנו חיים במתנה וזה דבר נפלא! אנחנו לא צריכים לשאו

 אנחנו חיים עלינו לחיות את חיינו בצורה הטובה ביותר למען האדון, אך אל לנו לפחד מהמוות!

וְזֹאת ְבֶהְתֵאם לְִצִפיִָתי  20" את הדברים הבאים: 20-23בפיליפים א' שאול השליח בעצמו אומר 

ֶאלָא ֶשְבכָל עֹז, ּכְָתִמיד ּכֵן גַם ַעָתה, יְרֹוַמם וְיְִתגֵַדל ָהֲעֻמָקה וְִתְקוִָתי ֶשלֹא ֵאבֹוש ְבשּום ָדָבר, 

ֵהן, לְגֵַבי ִדיִדי, לְִחיֹות ֵפרּושֹו ַהָמִשיַח, וְלָמּות  21 ַהָמִשיַח ְבגּוִפי, ִאם ַעל־יְֵדי ַחיַי וְִאם ַעל־יְֵדי מֹוִתי.

 23 ֲהֵרי זֶה ִבְשִבילִי ֲעבֹוָדה פֹוִריָה וְֵאינֶּנִי יֹוֵדַע ַבֶמה לְִבחֹר. ַבגּוףִאם לְִחיֹות  ַאך22  ֵפרּושֹו ֶרוַח.

 "ֵתר.ֲאנִי לָחּוץ ַעל־יְֵדי ַהְשנַיִם. ֲאנִי ִמְשתֹוֵקק לְִהְסַתלֵק וְלְִהיֹות ִעם ַהָמִשיַח, ֶשֵּכן זֶה טֹוב ַהְרֵבה יֹו

 

לגבי המוות ולא לחשוש ממנו. הפחד מהמוות משעבד  עלינו לשנות את כל התפיסה שלנו

ולנסות להאריך את  ,נואותנו וגורם לנו לעשות הכל על מנת לשפר את איכות החיים של

ולעתים כאלה שאפילו נוגדות את תכניתו  ,דבר שלרוב מאמץ דרכים לא טבעיות .החיים שלנו

עלינו לשרת את אלוהים ולהאיר את אורו, אך מותנו  ,ו של אלוהים. כל עוד אנחנו חייםורצונ

. הרי מה ישוע עשה עבורנו על הצלב? הוא אנחנו נפגשים עם אדוננו ישוע אז הוא רווח, שכן

 הוציא למוות את העוקץ! הוא ניצח עבורנו את המוות בכך ששילם עבורנו את שכר החטא! 

! פחד ממוות, למעשה מעיד על הוא מת בעבור החטאים שלנו כדי שאנחנו לא נצטרך למות

ום לחיות את חיינו אמונה לא שלמה, על כך שאנחנו בוחרים להישאר משועבדים למוות במק

אני יודע! אך זה  ,! קל להטיף, אבל קשה מאוד ליישםכמנצחים! קל להגיד ,ללא הפחד הזה

 מה שדבר ה' מלמד אותנו. 

 

שהגיעו מהצרה הגדולה  144,000ם אות ,אז בתוך ים הזכוכית והאש עומדים אותם קדושים

מה הם מחזיקים בידם? כינורות אלוהים! כינור באותה התקופה היה יותר מעין נבל  .כמנצחים

 קטן, לא הכינור שאנחנו מכירים היום. למה הם מחזיקים כינורות? מה עושים עם כינורות?

ה וסובלים מהללים! לאלה מאיתנו שלא אוהבים הלל, לאלה מאיתנו שלא אוהבים מוסיק

אתם ככל  ,י חדשות לא כל כך טובות בשבילכםיש ל ,בחלק של ההלל במהלך האסיפה

 הנראה ממש ממש תסבלו בשמיים! 
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ההלל הוא חלק מרכזי וחשוב בכל מה שקשור לעבודת האלוהים. ההלל נמצא לאורך כל 

 הכתובים והשירה היא אחת הדרכים הבולטות בכתובים לבטא רגשות, הודיה והשתחוויה

לאלוהים. הרגע קראנו על אותם קדושים, אשר ניצחו את החיה בתוך הצרה הגדולה וכעת 

 לשיר?? ההאם זו לא סיבה טוב .הם חיי נצח כמנצחים לצד אלוהיםמובטחים ל

 

מה אוהדים במשחק כדורגל / כדורסל / פוטבול או בייסבול עושים אחרי שהקבוצה שלהם 

 עזים ואין דרך טובה מזו! כך גם מול אלוהים. מנצחת? שרים! שירה מבטאת שמחה ורגשות

והדבר היפה כאן, הוא שאנחנו לא צריכים לשאול מה  ,מנגנים ושרים לאלוהיםאותם קדושים 

הם שרים, משום שכתוב לנו! הם שרים את שירת משה ואת שירת השה! ואפילו מילות השיר 

 עבד האלוהים. כתוב שהם שרו את שירת משהרשומות לנו. 

 

מאיתנו כאן היו מציגים את עצמם מול אחרים כ"עבד"? אולי אנחנו נהנים לפעמים להגיד כמה 

ל רם "אני עבד אלוהים", אבל בפועל, רובנו מסתובבים עם תחושה שבגלל שאני ככה קוב

וכאן  ,וככה, אני למעשה בוס! אבל כשאנחנו מסתכלים על גדולי האמונה המופיעים בכתובים

הם כולם היו "עבדים"! משה עבר הרבה  (,משה) םמביניהדולים יש את הדוגמה של אחד הג

שנים ארוכות וקשות של הובלת העם  40ומבין כל הדברים האלה הוא עבר  ,מאד בחייו

שירו מתנגן בשמיים! בתורה, הוא יצא כמנצח וכעת  ,העקשן ביותר בהיסטוריה במדבר. אבל

סוף, כאשר  מיד אחרי חציית ים למעשה שני שירים של משה ולא אחד. הראשון, מופיע יש

. השיר השני מופיע מאוחר יותר (1-19 וקיםו פס"ספר שמות פרק ט) 80משה היה סביב גיל 

שירת האזינו , , הוא פוצח בשירה נוספת120שנות נדודים במדבר, כאשר משה בגיל  40אחרי 

, המובטחתכנס אל הארץ י. למרות שמשה לא הורשה לה(ב"ספר דברים פרק ל) המפורסמת

הוא הילל את אלוהים ושר לו שיר הלל. מפאת חוסר זמן לא נקרא את שתי השירות הללו 

איזה מבין שתי השירות האלה  ,דאי עולה השאלה הלגיטימית בליבכםשל משה, אבל בוו

 ישירו הקדושים בשמיים? האם השירה הראשונה? השניה? שתיהן?

 

אומר דברים דומים  בספר דברים ב"פרק לשל  4 וקפס ,קשה לדעת בוודאות. בשירה השניה

ר לשירה בספר ההתגלות: " יק וְיָָשָ֖ וֶל ַצִדִּ֥ ין ָע֔ ל ֱאמּונָ֙ה וְֵאִ֣ ט ֵאֵ֤ יו ִמְשָפָּ֑ י ָכל־ְדָרָכָ֖ ים ָפֳע֔לֹו ִּכִּ֥ ַהצּו֙ר ָתִמִ֣

; ֶצֶדק וֱֶאֶמת גְדֹולִים וְנְִפלִָאים ַמֲעֶשיָך, יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות: "”3שזה דומה לכתוב בפס'  ."ֽהּוא

 ְדָרכֶיָך, ֶמלְֶך ַהגֹויִם.".
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ָ " :)עדות( אלוהים אומר למשה ששירתו תיזכר לעד 21בדברים לא'  ,בנוסף אן י־ִתְמֶצֶ֨ ָהיָה ִּכֽ ְְ֠  ו

ֹו ִּכ   י זְַרעָּ֑ ח ִמִפִ֣ א ִתָשַכָ֖ ִֹּ֥ י ל ד ִּכִּ֛ את לְָפנָי֙ו לְֵע֔ ֵֹ֤ ה ַהז ָענְָתה ַהִשיָרֶ֨ ְְ֠ ֹות ַרבֹו֮ת וְָצרֹו֒ת ו ְעִתי ֶאת־אֹ֜תֹו ָרעִ֣ י יַָדִ֣

ּנּו ֶרם ֲאִביֶא֔ ּוא עֶֹש֙ה ַה֔יֹום ְבֶטִ֣ ר הֵ֤ ְעִתי׃" יְִצ֗רֹו ֲאֶשֶ֨ ר נְִשָבֽ ֶרץ ֲאֶשִּ֥  ֶאל־ָהָאָ֖

ישוע המשיח! איפה  ,את שירת משה אלא גם את שירת השהשים לא שרים רק אבל הקדו

 בו ישוע שר מלבד רמז אחד חשוב.על שירת ישוע? אז לי לפחות לא ממש זכור מקום  כתוב

במתי  עם תלמידיו להר הזיתים, כתוב לפני שיצא ישוע רגעו ,מיד לאחר הסעודה האחרונה

 "ַהר ַהזֵיִתים. יְָצאּו ֶאל  ּו ֶאת ַהַהלֵל לְַאַחר ֶשָשר" :30כו' 

 

בדרכו להיתפס על ידי השומרים ולהילקח אל  ,פני שישוע יצא ישר אל עין הסערהממש ל

רומנטית" של עמידה  "תמונה על קודם הזכרתיהצלב, הוא הוביל את תלמידיו בשירי הלל! 

שמעניין הוא שרגע לפני שישוע נתפס אבל מה אז הנה התמונה החזקה ביותר.  ,באש הצורפת

רגע  וכאן בהתגלות ,הוא שר הלל ,תישפך עליו כוס זעמו של אלוהים עלינוונצלב על מנת ש

 הקדושים שרים את שירת השה! ,על המסרבים לקבל זאת לוהים נשפךלפני שזעם א

 

 ִהים וְִשיַרת ַהֶשה לֵאמֹר: וְֵהם ָשִרים ֶאת ִשיַרת מֶֹשה ֶעֶבד ֱאֹל"שירת הקדושים:  3-4 וקיםפס

ִמי לֹא יִיָרֲאָך,  גְדֹולִים וְנְִפלִָאים ַמֲעֶשיָך, יהוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות; ֶצֶדק וֱֶאֶמת ְדָרֶכיָך, ֶמֶלְך ַהגֹויִם.”

יָבֹואּו וְיְִשַתֲחוּו לְָפנֶיָך; ִּכי נִגְלּו  ִּכי ַאָתה לְַבְדָך ָקדֹוש; ֵהן ּכָל ַהגֹויִם יהוה, וְלֹא יִֵתן ּכָבֹוד לְִשְמָך?

 “"ִמְשְפֵטי ִצְדֶקָך.

 

מעניין שהשירה מתחילה  השירה הזו מהללת את אלוהים ונותנת לו את כל הכבוד לו הוא ראוי!

אנחנו  גדולים ונפלאים! ,גדול ומפליא ,יוחנן תיאר את האות שראה בשמים באותם מילים בהם

נפלא, צדק ואמת הן הוא וא גדול, ה :גלל כל התכונות שיש לו ולנו איןב מהללים את אלוהים

לה הן תכונות דרכיו והוא מלך הגויים! מה מהתכונות האלה אנחנו יכולים לנכס לעצמנו??? א

תכונות שעלינו להכיר בו. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לכל מיני וויכוחים , ובות של אלוהיםחש

ם עלמיניהם שמנסים להוכיח לנו שאין אלוהים וגם לבלבל אותנו  פילוסופיים עם אתאיסטים

האם הוא יכול לברוא אבן כזו  ,אם אלוהים הוא כל יכול כמו ,כל מיני שאלות פילוסופיות

בד"כ הייתי עונה את התשובה שקרוב לוודאי שהוא יכול אבל  ?גדולה שהוא לא יוכל להרים

, כתב ד"ר אנדי וודס, מורה כתובים שאני מעריךהוא לא רוצה. אבל לאחרונה קראתי משהו ש

ולכן חשוב שנכיר  ,התכונות האלה של אלוהים מגדירות אותו :הוא אמר משהו מאוד נכוןו

אותן. אלוהים הוא ריבון על הבריאה שלו ולכן הוא לא יכול לברוא משהו שייצא מחוץ 

ריבונות מלאה. באותה  הוא לא יברא אבן עליה לא תהיה לו לכן ,לריבונותו על הבריאה

באל העברים  הוא לא יכול לשקר וכך גם כתובולכן  ,אלוהים הוא אל של צדק ואמת המידה
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עלינו לפנות בראש ובראשונה לאלוהים, כי הוא היחיד שלעולם  אם אנחנו מחפשים אמת .18ו' 

 לא ישקר לנו ולעולם לא יאכזב אותנו.

 

אנחנו לא מכירים אותו? את האופי שלו ואת התכונות  איך נוכל לשיר לאלוהים שירי הלל אם

שלו? עלינו לדעת את אלוהים באמת דרך מערכת יחסים אישית ואינטימית ולא רק משמועות 

וזה טבעי לחלוטין שהם  ,וסיפורים עליו. הקדושים שרים לאלוהים שהוא מלך הגויים והעולם

איזה רגע עולם הועבר אליו! שרים לו את זה לאחר שהשופר השביעי נשמע והשלטון על ה

 נפלא זה יהיה להיות שם ולצפות במחזה המדהים הזה. 

 

עתידי. על אף שאלוהים כעת משום שמדובר בדבר  כולו נמצא בזמן עתיד 4 וקשימו לב שפס

ה'  יראךשואל "מי לא  4 קופס השלטון על העולם הזה עדיין נמצא בידיו של השטן.  ,ריבון

לירוא את אלוהים ולתת לו כבוד. רק אם  ,זוהי מטרת החיים שלנו ולא יתן כבוד לשמך?"

נעשה את זה, נזכה להגיע למעמד הזה של לשיר לאלוהים ולהיות בצד המנצח! אם אנחנו 

אנחנו מפספסים את הקריאה הגדולה ביותר  ים את אלוהים ונותנים כבוד לשמולא מהלל

 בחיים שלנו!

 

אנשים שהערכנו והערצנו, פעמים אנחנו שומעים על  כל כך הרבה ."כי אתה לבדך קדוש"

עצמנו כל  שפתאום נפלו, פתאום חטאו מאוד או פישלו בגדול ואנחנו מתחילים לשאול את

ים האם הכל אמיתי בכלל? אולי עבדו עלינו ואנחנו מאמינים באלוה ,מיני שאלות על האמונה

וש". רק אלוהים קדוש באמת. "אתה לבדך קד :אומר 4 וקמה פסהלא נכון? אבל שימו לב 

רק אלוהים לא טועה, רק על אלוהים עלינו להסתכל. אלוהים לעולם לא יאכזב אותנו, אבל 

ש"ֵהן ּכָל ַהגֹויִם יָבֹואּו וְיְִשַתֲחוּו לְָפנֶיָך; ּכִי נִגְלּו  כתוב 4 וקבהמשך פסש ושימו לב אנשים כן!

כזה שישלוט  ,שוע כמלך לייעוד הממשי שלו כמלךשל יִמְשְפֵטי ִצְדֶקָך". וזה מעבר מזהותו 

בעולם כולו, מירושלים במהלך מלכות אלף השנים ושאליו יגיעו כל הגויים להשתחוות. זכריה 

ים ַעל־" :16-17פס'  ד"זכריה ידברים דומים בספר אומר  ם ַהָבִאָ֖ ִ֔ ה ּכָל־ַהּנֹוָת֙ר ִמּכָל־ַהגֹוי ָ֗ וְָהי

ִם ג ַהֻסּֽכֹות׃ יְֽרּוָשָלָּ֑ ג ֶאת־ַחִּ֥ ָֹ֖ ֶלְ֙ך יְהוִָ֣ה ְצָב֔אֹות וְָלח ְשַתֲחֹו֙ת ְלֶמ֙ ה לְִהֽ י ָשָנִ֣ה ְבָשנָ֗ ר  וְָע֞לּו ִמֵד  ָהיָה ֲאֶשֶ֨ ְְ֠ ו

 ְ ֹות ו ֶלְך יְהוִָ֣ה ְצָבאָּ֑ ְשַתֲחֹ֔ות לְֶמָ֖ ם ְלִהֽ ִ֔ ּוָשלַ ֶר֙ץ ֶאל־יְרִ֣ ֹות ָהָא֙ ת ִמְשְפחֵ֤ ה ֵמֵאֶ֨ א־יֲַעֶל֜ ֹֽ ם יְִהיִֶּ֥ה ל א ֲעלֵיֶהָ֖ ִֹּ֥ ל

ֶשם׃"  ַהָגֽ

מלך העולם ולתת לו את הכבוד  די שנה לירושלים להשתחוות לישועכל הגויים יעלו מ ,כלומר

אם ידוע  שכל יושבי הארץ ישתחוו לו. עכשיו, ,היעוד שלו הזהות של ישוע וזה גםהראוי. זוהי 

למה לחכות ולא להתחיל כבר  ,אכן יקרהלנו שזו התכנית וזה הייעוד שלו ואנחנו בטוחים שזה 

 עכשיו?
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 5-8פסוקים 

ּוִמן ַהֵהיכָל יְָצאּו ִשְבַעת ַהַמְלָאכִים  6 ַאֲחֵרי כֵן ָרִאיִתי ּכִי נְִפַתח ֵהיכַל ִמְשּכַן ָהֵעדּות ַבָשַמיִם 5"

ַאַחת ֵמַאְרַבע  7 ֲחגֹורֹות זָָהב ַעל ֲחזֹוֵתיֶהם.נֹוְשֵאי ֶשַבע ַהַמּכֹות, לְבּוִשים ַבד ָטהֹור וְַצח וֲַחגּוִרים 

 ַהַחיֹות נְָתנָה לְִשְבַעת ַהַמלְָאכִים ֶשַבע ַקֲערֹות זָָהב ְמלֵאֹות זַַעם ָהֱאֹלִהים ַהַחי לְעֹולְֵמי עֹולִָמים.

יָכֹול ִאיש לְִהּכָנֵס ֶאל ַהֵהיָכל ַעד ֲאֶשר יִגְָמרּו וְַהֵהיכָל נְִתַמֵלא ָעָשן ִמּכְבֹוד ֱאֹלִהים וְֻעזֹו וְלֹא  8

 "ֶשַבע ַהַמּכֹות ֶשל ִשְבַעת ַהַמלְָאכִים.

 

ו שוב מקבלים הצצה וכאן אנחנ ,ואף נדמה שהם מתעצמים ,המחזות המדהימים לא נגמרים

רה אל אל משכן העדות בשמים! הפוקוס עובר מאותם קדושים שיצאו מן הצ ,להיכל השמימי

ההיכל השמימי, אשר ממנו המלאכים מוציאים את זעם האלוהים אשר יישפך מהקערות שהם 

ן: "18 א"בשמות ל תרד מהר סיני ובידיו לוחות הברינושאים. כשמשה י ה ּכְכַֹּלתֹ֙ו  וַיִֵתִ֣ ֶאל־מֶֹש֗

ת הָ  ִֹ֣ י לֻח י ְשֵנָ֖ ר ִסינַ֔ ר ִאתֹ֙ו ְבַהִ֣ ת לְַדֵבֵ֤ ים׃" הלוחותֵעד ֻ֑ ע ֱאֹלִהֽ ים ְבֶאְצַבִּ֥ ֶבן ּכְֻתִבָ֖ ת ֶא֔ ִֹ֣ נקראו לוחות  ֻלח

)שמות  העדות. בהמשך הלוחות היו בתוך ארון הברית אשר במקומות רבים נקרא ארון העדות

 . (50)במדבר א'  ואף המשכן נקרא משכן העדות (3מ' 

 

נו, כפי רתו על ליבאלוהים כתב את תו ,באצבע אלוהים על הלוחות. בהמשך העדות נכתבה

וכעת עדותו של אלוהים כתובה על ליבנו. המשכן השמימי כולו  א"שירמיהו אומר בירמיהו ל

ייצא השלב האחרון והסופי במשפטו  ,של אלוהים ומן המשכן השמימי הזהמספר את עדותו 

אלוהים של אלוהים על העולם. מן ההיכל יצאו שבעה מלאכים הנושאים שבע מכות. 

וזו לא תהיה  ,במלאכים על מנת להוציא לפועל את המשפט שלו על הארץ משתמש כאן

 הפעם הראשונה. 

 

גם המשפט על סדום ועמורה יצא לפועל על ידי מלאכים ויש לנו דוגמאות נוספות. אלוהים 

עצמו. לפעמים הוא שולח שליחים למשימותיו השונות, על אף שאין לו בעיה לעשות זאת ב

ולכל אחד מאיתנו יש דרך לשרת את אלוהים,  ,ליחויות מסוימותלש ,אותנו ,גם שולח אנשים

אבל אם נשמור על הקשר הקרוב עם  ,שימה. זה אמנם לא תמיד מיד ברוריש קריאה ומ

מה אלוהים נדע מה הקריאה שלו אלינו בכל זמן נתון.  והים ונלמד לשמוע את קולו אלינואל

 קורא לך לעשות?

 

ר וצח וחגורים חגורות זהב על חזותיהם. זהו תיאור דומה כתוב שהמלאכים לבושים בד טהו

המלאכים מזדהים לחלוטין עם ישוע, שומרים על  .13בהתגלות א' מאוד למראהו של ישוע 

את הקריאה שלו אליהם. ואז אנחנו קוראים למלא טהרתם לפניו ויוצאים לבצע את משימתם ו
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. מדובר באחת מהחיות את שבע קערות הזעםשאחת מהחיות נתנה לשבעת המלאכים 

. אבל הפרט היותר מעניין 6-8העומדות לפני כס האלוהים ועליהן קראנו בפרק ד' בפסוקים 

הוא שלא מדובר היה בסתם קערות, אלא בקערות הנושאות את זעמו של אלוהים החי לעולמי 

כנראה שלזהב יש חשיבות רבה,  עולמים ושהקערות האלה עשויות מזהב! למה זה חשוב לנו?

הארצי  אחרת יוחנן לא היה טורח לציין את זה. אנחנו יודעים שחלק גדול מהכלים במקדש

שדברים חשובים מאוד בעיני אלוהים, נשמרים או מתבצעים על  זהב. זה מעיד על כךהיו מ

 ידי כלים מזהב ושיש לך חשיבות. 

 

ב ומיוחד ושאין לזלזל בו. בנוסף אנחנו זה מראה על כך שזעמו של אלוהים הוא דבר חשו

חשוב: "וְכֲַאֶשר לַָקח אֹותֹו נְָפלּו ַאְרַבע ַהַחיֹות  פרט מאוד 8 וקבהתגלות פרק ה' פסקוראים 

וְֶעְשִרים וְַאְרָבָעה ַהזְֵקנִים לְִפנֵי ַהֶשה, ּולְכָל ֶאָחד נֵֶבל וְַקֲערֹות זָָהב ְמלֵאֹות ְקטֶֹרת ֲאֶשר ִהיא 

זה ות זהב לפני אלוהים. תפילותינו נשמרות כקטורת בתוך קער ,כלומר ."לֹות ַהְקדֹוִשיםְתפִ 

כמה חשובות התפילות שלנו לאלוהים. דיברנו על כך רבות בפעם הקודמת ואסור  מדגיש

 להמעיט מערכן ומחשיבותן של התפילות. 

 

ם אקערות זהב, וב אם עבודת המקדש נעשתה בכלי זהב ואם זעם אלוהים נשמר ,למעשה

כנראה שהדברים בעלי חשיבות וערך דומים ושהם חשובים  ,תפילותינו נשמרות בקערות זהב

 מאוד לאלוהים ולנו!

 

רבים חושבים שזעמו של אלוהים מתחיל להישפך רק עכשיו עם הקערות, אך זה לא נכון 

העוצמה מתגברת  פשוט. וןם מתחיל להישפך עם החותם הראשוכבר ראינו שהזעם של אלוהי

היא ת'ומוס והיא  7 וקבפס מילה זעם ביוונית הכתובהה בהדרגה ואנחנו עכשיו מגיעים לשיא.

של  שונה מהמילה זעם הנמצאת במקומות אחרים. היא מציינת למעשה התפרצות אדירה

שזהו זעמו של אלוהים שפך. כתוב יכעס. זה מה שמצפה לעולם כאשר הקערות יתחילו לה

עולמי אלוהים. זהו אופיו של אלוהים וזה גם מעודד אותנו, כי כפי שראינו בפעם הקודמת החי ל

אנחנו הכלה של ישוע ואותנו אלוהים לא ייעד  ,כל הלימוד שלנו על ספר ההתגלות ולאורך

כך גם אלוהים יגן על הקהילה  ,ים הגן על נוח בתיבה מפני המבוללזעם הבא! כמו שאלוה

 . מהזעםמפני שבע שנות הצרה הגדולה אשר הן כולן חלק  ,שלו מפני הזעם הזה

 

ישוע!  משיחהבואו של אלא כדי לצפות ל ,המשיח-צרבואו של אנחנו לא כאן כדי לצפות ל

 לנצח.  ,יתו גם אנחנו נהיה לעולמי עולמיםא
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, בו ההיכל נתמלא בעשן. העשן מציין את נוכחותו ואת כבודו של 8 וקואז אנחנו מגיעים לפס

את נוכחותו מייצג  ,וא כמו הענןבפעם הקודמת והעשן האלוהים בהיכל! דיברנו רבות על הענן 

בקהילה שלנו מתמלא  ,ו רוצים לראות את ההיכל הזה כאןואת כבודו של אלוהים. כמה היינ

עשן מהסוג שלא יחנוק אותנו ולא יפעיל את אזעקת האש באולם! אני מאמין  ,בעשן

 כה לראות את זה על בסיס יומיומי!שבמלכות האלף נז

 

למה?  להיכל עד אשר יגמרו שבע המכות. כנסיכתוב שאיש לא יוכל לה 8 וקבסוף פס ,אבל

כי נוכחותו של אלוהים תהיה כה חזקה בתוך ההיכל שאיש לא יוכל להתקרב! המילה איש 

 לא השמימייםאפילו היצורים  ,שהכוונה היא ששום דבר, שום יצורבעברית קצת מטעה משום 

 להיכל בזמן ששבע המכות יפלו על הארץ. להיכנסיוכלו 

 

לא יוכלו לחזור להיכל  זהב ואשר יצאו מן ההיכלקערות ה אפילו אותם מלאכים הנושאים את

 עד תום משימתם, משום שנוכחותו המלאה, הקדושה והזועמת של אלוהים ממלאת אותו. 

 

של אלוהים על  ש כמה כואב יהיה משפט זעמוקשה לנו לדמיין עוצמה שכזו, אך זה רק מדגי

 מתוך הידיעה שיר הודיה לאלוהים,מסר כזה אמור למלא את ליבנו ב ,העולם. מהצד השני

שכל הזעם הזה לא יהיה מופנה אלינו. עלינו לעשות הכל כדי לעודד אנשים סביבנו להאמין 

שלו אלינו בכך שהושיע אותנו על החסד המופלא  ,היוושע ולהודות לאלוהים יום יוםבכך וגם ל

 ושנתן לנו פטור מהמשפט הזה.

 

 הללויה!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


