
  ?האם מישהו ילחץ על הכפתור

של  להקת  טיפקס  ספג  ביקורות  ממארגני ,  "כפתור  אדום",  השיר  שייצג  את  ישראל  בתחרות  האירוויזיון

ייתכן  כי .  אך  עתה  אושרה  השתתפותו  בתחרות  בהלסינקי,  לטענתם"  פוליטי  מדי"האירוויזיון  בשל  היותו  

  !ו ראויות לדיון אף טרם התחרותשיר זה זכה כבר בתחרות משום שהוא השיר הראשון שמילותי

  :להלן תרגום כמה ממילות השיר שנכתבו באנגלית

  אם מישהו יטעה, העולם באימה מלא"

  .הוא יפוצץ אותנו הישר אל העולם הבא

  ,ישנם כמה מנהיגים מטורפים המנסים להתחבא ולשטות בנו

  .עם נכונות שטנית וטכנולוגיה להרע

  ...תורילחצו על הכפ, הם ילחצו על הכפתור

  ...הרחובות באלימות מלאים, כולם סובלים

  .אני רוצה לראות את הפרחים מלבלבים, ואני איני רוצה למות

  .איני רוצה ללכת קפוט קבום

  ...סתם לשבת לי בשמש, רוצה ליהנות, ואיני רוצה לבכות

  ..."הסיוט הזה ארוך מדי, חי-ענה לי אל, אוי לי, אוי לי

 זה  פוליטי,  פוליטי  לא  הוא  שהשיר  יודע  אני:  "אשר  חיבר  את  השיר  אמר,  קובי  אוז,  מנהיג  להקת  טיפקס

 באופן  האנושי  המצב  על  מדבר  השיר...  במלחמה  הסכנה  מפני  מתריע  השיר...  .אחד  צד  על  תחת  לתפוס

 הרצון  על  שיר  זהו..  .העולם  ובכל  בארץ  להיות  יכול  זה  ...מדי  גדול  לכוח  גישה  יש  למיעוט  שבו,  כללי

  ..."הזה בעולם להיות התאווה על, הפרחים את ולהריח לחיות

סכינים ,  כמו  גם  אנשים  מטורפים  ברחובות  הנושאים  רובים,  מנהיגים  מטורפים  אכן  נמצאים  בכל  מקום

אך .  החיזבאללה  והאסלאם  הקיצוני,  החמס,  ישראל  במיוחד  נמצאת  בסכנת  השמדה  מידי  איראן.  ופצצות

 ָהָאֶרץ ָמְלָאה"ימים  אלה  הם  כימי  נח  בהם ,  ק  במזרח  התיכוןבעולם  כולו  ולא  ר,  אין  זה  משנה  היכן  תביט

  ).א"י', ה: 'בראשית ו ("ַהּיֹום-ָּכל ַרע ַרק ִלּבֹו ַמְחְׁשבֹת ֵיֶצר-ְוָכל", "ָחָמס

 ?האם מישהו ילחץ על הכפתור, אם כן «

 ?האם נשב בשמש ונהנה «

 ?חי יש תשובה-האם לאל «

 

  ?האם מישהו ילחץ על הכפתור



קטעים  אחדים  המדברים  אודות  עת  זו  הם .  בקץ  עידן  זה  תבוא  עת  צרה  מיוחדת  במינה,  על  פי  הנביאים

ב אנו קוראים שירושלים "בזכריה י. ד"י-ב"זכריה י, ב"דניאל י, ט"ל-ח"יחזקאל ל', ירמיהו ל, ד"ישעיהו כ

בעת  כזו  יבוא  אדני .  תהיה  מוקד  תשומת  הלב  של  העולם  וכי  האומות  תיאספנה  אל  ירושלים  למלחמה

 ַההּוא-ַּבּיֹום ַרְגָליו ְוָעְמדּו: ְקָרב  ְּביֹום ִהָּלֲחמֹו ְּכיֹום ָהֵהם ַּבּגֹוִים ְוִנְלַחם יהוה ְוָיָצא": צילנו מהשמדהלה

 ָהַעִּמים-ָּכל-ֶאת  ְיהָוה  ִיּגֹף  ֲאֶׁשר  ַהַּמֵּגָפה  ִּתְהֶיה  ְוזֹאת...  ִמֶּקֶדם  ְירּוָׁשַלִם  ְּפֵני-ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֵּזיִתים  ַהר-ַעל

" ְּבִפיֶהם ִּתַּמק ּוְלׁשֹונֹו ְבחֵֹריֶהן ִּתַּמְקָנה ְוֵעיָניו ַרְגָליו-ַעל עֵֹמד ְוהּוא ְּבָׂשרֹו ְירּוָׁשָלִם ָהֵמק-ַעל ָצְבאּו ֶׁשרֲא

קץ  עידן  זה  יהיה .  יש  הטוענים  כי  תיאור  זה  מזכיר  את  השפעתו  של  פיצוץ  גרעיני.  ב"י',  ד-'ג:  ד"זכריה  י

  .משמעות הדבר הייתה קץ כל חי עלי אדמות,  קיצר אלוהים את הימים ההםללא ספק עת צרה כזו שלולא

  ?האם נשב בשמש ונהנה

זוהי  גם  גישתם  לחיים .  אפיקורס,  הייתה  משנתו  של  הפילוסוף  היווני  הקדום"  אכול  ושתה  כי  מחר  נמות"

יננו  יודעים משום  שא,  הבה  נהנה  כמה  שיותר  כל  עוד  אנו  יכולים.  של  מיליוני  אנשים  ברחבי  העולם  כיום

האם אנו סתם נרקבים ? האם המוות הוא הסוף? ומה אז. מחר או יום אחד נמות. כמה זמן נותר לנו ממילא

  ?באדמה או שמא יש דבר מה מעבר לכך

  ?חי יש תשובה-האם לאל

מעניין  לציין  כי  הר  הזיתים ?  למי  הוא  מתכוון,  אם  כן,  הנביא  זכריה  דיבר  על  אדני  העומד  על  הר  הזיתים

שם  נתן  את  דרשתו  אודות  הדברים  שיתרחשו  בקץ  עידן .  חלק  חשוב  מאוד  בשירותו  של  ישוע  המשיחהיה  

הדברים  שאמר  תואמים  בדיוק  את  דבר  הנביאים  אודות  המצב  בעולם .  זה  בימים  שטרם  ביאתו  השנייה

 ַעד  ְלגֹוִיים  סִמְרָמ  ִּתְהֶיה  ִוירּוָׁשַלִים".  שמעמדה  של  ירושלים  ישתנה,  בין  היתר,  הוא  אמר.  טרם  יום  יהוה

הוא אמר שאנשים יחששו מן הדברים שיתרחשו על הארץ . ד"כ: א"לוקס כ".  ַהּגֹוִיים  ִעּתֹות  ִיָּמְלאּו  ֲאֶׁשר

הוא אמר שהימים יהיו כימי נח אשר בם . ה"כ: א"לוקס כ. "ְוַגָּליו ַהָּים ִמַּגַעׁש ... ַלּגֹוִיים ְמצּוָקה"משום ה

, גוי  יקום  על  גוי  וממלכה  על  ממלכה,  הוא  אמר  שהמלחמות  תרבינה.  ו"כ:  ז"לוקס  י.  מלאה  הארץ  חמס

  .א"י-'י: א"לוקס כ. וירבו אסונות הטבע

הוא  גם  עלה  השמיימה  מהר  הזיתים  לאחר  שמילא  את  הנבואות  אודות  העבד  הסובל  בכך  שמת  כקורבן 

 ָעָליו  ְׁשלֹוֵמנּו  מּוַסר  ֹנֵֹתינּו ֵמֲעו  ְמֻדָּכא  ִמְּפָׁשֵענּו  ְמחָֹלל  ְוהּוא".  עבור  חטאי  העולם  וקם  מן  המתים

 ִנְגַזר  ִּכי...  ֻּכָּלנּו  ֹן ֲעו  ֵאת  ּבֹו  ִהְפִּגיַע  ַויהוה  ָּפִנינּו  ְלַדְרּכֹו  ִאיׁש  ָּתִעינּו  ַּכּצֹאן  ֻּכָּלנּו:  ָלנּו  -ִנְרָּפא  ּוַבֲחֻבָרתֹו

', ו-'ה:  ג"ישעיהו  נ"  ָיִמים  ַיֲאִריְך  ֶזַרע  ִיְרֶאה  ֹוַנְפׁש  ָאָׁשם  ָּתִׂשים-ִאם...  ָלמֹו  ֶנַגע  ַעִּמי  ִמֶּפַׁשע  ַחִּיים  ֵמֶאֶרץ

  .'י', ח

 ָיבֹוא ּבֹוא -- ַהָּׁשַמְיָמה ֵמֲעֵליֶכם ִנָּׂשא ֲאֶׁשר ֶזה ֵיׁשּוַע": אמר מלאך לתלמידיו, כאשר  עלה  ישוע  השמיימה

מר  ישוע  שב  אל  הר  הזיתים כלו.  א"י:  'מעשי  השליחים  א  ."ַלָּׁשַמִים  עֹוֶלה  אֹותֹו  ֶׁשְרִאיֶתם  אֶֹפן  ְּבאֹותֹו

  .הוא האחד אותו ראה זכריה כאדני העומד על הר הזיתים, אם כן, באחרית הימים



לא  תעזור  לנו  ביום  זה  או  אם  נמות  טרם  יגיע ,  "אכול  ושתה  כי  מחר  נמות",  הפילוסופיה  היוונית  העתיקה

 הּוא ָּכֵעת ַאְך, ַהַּבֲעְרּות ֵמִעּתֹות םִהְתַעֵּל ָאְמָנם ֱאלִֹהים": אמר שאול, בדברו אל היוונים באתונה. יום זה

 ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ְיֵדי-ַעל  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִלְׁשּפֹט  יֹום  ָיַעד    ֶׁשֵּכן,ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחזֹר  ָמקֹום  ְּבָכל  ָאָדם  ְּבֵני  ָּכל  ַעל  ְמַצֶּוה

  .א"ל-'ל: ז"שליחים י מעשי ה".ַהֵּמִתים ִמן אֹותֹו ַּבֲהִקימֹו ַלּכֹל הֹוָכָחה ְוִהְמִציא, ִמָּנה

שירה של ישראל . אנו חיים בימים בהם סביבנו מתגשמות הנבואות אודות ביאתו השנייה של ישוע המשיח

או  שמא ,  האם  נשרוד.  חי  את  התשובה  לשאלה  עמה  מתמודד  המין  האנושי  כולו-לאירוויזיון  מבקש  מאל

ואמת  את  פרטי  הנבואות  התנכיות העובדה  ששאלה  זו  נשאלת  בתקופה  זו  בהיסטוריה  ת?  נפוצץ  את  עצמנו

משום דיוקן של הנבואות בדברן על ימינו אנו אל לנו להתעלם מהן אלא ללמוד . שנכתבו לפני אלפי שנים

  .  ישוע המשיח–עלינו ללמוד על האחד עליו הן מתמקדות , ואף חשוב מכך, אותן
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