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 רד אהרו� הונורו�'מאת ריצ

 הנמצא בתורה ו האית� של אלהי�דברהיהודי� המשיחיי� המאמיני� בישוע מאמיני� בכל לב� ב

היהדות היהדות היהדות היהדות הזרמי� הרבי� האח רי� של , אול�.  המגלה בברור ובקול ר� את ישוע המשיח, �"ובתנ

ה� מעניקי� אמו� וער�  ; כמקור הידע היחיד אינ� משתמשי� בדבר אלהי� הקדוש והאית� הדתיתהדתיתהדתיתהדתית

, המשנה, תלמודכגו� ה, לדברי� ולפרשנויות ממקורות רבי� אחרי�, רבי� לחכמת בני האד�

ומשאירי� במקרי� רבי� א ת דבר אלהי� הכתוב מאחור בלומד� את ', המסורת שבעל פה וכו

 בכתבי מלראות את משיח� מתגלהעובדה זו גרמה למסווה המעוור אות� . הכתבי� האחרי� הללו

בדבר בדבר בדבר בדבר היהדות הרבנית ופרשנות הרבני� המירה את האמונה העמוקה ,  שנה2000במש� כ. הקודש

 .ומסרו עבור ו את חייה� אותו נצרו אבו תינו , � לבדו� לבדו� לבדו� לבדואלהיאלהיאלהיאלהי

לרבי� מהיהודי� הדתיי� המצייתי� לדברי הרבני� נאמר כי רק הרבני�  י כולי� להבי� את , כמו כ�

וה� , ה� אינ� יכולי� להבי� את הכתובי� בכוחות עצמ�; של כתבי הקודש" המשמעות האמיתית"

 .ונה של הכתובצריכי� לגשת לרב כדי להבי� את המשמעות הנכ

למדי את . אל תמסרי את עתיד� הנצחי בידי רב שאינו מכיר באמת את אלהי�! עורי ישראל הדתית

ָעָפר ָיִקיצ2 ֵאֶ/ה ְלַחֵ*י ע1ָל� ְוֵאֶ/ה -ְוַרִ,י� ִמְ*ֵ(ֵני 'ְדַמת. "והחליטי בעצמ�, כתבי הקודש בעצמ�

 .'ב: ב"דניאל י" ַלֲחָרפ1ת ְלִדְרא�1 ע1ָל�

 ?צד יכול האד� להכיר באמת את אלהי� ולקבל חיי נצחכי

הקהילות היהודיות הדתיות א� משמיטות קטעי� תנכיי� משיחיי� מסוימי� מקטעי ההפטרה 

בהתא� להחלטת , וקטעי� נבחרי� אחרי�, ג"כגו� ישעיהו נ, הנקראי� מדי שבוע בבית הכנסת

המושמטי� באופ� , � קטעי�מחשש שחסידיה� נלהבי הרוח יבחינו בבירור באות, הרבני�

 "!את� יודעי� מי"מזכיר את , רחמנא לצל�, אשר, "מישהו"ב, סלקטיבי

הול� הול� הול� הול� כיצד יכולי� אנו להיות מופתעי� כאשר אנו רואי� את העול� היהודי . אי� זה מפתיע, א� כ�

, למרות שיהססו להודות בכ�, משו� שאפילו היהודי� החילוניי�?  באופ� קולקטיבישוללשוללשוללשולל

� במידה רבה מהאמונות הכוזבות ומהדעות הקדומות שיורשי� ה� ממורשת� היהודית מושפעי

 .'ד: 'שמות כ" ִרֵ,ִעי�-ִ(ֵ/ִ(י� ְוַעל-ָ,ִני� ַעל-ֹ� 7בֹת ַעל 6ֵֹקד ֲעו. "הדתית



שאלהי� עצמו משו� , הקהילה היהודית הפכה לעיוורת ואינה יכולה להכיר את אלהיה ואת משיחו

ִ(ְמע2 ָ(מ1ַע  ַו*ֹאֶמר ֵלְ� ְו7ַמְר9ָ ָלָע� ַה8ֶה: "'י-'ט: 'בישעיהו ו, ואה שדבר זה יתרחשמסר לנו את הנב

ִיְרֶאה ְבֵעיָניו - �6ֶ ָהָע� ַה8ֶה ְו7זְ ָניו ַהְכֵ,ד ְוֵעיָניו ָהַ(ע-ַהְ(ֵמ� ֵלב :9ֵָדע2 -9ִָבינ2 2ְרא2 ָרא1  ְו'ל-ְו'ל

ֵאֵלְ� . "'ב: ו"ישעיהו ס" ְ:ָבִרי-ְוָחֵרד ַעל...ֶזה 'ִ,יט -ְוֶאל". "ָבב1 ָיִבי� ָוָ(ב ְוָרָפא ל21ְב7ְזָניו ִיְ(ָמע 2ְל

 .ו"ט: 'הושע ה..."  ָלֶה� ְיַ(ֲחר>ְנִניַ,ַ;רַ,ַ;רַ,ַ;רַ,ַ;ר   2ִבְק(2 ָפָניֶיְאְ(מ2ֶיְאְ(מ2ֶיְאְ(מ2ֶיְאְ(מ2-ַעד ֲאֶ(רְמק1ִמי -7(2ָבה ֶאל

ִ=י ח1ְ(ִבי� '�9ֶ , '�9ֶ ח1ְקִרי� ֶאת ַהְ=ת2ִבי�: "...ישוע עצמו אמר לקהילה היהודית את האמת הזו

ְ=ֵדי ֶ(ִ*ְהי2 ָלֶכ� ְ=ֵדי ֶ(ִ*ְהי2 ָלֶכ� ְ=ֵדי ֶ(ִ*ְהי2 ָלֶכ� ְ=ֵדי ֶ(ִ*ְהי2 ָלֶכ� ְוִא/2 '�9ֶ ֵאיְנֶכ� ר1ִצי� ָלב1א ֵאַלי . ְוֵה� ַהְ<ִעיִדי� ָעַלי; ֶ(ֵ*( ָלֶכ� ַחֵ*י ע1ָל� ָ,ֶה�

 .'מ-ט"ל: 'יוחנ� ה"! ַחִ*י�ַחִ*י�ַחִ*י�ַחִ*י�

, ֶ(ֵ=� ִא� ֵאיְנֶכ� ַמֲאִמיִני� ִ=י ֲאִני ה2אֶ(ֵ=� ִא� ֵאיְנֶכ� ַמֲאִמיִני� ִ=י ֲאִני ה2אֶ(ֵ=� ִא� ֵאיְנֶכ� ַמֲאִמיִני� ִ=י ֲאִני ה2אֶ(ֵ=� ִא� ֵאיְנֶכ� ַמֲאִמיִני� ִ=י ֲאִני ה2א; ֶ(9ָמ2ת2 ַ,ֲחָטֵאיֶכ�ַמְר9ִי ָלֶכ� ָלֵכ� 7...']: ישוע[7ַמר ָלֶה� "

 .ד"כ-ג"כ: 'יוחנ� ח!" 'מ1ת 9ָמ2ת2 ַ,ֲחָטֵאיֶכ�מ1ת 9ָמ2ת2 ַ,ֲחָטֵאיֶכ�מ1ת 9ָמ2ת2 ַ,ֲחָטֵאיֶכ�מ1ת 9ָמ2ת2 ַ,ֲחָטֵאיֶכ�] מושיעכ� ומשיחכ� המובטח[

2ִָני�" : ד"לוקס כ"  ֵאָליו ְ,ָכל ַהְ=ת2ִבי�ה2א ֵהֵחל ִמ<ֶֹ(ה  2ִמָ=ל ַהAְִביִאי� 2ֵבֵאר ָלֶה� ֶאת ַהְ:ָבִרי� ַהְמכ>

 .ז"כ

ָצִריְ� ֶ(ִ*ְתַקֵ*� ָ=ל ַהָ=ת2ב : ֵאֶ/ה ְ:ָבַרי ֲאֶ(ר ִ:ַ,ְר9ִי ֲאֵליֶכ� ְ,ע1ד ֶ(ָהִייִתי ִעָ<ֶכ�': ה1ִסי� ְו7ַמר ָלֶה�"

, ָ=ְ� ָ=ת2ב': ָב� ְלָהִבי� ֶאת ַהְ=ת2ִבי� ְו7ַמר ָלֶה�7ז 6ַָתח ֶאת ְלָב. ' ְ,ת1ַרת מֶֹ(ה 2ַבAְִביִאי� 2ַב9ְִהִ/י�ָעַלי

ְכַרז 9ְ(2ָבה 2ְסִליַחת ֲחָטִאי� ְלָכל ַה1Cִיי� , ֶ(ַהָ<ִ(יַח ִיְס,ֹל ְוָיק�2 ִמ� ַהֵ<ִתי� ַ,*�1 ַהBְִליִ(י 2ִבְ(מ1 9>

 .ז"מ-ד"מ: ד"לוקס כ." 'ָהֵחל ִמיר2ָ(ַלִי�

אשר , מלבד אד� אחד, ריה לא הגשי� ולו אחת מ נבואות תנ כיות משיחיות אלהא� אד� בהיסטו

אות� ל א יכול א� אד� , ואולי א� מאות  מנב ואות תנכיות אלה, חייו כבר הגשימו עשרות   רבות

,   לרפא אותנו ולהושיע אותנו מחטאינ ו, אשר בא לעול� לאהוב אותנו, שהוא אלהי�שהוא אלהי�שהוא אלהי�שהוא אלהי�משו� , להגשי�

 .בוראנובוראנובוראנובוראנו� חיי נצח עולהביאנו אלי 

 !והוא ישוע, המשיח בא

  .והחליטו בעצמכ�, �"הנמצאות בתורה ובתנ,  מנבואות חשובות אלה70קראו יותר מ, עתה


