כיצד ייתכ שישראל היהודייה אינה מכירה את אלהיה?
מאת ריצ'רד אהרו הונורו
היהודי המשיחיי המאמיני בישוע מאמיני בכל לב בדברו האית של אלהי הנמצא בתורה
ובתנ" ,המגלה בברור ובקול ר את ישוע המשיח .אול ,הזרמי הרבי האחרי של היהדות
הדתית אינ משתמשי בדבר אלהי הקדוש והאית כמקור הידע היחיד; ה מעניקי אמו וער
רבי לחכמת בני האד ,לדברי ולפרשנויות ממקורות רבי אחרי ,כגו התלמוד ,המשנה,
המסורת שבעל פה וכו' ,ומשאירי במקרי רבי את דבר אלהי הכתוב מאחור בלומד את
הכתבי האחרי הללו .עובדה זו גרמה למסווה המעוור אות מלראות את משיח מתגלה בכתבי
הקודש .במש כ 2000שנה ,היהדות הרבנית ופרשנות הרבני המירה את האמונה העמוקה בדבר
אלהי לבדו ,אותו נצרו אבותינו ומסרו עבורו את חייה.
כמו כ ,לרבי מהיהודי הדתיי המצייתי לדברי הרבני נאמר כי רק הרבני יכולי להבי את
"המשמעות האמיתית" של כתבי הקודש; ה אינ יכולי להבי את הכתובי בכוחות עצמ ,וה
צריכי לגשת לרב כדי להבי את המשמעות הנכונה של הכתוב.
עורי ישראל הדתית! אל תמסרי את עתיד הנצחי בידי רב שאינו מכיר באמת את אלהי .למדי את
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כיצד יכול האד להכיר באמת את אלהי ולקבל חיי נצח?
הקהילות היהודיות הדתיות א משמיטות קטעי תנכיי משיחיי מסוימי מקטעי ההפטרה
הנקראי מדי שבוע בבית הכנסת ,כגו ישעיהו נ"ג ,וקטעי נבחרי אחרי ,בהתא להחלטת
הרבני ,מחשש שחסידיה נלהבי הרוח יבחינו בבירור באות קטעי ,המושמטי באופ
סלקטיבי ,ב"מישהו" ,אשר ,רחמנא לצל ,מזכיר את "את יודעי מי"!
א כ ,אי זה מפתיע .כיצד יכולי אנו להיות מופתעי כאשר אנו רואי את העול היהודי הול
שולל באופ קולקטיבי? משו שאפילו היהודי החילוניי ,למרות שיהססו להודות בכ,
מושפעי במידה רבה מהאמונות הכוזבות ומהדעות הקדומות שיורשי ה ממורשת היהודית
הדתיתֵֹ 6" .קד עֲוֹ 7בֹת ַעל,ָ -נִי ַעל)ִ /ֵ )ִ -י ו ְַעלִ -ר ִֵ ,עי" שמות כ' :ד'.

הקהילה היהודית הפכה לעיוורת ואינה יכולה להכיר את אלהיה ואת משיחו ,משו שאלהי עצמו
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ָה ֵחל ִמ ָ
א אד בהיסטוריה לא הגשי ולו אחת מנבואות תנכיות משיחיות אלה ,מלבד אד אחד ,אשר
חייו כבר הגשימו עשרות רבות ,ואולי א מאות מנבואות תנכיות אלה ,אות לא יכול א אד
להגשי ,משו שהוא אלהי ,אשר בא לעול לאהוב אותנו ,לרפא אותנו ולהושיע אותנו מחטאינו,
ולהביאנו אלי חיי נצח ע בוראנו.
המשיח בא ,והוא ישוע!
עתה ,קראו יותר מ 70מנבואות חשובות אלה ,הנמצאות בתורה ובתנ" ,והחליטו בעצמכ.

