
 !!!!מת כיהודימת כיהודימת כיהודימת כיהודי, , , , נולד כיהודינולד כיהודינולד כיהודינולד כיהודי! כתב הגנתי

 רד אהרו� הונורו�'מאת ריצ

 

אלהי� לא הוזכר . א� אחד מהורי לא האמי� באלהי�. אמי ואבי היו שניה� יהודי�. אני יהודי

והוריה� באו   , הורי נולדו שניה� בשיקגו. לא קראתי בכתובי� עד להיותי בוגר, כמו כ�, כלל בביתנו

עקרה משפחתי ללוס , 17בהיותי ב� , 1961בשנת . המועצות לשעברשבברית , מאודסה ומקייב

לס ע� תואר 'זמ� מה לאחר מכ� סיימתי את חוק לימודי באוניברסיטת לוס אנג. קליפורניה, לס'אנג

 .והתחלתי לעבוד בשדה הרפואה, בביולוגיה

התחלתי בפע� הראשונה ; הגיע לרשותי ספר כתבי הקודש, 29בהיותי ב� , 1973באביב של שנת 

, משו� שאלהי� התגלה בדירתי הקטנה. וספר אלהי� מדהי� זה לבש עבורי חיי�, '"לקרוא בתנ

ויצאו מ� הדפי� הישר אל תו' לבי הדואב , בעת שפסוקי� מסוימי� שקראתי לבשו למעשה חיי�

 . שלא חוויתי מעול� כזואהבהאהבהאהבהאהבה,  כה מדהימה ונפלאה ומלאת עוצמהאהבהאהבהאהבהאהבהע� , והפצוע

 !!!!אהבת אלהי�אהבת אלהי�אהבת אלהי�אהבת אלהי�

בעודי קורא ולומד את כתבי הקודש , יו� אחר יו�, והיא המשיכה, ויה זו הייתה כה נפלאהחו

אלהי� . החוויה ארכה כשלושה חודשי�. עד כי שינתה היא את חיי מ � הקצה אל הקצה, היהודיי�

בה , לא רציתי שחוויה  ז ו תס תיי� לעול�. ' אודות המשי ח"עצמו הראה לי פסוקי� כה  רבי� מהתנ

 משו� שאלהי� !!!!ללבוש חיי� באהבהללבוש חיי� באהבהללבוש חיי� באהבהללבוש חיי� באהבהבי� גר� לפסוקי� אלה אודות משיחנו המובטח אלהי הכתו

לעתי� נדמה היה כאילו אשאב אל תו' הפסוקי� הקדושי� והחיי� . ריפא אותי בעת שלימד אותי

 .באותה נקודה בהיסטוריה, ואחווה אות� כאילו הייתי ש�, הללו

 !הוא מילה חיה, דבר אלהי� כולו חי באמתדבר אלהי� כולו חי באמתדבר אלהי� כולו חי באמתדבר אלהי� כולו חי באמת

 המתעלה על כל האהבה אהבהאהבהאהבהאהבהקיימת או ש, לא ידעתי אפילו שאלהי� קיי�,   זוטר� חוויה 

אהבת אהבת אהבת אהבת אלהי� הראה לי שאהבת האד� היא כטיפה בי� לעומת , אכ�; המוגבלת הקיימת בבני האד�

 .והתעללות רבה בנערותי, חוויתי כה מעט אהבה בילדותי.  האינסופית אותה חוויתיאלהי�אלהי�אלהי�אלהי�

לאחר . ת ארבעת הספרי� הראשוני� של הברית החדשההדרי' אותי אלהי� לקרוא א, אזי

יכולתי לראות עתה , שהראה לי אלהי� עשרות רבות של נבואות תנכיות   אודות משיחנו  היהודי

וכי ישוע הוא אכ� , הבבירור כי חייו של ישוע שבברית החדשה היו התגשמות נבואות תנכיות אל

 ! משיחנו המובטח

 !אה לי ולימד אותי כל זאתהוא שהר, אלהי� חיי�, אלהי ישראל



בשעה שקראתי קטע ,  עמוק בתוכישלוש מילי� חיותונטע , אלהי� דיבר אלי בקול ר�, בעת זו

 "!!!!רעה את צאנירעה את צאנירעה את צאנירעה את צאני"מילי� שישנו את חיי לנצח , מספר הבשורה על פי יוחנ� שבברית החדשה

,  הדרכהבהיותי כעולל באמונתי באלהי� ונטול, 1973זמ� קצר לאחר חו ויה מדהי מה זו בשנת 

ונכ נסתי אל עול� , ה)לכתי שולל אל תו' עול� של אפלה רבה למש' תשע השני� הבאות

 !וניזוקתי עד מאד. סמי� ושדי�,  המיסטיקה ותורות המזרח

סובל מייסורי נפש  , על הגבעות הצופות על פאל� דזרט, במדבר קליפורניה, 1982בשנת , אזי

.  אשר העיר אותי תשע שני� קוד� לכ�'"לאלהי התנ ,זעקתי לאלהי� לעזרה, דמוניי� בלתי פוסקי�

החוויה ארכה שניות . חשתי שאני מתרומ� אל על, א' בהיותי ער לגמרי, בעוד עיניי עצומות, לפתע

והייתי מודע ג� שמי שהרי� , אד� המת על עמוד ע*נ תגלה לי חזו� של , ובהיותי מתרומ�. אחדות

 מצאתי ע צמי עומד בפני, כאשר פקחתי את עיניי. י�אותי אל על הזדהה ע� סבלי וייסורי הגדול

הזוהרת   שמשכ, משו� ההוד שנבע מכל ישותו, לא יכולתי לראות את פניו! אלהי השמיי�אלהי השמיי�אלהי השמיי�אלהי השמיי�, , , , אד�אד�אד�אד�

, הוא נ יגש אלי. זה חבש על ראשו מל'מל'מל'מל' שכתר ה זהב הפשוטיכולתי לראות רק את ; והדרוהדרוהדרוהדר    הודהודהודהודבבבב

מצאתי עצמי , לאחר מכ�. לא נאמרהא� מילה . ועט� באהבה את כתפיי בגלימה אדומה כארגמ�

ידעתי מה אלהי� קורא לי עתה לעשות , כמו כ�; וכי נרפאתי, ידעתי כי השתניתי. שוב במדבר

 .גיליתי כי דוד המל' כתב אודות אד� זה בספר התהלי�, זמ� מה לאחר מכ�. עבורו

   'י:ד"תהלי� כ    "!"!"!"!ֶמֶלְ' ַהָ-ב+דֶמֶלְ' ַהָ-ב+דֶמֶלְ' ַהָ-ב+דֶמֶלְ' ַהָ-ב+ד""""הוא נקרא הוא נקרא הוא נקרא הוא נקרא 

 

, ובה בעת,  כתבי הקודש לעומק� למש' עשר השני� הבאותהתחלתי לחקור את, לאחר מכ�

אות� הראה לי , ליקטתי את כל הפסוקי� אודות המשיח.  חיבור ספרי הראשו�תהתחלתי במשימ

, 1992בשנת . וגר� לכתבי הקודש ללבוש חיי�, כאשר העיר אותי, 1973אלהי� תחילה בשנת 

 """"!The Coming Messiah, The Son of David"""" : ה ראשו�ספריסיימתי את חיבור 

   .ישוע, מטרתו הייתה להכריז על ביאת משיחנו היהודי החי!). ב� דוד, המשיח שיבוא(

 

ביודעי כי אני .  עקרתי לישראל לצמיתות1998בסתיו של , ולאחר מכ�;  עליתי לאר*1995בשנת 

וביודעי כי , דיוכי אלהי ישראל הוא אשר גילה לי מכתבי הקודש כי ישוע הוא משיחי היהו, יהודי

וכי כל , '"וכי מה שאלהי� הראה לי היה לקוח מ� התנ, וכי עודני יהודי, מעול� לא המרתי את דתי

וכי דתי היא , כתבתי בטופס הבקשה לאזרחות ישראלית כי אני יהודי, הדברי� הללו הנ� יהודיי�

 .הדת היהודית



בעברית , שי� רבי� באנגליתחיברתי ספרי� וחוברות חד, ובעודי חי כא�, מאז שעליתי לאר*

ספרי� וחוברות אלו הופצו חינ� . ' בנושא משיחנו היהודי"וברוסית הכוללי� פסוקי� מ� התנ

 .באלפיה� ברחבי האר* לאחיי ואחיותיי היהודי� אשר לא נושעו

לקח , אביו  של אבי, מוריס הונורו�, סבי, קליפורניה, וגרתי בשרמ� אוקס, 18כאשר הייתי ב� 

 .ואלהי� השתמש בסרט זה לטעת בי תשוקה לעלות לאר* יו� אחד, "אקסודוס"ת בסרט אותי לצפו

דברי אלהי� המצויי� , הלומד את כתבי הקודש, המאמי� בישוע המשיח היהודי, אני יהודי

! מעול� לא החלפתי את אלהי באחר, כמו כ�, מעול� לא המרתי את דתי היהודית! בכתובי�

. ולא על ידי אד� או בהשפעת אד�, האחד והיחיד, להי� חיי�א, נושעתי על ידי אלהי ישראל

, חי עצמו5אלא ישירות מאל, ההתגלות כי ישוע הוא משיחי היהודי לא באה מאד� אשר דיבר אלי

אלהי� ! ' ללבוש חיי� באמצעות רוחו"על ידי שגר� לפסוקי התנ, אשר חש� בפניי את האמת הזו

והיא ארכה שלושה . אי את כתבי הקודש ובלומדי אות�בקור, העניק לי את החוויה הזו מדי יו�

 .חודשי� שהיו המדהימי� והנפלאי� ביותר בחיי

אינו    זה אד� יהודיאד� יהודיאד� יהודיאד� יהודיכיצד יכולי� ממשלת ישראל ומערכת המשפט העליו� בישראל לומר כי 

בורא השמיי� , אלהי ישראל היהודיאלהי ישראל היהודיאלהי ישראל היהודיאלהי ישראל היהודי האמיתית על ידי יהדותויהדותויהדותויהדותוכאשר הוא ניעור באו פ� רוחני  ל, יהודי

מכתבי , ואשר הראה  לאד� זה,  ללבוש חיי� עבורו' היהודיי�' היהודיי�' היהודיי�' היהודיי�""""לפסוקי התנלפסוקי התנלפסוקי התנלפסוקי התנאשר גר� , אר*וה

 ?משיחו היהודימשיחו היהודימשיחו היהודימשיחו היהודימיהו באמת , הקודש

 ...הל' המחשבה הדתי בישראל כיו� הנו שגוי באופ� נורא

הע� היהודי בישראל ובעול� כולו חי עתה בתרמית  גדולה כל כ' בדבר האמיתות אודות אלהינו   

 בפני� ַק�7ָהרי כתבי הקודש מראי� לנו בעליל במקומות כה רבי� כי אלהינו ו. האחד ומשיחו

 כבר בפרק היותו רבי�אלהי� החל להראות לנו את המסתורי� הללו של . ובביטויי� רבי� של עצמו

ה ֵה� ָה:ָד� ָהָי. "ו"כ: 'בראשית א..." נ) ִ-ְדמ)ֵתנ) ְ>ַצְלֵמ :ָד�ַנֲע8ֶהַנֲע8ֶהַנֲע8ֶהַנֲע8ֶה: "הראשו� של ספר בראשית

. 'ז: א"בראשית י..."  �Aָ 8ְָפָת� ֵנְרָדה ְוָנְבָלהָהָבהָהָבהָהָבהָהָבה. "ב"כ: 'בראשית ג"  ָלַדַעת ט+ב ָוָרעִמֶ@?)ִמֶ@?)ִמֶ@?)ִמֶ@?)ְ-<ַחד 

  של אלהי�הטבע השלישייכמו כ�  נית�  לראות את . 'ח: 'ישעיהו ו" ָלנ)ָלנ)ָלנ)ָלנ)5)ִמי ֵיֶלְ'ִמי ֶאAְַלח 5ֶאת"

 ...בפסוקי� כה רבי�

,  המו כיחי� כי חיי ישוע כבר הגשימו עשרות, '"יות למשיחנו בתנ התייחסו300קיימי� יותר מ

 ולו  הגשי� מעול� הגשי� מעול� הגשי� מעול� הגשי� מעול�א� לא אד� אחד בהיסטוריה!  וא� מאות מ נבואות תנכיות  אלה אודות משיחנו

אלהי� ! אות� ג� אי� זה אפשרי לא� אד� להגשי�, וכמוב� שלא מאות, נבואה אחת מנבואות אלה

 משו� שהאמת היא שישוע הוא ביטוי אלהי של אלהי� ,לבדו יכול להגשי� את הנבואות הללו

 !האחד



א שר למד את [המציינת כי אד� יהודי , 1995 ובשנת 1989החלטת בית המשפט העליו� בשנת 

המאמי� כי יש וע הוא משיחנו  ] מיהו המשיח באמת, מפסוקי� אלה, ' והסיק בעצמו"פסוקי התנ

 ...אינו יהודי עוד, היהודי

א' יתר על .  שופטי בית המשפט העליו� הישראלי ה� חטא נגד ישראלהחלטות אלה של שלושת

כמו ! ה� כוזבות ושגויות! ה� טעות! החלטות אלה ה� עוול! זהו חטא בוטה נגד אלהי ישראל, כ�

המראי� ומגלי� בבירור כה , '"ה� עומדות בניגוד למידע ולהוכחות המצויי� בתנ! ה� מסוכנות, כ�

 .'"נרב מיהו המשיח מנבואות ה ת

החלטה זו ג�   , השוללת את אזרחות� של מאות  וא לפי יהודי� החיי� בגולה, מלבד החלטה זו

משו� שהיא מהווה מכשול לכל היהודי� המקבלי� את ישועת אלהי� , השפיעה על רווחת ישראל

 5משיחיות והלא5והיא מונעת את התמיכה הטובה של רבי� בקהילות היהודיות! המובטחת לישראל

 !עורו ישראל. וא� גרמה לה� לרדיפות בלתי צודקות, ל"יי� כא� ובחויהודיות הח

 

', ז: 'ירמיהו ל" ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב5ְוֵעת"..., הסבל הנורא העתידי אותו עומדי� ישראל לחוות

ְמק+ִמי ַעד 5ֵאֵלְ' :A)ָבה ֶאל. "יחשו� את האמת על הטעות החמורה הזו  שטעו ישרא ל אודות אלהינו

 . ו"ט: 'הושע ה" ְאAְמ) )ִבְקA) ָפָני ַ>Gַר ָלֶה� ְיAֲַחרFְנִניֶי5ֲאAֶר

ימשי' להגשי� את כל הנבואות התנכיות אודותיו בימי�  , ישוע, המשיח היהודי החי, בר�

 !ויושיע את ישראלעד אשר ישוב לבסו� מ� השמיי� , הבאי�

כיחות בעליל כי ישוע הוא המו, כדי לראות כמה מנבואות תנכיות חשובות אלה אודות המשיח

 "! הכרזת האמת אודות היהדות המשיחית: "קראו את מאמרי, משיחנו היהודי
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