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 יהודי�  יהודי�  יהודי�  יהודי� 10,00010,00010,00010,000רוזל� פוסט דיווח כי ישנ� 'של העיתו� ג" ענייני דת"הכתב ל,  2009, בראשו� במאי

הא� אי פע� . א$ זו אינה הנקודה, גבוה במידה רבה, כמוב�, המספר האמיתי. משיחיי� בישראלמשיחיי� בישראלמשיחיי� בישראלמשיחיי� בישראל

הא� ? הקדשת� זמ� לחשוב מדוע יהודי� ישראליי� כה רבי� עושי� את המעשה המחפיר הזה

 ?או שמא משהו אחר מתרחש, כול� השתגעו

הא� אינכ� סבורי� שבטר� כל אחד מאות� יהודי� ישראליי� בעלי הכוונות הטובות והחשיבה 

ה� ידעו ?החלטה זו שקל הוא ברצינות רבה את תוצאות, המעמיקה הפ$ למאמי� בישוע כמשיחו

, את העובדה שרבי� מה� מנודי� על ידי משפחת�; הדחייה והרדיפות, את המחיר, את ההשלכות

וה� על ידי , ה� על ידי היהודי� החילוני�, ידידיה� והקהילות היהודיות אליה� ה� משתייכי�

 .היהודי� הדתיי� בישראל

שישוע הוא האנטיתזה   , כו לדעתוחונ, כול� יודעי�; יהודי� אלה אינ� טיפשי� או תמימי�

 .למשמעות ההוויה היהודית

מה ? ידידי� וקהילה, או ברדיפות על ידי משפחה, הא� ה� חפצי� בעונש? מדוע עשו זאת, א� כ�

, שהוא כה רב עוצמה, איזה דבר התרחש? ומדוע תופעה זו ממשיכה להתפשט בישראל? קרה לה�

שה� , מה שינה אות� באופ� כה קיצוני. למשניעד כי כל דבר אחר אותו העריכו בחייה� הפ$ 

 ?מכריזי� בפומבי שישוע הוא משיח� היהודי

הא� הוא מצא , או יותר נכו�, המשיח החיהמשיח החיהמשיח החיהמשיח החיהא� ייתכ� כי ה� אכ� מצאו את , הא� ייתכ� כי זו האמת

שאהבתו זה , יוצר�, בורא�, אלהי ישראל האמיתי, אלהי� עצמואלהי� עצמואלהי� עצמואלהי� עצמווהא� ייתכ� שמשיח  זה הוא ? אות�

שמביא , שנוכחותו מתעלה על כל שאנו יודעי� על הבריאה,  מכל דבר אחר  בחיי� אלה נפלאהיותר

 ?הא� זה מה שקרה לה�? סופסו� תקווה אמיתית לחיי האד�

, ליהודי� רבי�, וברחבי העול�, וימשי$ לקרות מדי יו�  בישראל, זה מה שקרה לה�! ! ! ! כ�כ�כ�כ�

הנמצאי� בדפי , ו אשר נת� לישראלבהתקרבנו אל התגשמות דברו הקדוש של אלהי� והבטחותי

 .$"התורה והתנ

באמת אוהב ה� חוו שבורא� . אלהי ישראל למעשה נכנס לתו$ חייה� ושינה אות� באופ� קיצוני

נולדו "וה� , ריפא וגאל אות�, אלהי ישראל הושיע! $"ה� מצאו את המציאות באלהי התנ. אות�

 .באלהי�" מחדש



נכנס אל תו$ , בורא� האמי תי, אלהי הי קו� האמיתי, יאותלאחר חיי� של חיפוש אחר  האמת והמצ

הבני� והבנות היהודיי� האלה , כה רבי� מהגברי� והנשי�. חייה� ע� אהבתו וע� האמת שלו

יוצאי� לחופשי ושבי� , אלכוהול והתמכרויות אחרות, סמי�, חיי חטא, נוטשי� את חייה� הישני�

 !ה� מצאו את המשיח. לאלהי�

משו� שה� לא ? מדוע.  הדת היהודית לא אומרי� הרבני� כי מצאו ה� את אלהי�בא� זר� אחר של

את , היא לא מדגישה את חטאי$; הדת היהודית אינה מקרבת אות$ אל אלהי�! מצאו אותו

)'א: ט"ישעיהו נ !!!!א$ חטאינו ה� המבדילי� בינינו לבי� אלהי�א$ חטאינו ה� המבדילי� בינינו לבי� אלהי�א$ חטאינו ה� המבדילי� בינינו לבי� אלהי�א$ חטאינו ה� המבדילי� בינינו לבי� אלהי�. את מגרעותי$, $כישלונותי

תהלי� '; ג: ד"תהלי� י'; ו: ד"ישעיהו ס'; ד:  ח"יחזקאל י; ו" כ:ז"דברי� כ; ז"ט: ד"דברי� כ'; ב

 !!!!זו הבעיהזו הבעיהזו הבעיהזו הבעיה. 'כ: 'קהלת ז'; ד', ב: ג"נ

באופ� כה , ע� כל ההתנהגות והגישות הדתיות שלנו הגורמות לנו לחשוב, אלהי� שונא את הדת

נתינת הדתי הזה מפריע לפשטות של " עניי�"כל ה. שאנו טובי� יו תר מיהודי� אחרי�, מלא גאווה

 ).ערבי� וגויי�, יהודי�(ואהבת רענו , לבבנו לאלהי�

 !כניעה אמיתית. ע� לבבנוע� לבבנוע� לבבנוע� לבבנוקשר , אלהי� חפ+ בקשר אישי ע� כל אחד מאתנו! זוהי מצוות אלהי�

על מנת שנוכל להשתחרר , למות בעבור חטאינוהמשיח ישוע הוא באמת אלהי� אשר בא לעול� 

. ולקבל התחלה חדשה בחיי�, ושנוכל לשוב לאלהי�, אשר הבדילו בינינו לבי� אלהי�, מחטאינו

קרב� הד� הנקי קרב� הד� הנקי קרב� הד� הנקי קרב� הד� הנקי אלא רק באמצעות , אי� דר$ אחרת לעשות זאת"! לידה מחדש"ישוע קרא לזה 

 .'ו)'ד: ג"ישעיהו נ; א"י: ז"ויקרא י.  של ישועמחטאמחטאמחטאמחטא

והוכיח כי , הגשי� את הנבואות התנכיות אודות המשיח בלבד לאור$ ההיסטוריה כולה אד� אחדאד� אחדאד� אחדאד� אחד

, עד כי בא לעול� למות למעננו, האוהב אותנו כל כ$, הבורא שלנו, א ה� אלהי� וה� אד�א ה� אלהי� וה� אד�א ה� אלהי� וה� אד�א ה� אלהי� וה� אד�הוהוהוהו

, כל שעליכ� לעשות הוא להודות לו על שעשה זאת. ולקחת את כל חטאינו על עצמו, במקומנו

 ! את הנבואות התנכיות אודות המשיחקראוקראוקראוקראוא$ תחילה . וחייכ� ישתנו לנצח

וראו , )$" נבואות כאלה בתנ300ישנ� יותר מ(ו אודות המשיח קראו את הנבואות התנכיות הלל, אנא

. טר� בואו של ישוע לעול�שנובאו מאות שני� שנובאו מאות שני� שנובאו מאות שני� שנובאו מאות שני� , אודות העובדה שאלהי� הוא המשיחאת האמיתות 

 .א� ישוע הוא באמת המשיח היהודי, בקשו מאלהי� להראות לכ� א� אכ� נכו� הדברבקשו מאלהי� להראות לכ� א� אכ� נכו� הדברבקשו מאלהי� להראות לכ� א� אכ� נכו� הדברבקשו מאלהי� להראות לכ� א� אכ� נכו� הדברואזי 

 ,בכבוד רב
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