ָק ְר ָבה
ַמ ְלכת
ָ ַמ ִי !
הא התעלמנו מהוראות המל?

ׁש ַמיִם!
ָק ְרבָה ַמלְכּות ָ
הא התעלמנו מהוראות המל?
מאת ריצ'רד אהרו הונורו ,ירושלי 2009 © ,
אנו ,גו המשיח ישוע ,החמצנו את האות בתחו אחד עיקרי! אנו מביטי באר ,%ומבחיני בדברי לרוב
במישור האופקי ,ובכלל זה ,בדתות שלנו .א אלהי רואה את כל הדברי עלי אדמות יותר במישור האנכי.
ַַ 0מ ִי ,-ָ ֵ/רֶ "!%מתי ו' :י' .מל השמי עומד לרדת על מנת לשלוט על האר %מירושלי .
ֵע ֶ2ה ְרצ1נ ְָ ְ/ב ָ
"י ָ
בהר סיני ,לפני כ 3500שנה ,השמיע אלהי את תקיעות השופר הראשונות שלו עלי אדמות ,וש דיבר
אלהי למשה ול 12שבטי ישראל ,ונת לה את חוקי המל ומלכות השמי עבור האר.%
אלהי החל בכ שנת לע ישראל את עשרת הדברות ,חוקי השמי הבסיסיי  ,אות התבקשו ישראל
לשמור .לאחר מכ ,חוקי אלה של האלהי האמיתי ,האחד יצאו מישראל לכל האומות עובדות
האלילי עלי אדמות.
הדבר שנת אלהי כחוקי מלכות השמי העיקריי לע היהודי ,הוביל בסופו של דבר לדת הסובבת
סביב האד " ,היהדות הרבנית .למרות מצוותו של אלהי לא לשנות ולא להמיר את החוקי הללו של
אלהי )דברי ד' :א'9ב' ,משלי ל' :ה'9ו'( ,יצרו החכמי היהודי הדתיי את "התורה שבעל פה" ואת
המסורות והפולחני של בני האד  ,בניסיונ לשלוט בחוקי אלהי הללו ולהשפיע עליה  ,חוקי אלה
אות לא יכול האד לשמור .היהודי הדתיי העניקו את תשומת לב בעיקר לכתבי ולפירושי של
בני האד  ,התלמוד והמשנה ,שהפכו לחלק העיקרי של "היהדות הרבנית" ,במקו להעניק את תשומת
לב בעיקר לדבר אלהי ! חלק ניכר של המי האנושי התעל מהמצוות שנת אלהי לישראל ולעול
בהר סיני!
אלהי אמר באופ ספציפי לע היהודי כי הוא ,אלהי חיי האחד והיחיד ,מל השמי  ,מל ישראל,
ירד וישלוט מירושלי כמל על כל האר...%
משו שאלהי בחר בציו; הוא חפ %בה כמקו משכנו.
יה" )תהלי קל"ב :י"ג9י"ד(.
נח ִתי ֲעדֵיַ 9עד >ֹהֵ 9א ֵב ִ/י ִא ִ ִת ָ
"זֹאתְ 9מ ָ
1ל "
ָאל ְלע ָ
ת-ְ 1נֵי9י ְִ2ר ֵ
ֲר ֶא ְְ -ְ ָ 9ָ/
,ד ֶאתְ 9מקְ /ִ 1ס ִאי ְו ֶאתְ 9מק1>/ַ 1ת רַגְ ַלי א ֶ
ֹאמר ֵא ַלי ֶָ 9-
" ַו? ֶ
)יחזקאל מ"ג :ז'(.
ַע ְברָ 9ב Bע1ד"
ְר ַלִ קֹדֶ ְוז ִָרי לֹא9י ַ
ְהי ְָתה י ָ
ִיד ְע ֶ@ ִ/י ֲאנִי יהוה ֱאל ֵֹהי ֶכ ֹכֵ ְִ -צ?ַ 1הרָ 9ק ְד ִי ו ָ
"ו ַ
)יואל ד' :י"ז(.
Cריֵהֵ /ֵ ...ירֵד יהוה ְצ ָבא1ת ִל ְצֹ-א ַעלַ 9הרִ 9צ? 1ו ְַעלְ Dִ 9ב ָע ָתָ /ֵ ... E Bיגֵ יהוה ְצ ָבא1ת ַעל9
ֲר י ְֶהֶDה ָה ְ
" ַ/א ֶ
ְר ָלִ ָDנְ 1ו ִה ִFיל ָ>ס ַֹח ו ְִה ְמ ִליט" )ישעיהו ל"א :ד'9ה' ,ראה ג עובדיה א' :כ"א ,זכריה י"ד :ד' ,ח'9ט'(.
י ָ
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מאורע דומה על הר סיני התרחש לפני  2000שנה לאחר שאלהי ישוע בא לעול  ,נולד כאד  ,להושיע
את האנושות מחטאיה  .א בעת הזו ,החל אלהי את פעלו החדש בהכריזו את מלכותו באופ אישי
לישראל" :ב ְִ -ת ָ
בה/ִ ,י ָק ְר ָבה ַמ ְלכת ָ ַמ ִי !" כמו כ ,ב דודו ,הכה הגדול יוחנ ,הכריז את
אותה הכרזה שישה חודשי קוד לכ.
ושוב ,אלהי נת לאנושות את חוקי מלכות השמי  .א בעת הזו ,באר ישוע את החוקי הללו ,בשפכו
אור על הבנת בני האד אות  ,על מנת להביא את האנושות לקשר רוחני נעלה יותר ע אלהיה  .בני
האד לא יכלו לשמור את חוקי השמי האלה ללא התערבותו האלהית של אלהי  ,כגו ,מצוות האהבה
של אלהי  ,ומצוות המחילה של אלהי לאויבינו .קראו את כל דבריו של ישוע בדרשה על ההר ,ובפרט
את מתי ה' :י"ז9י"ט.
לאחר שישוע עלה חזרה השמימה ,אלו שהיו התלמידי הראשוני של מל האהבה רב העוצמה הזה
ושל "הדר" הפיצו את משנתו בכל מקו  ,את "הבשורה הטובה" אודות הדבר שישוע ,מל השמי ,
עשה עבורנו באמצעות אהבתו הגדולה ,להושיע את האנושות בכ שמת במקומנו בעבור כל חטאינו ,על
מנת שלכל אחד מאתנו יוכל להיות "קשר אהבה" אישי ע מלכנו ובוראנו האוהב .כמו כ ,מל השמי
הזה ,אשר ק מהמתי  ,אמר כי הוא ישוב יו אחד ויביא את מלכות השמי לאר ,%ויית לנו חיי נצח
למלו ע מל זה ככלתו ,להיות עמו לנצח.
ָלילָ ,ל ָHה
ְ,מרְ C' :נ ֵי ַהִ D
ָד ו ְ
בי ָל ָב ִנ ְFב ְלי ָ
ָי ְל ֵ
ֲל?ָת ,1ו ְִהֵGה ְנֵי ֲאנ ִ
ְמה ַ-ע ִ
יטי ַה ַָ 0מי ָ
ע1ד ַמ ִִ -
" ָ
ְמה 1- 99א יָב1א ְ-א1ת 1א ֶֹפ
ִIא ֵמ ֲעלֵי ֶכ ַה ַָ 0מי ָ
ֲר נ ָ
ֵע זֶה א ֶ
מ ְס ַ@ ְִ /לי ֶאל ַה ַָ 0מ ִי ? י ַ
ע1מ ִדי ִ
ְ
@C
ֶ
ע1לה ַל ַָ 0מ ִי '" )מעשי השליחי א' :י'9י"א(.
ית א1תֶ 1
ֶ ְר ִא ֶ
ישוע דיבר רבות נגד הדת וג נגד כת הפרושי היהודית שהפכה בשלב מאוחר יותר ליהדות הרבנית,
הבסיס ליהדות בת זמננו.
ֵ @Cאי ְנ ֶכ
,ד ; ֵה ֶ
ֶ @Cאת ַמ ְלכת ַה ַָ 0מ ִי ְִ -פנֵי ְ-נֵי ָ
בעי /ִ ,י ס1גְ ִרי ֶ
רי ְצ ִ
פ ִ
ס1פ ִרי ְ
ְ
"א1י ָל ֶכ
יחי ְל ִה ָ/נֵס" )מתי כ"ג :י"ג(.
ת1כְ Bו ַג ַל ִָ -אי ֵאי ְנ ֶכ ַמ ִִ G
ִנ ְכנ ִָסי ְל ָ
שו דת אינה יכולה לקו נגד מסר האלהי אודות מלכות השמי !
המסר המרכזי אותו הכריז המל ישוע במש ½ 3שני היה כמעט תמיד אודות המלכות .אנו רואי את
המסר הזה יותר מ 50פעמי בספר מתי; יותר מ 40פעמי בלוקס; במרקוס –  16פעמי  .א כאשר אנו
קוראי את יתר ספרי הברית החדשה ,מסר זה אודות מלכות השמי )האלהי ( מוזכר מעט מאד פעמי
על ידי התלמידי  ,וא אז ,לרוב על ידי שאול השליח.
ֲחר1ת ָע ַלי ְל ַב ֵIר ֶאת ַמ ְלכת ָה ֱאל ִֹהי /ִ ,י ְל ָכ ְ נ ְ
,מר ָל ֶה ְ Dַ ' :ל ָע ִרי א ֵ
 Cהא ]ישוע[ ַ
" ְ
ִ ַל ְח ִ@י'" )לוקס
ד' :מ"ג(
ֵיה ַעל ַמ ְלכת ָה ֱאל ִֹהי ְו ִר ֵ>א ֶאת
א1ת -ֵ Pִ ,ר ֲאל ֶ
ָבר ַלהֲמָ 1ה ָע ָה ְלכ ֲ Cח ָריו .הא ִק ֵ-ל ָ
1Gדע ַהָ P
" ְַ ֶ /
ְקקי ְל ִר>י" )לוקס ט' :י"א ,ראו ג מתי ד' :כ"ג; ט' :ל"ה(
ַהִ Q
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,ד ִמ ְל ַמ ְע ָלה ,לֹא י ַכל ִל ְרא1ת ֶאת ַמ ְלכת
א1מר ְל ִָ ,א לֹא ִי ָלֵד ָ
,מ ֲאנִי ֵ
,מ ֵ
,מר ֵא ָליוֵ ' :
ֵע וְ ַ
" ֵה ִיב י ַ
רח לֹא ַ
ְה ַ
א1מר ְל ִָ ,א לֹא ִי ָלֵד ִאי ִמ ַה ִַ Hי ו ָ
,מ ֲא ִני ֵ
,מ ֵ
ֵעֵ ' :
ָה ֱאל ִֹהי ֵ ... '.ה ִיב י ַ
יכל ְל ִה ָ/נֵס
א1מר ֲאנִי ְל ָ ִ/י
רח האC .ל ִ@ ְת ַמַ Bעל ֶ ֵ
רח ַ
1Gלד ִמ ָה ַ
ְה ָ
1Gלד ִמ ַה ָ2ָ -ר ָ2ָ -ר הא ו ַ
ְל ַמ ְלכת ָה ֱאל ִֹהי ' ַה ָ
ֲלי ֶכ ְל ִה ָלֵד ִמ ְל ַמ ְע ָלה'" )יוחנ ג' :ג' ,ה'9ז'(
עֵ
ל"לידה מלמעלה" אל מלכות השמי אי קשר לדת של בני האד  ,כי למעשה ,הדת א יכולה להוות
מכשול לרוח הקודש של אלהי ולעצור אנשי רבי מלהיכנס אל מלכות אלהי )מתי כ"ג :י"ג(.
הבה נבח את הוראות ישוע לתלמידיו כקו המנחה שלנו:
א1ת
ַ>א ַמחֲל1תַ ָ ,לח ָ
ָת ָל ֶה ַֹ /ח וְ ַס ְמכת ַעל ָ/ל ַה ִֵ 0די ְ ,ו ַג ְלר ֵ
Cחר ֶ ִֵG/ס ֶאת ַה ְ0נֵי ָ 9ע ָ2ר ְונ ַ
" ְל ַ
ח1לי " )לוקס ט' :א'9ב' ,ראו ג לוקס י' :ט' ,י"א(.
ַ>א ֶאת ַה ִ
לר ֵ
ְל ַה ְכ ִריז ַעל ַמ ְלכת ָה ֱאל ִֹהי ְ
ֲר ְל ֵבית י ְִ2ר ֵ
א1בד1ת א ֶ
" ֶא ָRא ְלכ ֶאל ַהֹFא ָה ְ
ח1לי ,
ַ>א ִ
ֶכ ְ@ ֶכ ַה ְכ ִריזָ ' :ק ְר ָבה ַמ ְלכת ָ ַמ ִי !' ר ְ
בל ְ
ָאלְ .
ָעי ְָ D ,ר ֵ ִדי ; ִח ִָ Gק ְַ -ל ֶ@ ִ ,ח ָ@ְ @ִ Gנ" )מתי י' :ו'9ח' ]על אותות אלה לבוא
ָה ִקימ ֵמ ִתי ַ ,טהֲר ְמצֹר ִ
לאחר הכרזת המלכות![(
ְאת ִצ ְד ָקתְ ,1ו ָכל ֵא ֶRה ִי ְָספ ָל ֶכ "
ִ @ְ Sְ -ַ @Cח ָRה ֶאת ַמ ְלכת 1ו ֶ
" ֶ
)מתי ו' :ל"ג ,ראה ג לוקס י"ב :ל"א(.
ע1ל ְל ֵעדת ְל ָכל ַה1Dיִי ְוֲ Cחרֵי ֵכ יָב1א ַה ֵ) "%Sמתי כ"ד :י"ד(.
Tכרַז ְָ -כל ָה ָ
ב12רָה זֶ 1ל ַה ְַ Hלכת @ ְ
" ְ
ֲר ֶא ְ ֵ@ה ָח ָד ִע ֶָ Hכ ְַ -מ ְלכת
ֶפ ַהֶQה ַעד א1תַ 1ה? 1א ֶ
א1מר ָל ֶכ ֵ ,מ ַע ָ@ה לֹא ֶא ְ ֶ@ה ִמ ְ> ִרי ַהֶ D
" ַואֲנִ י ֵ
,בי" )מתי כ"ו :כ"ט(.
ִ
" ֶ ֵַ /מ ְלכת ָה ֱאל ִֹהי ֵאינִָ -ְ Bד-ר ִ/י ִא ְ-כ ַֹח ַה> ַֹעל" )א' אל הקורינתי ד' :כ'(.
מדוע לדת הנוצרית אי כוח אמיתי ע אלהי ? הא חשבת אי פע שאולי ישוע לא בא להקי דת
חדשה כלל?! ישוע בא להכריז את מלכות השמי ; וכפי שקראת זה עתה ,הוא ציווה על תלמידיו
לעשות את אותו הדבר! א זמ קצר לאחר מות של התלמידי הראשוני  ,המסר של ישוע אודות
המל ומלכות השמי התמסד ,ואיבד את מרבית כוחו; משו שהפ עתה למסר של דת הנקראת
"נצרות" .ישוע מעול לא הציג את "מסר בשורת המלכות" לתלמידיו על מנת שיהפו לדת אחרת!
המסר של ישוע אודות חוקי המל ומלכות השמי נאמר בקול ר לאר %על ידי בוראנו ,על מנת
שמאמיני בישוע שנולדו מלמעלה יישמו את דבריו בכל האר ,%בהכנה לבואו של המל ומלכותו.
ְה ְכ ִריז ֶאת ַה ְָ 12-רה"...
ע1ל ו ַ
"1-א ֵא ַלי"! " ְלכ ַועֲֶ 2את ָ/ל ַהִ 1Dיי ְל ַת ְל ִמ ִידי ְ " "...לכ ֶאל ָ/ל ָה ָ
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אול  ,הופעתו הגדולה עלי אדמות של אלהי המל ,והמסר שלו אודות מלכות השמי הפכו לדת
מעשה ידי אד  ,הפע על ידי גויי דתיי  ,בניסיונ לשלוט בדבר אלהי  ,לשנותו ,לסלפו ,ולמרוד נגדו,
בחשב כי האד לא היה צרי לציית לחוקי אלה של המל האוהב והצדיק ושל מלכותו השמימית.
א התנהגותו המרדנית של האד לא תשנה לעול את מצוות אלהי !
אלהי ישוע הציג את החוקי של בורא השמיי לאנושות ,אות לא נית "לארוז" בדת מעשה ידי
ַע ְבר"! המל ישוע ,מל
ד ָברַי לֹא י ַ
ַע ְבר ְ
אד  ...משו שכפי שאמר מל השמי ַ " :ה ַָ 0מ ִי ְו ָהֶ ,ר %י ַ
הכבוד העליו הכריז בבירור כי שלטו מל זה ומלכות השמי שלו יכבשו את האר %הזו .משו שאת
אמיתות אלה שהמל ישוע דיבר בהיותו עלי אדמות לא נית לעצור לעול ; משו שדברי אלהי אינ
נשלטי בידי בני האד או בידי דתותיה !
מל השמי כרת מספר בריתות ע האנושות :ברית משה ,אשר הפכה מאוחר יותר לדת הנקראת יהדות,
ואזי בריתו החדשה של אלהי עליה נכתב בירמיהו ל"א :ל'9ל"ג ,לה נית תוק על ידי גופו ודמו של
המל עצמ שהפכה מאוחר יותר לדת הנקראת "נצרות".
ע1ל ַהֶQהִ .אR
כתי ֵאי ֶנָGה ִמ ָה ָ
ֵעַ ' :מ ְל ִ
ְהדי ?' ֵה ִיב י ַ
ֶ ַה? ִ
@Cה ֶמל ְ
ילט1ס נ ְִכנַס ְ ...ו ָCל א1תָ ' :1
" ִ> ָ
כתי
ְהדי ; ֶא ָRא ֶ ֵָ /עת ַמ ְל ִ
ָאי ַה? ִ
ע1ל ַהֶQהָ ,הי ְמ ָ ְר ַתי ִנ ְל ָח ִמי ֶֹRא ֶא ֵָ Hסר ְלר ֵ
כתי ִמ ָה ָ
ָהי ְָתה ַמ ְל ִ
נ1ל ְד ִ@י
ֶ; ְל ָכ ְ אֲנִי ַ
א1מר ֶ ֲאנִי ֶמל ְ
@Cה ֵ
ֵעָ ' :
ֶ!' ָענָה י ַ
@Cה ֶמל ְ
ילט1סִ ' :א ָ ,ֵ/
,מר לָ >ִ 1
ֵאי ֶנָGה ִמ>ֹהַ '.
ילט1ס:
,מר לָ >ִ 1
ק1ליַ '.
1מע ְל ִ
ֱמת ֵ
ֱמת/ָ .ל א ֶ
ע1ל /ְ ,דֵי ֶ ִ
אתי ָל ָ
ל ֵ ִָ -ָ ְ /
ְ
ֲר הא ִמ ָהא ֶ
,עיד ַעל ָהא ֶ
ֱמת?' )יוחנ י"ח :ל"ג ,ל"ו9ל"ח(.
' ַמ ִהי א ֶ
בעתיד הקרוב מאד ישפוט אלהי את האר ,%וכל אומה וכל אד שלא נושע יובאו בפני ישוע ,מל
השמי  ,וישפטו בשל הסירוב לקבל את מתנת החינ של סליחת חטאי וחיי נצח שנת מל השמי ,
ובשל אי שמירת חוקי המל השמימיי  .וכל המאמיני האמיתיי אשר חזרו בתשובה וקיבלו סליחת
חטאי על ידי המל ישוע יכנסו למלכותו בזכות חיי ישוע ודמו שנשפ.
ר1צה ָלב1א ֲ Cחרַיְִ ?ֶ ,ת ֵַ /ח ְל ַע ְצמ 1וְ י ִַSח ֶאת ְצ ָלב1
,מר ָל ֶה ִ ' :מי ֶ ֶ
ידיו ְו ַ
" ָקרָא ֵא ָליו ֶאת ֶה ָהמִ 1ע ַ@ ְל ִמ ָ
ל ַמ ַע ַה ְ1-רָה –
-Cד ֶאת נ ְַפְ 1ל ַמ ֲענִי ְ
ֲבל ַה ְמ ֵ
א1ת ,Bא ָ
ְ-Cד ָ
ֵ Cחֲרַי; ִ/י ֶה ָח ֵפְ %ל ַה ִFיל ֶאת נ ְַפ 1י ֵ
וְ ֵיל ְ
י ִַFי ֶלָGה'" )מרקוס ח' :ל"ד9ל"ה ,ראה ג מתי י' :ל"ח9ל"ט ,ולוקס י"ד :כ"ז(.
ֲבל ֶאת
ר1צי ֶֶQה י ְִמל ְֹ ָע ֵלינ' ' ...א ָ
ל1מרֵ ' :אינִֶ G
Cרצ2ָ 1נְ א א1ת 1וְ ָ ְלח ִמ ְ ַל ַחת ֲ Cחרָיוַ ,
אל ְ-נֵי ְ
" ָ
ָ
א1ת ֵהָGה ו ְִה ְרג
ָ
ֵיה ָ ,ה ִביא
ר1צי ִ/י ֶא ְמל ְֹ ֲעל ֶ
ִ
ֲר ֵאי ָנ
א1י ְַבי ֵא ֶRה ,א ֶ
א1ת ְל ָפנַי'"
)לוקס י"ט :י"ד ,כ"ז(.
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,ית
ימינִ י ַעדִ 9
משו שאלהי יעשה את רצונו על כל אויביו ביו נהדר זה! "נְ Tא יהוה ַלאדֹנִי ֵב ִל ִ
י" )תהלי ק"י :א'(.
י ֲהדֹ ְלרַגְ ֶל ָ
אֹי ְֶב ָ
חוקי מלכות השמי שניתנו בידי אלהי לא השתנו מעול  ,משו שתכניותיו ומטרותיו של ישוע,
מל השמי תמיד פועלי במלוא עוז ותמיד נעי לעבר התגשמות המלאה עבור האר %כולה!
ֵע:
,מר ָל ֶה י ַ
ֶיִ ,א ֵַ /מה ? ְִהיֶה ָלנ?' ַ
ַחנ ָעז ְַבנ ַהֹ/ל וְ ָה ַל ְכנ ֲ Cחר ָ
,מר ֵא ָליוִ ' :הֵGה ֲאנ ְ
ֵיפא ְו ַ
" ֵה ִגיב ָ /
ֵב ַעל ִUֵ /א ְ/ב1דְ @ֵ ,1ב
,ד י ֵ
בָ 9ה ָ
ֲר ִ@ ְת ַח ֵַ Pה ְִ -רי,ה ֶ
ה1ל ִכי ֲ Cחרַי/ַ ,א ֶ
ַ @Cה ְ
א1מר אֲנִ י ָל ֶכ ֶ ,
,מֵ .
' ֵ
ֲחי1ת
ָאלְ .ו ָכל ִמי ֶ ָעזַב ִָ -תי אִ C 1חי ַוא ָ
ַ @Cעל ְנֵי ָ 9ע ָ2ר ְִ /סא1ת ִל ְ>ֹט ֶאת ְנֵי ָ 9ע ָ2ר ִ ְב ֵטי י ְִ2ר ֵ
ֶַ D
א, 1ב ו ֵ
ע1ל " מתי י"ט :כ"ז9כ"ט.
ָא אִ 1א ָ0ה א-ָ 1נִי א2ָ 1ד1ת ְל ַמ ַע ְ ִמי – י ְַק ֵ-ל ִ>י ֵמ,ה ְויִירַ ַח?ֵי ָ
ֵיה ו ְִד ֵ-ר ִא ָ@ ַעל
Cר ִָ -עי יִ 1נ ְר,ה ֲאל ֶ
ב ֶמ ֶ ְ ְ
ה1כח1ת רַ1-תֲ C ,חרֵי עֱנתְ ,1
יע ַחי ְָ -
ה1פ ַ
ֵיה הא ִ
"ִ ...ל ְפנ ֶ
ָאל?'"
ְQמ ַהֶQה ָ@ ִיב ֶאת ַה ְַ Hלכת ְלי ְִ2ר ֵ
ֱס ִפי ' :אֲד1נֵנַ ,ה ִא ַַ -
ַמ ְלכת ָה ֱאל ִֹהי ָ ...אֲל א1תַ 1ה ֶGא ָ
)מעשי השליחי א' :ג' ,ו'(.
כא נדמה כי תלמידי ישוע לא הבינו .ישוע המשי והציג בפניה את מסר מלכות אלהי " :לכו "!...א
ה התמקדו עדיי בישראל ,ובשחרורה משלטו הרומי  ,ובהשיגה שוב ריבונות על עצמה ,כפי שהיה
בימי המל דוד והמל שלמה.
הבה נבח פסוקי אחרי אודות שלטו מלכות אלהי ממקומות אחרי :
כתB
מ ְל ָ
ע1ל לֹא ִ@ ָ ֵחתַ ,
ֲר ְל ָ
יה ֶל ַה ְָ Hל ִכי ָה ֵה  ,י ִָקי ֱאל ֵֹהי ַה ָ ַמ ִי ַמ ְלכת ]עלי אדמות[ ,א ֶ
ימ ֶ
ב ֵ
" ִ
ע1ל ִמי " )דניאל ב' :מ"ד ,בתרגו
ת ַכ ֶRה ָ/ל ֵא ֶRה ַה ְַ Hלכ1?Tתְ ,ו ִהיא ַ@ ֲעמֹד ְל ָ
Cחר לֹא ֵ@ ָעזֵבֵ @ָ ,דק ְ
ְל ַע ֵ
לעברית(.

ִיתי ְֶ -חזְי1נ1ת ַה ַRי ְָלה וְ ִהֵGה ִע ַע ְננֵי ַה ָ ַמ ִי
ר1אה ָהי ִ
" ֶ

,ד
ְֶ /ב ָ

ל ָפנָיו
יעְ ,
ָמי ִה ִַ D
ָ-א ָהָיהְ ,ו ַעד ַע ִ@יק ַה? ִ

ְה ְ1Rנ1ת א1תַ 1י ֲעבֹדְ ִ ,לט1נְ ִ 1לט1
מ ְלכת ,ו ְָכל ָה ַע ִHי ָ ,הא1HTת ו ַ
ִיקר ַ
ִ@ ִ ְלט 1ו ָ
ִה ְק ִריבה .וְל 1נ ַ
ֲר לֹא ִ@ ָ ֵחת" )דניאל ז' :י"ג9י"ד ,בתרגו לעברית(.
מ ְלכת – 1א ֶ
ֲר לֹא ַי ֲעבֹר ַ
ע1ל א ֶ
ָ
 ָלה" תהלי ק"ג :י"ט.
מ ְלכתֹ/-ַ 1ל ָמ ָ
" ַ
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ע1ל ִמי ְ ...ו ַה ְַ Hלכת
ָ
ע1ל
ע1ל ְו ַעד ָ
ִיר ֶאת ַה ְַ Hלכת ַעד ָ
ד1י ֶע ְלי1נִי ְ ,וי ְ
ִיק ְ-ל ֶאת ַה ְַ Hלכת ְק ֵ
"ו ַ
ד1י ֶע ְלי1נִי ַ ,מ ְלכתַ 1מ ְלכת ָ
RTה ֶל ַה ְַ Hלכ1?Tת ַ@ ַחת ָ/ל ַה ָ ַמ ִי  ,נִ ְ@נ ְל ַע ְק ֵ
ְו ַה ְִ 0לט 1וְ ַה ְDד ָ
ע1ל  ,וְכָל
ִ ֵמע" )דניאל ז' :י"ח ,כ"ז ,בתרגו לעברית(.
ַע ְבד ְוי ָ
ַה ְִ 0לט1נ1ת ל 1י ַ
גו המאמיני צרי לגשת אל העול הלא9נושע ע ידע נכו אודות המל ומלכות השמי ; ודבר זה
יסייע לשנות את התיאולוגיות הדתיות השגויות אשר פתחו דלתות כה רבות למחלוקת .משו שכל דבר
בגופו של ישוע אשר יכול להיטלטל עומד להיטלטל  ...אלהי עומד להניע את גופו לכדי כניעה
והתאמה למלכות !!!
מ1רי /ְ ,דֵי
ִ
ר1עי
וְאת ֵאֶRה ִ
יאי ֶ ,את ֵא ֶRה ְמ ַב ְִ Iרי ֶ ,
יחי ֶ ,את ֵאֶRה נ ְִב ִ
ָת ֶאת ֵאֶRה ִל ְהי1ת ְ ִל ִ
" ְוהא נ ַ
ְCחדת
Cחדת ָהאֱמנָה ו ְ
RTנ ֶאל ְ
יע ָ /
יחַ ,עד ִ/י נ ִַַ D
ֲב1דת ַה ֵ0רתִ ,ל ְב ִנ?ַת ַ Dה ַָ ִ H
ד1י ַלע ַ
ְל ַה ְכ ִיר ֶאת ַה ְִ S
ק1מתַ 1ה ָHלֵא ֶל ַה ַָ ִ H
,ד ַה ֵָ 0ל ֶ ,אל ִער ָ
יעת ֶָ 9-ה ֱאל ִֹהי ֶ ,אל ָה ָ
י ְִד ַ
ֱמת
יחֶ ...א ָRא נ ְַד ֵ-ר ֶאת ָהא ֶ
ֲבה) "...אל האפסי ד' :י"א9י"ג ,ט"ו ,ראה ג ירמיהו ג' :ט"ו9י"ז; יחזקאל ל"ד :ב' ,י"ג9ט"ז; לוקס
ְC-ה ָ
ו' :י"ג ,י"א :מ"ט; א' אל הקורינתי ד' :ט'; אל האפסי ב' :כ'; ב' פטרוס ג' :ב'(.
ע21י נ ִִUי ,
מ1רי ֲ C ,חרֵי כֵ ֵ
יית ִ
יאי ִ ְ ,ל ִ
יחי ֵ ,נִית נ ְִב ִ
ֵאית ְ ִל ִ
מ ֶה ֵה ִקי ֱאל ִֹהי ִַ Sְ -ה ָRה – ר ִ
" ֵ
ֲ Cחרֵי כֵ ַמ ְ@נ1ת ָה ִר>י) "...א' אל הקורינתי י"ב :כ"ח9כ"ט(.
המאמיני עייפו מ הדת; אנו רוצי את נוכחות מלכותו!

מטרת סוכת דוד המוקמת
היא לסייע לפנות את "דר" אדני!
סוכת דוד המוקמת ,כפי שהיא נראית דר עיני המלכות ,היא מקו מפתח עלי אדמות כדי שמלכות
השמי תכבוש את האר %ע ממשלת אלהי וכבודו ותפארתו; ע אותות ונפלאות ונסי  ,אות ישחרר
אלהי בעבור מטרות מלכותו ,לחדור אל איזור מסוי  ,טריטוריה מסוימת ,או חלק מסוי של האר,%
כגו העיר ירושלי  ,באמצעות הלל עליו ,תפילה וצווי מלכותיי של כהני מלכיצדק ,והכהני
הגדולי הנאמני של אלהי עלי אדמות ,על מנת שסמכות אלהי ובני האד הגאולי שנולדו
מלמעלה יוכלו להשתק לגמרי עלי אדמות ,שניתנה תחילה לאד בבראשית א' :כ"ו9כ"ח.
ֵ,ספ ְל ָפנָיו ָ/ל ַה1Dיִי , .ז
ֵב ַעל ִUֵ /א ְ/ב1דְ 1וי ְ
,כי ִא@ ,1י ֵ
,ד ְִ -כב1דְ 1ו ָכל ַה ְַ Hל ִ
ֲר יָב1א ֶָ 9-ה ָ
" ַ/א ֶ
ְאת ָה ִע ִQי ִל ְ2מֹאל.1
ימינ 1ו ֶ
ר1עה ַה ְַ Hפ ִריד ֶאת ַה ְָ /ב ִ2י ִמ ָה ִעִQי ְוי ִַFיב ֶאת ַה ְָ /ב ִ2י ִל ִ
יד זֶה ִמֶQה ְֶ /
י ְַפ ִר ֵ
Hכנָה ָל ֶכ ֵמ,ז ִה ֵָסד ֵ@ ֵבל/ִ ,י ָר ֵעב
ר ֶאת ַה ְַ Hלכת ַה ָ
,בי ְ
ימינ1-' ,1א ְ-רכֵי ִ
ֹאמר ַה ֶֶ Hל ְ ֶאל ַה ִִ Fָ Gבי ִל ִ
י ַ
א1תיָ ,ערְ – 1ו ִה ְל ַ@ֶ ְ -
ִ
ֲס ְפ ֶ@
ִיתי ַוא ַ
ע1בר אֹרַח ָהי ִ
א1תיֵ ,
ִ
ית
ִיתי ְו ִה ְ ֵק ֶ
ִיתי  ְנ ַת ֶ@ ִלי ֶל ֱאכֹלָ ,צ ֵמא ָהי ִ
ָהי ִ

את ֵא ַלי' ָ ...י ִיב ַה ֶHל ְ
א1מר ֲאנִי
,מֵ ,
ֹאמר ָל ֶה ֵ ' ,
ֶ ְוי ַ
ב ֶ
ִיתי ָ
ֲסר ָהי ִ
א1תיַ -ְ ,מא ָ
ִ
ב ְַ Sר ֶ@
ִיתי ִ
א1תי ,חֶ 1לה ָהי ִ
ִ
ית ' )מתי כ"ה :ל"א9ל"ו ,מ'(.
ֲֶ 2
Cחי ַה ְַ SטִGי ָה ֵאֶRה ִלי ע ִ
ית ְל ֶא ָחד ֵמ ַ
ֲֶ 2
ָל ֶכ ַ ,מה ֶ0ע ִ
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אלהינו ישוע ,מל השמי  ,ישק דברי רבי באמת טר שיבתו בכבוד .מעל הכל ,הוא ישק שוב ידע
רב יותר אודות המל ומלכותו הנצחית בשמי ובאר!%
כתי ְו ֵת ְב ַעל ְִ /סא1ת
ֹאכל ו ְִת ְ@ ַעל ְ Tל ָחנִי ְַ -מ ְל ִ
,ביְ ,ל ַמ ַע @ ְ
ילנִ י ִ
" ַואֲנִ י ַמ ְנ ִחיל ָל ֶכ ַמ ְלכת ְ/מִ ֶ 1ה ְנ ִח ָ
ִל ְ>ֹט ֶאת ְנֵי ָ 9ע ָ2ר ִ ְב ֵטי י ְִָ 2ר ֵאל ]במלכותכ [" לוקס כ"ב :כ"ט9ל' ,ראה ג ההתגלות ג' :כ"א(.
הקונפליקט עמו מתמודדי המאמיני בישוע כיו כא בישראל אינו אודות היהדות הרבנית נגד הנצרות
או היהדות המשיחית; אלא למעשה אודות היהדות המתנגדת למלכות אלהי ולרוח אלהי חיי !

ֵאתי ָלֹ/ EBה ַ
ֵאתי ְל ִצ?ִ 1קנְ,ה ְג ָ
,מר יהוה ְצ ָבא1ת ִקִ G
"ֹ/ה ַ
,מר יהוה ַ ְב ִ@י
ד1לה ִקִ G
ְח ָמה ְג ָ
ד1לה ו ֵ

ְר ַלִ ִעיר ָהא ֶ
ר ָלִ וְנִ ְק ְר,ה י ָ
תְ 1י ָ
ְ ַכנ ְִ@י ְְ -
ֶאלִ 9צ? 1ו ָ
ֱמת ו ְַהר9יהוה ְצ ָבא1ת
ֹד" זכריה ח' :ב'9ג'.
ַהר ַהֶ S

המל ישוע ימלו מציו ,הר קודשו!
ל ָלֵ 1איֵ 9ק"...%
" ְל ַמ ְר ֵ-ה ַה ִ2ְ Hרָה ְ
ישעיהו ט' :ו'

ע1ל ִמי !"
ע1ל ֵמי ָ
ְל ְמ ִיח 1וְ הא י ְִמל ְֹ ְל ְ
" ָהי ְָתה ַמ ְמ ֶלכֶת ֵ@ ֵבל ְל ַמ ְמ ַל ְכ@ֶ 1ל אֲד1נֵנ ו ֶ
ההתגלות י"א :ט"ו
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עמוס ג' :ז'...

ע1ל
ד ַברֱ 9אל ֵֹהינ יָק ְל ָ
" ְ

!" ישעיהו מ' :ח'

ׁש ַמיִם!
ָק ְרבָה ַמלְכּות ָ
הא התעלמנו מהוראות המל?
 ,2009רעה את צאני ירושלי ©ריצ'רד אהרו הונורו ,כל הזכויות שמורות
ת.ד ,32128 .ירושלי 91320
richfms@netvision.net.il
www.FeedMySheepJerusalem.com
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