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ומ בחיני  בדברי לרוב  , אנו מביטי  באר% ! החמצנו את האות בתחו אחד עיקריהחמצנו את האות בתחו אחד עיקריהחמצנו את האות בתחו אחד עיקריהחמצנו את האות בתחו אחד עיקרי,  גו�  המש יח  ישוע , אנו

.   א� אלה י רוא ה את כל הדברי  עלי אד מות יותר במישור האנכי . בדתות שלנו,  ובכלל זה  ,במישור האופקי 

� ָ-,ֶר%"/ֵ � ָ-,ֶר%ֵיָע2ֶה ְרצ1ְנָ� ְ/ַב0ַָמִי/ֵ � ָ-,ֶר%ֵיָע2ֶה ְרצ1ְנָ� ְ/ַב0ַָמִי/ֵ � ָ-,ֶר%ֵיָע2ֶה ְרצ1ְנָ� ְ/ַב0ַָמִי/ֵ  . עומד לרדת על מנת לשלוט  על האר% מירושלי מל� השמי מל� השמי מל� השמי מל� השמי .  ' י :  'מתי ו !" ֵיָע2ֶה ְרצ1ְנָ� ְ/ַב0ַָמִי

וש דיבר , שלו עלי אדמותהשמיע אלהי את תקיעות השופר הראשונות ,  שנה3500לפני כ, בהר סיני

 . עבור האר%חוקי המל� ומלכות השמיחוקי המל� ומלכות השמיחוקי המל� ומלכות השמיחוקי המל� ומלכות השמיונת� לה את ,  שבטי ישראל12אלהי למשה ול

אות התבקשו ישראל , הבסיסייחוקי השמי חוקי השמי חוקי השמי חוקי השמי , , , , עשרת הדברותעשרת הדברותעשרת הדברותעשרת הדברותאלהי החל בכ� שנת� לע ישראל את 

ובדות  יצאו מישראל לכל האומות עהאחדהאחדהאחדהאחד, , , , של האלהי האמיתישל האלהי האמיתישל האלהי האמיתישל האלהי האמיתיאלה חוקי חוקי חוקי חוקי , לאחר מכ�. לשמור

 .האלילי עלי אדמות

 דת הסובבת הוביל בסופו של דבר ל,  לע היהודיהעיקרייכחוקי מלכות השמי כחוקי מלכות השמי כחוקי מלכות השמי כחוקי מלכות השמי הדבר שנת� אלהי

של של של של החוקי הללו החוקי הללו החוקי הללו החוקי הללו לא לשנות ולא להמיר את  למרות מצוותו של אלהי ....היהדות הרבניתהיהדות הרבניתהיהדות הרבניתהיהדות הרבנית"""", סביב האד

 ואת """"התורה שבעל פההתורה שבעל פההתורה שבעל פההתורה שבעל פה"""" הדתיי את יצרו החכמי היהודי, )'ו9' ה : 'משלי ל', ב9'א: 'דברי ד (אלהיאלהיאלהיאלהי

 חוקי אלה ,  ולהשפיע עליהחוקי אלהי הללוחוקי אלהי הללוחוקי אלהי הללוחוקי אלהי הללובניסיונ לשלוט ב, של בני האדהמסורות והפולחני המסורות והפולחני המסורות והפולחני המסורות והפולחני

לכתבי ולפירושי של תשומת לב בעיקר תשומת לב בעיקר תשומת לב בעיקר תשומת לב בעיקר היהודי הדתיי העניקו את . אות לא יכול האד לשמור

במקו להעניק את תשומת במקו להעניק את תשומת במקו להעניק את תשומת במקו להעניק את תשומת , """"ות הרבניתות הרבניתות הרבניתות הרבניתהיהדהיהדהיהדהיהד""""שהפכו לחלק העיקרי של , התלמוד והמשנה, בני האד

 חלק ניכר של המי� האנושי התעל מהמצוות שנת� אלהי לישראל ולעול !!!!לדבר אלהילדבר אלהילדבר אלהילדבר אלהילב בעיקר לב בעיקר לב בעיקר לב בעיקר 

 !בהר סיני

, , , , מל� ישראלמל� ישראלמל� ישראלמל� ישראל, , , , מל� השמימל� השמימל� השמימל� השמי, , , , אלהי חיי האחד והיחידאלהי חיי האחד והיחידאלהי חיי האחד והיחידאלהי חיי האחד והיחיד, , , , הואהואהואהואאלהי אמר באופ� ספציפי לע היהודי כי 

 ............ כמל� על כל האר% כמל� על כל האר% כמל� על כל האר% כמל� על כל האר%וישלוט מירושליוישלוט מירושליוישלוט מירושליוישלוט מירושליירד ירד ירד ירד 

  .הוא חפ% בה כמקו משכנוהוא חפ% בה כמקו משכנוהוא חפ% בה כמקו משכנוהוא חפ% בה כמקו משכנו; בציו�בציו�בציו�בציו�בחר שאלהי שאלהי שאלהי שאלהי משו

 ).ד"י9ג"י: ב"תהלי קל" (ֵאֵ�ב ִ/י ִאִ�ִתיָה9<ֹה ַעדַעדַעדַעד9999ְמנ�ָחִתי ֲעֵדיְמנ�ָחִתי ֲעֵדיְמנ�ָחִתי ֲעֵדיְמנ�ָחִתי ֲעֵדי9999זֹאתזֹאתזֹאתזֹאת"

"�" 1ָל1ָל1ָל1ָלִי2ְָרֵאל ְלעִי2ְָרֵאל ְלעִי2ְָרֵאל ְלעִי2ְָרֵאל ְלע9999ָ� ְ-ת1ְ� ְ-ֵניָ� ְ-ת1ְ� ְ-ֵניָ� ְ-ת1ְ� ְ-ֵניָ� ְ-ת1ְ� ְ-ֵני9999ֲאֶ�ר ֶאְ�ָ/�ֲאֶ�ר ֶאְ�ָ/�ֲאֶ�ר ֶאְ�ָ/�ֲאֶ�ר ֶאְ�ָ/� ְמק1 ַ/<1ת ַרְגַלי9ְוֶאת ְמק1 ִ/ְסִאיְמק1 ִ/ְסִאיְמק1 ִ/ְסִאיְמק1 ִ/ְסִאי9999ֶאתֶאתֶאתֶאת,ָד 9ַו?ֹאֶמר ֵאַלי ֶ-

 ).'ז: ג"יחזקאל מ(

" ָבB ע1ד9ַיַעְבר�9 ְוָזִרי לֹאְוָהְיָתה ְיר�ָ�ַלִ קֶֹד�ְוָהְיָתה ְיר�ָ�ַלִ קֶֹד�ְוָהְיָתה ְיר�ָ�ַלִ קֶֹד�ְוָהְיָתה ְיר�ָ�ַלִ קֶֹד� ָקְדִ�יָקְדִ�יָקְדִ�יָקְדִ�י�9999ֵֹכ� ְ-ִצ?1� ַהר�ֵֹכ� ְ-ִצ?1� ַהר�ֵֹכ� ְ-ִצ?1� ַהר�ֵֹכ� ְ-ִצ?1� ַהר  ֱאלֵֹהיֶכֲאִני יהוהֲאִני יהוהֲאִני יהוהֲאִני יהוהִויַדְעֶ@ ִ/י "

 ).ז"י: 'יואל ד(

9� ְוַעלִצ?91ַהר9 ִלְצ-ֹא ַעל ְצָבא1ת ְצָבא1ת ְצָבא1ת ְצָבא1תיהוהיהוהיהוהיהוהֵ/� ֵיֵרד ...  ַ/ֲאֶ�ר ֶיְהDֶה ָהCְרֵיה"BְבָעָתDִ E.. .  � ֵ/�9ַעל  ְצָבא1ת ְצָבא1ת ְצָבא1ת ְצָבא1תיהוהיהוהיהוהיהוה ָיֵג

�). 'ט 9' ח ' ,  ד : ד"זכריה  י,  א"כ:  'ראה  ג  עובדיה  א ' ,  ה9' ד: א"ישעיהו ל("  ְוִהFִיל ָ<סַֹח ְוִהְמִליטְיר�ָ�ָלִ Dָנ1
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יע להוש, נולד כאד,  שנה לאחר שאלהי ישוע בא לעול2000מאורע דומה על הר סיני התרחש לפני 

החל אלהי את פעלו החדש בהכריזו את מלכותו באופ� אישי , א � בעת הזו. את האנושות מחטאיה

את את את את הכריז , הכה� הגדול יוחנ�, ב� דודו, כמו כ�" !!!!ִ/י ָקְרָבה ַמְלכ�ת ָ�ַמִיִ/י ָקְרָבה ַמְלכ�ת ָ�ַמִיִ/י ָקְרָבה ַמְלכ�ת ָ�ַמִיִ/י ָקְרָבה ַמְלכ�ת ָ�ַמִי, , , , ��ב� ִ-ְת��ָבה��ב� ִ-ְת��ָבה��ב� ִ-ְת��ָבה��ב� ִ-ְת��ָבה: "לישראל

 .שישה חודשי קוד לכ�    אותה הכרזהאותה הכרזהאותה הכרזהאותה הכרזה

בשפכו , החוקי הללוהחוקי הללוהחוקי הללוהחוקי הללובאר ישוע את , א� בעת הזו. וקי מלכות השמיוקי מלכות השמיוקי מלכות השמיוקי מלכות השמיאת חאת חאת חאת חאלהי נת� לאנושות , ושוב

בני . האנושות לקשר רוחני נעלה יותר ע אלהיהעל מנת להביא את , אור על הבנת בני האד אות

מצוות האהבה מצוות האהבה מצוות האהבה מצוות האהבה , כגו�, ללא התערבותו האלהית של אלהי את חוקי השמי האלהאת חוקי השמי האלהאת חוקי השמי האלהאת חוקי השמי האלההאד לא יכלו לשמור 

ובפרט , בדרשה על ההרדבריו של ישוע דבריו של ישוע דבריו של ישוע דבריו של ישוע קראו את כל . לאויבינו של אלהי  של אלהי  של אלהי  של אלהי ומצוות המחילהומצוות המחילהומצוות המחילהומצוות המחילה, , , , של אלהישל אלהישל אלהישל אלהי

 .ט"י9ז"י: 'את מתי ה

הזה מל� האהבה רב העוצמה מל� האהבה רב העוצמה מל� האהבה רב העוצמה מל� האהבה רב העוצמה אלו שהיו התלמידי הראשוני של , לאחר שישוע עלה חזרה השמימה

, מל� השמימל� השמימל� השמימל� השמי, , , , אודות הדבר שישועאודות הדבר שישועאודות הדבר שישועאודות הדבר שישוע" " " " הבשורה הטובההבשורה הטובההבשורה הטובההבשורה הטובה""""את , הפיצו את משנתו בכל מקו" הדר�הדר�הדר�הדר�"ושל 

על ,  בכ� שמת במקומנו בעבור כל חטאינולהושיע את האנושות, ורנו באמצעות אהבתו הגדולהעשה עב

מל� השמי מל� השמי מל� השמי מל� השמי , כמו כ�. מלכנו ובוראנו האוהבמלכנו ובוראנו האוהבמלכנו ובוראנו האוהבמלכנו ובוראנו האוהב ע     אישיאישיאישיאישי" " " " קשר אהבהקשר אהבהקשר אהבהקשר אהבה""""מנת שלכל אחד מאתנו יוכל להיות 

    צחצחצחצחחיי נחיי נחיי נחיי נויית� לנו ,  ויביא את מלכות השמי לאר%ישוב יו אחדאמר כי הוא , אשר ק מהמתי, , , , הזההזההזההזה

 .להיות עמו לנצח, ככלתוככלתוככלתוככלתולמלו� ע מל� זה למלו� ע מל� זה למלו� ע מל� זה למלו� ע מל� זה 

ָלHָה , Cְנֵ�י ַהDִָליל': ְוִהGֵה ְ�ֵני ֲאָנִ�י ְלב�ֵ�י ָלָב� ִנFְב� ְלָיָד ְו,ְמר�, ע1ָד ַמִ-יִטי ַה0ַָמְיָמה ַ-ֲעִלָ?ת1"

 ע1ְמִדי �ִמְסַ@ְ/ִלי ֶאל ַה0ַָמִי@ֶC ?�ֶַה0ַָמְיָמה ֵי��ַע ֶזה ֲא  -1א ָיב1א ְ-א1ת1 אֶֹפ� 99ר ִנIָא ֵמֲעֵליֶכ

 ).א"י9' י: 'מעשי השליחי א" ('ֶ�ְרִאיֶת א1ת1 ע1ֶלה ַל0ַָמִי

, ליהדות הרבניתליהדות הרבניתליהדות הרבניתליהדות הרבנית שהפכה בשלב  מאוחר יותר  היהודית הפרושי הפרושי הפרושי הפרושינגד כת וג הדתהדתהדתהדתנגד ישוע דיבר רבות 

 .הבסיס ליהדות בת זמננו

 ס1ְפִרי א1י ָלֶכ" ֶאת ִ/י ,  ְצב�ִעי�ְפר�ִ�י�ְפר�ִ�י�ְפר�ִ�י�ְפר�ִ�י@ֶC  ֵאיְנֶכ ;  ִ-ְפֵני ְ-ֵני ,ָדַמְלכ�ת ַה0ַָמִיַמְלכ�ת ַה0ַָמִיַמְלכ�ת ַה0ַָמִיַמְלכ�ת ַה0ַָמִיס1ְגִרי@ֶC �ֵה

 ).ג"י: ג"מתי כ" (ִנְכָנִסי ְלת1ָכB ְוַג ַלָ-ִאי ֵאיְנֶכ ַמGִיִחי ְלִהָ/ֵנס

 !לכות השמילכות השמילכות השמילכות השמיממממ אינה יכולה לקו נגד מסר האלהי אודות שו דתשו דתשו דתשו דת

אנו רואי את . המלכותהמלכותהמלכותהמלכות שני היה כמעט תמיד אודות 3½המסר המרכזי אותו הכריז המל� ישוע במש� 

א� כאשר אנו .  פעמי16 –במרקוס ;  פעמי בלוקס40יותר מ;  פעמי בספר מתי50המסר הזה יותר מ

ר מעט מאד פעמי מוזכ) האלהי(מסר זה אודות מלכות השמי , קוראי את יתר ספרי הברית החדשה

 .לרוב על ידי שאול השליח, וא� אז, על ידי התלמידי

 ְלָעִרי ֲאֵחר1ת ָעַלי ְלַבIֵר ֶאת ': ,ַמר ָלֶה] ישוע[Cְ� ה�א "Dַלוקס " (' ִנְ�ַלְחִ@יְלָכְ�ְלָכְ�ְלָכְ�ְלָכְ�ִ/י , ַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהי

 )ג"מ: 'ד

Pִֵ-ר ֲאֵליֶה ַעל ַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהי ְוִרֵ<א ֶאת , ה�א ִקֵ-ל א1ָת .יוְ/1G�ֶַדע ַהPָָבר ַלֲהמ1� ָהָע ָהְלכ� Cֲחָר"

 )ה"ל: 'ט; ג"כ: 'ראו ג מתי ד, א"י: 'לוקס ט" (ַהQְק�ִקי ְלִר<�י
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ַמְלכ�ת ַמְלכ�ת ַמְלכ�ת ַמְלכ�ת  ֶאת ִלְרא1תִלְרא1תִלְרא1תִלְרא1תַכל לֹא י�, ִמְלַמְעָלהִמְלַמְעָלהִמְלַמְעָלהִמְלַמְעָלה ,ָד ִיָ�ֵלדִיָ�ֵלדִיָ�ֵלדִיָ�ֵלדִא לֹא , ,ֵמ� ,ֵמ� ֲאִני א1ֵמר ְלָ�': ֵהִ�יב ֵי��ַע ְו,ַמר ֵאָליו"

 ְלִהָ/ֵנסְלִהָ/ֵנסְלִהָ/ֵנסְלִהָ/ֵנס לֹא י�ַכל ִמ� ַהHִַי ְוָהר�ַחִמ� ַהHִַי ְוָהר�ַחִמ� ַהHִַי ְוָהר�ַחִמ� ַהHִַי ְוָהר�ַח ִאי� ִיָ�ֵלדִיָ�ֵלדִיָ�ֵלדִיָ�ֵלדִא לֹא , ,ֵמ� ,ֵמ� ֲאִני א1ֵמר ְלָ�': ֵהִ�יב ֵי��ַע.. .' .ָהֱאלִֹהיָהֱאלִֹהיָהֱאלִֹהיָהֱאלִֹהי

Cל ִ@ְתַמB ַעל ֶ�א1ֵמר ֲאִני ְלָ� ִ/י  .ַה1Gָלד ִמ� ַהָ-2ָר ָ-2ָר ה�א ְוַה1Gָלד ִמ� ָהר�ַח ר�ַח ה�א' ְלַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיְלַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיְלַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיְלַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהי

  ) 'ז9' ה', ג: 'יוחנ� ג" ('ְלִהָ�ֵלד ִמְלַמְעָלהְלִהָ�ֵלד ִמְלַמְעָלהְלִהָ�ֵלד ִמְלַמְעָלהְלִהָ�ֵלד ִמְלַמְעָלהֲעֵליֶכ

 

הדת א� יכולה להוות , כי למעשה, אי� קשר לדת של בני האדאל מלכות השמי אל מלכות השמי אל מלכות השמי אל מלכות השמי " " " " לידה מלמעלהלידה מלמעלהלידה מלמעלהלידה מלמעלה""""ל

  ). ג"י: ג"תי כמ(מכשול לרוח הקודש של אלהי ולעצור אנשי רבי מלהיכנס אל מלכות אלהי

 

 : כקו המנחה שלנוהוראות ישוע לתלמידיוהוראות ישוע לתלמידיוהוראות ישוע לתלמידיוהוראות ישוע לתלמידיוהבה נבח� את 

"ָ�ַלח א1ָת  ,ְוַג ְלַרֵ<א ַמֲחל1ת, ָע2ָר ְוָנַת� ָלֶה /ַֹח ְוַסְמכ�ת ַעל ָ/ל ַה0ִֵדי9ְלCַחר ֶ�ִ/Gֵס ֶאת ַה0ְֵני

 ).א" י', ט: 'ראו ג לוקס י', ב9' א: 'לוקס ט" ( �ְלַרֵ<א ֶאת ַהח1ִליְלַהְכִריז ַעל ַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיְלַהְכִריז ַעל ַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיְלַהְכִריז ַעל ַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיְלַהְכִריז ַעל ַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהי

, ַרְ<א� ח1ִלי '!ַמְלכ�ת ָ�ַמִיַמְלכ�ת ָ�ַמִיַמְלכ�ת ָ�ַמִיַמְלכ�ת ָ�ַמִיָקְרָבה ': �ְבֶלְכְ@ֶכ ַהְכִריז� .ְלכ� ֶאל ַהFֹא� ָהא1ְבד1ת ֲאֶ�ר ְלֵבית ִי2ְָרֵאלֶאRָא "

 ִקַ-ְלֶ@; Dְָר�� ֵ�ִדי, ַטֲהר� ְמצָֹרִעי, ָהִקימ� ֵמִתיGִָח ִ@ְ@נ�, Gָעל אותות אלה לבוא [' ח9'ו: 'מתי י" (ִח

 !])   המלכות המלכות המלכות המלכותהכרזתלאחר 

 ַ-��Sְ ְ@ִחRָה ֶאת "@ֶC1ְוֶאת ִצְדָקת1 ַמְלכ�ת1ַמְלכ�ת1ַמְלכ�ת1ַמְלכ�ת ,"                                                    ְוָכל ֵאRֶה ִיָ�ְספ� ָלֶכ

 ).  א"ל: ב"ראה ג לוקס י, ג"ל: 'מתי ו(

 

ְכַרז ְ-ָכל ָהע1ָל ְלֵעד�ת ְלָכל ַה1Dִיי ַהHְַלכ�תַהHְַלכ�תַהHְַלכ�תַהHְַלכ�ת ז1 ֶ�ל �ְב12ָרה" T@  ָיב1א � ).ד"י: ד"מתי כ" (ַהSֵ%ַהSֵ%ַהSֵ%ַהSֵ%ְוCֲחֵרי ֵכ

"ְ-ַמְלכ�ת ְ-ַמְלכ�ת ְ-ַמְלכ�ת ְ-ַמְלכ�ת ֶכ ֵמַעָ@ה לֹא ֶאְ�ֶ@ה ִמְ<ִרי ַהDֶֶפ� ַהQֶה ַעד א1ת1 ַה?1 ֲאֶ�ר ֶאְ�ֵ@ה� ָחָד� ִעHָ, ַוֲאִני א1ֵמר ָלֶכ

 ).ט"כ: ו"מתי כ" (,ִבי,ִבי,ִבי,ִבי

 

" �/ֵ�ֶ ).'כ: 'אל הקורינתי ד' א" (ְ-כַֹח ַה<ַֹעלְ-כַֹח ַה<ַֹעלְ-כַֹח ַה<ַֹעלְ-כַֹח ַה<ַֹעל ֵאיָנB ְ-ִד-�ר ִ/י ִא ַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהי

ישוע לא בא להקי דת הא חשבת אי פע שאולי ?  אי� כוח אמיתי ע אלהילדת הנוצריתמדוע 

הוא ציווה על תלמידיו , וכפי שקראת זה עתה;  השמילכותלכותלכותלכותממממלהכריז את ישוע בא ! ?חדשה כלל

המסר של ישוע אודות , א� זמ� קצר לאחר מות של התלמידי הראשוני! לעשות את אותו הדבר

משו שהפ� עתה למסר של דת הנקראת ; ואיבד את מרבית כוחו,  התמסדהמל� ומלכות השמיהמל� ומלכות השמיהמל� ומלכות השמיהמל� ומלכות השמי

 ! לתלמידיו על מנת שיהפו� לדת אחרת"מלכותמלכותמלכותמלכותההההמסר בשורת "ישוע מעול לא הציג את . "נצרות"

 

על מנת ,  נאמר בקול ר לאר% על ידי בוראנוהמל� ומלכות השמיהמל� ומלכות השמיהמל� ומלכות השמיהמל� ומלכות השמיחוקי  אודות המסר של ישועהמסר של ישועהמסר של ישועהמסר של ישוע

. . . .  ומלכותו ומלכותו ומלכותו ומלכותוהמל�המל�המל�המל�בהכנה לבואו של ,  יישמו את דבריו בכל האר%שנולדו מלמעלהשנולדו מלמעלהשנולדו מלמעלהשנולדו מלמעלהשמאמיני בישוע 

 ..."ַהְ-12ָרהַהְ-12ָרהַהְ-12ָרהַהְ-12ָרה ֶאל ָ/ל ָהע1ָל ְוַהְכִריז� ֶאת ְלכ�ְלכ�ְלכ�ְלכ�".. ." י ְלַתְלִמיִדי ַוֲע�2 ֶאת ָ/ל ַה1Dִיְלכ�ְלכ�ְלכ�ְלכ�""! "! "! "! -1א� ֵאַלי-1א� ֵאַלי-1א� ֵאַלי-1א� ֵאַלי""""



 5

 הפכו לדת מלכות השמימלכות השמימלכות השמימלכות השמיוהמסר שלו אודות , אלהי המל�אלהי המל�אלהי המל�אלהי המל�הופעתו הגדולה עלי אדמות של , אול

 ,ולמרוד נגדו, לסלפו, לשנותו, בניסיונ לשלוט בדבר אלהי, הפע על ידי גויי דתיי, מעשה ידי אד

 . . . .  מלכותו השמימית מלכותו השמימית מלכותו השמימית מלכותו השמימית ושלהמל� האוהב והצדיקהמל� האוהב והצדיקהמל� האוהב והצדיקהמל� האוהב והצדיקבחשב כי האד לא היה צרי� לציית לחוקי אלה של 

 

 !א� התנהגותו המרדנית של האד לא תשנה לעול את מצוות אלהי

בדת מעשה ידי " לארוז"אות לא נית� ,  לאנושותהחוקי של בורא השמייהחוקי של בורא השמייהחוקי של בורא השמייהחוקי של בורא השמייאלהי ישוע הציג את 

מל� , המל� ישוע"!  לֹא ַיַעְבר��ְדָבַרי�ְדָבַרי�ְדָבַרי�ְדָבַריַה0ַָמִי ְוָה,ֶר% ַיַעְבר� : "שמיהמל� מל� מל� מל� משו שכפי שאמר .. . אד

משו שאת . הכבוד העליו� הכריז בבירור כי שלטו� מל� זה ומלכות השמי שלו יכבשו את האר% הזו

משו שדברי אלהי אינ ;  לא נית� לעצור לעול שהמל� ישוע דיבר בהיותו עלי אדמות אמיתות אלהאמיתות אלהאמיתות אלהאמיתות אלה

 !  שלטי בידי בני האד או בידי דתותיהנ

 

, יהדותיהדותיהדותיהדותלדת הנקראת אשר הפכה מאוחר יותר , ברית משה: כרת מספר בריתות ע האנושותהשמי השמי השמי השמי  מל�מל�מל�מל�

גופו ודמו של גופו ודמו של גופו ודמו של גופו ודמו של לה נית� תוק� על ידי , ג"ל9'ל: א"ואזי בריתו החדשה של אלהי עליה נכתב בירמיהו ל

 .  """"צרותצרותצרותצרותננננ"לדת הנקראת  שהפכה מאוחר יותר המל� עצמהמל� עצמהמל� עצמהמל� עצמ

 

ִא�R  . ֵאיֶנGָה ִמ� ָהע1ָל ַהQֶהַמְלכ�ִתיַמְלכ�ִתיַמְלכ�ִתיַמְלכ�ִתי': ֵהִ�יב ֵי��ַע' ????Cָ@ה ֶמֶלְ� ַהְ?ה�ִדיCָ@ה ֶמֶלְ� ַהְ?ה�ִדיCָ@ה ֶמֶלְ� ַהְ?ה�ִדיCָ@ה ֶמֶלְ� ַהְ?ה�ִדי': ְוC�ָל א1ת1...ִ<יָלט1ס ִנְכַנס "

 ֶאRָא ֶ�ָ/ֵעת ַמְלכ�ִתי ;ָהי� ְמָ�ְרַתי ִנְלָחִמי R�ֶֹא ֶאHֵָסר ְלָראֵ�י ַהְ?ה�ִדי, ָהְיָתה ַמְלכ�ִתי ִמ� ָהע1ָל ַהQֶה

�': ,ַמר ל1 ִ<יָלט1ס' .ֵאיֶנGָה ִמ<ֹה/ֵ ְלָכְ� ֲאִני נ1ַלְדִ@י  ;ֶ�ֲאִני ֶמֶלְ�ֶ�ֲאִני ֶמֶלְ�ֶ�ֲאִני ֶמֶלְ�ֶ�ֲאִני ֶמֶלC�ְָ@ה א1ֵמר ': ָעָנה ֵי��ַע    '!Cָ@ה ֶמֶלְ�, ִא

: ,ַמר ל1 ִ<יָלט1ס' . �1ֵמע ְלק1ִליֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתהָהָהָָהָ/ל ֲאֶ�ר ה�א ִמ� . ָהֱאֶמתָהֱאֶמתָהֱאֶמתָהֱאֶמתְ/ֵדי ֶ�,ִעיד ַעל , �ְלֵ� ָ/ְ� ָ-אִתי ָלע1ָל

 ).  ח"ל9ו"ל, ג"ל: ח"יוחנ� י(?' ַמִהי ֱאֶמת'

 

מל� , וכל אומה וכל אד שלא נושע יובאו בפני ישוע, ישפוט אלהי את האר%ישפוט אלהי את האר%ישפוט אלהי את האר%ישפוט אלהי את האר%בעתיד הקרוב מאד 

, י שנת� מל� השמהסירוב לקבל את מתנת החינ של סליחת חטאי וחיי נצחוישפטו בשל , השמי

וכל המאמיני האמיתיי אשר חזרו בתשובה וקיבלו סליחת . ובשל אי שמירת חוקי המל� השמימיי

 . בזכות חיי ישוע ודמו שנשפ�למלכותולמלכותולמלכותולמלכותויכנסו המל� ישוע המל� ישוע המל� ישוע המל� ישוע חטאי על ידי 

"� ְלַעְצמ1 ְוִיSַח ֶאת ְצָלב1 ֶ�ִ?ְתַ/ֵח, ָלב1א Cֲחַריָלב1א Cֲחַריָלב1א Cֲחַריָלב1א Cֲחַריִמי ֶ�ר1ֶצה ': ָקָרא ֵאָליו ֶאת ֶהָהמ1� ִע ַ@ְלִמיָדיו ְו,ַמר ָלֶה

   – ְלַמֲעִני �ְלַמַע� ַהְ-�1ָרהְלַמֲעִני �ְלַמַע� ַהְ-�1ָרהְלַמֲעִני �ְלַמַע� ַהְ-�1ָרהְלַמֲעִני �ְלַמַע� ַהְ-�1ָרהַהְמCֵ-ד ֶאת ַנְפ�1 ֲאָבל , ְיCֵ-ד א1ָתBִ/י ֶהָחֵפ% ְלַהFִיל ֶאת ַנְפ�1  ;ְוֵיֵלְ� Cֲחַרי

 ).  ז"כ: ד"ולוקס י, ט"ל9ח"ל: 'ראה ג מתי י, ה"ל9ד"ל: 'מרקוס ח" (''''ַיFִיֶלGָהַיFִיֶלGָהַיFִיֶלGָהַיFִיֶלGָה

 

ֲאָבל ֶאת  '.. .' ֵאיֶנ�G ר1ִצי Qֶ�ֶה ִיְמלְֹ� ָעֵלינ�': ל1ַמר,  ְ-ֵני Cְרצ1 2ְָנא� א1ת1 ְוָ�ְלח� ִמְ�ַלַחת Cֲחָריוא�ָל"

                  "         ' ְלָפַניְוִהְרג� א1ָתְוִהְרג� א1ָתְוִהְרג� א1ָתְוִהְרג� א1ָתָהִביא� א1ָת ֵהGָה , ֲאֶ�ר ֵאיָנ ר1ִצי ִ/י ֶאְמלְֹ� ֲעֵליֶה, א1ְיַבי ֵאRֶה

 ).ז"כ, ד"י: ט"לוקס י(
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 ! "משו שאלהי יעשה את רצונו על כל אויביו ביו נהדר זה Tִ�ית 9ַעד  ַלאדִֹני ֵ�ב ִליִמיִנייהוהְנא,

 ). 'א: י"תהלי ק" (אְֹיֶביָ� ֲהדֹ ְלַרְגֶליָ�

 

 ,    ,    ,    ,    ישועישועישועישוערותיו של משו שתכניותיו ומט,  לא השתנו מעולשניתנו בידי אלהיחוקי מלכות השמי חוקי מלכות השמי חוקי מלכות השמי חוקי מלכות השמי

  !  תמיד פועלי במלוא עוז ותמיד נעי לעבר התגשמות המלאה עבור האר% כולהמל� השמי מל� השמי מל� השמי מל� השמי

 

� ַמה ִ?ְהֶיה לָ נ�, ִהGֵה ֲאַנְחנ� ָעַזְבנ� ַה/ֹל ְוָהַלְכנ� Cֲחֶריָ�': ֵהִגיב ֵ/יָפא ְו,ַמר ֵאָליו"/ֵ : ,ַמר ָלֶה ֵי��ַע' ?ִא

'� ַהה1ְלִכי Cֲחַרי, ר ֲאִני ָלֶכא1ֵמ. ,ֵמ@ֶC , ַהְ-ִרי,ה �Pֲֵאֶ�ר ִ@ְתַח/ַ�ֵ@ְ�ב� ,  ֵיֵ�ב ַעל ִ/Uֵא ְ/ב1ד1ָה,ָדָה,ָדָה,ָדָה,ָד�9999ֶב��ֶב��ֶב��ֶב

 ַעל ְ�ֵני@ֶC Dַ9ִחי ַוֲאָחי1ת ְוָכל ִמי ֶ�ָעַזב ָ-ִתי אC 1. ָע2ָר ִ�ְבֵטי ִי2ְָרֵאל9ָע2ָר ִ/ְסא1ת ִלְ�<ֹט ֶאת ְ�ֵני

 .  ט"כ9ז"כ: ט"מתי י" ְוִייַר� ַחֵ?י ע1ָלְוִייַר� ַחֵ?י ע1ָלְוִייַר� ַחֵ?י ע1ָלְוִייַר� ַחֵ?י ע1ָל ְיַקֵ-ל ִ<י ֵמ,ה –א1 ,ב ָוֵא א1 ִא0ָה א1 ָ-ִני א1 2ָד1ת ְלַמַע� ְ�ִמי 

 

ְוִדֵ-ר ִאָ@ ַעל ה ֲאֵליֶה �ְבֶמֶ�ְ� Cְרָ-ִעי י1 ִנְר,, Cֲחֵרי ֱענ�ת1, ִלְפֵניֶה ה�א ה1ִפיַע ַחי ְ-ה1ָכח1ת ַר-1ת".. .

  "'?ַהִא ַ-Qְַמ� ַהQֶה ָ@ִ�יב ֶאת ַהHְַלכ�ת ְלִי2ְָרֵאל, ֲאד1ֵננ�': ָ�ֲאל� א1ת1 ַהGֱֶאָסִפי  ...ַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהיַמְלכ�ת ָהֱאלִֹהי

 ).  'ו ', ג: 'מעשי השליחי א(

 

 א� ...!"...!"...!"...!"לכולכולכולכו: ": ": ": "מלכות אלהימלכות אלהימלכות אלהימלכות אלהיסר מישוע המשי� והציג בפניה את . כא� נדמה כי תלמידי ישוע לא הבינו

כפי שהיה , ובהשיגה שוב ריבונות על עצמה, ובשחרורה משלטו� הרומי, ה התמקדו עדיי� בישראל

 .  בימי המל� דוד והמל� שלמה

 

 :  ממקומות אחרישלטו� מלכות אלהיהבה נבח� פסוקי אחרי אודות 

 

"�ַמְלכ�ָתB , ֲאֶ�ר ְלע1ָל לֹא ִ@ָ�ֵחתֲאֶ�ר ְלע1ָל לֹא ִ@ָ�ֵחתֲאֶ�ר ְלע1ָל לֹא ִ@ָ�ֵחתֲאֶ�ר ְלע1ָל לֹא ִ@ָ�ֵחת, ]עלי אדמות [י ַהָ�ַמִי ַמְלכ�תי ַהָ�ַמִי ַמְלכ�תי ַהָ�ַמִי ַמְלכ�תי ַהָ�ַמִי ַמְלכ�תָיִקי ֱאלֵֹהָיִקי ֱאלֵֹהָיִקי ֱאלֵֹהָיִקי ֱאלֵֹה, �ִביֵמיֶה ֶ�ל ַהHְָלִכי ָהֵה

בתרגו , ד"מ: 'דניאל ב" (ְוִהיא ַ@ֲעמֹד ְלע1ָלִמי, ָ@ֵדק �ְתַכRֶה ָ/ל ֵאRֶה ַהHְַלכT?1ת, ְלַע Cֵחר לֹא ֵ@ָעֵזב

 ). לעברית

 

�ְלָפָניו , ְוַעד ַעִ@יק ַהָ?ִמי ִהDִיַע,  ָהיָ ה ָ-א  ְ/ֶב� ,ָדה ְוִהGֵה ִע ַעְנֵני ַהָ�ַמִי ר1ֶאה ָהִייִתי ְ-ֶחְזי1נ1ת ַהRְַיָל"

ִ�ְלט1נ1 ִ�ְלט1� ִ�ְלט1נ1 ִ�ְלט1� ִ�ְלט1נ1 ִ�ְלט1� ִ�ְלט1נ1 ִ�ְלט1� , , , , ָהא1HTת ְוַה1�Rְנ1ת א1ת1 ַיֲעבֹד�ָהא1HTת ְוַה1�Rְנ1ת א1ת1 ַיֲעבֹד�ָהא1HTת ְוַה1�Rְנ1ת א1ת1 ַיֲעבֹד�ָהא1HTת ְוַה1�Rְנ1ת א1ת1 ַיֲעבֹד�, , , , ְוָכל ָהַעHִיְוָכל ָהַעHִיְוָכל ָהַעHִיְוָכל ָהַעHִי, , , , ִנַ@� ִ�ְלט1� ִויָקר �ַמְלכ�תִנַ@� ִ�ְלט1� ִויָקר �ַמְלכ�תִנַ@� ִ�ְלט1� ִויָקר �ַמְלכ�תִנַ@� ִ�ְלט1� ִויָקר �ַמְלכ�תְול1 ְול1 ְול1 ְול1 . ִהְקִריב�ה�

 ).בתרגו לעברית, ד"י9ג"י: 'דניאל ז" ( ֲאֶ�ר לֹא ִ@ָ�ֵחת ֲאֶ�ר לֹא ִ@ָ�ֵחת ֲאֶ�ר לֹא ִ@ָ�ֵחת ֲאֶ�ר לֹא ִ@ָ�ֵחת––––�ַמְלכ�ת1 �ַמְלכ�ת1 �ַמְלכ�ת1 �ַמְלכ�ת1 ר לֹא ַיֲעבֹר ר לֹא ַיֲעבֹר ר לֹא ַיֲעבֹר ר לֹא ַיֲעבֹר ע1ָל ֲאֶ�ע1ָל ֲאֶ�ע1ָל ֲאֶ�ע1ָל ֲאֶ�

 

 .ט"י: ג"תהלי ק" �ַמְלכ�ת1  ַ-/ֹל ָמָ�ָלה"
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ַהHְַלכ�ת ְו.. . ְוִייְר�� ֶאת ַהHְַלכ�ת ַעד ע1ָל ְוַעד ע1ָל ע1ָלִמי, ְקד1ֵ�י ֶעְלי1ִניְקד1ֵ�י ֶעְלי1ִניְקד1ֵ�י ֶעְלי1ִניְקד1ֵ�י ֶעְלי1ִניִויַקְ-ל� ֶאת ַהHְַלכ�ת "

ְוָכל ְוָכל ְוָכל ְוָכל , ַמְלכ�ת ע1ָלַמְלכ�ת ע1ָלַמְלכ�ת ע1ָלַמְלכ�ת ע1ָלַמְלכ�ת1 , ְקד1ֵ�י ֶעְלי1ִניְקד1ֵ�י ֶעְלי1ִניְקד1ֵ�י ֶעְלי1ִניְקד1ֵ�י ֶעְלי1ִניְלַע ִנְ@נ� , ְוַה0ְִלט1� ְוַהDְדRָTה ֶ�ל ַהHְַלכT?1ת ַ@ַחת ָ/ל ַהָ�ַמִי

 ).בתרגו לעברית, ז"כ, ח"י: 'דניאל ז" (ַה0ְִלט1נ1ת ל1 ַיַעְבד� ְוִיָ�ֵמע�ַה0ְִלט1נ1ת ל1 ַיַעְבד� ְוִיָ�ֵמע�ַה0ְִלט1נ1ת ל1 ַיַעְבד� ְוִיָ�ֵמע�ַה0ְִלט1נ1ת ל1 ַיַעְבד� ְוִיָ�ֵמע�

ודבר זה ; ; ; ; המל� ומלכות השמיהמל� ומלכות השמיהמל� ומלכות השמיהמל� ומלכות השמי אודות ע ידע נכו�נושע 9לגשת אל העול הלאגו� המאמיני צרי� 

משו שכל דבר .  אשר פתחו דלתות כה רבות למחלוקתהשגויותהשגויותהשגויותהשגויותאת התיאולוגיות הדתיות יסייע לשנות 

כניעה כניעה כניעה כניעה להניע את גופו לכדי להניע את גופו לכדי להניע את גופו לכדי להניע את גופו לכדי  אלהי עומדאלהי עומדאלהי עומדאלהי עומד .. . להיטלטללהיטלטללהיטלטללהיטלטל עומד בגופו של ישוע אשר יכול להיטלטל 

 !!!! !! !! !! !!והתאמה למלכותוהתאמה למלכותוהתאמה למלכותוהתאמה למלכות

ְ/ֵדי , ר1ִעי �מ1ִריר1ִעי �מ1ִריר1ִעי �מ1ִריר1ִעי �מ1ִריְוֶאת ֵאRֶה , ְמַבIְִריְמַבIְִריְמַבIְִריְמַבIְִריֶאת ֵאRֶה , ְנִביִאיְנִביִאיְנִביִאיְנִביִאי    ֶאת ֵאRֶה, ְ�ִליִחיְ�ִליִחיְ�ִליִחיְ�ִליִחיְוה�א ָנַת� ֶאת ֵאRֶה ִלְהי1ת "

ת ָהֱאמ�ָנה ְוCְחד�ת ַעד ִ/י ַנDִיַע /RָTנ� ֶאל Cְחד� ,ִלְבִנַ?ת ��D ַהHִָ�יַח, ְלַהְכִ�יר ֶאת ַהSְד1ִ�י ַלֲעב1ַדת ַה0ֵר�ת

� ְנַדֵ-ר ֶאת ָהֱאֶמתְנַדֵ-ר ֶאת ָהֱאֶמתְנַדֵ-ר ֶאת ָהֱאֶמתְנַדֵ-ר ֶאת ָהֱאֶמתֶאRָא . . . ֶאל ִ�ע�ר ק1ָמת1 ַהHֵָלא ֶ�ל ַהHִָ�יַח, ֶאל ָה,ָד ַה0ֵָל, ָהֱאלִֹהי9ְיִדיַעת ֶ-

לוקס ; ז"ט9ג"י', ב: ד"יחזקאל ל; ז"י9ו"ט: 'ראה ג ירמיהו ג, ו"ט, ג"י9א"י: 'אל האפסי ד..." (ְ-Cֲהָבהְ-Cֲהָבהְ-Cֲהָבהְ-Cֲהָבה

 ).'ב: 'פטרוס ג' ב'; כ: 'אל האפסי ב'; ט: 'אל הקורינתי ד' א; ט"מ: א"י, ג"י: 'ו

, Cֲחֵרי ֵכ� ע2ֵ1י ִנUִי, מ1ִרימ1ִרימ1ִרימ1ִריְ�ִליִ�ית , ְנִביִאיְנִביִאיְנִביִאיְנִביִאיֵ�ִנית  ,ְ�ִליִחיְ�ִליִחיְ�ִליִחיְ�ִליִחיֵראִ�ית   –�ֵמֶה ֵהִקי ֱאלִֹהי ַ-SְִהRָה "

 ).ט"כ9ח"כ: ב"י יאל הקורינת' א..." (Cֲחֵרי ֵכ� ַמְ@נ1ת ָהִר<�י

 

  !אנו רוצי את נוכחות מלכותואנו רוצי את נוכחות מלכותואנו רוצי את נוכחות מלכותואנו רוצי את נוכחות מלכותו; עייפו מ� הדתהמאמיני

 

 מטרת סוכת דוד המוקמתמטרת סוכת דוד המוקמתמטרת סוכת דוד המוקמתמטרת סוכת דוד המוקמת

 !!!!אדניאדניאדניאדני" " " " דר�דר�דר�דר�""""היא לסייע לפנות את היא לסייע לפנות את היא לסייע לפנות את היא לסייע לפנות את 

שמלכות היא מקו מפתח עלי אדמות כדי , כפי שהיא נראית דר� עיני המלכות, סוכת דוד המוקמתסוכת דוד המוקמתסוכת דוד המוקמתסוכת דוד המוקמת

אות ישחרר , ע אותות ונפלאות ונסי;  ע ממשלת אלהי וכבודו ותפארתוהשמי תכבוש את האר%

 , או חלק מסוי של האר%, טריטוריה מסוימת, לחדור אל איזור מסוי, מטרות מלכותומטרות מלכותומטרות מלכותומטרות מלכותובעבור אלהי

 �והכהני , כהני מלכיצדקתפילה וצווי מלכותיי של , באמצעות הלל עליו�, ירושליירושליירושליירושליהעיר כגו

ות אלהי ובני האד הגאולי שנולדו על מנת שסמכ,  הנאמני של אלהי עלי אדמותהגדולי

 .ח"כ9ו"כ: 'שניתנה תחילה לאד בבראשית א, מלמעלה יוכלו להשתק לגמרי עלי אדמות

�ַ/ֲאֶ�ר ָיב1א "-ֶ�-ֶ�-ֶ�-ֶ9999,ז  . ְוֵי,ְספ� ְלָפָניו ָ/ל ַה1Dִייֵיֵ�ב ַעל ִ/Uֵא ְ/ב1ד1 , ִ-ְכב1ד1 ְוָכל ַהHְַל,ִכי ִא@1ָה,ָדָה,ָדָה,ָדָה,ָד

.  ְוֶאת ָהִעQִי ִל2ְמֹאל1ְוַיFִיב ֶאת ַהְ/ָב2ִי ִליִמינ1 ִריֵד ֶזה ִמQֶה ְ/ר1ֶעה ַהHְַפִריד ֶאת ַהְ/ָב2ִי ִמ� ָהִעQִיַיְפ

ֵעב ִ/י ָר, ִהָ�ֵסד ֵ@ֵבל ֵמ,ז �ְר�� ֶאת ַהHְַלכ�ת ַה�Hָכָנה ָלֶכ �ְר�� ֶאת ַהHְַלכ�ת ַה�Hָכָנה ָלֶכ �ְר�� ֶאת ַהHְַלכ�ת ַה�Hָכָנה ָלֶכ �ְר�� ֶאת ַהHְַלכ�ת ַה�Hָכָנה ָלֶכ -1א� ְ-ר�ֵכי ,ִבי -1א� ְ-ר�ֵכי ,ִבי -1א� ְ-ר�ֵכי ,ִבי -1א� ְ-ר�ֵכי ,ִבי , ' ֶאל ַהFָGִִבי ִליִמינ1ַהHֶֶלְ�ַהHֶֶלְ�ַהHֶֶלְ�ַהHֶֶלְ�יֹאַמר 

 ְוִהְלַ-ְ�ֶ@  – ָער1 , ַוֲאַסְפֶ@ א1ִתיע1ֵבר אַֹרח ָהִייִתי,  ְוִהְ�ֵקיֶת א1ִתיָצֵמא ָהִייִתי,  �ְנַתֶ@ ִלי ֶלֱאכֹלָהִייִתי

א1ֵמר ֲאִני , ,ֵמ�, ' ְויֹאַמר ָלֶהַהHֶֶלְ�ִ�יב ָי  .. .' �ָבאֶת ֵאַליְ-ַמֲאָסר ָהִייִתי,  �ִבSְַרֶ@ א1ִתיח1ֶלה ָהִייִתי ,א1ִתי

 ). 'מ, ו"ל9א"ל: ה"מתי כ ('ִלי ֲע2ִיֶתִלי ֲע2ִיֶתִלי ֲע2ִיֶתִלי ֲע2ִיֶת ַהSְַטGִי ָהֵאRֶה ֵמCַחיֵמCַחיֵמCַחיֵמCַחיַמה 0ֲֶע2ִיֶת ְלֶאָחד , ָלֶכ
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ידע הוא ישק שוב , מעל הכל.  טר שיבתו בכבודבאמתבאמתבאמתבאמתישק דברי רבי , מל� השמימל� השמימל� השמימל� השמי, , , , ישועישועישועישועאלהינו 

 !הנצחית בשמי ובאר%הנצחית בשמי ובאר%הנצחית בשמי ובאר%הנצחית בשמי ובאר%המל� ומלכותו המל� ומלכותו המל� ומלכותו המל� ומלכותו   אודותרב יותר

 

" ְלָחִני  , ְ/מ1 ֶ�ִהְנִחיָלִני ,ִביַמְלכ�תַמְלכ�תַמְלכ�תַמְלכ�תַוֲאִני ַמְנִחיל ָלֶכ T� ֹאְכל� ְוִתְ�@� ַעל@ �ְלָחִני ְלַמַע T� ֹאְכל� ְוִתְ�@� ַעל@ �ְלָחִני ְלַמַע T� ֹאְכל� ְוִתְ�@� ַעל@ �ְלָחִני ְלַמַע T� ֹאְכל� ְוִתְ�@� ַעל@ �  ְוֵתְ�ב� ַעל ִ/ְסא1תְ-ַמְלכ�ִתיְ-ַמְלכ�ִתיְ-ַמְלכ�ִתיְ-ַמְלכ�ִתיְלַמַע

 ).א"כ: 'ראה ג ההתגלות ג',  ל9ט"כ: ב" לוקס כ"]במלכותכ [ָע2ָר ִ�ְבֵטי ִי2ְָרֵאל9ִלְ�<ֹט ֶאת ְ�ֵני

 

הרבנית נגד הנצרות היהדות היהדות היהדות היהדות אודות הקונפליקט עמו מתמודדי המאמיני בישוע כיו כא� בישראל אינו 

 !  ולרוח אלהי חיי ולרוח אלהי חיי ולרוח אלהי חיי ולרוח אלהי חיילמלכות אלהילמלכות אלהילמלכות אלהילמלכות אלהי המתנגדת היהדותהיהדותהיהדותהיהדותאלא למעשה אודות ;  המשיחיתהיהדותהיהדותהיהדותהיהדותאו 

 

ַ�ְבִ@י   /ֹה ,ַמר יהוה EִקGֵאִתי ָלBִקGֵאִתי ָלBִקGֵאִתי ָלBִקGֵאִתי ָלBְוֵחמָ ה ְגד1ָלה ה ְגד1ָלה  ִקְנ,ִקGֵאִתי ְלִצ?1� ְצָבא1ת יהוה/ֹה ,ַמר "

  ה ְצָבא1 תו הי9ְוהַ ר ִעיר ָהֱאֶמת ְיר�ָ�ַלְִיר�ָ�ַלְִיר�ָ�ַלְִיר�ָ�ַלְִוִנְקְר,ה  יְ ר�ָ�ָלִיְ ר�ָ�ָלִיְ ר�ָ�ָלִיְ ר�ָ�ָלִִצ?1�  ְוָ�ַכְנִ@י  ְ-ת1ְ� 9ֶאל

 .   'ג9' ב: 'זכריה ח" ַהר ַהSֶֹד�

 

� !!!!הר קודשוהר קודשוהר קודשוהר קודשו, , , , המל� ישוע ימלו� מציו�המל� ישוע ימלו� מציו�המל� ישוע ימלו� מציו�המל� ישוע ימלו� מציו

 ..."ֵק9%ַה2ְHִָרה �ְלָ�ל1 ֵאי�ְלַמְרֵ-ה "

 'ו: 'ישעיהו ט

" "!ָהְיָתה ַמְמֶלֶכת ֵ@ֵבל ְלַמְמַלְכ@1 ֶ�ל ֲאד1ֵננ� ְוֶ�ל ְמִ�יח1 ְוה�א ִיְמלְֹ� ְלע1ְלֵמי ע1ָלִמי

 ו"ט: א"ההתגלות י
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