
 – הגדול הןווהכ המלך -  ישועש לראות אפשר איך
  פשוטים נקודות 12 ?אהרון משפחתל נצר הוא

  

 ביותר והגדולות החשובות ההתגלויות תאח הוא שלדעתי מה על כותב אני
 חשף אלוהים! הפסח שה, ישוע ומושיענו דוננולא בנוגע 21- ה המאה של

 סיימתי אלה ובימים, האחרונות השנה 23 במשך הזה סודה את בפַני
 קלים הם כאן שמשולבים הפסוקים כל. נושאב הרביעי ספרי את לכתוב
  .חדשהה מהברית אלה והן ך"מהתנ שמובאים האל הן ,להבנה

 הזאת האמת את להבין שתעזור בדרך הדברים את כתבתיש מקווה אני
  .לישוע בנוגע
 בעולם לא, ישוע והמושיע האדון על מהאמת 25% מלמדים לא אנחנו

 לימדו לא הזאת האמת את ,לי הידוע ככלו .הכנסייב לא גםו המשיחי
 ך"תנב רבים במקומות הזאת מתהא את שיבץ אלוהים אבל .מעולם

 להתגלות ומאפשר הדלת את פותח שישוע מאמין אניו, החדשה בריתוב
  .לפרוץ הזאת החשובה

 רבןוהק ,ישוע של מוד. מזה יותר אףו, הפסח שהל שקשור סודב מדובר
 איחודמ באה ,ישוע של אמו, מרים שכן, אהרון זרעמ אישמ מגיע ,הנצחי

 הכוהן אהרון של וומשפחת המלך ודד של משפחתו - משפחות שתי של
  .)24 ג"ל ירמיהו( הגדול

 של ושושלת מלכים שושלתל נולדש ,האלוהים בן של הזאת גשמההה
 על השיג שלנו הגדול הןווהכ שהמלך מה את השלימה, גדולים הניםוכ

  .הצלב
 וגם, אלוהים מדבר ותפשוט נקודות 12- ב הזה הסוד את אחשוף ועכשיו

 כמתנה, לעומק הזה הנושא את שמנתח דשהח ספרי את לכם שלחא
  .עבורכם מיוחדת

  .שכתבתי הדברים על חושבים אתם מה לי ספרוו אלי כתבו אנא
  !אהרון משפחתמ איש הוא, הסובל עבדה, הפסח שה
 הןוהכ, אהרון לשושלת נולד שישוע המוכיחות העיקריות הנקודות 12 הנה

  .הגדול
 . מרים - ארצית אםו ,יהוה - שמיימי אב יש לישוע )1
 המפתח טמון כאן אבל, ופשוט ברור נשמע זה .ואבא אמא היו למרים )2

 ,דוד בית של המלכותית השושלת התגשמה מרים של אביה דרך !החסר
 הניםוהכ של השושלת התגשמה מרים של אמה ודרך. יהודה משבט

 .אהרון משפחתמ הגדולים
 הירושל שקשורים מפתחות שהושל על למרים סיפר  גבריאל המלאך )3

 חטאמ נקי יהיה ילד אותו; )37-26' א לוקס (הבתולין לידת דרך בנה של
 הןוכ להיות יכול לא שהוא שאומר מה ,ודם בשר מאב יוולד שלא משום

 .אהרון למשפחת נצר הוא מרים של אמה דרך אבל; אהרון משפחתמ
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 וגם! עליון בן יקרא הוא: יהוהמ - שבשמים מאביו ישוע של הירושה  )א
 ).35, 32' א לוקס! (םאלוהי בן יהיה

 עלו אביו דוד כס על ימלוך ישוע :מרים של מאביה עויש של הירושה  )ב
  !לעולם יעקב בית

 של משפחה אותהל נצר הוא :מרים של אמהמ שלו והירושה  )ג
' א לוקס( אהרון מזרע שהיו, זכריה ובעלה ,מרים של קרובתה, אלישבע

 ?משפחתו על לנו ידוע מה ).36
 בשושלת מדובר! נכונים לגמרי הם 14-11' ז יםעברב שנאמרים הדברים )4

 כהונתו. לבן מאב רק לעבור יכולה כהונה. כהונתובו ישוע של אבותיו
 תהלים( מלכיצדק כהונת זוהי. שבשמים מאביו אליו עברה ישוע של

 ישוע הרי. יהודה משבט היה אמו אבי מצד ישוע של אביו גם .)4, 1 י"ק
 של אביה בא שממנו השבט, דבלב אחד שבט של צאצא להיות יכול

 . המלך דוד ממשפחת יהודה שבט, מרים

 המשפחתית השושלת הוא שנה אלפיים משךב מעינינו שנסתר מה אבל
  .מרים של אמה של

 ממשפחת שהיו, אשתו אלישבע שלו הכוהן זכריה של סודה ומהו
 הברית בתחילת לנו מציג אלהיםש כך כדי עד חשוב זה למהו? אהרון

 הזאת למשפחה מה ?באו שממנה המשפחה ואת הזה וגהז את החדשה
 של בדיקה דרך רק ולהבין למצוא אפשר לכך התשובה את? ולישוע

 הןוהכ משושלת המשיח של בואו על ך"מהתנ משיחיות נבואות כמה
  .אהרון

 בתורת שכתובים הדברים כלש) 44 ד"כ בלוקס( מפורשות אמר ישוע )5
 .   יםילהתק צריכים, ואלי חסיםימתיו ,ובתהילים נביאיםבו משה

, המשיח בביאת העוסקות נביאיםה מספרי נבואות חמש נבדוק הבה
 מילה". צמח "-  משיחה את שמתארת מיוחדת עברית מילה באמצעות

  . ך"בתנ בלבד מקומות בחמישה מופיעה זו
  
 בן יהיה כלומר, המלך דוד ממשפחת יבוא" צמח"ה. 6-5 ג"כ ירמיהו )6

 .דוד
 דוד משושלת, דוד מבית מאיש יבוא צמחה, כאן גם .24-14 ג"ל ירמיהו )7

 ושהוא, אהרון שושלתמ יבוא הצמחש נאמר 18 בפסוק אבל .)17 פסוק(
 שתי על מדובר 24 בפסוק ואז .לנצח כלומר, הימים כל זבח יקריב

 הן ְלמה. אהרון ומשפחת דוד משפחת -  בהן בחר אלוהיםש משפחות
 בן את להוליד כדי אלוה משפחותה בשתי בחר אלוהים? נבחרו

 דרך). 15 פסוק (צדקנו יהוה את, )14 פסוק( צדקהה צמח את, האלוהים
 .)14' ז ישעיהו (בתולה עלמה דרך בא עמנואל? מי
 יהושע הגדול הןוהכ של משפחתו דרך ולדוי צמחה .8 ,1' ג זכריה )8

 ).ונחמיה בעזרא וישוע, וחגי בזכריה יהושע נקרא הגדול הןוהכ(
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 שהיה, צדוק הגדול הכוהן ממשפחת יולד חצמה. 13-11' ו זכריה )9
 מלך הוא צמח. יהוה היכל את יבנה צמח ואותו. אהרון משושלת

 .הגדול והכוהן השמים
 המילים! אדם בן וגם אלוהים בן גם יהיה יהוה צמח. 2' ד ישעיהו )10

 של לאנושיותו אולי מתייחסות" ולתפארת לגאון יהיה הארץ פרי"
 .ישוע

 לפני עמודל יורשו צדוק בני רק .16-15 ד"מו 19 ,18 ג"מ יחזקאל )11
 מושלם באופן קייםל צריך היה ישוע. דם רבנותוק להקריבו אלוהים

 ידי על מתקבל היה לא שלו הדם רבןוק אחרת ,האלה פרטיםה כל את
 !שבשמים אביו

 .אהרון מבית צדוק משפחת של השושלת את כולל שלי הספר

 כשהמלאך קרה בדיוק מה יותר טוב מבינים אתם אולי עכשיו )12
 להיות צריך היה זכריה .)20-11' א לוקס (זכריה לפני התגלה גבריאל

 מזבח פניל עמד שזכריה היותו .צדוק הגדול הןוהכ משפחת של נצר
 כאן יש, )7-1' ל שמות( לפניו הופיע גבריאל שהמלאך בשעה הקטורת

 בנו גם יהיה וכך, הגדול הכוהן צדוק מסדרומ היה שזכריה לכך הוכחה
 .להיוולד שעמד, וחנןי

 הןוהכ מזרע היותו עצם היא אלוהיםה נביא, יוחנן של המסתורית הזהות
  !צדוק הגדול
 מלך הוא ישוע .לעולם שלנו הגדול הןווהכ מלכנו גם והוא! צמח הוא ישוע

 המלכים שושלת את הגשים הוא !הכבוד מלךו המלכים מלך ,השמים
  !דדו מבית תהארצי

). שלי הצדק מלך( צדק מלכי .שבשמים הגדול הןוהכ גם הוא ישוע אבל
 משפחת מזרע שהיה, )ישוע( יהושע הגדול הןוהכ משפחתל נצר גם והוא

  ! הגדול הכוהן אהרון שושלתמ ,)צדק (צדוק הגדול הןוהכ
  ...ך"התנ נבואות לכל בהתאם זה וכל...

 אב לו היה לאש משום אהרון משפחתמ הןוכ להיות לויכ לא ישוע אבל
. מאהרון משושלת, צדוק משפחתל נצר הייתהש היא מרים אמו .ודם בשר
  .בלידתו המשיחיות הנבואות כל את ישוע הגשים וכך

 האלה התגלויותל יש משמעות איזו? מה אז. חשובה שאלה לי יש, עכשיוו
  ?ישראל לישועת קשורות הן ואיך, היום עבורנו

  .חלקיה מסכום גדולה ישוע של לזהותו בקשר השלמה האמת )א
  
  ?המתים מן תקומה לא אם) ישראלב היהודים של (קבלתם תהיה מה )ב

. ישוע של בשלמותו שיש עוצמהוה הסוד את חושפות האלו ההתגלויות
 הגדול הןוהכ ממשפחת הגיע כולה האנושות עבור ושל הדם רבןוק

  ).18 ג"ל ירמיהו (אהרון
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 %50 -מ מתעלמים אנחנו .חטאמ הנקי בשרו את למעננו הקריב ישוע
 לכך הסיבה. כולל שהוא מה ועל, הזה מושלםה רבןוקה על הידעמ
 שדם היא המאמינים לכל וסמכות נצחית עוצמה יש החטא נטול דמולש

 הכל אלוהים רוח של כוחהמו הקודש רוח מאלוהים מופרד אינו ישוע
  .יכול

  
 דם רבןוק יכבד לא לעולם שאלוהים יודעים הדתיים היהודים   )ג

 רקו אך דם רבןוק מכבד אלוהים. דהיהו שבטמ מישהו שמעלה
  .אהרון משושלת צדוק הגדול לכוהן נולדש ממישהו

 הרי? אלוה אמיתותה את יודעים אינם והחרדים האורתודוכסים האם
 לאיש אין כבר זה בשלב .המוריה הר על מקדשם את בקרוב יבנו הם

 יכול צדוק הגדול הןוכל נצר רק כי. צדוק למשפחת נצר הוא מי מושג
 כל .)16-15 ד"מ יחזקאל (דם קרבן ולהעלות אלוהים לפני ודעמל

, לספירה 70 בשנת הושמדו אהרון מבית הכוהנים של היוחסין שושלות
  .הורדוס שבנה השני ביתה חורבן עם

  
 בקשר אמיתות ,המאמינים ,אותנו מלמדות האלה התגלויותה   )ד

 יום ימד אותנו משנה -  ישוע הןווהכ המלך -  ענוימוש שהרי. לעצמנו
 אלף במלכות הניםווכ כמלכים איתו נמלוך ובקרוב. ולצלמו לדמותו
  .השמים של האדיר הגדול הןווהכ השמים מלך, ישוע אדוננו של השנים

  ?אלוהים של בעיניו תונרא וכהונה מלוכה איך
 באופן לחלק שאוכל כדי ,פנים אל פנים או בטלפון פגישה לקבוע אשמח
 האחרונות השנה 23 במהלך לי הראה םשאלוהי התגלותה תא יותר עמוק
! אהרון הגדול הןוהכ ממשפחת בא שישוע לכךו, הימים לאחרית בנוגע

 ללמד גם יניםימעונ תהיו אולי, אלוה התגלויותה את במלואן כשתבינו
  .אהרון מזרע נולד שישוע כך על שלכם הבקהיל

  
  ,רב בכבוד

  הונורוף אהרון רד'ריצ
  

Feed my sheep Jerusalem      
  

EMAIL:richfms@netvision.net.il     
 


