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  ?מה אז !אהרון משושלת הוא והנביא המלך ישוע

  הונורוף אהרון ארד'ריצ מאת

  2016 יוני, שמורות הזכויות כל© 

  

 בשורה העולם ברחבי והכנסייה המשיחית הקהילה לימדו שנה 2000 במשך ∗

 . חסרה הייתה הארצית מזהותו %50. ישוע האדון של זהותו אודות חלקית

 לחוות מאמינים הובילה ישוע האדון של הכוללת לזהותו בנוגע חלקי מסר ∗

 .היהודי העם בקרב בעיקר, נפשות ישועת של בלבד חלקיות תוצאות

 תוצאות להניב יכולה ישוע האדון משיחנו של השלמה זהותו על מקיף מסר ∗

 .העתידי היהודי בקציר במיוחד, נפשות ישועת של יותר טובות

 ...חלקיו מסך יותר ולגד תמיד השלם  .א

 בידיעה כעת לזכות יכולים, נושעו שטרם אלו עם יחד, המאמינים כל  .ב

 ...ואדוננו משיחנו של האמתית זהותו של יותר טובה

 נחלנו כך ומשום, ישוע של האמתית זהותו על חלקי בידע השתמשנו כה עד ∗

-25 ו"ל יחזקאל (!עוצמתי בחיבור אותנו יזכה מקיף ידע. בלבד חלקית הצלחה

 ...)ועוד 26 א"י הרומים אל; 27

 משפיעה כיצד. יהודה שבט ידי על שמובאים קורבנות מקבל אינו אלוהים ∗

 דוד במשפחת שמקורו כקורבן לישוע בנוגע שלנו התאולוגיות על זו עובדה

 ישוע של בשרו קורבן את אלוהים קיבל בסיס איזה על? יהודה ובשבט המלך

 הזה במסתורין, מעינינו שחמק נוסף דבר יותלה חייב? כולו העולם חטאי עבור

 . משיחנו אודות

 שנשפך, מחטא הנקי ישוע של בשרו קורבן אודות יותר רב ידע כעת בידינו יש ∗

 ...כולה האנושות חטאי למען

 כוהן היה לא מעולם ישוע אך. מרים אמו משפחת דרך צדוק של בנו הוא ישוע ∗

 .בתולה הייתה ואמו, נולב מאב הועברה והכהונה מאחר, אהרון משושלת
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 ובתהילים בנביאים, משה בתורת עליו הכתוב שכל 44 ד"כ בלוקס אמר ישוע ∗

, המשיח, צמחה אודות הנבואות לגבי במיוחד נכון הדבר. להתגשם חייב

; 18 ג"ל ירמיהו (אהרון של צאצאו שהוא) יהוצדק (צדוק ממשפחת שמוצאו

 ).36' א לוקס; 11-13' ו; 8, 1' ג זכריה

 ורק אך מקבל שאלוהים אומר, להפר ניתן לא אותו, אלוהים של הקדוש דברו ∗

 אהרון של צאצאו, הגדול הכוהן צדוק של משושלתו כוהן ידי על שמובא קורבן

 גם והוא, בשמיים הגדול הכוהן הוא ישוע). 15-16 ד"מ; 18-19 ג"מ יחזקאל(

 . מרים אמו של חתהמשפ דרך צדוק משושלת הגדול הכוהן של צאצאו

 ולא, ל2מד לא, חטאת ידע שלא ישוע של בשרו הקרבת אודות מהמידע 50% ∗

 .היום גם נלמד

 ממשפחת שהוא אדם ידי על יובא הנצחי שהקורבן נאמר 18 ג"ל בירמיהו ∗

 .אהרון של הכהונה

 - משפחות משתי הוא ,צמח, המשיח של שמוצאו נאמר 24 ג"ל בירמיהו ∗

 ).14' ז ישעיהו -  מבתולה שנולד עמנואל (ןאהרו ומשפחת דוד משפחת

 בירושלים אלוהים מקדש את שיבנה הוא ,הצמח, שהמשיח כתוב 12' ו בזכריה ∗

 כולו העולם על, גדול וככוהן כמלך, ושימשול, )אהרון ממשפחת הכוהנים ולא(

 . בירושלים מהמקדש

, בנו או, צאצאו כלומר -" 'ה צמח" יהיה, הצמח, שהמשיח נאמר 2' ד בישעיהו ∗

 .'ה של

 

 לחיים קימה לא אם, משיחם את קבלתם דרך ישראל של אסיפתם תהיה מה ∗

 )15 א"י הרומים אל(? המוות מן

 

. לו יותר דומים ונעשים, יום אחר יום ישוע של לדמותו ומתחלפים הולכים אנו ∗

 וכוהנים כמלכים עבורנו קריאתו אודות יותר מלאה התגלות לנו יש כעת

; 5' ב לפטרוס הראשונה (ישוע הגדול וכוהננו מלכנו םע השנים אלף במלכות

  ).6' כ; 9-10' ה; 6' א התגלות


