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Interpretacja wybuchowej notatki wskazujacej Mesjasza przez Rabina KaduriiÂ 
 
  
 
 
  Wybuchowa notatka zmarlego rabina wskazuje imie Mesjasza! 
 Juz na samym poczatku, tkwi blad w interpretacji sprawy zwiazanej z notatka rabina. Zwrot â€žwskazuje imie
Mesjaszaâ€•, jest tendencyjny, jako ze zaweza pole oceny tresci, zawartej w caloksztalcie tematu. W temacie sa
ujete informacje, ktore mowia nie tylko o imieniu Mesjasza, ale rowniez wskazuja inne wartosci z nim zwiazane.
Â 
 
 â€•Swiat zydowski trzyma te tajemnice nie wiedzac, co z nia uczynic, jak ja zinterpretowac, jak ja przelknac.
Jest tak wybuchowa, a jednoczesnie tak prawdziwie porazajaca, ze ortodoksyjni Zydzi nie chca w nia
uwierzyc.â€•
 
 CI sami ortodoksyjni Zydzi, jeszcze nie tak dawno oddali by zycie za uwielbianego rabina. Wystarczylo, ze
przekazal informacje, ktore godza w ich kanony wartosci kultowych i stal sie prawie wrogiem ortodoksow.Â 
 Ta kwestia zwiazana z charakterem religijnego myslenia, dotyczy rowniez chrzescijan, ktorzy rozpatrujac
zawarte w temacie informacje, nie beda mogli przelknac, pewnych cech przypisywanych, majacemu nadejsc
Mesjaszowi.
 
 â€žZaklejona w kopercie notatka miala byc wedlug zyczenia rabina otwarta dopiero teraz.â€•
 
 Tu nasuwa sie istotne pytanie; Dlaczego rabin, ktory sporzadza notke jesienia 2005r. zastrzega sobie sprawe,
by otwarto ja zaledwie poltora roku pozniej?
 Jakie znaczenie ma ten czas?
 Nie moze tu chodzic o samo przyjscie Mesjasza, chyba, ze mialby sie w tym czasie narodzic. Z drugiej strony,
czas narodzenia jest wykluczony wskazywanym sposobem dzialania Mesjasza. Ma On korzystac z mediow, jak
rowniez w rozny sposob objawiac sie ludziom, czego nowo narodzone dziecko nie moze uczynic.
 Czas poltora roku jest istotny, skoro zostal przez rabina okreslony i to na pewno nie bez przyczyny. Ten czas,
nie tylko dotyczy istotnej rzeczy w sprawie objawienia Mesjasza, ale rowniez ja wskazuje. W zadnym innym
razie takie zastrzezenie rabina nie mialoby sensu.
 Co wskazuje czas poltorej roku?
 Moze wskazywac tylko jedno; w tym czasie Mesjasz uczyni zapowiadane rzeczy.
 Teraz nalezy zadac kolejne pytanie; Jakie sa to rzeczy, ktore uczyni Mesjasz a sa one zapowiadane przez
rabina?
 
 Kwestia pierwsza; Imie Mesjasza.
 
 â€žze Mesjaszem, ktory przyjdzie jest Yehoshua, zwany takze Yeshua, nam wszystkim znany jako Jezus.â€•
 
 Kwestia druga; Co uczyni na ziemi.
 
 â€žPodniesie On ludzi i udowodni, ze Jego slowa i prawo sa wazneâ€•
 â€•Zdanie powyzsze zapisane po hebrajsku brzmi:
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 Yarim Haâ€™Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim,â€•
 
 Z tego zdania ortodoksyjni Zydzi odczytuja dwie informacje, imie Mesjasza i Jego efekt dzialania na ziemi. Brak
jest tu wyjasnienia, jak do takich wnioskow doszli, chociaz jedna sprawa duzo wyjasnia; uzyli kabaly, a wiec
rodzaju wrozby. Nie ma gwarancji, lub jej nie przedstawiono, czy rabin jasno wskazal na koniecznosc w tym
przypadku uzycia kabaly. Nalezy wziasc pod uwage wazna rzecz, wskazywany Mesjasz nie wiaze sie z kultem,
ktorego Kaduri jest rabinem.
 Pytanie; Czy slusznie uzyto kabaly do tematu Mesjasza, prawdopodobnie nie uznajacego kabaly, i czy rabin
sobie tego zyczyl?
 
 â€žz ktorego ortodoksyjni Zydzi interpretuac je w swietle stosowanych przez siebie kabalistycznych
schematow, wyczytuja wlasnie imie Yehoshua, syna Yohozadaka.â€•
 
 Czy jest to wlasciwe imie, czy tylko jest tu wskazany efekt Jego dzialania?
 
 â€žwyczytuja wlasnie imie Yehoshua, syna Yohozadaka.â€•
 
 Ponizej w tekscie, jest zawarta informacja, ze ortodoksyjni Zydzi juz wczesniej niepokoili sie zachowaniem
rabina. W takim swietle Jego notka, ktora niewiele ma wspolnego z religia Zydowska, uzyskuje wieksza wartosc.
Rabin napisal ja po przemysleniach a nie z powodu jakiegos duchowego uniesienia.
 
 â€žOprocz tajemniczej notatki, ortodoksyjnych Zydow "niepokoja" i inne epizody z ostatnich lat zycia swego
mistrza.â€•
 
 Takie spotkanie, ktore bez watpienia musialo sie odbyc na planie duchowym, moglo zmienic sposob myslenia
rabina i uznac mozliwosc przyjscia Mesjasza z poza srodowiska kultu Zydowskiego.
 
 â€žNa kilka miesiecy przed swoja smiercia rabin Kaduri zaskoczyl swoich uczniow publicznym oswiadczeniem
w swieto Yom Kippur, mowiac iz â€žspotkal sie z Mesjaszemâ€•.
 
 Jak z tego tekstu wynika, nie tylko rabin Kaduri, ale rowniez inniÂ rabini przewiduja przyjscie Mesjasza, ale po
smierci Ariela Sharona.Â W kontekscie do innych informacji, bedzie to przyjscie Mesjasza, ktory juz dziala na
ziemi.Â 
 
 â€žWedlug rabina Kaduri, jak rowniez wedlug przewidywan innych znanych rabinow, jak Haim Cohen, Nir Ben
Artzi czy jego zony Haim Kneiveskzy, Mesjasz ma przyjsc do ludu Izraela â€žpo smierci Ariela Sharonaâ€• [B.
premier znajduje sie caly czas w stanie spiaczki.]â€•
 
 W gronie rodzinnym w przypadku rodziny rabinow Kaduri, czeste byly rozmowy na temat majacego przyjsc
Mesjasza i musial byc poruszany temat Mesjasza z poza kultu. W takim swietle slowa Jego syna rabina Dawida
Kaduri, w ktorych podwaza wiarygodnosc ojca, zdaja sie nie byc szczere.Â 
 
 â€žWnuk rabina Kaduri, rabin Yosef Kaduri twierdzi, ze jego dziadek wielokrotnie przed smiercia mowil o
przyjsciu Mesjasza i Zbawieniu, ktore przyniesie.â€•
 
 Tu ujeta kwestia wynika z zapowiedzi Jezusa Chrystusa, ktory wielokrotnie zapowiadal przyjscie Syna
Czlowieczego. Mesjasz, ktory pochodzi z rodu Dawidowego w konsekwencji i z rodu Chrystusa, bedzie posiadal
pewne cech wynikajace z tego tematu.
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 â€žOpis Mesjasza â€“ podany na oficjalnej stronie internetowej kaduri.net â€“ zblizony jest do opisu przyjscia
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, danego w Nowym Testamencie.â€•
 
 Tymi slowami rabin porusza sprawe, wiary w Mesjasza, zyjacego fizycznie na ziemi.
 
 â€žCzy uwierzymy w Mesjasza od razu?â€• â€“ pyta sie rabin Yitzhak Kadukiâ€•.
 
 Sprawa ta bedzie wygladala roznie, jedni uwierza inni nie, jednak Ci, ktorzy uwierza beda ludzmi nie-religijnymi.
W tych slowach zawarty jest dowod na to, ze Mesjasz bedzie wyrazal negatywne opinie o religii.
 
 â€žNie, na poczatku niektorzy z nas uwierza w Niego, inni jednak nie. Latwiej bedzie uwierzyc w Niego i
podazyc za Nim ludziom nie-religijnym niz ortodoksyjnym.â€•
 
 Fizycznosc Mesjasza bedzie trudna do przyjecia, jednak jest to dowod, ze bedzie zyl jako normalny czlowiek,
na co rowniez wskazuja inne zrodla.
 
 â€ž[â€¦] Trudno bedzie uwierzyc i zrozumiec Mesjasza nawet wielu dobrym ludziom. Przywodztwo Mesjasza,
ktory przychodzi w ciele i krwi, jest trudne do zaakceptowania dla wielu.â€•
 
 W tym tekscie odnajdujemy dwie niezmiernie istotne informacje, swiadczace o Mesjaszu. Ta, ktora mowi, ze nie
bedzie piastowal zadnych stanowisk, wskazuje na brak wyksztalcenia, ktore stawia czlowieka na odpowiednim
stanowisku w hierarchii spolecznej lub gospodarczej. Druga informacja, ktora mowi, ze bedzie korzystal z
mediow w celu komunikowania sie, wskazuje rodzaj tego kontaktu. Moze to byc tylko internet w przypadku
innych mediow, nie moglby z nich korzystac, tylko bylby w nich przedstawiany.
 
 â€žJako przywodca, Mesjasz nie bedzie piastowal zadnych stanowisk, ale bedzie pomiedzy ludzmi, jak rowniez
bedzie korzystal z mediow do komunikowania sie. Jego panowanie bedzie czyste i pozbawione osobistych i
politycznych celow. Podczas swego Krolestwa, panowaly beda tylko Sprawiedliwosc i Prawda.â€•
 
 â€žRabin Kaduri stwierdza dalej, ze â€œObjawienie Mesjasza przyjdzie w dwoch fazach:â€•
 
 W tej fazie, kontakt internetowy ulatwi Mesjaszowi przekazywanie informacji, ktore potwierdza jego pozycje. W
trakcie przekazywania tych informacji nie bedzie znany.
 
 â€žw pierwszej bedzie potwierdzal swoja pozycje jako Mesjasz, jakkolwiek nie ujawni sieâ€•
 
 Potem ujawni sie, Zydom, ktorzy nie sa zwiazani religia i ludziom z innego narodu.
 
 â€žPotem ujawni sie niektorym Zydom, niekoniecznie tym uczonym w Pismie [Torze]. Ujawni sie nawet ludziom
prostym.â€•
 
 W nastepnej kolejnosci, ujawni sie calemu swiatu, w ktorym zyje, bedac potomkiem rodu Dawidowego.Â 
 
 â€žDopiero wtedy ujawni sie On calemu narodowi, a ludzie beda dziwili sie: â€˜Czy to jest ten Mesjasz?â€™
Wielu bedzie znalo Jego Imie, lecz nie bedzie wierzylo, ze ten wlasnie jest Mesjaszemâ€•.Â 
 
 Potem przyjdzie do swojego narodu i wyzwoli Jerozolime z panowania wszystkich religii.
 
 "Gdy Mesjasz przyjdzie, wyzwoli On Jerozolime spod panowania innych religii, ktore chca rzadzic tym
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miastem. Beda one walczyly pomiedzy soba."
 
 
 
 
 
 Symbole przypominajace krzyze, ktore zauwazono w manuskryptach rabina, to nic innego jak wskazowki
dotyczace swietej geometrii, ktora to dziedzine nauki ma wyjasnic Mesjasz. Taka wskazowka znajduje sie w
Testamencie Boga, odczytanego w Rennes le Chateau.â€žUdostepniono wiele wlasnorecznie sporzadzonych przez
rabina Yitzchak Kaduri manuskryptow. To co natychmiast rzucilo sie w oczy specjalistom, byla duza ilosc symboli
przypominajacych krzyz.â€•
 
 Pierwszym, ktory nie uwierzyl w proroctwo rabina Yitzhaka Kaduri, jest jego syn rabin David Kaduri.
 
 â€žO, nie! To jest profanacja! Ludzie beda uwazali, ze moj ojciec wskazal na niego! [czyli Mesjasza
Chrzescijan]â€•.Â 
 
 
 
 Â© Andrzej Struski de Merowing spadkobierca Rodu Dawidowego.
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