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שליחות יהודית לעמים
תרומות מוערכים

פתגמים מועילים
מתפתח  תרגיל  מציגה  אב"י   --
שמושית   יהודית  בפילוסופיה 
כמו  ליהודים  מתאימה  שהיא 
פרדיגמה  ומציגה  ללא-יהודים 
למען אחדות שהיא לא כת -- הוא 

יהווה  וכן תהי.   

-- העם היהודי הוא נושא הלפיד 
מסיני אבל לא מקור להבתו

-- הקריאה שלנו איננה לעליונות 
הצטיינות  להצטיינות,  אלא 

שנובעת מן השורש של ציון 

-- אנו חלוצים ופורצי-דרך בתחום 
"צבאות"  עם  דתית  של מחשבה 

של אנשים מאחורינו !! 

יהודים,  מאחדת  אב"י  ובכן,   --
העולם  בכל  ומוסלמים  נוצרים 
במאבק למען דתיות לא-כיתתית 
המבוססת על מוסר אוניברסאלי 

וקדושת החיים.

של  במרכזה  היא  ירושלים    --
מדינה יהודית עבור כל אזרחיה, 
שגבולותיה הם גבולות של שלום.   

 -- לכן, אב"י מקדמת מאבק רוחני 
בתוך  משטרי  רוע  נגד  וחינוכי 
איראן, צפון קוראיה ועוזריהם ]רוע 
להשתלטות   החתירה   – משטרי 
קורבנות  באמצאות  העולם  על 
אדם[ .אבוי לאילו האומרים "לא־
ָהָרָעה"  ַּבֲעֵדינו  וְַתְקִּדים  ַתִּגיׁש 

]עמוס 9:10[   

קוראת  "עלינו"  תפילת   --
טוטליטריות   – בשמה  למפלצת 
מנצחת – כאשר היא  מתייחסת 
ְלּ"ָכל ֲהמֹוָנם" ואז מזהירה אותנו 
וִָריק  ְלֶהֶבל  ִמְשַׁתֲּחווִים  "ֶשֵׁהם 

ּוִמְתַפְּלִּלים ֶאל ֵאל ֹלא יֹוִשׁיַע"
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