אלוהותו של המשיח מוכחת בתנ"!
הכתובי בתנ" מוכיחי בקלות את האמת בנוגע לאלוהותו של המשיח!
ָלה ַע ִיִ ,מ ְ ִלי ָד ַעת) ...ישעיהו ה'(13:
ָל ֵכ  ָ
היכ מוצאי את הקשר בי המשיח לאלוהי בתנ"? להל  24דוגמאות עבורכ
ע"מ ללמוד על האמת החשובה הזו...
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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ֲבי ַעד...
ישעיהו ט'1ִ :5,6:יֶי ֶלד יַ34ד ָלנַ ...5וְִ 6קרָא ְ8מֵ ...7אל ִ 7ר ,א ִ
ַ;87ע לְ 7זרֹע...7
ישעיהו נ"ט...:1520:ו ַ
ְ58עה ְרֹא...78
כ7בע י ָ
ישעיהו נ"טַ :17:וְִ 6ל ְַ 8צ ָד ָקה ְַ >ִ 1ריְָ ,ו ַ
ְר7ע ָק ְד...78
ישעיהו נ"בֶ ... :10,1315:אתז ַ
ר7ע יְהוָהַ ,על ִמי נ ְִג ָל ָתהַ ...צ ִ?יק ַע ְב ִ?יַ ...ועֲוֹנ ָֹת ,ה5א י ְִסֹל...
ישעיהו נ"גְ 5... :112:ז ַ
5ב ֲח 4ברָת...7
ַ
ישעיהו מ'ִ :911:הֵBה ֲאדֹנָי יְהוִה ְ ָחזָק יָב7אְ 5 ,זרֹע 7מ ְָֹ 8לה ל...7
נ5ח יַדיְהוָהָ ָ ,הר ַהֶCה...
ישעיהו כ"ה1ִ :610:י ָת ַ
ֲ8רי ְִק ְרא ,7יְהוָה ִצ ְדקֵנ.5
ירמיהו כ"גֶ ... :5,6:צ ַמח ַצ ִ?יקְ ...וזֶה ְ>מ 7א ֶ
ֲ8רי ְִקרָא ָל ,Eיְהוָה ִצ ְדקֵנ.5
ירמיהו ל"גֶ ... :1418:צ ַמח ְצ ָד ָקהְ ...וזֶה א ֶ
ֲ8ר ָ? ָקר...5
זכריה י"ב... :10:ו ְִה ִיטֵ 5א ַלי ]האדו[ֵ ,את א ֶ
ֶ ַהָ1ב7ד...
זכריה ט' ,14:תהילי כ"ד :710:יְהוָה ְצ ָבא7ת ה5א ֶמל ְ
ימינִי...
ְא ְיהוָהַ ,לאדֹנִי ֵ8ב ִל ִ
תהילי ק"י... :1:נ 4
י7מי ...ו ְֵל Eי ְִהב
Hחר לֹא ֶא ֵ; ...ו ְַע ִ;יק ִ
ב7די ְל ֵ
5כ ִ
ישעיהו מ"ב ,8:דניאל ז'ְ :9,13,14:
ִ; ְִ 8לט7
ָמיְ ...ול 7נ ַ
Jתה ֲהוָא] ...בעברית... :ו ְַע ִ;יק י ִ
5מ ְלכַ 1ְ ...5בר ֱאנֵָ 8
ִיקר ַ
ְָ 8ל ָט ,ו ָ
ִיקר ַ 5מ ְלכ5ת1ְ ...בֶ Jדָ ָא ָהיָה[...
וָ
Jד...
ֲKה ָ
בראשית א',26:ג',22:י"א ,7:ישעיהו ו'ַ ... :8:נע ֶ
י7ציא ִמ ְLָ 8ט.
ֱמתִ ,
ישעיהו מ"בֵ :18:ה ַע ְב ִ?י ֶא ְת ָמ ְֶ ...7לא ֶ
ישעיהו מ"ח... :16:ו ְַע ָ;הֲ ,אדֹנָי יְהוִה ְָ 8ל ַחנִיוְר5ח.7
ֶ.M
ָאל ַוְִ 6ב ָחר ָ
ֶבד מ ְִֹ 8ליְ ...קדֹ 8י ְִKר ֵ
ישעיהו מ"טְ ... :(7)18:לע ֶ
ַ;87ע ִלי ְזר ִֹעי...
ישעיהו ס"ג... :5:ו ַ
ֲב ָדיו...
ְנ7ד ָעה יַדיְהוָה ֶאתע ָ
ישעיהו ס"ו ... :14:ו ְ
5מה ֶ> ְנ...7
משלי ל'ַ ... :4:מה ְ>מַ 7
ָאל...
71כב ִמֲַ 6עקֹב ,ו ְָק ֵֶ 8בט ִמKְִ 6ר ֵ
ַ ָ
במדבר כ"ד?ָ ... :17:ר ְ
ֲ8ר לֹאי ְִַ 8מע ֶאל
ְהיָהָ ,ה ִאי 8א ֶ
ָת ִ;י ְד ָברַיִ ְ ,פיו ...ו ָ
מְ ;7ונ ַ
דברי י"ח :18,19:נ ִָביאָ 1ָ ...
ֲ8ר י ְַד ֵרִ 8ְ ִ ,מיJנ ִֹכיֶ ,א ְדרֵֹ 8מ ִע.7
ְ? ָברַי ,א ֶ
ֵJמר ָל ֶהְ ,נֵי ֵאל ָחי.
 ...;Hי ֵ
תהילי פ"ב ,6:הושע ב'ֱ ... :1:אל ִֹהי ֶ
ַ; ַח ְPרֵהַ ְ 5עטֵ ,מ ֱאל ִֹהי...
תהילי ח' :6:ו ְ

