THE G-D OF ISRAEL,
HE ALONE IS OUR SAVIOR!

 הוא לבדו מושיענו,אלוקי ישראל

by Richard Aaron Honorof

מאת ריצ'רד אהרון הונורוף

There is only One G-d, and that G-d is a G-d of
Love; He is the G-d of Israel! He is the G-d of
Abraham, Isaac, and Israel. He told us over and
over again that there is no other G-d besides
Himself, and that He alone would be our Savior.
‘I, even I, am He, and there is no G-d besides
Me;’ Deuteronomy 32:39 ‘For I am the L-RD
your G-d, The Holy One of Israel, your Savior.
Before Me there was no G-d formed, nor shall
there be after Me. I, even I, am the L-RD, and
besides Me there is no Savior.’ Isaiah 43:3,10 ‘I
am the L-RD, and there is no other; there is no G-d
besides Me; ...a just G-d and a Savior; there is
none besides Me. Look to Me, and be Saved, all
the ends of the earth! For I am G-d, and there is no
other ...that to Me every knee shall bow.’ Isaiah
45:5,21-23 ‘For there is no Savior besides Me.’
Hosea 13:4
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And G-d told us over and over how He would save
us, that He would use His own Mighty Right
Arm, the Arm of the L-RD, that He would use
His own Right Hand! ‘His Right Hand and Holy
Arm saved for Him;’ Psalm 98:1 ‘His Arm shall
rule for Him;’ Isaiah 40:10 (read Psalm 118:15,16)
‘And to whom has the Arm of the L-RD been
revealed?’ Isaiah 53:1 ‘Then My own Arm saved
for Me...’ Isaiah 63:5 And G-d also told us more
specifically how He would save us... ‘Then the LRD saw it, and it displeased Him that there was no
justice. He saw that there was no man, and
wondered that there was no intercessor. Therefore
His own Arm brought Salvation for Him, and
His own righteousness sustained Him. For He put
on Righteousness as a breastplate, and (He put
on) a helmet of Salvation (Yeshuah) on His
head; He put on the garments of vengeance for
clothing...’ Isaiah 59:15-17
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G-d told us that He would send the Messenger of
the L-RD to save us. Who is this special
Messenger, who speaks with the authority of G-d,
as if He is G-d, to whom Baalam (Numbers 22)
and King David bowed down to (1st Chronicles
21:16)? ‘Behold, I am sending (My) Messenger
before you... Pay attention to Him, and listen to
His voice, do not rebel against Him, for He will
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not forgive... for My Name is in Him. ...My
Messenger shall go before you, to bring you in...’
Exodus 23:20-23 ‘And the Messenger of His
Face saved them;’ Isaiah 63:9
G-d told Moses that He would send G-d’s Prophet
whom the people would have to listen to and obey.
‘I shall raise up a Prophet for them, like you
(Moses), from among their brothers; and I will put
My words in His mouth; and He shall speak to
them all that I command Him. And it shall be that
whatever man will not listen to My words which
He shall speak in My Name, I will require it of
him.’ Deuteronomy 18:18,19
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And G-d told us He would use His own Spirit (His
Ruach) for our Salvation! ‘And I will give you a
new heart and put a new spirit within you... I will
put My Spirit within you and cause you to walk in
My statutes, and you will keep My judgments and
do them.’ ‘I will put My Spirit in you and you
shall live.’ Ezekiel 36:26,27; 37:14 ‘I will pour
out My Spirit upon all flesh; your sons and your
daughters shall prophesy, your old men shall
dream dreams, your young men shall see visions...
Also on My men servants and on My maid
servants I will pour out My Spirit in those days... it
shall come to pass that whoever calls on the Name
of the L-RD shall be saved.’ Joel 2:28,29,32
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G-d needed to send the Arm of the L-RD to earth
in order to save His people. Why? Because of
their sins; violation of Torah separated them
from their G-d! This Arm of the L-RD came to
earth many times, under various titles. Let’s look...
But first remember what the L-RD had said to
Moses: ‘You cannot see My face, for no man
shall see Me, and live...’ ‘My face shall not be
seen.’ Exodus 33:20,23
1) Melchi Zedek, King of Salem, brought out
bread and wine, and He is Priest to G-d Most
High. And He blessed him, and He said ‘blessed
be Abram...’ Genesis 14:18,19
2) And the L-RD appeared to Abraham (with two
other men) near the trees of Mamre, as he was
sitting in the tent door, in the heat of the day.
Sarah your wife shall have a son. ‘Is anything too
hard for the L-RD?’ Genesis 18:1,10,14
3) And a Man wrestled with Jacob till the rising of
the dawn... ‘And Jacob called the name of the
place Peniel, because I have seen G-d face to
face.’ Genesis 32:25,30 We find this Man that
wrestled with Jacob is called G-d’s ‘Messenger’,
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in Hosea 12:5.
4) The Prince of the Host of the L-RD appears to
Joshua (Yehoshua [L-RD Saves]) beside Jericho.
Joshua worships Him, and calls Him L-rd. Joshua
5:13-15
5) The Messenger of the L-RD who appears to
Gideon is also called L-RD. Judges 6:14
6) The Messenger of the L-RD appears to
Manoah (Samson’s father) and calls Himself
‘Wonderful’, and Manoah calls Him G-d. Judges
13:18,22 (see Isaiah 9:6)
7) ‘The L-RD (Father) said to my L-rd (Son), sit
at My right hand, until...’ Psalm 110:1
8) In Daniel, the fourth Man in the fiery furnace
who looks like Son of the gods, is then referred to
as ‘His Messenger’ who rescued His servants.
Daniel 3:25,28
9) ‘The Son of Man’ comes to ‘the Ancient of
Days’ and receives all Dominion, Glory, and a
Kingdom, that all peoples, nations, and languages
should serve him. Daniel 7:13,14 G-d will not
give His Glory to anyone! Read Isaiah 42:8;
48:11 and Psalm 145:13 10) We see the Man who
appears to Daniel, whose face is like lightning and
whose eyes are like torches of flame, and whose
sound of His Words is like the sound of a
multitude. Daniel bows down and worships this
Man, calling Him L-rd. Daniel 10:5,6,15-17
Who was this Man who appeared to all these
men? It was their G-d! But it was the Mighty
Arm of the L-RD! It was the Messenger of the
L-RD!
G-d is not only our Creator,
but the great mystery of G-d is that
G-D is also our own LOVING FATHER!
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G-d desired to restore relationship with us that He אלוקי השתוקק לשק את הקשר שלו איתנו
had once had with Adam. But G-d needed to use ולהשיב לקדמותה את מערכת היחסי שהיתה לו ע
perfect sinless flesh for blood atonement for all  אבל אלוקי צרי( היה להשתמש בבשר.אד הראשו
the sins of the human race.
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‘My Spirit shall not strive with man forever, for he
is indeed flesh.’ Genesis 6:3 ‘For the life of the
flesh is in the blood, and I have given it to you...
to make atonement for your souls; for it is the
blood that makes atonement for the soul.’
Leviticus 17:11 ‘He will provide atonement for
His land and His people.’ Deuteronomy 32:43 And
He did! G-d loved us so much that He sent His
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own Mighty Arm to earth for us, who became a
baby in the womb of a virgin named Miriam, the
story of our Messiah! ‘Behold the L-rd Himself
shall give you a sign: a virgin shall conceive and
bear a son, and you shall call his name Immanu
El.’ Isaiah 7:13-15 ‘For to us a child is born, to us
a son is given... and he will be called Wonderful,
Counselor, Mighty God, Everlasting Father,
Prince of Peace.’ Isaiah 9:5,6 ‘Is anything too hard
for the L-RD?’ Genesis 18:14 This Hand or Arm
of the L-RD is part of G-d the Father, just as your
own hand or arm is part of you. This Mighty
Hand or Arm of the L-RD is really G-d the Son.
G-d had said: ‘Let Us make man in Our Image,
after Our Likeness.’ Genesis 1:26 The One G-d is
Father, but only because G-d also exists as Son,
and the Two are really One G-d!
This Son, this Mighty Arm of the L-RD, came to
earth, born as a baby boy, to lead man back to G-d
the Father, by offering His own sinless Body and
Blood and Life, as our atonement, to redeem each
of us, G-d’s sinfull children, back into right
relationship with Father G-d. For who is man, but
G-d’s lost children (read Psalm 82:6), forever
separated and cut off from this eternal Truth,
because of sin, if not for the love of this obedient
Son, Yeshua, who came to earth to Live and die as
our example of G-d Tabernacling with man. For
G-d desired a Love relationship with redeemed
man, as a Bridegroom with His Bride, making His
Home with us, in our bodies of flesh, transformed
through G-d’s own Love into Holy vessels of
honor. G-d created mankind to be His Bride, those
who would answer His Love Call to be the
voluntary lovers of G-d, [Deuteronomy 6:5;
Leviticus 19:18], redeemed from G-d’s own
pierced side. ‘They shall look upon Me whom they
have pierced.’ Zechariah 12:10 [Psalm 22:17]
The whole life and walk of this Loving Son of G-d
had been prophesied throughout our Jewish
Scriptures. His message: ‘Repent, for the
Kingdom of Heaven is at hand!’ G-d had given
Moses the Torah, rules from Heaven for mankind
to live by, and now G-d was announcing that the
Kingdom of Heaven was at hand. True heart
confession and repentance from sin, and turning
back to G-d, with a public mikveh, is part of
Judaism, (Ezekiel 14:6;18:30); and this is ‘the
way’ to Life!
But then Yeshua gave His own Blood and Life as

 וזהו סיפורו של המשיח שלנו! ' ָל ֵכ יִ ֵ ֲאדֹנָי,מרי
'ֵה ָה ַע ְל ָמה ָה ָרה וְ י ֶֹל ֶדת ֵ וְ ָק ָראת ְ&מH ִה:הא ָל ֶכ א'ת
 נִ ַ ָלנ:ֵ ?ד ָלנL
ַ ֶלד י
ֶ  ' ִי י.13315 '' ישעיהו ז.נאל
ֵ ָ ִע
ר8ִ  ֵאל7י'ע
ֵ  ֶלא,ֶ 'ִ ְק ָרא ְ&מDַ ָרה ַעל ִ& ְכמ' ו%ְ Iִ ַ ִהי ַה
ְו
'? ָבר6ָ  ֵלא ֵמיהֹוָה9ָ ִ ' ֲהי.536 '' ישעיהו ט.'ר ָ&ל%ַ ֲא ִבי ַעד
.14 בראשית י"ח
 בדיוק,יד או זרוע זו של ה' היא חלק מאלוקי האב
 יד ה' הגדולה.(כפי שיד( או הזרוע של( היא חלק ממ
ה9ֲ
ֶ  ' ַנע, אלוקי אמר.או זרוע ה' היא אכ אלוקי הב
 האלוקי.26 '' בראשית א.מתנ
ֵ  ְד+ִ ,ד ְ ַצ ְל ֵמנ/
ָ
 אבל רק משו שאלוקי קיי ג,האחד הוא האב
! ומשו שהשניי יחד ה אכ אלוקי אחד,כב
 בא אל העול כתינוק, זרוע ה' החזקה,אלוקי הב
 הוא הקריב את.כדי להחזיר את האד לאלוקי האב
 כדי, ככפרתנו, דמו וחייו הנקיי מחטא,עצ גופו
, בניו החוטאי של אלוקי,לגאול כל אחד מאיתנו
 האד.ולהשיבנו ליחסי תקיני ע אלוקי האב
,(6 הוא בנו האובד של אלוקי )ראה תהילי פ"ב
,שבגלל החטא הופרד ונותק לנצח מאמת נצחית זו
 שבא לעול כדי, ישוע,ולולא אהבתו של ב ציית זה
לחיות ולמות עבורנו ולשמש דוגמה למשכ אלוקי
 אלוקי. עדיי היינו בני אובדי,בקרב בני האד
,רוצה לנהל מערכת יחסי של אהבה ע האד שנגאל
 ולכ קבע את משכנו,כמו זו שקיימת בי חת לכלתו
 וכ( הפ( אותו באהבתו לכלי, הבשר שלנוM בגו,בתוכנו
 הרי אלוקי ברא את האנושות כדי שתהיה.של כבוד
 ואלה שנעני לקריאת אהבתו ה אוהבי אלוקי,כלתו
 ה נגאלו מצידו.[18 ; ויקרא י"ט5 'מרצו ]דברי ו
'. ָקר6ָ יט ֵא ַלי ֵאת ֲא ֶ&ר:ִ  'וְ ִה.הפצוע של אלוקי עצמו
.[17  ]תהילי כ"ב10 זכריה י"ב
הנבואות אודות חייו ומפעלו של ב אלוקי אוהב זה
: המסר שהכריז היה.מופיעות לאור( התנ"( כולו
 כי מלכות השמי קרבה לבוא!' אלוקי נת,'שובו
 חוקי שמיימיי שעל פיה צריכה,למשה את התורה
 והנה אלוקי מכריז שמלכות השמי.האנושות לחיות
 חזרה בתשובה מחטא, וידוי אמיתי מעומק הלב.קרבה
 המלוי בטבילה במקווה קבל ע,ופנייה לאלוקי
;(30 ; י"ח6 ועדה אינ חדשי ליהדות )יחזקאל י"ד
!זוהי 'הדר(' לחיי

the final Atonement offering for all our sins.
[Read all of Isaiah 53, Jeremiah 31:31,33, and
Zechariah 9:9-11.] This is what all the original
Jewish disciples in Yeshua knew 2000 years ago,
as they gave their own lives as a witness to this
great Truth that G-d the Son had come to earth to
forgive all our sins, and to bring us into Eternal
Life with our Loving Father G-d. And now this
glorious Kingdom of Heaven is about to come
down to earth, under the Mighty Rule of Yeshua,
the Right Hand and Arm of our G-d, the
Messiah, the King of Glory!

אבל בינתיי נת ישוע את חייו ואת דמו ככפרה
אחת ולתמיד על כל חטאינו ]קרא את כל פרק נ"ג
 אלה.[9311 ' וזכריה ט31,33  ירמיהו ל"א,בישעיהו
 שהיו,הדברי שידעו כל תלמידיו הראשוני של ישוע
 כשהקדישו את חייה, שנה2000  לפני,כול יהודי
 שאלוקי הב בא לעול:כדי להעיד על אמת גדולה זו
,לסלוח על כל חטאינו ולהעניק לנו חיי נצח ע אלוקי
 והנה מלכות שמי מפוארת זו ירדה.אבינו האוהב
 שהוא יד ימינו, תחת שלטונו האדיר של ישוע,לעול
! מל הכבוד, המשיח,וזרועו של אלוקינו
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