הבטחות אלהים מהתורה ומהתנ"ך :ישועה וחיי נצח!
כיצד תוכלו להכיר את אלהיכם באופן אישי ולקבל חיי נצח...
אלהי ישראל הוא מושיעכם והוא גם אביכם
וְאין ִמיּ ִָדי ַמ ִצּיל" דברים ל"ב :ל"ט
ֲחיֶּה ָמ ַח ְצ ִתּי ַואֲנִ י ֶא ְר ָפּא ֵ
אָמית ַוא ַ
" ְראוּ ַע ָתּה ִכּי אֲנִי אֲנִ י הוּא וְ ֵאין ֱאל ִֹהיםִ ,ע ָמּ ִדי אֲנִ י ִ
יע ָך" ישעיהו מ"ג :ג'
מוֹשׁ ֶ
ָאל ִ
" ִכּי אֲנִ י יהוה ֱאל ֶֹהי ָך ְקדוֹשׁ י ְִשׂר ֵ
יע" ישעיהו מ"ג :י'-י"א
מוֹשׁ ַ
ְאין ִמ ַבּ ְל ָע ַדי ִ
נוֹצר ֵאל וְאַ ֲחרַי לֹא י ְִהיֶה  :אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי יהוה ו ֵ
" ְל ָפנַי לֹאַ -
ִישׁוּע ִתי ְלעוֹלָם ִתּ ְהיֶה" ישעיהו נ"א :ו'
"ו ָ
יע אַיִן ִבּ ְל ִתּי" הושע י"ג :ד'
וּמוֹשׁ ַ
ִ
זוּל ִתי לֹא ֵתדָע
יך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם וֵאל ִֹהים ָ
"וְ אָנ ִֹכי יהוה ֱאל ֶֹה ָ
ֶך" דברים ל"ב :ו'
ֶך הוּא ָע ְשׂ ָך ַו ְיכֹנְ נ ָ
יך ָקּנ ָ
אָב ָ
"הֲלוֹא-הוּא ִ
אָבינוּ גֹּ ֲא ֵלנוּ ֵמעוֹלָם ְשׁ ֶמ ָך" ישעיהו ס"ג :ט"ז
אַתּה יהוה ִ
אָבינוָּ ...
אַתּה ִ
" ִכּיָ -
ָאל ְלאָב" ירמיהו ל"א :ט'
ִיתי ְלי ְִשׂר ֵ
" ִכּיָ -הי ִ

ֻלּנוּ הֲלוֹא ֵאל ֶא ָחד ְבּרָאָנוּ" מלאכי ב' :י'
"הֲלוֹא אָב ֶא ָחד ְלכ ָ

יע
ָק ַ
וְאלֶּה ַל ֲחרָפוֹת ְל ִד ְראוֹן עוֹלָם  :וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים ַיז ְִהרוּ ְכּז ַֹהר ָהר ִ
אַד ַמתָ -ע ָפר י ִָקיצוּ ֵאלֶּה ְל ַחיֵּי עוֹלָם ֵ
ַבּים ִמ ְיּ ֵשׁנֵי ְ
"וְ ר ִ
ַכּוֹכ ִבים ְלעוֹ ָלם וָעֶד" דניאל י"ב :ב'-ג'
ַבּים כּ ָ
יקיָ ,הר ִ
וּמ ְצ ִדּ ֵ
ַ
עוֹשׂי ָהרָע
קוּמה ֶשׁל ַחיִּים וְ ֵ
עוֹשׂי ַהטּוֹב ִל ְת ָ
שׁוֹכנֵי ֶק ֶבר י ְִשׁ ְמעוּ ֶאת קוֹלוֹ ,וְ י ְֵצאוּ ֵ
"אַל ִתּ ְת ְמהוּ ַעל זֹאתִ ,כּי ָתּבוֹא ָשׁ ָעה ֶשׁכָּל ְ
קוּמה ֶשׁל ִמ ְשׁ ָפּט ".יוחנן ה' :כ"ח-כ"ט
ִל ְת ָ
רוֹצים
אַתּם ֵאינְכֶם ִ
וְאלּוּ ֶ
עוֹלם ָבּ ֶהם; וְ ֵהם ַה ְמּ ִע ִידים ָע ַליִ .
ָכם ַחיֵּי ָ
אַתּם ֶשׁיֵּשׁ ל ֶ
חוֹשׁ ִבים ֶ
תוּביםִ ,כּי ְ
חוֹק ִרים ֶאת ַה ְכּ ִ
אַתּם ְ
" ֶ
ָלבוֹא ֵא ַלי ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִהיוּ לָכֶם ַחיִּים ".יוחנן ה' ל"ט-מ'

מוֹע ִ :כּי ִאם-עֲוֹנ ֵֹתיכֶם ָהיוּ ַמ ְב ִדּ ִלים ֵבּי ֵנכֶם ְל ֵבין ֱאל ֵֹהיכֶם
יע וְ לֹאָ -כ ְב ָדה אָזְ נוֹ ִמ ְשּׁ ַ
הוֹשׁ ַ
" ֵהן לֹאָ -ק ְצרָה יַד-יהוה ֵמ ִ
מוֹע" ישעיהו נ"ט :א'-ב'
ֹאותיכֶם ִה ְס ִתּירוּ ָפנִ ים ִמ ֶכּם ִמ ְשּׁ ַ
ְחטּ ֵ
וַ
יוּמתוּ" דברים כ"ד :ט"ז
יוּמתוּ ַעל-אָבוֹת ִאישׁ ְבּ ֶח ְטאוֹ ָ
וּבנִ ים לֹאְ -
יוּמתוּ אָבוֹת ַעלָ -בּנִ ים ָ
"לֹאְ -
ִשּׂא ַבּעֲוֹן ַה ֵבּן" יחזקאל י"ח :כ'
ֶפשׁ ַהח ֵֹטאת ִהיא ָתמוּת ֵבּן לֹאִ -י ָשּׂא ַבּעֲוֹן ָהאָב וְ אָב לֹא י ָ
" ַהנּ ֶ
מוֹצא ִפי-יהוה י ְִחיֶה ָהאָדָם" דברים ח' :ג'
ֶחם ְל ַבדּוֹ י ְִחיֶה ָהאָ ָדם ִכּי ַעלָ -כּלָ -
"לֹא ַעלַ -הלּ ֶ
וּלכָלְ -בּ ָשׂרוֹ
יהם ְ
תוֹך ְל ָב ֶב ָך ִ :כּיַ -חיִּים ֵהם ְלמ ְֹצ ֵא ֶ
ֶיך ָשׁ ְמרֵם ְבּ ְ
ֲמרַי ַהט-אָזְ ֶנ ָך  :אַל-י ִַלּיזוּ ֵמ ֵעינ ָ
יבה ַלא ָ
" ְבּנִ י ִל ְד ָב ַרי ַה ְק ִשׁ ָ
ַמ ְר ֵפּא" משלי ד' :כ'-כ"ב
עוֹלם" ישעיהו מ' :ח'
וּד ַברֱ -אל ֵֹהינוּ יָקוּם ְל ָ
ַע ְברוּ" מתי כ"ד :ל"ה " ְ
וּד ָברַי לֹא י ַ
ַע ְברוּ ְ
וְהאָרֶץ י ַ
" ַה ָשּׁ ַמיִם ָ
ָת ָך" תהלים קל"ח :ב'
" ִכּיִ -הגְ ַדּ ְל ָתּ ַעלָ -כּלִ -שׁ ְמ ָך ִא ְמר ֶ
עוֹלם יהוה ְדּ ָב ְר ָך נִ ָצּב ַבּ ָשּׁ ָמיִם" תהלים קי"ט :פ"ט
" ְל ָ

דבר אלהים מראה לנו את הדרך לקבל חיי נצח עם אלהי ישראל:
את זאת ניתן לעשות רק באמצעות דמו של משיח אלהים ,ישוע!
אַד ָמתוֹ ַעמּוֹ" דברים ל"ב :מ"ג
וְכ ֶפּר ְ
" ִ
ֶפשׁ ְי ַכפֵּר" ויקרא י"ז :י"א
ָכם ַעלַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַח ְל ַכ ֵפּר ַעל-נ ְַפשׁ ֵֹתיכֶם ִכּיַ -הדָּם הוּא ַבּנּ ֶ
ְת ִתּיו ל ֶ
ֶפשׁ ַה ָבּ ָשׂר ַבּ ָדּם ִהוא ַו ֲאנִי נ ַ
" ִכּי נ ֶ
ֻכּא
וּמ ֻענֶּה  :וְ הוּא ְמחֹלָל ִמ ְפּ ָשׁ ֵענוּ ְמד ָ
ָגוּע ֻמכֵּה ֱאל ִֹהים ְ
ֲשׁ ְבנֻהוּ נ ַ
ַחנוּ ח ַ
וּמ ְכא ֵֹבינוּ ְס ָב ָלם ַו ֲאנ ְ
ָשׂא ַ
אָכן ֳח ָליֵנוּ הוּא נ ָ
" ֵ
יע בּוֹ ֵאת עֲוֹן
ֻלּנוּ ַכּצֹּאן ָתּ ִעינוּ ִאישׁ ְל ַד ְרכּוֹ ָפּ ִנינוּ וַיהוה ִה ְפ ִגּ ַ
וּב ֲח ֻברָתוֹ נ ְִר ָפּא-לָנוּ  :כּ ָ
לוֹמנוּ ָע ָליו ַ
מוּסר ְשׁ ֵ
ֵמעֲוֹנ ֵֹתינוּ ַ
ֻלּנוּ" ישעיהו נ"ג :ד'-ו'
כָּ
ָקרוּ ו ְָס ְפדוּ ָע ָליו ְכּ ִמ ְס ֵפּד ַעל-
ֲשׁר-דּ ָ
וְתחֲנוּנִ ים ו ְִה ִבּיטוּ ֵאלַי ֵאת א ֶ
רוּח ֵחן ַ
ְרוּשׁלִַם ַ
יוֹשׁב י ָ
"וְ ָשׁ ַפ ְכ ִתּי עַלֵ -בּית ָדּוִ יד ו ְַעל ֵ
ַהיּ ִָחיד וְ ָה ֵמר ָע ָליו ְכּ ָה ֵמר ַעלַ -ה ְבּכוֹר" זכריה י"ב :י'

הברית החדשה של אלהים עם ישראל ,מאושרת על ידי דם נקי מחטא
ֲבוֹתם
ַתּי ֶאת-א ָ
ֲשׁר ָכּר ִ
ְהוּדה ְבּ ִרית ֲח ָד ָשׁה :לֹא ַכ ְבּ ִרית א ֶ
ָאל וְ ֶאתֵ -בּית י ָ
ַתּי ֶאתֵ -בּית י ְִשׂר ֵ
וְכר ִ
ָמים ָבּ ִאים נְ ֻאם-יהוה ָ
" ִהנֵּה י ִ
יתי וְאָנ ִֹכי ָבּ ַע ְל ִתּי ָבם נְ ֻאם-יהוה ִ :כּי זֹאת ַה ְבּ ִרית
ֲשׁרֵ -ה ָמּה ֵה ֵפרוּ ֶאתְ -בּ ִר ִ
הוֹציאָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם א ֶ
ָדם ְל ִ
יקי ְבי ָ
ְבּיוֹם ֶהחֱזִ ִ
ָהם
ִיתי ל ֶ
ָתי ְבּ ִק ְר ָבּם וְ ַעלִ -ל ָבּם ֶא ְכ ְתּ ֶבנָּה וְ ָהי ִ
ָת ִתּי ֶאת-תּוֹר ִ
ָמים ָה ֵהם נְ אֻם-יהוה נ ַ
ָאל אַ ֲח ֵרי ַהיּ ִ
ֲשׁר ֶא ְכרֹת ֶאתֵ -בּית י ְִשׂר ֵ
אֶ
אוֹתי
כוּלּם י ְֵדעוּ ִ
אָחיו לֵאמֹר ְדּעוּ ֶאת-יהוה ִכּיָ -
ַמּדוּ עוֹד ִאישׁ ֶאתֵ -ר ֵעהוּ וְ ִאישׁ ֶאתִ -
ֵלאל ִֹהים וְ ֵה ָמּה י ְִהיוִּ -לי ְל ָעם ְ :ולֹא ְיל ְ
אתם לֹא ֶאזְ ָכּר-עוֹד" ירמיהו ל"א :ל'-ל"ג
וּל ַח ָטּ ָ
דוֹלם נְ ֻאם-יהוה ִכּי ֶא ְסלַח ַלעֲוֹנָם ְ
ְל ִמ ְקּ ַטנָּם וְ ַעדְ -גּ ָ
רוּח
ָכם ֵלב ָח ָדשׁ וְ ַ
ָת ִתּי ל ֶ
ֲט ֵהר ֶא ְת ֶכם  :וְ נ ַ
לּוּליכֶם א ַ
וּמ ָכּלִ -גּ ֵ
אוֹתיכֶם ִ
וּט ַה ְר ֶתּם ִמכֹּל ֻט ְמ ֵ
הוֹריםְ ,
ֲליכֶם ַמיִם ְט ִ
ַק ִתּי ע ֵ
" ְו ָזר ְ
יתי ֵאת
וְע ִשׂ ִ
רוּחי ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ָ
ָכם ֵלב ָבּ ָשׂר  :וְ ֶאתִ -
ָת ִתּי ל ֶ
ֲסר ִֹתי ֶאת-לֵב ָה ֶא ֶבן ִמ ְבּ ַשׂ ְר ֶכם וְ נ ַ
ֲד ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִק ְר ְבּ ֶכם ַוה ִ
חָ
ִיתם ִלי ְל ָעם וְאָנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ָל ֶכם
וִהי ֶ
ָת ִתּי ַל ֲאב ֵֹתיכֶם ְ
ִישׁ ְב ֶתּם ָבּאָרֶץ ֲא ֶשׁר נ ַ
יתם  :ו ַ
ֲשׂ ֶ
וּמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
ֲשׁרְ -בּ ֻח ַקּי ֵתּ ֵלכוּ ִ
אֶ
ֵלאל ִֹהים" יחזקאל ל"ו :כ"ה-כ"ח
ַבּים ֵכּןִ -מ ְשׁ ַחת ֵמ ִאישׁ ַמ ְר ֵאהוּ וְ תֹאֲרוֹ ִמ ְבּנֵי אָדָם ֵ :כּן
יך ר ִ
ֲשׁר ָשׁ ְממוּ ָע ֶל ָ
ָבהּ ְמאֹד ַ :כּא ֶ
ַשׂ ִכּיל ַע ְב ִדּי יָרוּם וְ ִנ ָשּׂא וְ ג ַ
" ִהנֵּה י ְ
ֲשׁר לֹאָ -שׁ ְמעוּ ִה ְתבּוֹנָנוּ" ישעיהו נ"ב :י"ג-ט"ו
ֻפּר ָל ֶהם רָאוּ ַוא ֶ
ֲשׁר לֹא-ס ַ
יהם ִכּי א ֶ
ַבּים ָע ָליו י ְִק ְפּצוּ ְמ ָל ִכים ִפּ ֶ
ַיזֶּה גּוֹיִם ר ִ
ַבּים ַועֲוֹנ ָֹתם הוּא י ְִסבֹּל " ישעיהו נ"ג :י"א
ַעתּוֹ י ְַצ ִדּיק ַצ ִדּיק ַע ְב ִדּי ָלר ִ
" ֵמ ֲע ַמל נ ְַפשׁוֹ י ְִר ֶאה י ְִשׂ ָבּע ְבּד ְ
נוֹשׁע הוּא ָע ִני ְור ֵֹכב ַעל-חֲמוֹר ו ְַעלַ -עיִר ֶבּןֲ -אתֹנוֹת :
ָך ַצ ִדּיק וְ ָ
ֵך יָבוֹא ל ְ
ְרוּשׁלִַם ִהנֵּה ַמ ְלכּ ְ
יעי ַבּת י ָ
" ִגּ ִילי ְמאֹד ַבּתִ -ציּוֹן ָה ִר ִ
אַפ ֵסי-
ָהר ַעדְ -
וּמנּ ָ
וּמ ְשׁלוֹ ִמיָּם ַעד-יָם ִ
נִכ ְר ָתה ֶק ֶשׁת ִמ ְל ָח ָמה וְ ִד ֶבּר ָשׁלוֹם לַגּוֹיִם ָ
ירוּשׁלִַם וְ ְ
ֶכב ֵמ ֶא ְפ ַריִם וְ סוּס ִמ ָ
ַתּי-ר ֶ
ו ְִה ְכר ִ
ֲסי ַרי ְִך ִמבּוֹר ֵאין ַמיִם בּוֹ " זכריה ט' :ט'-י"א
ַח ִתּי א ִ
ית ְך ִשׁלּ ְ
אַתּ ְבּ ַדםְ -בּ ִר ֵ
אָרֶץ  :גַּםְ -
ִתּן ֲאדֹנָי הוּא ל ֶ
ָכן י ֵ
"ל ֵ
ָכם אוֹת ִהנֵּה ָה ַע ְל ָמה ָה ָרה וְ י ֶֹל ֶדת ֵבּן וְ ָקרָאת ְשׁמוֹ ִע ָמּנוּ ֵאל" ישעיהו ז' :י"ד
ֲביַ -עד ַשׂרָ -שׁלוֹם ְ :ל ַם ְר ֵבּה
ֻלּדָ -לנוּ ֵבּן נ ִַתּןָ -לנוּ ו ְַתּ ִהי ַה ִמּ ְשׂרָה ַעלִ -שׁ ְכמוֹ ַויּ ְִקרָא ְשׁמוֹ ֶפּלֶא יוֹעֵץ ֵאל גִּ בּוֹר א ִ
" ִכּי-יֶלֶד י ַ
וְעד-עוֹלָם ִקנְאַת
ָקה ֵמ ַע ָתּה ַ
וּב ְצד ָ
ֲדהּ ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִ
וּל ַסע ָ
וּל ָשׁלוֹם ֵאיןֵ -קץ ַעלִ -כּ ֵסּא ָדוִד וְ ַעלַ -מ ְמ ַל ְכתּוֹ ְל ָה ִכין א ָֹתהּ ְ
ַה ִמּ ְשׂרָה ְ
ֲשׂה-זֹּאת" ישעיהו ט' :ה'-ו'
יהוה ְצ ָבאוֹת ַתּע ֶ
ימי עוֹלָם :
וּמוֹצא ָֹתיו ִמ ֶקּ ֶדם ִמ ֵ
ָאל ָ
מוֹשׁל ְבּי ְִשׂר ֵ
ֵצא ִל ְהיוֹת ֵ
ְהוּדה ִמ ְמּ ָך ִלי י ֵ
אַל ֵפי י ָ
ָתה ָצ ִעיר ִל ְהיוֹת ְבּ ְ
ֶחם ֶא ְפר ָ
אַתּה ֵבּית-ל ֶ
"וְ ָ
ָאל" מיכה ה' :א'-ב'
ֶתר ֶא ָחיו יְשׁוּבוּן ַעלְ -בּנֵי י ְִשׂר ֵ
ָכן י ְִתּנֵם ַעדֵ -עת יוֹ ֵלדָה יָלָדָה וְ י ֶ
לֵ
יך ָכּמֹנִ י י ִָקים ְל ָך יהוה ֱאל ֶֹהי ָך ֵא ָליו ִתּ ְשׁ ָמעוּן" דברים י"ח :ט"ו
אַח ָ
ָביא ִמ ִקּ ְר ְבּ ָך ֵמ ֶ
"נ ִ

ֲשׁר לֹא-
ֲצוֶּנּוּ  :וְ ָהיָה ָה ִאישׁ א ֶ
ֲשׁר א ַ
ֵיהם ֵאת כָּל-א ֶ
וְד ֶבּר ֲאל ֶ
ָת ִתּי ְד ָברַי ְבּ ִפיו ִ
ָמוֹך וְ נ ַ
יהם כּ ָ
ֲח ֶ
אָקים ָל ֶהם ִמ ֶקּרֶב א ֵ
ָביא ִ
"נ ִ
ְד ֵבּר ִבּ ְשׁ ִמי אָנ ִֹכי ֶא ְדרֹשׁ ֵמ ִעמּוֹ" דברים י"ח :י"ח-י"ט
ֲשׁר י ַ
י ְִשׁ ַמע ֶאלְ -דּ ָברַי א ֶ
ֲשׁר יהוה
וּב ְשּׂ ִר ִידים א ֶ
אָמר יהוה ַ
ֲשׁר ַ
יטה ַכּא ֶ
ירוּשׁלִַם ִתּ ְהיֶה ְפ ֵל ָ
וּב ָ
ִמּלֵט ִכּי ְבּ ַהרִ -ציּוֹן ִ
ֲשׁר-י ְִקרָא ְבּ ֵשׁם יהוהי ָ
ְהיָה כֹּל א ֶ
"ו ָ
קֹרֵא" יואל ג' :ה'

אָמ ְר ִתּי ָלכֶם
עוֹלם ַהזֶּהָ .לכֵן ַ
עוֹלם ַה ֶזּה; אֲנִ י ֵאינֶנִּ י ִמן ָה ָ
אַתּם ִמן ָה ָ
אַתּם ִמ ְלּ ָמ ָטּה; ֲא ִני ִמ ְל ַמ ְע ָלהֶ .
אָמר ָל ֶהםֶ ' :
" ַ
יכם "'.יוחנן ח' :כ"ג-כ"ד
ֲט ֵא ֶ
ֲמי ִנים ִכּי ֲאנִי הוּא ,מוֹת ָתּמוּתוּ ַבּח ָ
ֲט ֵאיכֶם; ֶשׁכֵּן ִאם ֵאי ְנ ֶכם ַמא ִ
ֶשׁ ָתּמוּתוּ ַבּח ָ
ֵשׁוּע:
אָמר לוֹ י ַ
" ַ
ַר ִכּי "'.יוחנן י"ד :ו'
ֱמת וְ ַה ַחיִּיםֵ .אין ִאישׁ ָבּא ֶאל ָהאָב ֶאלָּא דּ ְ
ְהא ֶ
' ֲא ִני ַה ֶדּרֶך ו ָ

