
        !!!!ישועה וחיי נצחישועה וחיי נצחישועה וחיי נצחישועה וחיי נצח: ך"הבטחות אלהים  מהתורה ומהתנ

        ............כיצד תוכלו להכיר את אלהיכם באופן אישי ולקבל חיי נצחכיצד תוכלו להכיר את אלהיכם באופן אישי ולקבל חיי נצחכיצד תוכלו להכיר את אלהיכם באופן אישי ולקבל חיי נצחכיצד תוכלו להכיר את אלהיכם באופן אישי ולקבל חיי נצח

        אלהי ישראל הוא מושיעכם והוא גם אביכםאלהי ישראל הוא מושיעכם והוא גם אביכםאלהי ישראל הוא מושיעכם והוא גם אביכםאלהי ישראל הוא מושיעכם והוא גם אביכם

  ט"ל: ב"דברים ל" ין ִמָּיִדי ַמִּצילִעָּמִדי ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא ְואֵ , ְראּו ַעָּתה ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין ֱאלִֹהים"

 'ג: ג"מ וישעיה" יֶעךָ מֹוִׁש  לְקדֹוׁש ִיְׂשָראֵ  יהוה ֱאלֶֹהיךָ ִּכי ֲאִני "

  א"י-'י: ג"ישעיהו מ" מֹוִׁשיעַ  ְוֵאין ִמַּבְלָעַדיָאנִֹכי ָאנִֹכי יהוה :  ְוַאֲחַרי לֹא ִיְהֶיה נֹוַצר ֵאל-ְלָפַני לֹא"

  'ו: א"ישעיהו נ" ֶיהִויׁשּוָעִתי ְלעֹוָלם ִּתְה "

  'ד: ג"הושע י" ּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתיּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתיּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתיּומֹוִׁשיַע ַאִין ִּבְלִּתיֱאלֶֹהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֵואלִֹהים זּוָלִתי לֹא ֵתָדע  יהוהָאנִֹכי וְ "

  'ו: ב"דברים ל" הּוא ָעְׂשָך ַוְיכְֹנֶנךָ  הּוא ָאִביָך ָּקֶנךָ -ֲהלֹוא"

  ז"ט: ג"ישעיהו ס" ֵלנּו ֵמעֹוָלם ְׁשֶמךָ ָאִבינּו ּגֹאֲ יהוה ַאָּתה ... ַאָּתה ָאִבינּו-ִּכי"

  'י: 'מלאכי ב" ֲהלֹוא ֵאל ֶאָחד ְּבָרָאנּו ֲהלֹוא ָאב ֶאָחד ְלֻכָּלנּו"  'ט: א"ירמיהו ל" ָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאבָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאבָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאבָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב- - - - ִּכיִּכיִּכיִּכי"

ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע  ְוַהַּמְׂשִּכִלים:   ְראֹון עֹוָלםְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ְלדִ  ֵאֶּלה ְלַחֵּיי עֹוָלםָעָפר ָיִקיצּו -ֵׁשֵני ַאְדַמתִמּיְ  ְוַרִּבים"

  'ג-'ב: ב"דניאל י" ְלעֹוָלם ָוֶעד ַּכּכֹוָכִבים ָהַרִּבים, ּוַמְצִּדיֵקי

ָרע ְתקּוָמה ֶׁשל ַחִּיים ְועֹוֵׂשי הָ ְוֵיְצאּו עֹוֵׂשי ַהּטֹוב לִ  ,ִּכי ָּתבֹוא ָׁשָעה ֶׁשָּכל ׁשֹוְכֵני ֶקֶבר ִיְׁשְמעּו ֶאת קֹולֹו, ַאל ִּתְתְמהּו ַעל זֹאת"

  ט"כ-ח"כ: 'יוחנן ה ".ְׁשָּפטִלְתקּוָמה ֶׁשל ִמ 

ְוִאּלּו ַאֶּתם ֵאיְנֶכם רֹוִצים . ְוֵהם ַהְּמִעיִדים ָעַלי; ִּכי חֹוְׁשִבים ַאֶּתם ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ַחֵּיי עֹוָלם ָּבֶהם, ַאֶּתם חֹוְקִרים ֶאת ַהְּכתּוִבים"

  'מ-ט"ל' יוחנן ה ."ֵדי ֶׁשִּיְהיּו ָלֶכם ַחִּייםָלבֹוא ֵאַלי ּכְ 

 ֹנֵֹתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱאלֵֹהיֶכםֹנֵֹתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱאלֵֹהיֶכםֹנֵֹתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱאלֵֹהיֶכםֹנֵֹתיֶכם ָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱאלֵֹהיֶכם ֲעוֲעוֲעוֲעו- - - - ִּכי ִאםִּכי ִאםִּכי ִאםִּכי ִאם:  ָכְבָדה ָאְזנֹו ִמְּׁשמֹועַ -ְולֹא ֵמהֹוִׁשיעַ  יהוה-ָקְצָרה ַיד-ֵהן לֹא"

  'ב-'א: ט"ישעיהו נ" ִמְּׁשמֹועַ  ִהְסִּתירּו ָפִנים ִמֶּכם ְוַחּטֹאוֵתיֶכם

  ז"ט: ד"דברים כ" יּוָמתּו ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו ָאבֹות-יּוְמתּו ַעל-ּוָבִנים לֹא ָּבִנים- יּוְמתּו ָאבֹות ַעל-לֹא"

  'כ: ח"יחזקאל י" ֹן ַהֵּבן ֹן ָהָאב ְוָאב לֹא ִיָּׂשא ַּבֲעו ִיָּׂשא ַּבֲעו-ַהֶּנֶפׁש ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמּות ֵּבן לֹא"

  'ג: 'דברים ח" ִיְחֶיה ָהָאָדם הוהי-מֹוָצא ִפי-ָּכל-ִּכי ַעלֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ֶּלֶחם ְלַבּדהַ - לֹא ַעל"

ָׂשרֹו ּבְ -ּוְלָכל ַחִּיים ֵהם ְלמְֹצֵאיֶהם-ִּכי: ְּבתֹוְך ְלָבֶבָך  ָׁשְמֵרם ַיִּליזּו ֵמֵעיֶניךָ -ַאל:  ָאְזֶנךָ -ַהטַלֲאָמַרי  ִלְדָבַרי ַהְקִׁשיָבהְּבִני "

  ב"כ- 'כ: 'משלי ד" ַמְרֵּפא

  'ח: 'ישעיהו מ" ָיקּום ְלעֹוָלם ֱאלֵֹהינּו-ּוְדַבר" ה"ל: ד"מתי כ" ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַיַעְברּו ּוְדָבַרי לֹא ַיַעְברּו"

  'ב: ח"תהלים קל" ִאְמָרֶתךָ  ִׁשְמךָ - ָּכל-ִהְגַּדְלָּת ַעל-ִּכי" ט"פ: ט"תהלים קי" ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִיםיהוה ְלעֹוָלם "

  :עם אלהי ישראל חיי נצחחיי נצחחיי נצחחיי נצחאלהים מראה לנו את הדרך לקבל  דבר

  !ישוע, של משיח אלהיםדמו דמו דמו דמו את זאת ניתן לעשות רק באמצעות 

  ג"מ: ב"דברים ל" ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו"

 א"י: ז"ויקרא י" ַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפרַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפרַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפרַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר- - - - ייייּכִ ּכִ ּכִ ּכִ  ַנְפׁשֵֹתיֶכם-ְלַכֵּפר ַעל ַהִּמְזֵּבחַ -ַוֲאִני ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל י ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהואּכִ "

ְמֻדָּכא  ִמְּפָׁשֵענּוְוהּוא ְמחָֹלל :  ָנגּוַע ֻמֵּכה ֱאלִֹהים ּוְמֻעֶּנהַוֲאַנְחנּו ֲחַׁשְבֻנהּו  ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא"

ֹן  ֵאת ֲעו ה ִהְפִּגיַע ּבֹוַויהו ֻּכָּלנּו ַּכּצֹאן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו:  ָלנּוָלנּוָלנּוָלנּו- - - - ִנְרָּפאִנְרָּפאִנְרָּפאִנְרָּפא    ּוַבֲחֻבָרתֹוּוַבֲחֻבָרתֹוּוַבֲחֻבָרתֹוּוַבֲחֻבָרתֹוֹנֵֹתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו  ֵמֲעו

 'ו-'ד: ג"ישעיהו נ" ֻּכָּלנּו

- ְוָסְפדּו ָעָליו ְּכִמְסֵּפד ַעל רּורּורּורּוָּדקָ ָּדקָ ָּדקָ ָּדקָ - - - - ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשרְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשרְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשרְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים ֵּבית ָּדִויד ְוַעל יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם- ְוָׁשַפְכִּתי ַעל"

  'י: ב"זכריה י" ַהְּבכֹור- ַהָּיִחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְּכָהֵמר ַעל



        דם נקי מחטאדם נקי מחטאדם נקי מחטאדם נקי מחטאמאושרת על ידי ,  של אלהים עם ישראלשל אלהים עם ישראלשל אלהים עם ישראלשל אלהים עם ישראל    הברית החדשההברית החדשההברית החדשההברית החדשה

 ֲאבֹוָתם- ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת לֹא ַכְּבִרית: ָׁשהָׁשהָׁשהָׁשהְּבִרית ֲחדָ ְּבִרית ֲחדָ ְּבִרית ֲחדָ ְּבִרית ֲחדָ  ֵּבית ְיהּוָדה-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת-ְוָכַרִּתי ֶאת יהוה-ְנֻאם ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים"

ִּכי זֹאת ַהְּבִרית : הוה י-ְנֻאם ְּבִריִתי ְוָאנִֹכי ָּבַעְלִּתי ָבם-ֵהָּמה ֵהֵפרּו ֶאת- ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאֶׁשר יִקי ְבָיָדםְּביֹום ֶהֱחזִ 

ִלָּבם ֶאְכְּתֶבָּנה ְוָהִייִתי ָלֶהם -ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל-ָנַתִּתי ֶאת יהוה-י ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאםֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחרֵ -ֲאֶׁשר ֶאְכרֹת ֶאת

 כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי-ִּכי הוהי-ֶאת ָאִחיו ֵלאמֹר ְּדעּו-ֵעהּו ְוִאיׁש ֶאתרֵ -ִאיׁש ֶאת ְולֹא ְיַלְּמדּו עֹוד:  ִלי ְלָעם- ֵלאלִֹהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו

  ג"ל-'ל: א"ירמיהו ל" עֹוד-ּוְלַחָּטאָתם לֹא ֶאְזָּכר ָֹנם ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעוהוה י-ְנֻאם ְּגדֹוָלם- ְלִמְּקַטָּנם ְוַעד

ָדׁש ְורּוַח ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב חָ  : ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם- ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל ּוְטַהְרֶּתם, ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים"

ְוָעִׂשיִתי ֵאת  רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכםרּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכםרּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכםרּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם- - - - ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת:  ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר-ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת

ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם  ִוְהִייֶתם ִלי ֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֵֹתיֶכםִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ אֲ  : ַוֲעִׂשיֶתם ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו-ֲאֶׁשר

  ח"כ-ה"כ: ו"יחזקאל ל" ֵלאלִֹהים

ֵּכן  : ִמְּבֵני ָאָדם ִמְׁשַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו ְותֲֹארֹו-ֵּכןַּכֲאֶׁשר ָׁשְממּו ָעֶליָך ַרִּבים :  ַעְבִּדי ָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ְמאֹד ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל"

  ו"ט-ג"י: ב"ישעיהו נ" ִהְתּבֹוָננּו ָׁשְמעּו-ָראּו ַוֲאֶׁשר לֹא ֻסַּפר ָלֶהם- ַיֶּזה ּגֹוִים ַרִּבים ָעָליו ִיְקְּפצּו ְמָלִכים ִּפיֶהם ִּכי ֲאֶׁשר לֹא

  א"י: ג"ישעיהו נ" הּוא ִיְסּבֹל  ֹנָֹתם ַוֲעו ָלַרִּבים ַצִּדיק ַעְבִּדיַצִּדיק ַעְבִּדיַצִּדיק ַעְבִּדיַצִּדיק ַעְבִּדיּתֹו ַיְצִּדיק ְּבַדעְ  ִיְרֶאה ִיְׂשָּבע ַמל ַנְפׁשֹוֵמעֲ "

:  ֲאתֹנֹות-ַעִיר ֶּבן-ֲחמֹור ְוַעל-ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשַלִם ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא ָעִני ְורֵֹכב ַעל- ִּגיִלי ְמאֹד ַּבת"

-ַאְפֵסי-ּוִמָּנָהר ַעד ָים- ְוִדֶּבר ָׁשלֹום ַלּגֹוִים ּוָמְׁשלֹו ִמָּים ַעד ֶקֶׁשת ִמְלָחָמהֶרֶכב ֵמֶאְפַרִים ְוסּוס ִמירּוָׁשַלִם ְוִנְכְרָתה -ְוִהְכַרִּתי

  א"י- 'ט: 'זכריה ט" ְּבִריֵתְך ִׁשַּלְחִּתי ֲאִסיַרִיְך ִמּבֹור ֵאין ַמִים ּבֹו -ַאְּת ְּבַדם-ַּגם:  ָאֶרץ

  ד"י: 'ישעיהו ז" ִעָּמנּו ֵאלִעָּמנּו ֵאלִעָּמנּו ֵאלִעָּמנּו ֵאל ה ְויֶֹלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹואֹות ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהרָ  ָלֶכם ָלֵכן ִיֵּתן ֲאדָֹני הּוא"

ְרֵּבה םַ לְ :  ָׁשלֹוםָׁשלֹוםָׁשלֹוםָׁשלֹום- - - - ַעד ַׂשרַעד ַׂשרַעד ַׂשרַעד ַׂשר- - - - ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאִביֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאִביֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאִביֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור ֲאִביִׁשְכמֹו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו -ָלנּו ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל-ָלנּו ֵּבן ִנַּתן-ֶיֶלד ֻיַּלד-ִּכי"

ִקְנַאת  עֹוָלם-ֵמַעָּתה ְוַעד ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין אָֹתּה ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה-ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל-לעַ  ֵקץ-ִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאיןהַ 

  'ו- 'ה: 'ישעיהו ט" ּזֹאת-ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה יהוה

:  ִמיֵמי עֹוָלם יֹות מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאל ּומֹוָצאָֹתיו ִמֶּקֶדםִמְּמָך ִלי ֵיֵצא ִלְה  ֶלֶחם ֶאְפָרָתה ָצִעיר ִלְהיֹות ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה-ְוַאָּתה ֵּבית"

  'ב- 'א: 'מיכה ה" ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ְיׁשּובּון ַעל ֵעת יֹוֵלָדה ָיָלָדה ְוֶיֶתר ֶאָחיו-ַעד ָלֵכן ִיְּתֵנם

  ו"ט: ח"דברים י" ןִּתְׁשָמעּו ֵאָליו ֱאלֶֹהיךָ  הוהָיִקים ְלָך י ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך ָּכמִֹניָנִביא "

- ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא:  ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו-ֵאת ָּכל ְּבִפיו ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם ְוָנַתִּתי ְדָבַרי ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוךָ  ָנִביא"

  ט"י-ח"י: ח"דברים י" ָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹוָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹוָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹוָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי-ִיְׁשַמע ֶאל

 יהוהּוַבְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר  יהוהִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ַּכֲאֶׁשר ָאַמר -ִּכי ְּבַהריהוהִיָּמֵלט ִיְקָרא ְּבֵׁשם -ְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר"

  'ה: 'יואל ג" קֵֹרא

ָלֵכן ָאַמְרִּתי ָלֶכם ָלֵכן ָאַמְרִּתי ָלֶכם ָלֵכן ָאַמְרִּתי ָלֶכם ָלֵכן ָאַמְרִּתי ָלֶכם . ֲאִני ֵאיֶנִּני ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה; הַאֶּתם ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ . ֲאִני ִמְלַמְעָלה; ַאֶּתם ִמְּלָמָּטה': ָאַמר ָלֶהם"

  ד"כ- ג"כ: 'יוחנן ח" '.מֹות ָּתמּותּו ַּבֲחָטֵאיֶכםמֹות ָּתמּותּו ַּבֲחָטֵאיֶכםמֹות ָּתמּותּו ַּבֲחָטֵאיֶכםמֹות ָּתמּותּו ַּבֲחָטֵאיֶכם, , , , ֶׁשֵּכן ִאם ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים ִּכי ֲאִני הּואֶׁשֵּכן ִאם ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים ִּכי ֲאִני הּואֶׁשֵּכן ִאם ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים ִּכי ֲאִני הּואֶׁשֵּכן ִאם ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים ִּכי ֲאִני הּוא; ; ; ; ֶׁשָּתמּותּו ַּבֲחָטֵאיֶכםֶׁשָּתמּותּו ַּבֲחָטֵאיֶכםֶׁשָּתמּותּו ַּבֲחָטֵאיֶכםֶׁשָּתמּותּו ַּבֲחָטֵאיֶכם

  :ָאַמר לֹו ֵיׁשּועַ "

  'ו: ד"יוחנן י" '.ִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב ֶאָּלא ַּדְרִּכיִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב ֶאָּלא ַּדְרִּכיִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב ֶאָּלא ַּדְרִּכיִאיׁש ָּבא ֶאל ָהָאב ֶאָּלא ַּדְרִּכי    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין. . . . ֲאִני ַהֶּדֶרך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּייםֲאִני ַהֶּדֶרך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּייםֲאִני ַהֶּדֶרך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּייםֲאִני ַהֶּדֶרך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּיים'


