?מיהו אלהי ישראל
פני אלהים
כפי שהם מתגלים בתנ"ך
( נביאים וכתובים,)תורה

WHO IS THE GOD OF ISRAEL?
The Different Faces of the Lord God
Revealed in The Jewish Holy Scriptures.

WHO IS THE GOD OF ISRAEL?
The Different Faces of the Lord God
Revealed in The Jewish Holy Scriptures
Copyright © 1996
Revised Edition, Copyright © 2006

This book is only Scripture quotations
from the TANACH, with no commentary.
The purpose of this book is for you to see
the Jewish Scriptures that have always
been in the Jewish Bible concerning the
truth of the LORD God of Israel, in order
that you may come to know the Holy One,
the God of Israel, in a real intimate and
personal way, as your real Loving Father.

?מיהו אלהי ישראל
 כפי שהם מתגלים בתנ"ך,פני אלהים
 כל הזכויות שמורות1996 ©
 כל הזכויות שמורות,2006© ,מהדורה מתוקנת
חוברת זו מורכבת מציטטות מהתנ"ך
. וללא הוספת פרשנויות,בלבד
מטרת חוברת זו היא להביא בפניך את
מקורות כתבי הקודש היהודיים המצביעים
 פסוקים שתמיד היו,על אלהי ישראל
 ע"מ שתוכל להכיר את הקדוש,בתנ"ך
, אינטימי ואישי,ברוך הוא באופן אמיתי
.כאביך הממשי והאוהב

Cover photo taken in Jerusalem by Hallel, Jerusalem
Day, 17-May-1996.
”Feed My Sheep”

, ע"י הלל,תמונת השער צולמה בירושלים
.1996  במאי17 ,ביום ירושלים
""רעה את צאני

First Printed in Jerusalem, Israel, 1996.
Printed in Jerusalem, Succot, 1997.
Printed in Jerusalem, Succit, 1998

.1996 , ישראל,נדפס לראשונה בירושלים
. סוכות תשנ"ח,נדפס בירושלים
 סוכות תשנ"ט,נדפס בירושלים

“Blessed be the LORD, the God
of Israel, from Everlasting even
to Everlasting. . . “

"ברוך יהוה אלהי ישראל
"...העלם-העולם ועד-מן

I Chronicles 16:36

 ל"ו:דברי הימים א' ט"ז
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מיהו אלהי ישראל?
פני אלהים ,כפי שהם מתגלים לנו בתנ"ך.
"לא -יהיה לך אלהים אחרים על -פני :
לא-תעשה לך פסל וכל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת
שמות כ' :ג'-
לארץ :לא-תשתחווה להם ולא תעבד ם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא"...
ה'

" לא איש אל ויכזב
ובן-אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה"
"למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא -אתן"
" ...ותהלתי לפסילים"

במדבר כ"ג :י"ט

ישעיה מ"ח :י"א; מ"ב :ח'

"ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"

בראשית א' :כ"ו

"ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע"...

בראשית ג' :כ"ב

"ויאמר יהוה ...הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו" בראשית י"א :ו'-
ז'

"ואשמע את-קול אדני אמר את-מי אשלח ומי ילך-לנו ואמר הנני שלחני"

ישעיה ו' :ח'

"רואה הייתי והנה העמדו כסאות ועתיק יומין ישב לבושו היה לבן כשלג ושער ראשו כצמר
נקי כסאו היה כלשונות אש וגלגליו כאש דולקת  :נהר אש נמשך ויצא מלפניו אלף אלפים שרתו
אותו ורבוא רבבות עומדים לפניו בית הדין ישב וספרים נפתחו ...רואה הייתי בחזיונות לילה
והנה עם ענני השמים בא אחד הדומה לבן אדם ועד עתיק יומין הגיע והובא לפניו  :שלטון
וכבוד ומלכות נתנו לו וכל העמים האמות והלשונות עבדו לו שלטונו שלטון עולם שלא יסור
דניאל ז' :ט'-י' ,י"ג-י"ד
וממלכתו לא תכלה"
"וכבודי לאחר לא -אתן"...

ישעיה מ"ב :ח'; ישעיה מ"ח :י"א

"לא איש אל ויכזב"...

במדבר כ"ג :י"ט

" ...כי-הגדלת על כל-שמך אמרתך"

תהלים קל"ח :ב'

"...ודבר אלהינו יקום לעולם"

ישעיה מ' :ח'

"אמרו לבת -ציון הנה ישעך בא הנה שכרו אתו:...
ויקראו להם עם -הקדש גאולי יהוה ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה"
ישעיה ס"ב :י"א-י"ב
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“You shall have no other gods before Me!”
“You shall not make to yourself a graven image, nor any manner of likeness of anything that is in heaven above,
or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth; You shall not bow down to them, nor serve
them. For I the LORD your God am a jealous God...”
Exodus 20:3-5

“God is not a man, that He should lie;
Neither the son of man, that He should repent. When He has said, will He not do it.
Or when He has spoken, will He not make it good?”
I am the LORD, that is My name. And My glory will I not give to another,
...neither My praise to graven images...

Numbers 23:19

Isaiah

42:8

and

Isaiah

48:11

And God said: “Let

Us make man in Our image, after Our likeness;”

And the LORD God said: "Behold,

Genesis 1:26

the man is become as one of Us, to know good and evil;”
Genesis 3:22

And the LORD said: “Come, let Us go down, and there confuse their language,
that they may not understand one another’s speech.”

Genesis 11:6,7

...And I heard the voice of the LORD, saying: “Whom
Then I said: “Here I am; send me.”

shall I send, and who will go for Us?”
Isaiah 6:8

I beheld till thrones were placed, and One that was Ancient of days did sit: His garment was as white snow, and
the hair of His head like pure wool; His throne was fiery flames, and the wheels thereof burning fire. A fiery
stream issued and came forth from before Him; Thousand thousands ministered unto Him, and ten thousand times
ten thousand stood before Him. I saw in the night visions, and, behold, there came with the Clouds of Heaven
one like unto a Son of man, and He came even to the Ancient of days, and He was brought near before Him.
And there was given Him dominion, and glory, and a Kingdom, that all the peoples, nations, and languages
should serve Him; His dominion is an Everlasting dominion, which shall not pass away, and His Kingdom
that which shall not be destroyed.
Daniel 7:9-10, 1314

“And My Glory will I not give to another...”

Isaiah

42:8

and

48:11

“God is not a man, that He should lie...”

Numbers 23:19

“For You have magnified Your word above all Your name.”

Psalm 138:2

...the Word of our God shall stand forever!

Isaiah 40:8

“Say to the Daughter of Zion,
see, your Salvation comes. His reward is with Him …
And they shall call them the holy people, The redeemed of the LORD.”
Isaiah 62: 11,12
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"שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד :
ואהבת את יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך ובכל-מאדך"
דברים ו' :ד'-ה'

"על כן יעזב איש את-אביו ואת-אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד"

בראשית ב' :כ"ד

"ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו "...נעשה ...נעשה"
"כה אמר יהוה מלך ישראל וגאלו יהוה צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים"
ישעיה מ"ד :ו'

"...אני הוא אני ראשון אף אני אחרון ...קרבו אלי שמעו-זאת לא מראש בסתר דברתי מעת
ישעיה מ"ח :י"ב ,ט"ז
היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני ורוחו"
"...איה השם בקרבו את-רוח קדשו :מוליך לימין משה זרוע תפארתו"...

ישעיה ס"ג :י"א-י"ב

"עורי עורי לבשי-עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דורות עולמים הלוא את-היא המחצבת רהב
מחוללת תנין :הלוא את היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי-ים דרך לעבור גאולים"
ישעיה נ"א :ט'-י'

"...וירא יהוה וירע בעיניו כי-אין משפט :וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו
זרועו וצדקתו היא סמכתהו :וילבש צדקה כשרין וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם
ישעיה נ"ט :ט"ו-י"ז
תלבשת ויעט כמעיל קנאה"
"...ויהי להם למושיע  :בכל-צרתם לא צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם
ישעיה ס"ג :ח'-י'
וינטלם וינשאם כל-ימי עולם  :והמה מרו ועצבו את -רוח קדשו"
"חשף יהוה את זרוע קדשו לעיני כל הגוים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו"
ישעיה נ"ב :י'

"מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה  ...:בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ,ועונתם
הוא יסבל  ...:כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו  ...:כשה לטבח
יובל"
ישעיה נ"ג :א' ,י"א ,ו',ז'

"ויאמר אברהם ]אל יצחק[ 'אלהים יראה לו השה לעלה בני"...

בראשית כ"ב :ח'

"כי -טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך:
כן אברכך בחיי"
תהלים ס"ג :ד'-ה'
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Sh’ma, Yisrael, Adonai Elohaenu, Adonai Echad.
Hear, O Israel: The LORD OUR GOD’s, the LORD IS ONE.
And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might.
Deuteronomy 6:4,5

Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave to his wife,
and they shall be one (echad) flesh.

Genesis 2: 24

And God said: “Let Us make man in Our image, after Our likeness;” “Let Us…Let Us…”
Thus says the LORD, the King of Israel, and His Redeemer the LORD of hosts:
“I am the first, and I am the last, and besides Me there is no God.”

Isaiah 44:

6

“I am He; I am the first, I also am the last... Come near to Me, hear this:
From the beginning I have not spoken in secret; from the time that it was, there am I;”
And now the LORD GOD has sent Me, and His Spirit.

Isaiah

48:12, 16

Where is He that put His Holy Spirit in the midst of them?
That caused His glorious Arm to go at the right hand of Moses?

Isaiah 63: 11, 12

Awake, awake, put on strength, O Arm of the LORD; Awake, as in the days of old...
Are You not He... that pierced the dragon?... that dried up the sea... for the redeemed to pass over?

Isaiah 51:9,

10

And the Lord saw it, and it displeased Him that there was no justice: And He saw that there was no man,
Therefore His own Arm brought Salvation unto Him; And His Righteousness, it sustained Him;
And He put on Righteousness as a coat of mail, and a helmet of Salvation upon His head,
And He put on garments of vengeance for clothing...
Isaiah 59-15-17

So He was their Savior. In all their affliction He was afflicted, and the Messenger
of His presence saved them; In His love and in His pity He redeemed them; and He bore
them, and carried them all the days of old. But they rebelled, and grieved His Holy Spirit…
Isaiah 63: 810

The LORD has made bare His holy Arm in the eyes of all the nations;
And all the ends of the earth shall see the Salvation of our God.

Isaiah 52:

10

Who would have believed our report? And to whom has the Arm of the LORD been revealed?
By His knowledge My Righteous Servant shall justify many, and their iniquities He did bear.
All we like sheep did go astray, we turned every one to his own way;
And the LORD has made to light on Him the iniquity of us all. As a lamb that is led to the slaughter...
Isaiah 53: 1, 11,
6, 7

And Abraham said [to Isaac]: “God will provide Himself the lamb for a burnt offering, my son.”
Genesis 22:8

“For Your loving kindness is better than life; My lips shall praise You.
So I will bless You as long as I live;”
Psalm 63: 4, 5
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"רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי-לב לקרא לשבוים
דרור ולאסורים פקח-קוח  :לקרא שנת-רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כל-אבלים"
ישעיה ס"א :א'-ב'

"הן עבדי אתמך-בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא : ...אני יהוה
קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים  :לפקח עינים עורות להוציא
ישעיה
ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך"
מ"ב :א' ,ו'-ז'

"ויאמר לי עבדי-אתה ישראל אשר-בך אתפאר ... :ועתה אמר יהוה יוצרי מבטן לעבד לו
לשובב יעקב אליו וישראל לא יאסף ואכבד בעיני יהוה ואלהי היה עזי  :ויאמר נקל מהיותך לי
עבד להקים את -שבטי יעקב ,ונצירי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד -
קצה הארץ"
ישעיה מ"ט :ג' ,ה'-ו'

"הנה ימים באים נאם-יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך ...וזה-שמו ...יהוה צדקנו"
ירמיה כ"ג :ה'-ו'

"ויצא חטר מגזע ישי : ...ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת
ישעיה י"א :א'-ג'
ויראת יהוה  :והריחו ביראת יהוה"...
" ...הנה -איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את-היכל יהוה  :והוא יבנה את -היכל יהוה
והוא -ישא הוד וישב ומשל על-כסאו; והיה כהן ]מלכיצדק[ על-כסאו ועצת שלום תהיה בין
שניהם"
זכריה ו' :י"ב-י"ג

"...וכבודי לאחר לא-אתן"...

ישעיה מ"ב :ח'; ישעיה מ"ח :י"א

"כי אני יהוה לא שניתי"...

מלאכי ג' :ו'

"רעה אבן ישראל"

בראשית מ"ט :כ"ד

"ו האבן שפגעה בצלם היתה להר גדול שמלא את כל הארץ"
"על -אבן אחת שבעה עינים"

דניאל ב' :ל"ה
זכריה ג' :ט'

"מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי-נפלאות עשה הושיעה -לו ימינו וזרוע קדשו  :הודיע יהוה
ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו  :זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל-אפסי-ארץ את
תהלים צ"ח :א'-ג'
ישועת אלהינו"

"שבע שמחות את -פניך נעמות בימינך נצח"
תהלים ט"ז :י"א
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The Spirit of the LORD GOD is upon Me; because the LORD has anointed Me to bring good tidings
to the humble; He has sent Me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening
of the prison to them that are bound; to proclaim the year of the LORD’s good pleasure, and the day of
vengeance of our God; To comfort all that mourn;
Isaiah
61: 1, 2

“Behold My Servant, whom I uphold; Mine elect, in whom My soul delights; I have put My Spirit upon Him…
I the LORD have called You in righteousness and have taken hold of Your hand, and kept You, and set You
for a Covenant of the people, for a light of the nations; to open the blind eyes, to bring out the prisoners…”
Isaiah 42: 1,6,7

And He said to Me: “You are My Servant, Israel, in whom I will be glorified.” And now says the LORD
that formed Me from the womb to be His Servant, to bring Jacob back to Him, and that Israel be gathered to
Him... Yes, He says: “It is too light a thing that You should be My Servant to raise up the tribes of Jacob,
and to restore the offspring of Israel; I will also give You for a light to the nations,
Isaiah 49: 3, 5,
that My Salvation may be to the ends of the earth.”
6

“I will raise unto David a Branch of Righteousness, and He shall reign as King...
His name ... The LORD Our Righteousness.”

Jeremiah

23: 5, 6

“And there shall come forth a Branch out of the stock of Jesse... And the Spirit of the LORD
shall rest upon Him, the Spirit of wisdom and understanding, ... the Spirit of counsel and might,
... the Spirit of knowledge and of the fear of the LORD. And His delight shall be in the fear of the LORD;”
Isaiah 11: 1-3

Behold a Man, whose name is the Branch, and He shall shoot up out of His place, and build the temple
of the LORD; even He shall build the temple of the LORD; and He shall bear the glory,
and... shall sit... and rule upon His throne; and there shall be a Priest (Melchi-zedek) upon His throne;
and the counsel of peace shall be between Them both.
Zechariah 6: 12, 13
“...And My glory will I not give to another...”

Isaiah 42:8 & 48: 11

“For I the LORD change not...”

Malachi 3: 6

...the Shepherd, the Stone of Israel. [(Stone in Hebrew is EBEN) Av + ben, (Father + son)]

Genesis 49:24

...the Stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth.

Daniel

2:35

...upon one Stone shall be seven eyes...

Zechariah

3:9

O sing to the LORD a new song; for He has done marvelous things;
His right Hand, and His holy Arm has brought Salvation for Him. The LORD has made known His Salvation;
His Righteousness He has revealed in the sight of the nations. He has remembered His mercy and His
faithfulness toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the Salvation of our God.
Psalm 98: 1-3

“In Your presence is fullness of joy, in Your right hand bliss for evermore.”
Psalm 16: 11
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והנה עם ענני השמים בא אחד הדומה לבן אדם ועד עתיק יומין הגיע והובא לפניו  :שלטון
וכבוד ומלכות נתנו לו וכל העמים האמות והלשונות עבדו לו שלטונו שלטון עולם שלא יסור
דניאל ז' :י"ג-י"ד
וממלכתו לא תכלה"
"...כי אנכי אל ואין עוד אלהים ואפס כמוני :מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אומר
ישעיה מ"ו :ט'-י'
עצתי תקום וכל-חפצי אעשה"
"...לך ואמרת אל-דויד עבדי כה אמר יהוה :...והיה כי מלאו ימיך ללכת עם-אבתיך והקימותי
את-זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את-מלכותו :הוא יבנה-לי בית וכוננתי את -כסאו
עד -עולם :אני אהיה לו לאב והוא יהיה-לי לבן :...והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד -העולם
דברי הימים א' י"ז :ד' ,י"א-י"ד
וכסאו יהיה נכון עד -עולם"
"לך ואמרת אל-עבדי אל-דוד כה אמר יהוה :...כי ימלאו ימיך ושכבת את-אבתיך והקימתי את -
זרעך אחריך אשר יצא ממעיך; והכינתי את-ממלכתו :הוא יבנה-בית לשמי וכננתי את -כסא
ממלכתו עד -עולם :אני אהיה-לו לאב והוא יהיה -לי לבן אשר בהעותו והכחתיו בשבט
אנשים ובנגעי בני אדם  ...:ונאמן ביתך וממלכתך עד -עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד -
עולם"
שמואל ב' ז' :ה' ,י"ב-י"ד ,ט"ז

"ונ תתי מפתח בית-דוד על -שכמו ופתח ואין סגר וסגר ואין פתח :ותקעתיו יתד במקום נאמן
ישעיה כ"ב :כ"ב-כ"ג
והיה לכסא כבוד לבית אביו".
"ולא-למדתי חכמה ודעת קדשים אדע ...מה -שמו ומה -שם -בנו כי תדע"

משלי ל' :ג'-ד'

"הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי-עזי וזמרת יה יהוה ויהי -לי לישועה"

ישעיה י"ב :ב'

"אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך  :שאל ממני ואתנה גוים נחלתך
ואחזתך אפסי-ארץ  .תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם  ...:נשקו-בר ...אשרי כל-חוסי בו"
תהלים ב' :ז'-ט' ,י"ב

"נאם יהוה לאדני שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך ... :אתה-כהן לעולם על-דברתי
תהלים ק"י :א' ,ד'
מלכי-צדק"

"קדוש ,קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל -הארץ כבודו"
ישעיה ו' :ג'
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And, behold, there came with the clouds of Heaven one like a Son of man, and He came
even to the Ancient of days, and He was brought near before Him. And there was given Him dominion, and
glory, and a Kingdom, that all the peoples, nations, and languages should serve him; His dominion is an
Everlasting dominion, which shall not pass away, and His Kingdom that which shall not be destroyed.
Daniel 7:13, 14

“I am God, there is none else; I am God, and there is none like Me;
Declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done;
saying: ‘My counsel shall stand, and all My pleasure will I do’.”

Isaiah 46:9, 10

“Go and tell David My servant: Thus says the LORD... And it shall come to pass, when your days are fulfilled
that you must go to be with your fathers, that I will set up your seed after you who shall be of your sons; and
I will establish His Kingdom. He shall build Me a house, and I will establish His throne forever.

I will be to Him for a Father, and He shall be to Me for a Son...
and I will settle Him in My house and in My kingdom forever;
and His throne shall be established forever.”

I Chronicles 17:4, 11-14

“Go and tell My servant David: Thus says the LORD: When your days are fulfilled, and you shall sleep
with your fathers, I will set up your seed after you, that shall proceed out of your body,
and I will establish His Kingdom. He shall build a house for My name, and I will establish the throne
of His Kingdom for ever. I will be to Him for a Father, and He shall be to Me for a Son;
and your house and your kingdom shall be made sure forever before you;
Your throne shall be established forever.”
II Samuel 7: 5, 12-14, 16
“And the key of the house of David will I lay upon His shoulder; and He shall open, and none shall shut;
And He shall shut and none shall open. And I will fasten Him as a peg in a sure place;
and He shall be for a throne of honour to His Father’s house.”
Isaiah 22: 22, 23

And I have not learned wisdom, that I should have the

knowledge of the Holy One...
What is His name, and what is His son’s name, if you know?

Proverbs 30: 3, 4

Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid; for the LORD Jehovah is my strength and my song;
He also has become my salvation.
Isaiah 12:2

I will tell of the decree: The LORD said to Me: “You are My Son. This day have I begotten You.
Ask of Me, and I will give the nations for Your inheritance, and the ends of the earth for Your possession.
You shall break them with a rod of iron; You shall dash them in peaces like a potter’s vessel.”
Kiss the Son… blessed are all seeking refuge in Him (the Son).
Psalm 2:7-9,12

The LORD (Father) said to my Lord (the Son): “Sit at My right hand,
until I make your enemies your footstool.”

Psalm 110:1

“ Holy, Holy, Holy is the LORD of hosts;
The whole earth is full of His glory.“
Isaiah 6:3
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"ומלכי -צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון  :ויברכהו ויאמר ברוך אברם
בראשית
לאל עליון קנה שמיים וארץ  .וברוך אל עליון אשר-מגן צריך בידך"
י"ד :י"ח-כ'

"ויאמר יהוה אל-אברם : ...ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה  :ואברכה
בראשית י"ב :א'-ג'
מברכיך ומקלליך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה"
" ...והיה שמך אברהם כי אב-המון גוים נתתיך ... :והקימתי את-בריתי ביני ובינך ]אברהם[ ובין
זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך  :ונתתי לך ולזרעך אחריך
בראשית י"ז :ה' ,ז'-ח'
 ...את כל-ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים"
"וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח-האהל כחם היום  :וישא עיניו וירא והנה שלשה
אנשים נצבים עליו  : ...ויקח חמאה וחלב ובן-הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא-עמד עליהם
תחת העץ ויאכלו  ...:ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה  :ואברהם היו יהיה לגוי
בראשית י"ח :א'-ב' ,ח' ,י"ז-י"ח
גדול ועצום ונברכו -בו כל גויי הארץ"
"וישלח אברהם את-ידו ויקח את-המאכלת לשחט את-בנו )יצחק(  :ויקרא אליו מלאך יהוה
מן-השמים ויאמר אברהם אברהם ...אל-תשלח ידך אל-הנער ואל-תעש לו מאומה כי עתה
ידעתי כי-ירא אלהים אתה ולא חשכת את -בנך את -יחידך ממני  :וישא אברהם את עיניו וירא
והנה-איל אחר נאחז בסבך בקרניו : ...ויקרא מלאך יהוה אל-אברהם שנית מן-השמים  :ויאמר
בי נשבעתי נאם -יהוה כי יען אשר עשית את-הדבר הזה ולא חשכת את -בנך את -יחידך  :כי-
ברך אברכך והרבה ארבה את-זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על-שפת הים וירש זרעך את
בראשית כ"ב :י' -י"ג,
שער איביו והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי"
ט"ו-י"ח

"וירא מלאך יהוה אליו בלבת-אש מתוך הסנה ...ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה
שמות ג' :ב'-ד'
משה"...
"ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה-איש עמד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך
יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם-לצרינו  :ויאמר לא כי אני שר -צבא -יהוה עתה באתי ויפל
יהושע
יהושע אל-פניו ארצה וישתחו ויאמר לו מה אדני מדבר אל-עבדו"
ה' :י"ג-י"ד

"רואה אני ארבעה המהלכים חפשים בתוך האש ...ומראה הרביעי כמראה בן -אלהים"
דניאל ג' :כ"ה

"אהבת עולם אהבתיך על -כן משכתיך חסד"
ירמיה ל"א :ב'
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And Melchi-zedek (my King of Righteousness), King of Salem

brought forth bread and wine;
and He was Priest of God Most High.
And He blessed him (Abram), and said:
“Blessed be Abram of God Most High...”
Genesis 14:18-20

Now the LORD said to Abram:... “And I will make of you a great nation, and I will bless you,

and make your name great; and you will be a blessing. And I will bless them that bless you,
and him that curses you will I curse; and in you shall all the families of the earth be blessed.”
Genesis 12:1-3
“… Your name shall be called Abraham, for a father of many nations I made you… And I will establish
My Covenant between Me and you and your seed throughout their generations for an Everlasting Covenant,
to be a God to you and to your seed after you. And I will give to you and to your seed after you...

all the land of Canaan, for an Everlasting possession;”

Genesis 17:5,7, 8

And the LORD appeared to him (Abraham) by the oak trees of Mamre, as he sat in the tent door
in the heat of the day; and he lifted up his eyes and looked, and, behold, three men stood by him,...
And he took butter, and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them;
and he stood by them under the tree and they did eat (milk and meat together).
And the LORD said: “Shall I hide from Abraham that which I am doing;
seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation,
and all the nations of the earth shall be blessed in him?”
Genesis 18: 1, 2, 8, 17, 18
And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son (Isaac). And the Messenger
of the LORD called him out of heaven, and said: ‘Abraham, Abraham... Lay not your hand upon the lad, neither
do any thing to him; for now I know that you are a God-fearing man, seeing you have not withheld your son,
your only son, from Me.’ And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold... a ram caught in the thicket
by his horns. And the Messenger of the LORD called to Abraham a second time out of heaven, and said:
‘By Myself have I sworn, says the LORD, because you have done this thing, and have not withheld your son,
your only son, that in blessing I will bless you, and in multiplying I will multiply your seed as the stars
of the heaven, and as the sand which is upon the seashore; and your seed shall possess the gate of his enemies;
and in your seed shall all the nations of the earth be blessed; because you have obeyed My voice.
Genesis 22: 10-13, 15-18

And the Messenger of the LORD appeared to him in a flame of fire out of the midst of the bush;...
God called to him out of the midst of the bush, and said: “Moses, Moses...”

Exodus 3:2, 4

And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and, behold,
there stood a Man over against him with His sword drawn in His hand; and Joshua went to him,
and said to Him: ‘Are You for us, or for our adversaries?’
And He said: “No, but I am Captain of the host of the LORD; I am now come.”
And Joshua fell on his face to the earth, and bowed down, and said to him: “What says my lord to His servant?”
Joshua 5: 13-14

“Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire… and the form of the fourth is like the Son of God.
Daniel 3:25

“Yes, I have loved you with an everlasting love;
Therefore with loving kindness have I drawn you.”
Jeremiah 31:3
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"הלוא-הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך"

דברים ל"ב :ו'

"כי-הייתי לישראל לאב"...

ירמיה ל"א :ט'

"...נשבעתי לדוד עבדי  ... :הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי"

תהלים פ"ט :ד' ,כ"ז

"...ואמר אבי תקראו-לי ומאחרי לא תשובו"

ירמיה ג' :י"ט

"...ואם-אב אני איה כבודי : ...הלוא אב אחד לכלנו"...

מלאכי א' :ו' ,ב' :י'

"דרך כוכב מיעקב וקם"...

במדבר כ"ד :י"ז

"ועוד אני מדבר בתפלה והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מעף ביעף נגע אלי ...:ויבן
וידבר עמי ויאמר : ...שבעים שבעים נחתך על-עמך ועל-עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם חטאות
ולכפר עון ולהביא צדק עלמים :...ותדע ותשכל מן-מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד-משיח
דניאל ט' :כ"א-כ"ב ,כ"ד-כ"ה
נגיד"...
"וירא אליו יהוה ... : ...והנה-בן לשרה אשתך ... :...היפלא מיהוה דבר" בראשית י"ח :א' ,י' ,י"ד

"לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל"

ישעיה ז' :י"ד

"...בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה ... :חקת עולם"...
ויקרא כ"ג :ל"ד ,מ"א

"ואתה בית -לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל
ומוצאתיו מקדם מימי עולם  ...:ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי-עתה
מיכה ה' :א' ,ג'-ד'
יגדל עד-אפסי-ארץ  :והיה זה שלום"...
"כי ילד ילד-לנו בן נתן-לנו ותהי המשרה על-שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי -עד שר-
שלום  :לםרבה המשרה ולשלום אין-קץ על-כסא דוד ועל-ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט
ישעיה ט' :ה'-ו'
ובצדקה ,מעתה ועד-עולם קנאת יהוה צבאות תעשה-זאת"

"כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי"...
ירמיה ט' :כ"ג
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“Is not He your Father that has bought you? Has He not made you?”

Deuteronomy

32:6

“For I am a Father to Israel...”

Jeremiah 31: 9

“I have sworn to David My servant: He shall call to Me: ‘My Father, You are my God...
Rock of my salvation’.”

Psalm 89: 4, 27

And I said: “You shall call Me, my Father; and shall not turn away from following Me.”
Jeremiah 3: 19

“...If I am a Father, where is My honor?... Is there not one Father to us all?”

Malachi 1:6 & 2:10

There shall step forth a Star out of Jacob...

Numbers 24: 17

“Yes, while I was speaking in prayer,... the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, touched
me... and said:... ‘Seventy weeks are decreed upon your people and upon your holy city, to finish the
transgression, and to make an end of sin, and to forgive iniquity, and to bring in Everlasting Righteousness...
from the going forth of the word to restore and to build Jerusalem to One anointed, Messiah, (MASHIACH),
the Prince’...”
Daniel 9: 20, 21, 24, 25
And the LORD appeared to him (Abraham)... “...and, behold, Sarah, your wife shall have a son.”
“Is anything too hard for the LORD?”
Genesis 18: 1, 10, 14
“Therefore the LORD Himself shall give you a sign: behold the virgin (ALMAH) shall conceive, and bear a Son,
Isaiah
7:
and shall call His name Immanuel (God is with us).”
14

“...On the fifteenth day of the seventh month (Tishri)) is the Feast of Tabernacles (SUCCOT) [His Birthday]
for seven days to the LORD... it is a statute forever;”
Leviticus 23: 34, 41
“But you, Beth-Lechem Ephratah,... little among the thousands of Judah, out of you shall One come forth to Me
that is to be ruler in Israel; whose goings forth are from of old, from ancient days. And He shall stand, and shall
feed His flock in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD His God; And They shall
abide, for then shall He be great to the ends of the earth. And this (One) shall be peace:”
Micah 5: 1, 3

“For a child is born to us, a Son is given to us. And the Government is upon His shoulder;
and His name is called PE-LEH, YIO-ETZ, EL GI-BOR, AVI-AD, SAR SHA-LOM...”
(Wonder, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Ruler of Peace)
That the government may be increased, and of peace there be no end, upon the throne of David,
and upon his kingdom, to establish it, and to uphold it, through justice and through righteousness,
from henceforth even forever. The zeal of the LORD of hosts will do this.”
Isaiah
9: 5, 6

“But let him that glories glory in this,
That he understands, and knows Me...”
Jeremiah 9:23
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"ועתה אם-שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את-בריתי והייתם לי סגלה מכל-העמים כי-לי כל-
שמות י"ט :ה'-ו'
הארץ  :ואתם תהיו-לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"...
"הנה ימים באים נאם-יהוה וכרתי את-בית ישראל ואת-בית יהודה ברית חדשה  :לא כברית
אשר כרתי את-אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים ,אשר -המה הפרו את -בריתי
ואנכי בעלתי בם נאם-יהוה  :כי זאת הברית אשר אכרת את-בית ישראל אחרי הימים ההם נאם-
יהוה נתתי את -תורתי בקרבם ועל -לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו-לי לעם :
ולא ילמדו עוד איש את-רעהו ואיש את-אחיו לאמר דעו את יהוה כי -כולם ידעו אותי למקטנם
ירמיה ל"א  :ל"א-ל"ד
ועד-גדולם נאם-יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר -עוד"
"ולקחתי אתכם מן-הגוים וקבצתי אתכם מכל-הארצות והבאתי אתכם אל-אדמתכם  :וזרקתי
עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל-גלוליכם אטהר אתכם  :ונתתי לכם לב
חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסירתי את-לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר  :ואת -
רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר-בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם  ...:ונתתי רוחי בכם
יחזקאל ל"ו :כ"ד-כ"ז ,ל"ז :י"ד
וחייתם והנחתי אתכם על-אדמתכם"...
"גילי מאד בת-ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על-חמור
ועל-עיר בן-אתנות  :והכרתי-רכב מאפרים וסוס מירושלם ונכרתה קשת מלחמה ודבר שלום
זכריה ט' :ט'-י"א
לגוים ומשלו מים עד-ים ומנהר עד-אפסי-ארץ"
"אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה  :והוא מחלל
מפשעינו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא -לנו... .נגזר מארץ חיים מפשע
ישעיה נ"ג:
עמי נגע למו ... :צדיק עבדי"
ד'-ה' ,ח' ,י'

"...ו שחטו הפסח : ...מדם חטאת הכפרים ...קדש-קדשים הוא ליהוה"
"...לא-תתן חסידיך לראות שחת"

שמות י"ב :כ"א ,ל' :י'
תהלים ט"ז :י'

"...את-עמר ראשית קצירכם : ...והניף את העמר לפני יהוה ...ממחרת השבת יניפנו הכהן...
ויקרא כ"ג :י'-י"א ,י"ד
)בביכורי שעורת הקציר בחג המצות(  ... :חוקת עולם לדרתיכם"...
"עלה הפרץ לפניהם ...ויעברו שער ...ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם"
מיכה ב' :י"ג

"ושאבתם-מים בששון; ממעיני הישועה"
ישעיה י"ב :ג'

"כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו"
תהלים ק"ג :י"ב
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“Now therefore, if you obey will My voice, and keep My covenant, than you shall be a peculiar treasure unto Me
above all people, for all the earth is Mine. And you shall be unto Me a kingdom of priests, and a holy
nation…”
Exodus 19:5,6

“Behold, the days come, says the LORD, that I will make a New Covenant with the house of Israel, and
with the house of Judah, not according to the Covenant that I made with their fathers in the day that I took them
by the hand to bring them out of the land of Egypt; for as much as they broke My Covenant, although I was a
husband to them, says the LORD. But this is the Covenant that I will make with the house of Israel after those
days, says the LORD, I will put My Torah in their inward parts, and in their heart will I write
it; and I will be their God, and they shall be My people; and they shall teach no more every man his neighbour,
and every man his brother, saying: ‘Know the LORD!’; for they shall all know Me, from the least of them to the
greatest of them, says the LORD; for I will forgive their iniquity and their sin will I remember no more.”
Jeremiah 31: 31-34

“For I will take you from among the nations, and gather you out of all the countries, and will bring you into your
own land. And I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean; from all your uncleannesses, and
from all your idols, will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you;
and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh.

And I will put MySpirit within you, and you shall live.”

Ezekiel 36:24-26 & 37:14

“Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem! Behold, your king comes to
you. He is just and having Salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.
And I will cut off the chariots of Ephraim, and the horses from Jerusalem, and the battle bow shall be
cut off. And He shall speak peace to the heathen: and His dominion shall be from sea to sea, and from
the river to the ends of the earth. As for you also, by the blood of the Covenant I have sent forth
your prisoners out of the pit...”

Zechariah 9:9-

11

“Surely our diseases He did bear, and our pains He carried; Whereas we did esteem Him stricken, smitten of
God, and afflicted. But He was wounded because of our transgressions, He was crushed because of our
iniquities:
The chastisement of our welfare was upon Him, and with His stripes we were healed.
For He was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people to whom the stroke was
due...
My
Righteous
Servant…”
Isaiah 53:3-5, 8

“...kill the Passover lamb... the blood of the sin offering of atonement...
it is most holy to the LORD...”

“...nor will you allow Your Holy One to see corruption.”

Exodus 12:21 & 30:10

Psalm 16:10

[First Fruit’s, Messiah’s Resurrection Day]
“...the sheaf of the beginning of harvest... wave the sheaf before the LORD... on the morrow after the Sabbath
(beginning of barley harvest, during Passover / Feast of Unleavened Bread)... a statute forever...”
Leviticus 23:10, 11, 14

“The breaker is gone up before them;... by the gate,... and their king is passed on before them,
and the LORD at the head of them.”
“Therefore with joy shall you draw water out of the wells of Salvation.”

“As far as the east is from the west,
15
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Micah 2:13
Isaiah 12:3

So far has He removed our transgressions from us.”
Psalm 103:12
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"רואה הייתי והנה העמדו כסאות ועתיק יומין ישב  ...בית הדין ישב וספרים נפתחו  :רואה
הייתי אז כי בגלל קול הדברים הגדולים שדברה הקרן נהרגה החיה ואני רואה הייתי ונבלתה
השמדה ונתנה לשרפת אש  ... :והנה עם ענני השמים בא אחד הדומה לבן אדם ועד עתיק
יומין הגיע והובא לפניו  :שלטון וכבוד ומלכות נתנו לו וכל העמים האמות והלשונות עבדו
דניאל ז' :ט'-י"א ,י"ג-י"ד
לו שלטונו שלטון עולם שלא יסור וממלכתו לא תכלה"
"אלך אשובה אל-מקומי עד אשר-יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני"

הושע ה' :ט"ו

"וספרתם לכם... : ...חמשים יום )לחג השבועות(... : ...לחם תנופה שתים ...חמץ תאפינה
ויקרא כ"ג  :ט"ו-י"ז
בכורים ליהוה"
"והיה אחרי-כן אשפוך את -רוחי על -כל -בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון
בחוריכם חזינות יראו  ... :לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא  :והיה וכל אשר -יקרא בשם יהוה
יואל ג' :א' ,ד'-ה'
ימלט כי בהר-ציון ובירושלם תהיה פליטה ...ובשרידים אשר יהוה קרא"
"עד-מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח  :למה תשיב ידך וימינך מקרב חוקך כלה"
תהלים ע"ד :י'-י"א

"הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא  :והשיב לב-אבות
]מאמיני התנ"ך[ על-בנים ]מאמיני הברית החדשה[ ולב בנים ]מאמיני הברית החדשה[ על-
מלאכי ג' :כ"ג-כ"ד
אבותם ]מאמיני התנ"ך[ פן אבוא והכיתי את-הארץ חרם"
"הנה יום בא ליהוה : ...ואספתי את-כל-הגוים אל ירושלם למלחמה : ...ויצא יהוה ונלחם
בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב  :ועמדו רגליו ביום -ההוא על -הר הזיתים אשר על-פני
זכריה י"ד :א'-ה'
ירושלם מקדם... : ...ובא יהוה אלהי כל-קדושים עמך"
"ושפכתי על-בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר -דקרו וספדו
זכריה י"ב :י'
עליו כמספד על-היחיד והמר עליו כהמר על-הבכור"
מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה ,גבור מלחמה  ...:מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות
תהלים כ"ד :ח' ,י'
הוא מלך הכבוד סלה"

"ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על -ראשם ששון ושמחה
ישיגו ונסו יגון ואנחה"
ישעיה ל"ה :י'
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I beheld till Thrones were placed, and One that was Ancient of days did sit:... The Judgment was set,
and the books were opened. I beheld at that time because of the voice of the great words which the horn spoke,
I beheld even till the beast was slain, and its body destroyed, and it was given to be burned with fire.

the Son of man

And, behold, there came with the clouds of heaven one like
, and He even
came to the Ancient of days, and He was brought near before Him. And there was given Him dominion, and
glory, and
a kingdom, that all the peoples, nations, and languages should serve Him; His dominion is an Everlasting
Dominion, which shall not pass away, and His Kingdom that which shall not be destroyed.
Daniel 7:9-11, 13, 14

“I will go and return to My place, till they acknowledge their offence, and seek My Face,
in their affliction they will seek Me early.”

Hosea 5:15

[Outpouring of the Holy Spirit in Jerusalem, on the first believers, 50 days later]
And you shall count... fifty days (till SHAVUOT)... [two wave loaves... baked with leaven]
for first fruits to the LORD.
(the counting of the Omer till beginning of Wheat harvest)
Leviticus 23:15-17

“And it shall come to pass afterward, that I will pour out My Spirit on all flesh; and your sons
and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions...
before the great and terrible day of the LORD comes. And it shall come to pass, that whosoever shall
call on the name of the LORD shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem
will be deliverance... among the remnant whom the LORD shall call.”
Joel 2:28-32
“How long, O God, shall the adversary reproach? Shall the enemy blaspheme Your name forever?
Why do You withdraw Your Hand, even Your right Hand?
Draw It out of Your bosom and consume them.”

Psalm 74:11

“Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible Day of the LORD.
And he shall turn the heart of the fathers (Old Testament Jewish believers) to the children (New Testament
Jewish believers), and the heart of the children (New Testament Jewish believers) to their (Old Testament
Jewish) fathers;
lest I come and smite the land with utter destruction.”
Malachi 3:23, 24 (4:5, 6)

“Behold, the day of the LORD comes... for I will gather all the nations against Jerusalem to battle;
Then shall the LORD go forth, and fight against those nations, as when He fights in the day of battle.
And His feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east...
and the LORD my God shall come, and all the holy ones with Him.”
Zechariah 14:1-5

“And I will pour on the house of David, and on the inhabitants of Jerusalem, the Spirit of grace
and of supplication; and

they shall look on Me whom they have pierced;

and they shall mourn for Him, as one mourns for his only son,
and shall be in bitterness... as for his first-born.”

Zechariah 12:10

Who is the King of Glory? The LORD strong and mighty, the LORD mighty in battle.
Who is the King of Glory? The LORD of hosts, He is the King of Glory.
Psalm 24:8,10

And the ransomed of the LORD shall return, and come with singing to Zion,
And everlasting joy shall be upon their heads.
Isaiah 35:10
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"ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על-בני עמך והיתה עת צרה אשר לא-נהיתה
מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל -הנמצא כתוב בספר ורבים מישני אדמת-
דניאל י"ב :א'-ב'
עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם"
" ...אין עשה -טוב אין גם-אחד"

תהלים י"ד :ג'

"כי אם -עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע :
ישעיה נ"ט :ב' ,ס"ד :ה'
 ...ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל-צדקתינו"...
"...איש בחטאו יומתו"

דברים כ"ד :ט"ז

"הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת -צרה היא ליעקב וממנה יושע"
ירמיה ל' :ז'

"...וכרתי את-בית ישראל ואת בית-יהודה ברית חדשה  ... :כי אסלח לעונם ולחטאתם לא
ירמיה ל"א :
אזכר עוד"
ל"א ,ל"ה

"...ויהוה הפגיע בו את -עוון כולנו  ... :בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונת ם הוא יסבל"
ישעיה נ"ג :ו'-י"א

"ותושע לו זרעו"

ישעיה נ"ט :ט"ז

"ו היה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט"...

יואל ג' :ה'

" אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה  ... :ברוך הבא בשם יהוה ברכונכם מבית יהוה"
תהלים קי"ח :כ"ב ,כ"ו

"ויהוה עליהם יראה ויצא כברק חצו ואדני יהוה בשופר יתקע והלך בסערות תימן  :יהוה
זכריה ט' :י"ד-ט"ו )ישעיה כ"ז :י"ג(
צבאות ,יגן עליהם"
"והיה כל-הנותר מכל-הגוים הבאים על-ירושלם ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך יהוה
זכריה י"ד :ט"ז
צבאות ולחג את -חג הסוכות"
"...כה תברכו את-בני ישראל אמור להם  :יברכך יהוה וישמרך :יאר יהוה פניו אליך ויחנך :
ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום  :ושמו את-שמי על-בני ישראל ואני אברכם"
במדבר ו' :כ"ג-כ"ז

"הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו"
דברי הימים א' ט"ז :ל"ד
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“And at that time shall Michael stand up, the great prince who stands for the children of your people;
and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time;
and at that time your people shall be delivered, every one that shall be found written in the book.
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake,

some to everlasting life, and some to reproaches and everlasting abhorrence.”

Daniel 12:1, 2

“There is none that does good, no, not one.”

Psalm 14: 3

“But your iniquities have separated you from your God, and your sins
have hid His face from you, that He will not hear. And we are all become as one that is unclean,
and all our righteousnesses are as a polluted garment.”
“...every man shall be put to death for his own sin.”

Isaiah 59:2 & 64:5
Deuteronomy 24: 16

“Alas, for that day is great, so that none is like it; and it is the time of Jacob’s trouble,
but out of it shall he be saved.”

Jeremiah 30:7

“I will make a New Covenant with the house of Israel, and with the house of Judah;
for I will forgive their iniquity, and their sin will I remember no more.”

Jeremiah 31:31, 34

And the LORD has made to light on Him the iniquity of us all. By His knowledge
My righteous Servant shall justify many, and He shall bear their iniquities.

Isaiah 53:6, 11

His own Arm brought Salvation for Him…

Isaiah 59:16

“...whosoever shall call on the name of the LORD shall be delivered...”

Joel 3:5

The Stone which the builders rejected has become the headstone of the corner.
“Blessed is He that comes in the name of the LORD; We bless you out of the house of the LORD.”
Psalm 118:22, 26

And the LORD shall be seen over them, and His arrow shall go forth as the lightning;
and the LORD GOD shall blow the Great Shofar, and shall go with whirlwinds of the south.
The Lord of hosts shall defend them...
Zechariah 9:14,15 (also see Isaiah 27:13,
Psalm 24:10)

“And it shall come to pass, that every one that is left of all the nations that came against Jerusalem
shall go up from year to year to worship the King, the LORD of hosts,
and to keep the Feast of Tabernacles (Succot).”
Zechariah 14:16

Thus shall you bless the children of Israel. Say to them…

“The LORD bless you, and keep you;
The LORD make His face shine upon you, and be gracious unto you;
The LORD turn His face toward you, and give you Shalom.
So they shall put My name on the children of Israel,
and I will bless them.”
Numbers 6:23-27

“O give thanks unto the LORD; for He is good;
For His mercy endures forever.”
I Chronicles 16:34
20
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הנה היום בא בער כתנור-"כי
עשה רשעה קש-זדים וכל-והיו כל
: ...ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות
: ...וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה
זכרו תורת משה עבדי
ישראל-כל-אשר צויתי אותו בחרב על
: חקים ומשפטים
הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא
: לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא
(בנים )הברית החדשה-אבות )התנ"ך( על-והשיב לב
(אבותם ) התנ"ך-ולב בנים )הברית החדשה( על
"הארץ חרם-אבוא והכיתי את-פן
('ו-' ד,'ב-' א:'כ"ד )ד- כ"ב,'כ- י"ט:'מלאכי ג

“For, behold, the day comes, that shall burn as an oven;
and all the proud, yes, and all that do wickedly, shall be stubble:
and the day that comes shall burn them up, says the Lord of hosts.
But to you that fear My name
shall the Sun of Righteousness arise with healing in His wings.
Remember the law of Moses my servant,
which I commanded him in Horeb for all Israel,
with the statutes and judgments.
Behold I will send you Elijah the prophet
before the coming of the great and dreadful day of the LORD;
And he shall turn the heart of the fathers (Old Testament) to the children (New Testament believers),
and the heart of the children (New Testament) to the fathers (Old Testament believers),
lest I come and smite the land with a curse.”
Malachi 3:19-20, 22-24 (4:1-2, 4-6)

דברי אשר אדבר דבר- תמשך עוד כל- " לכן אמר אליהם כה אמר אדני יהוה לא
ויעשה
:יחזקאל י"ב
"נאם אדני יהוה
כ"ח
“Therefore say to them, Thus says the LORD God: ‘There shall none of My words
be prolonged any more, but the word which I have spoken shall be done’,
says the LORD God.”
Ezekiel 12:28

 י"ב:'ירמיה א

"דברי לעשתו-שקד אני על-"ויאמר יהוה אלי היטבת לראות כי
Then said the LORD to me: “You have seen well;

for I watch over My Word to perform it!”
Jeremiah 1:12
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, המוכיחות שלאלהים אחד,חוברת זו הינה לקט של ציטטות מתוך כתבי הקודש )התנ"ך( בלבד
. יש פנים שונות,אדני אלהי ישראל
-עד שר-שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי-לנו ותהי המשרה על-לנו בן נתן-ילד ילד-"כי
' ה:'ישעיה ט
"שלום

.אחד מ פניו של אלהים הוא שהוא אבינו
הוא אב נצחי
!עוד מטרם ברא את העולם
,עד- הוא אבי
! מלך הכבוד, וזאת רק מפני שיש לו בן נצחי
. רוח הקודש,הוא גם רוח אלהים חיים
!הוא גם המשיח
, מאחר ואלהים לא מפר את דברו. נבואות המתייחסות למשיח500-בתנ"ך יש יותר מ
.ידו- כל הנבואות האלה חייבות להתקיים בו ועל,ע"מ שמישהו יהיה משיח אמת
!  רק אדני אלהי ישראל הוא משיח אמת,לאור נבואות כה רבות
This little booklet is only quoted scriptures taken from the Jewish Holy Scriptures.
These scriptures show that our One God, The LORD God of Israel, has different Faces.
“For a child is born to us, a Son is given to us; And the government is upon His shoulder;
and His name is called PE-LEH, YIO-ETZ, EL GI-BOR, AVI-AD, SAR SHA-LOM...”
Isaiah 9:6

One of God’s Faces is that He is our Father.
He is Eternally ABBA
even before He created the world!
He is Eternally ABBA,
only because He has an Eternal Son, the King of Glory!
He is also The Spirit of the Living God, the RUACH HAKODESH.
And He is also our Messiah!
The Jewish Bible contains over 500 scripture prophecies concerning the Messiah.
Since God’s Word cannot be broken, for anyone to be the Real Messiah, He must fulfill
all these prophecies. With so many scriptures to fulfill, it proves that

only the LORD God of Israel can be the Real Messiah!
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