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הקדמה
בזמן שהספר הזה מגיע לרשותכם ואתם מתחילים לקרוא, חילוף מלא בסיפוק מוצע לכם. בתמורה למעט מזמנכם, 
תוכלו לצאת למסע רציני בכיוון האמיתות הגדולות בכול הזמנים. אתם תודרכו במהרה דרך ההיסטוריה, הכתובים,

והנבואות המוגשמות בזמן שהאמת נגלית. היעד שלכם תהיה הגילוי על מי ישוע המשיח היה ועל מי הוא עכשיו. 
אם אתם יהודים, אתם מודעים לברית המיוחד שיש לאלוהים עימכם. אתם חכיתם זמן רב לביאתו של המשיח. 

המבט המחודש הזה אל ישוע היא לא במטרה להמיר אתכם אלא במטרה שתסתכלו שוב על ההבטחות של הברית 
הזו ועל המשיח. אין צורך בלשנות תרבויות על מנת להאמין בבן אלוהים כמשיח. מיליונים של יהודים מצאו 

. 1948שלמות בישוע במספרי שיא, במיוחד מאז האיסוף מחדש של ישראל ב
אלה מאיתנו שלא נולדו כיהודים מכירים בעובדה שללא התרומה היהודית למשיחיות, אין משיחיות. אנחנו מודים 
לכם מעומק לבנו על שהכנתם עבורנו דרך להתחבר עם אלוהים. עם סיכון שנבין באופן חמור את חומרתה, אנחנו 

מודים שהזוועות והרדיפות שאתם סבלתם דורש התנצלות עמוקה שאנחנו מציעים כאן בענווה. יותר ויותר 
 השנים האחרונים. אלוהים אמר 100משיחים "נאורים" עמדו לצד היהודים במיוחד עם שפיכת ההתגלות במהלך 

על העם היהודי, " ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה."
אם אתם מוסלמים, המסע הזה, בתקווה,  יסקרן, יעדכן, ויעורר אתכם לחפש יותר לעומק את המשיח. מערכת 

" אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את יחסים עם אלוהים הבורא אפשרית דרך ההבנה שהוא אלוהי האהבה. 
). בזאת תלכו אחרי הכתובים ותראו את פועלו של אלוהים לאורך ההיסטוריה בזמן13  (יוחנן ט"ו נפשו בעד ידידיו"

שבנו בא על מנת לתת את חייו עבורכם.
לרוב, המילה בן מתורגם באופן מוטעה מהשפות המקוריות. לאלוהים אין בן כפי שאנחנו כבני אדם מחשיבים את 

המילה. ישוע הוא דבר אלוהים. אלוהים האב זקוק לגוף אנושי על מנת למסור לנו, בני אדם, את מילות האהבה 
שלו. לכן, הוא נהיה לבן אדם, אלוהים בהתגלמות אדם, דבר אלוהים בגוף אדם, על מנת שהוא יוכל להזדהות 

איתנו, בריאתו.
אם אתם לא דתיים בכלל, אולי אפילו אתאיסטים, אבל כן מחפשים אמת, לעמודים האלה יש את הפוטנציאל להציג
לכם את האחד ששמו אמת. אתם פשוט צריכים להיות כנים עם אלוהים, להיות אמיתים איתו. ספרו לו בידיוק איך 
אתם מרגישים לגביו, לגבי דת, ולגבי עצמכם. ספרו לו שאתם אפילו לא מאמינים שהוא קיים. כאשר אתם זורעים 

אמת, אתם תקצרו אמת.
אם אתם יהודים או מוסלמים, מאמונה אחרת, או פשוט כנים עם "רצון טוב", 

ההתגלויות המוצגות בזאת שלא ניתן להפריכן יתגלמו אתכם על שיצאתם למסע הזה. אתם תדעו את האמת והאמת 
תשחרר אתכם.

לגביי, המחבר, האמיתות האלה, הנבואות, והמערכת יחסים עם ישוע שהיא התוצאה של זה, שינו את חיי באופן 
. הכוח של אלוהים היכה בי, שיחרר אותי מהשתעבדויות פנימיות וחיצוניות, ושינה אותי לגמרי 1979קיצוני ב

מכישלון לאדם אשר נהנה מ"חיים שופעים" באמצעות הכוח של אלוהים הפועל בתוכי.
יש כול מיני ויכוחים אינטלקטואלים על פילוסופיה ודת. אנחנו לא מתעסקים באלה.

אנחנו מציעים לכם את העדות של חיים שהשתנה באופן קיצוני ביחד עם נבואות תנ"כיות מדהימות, שהם מעבר 
לוויכוח.

דברי הוקרה
אני רוצה להודות לאישתי היקרה קרול, לידידנו היקרים וחברי הדירקטריון של השירות של הבית ספר הבינלאומי 
לתנ"ך אבילן אקין, ברוס טאקר, ופול סמית, עבור העזרה והעידוד שלהם בהכנת הספר הזה. הם לא רק עשו הגהה 

2006, אבל רוח הקודש הדריך אותי לחכות עד 2000אלא גם עודדו אותי ליצור את הספר הזה. זה נכתב במקור ב
על מנת להתקדם עם זה.
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האם עולם חדש מגיע?
יתקיימו לא כיום מכירים שאנחנו והכלכליות החברתיות והמערכות הארץ שכדור בברור מציין התנ"ך
זמן. מדי ליותר חיים לשאת יוכל לא שלנו הארץ שכדור מסכימים מדענים אפילו לנצח.

צריכים לא אפילו שאנחנו שאומרים כאלה יש עלינו. מגיעות מוזרות דעות מדי שיותר שנראה היא הבעיה
שאנשים שאומרים אחרים יש עדיין בהרים. לגור ולעבור אוכל לאגור שאלינו אומרים אחרים הזמנים. לסוף לדאוג

שמאמינים בתנ"ך הם כלום מאשר אידיוטים אשר משתמשים בטקטיקות הפחדה על מנת לקדם את הדת שלהם.

האם אפשר לבטוח במשהו כיום?
האם יש משהו שאפשר לסמוך עליו לא משנה מה?

יש אנשים שאומרים שהתנ"ך זה רק אוסף של סיפורי מעשיות וסיפורים מיושנים.

אדם, בני ע"י שנכתבו אלוהים של דבריו זה אכן אם אלוהים, דבר זה אכן אם אלוהים. דבר נקרא התנ"ך
בזה? יבטחו שאנשים לצפות יכול אלוהים איך לא, אם כאמת. עצמו את להוכיח צריך זה אז

אחד דבר יש אם בכיוונינו! בא מה משנה לא אלוהים בדבר לבטוח מסוגלים להיות צריכים אנחנו
העתיד את היסטורי באופן חיזוי זה עשה, או עושה לא בעולם ספר ,שאף בלעשות מסתכן אלוהים שדבר

בדיוק מדהים ומושלם. זה מוכיח ללא ויכוח שרק אלוהים היה יכול לחבר את התנ"ך.
יש הרבה משלים, או סיפורים, אשר מסופרים בתנ"ך אשר מדברים על הנושא של העולם החדש שמגיע. 

ואז ממלכה, להקים מנת על רחוקה לארץ הולך אשר מלך או אציל, איש על הוא לספר ארצה שאני האחד
שהוא חשבו אשר אחריו שהלכו יהודים לכמה ישוע ע"י סופר הזה הסיפור או המשל מסוים. זמן פרק אחרי חוזר

הולך לירושלים על מנת להקים את הממלכה שלו באותו היום.     

ישוע סיפר את הסיפור הזה על מנת שנדע מה לצפות בעתיד.
 אומר,12-27לוקס י"ט :

 לפיכך אמר:"איש אציל אחד הלך אל ארץ רחוקה לקבל סמכות למלוכה ולשוב לארצו. 12"
 קדם לכן קרא לעשרת עבדיו, נתן להם עשרה מנים ואמר להם, 'סחרו עד בואי'. 13
 אולם בני ארצו שנאו אותו ושלחו משלחת אחריו, לומר: 'איננו רוצים שזה ימלך עלינו'.14

לשנייה. כאן לעצור רוצה בישבילאני ממלכה לקבל מנת על רחוקה מארץ הגיע הזה שהמלך לב שימו
כול מצא הוא חזר, כשהוא לקבלה. מנת על יחזור הוא ואז ניבנת, שהממלכה בזמן יעזוב שהוא הסיק הוא עצמו.

מיני אנשים.

בעולם ממלכה להקים מנת על מהשמיים, רחוקה, מארץ יבוא מלך, שמישהו, האלה לאנשים סיפר (ביאתוישוע
ממלכתוהראשונה). בהקמת שעזרו אנשים כמה לתגמל מנת על לעולם ויחזור מהשמיים, אחד יום יחזור מלך אותו

 (ביאתו השנייה).

לומר:'איננו אחריו, משלחת ושלחו אותו שנאו ארצו בני "אולם מהאנשים. כמה למלך אמרו מה לב שימו
רוצים שזה ימלך עלינו.' 

הסמכות תחת להיות רצו לא והם חייהם את לנהל רצו הם כי הזו לממלכה להצטרף רצו שלא אנשים יש
של המלך. אי אפשר להיות חלק מממלכה מבלי להכנע למלך שלה! 

מנת על עבורם השאיר שהמלך במה השתמשו הם אותו. והשקיעו כספם(מנים) את לקחו אחרים אנשים
לבנות את ממלכתו. האנשים האלה שנכנעו למלך קיבלו את תגמוליהם כאשר הוא חזר!

אחד15 כל הרויח מה לדעת כדי הכסף. את להם נתן אשר העבדים את אליו לקרא וצוה חזר המלוכה את שקבל אחרי
במסחרו.

 נגש הראשון ואמר, ' אדוני, המנה שלך הכניס עשרה מנים.'16
 השיב ואמר לו, ' יפה, עבד טוב! הואיל והיית נאמן במעט מזער, היה שליט על עשר ערים.' 17
 בא השני ואמר, ' אדוני, המנה שלך עשה חמשה מנים.'18
 השיב ואמר גם לזה, ' ואתה היה על חמש ערים.'19
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הקדמה

 ואחר בא ואמר, ' אדוני, הנה המנה שלך שהיה צרור אצלי במטפחת20
 שכן פחדתי ממך מפני שאיש קשה אתה: לוקח את אשר לא הנחת וקוצר את אשר לא זרעת.' 21
הנחתי22 לא אשר את לוקח אני, קשה איש כי ידעת אתה רשע! עבד אותך, אשפט דברך פי על ' לו, ואמר השיב

וקוצר את אשר לא זרעתי.
 מדוע לא הפקדת את כספי אצל השלחני, ואני בבואי הייתי תובע אותו עם הריבית?'23
 ולעומדים לידו אמר, ' קחו ממנו את המנה ותנו לזה אשר לו עשרה מנים.'24
 השיבו לו, 'אדוננו, יש לו עשרה מנים!'25
 אומר אני לכם, כל מי שיש לו ינתן לו, ומי שאין לו, גם מה שיש לו ילקח ממנו.26

האנשים בפסוק הבא היו אלה שלא נכנעו למלך בפעם הראשונה שהוא בא.

 אבל את אויבי אלה, אשר אינם רוצים כי אמלך עליהם, הביאו אותם הנה והרגו אותם לפני."27
לא רק שהם לא קיבלו תגמול, אלא הם גם נענשו בחומרה

הסיפור הזה מספר לנו שעלינו להיות בטוחים שאנחנו מזהים את המלך הזה, ונכנעים לו

לפני שיבתו. אם נחכה עד אז, זה יהיה מאוחר מדי.

התנ"ך גם מספר לנו שלפעמים המלך הזה נקרא המשיח, או המושיע.  

ליד כלום השאיר לא אלוהים הזה? המשיח את הזה, המלך את לזהות איך בוודאות לדעת תוכלו איך
המקרה. הוא סיפק לנו דרך בטוחה!

אלוהים לכן הראשונה. בביאתו למלך נכנעו שלא בסיפור האנשים כמו יענש אחד שאף רוצה לא אלוהים
סיפק לנו דרך בטוחה לדעת. 

כלום השאיר לא אלוהים לזה? להתכונן תוכלו איך שמגיע? חדש עולם יש אם בבטחה לדעת תוכלו איך
ליד המקרה. הוא סיפק לנו דרך בטוחה! 

איך תוכלו לבטוח בתנ"ך?
איזה אחר מישהו ישכנע שמישהו אפשרי בלתי זה הדתית. אמונתם על התווכחו אנשים שנים מאות במשך

אמונות דתיות הן נכונות. אדם חייב לדעת בבטחה שהתנ"ך או כול ספר אחר הוא אמת ונכון.

האלמנט את חסרים מאלוהים שהם שטוענים אחרים שספרים לדעת תווכחו כנים, מחפשים אתם אם
הנבואי שיש בתנ"ך.

רואה אלוהים רק מתגשמות. כולן את ולראות שנים אלפי של בהקדמה נבואות מאות לנבא היכול אדם אין
את העתיד בדיוק מושלם. 

אישית בחירה תעשו שאתם מנת על (המשיח) הזה המלך את לזהות היכולת את לכם שיהיה רוצה אני
אוהב כך כול הזה המלך אופן, בכול להיכנע. אתכם להכריח יכול לא אחד אף בחירתכם. זהו לא. או לו להכנע האם

אתכם שהוא לא רוצה שתפגעו כאשר הוא ישוב. 

מאלה הרבה התגשמו. שכבר התנכ"יות מהנבואות הרבה נחקור אנחנו בחירתכם, עם לכם לעזור מנת על
קשורים "לביאתו הראשונה" של המשיח. 

ולעולם המשיח של השנייה" "לביאתו קשורים מאלה הרבה התגשמו. שלא תנכ"יות נבואות הרבה נחקור גם אנחנו
החדש שמגיע. 

של הזמנים בסוף מתעסקים התגשמו, לא שעדיין אלה מושלם. בדיוק התגשמו כבר בתנ"ך שנובאו הנבואות רוב
העולם הזה, בביאתו של המלך (המשיח), ובישראל.

נראה שיש קשר בין ביאתו של המשיח וסוף הזמנים של העולם הזה וביאתו של העולם החדש. 
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הקדמה

מה התנ"ך אומר על העולם החדש שמגיע?
בבקשה תמשיכו לקרוא. הספר הזה לא מבוסס על פחד. זה מבוסס על אהבה ואמת. 

הנה כמה פסוקים מהתנ"ך שמתעסקים עם הנושא הזה. יש הרבה יותר. 

).5 (אל העברים ו' פסוק " וטעמו את דבר אלוהים הטוב וכחות העולם הבא"

הבא." בעולם גם אלא בלבד, הזה בעולם לא נקרא- שם וכל ומשרה, גבורה ושלטון, ממשלה לכול מעל "
). 21(אל האפסים א' פסוק 

הפסוקים שמעלה מציינים שיש דבר כזה כעידן או עולם חדש שמגיע.
פטרוס, אחד מתלמידיו של ישוע, כתב את הדברים הבאים:

שכל וכיון עליה. אשר והמעשים והארץ ויתפרקו, יבערו והיסודות יחלפו בשאון השמים אז יבוא. כגנב יהוה יום "
השמים שבגללו יום אותו, ולהחיש האלהים יום לבוא לחכות ובחסידות, בקדושה לחיות עליכם כמה עד יתפרקו, אלה
ישכן צדק אשר חדשה ולארץ חדשים לשמים הבטחתו, על-פי מחכים, ואנחנו וימסו. יבערו והיסודות באש יתפרקו

" דפי. ובלא נקיים בשלום, לפניו להמצא שקדו האלה לדברים בחכותכם אהובי, כן, על ג'בם. לפטרוס (השנייה
). 10-14פסוקים 

ישוע אמר בתגובה לשאלה מתלמידיו לגבי היום שלו. הם שאלו:

) 3 (מתי פרק כ"ד פסוק " הגד נא לנו מתי יהיה הדבר הזה ומה הוא אות בואך וקץ העולם? "

ואתם" רבים. ויתעו המשיח' 'אני ויאמרו בשמי יבואו רבים כי איש, אתכם יתעה שלא הזהרו להם: ואמר ישוע השיב
הקץ. בא לא עוד זאת ובכל הזה, הדבר להיות צריך כי תבהלו, אל לב, שימו מלחמה. ושמועות מלחמות לשמע עתידים
ימסרו אז הצרות. ראשית אלה כול אך רבים, במקומות אדמה ורעידות רעב ויהיו ממלכה על וממלכה גוי על יקום גוי
זה את זה ויסגירו העת באותה יכשלו רבים שמי. בגלל הגויים כל על שנואים ותהיו אתכם ויהרגו לרודפים אתכם
מעמד המחזיק אבל רבים. אהבת תתקרר ההפקרות שתרבה ומאחר רבים, ויתעו יקומו שקר נביאי זה. את זה וישנאו

הקץ." יבוא כן ואחרי הגויים לכל לעדות העולם בכל תכרז המלכות של זו ובשורה יושע. הוא קץ כ"דעד פרק (מתי
).4-14פסוקים 

הארועים לפי לאמר יכולים אנחנו אך ישוב. המשיח ומתי יבוא הקץ מתי במדוייק יודע לא אחד אף
האחרונים שהאותות של הזמנים מיישרות קו עם נבואות תנכ"יות. 

הנוכחות. שעון היא בשנת70בשנתישראל כאומה. והוגלתה הופלה ישראל הספירה, ,1948לאחר
הקץ התרחש, שזה עכשיו הקץ. לפני הכרחי וארוע רצינית נבואית התגשמות היה זה לאומה. שוב הפכה ישראל

יכול להתרחש בכול רגע. 

יבוא שלכם האישי הקץ בטוח. אחד דבר מתישהו. או שנים, עשר בעוד חודש, בעוד להיות יכול זה
כשגופכם ימות, ואין הבטחה שיהיה מחר. 

השאלה הכי חשובה היא, "איך אנחנו יכולים לדעת שנהיה בטוחים כשהקץ יבוא?"
מוצק בסיס לה ויש להבנה, קלה פשוטה, מאוד התשובה ממנו. לפחד שצריך דבר לא זה למעשה,

בכתובים. 

והעולם , הזה העולם של והעתיד ההווה, העבר, על ותסתכלו הזה הספר לתוך איתי יחד הסתכנו עכשיו
שיבוא.
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 - לידתו של המשיח כפי שנובא בכתובים היהודים1חלק 

1נבואה תנכי"ת מספר 
מושיע

שלהם. ומהחטא שלהם האונים מחוסר אותם יציל אשר מושיע ישלח שהוא לאנושות הבטיח תמיד אלוהים
שניתן אחד היא הזו המילה של הפשוטה משמעותה במקורה. עברית מילה שהיא "משיח" הזה למושיע קורא התנ"ך

לו סמכות או שנמשח ע"י אלוהים להיות המושיע שלו. 

החשוב הנושא זהו אונים. חסרי אותנו השאיר לא אלוהים הזה? המשיח הוא מי לדעת יכולים אנחנו איך
לנו נתן שהוא בכך הזה המשיח הוא מי הוכיח אלוהים מוות. או חיים משמעותה בחיים. לפתור שעלינו ביותר

נבואות מדוייקות שעליהם אנחנו יכולים להסתמך. 

הקבוצה הראשונה של נבואות קשורות ללידתו של המשיח.

 בהקשר ללידתו,המשיח היה צריך להיוולד מבתולה.

)14 (ישעיה פרק ז' פסוק "לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל"

התגשמות
מאות שנים לאחר מכן, מלאך ביקר אישה יהודייה צעירה ששמה מרים.

טיבה מה בלבה וחשבה הדבר לשמע נדהמה היא עמך". יהוה החסד. ברוכת "שמחי, המלאך, אמר לחדרה בהכנסו "
שמו ותקראי בן, ותלדי תהרי הנה אלהים. לפני חן מצאת כי מרים, תפחדי, "אל המלאך, לה אמר הזאת. הברכה של

ׂ) 28-31 (לוקס פרק א' פסוקים ישוע".

למלכותו." קץ ואין לעולם יעקב בית על וימלך אביו, דוד כסא את לו יתן אלהים ויהוה יקרא, ובן-עליון יהיה גדול "הוא
) 32-33(לוקס פרק א' פסוקים 

אתם יכולים לתאר לעצמכם מה מרים חשבה לעצמה? המלאך אמר לה שהיא תוליד את בנו של אלוהים! 

אפילו יותר מדהים היא העובדה שלמרים מעולם לא היה יחסים עם גבר! 

)34אמרה מרים אל המלאך, "איך יהיה הדבר הזה, הרי אינני יודעת איש?" (לוקס פרק א' פסוק 
השיב המלאך ואמר: "רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך. לכן קדוש יקרא הילוד, בן-אלהים....כי לא 

) 35,37יפלא מאלהים כל דבר." (לוקס פרק א' פסוקים 
היה בתולה ועדיין בהריון הייתה שמרים שהעובדה לו אמר הוא יוסף. מרים, של לבעלה התגלה גם מלאך

. 14התגשמות של הנבואה בישעיה פרק ז' פסוק 

מה יתקים למען ארע זה כל מחטאתיהם." עמו את יושיע הוא כי ישוע, שמו תקרא ואתה בן יולדת "היא
) 21-23שדבר אדני בפי הנביא: "הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל." (מתי פרק א' פסוקים 

מבתולה. להיוולד יוכל שילד להאמין יכולתי לא רבות, שנים לפני איתכם. כנה להיות צריך אני קוראים,
זה היה אבן מכשול עבורי. אבל היום הגיע שבו אלוהים בעצמו פקח את עיניי ו"ראיתי".  
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 - לידתו של המשיח כפי שנובא בכתובים היהודים1חלק 

2נבואה תנכ"ית  מספר 
המשיח יהיה מזרע אברהם

)18"והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי" (בראשית פרק כ"ב פסוק 
התגשמות

)1"ספר היוחסין של ישוע המשיח בן-דוד בן אברהם" (מתי פרק א' פסוק 
המשיח. של תרח-דרכו נחור- דורות- שבעה שם- נח- דורות- כמה יעקב-אברהםאדם-שת- יצחק- -
.יהודה- כמה דורות- דוד

שבשנת לציין מעניין המקדש.70זה בית ואת ירושלים את השמיד טיטוס הרומי הגנרל הספירה, לאחר
מאז לכן המקדש. בבית הוחזקו הם כי כן גם הושמדו העם של והיוחסין הילודה רשימות כול את שהכילו החרס כלי

מכול70שנת או אברהם מזרע נולדו שהם להוכיח המשיח שהם שטוענים לאנשים אפשרות אין הספירה, לאחר
אילן יוחסין אחרת של הנבואות התנכ"יות.

3נבואה תנכ"ית  מספר 
המשיח יהיה מזרע יצחק

כי בקלה שמע שרה אליך תאמר אשר כל ועל-אמתך על-הנער בעיניך אל-ירע אל-אברהם אלהים "ויאמר
)12ביצחק יקרא לך זרע." (בראשית פרק כ"א פסוק 

התגשמות
)34"(ישוע היה) בן יעקב, בן יצחק, בן אברהם, בן תרח. בן נחור." (לוקס פרק ג' פסוק 

המשיח. של אברהם-דרכו תרח- נחור- דורות- שבעה שם- נח- דורות- כמה שת- יעקב-יצחקאדם- -
יהודה- כמה דורות- דוד.

4נבואה תנכ"ית  מספר 
המשיח יהיה מזרע יעקב

כל-בני- וקרקר מואב פאתי ומחץ מישראל שבט וקם מיעקב כוכב דרך קרוב ולא אשורנו עתה ולא "אראנו
)17שת." (במדבר פרק כ"ד פסוק 

התגשמות
)34"(ישוע היה) בן יעקב, בן יצחק, בן אברהם, בן תרח, בן נחור" (לוקס פרק ג' פסוק 

המשיח. של יצחק-דרכו אברהם- תרח- נחור- דורות- שבעה שם- נח- דורות- כמה -יעקבאדם-שת-
                                                           יהודה-כמה דורות-דוד

5  נבואה תנכ"ית  מספר 
המשיח יהיה מזרע דוד

(ירמיה" בארץ" וצדקה משפט ועשה והשכיל מלך ומלך צדיק צמח לדוד והקמתי נאם-יהוה באים ימים הנה
)5פרק כ"ג פסוק 
התגשמות

)31"(ישוע היה) בן מלאה, בן מנא, בן מתתה, בן נתן, בן דוד." (לוקס פרק ג' פסוק 

המשיח. של יעקב-דרכו יצחק- אברהם- תרח- נחור- דורות- שבעה שם- נח- דורות- כמה שת- אדם-
דוד.יהודה- כמה דורות- 
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 -  לידתו של המשיח כפי שנובא בכתובים היהודים1חלק 

6נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יהיה מזרע ישי ומשבט יהודה

)10"לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי-יבא שילה ולו יקהת עמים" (בראשית מ"ט פסוק 
)1"ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה" (ישעיה פרק י"א פסוק 

התגשמות
שבעת" ואת הספר את לפתח דוד, שרש יהודה, משבט האריה נצח הנה תבכה. אל הזקנים: אחד אלי אמר

)5חותמיו." (ההתגלות פרק ה' פסוק 
)32"(ישוע היה) בן ישי, בן עובד, בן בעז, בן שלמון, בן נחשון" (לוקס פרק ג' פסוק 

המשיח. של יעקב-דרכו יצחק- אברהם- תרח- נחור- דורות- שבעה שם- נח- דורות- כמה שת- אדם-
- דוד. ישי- כמה דורות-יהודה

7נבואה תנכ"ית  מספר 
המשיח יולד בעיר בית לחם

מימי מקדם ומוצאתיו בישראל מושל להיות יצא לי ממך יהודה באלפי להיות צעיר אפרתה בית-לחם "ואתה
)1עולם." (מיכה ה' פסוק 

התגשמות

מלך" היכן שאלו: המזרח. מן חכמים לירושלים באו המלך, הורדוס בימי יהודה, לחם בבית ישוע שנולד בעת
וכל הוא נדהם המלך הורדוס זאת שמע כאשר לו. להשתחוות ובאנו במזרח כוכבו את ראינו כי נולד? אשר היהודים
יהודה, לחם בבית לו: אמרו המשיח. יולד איפה אותם ושאל העם וסופרי הכהנים ראשי כל את כנס הוא עמו. ירושלים
את ירעה אשר מושל יצא ממך כי יהודה, באלופי צעיר אינך יהודה, ארץ לחם בית 'ואתה הנביא: על-ידי נכתב כן כי

)1-6עמי ישראל'." (מתי פרק ב' פסוקים 
מולדתם לעיר לחזור חייבים האנשים שכול דרש הרומי הממשל התינוק, את להוליד יכלה שמרים לפני

לצורך מרשם אוכלוסין. מרים ובעלה חזרו לבית לחם אשר, אלף שנים לפני, היה ביתו של דוד המלך. 

במערה להשתמש צריכים היו הם ולכן ללון מקום למצוא יכלו לא ובעלה מרים לחם. בבית נולד ישוע
שבה הוחזקו חיות. זה לא נראה מקום ראוי עבור לידתו של המשיח אך לאלוהים היה תוכנית. 

אלוהים ידע את הסוף מההתחלה!
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 - לידתו של המשיח כפי שנובא בכתובים היהודים1חלק 

8נבואה תנכ"ית  מספר 
המלך הורדוס יהרוג ילדים בימיו של ישוע על מנת להרוג את המשיח

ברמה" קול יהוה אמר איננו"1כה כי על-בניה להנחם מאנה על-בניה מבכה רחל תמרורים בכי נהי נשמע
)15(ירמיה פרק ל"א פסוק 

התגשמות
אלף שנים לפני, גם פרעה ציווה להרוג ילדים עברים במצרים. 

(אמר פרעה: "הרגו את כול ילדי העברים")

ובכל לחם שבבית הילדים כל את להרג ושלח מאד עד רגז החכמים בו התלו כי הורדוס ראה כאשר
ברמה קול הנביא: ירמיהו מפי הנאמר נתקים אז החכמים. מפי קבע אשר העת לפי ומטה, שנתים מבני סביבותיה,

פסוקים ב' פרק (מתי אינם." כי להנחם מאנה על-בניה, מבכה רחל תמרורים, בכי נהי )16-18נשמע,

שם והיה למצרים וברח אמו ואת הילד את קח קום, ואמר: בחלום יוסף אל נראה יהוה ומלאך משם הלכו הם
)13עד אשר אמר לך, כי הודרוס יחפש את הילד כדי להשמיד אותו." (מתי פרק ב' פסוק 

9נבואה תנכ"ית  מספר 
המשיח יהיה מזרע של אישה (בתולה) ולא מזרע של גבר

פסוק א' פרק (השטן),15בבראשית לנחש אמר וביןאלוהים זרעך ובין האשה ובין בינך אשית "ואיבה
זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב." 

(זרע האישה ישמיד את השטן. המושיע יהיה מזרע האישה)

השטן, הוא, אך הנחש ראש את ימחוץ חוה של שצאצאה הבטיח אלוהים לנחש, התחפש שהשטן אחרי
יחבול את עקבו של הילד. 

מה המשמעות של זה?
התגשמות

חי פעם שאי היחיד האדם היה הוא ולכן מבתולה נולד ישוע אך גבר. של מזרע נולד ילד טבעי, באופן
שנולד מזרע של אישה. 

יודעים מעטים אך נחבל". הצלוב של "העקב הצליבה, במהלך ישוע. את לצלוב ההמון את שיכנע השטן
שהצליבה של ישוע למעשה "מחץ את ראשו" של השטן. 

(זרע האישה ישמיד את השטן. המושיע יהיה מזרע האישה)

חיי אותם את לכולם לתת רוצה הוא עליו. כוח היה לא כבר ולשטן למוות המתים, מן קם ישוע כאשר
נצחון. אך כול כך הרבה אנשים לא יקבלו את מתנת הנצחון הזו על השטן. 

מותו" על-ידי שישבית כדי ודם בבשר עצמו שתף הוא גם כן כמו ודם, בשר של שתפות היתה שלילדים וכיון
)14אז זה שבידו ממשלת המות- הוא השטן." (אל העברים פרק ב' פסוק 

)20"ואלהי השלום יכריע במהרה את השטן תחת רגליכם. חסד אדוננו ישוע המשיח עמכם." (רומים פרק ט"ז פסוק 
השטן."" פעלות את להפר בן-האלהים, נגלה לזאת מראשית. חוטא השטן כי הוא, השטן מן חטא העושה

)8(הראשונה ליוחנן פרק ג' פסוק 
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10נבואה תנכ"ית  מספר 
המשיח הוא האחד שהיה קיים לפני הבריאה

מימי" מקדם ומוצאתיו בישראל מושל להיות יצא לי ממך יהודה באלפי להיות צעיר אפרתה בית-לחם ואתה
)1עולם." (מיכה פרק ה' פסוק 

אנשים מאותם הרבה אך האנושות את להושיע מנת על יבוא אשר ובמושיע במשיח מאמינים אנשים הרבה
נראה הזה הספר בהמשך כי מעמד החזיקו אנשים, מאותם אחד אתם אם בעצמו. אלוהים יהיה שהמשיח מאמינים לא

מושיע" מבלעדי ואין יהוה אנכי "אנכי אחד! מאלוהים יותר שיש אומרים לא אנחנו הזה. הנושא על דברים יותר
)11(ישעיה פרק מ"ג פסוק 

התגשמות
א' פרק לפטרוס (הראשונה למענכם." הימים באחרית ונגלה תבל, הוסד לפני מקדם, נודע (ישוע) "אשר

)20פסוק 
"הדבר" האלהים." עם בראשית היה הוא הדבר. היה ואלהים האלהים, עם היה והדבר הדבר, היה בראשית

פסוקים א' פרק (יוחנן ואמת." חסד מלא אביו, מלפני יחיד בן כבוד כבודו, את ראינו ואנחנו בתוכנו, ושכן בשר נהיה
1-2,14(

)1"בראשית ברא אלהים....." (בראשית פרק א' פסוק 
לפני לידתו של ישוע, חי כהן יהודי זקן ושמו זכריה. היה לו אישה ושמה אלישבע. לא היה להם ילדים. 

אמר המלאך אך פחד זכריה עליו. נגלה מלאך אלוהים, לפני המקדש בבית שירת שזכריה בזמן אחד, יום
לו "אל תירא". 

המלאך אמר לזכריה שלו ולאלישבע יוולד ילד, שהם יקראו לו יוחנן, ושהוא יהיה עבד אלוהים המלא ברוחו. 

)5-25המלאך גם אמר לזכריה שיוחנן יהיה השליח אשר יכין את הדרך עבור המשיח (לוקס פרק א' פסוקים 
אלוהים יהיה שהמשיח אמר המלאך בשמיים. המלאכים ואת זכריה את הדהים בטח המלאך של האחרונה ההצהרה

בעצמו! העם חיפש אדם אך אלוהים אמר שהוא יבוא. 

ליהוה." מוכן עם להכשיר הצדיקים, תבונת אל וסוררים בנים, על אבות לב להשיב וגבורתו, אליהו ברוח לפניו "וילך
)17(לוקס פרק א' פסוק 

פסוק מ"ג פרק בישעיה שנאמר לב פסוק11שימו ה' פרק בעצמו1ובמיכה אלוהים יהיה שהמשיח
ושהוא נצחי. יוחנן הוא השליח שילך לפניו. 

האימפריה היה לא שלהם האימיתי האויב אך הרומית. מהאימפריה אותם שיושיע מישהו חיפשו העם
הרומית אלא השטן. אדם רגיל לא יכול להושיע אותנו מהשטן, מהחטא, ומהמוות. 
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11נבואה תנכ"ית  מספר 
המשיח יקרא אדוני

)1"לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך" (תהלים מזמור ק"י פסוק 
לאדני..." יהוה "נאם מעניין. רעיון תמצאו בזה, תסתכלו באמת אם ק"י. במזמור זה את אמר המלך דוד

 אלוהים דיבר אל המשיח וקרא לו אדוני.

התגשמות
. 33-36בחג השבועות, השליח פטרוס ציטט את הפסוק הזה. זה נמצא במעשי השליחים פרק ב' פסוקים 

וגם רואים שאתם כפי אותה שפך המבטחת, הקדש רוח את האב מאת וקבל האלהים ימין אל שנשא "ולאחר
לרגליך. הדם אויביך אשית עד לימיני שב לאדני, יהוה נאם אומר: שהוא אלא השמימה, עלה לא דוד הרי שומעים.

צלבתם." אתם אשר זה ישוע את ולמשיח לאדון שם שאלהים בברור, ישראל בית כל נא ידע לכן

פטרוס השמימה. ועלה המתים מן קם שישוע אחרי התרחשו ב' פרק השליחים במעשי הללו הפסוקים
,אשר הכיר את ישוע באופן אישי, אמר את הדברים הללו.

12נבואה תנכ"ית  מספר 
המשיח יקרא עמנואל שמשמעו אלוהים עימנו.

)14"לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל." (ישעיה פרק ז' פסוק 
להיות יכול אלוהים איך לזה! מאמינים אנשים הרבה כך שכול מפתיע זה שאין מדהימה כך כול הצהרה זו

עם בני אדם? אלוהים נמצא בשמיים ובני האדם בארץ.

התגשמות
אל."" עמנו שמו וקראת בן וילדת הרה העלמה הנה הנביא: בפי אדני שדבר מה יתקים למען ארע זה כל

)22-23(מתי פרק א' פסוקים 
גם הזמן ובאותו מלא באופן אדם בן שהוא אדם ילדה היא מרים, אל אלוהים דבר את דיבר המלאך כאשר

אלוהים במלואו! זהו המיסתורין. אלוהים נהיה לאדם.

עם בראשית היה ישוע) הוא(הדבר, הדבר. היה ואלהים האלהים, עם היה והדבר הדבר, היה "בראשית
)1-2האלהים." (יוחנן פרק א' פסוקים 

" ואמת. חסד מלא אביו, מלפני יחיד בן כבוד כבודו, את ראינו ואנחנו בתוכנו, ושכן בשר נהיה (ישוע) "הדבר
)14(יוחנן פרק א' פסוק 
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13נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יהיה נביא מאלוהים

אשר האיש והיה אצונו. כל-אשר את אליהם ודבר בפיו דברי ונתתי כמוך אחיהם מקרב להם אקים "נביא
)18-19לא-ישמע אל-דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו." (דברים פרק י"ח פסוקים 

1התגשמות מספר 
אשר ככל תשמעון אליו כמוני, אחיכם, מקרב אלהיכם יהוה לכם יקים 'נביא אבותינו: אל אמר משה "הן
פסוקים ג' פרק השליחים (מעשי מעמיה.'" ונכרתה ההוא הנביא אל תשמע לא אשר הנפש כל והיה אליכם. ידבר

22-23(
2התגשמות מספר 

והיו ובכל-מאדך: ובכל-נפשך בכל-לבבך אלהיך יהוה את ואהבת אחד: יהוה אלהינו יהוה ישראל "שמע
)4-6הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על-לבבך:" (דברים פרק ו' פסוקים 

זה מה שישוע אמר, בידיוק כמו משה.

המצוה איזוהי אותו: שאל היטב, להם השיב שישוע כראותו מתוכחים. אותם ושמע התקרב הסופרים אחד
לבבך בכל אלהיך יהוה את ואהבת אחד, יהוה אלהינו יהוה ישראל 'שמע היא הראשונה ישוע: ענה מכול? הראשונה
פרק (מרקוס מאלה." גדולה אחרת מצוה אין כמוך'. לרעך 'ואהבת היא והשניה מאדך.' ובכל שכלך ובכל ובכל-נפשך

)28-31י"ב פסוקים 
לא ישוע אחד. מאלוהים יותר של קיומו של תיאוריה מקדמת לא החדשה הברית רבים, של לדעתם בניגוד
טען שהוא אל שונה מאותו אחד שהעברים עבדו. אך זה מה שהם חשבו. זו אחד הסיבות לכך שהם לא האמינו בו. 

ישוע לימד שאלוהים הוא אחד המורכב משלושה אישיויות- הבורא(האב), הדבר (ישוע), והרוח. 

14נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יהיה כהן מאלוהים

)4"נשבע יהוה ולא ינחם אתה-כהן לעולם על-דברתי מלכי-צדק." (תהלים מזמור ק"י פסוק 
התגשמות
אני" אתה, 'בני אליו, האומר מאת זאת קבל אלא גדול, כהן להיות הכבוד את לעצמו נטל לא המשיח גם כן

ה' פרק העברים (אל מלכי-צדק.'" על-דברתי לעולם 'אתה-כהן אומר, הוא אחר במקום שגם כמו ילדתיך', היום
)5-6פסוקים 

11



 - טבעו של המשיח כפי שנובא בכתובים היהודים2חלק 

15נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יהיה השופט שלנו

)22"כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו" (ישעיה פרק ל"ג פסוק 
השופט הוא שאלוהים העובדה שלנו! השופט הוא שאדוני כתוב שגם לב שימו שלנו! השופט יהיה אכן המשיח
ראויים לא שהם יודעים שהם בגלל בזה להאמין יכולים לא האנשים רוב מפחידה. מחשבה להיות יכולה שלנו

להישפט ע"י אלוהים. 

שמונעת היא הזו המחשבה צורת שלהם. והטעויות החטאים, המגרעות, על ירחם שאלוהים מרגישים הם
שמשמש וחייו דמו באמצעות רק זה אך רחום אכן הוא שופט! הוא שאלוהים האמת את מלקבל האנשים מרוב
שמגיעה השפיטה את עצמו על לקח הוא אהבתו, בגלל אך שופט. אל הוא וחטא. בכישלון שמלא לחיינו כתחליף

לנו! יחד עם זאת, אתם חייבים לקבל את ההחלפה.

התגשמות
ישוע."" שבמשיח לפדות הודות בחנם, בחסדו, מצדקים הם אך המה. אלהים כבוד ומחסרי חטאו הכל כי

)23-24(רומים פרק ג' פסוקים 
אל בנו ישוע את שלח אלוהים אך בגיהנום. הנצח את לבלות וראויים חטאו האדם בני שכול היא האמת
על לקח הוא עבורנו. לאשמה יעתור שישוע כדי שלו המשפט ואולם אלוהים לפני במקומנו שיעמוד מנת על העולם
על לקח שישוע השפיטה את נקבל רק אם אפשרי זה לחופש. לצאת יכולים אנחנו שלנו. המוות דין גזר את עצמו

עצמו במקומנו. 

בניגוד משהו עשה או חטא פעם אף שהוא למרות מוות דין גזר לו ונגזר משפט אולמי בכמה עבר ישוע
לתורה. בניגוד עליו, לנו הגיע מוות. זוהי החלפה.

האב. את שמכבדים כמו הבן את יכבדו שהכל כדי הבן ביד המשפט כל את נתן אלא איש, שופט איננו "האב
)22-23מי שאינו מכבד את הבן, אינו מכבד את האב אשר שלח אותו." (יוחנן פרק ה' פסוקים 

כאדונכם ישוע את תקבלו רק אם יותר אתכם ישפוט לא אלוהים בחייכם. הייתם רעים כמה משנה לא זה
ותרשו לו לקחת את מקומכם.  

16נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יהיה מלך

(תהלים" ילדתיך" היום אני אתה בני אלי אמר יהוה חק אל אספרה הר-קדשי. על-ציון מלכי נסכתי ואני
)6-7מזמור ב' פסוקים 

התגשמות
מלבך" האם ישוע: השיב היהודים? מלך אתה אותו: ושאל לישוע קרא הממשל, לבית בחזרה נכנס פילטוס

אותך מסרו הכהנים וראשי עמך הרי אני? יהודי וכי פילטוס: ענה על-אודותי? לך אמרו שאחרים או זאת אומר אתה
נלחמים משרתי היו הזה, העולם מן מלכותי היתה אלו הזה. העולם מן איננה מלכותי ישוע: השיב עשית? מה אלי.
אתה ישוע: ענה מלך! אתה כן, אם פילטוס: לו אמר מפה. איננה מלכותי שכעת אלא היהודים, לראשי אמסר שלא

לקולי." שומע האמת מן הוא אשר כל האמת. על שאעיד כדי לעולם, באתי כך ולשם נולדתי אני לכך מלך, שאני אומר
)33-37(יוחנן פרק י"ח פסוקים 

מלכים עליו. בהקשר מבולבלים שעדיין אנשים הרבה יש לישוע. בהקשר מבולבלים היו אנשים הרבה
רכבו לקרב על סוס לבן ומלכותי. ישוע רכב לתוך ירושלים על חמור.

בעבדות. האנושות את שהחזיקו רשעיות רוחניות בכוחות אלא ודם בבשר להלחם מנת על בא לא ישוע
הוא בא על מנת לשחרר את האנושות מהשטן.
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17נבואה מספר 
המשיח ימשח על ידי רוח אלוהים

)2"ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה" (ישעיה פרק י"א פסוק 
ישוע מהשולח. הסמכה לקבל גם משמעותה ממישהו. סמכות וקבלת נשלח שמשמעותה מילה היא משוח
למשפחה נולד הוא בשמים. האלוהי כוחו את השאיר הוא אך המובנים. בכול אדם וגם המובנים בכול אלוהים היה

ענייה בארץ ענייה. 

אתכם ימשוח אלוהים משימתו. את יבצע שהוא כדי הקודש, רוח עם כאדם, ישוע, את משח אלוהים
במטרה שתבצעו את משימתכם בעולם.

התגשמות
עליו. ובאה כיונה יורדת אלהים רוח את ראה והוא השמים נפתחו עת אותה המים. מן מיד ועלה נטבל "ישוע

)16-17והנה קול מן השמים אומר: "זה בני אהובי אשר בו חפצתי." " (מתי פרק ג' פסוקים 

(אמר אלוהים:"זה בני אהובי אשר בו חפצתי.")

18נבואה תנכ"ית מספר 
שליח הקדים את בואו של המשיח

"הנני שלח מלאכי ופנה-דרך לפני ופתאם יבוא אל-היכלו האדון אשר-אתם מבקשים ומלאך הברית אשר-
)1אתם חפצים הנה-בא אמר יהוה צבאות" (מלאכי פרק ג' פסוק 

)3"קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו" (ישעיה פרק מ' פסוק 
התגשמות
בימים ההם הגיע יוחנן המטביל כשהוא קורא במדבר יהודה לאמר: 'שובו בתשובה, כי קרבה מלכות שמים."

הוא היה זה שנאמר עליו בפי ישעיהו הנביא: 'קול קורא במדבר פנו דרך יהוה, ישרו מסלותיו.' (מתי פרק ג' פסוקים 
1-3(

אלוהים הבטיח שישלח שליח אשר יכין את הדרך עבור המשיח. עכשיו נראה מיהו השליח הזה וכיצד 
אלוהים שלח אותו. אלוהים תמיד מקיים את הבטחותיו! 

היו היה כהן יהודי זקן ושמו זכריה. שם אישתו הייתה אלישבע. לא היו להם ילדים.

יום אחד, בזמן שהוא מילא את חובותיו לפני אלוהים בבית המקדש, מלאך נגלה עליו. זכריה פחד אך 
המלאך אמר לו "אל תירא". 

המלאך אמר לזכריה שילד יוולד לו ולאלישבע, שעליהם לקרוא לילד יוחנן, ושהילד יהיה עבדו של 
אלוהים, המלא ברוח הקודש שלו. 

).5-25המלאך גם לזכריה שיוחנן יהיה השליח אשר יכין את הדרך עבור המשיח (לוקס פרק א' פסוקים 
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 - שירותו של המשיח כפי שנובא בכתובים היהודים3חלק 

19נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יתחיל את שירותו באזור הגליל

"כי לא מועף לאשר מוצק לה כעת הראשון הקל ארצה זבלון וארצה נפתלי והאחרון הכביד דרך הים עבר 
 23הירדן גליל הגוים. העם ההלכים בחשך ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם." (ישעיה פרק ח' פסוק 

)1- פרק ט' פסוק 
התגשמות

"כאשר שמע ישוע כי הסגירו את יוחנן יצא אל הגליל. הוא עזב את נצרת ובא לגור בכפר נחום ליד הים, 
בחבל זבולון ונפתלי, למען יתקים הנאמר בפי ישעיהו הנביא: 'ארצה זבלון וארצה נפתלי, דרך הים, עבר הירדן, גליל 

הגוים. העם ההלכים בחשך ראו אור גדול, ישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם.' מן העת ההיא החל ישוע להכריז 
) 12-17ולומר:' חזרו בתשובה, כי קרבה מלכות שמים.' (מתי פרק ד' פסוקים 

20נבואה תנכ"ית מספר 
למשיח יהיה שירות עם ניסים

אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה. אז ידלג באיל פסח ותרן לשון אלם כי-נבקעו במדבר מים "
)5-6ונחלים בערבה." (ישעיה פרק ל"ה פסוקים 

התגשמות
ישוע עבר בכל הערים והכפרים כשהוא מלמד בבתי הכנסת, מבשר את בשורת המלכות ומרפא כל מחלה "

)35וכל מדוה בעם." (מתי פרק ט' פסוק 
 אנשים עם כמה כיכרות לחם וכמה דגים.5000ישוע עשה נס בכך שהוא האכיל יותר מ

"השיב ישוע ואמר להם: "לכו הגידו ליוחנן את אשר אתם שומעים ורואים: עורים רואים, פסחים מהלכים, 
מצרעים מטהרים, חרשים שומעים, מתים קמים, עניים מתבשרים, ואשרי מי שלא אהיה לו למכשול." (מתי פרק י"א 

)4-6פסוקים 
ישוע הקים את אלעזר מן המתים (יוחנן פרק י"א)

 ישוע חולל הרבה ניסים רבי-עוצמה. 

ישוע ריפא אדם עיוור. 

ישוע יחולל נס בחייכם כי הוא אוהב אתכם.

21נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח ילמד באמצעות משלים

משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי-פי: אפתחה במשל פי אביעה חידות מני-קדם: אשר "
שמענו ונדעם ואבותינו ספרו-לנו: לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה:" 

)1-4(תהלים מזמור ע"ח פסוקים 
 התגשמות

"את כל אלה דבר ישוע להמון העם במשלים, ובלי משל לא דבר אליהם, למען יתקים מה שנאמר בפי 
)34-35הנביא: "אפתחה במשל פי, אביעה חידות מני-קדם." (מתי פרק י"ג פסוקים 
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 - טבעו של המשיח כפי שנובא בכתובים היהודים3חלק 

22נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יכנס לבית המקדש

הנני שלח מלאכי ופנה-דרך לפני ופתאם יבוא אל-היכלו האדון אשר-אתם מבקשים ומלאך הברית אשר-אתם
)1חפצים הנה-בא אמר יהוה צבאות" (מלאכי פרק ג' פסוק 

התגשמות
בהכנסו לירושלים המתה כל העיר והכל שאלו: 'מי הוא זה?' השיבו המוני העם: ' זה הנביא ישוע מנצרת "

אשר בגליל.' ישוע נכנס לבית המקדש וגרש את כל המוכרים והקונים בבית המקדש והפך את שלחנות מחליפי-
)10-12הכספים ואת כסאות מוכרי היונים." (מתי פרק כ"א פסוקים 

23נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יכנס לירושלים רכוב על חמור

גילי מאד בת-ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על-חמור ועל-עיר בן-"
)9אתנות." (זכריה פרק ט' פסוק 

זו הייתה נבואה מדהימה. מלכים מעולם לא רכבו אל הקרב על חמור אלא על סוס לבן.

הקהל חשב שישוע בא לירושלים על מנת להקים את "העולם החדש" או את מלכותו. 

למעשה, בפעם הראשונה שהוא נכנס לירושלים, מטרתו של ישוע, שרכב על חמור, הייתה להקים את 
מלכותו הרוחנית בכך שהוא מביס את אויבו הרוחני, השטן. הוא עשה זאת בכך שהוא הירשה לשטן, באמצעות 

העם, לצלוב אותו. 

בפעם השנייה שישוע יבוא לירושלים, הוא יבוא רכוב על סוס לבן כמלך המלכים ואדון האדונים!

"ראיתי את השמים פתוחים והנה סוס לבן והיושב עליו נקרא נאמן ואמתי, בצדק הוא שופט ולוחם." 
)11(ההתגלות פרק י"ט פסוק 

התגשמות
"כאשר התקרבו לירושלים ובאו אל בית-פגי, אל הר הזיתים, שלח ישוע שני תלמידים באמרו להם:" לכו 
אל הכפר אשר ממולכם ומיד תמצאו אתון קשורה ועיר אתה. התירו אותם והביאו אלי. ואם מישהו יאמר לכם דבר, 

תאמרו 'האדון זקוק להם' ומיד ישלח אותם." כל זה קרה כדי שיתקים דבר הנביא: "אמרו לבת-ציון: הנה מלכך יבוא 
לך, עני ורכב על-חמור ועל-עיר בן-אתנות." התלמידים הלכו ועשו כמצות ישוע. הם הביאו את האתון ואת העיר 

)1-7ולאחר ששמו עליהם את בגדיהם הוא ישב עליהם." (מתי פרק כ"א פסוקים 
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 - שירותו של המשיח כפי שנובא בכתובים היהודים3חלק 

24נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יהיה אבן מכשול ליהודים רבים. רבים ידחו אותו.

"לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש" (ישעיה פרק 
)16כ"ח פסוק 

)22"אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה" (תהלים מזמור קי"ח פסוק 
)3"נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו" (ישעיה פרק נ"ג פסוק 

התגשמות
"משום כך אומר הכתוב: "הנני יסד בציון אבן פנה נבחרה ויקרה, והמאמין בה לא יבוש." על כן לכם 

המאמינים היא אבן היקר, אבל לסוררים-"אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה", וגם "אבן נגף וצור מכשול." ואמנם 
)6-8הם נכשלים בדבר בגלל סרבנותם, ולכך גם נועדו." (הראשונה לפטרוס פרק ב' פסוקים 

)11"הוא בא אל שלו ואלה אשר לו לא קבלו אותו" (יוחנן פרק א' פסוק 
ישוע בא לעולם כאדם צנוע ועניו. הרבה מהיהודים והאנשים של אותם ימים חיפשו משיח שנראה מצליח 
יותר מנקודת המבט של העולם. הרבה אנשים לא יכולים להאמין שהמשיח הוא למעשה אלוהים! כאשר הוא ישוב, 

הוא ישוב כמלך שולט! 

"שמע ישראל יהוה הרבה אנשים חשים שהרעיון שאומר שהמשיח הוא אלוהים נוגד את הפסוק שאומר, 
)4אלהינו יהוה אחד" (דברים פרק ו' פסוק 

למעשה, מאז הבריאה, אלוהים התיחס לעצמו בצורת רבים.

"ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל-הארץ ובכל-הרמש
)26על-הארץ." (בראשית פרק א' פסוק 

). המילה אלהים הוא בצורת 1"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ." (בראשית פרק א' פסוק 
 רבים.

התנ"ך מלמד שאלוהים הוא אחד עם שלושה אישיויות.  

25נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יהיה אור לגויים רבים

ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את-שבטי יעקב ונצירי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי 
)6עד-קצה הארץ." (ישעיה פרק מ"ט פסוק 

במקור, אלוהים בחר באברהם על מנת להקים משפחה שדרכם יבוא המשיח. אברהם נהיה לעברי ולאדם 
שבאמצעותו אלוהים יצר את משפחתו. במהלך המאות, הרבה עברים תמיד חשו שאלוהים היה רק האלוהים 

שלהם. 

, 1-3האמת היא שאלוהים השתמש בעברים על מנת לברך את הגויים. בבראשית פרק י"ב פסוקים 
אלוהים אמר לאברהם שהוא יברך אותו על מנת שהוא יוכל לברך את כל משפחות האדמה. תוכניתו וכוונתו של 

אלוהים היא לברך את כול העמים מכול הגזעים בישועתו. 

אלוהים דיבר על הגויים בספר עמוס כמו במקומות אחרים בכתובים. 

"ביום ההוא אקים את-סכת דויד הנפלת וגדרתי את-פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי עולם: למען יירשו 
)11-12את-שארית אדום וכל-הגוים אשר-נקרא שמי עליהם נאם-יהוה עשה זאת." (עמוס פרק ט' פסוקים 

התגשמות
"השיבו שאול ובר-נבא באמץ לב ואמרו:"מן ההכרח היה כי לכם ראשונה ישמיעו את דבר אלהים, אך מכיון

שאתם דוחים אותו ודנים את עצמכם לבלתי ראויים לחיי עולם, הנה אנו פונים אל הגוים. הן כה צונו אדני:'ונתתיך 
לאור גוים, להיות ישועתי עד-קצה הארץ.' הגוים כשמעם שמחו והללו את דבר האדון, וכל אשר היו מיעדים לחיי 

)46-48עולם האמינו." (מעשי השליחים פרק י"ג פסוקים 
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 - צליבתו של המשיח והפרטים הקשורים לזה כפי שנובא בכתובים היהודים4חלק 

26נבואה תנכ"ית מספר 
ידידו של המשיח יבגוד בו

)10"גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב." (תהלים מזמור מ"א פסוק 
הנבואה הזו מציינת את העובדה שידיד קרוב של המשיח יבגוד בו. 

התגשמות
זה אכן קרה בחייו של ישוע. יהודה איש קריות היה אחד מתלמידיו. הוא גם היה הגזבר שלו. בגידתו של 

יהודה הובילה לצליבתו של ישוע. 

"לא על כלכם דברתי-אני יודע מי אלה שבחרתי אותם-אך למען ימלא הכתוב, 'אוכל לחמי הגדיל עלי עקב'. 
)18-19מעתה אני אומר לכם בטרם יקרה הדבר, למען תאמינו כאשר יקרה כי אני הוא." (יוחנן פרק י"ג פסוקים 

לאחר שאמר זאת נפעם ישוע ברוחו והעיד באמרו:"אמן אמן אני אומר לכם, אחד מכם יסגירני." (יוחנן "
)21פרק י"ג פסוק 

אחרי שנשאל מי יסגיר אותו, "ענה ישוע:"זה שבשבילו אטבל את הפרוסה ואתן לו". טבל את הפרוסה ונתן 
)26אותה ליהודה בן שמעון איש קריות." (יוחנן פרק י"ג פסוק 

)27"לאחר שנתנה לו הפרוסה נכנס בו השטן. אמר לו ישוע:" את אשר תעשה עשה מהר." (יוחנן פרק י"ג פסוק 
"אחרי שאמר את הדברים האלה יצא ישוע עם תלמידיו אל מעבר לנחל קדרון ונכנס עם תלמידיו אל הגן 
אשר היה שם. גם יהודה המסגיר אותו הכיר את המקום, שכן פעמים רבות נועד שם ישוע עם תלמידיו. לקח יהודה 

קבוצת חילים וגם משרתים מאת ראשי הכהנים והפרושים, ובא לשם בלפידים ובמנורות ובכלי נשק. ישוע, שידע כל 
מה שיבוא עליו, יצא ואמר להם:"את מי אתם מחפשים?" השיבו לו:"את ישוע מנצרת." אמר להם: "אני הוא". גם 

יהודה המסגיר אותו היה שם. כאשר אמר להם ישוע "אני הוא", נסוגו לאחור ונפלו ארצה." (יוחנן פרק י"ח פסוקים 
1-6(

27נבואה תנכ"ית 
 מטבעות כסף30המשיח ימכר עבור 

)12"ואמר אליהם אם-טוב בעיניכם הבו שכרי ואם-לא חדלו וישקלו את-שכרי שלשים כסף." (זכריה פרק י"א פסוק 
התגשמות
לאחר מכן הלך אחד מן השנים-עשר, יהודה איש קריות שמו, אל ראשי הכהנים ואמר: "מה אתם רוצים "

)14-15לתת לי ואני אמסר אותו לכם?" נתנו לו שלושים שקלי כסף." (מתי פרק כ"ו פסוקים 
 מטבעות כסף. זה המחיר של עבד. 30כאשר יהודה בגד בישוע, הוא עשה זאת בתמורה לתשלום של 

יהודה תלה את עצמו לאחר מכן. הוא מעולם לא ביקש סליחה. 
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28נבואה תנכ"ית מספר 
 מטבעות כסף יוחזרו על מנת לרכוש את שדה היוצר30

" ויאמר יהוה אלי השליכהו אל-היוצר אדר היקר אשר יקרתי מעליהם ואקחה שלשים הכסף ואשליך אתו 
)13בית יהוה אל-היוצר." (זכריה פרק י"א פסוק 

התגשמות
"יהודה שהסגירו, כשראה שהרשיעו אותו, התחרט והחזיר לראשי הכהנים ולזקנים את שלושים שקלי הכסף
באמרו:"חאטתי, כי דם נקי הסגרתי." אך הם אמרו:"מה אכפת לנו? זה ענינך שלך!" הוא השליך את הכסף לתוך בית

)3-5אוצר המקדש, הלך משם ותלה את עצמו." (מתי פרק כ"ז פסוקים 
לקחו ראשי הכהנים את הכסף ואמרו:"אסור להכניס את הכסף לאוצר המקדש, כי מחיר דמים הוא." "

)6-7התיעצו וקנו בו את שדה היוצר לקבורת הזרים." (מתי פרק כ"ז פסוקים 
על כן נקרא השדה ההוא "שדה הדם" עד היום הזה. אז נתקים מה שנאמר ביד ירמיהו הנביא:"ויקחו "

שלושים הכסף, אדר היקר אשר יקר מעל בני ישראל, ויתנו אותם בעד שדה היוצר כאשר צוני יהוה." (מתי פרק כ"ז 
)8-10פסוקים 

29נבואה תנכ"ית מספר 
עדי שקר יאשימו את המשיח

)12"אל-תתנני בנפש צרי כי קמו-בי עדי-שקר ויפח חמס" (תהלים מזמור כ"ז פסוק 
)3"נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו." (ישעיה פרק נ"ג פסוק 

ויהוה חפץ דכאו החלי אם-תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח." (ישעיה פרק נ"ג פסוק "
10(

התגשמות
"אך לא מצאו, אף שבאו לשם עדי שקר רבים. אחרי כן נגשו שני עדי שקר ואמרו, 'זה אמר, 'אני יכול להרס

)60-61את היכל האלהים ובשלושה ימים לבנות אותו.'" (מתי פרק כ"ו פסוקים 
ישוע מעולם לא חטא או עשה משהו רע. הוא מעולם לא עבר על החוק. הדרך היחידה שאויביו יכלו 

להאשים אותו בפשע היה להביא נגדו עדי שקר על מנת שישקרו. 

הרשויות הדתיות שחיו בזמנו של ישוע היו אלה ששנאו אותו. השטן השתמש בהם על מנת לצלוב את 
ישוע. נכון להיום, יש הרבה אנשים "דתיים" בעולם שלא מכירים את ישוע או שלא מאמינים בו. 

30נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח לא יפתח את פיו מול מאשימיו

)7"נגש והוא נענה ולא יפתח-פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו." (ישעיה פרק נ"ג פסוק 
התגשמות

ולא ענה דבר כאשר האשימוהו ראשי הכהנים והזקנים. אמר אליו פילטוס:"אינך שומע כמה הם מעידים 
) 12-14נגדך?" אך הוא לא השיב לו גם לא על טענה אחת, לתמהונו הרב של הנציב." (מתי פרק כ"ז פסוקים 

אם ישוע היה פותח את פיו, הוא היה משתחרר. למילותיו יש כול כך הרבה כוח שהם היו שוברים את כוחם 
 של מאשימיו והורגיו. אך הוא ידע שעליו למות עבור החטאים של העולם.
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31נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יסבול עבור אחרים

"אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה. והוא מחלל מפשענו מדכא 
)4-5מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא-לנו." (ישעיה פרק נ"ג פסוקים 

הנביא ישעיה אמר את המילים הללו מאות שנים לפני שהמשיח נצלב. הוא יכל לדעת על זה רק באמצעות 
רוחו של אלוהים. 

התגשמות
"לעת ערב הביאו אליו רבים שהיו אחוזי שדים והוא גרש את הרוחות בדבר פיו ורפא את כל החולים, לקים 

)16-17את אשר נאמר בפי ישעיהו הנביא:'חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם.'" (מתי פרק ח' פסוקים 

32נבואה תנכ"ית מספר 
אנשים יכו וירקו על המשיח

)6"גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק." (ישעיה פרק נ' פסוק 
. הבשר שעל גבו היה חשוף לרמת העצמות כתוצאה משוט ישוע סבל עינוי קיצונילפני שהוא נצלב, 

שקצותיו היו קשורות עם פלדה ועצמות. אנשים משכו בזקן שלו. לרוב, אנשים מתו לאחר עינוי כזה. אך ישוע היה 
חזק!

התגשמות
אז ירקו בפניו והכוהו באגרוף, גם סטרו לו ואמרו: "נבא לנו, המשיח, מיהו המכה אותך?"" (מתי פרק כ"ו "

)67-68פסוקים 

33נבואה תנכ"ית מספר 
אנשים לעגו והעליבו את המשיח

ואנכי תולעת ולא-איש חרפת אדם ובזוי עם. כל-יראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש. גל אל-יהוה "
)7-9יפלטהו יצילהו כי חפץ בו." (תהלים מזמור כ"ב פסוקים 

זה ראוי לציין שתהלים מזמור כ"ב מתאר צליבה, אלפי שנים לפני שהרומאים יישמו את זה כמעשה עינוי 
מחריד. מישהו הקורא במזמור הזה יוכל לגלות איך ישוע ציטט משם בזמן צליבתו. המילה האחרונה שיצאה מפיו 

של ישוע לפני שהוא מת היה "נשלם". לפי כמה מהתרגומים הקודמים של מזמור כ"ב, הפסוק האחרון הסתיים 
במילה הזו.

התגשמות
"לקחו חילי הנציב את ישוע לבית הממשל והקהילו אליו את כל הגדוד. הפשיטוהו והעטו עליו מעיל שני, 

ולאחר ששרגו עטרת קוצים שמו אותה על ראשו, נתנו קנה ביד ימינו וכרעו לפניו כשהם מתלוצצים בו ואומרים: 
"שלום לך, מלך היהודים!" הם ירקו בו, לקחו את הקנה והכוהו על ראשו. לאחר שהתלוצצו בו הסירו מעליו את 

)27-31המעיל, הלבישוהו את בגדיו והובילוהו להצלב." (מתי פרק כ"ז פסוקים 
, ראינו את המקום שבו התרחש מה שמתואר במתי פרק כ"ז. המעשה נעשה 2006כשהיינו בירושלים ב

ע"י חיילים רומאים בזמן שהם שיחקו משחק שנקרא "משחק המלך". זה היה משחק שדומה למשחק לוח. אך 
בניגוד למשחק לוח, משחק המלך שוחק על כתוביות חרוטות על הרצפה. הם היו מעבירים את האסיר ממקום 

למקום על הרצפה בזמן שהם מאשימים אותו בזה שהוא "משחק אותה מלך", מעשה שדינו מוות. בזמן שראינו את 
הכתוביות על הרצפה, חשנו בליבנו את האכזריות שישוע סבל ואת העובדה שהוא לא פתח את פיו על מנת להציל 

את עצמו. 

"והעוברים שם גדפו אותו, הניעו ראשם ואמרו: "ההורס את בית המקדש ובונה אותו בשלושה ימים! הושע 
)39-40את עצמך, אם בן-האלהים אתה, ורד מן הצלב!" (מתי פרק כ"ז פסוקים 
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34נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יפול בזמן שהוא ישא את צלבו

ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן. ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם." (תהלים מזמור ק"ט "
)24-25פסוקים 

התגשמות
)17"וכשהוא נושא את צלבו יצא אל המקום הנקרא גלגתא, כלומר מקום הגלגלת." (יוחנן פרק י"ט פסוק 

כאשר הוליכוהו משם עצרו איש אחד שבא מן השדה, את שמעון מקירניה, ושמו עליו את הצלב כדי שישא 
)26אותו אחרי ישוע." (לוקס פרק כ"ג פסוק 

ישוע נחשב חשוב כמת בזמן שהוא נשא את צלבו אל הגבעה בדרך לצליבתו. הוא הוכה ועונה למשך מספר ימים. 
הוא נפל תחת כובד המשקל של הצלב ולכן שמעון מקירניה נשא את זה למשך כול הדרך. 

35נבואה תנכ"ית מספר 
ידיו ורגליו של המשיח יודקרו

)17"כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי" (תהלים מזמור כ"ב פסוק 
התגשמות

"תאמא, אחד מהשנים-עשר הנקרא דידימוס, לא היה אתם כאשר בא ישוע. אמרו לו יתר התלמידים: "ראינו
את האדון." השיב להם: "אם לא אראה את סימן המסמרים בידיו ולא אשים את אצבעי במקום שהיו המסמרים ולא 

אשים את ידי בצדו, לא אאמין." אחרי שמונה ימים שוב היו התלמידים בבית ותאמא אתם. כאשר היו הדלתות סגורות 
בא ישוע, עמד ביניהם ואמר: "שלום לכם." אז אמר לתאמא: "הבא את אצבעך הנה וראה את ידי, הושט את ידך 

ושים אותה בצדי, ואל תהא חסר אמונה, אלא מאמין." השיב תאמא ואמר לו: "אדוני ואלהי!" (יוחנן פרק כ' פסוקים 
24-28(

36נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יצלב עם גנבים

"לכן אחלק-לו ברבים ואת-עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת-פשעים נמנה והוא חטא-
)12רבים נשא ולפשעים יפגיע." (ישעיה פרק נ"ג פסוק 

התגשמות

)38"אותה שעה נצלבו אתו שני שודדים, אחד מימינו ואחד משמאלו." (מתי פרק כ"ז פסוק 

37נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יתפלל עבור האנשים שהרגו אותו

"לכן אחלק-לו ברבים ואת-עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת-פשעים נמנה והוא חטא-
)12רבים נשא ולפשעים יפגיע." (ישעיה פרק נ"ג פסוק 

התגשמות
"אמר ישוע:"אבי, סלח להם, כי אינם יודעים מה שהם עושים." והם חלקו את בגדיו לאחר שהפילו גורלות."

)34(לוקס פרק כ"ג פסוק 

אם ישוע סלח לאלה שעינו וצלבו אותו, הוא לבטח יסלח לכם, לא משנה כמה רעים הייתם. 
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מדי גדולה שהיא בעיה אין לה. או לו לסלוח אפשר שאי רע כך כול שהוא אדם אין עמוק, מדי יותר חטא אין
בישביל ישוע לפתור. 

הוא חי, והוא יוכל להיות חי בנסיבות שלכם כעת!

38נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח ידחה ע"י עמו

)3"נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו." (ישעיה פרק נ"ג פסוק 

התגשמות

"אותו יום היה ערב פסח והשעה השעה הששית בערך. אמר לראשי היהודים: "הנה מלככם!" אך הללו 
צעקו: "קח, קח וצלב אותו!" אמר להם פילטוס: "האצלב את מלככם?" השיבו ראשי הכהנים: "אין לנו מלך זולתי 

)14-15הקיסר!" (יוחנן פרק י"ט פסוקים 

"בעולם היה ועל-ידיו נהיה העולם, והעולם לא הכירו. הוא בא אל שלו ואלה אשר לו לא קבלו אותו." 
)10-11(יוחנן פרק א' פסוקים 

39נבואה תנכ"ית מספר 
ישנאו את המשיח ללא סיבה

)5"רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא-גזלתי אז אשיב." (תהלים מזמור ס"ט פסוק 

התגשמות

)25"לקים את הכתוב בתורתם "שנאת חנם שנאוני". (יוחנן פרק ט"ו פסוק 

אנשים כיום שונאים את ישוע ללא סיבה. הוא היחיד שיכול להפוך את חייהם לשלמים. הוא רוצה לקחת 
אותם לגן עדן ולתת להם חיי-עולם. הוא מציע מפלט מגהינום בעולם כעת ולנצח. אך אנשים עדיין שונאים 

אותו...ללא סיבה.

40נבואה תנכ"ית מספר 
ידידיו של המשיח ינטשו אותו

)12"אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו" (תהלים מזמור ל"ח פסוק 

התגשמות

)54"הם תפסו אותו. הוליכוהו והכניסו אותו לבית הכהן הגדול וכיפא הלך אחריו מרחוק." (לוקס פרק כ"ב פסוק 

)49"אך כל מכריו, גם הנשים אשר הלכו אתו מן הגליל, עמדו מרחוק וראו את הנעשה." (לוקס פרק כ"ג פסוק 

כיפא, אחד מתלמידיו של המשיח ומחסידיו הקרובים, התכחש לו. אך לאחר מכן הוא נסלח ונהיה לאחד 
משנים העשר השליחים. הרבה אנשים כיום ,שטוענים שהם חסידיו של המשיח, מתביישים ממנו. הם לא רוצים 

להיות מזוהים איתו מפחד שיבקרו אותם. 

"כי האיש אשר אני ודברי היינו לו לחרפה, הוא יהיה לחרפה לבן-האדם כאשר יבוא בכבודו ובכבוד האב 
)26והמלאכים הקדושים." (לוקס פרק ט' פסוק 
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41נבואה תנכ"ית מספר 
אנשים יניעו את ראשם לעבר המשיח על הצלב

)8"כל-ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש." (תהלים מזמור כ"ב פסוק 

)25"ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם." (תהלים מזמור ק"ט פסוק 

התגשמות

)39"והעוברים שם גדפו אותו, הניעו ראשם." (מתי פרק כ"ז פסוק 

42נבואה תנכ"ית מספר 
חיילים הפילו גורל עבור בגדיו של המשיח

)19"יחלקו בגדי להם ועל-לבושי יפילו גורל" (תהלים מזמור כ"ב פסוק 

התגשמות

"החילים שצלבו את ישוע לקחו את בגדיו וחלקום לארבעה חלקים, חלק אחד לכל חיל. הם לקחו גם את 
הכתנת, אלא שהיא היתה ללא תפר, אריגה רצופה מלמעלה למטה. אמרו זה אל זה: "אל נא נקרע אותה, אלא נפיל 

עליה גורל למי תהיה." זה היה כדי שיתקים הכתוב:" יחלקו בגדי להם ועל-לבושי יפילו גורל", ואמנם כך עשו 
)23-24החילים." (יוחנן פרק י"ט פסוקים 

43נבואה תנכ"ית מספר 
יוצע למשיח חמץ ומרורת צמח הראש כאשר יהיה על הצלב

)22"ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ" (תהלים מזמור ס"ט פסוק 

התגשמות

)34"ונתנו לו לשתות יין מהול במרורת צמח הראש. הוא טעם, אך לא רצה לשתות." (מתי פרק כ"ז פסוק 

בדרך כלל השתמשו בערבוב של מרורת צמח הראש וחומץ על מנת לשכך את הכאב של מי שנצלב. ישוע
סירב לקבל את זה.  

44נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יזעק שאלוהים עזב אותו

)2"אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי" (תהלים מזמור כ"ב פסוק 

התגשמות

"ובערך בשעה שלוש צעק ישוע בקול גדול: "אלי, אלי, למה שבקתני?" כלומר, "אלי, אלי, למה עזבתני?" 
)46(מתי פרק כ"ז פסוק 

 עם אלוהים. אך ישוע היה צריך לשלם את המחיר של  ישוע היה בהתחברות מתמדתכאשר היה בעולם,
הניכור שלנו מאלוהים. על מנת לעשות את זה, אלוהים היה צריך לעזוב אותו. עזיבה משמעה נטישה מוחלטת. 

עכשיו אנחנו יכולים להיות מחוברים לאלוהים. 

) 5"...כי הוא אמר, "לא ארפך ולא אעזבך." (אל העברים פרק י"ג פסוק  הבטחתו לנו היא,
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 - צליבתו של המשיח כפי שנובא בכתובים היהודים4חלק 

45נבואה תנכ"ית מספר 
עצמותיו של המשיח לא ישברו

)21"שמר כל-עצמותיו אחת מהנה לא נשברה." (תהלים מזמור ל"ד פסוק 

התגשמות

"לפיכך באו החילים ושברו את השוקים של הראשון וגם של השני שנצלב אתו. כשבאו אל ישוע וראו 
שהוא כבר מת, לא שברו את שוקיו. אולם אחד החילים דקר את צדו ברמח ומיד יצאו דם ומים. זה שראה העיד - 

ועדותו נאמנה והוא יודע שהוא מדבר אמת - למען תאמינו גם אתם. הדברים האלה ארעו כדי שיתקים הכתוב: "ועצם 
)32-36לא-תשברו בו." (יוחנן פרק י"ט פסוקים 

באותה תקופה היה נהוג לשבור את רגליו של מי שנצלב על מנת לזרז את מותו, במיוחד אם למחרת היה 
יום קדוש כמו שקרה במקרה של ישוע. זה היה תקופת חג הפסח. אך ישוע כבר היה מת כתוצאה מלב שבור. 

 משה הורה לעם ישראל לא לשבור את עצמותיו של השה שהם שחטו לכבוד חג הפסח. אלף שנים לפני,
ישוע היה שה הפסח האולטימטיבי. כפי שדמו של שה הפסח הגן על עם ישראל מאויבם הרוחני, כך דמו של ישוע 

יגן עליכם מפני השטן. זה יספק חיי עולם ובזמן שאתם חיים בעולם, חיי שפע. 

)46"בבית אחד יאכל לא-תוציא מן-הבית מן-הבשר חוצה ועצם לא תשברו-בו." (שמות פרק י"ב פסוק 

46נבואה תנכ"ית מספר 
לבו של המשיח ידקר וישבר

)21"חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי." (תהלים מזמור ס"ט פסוק 

)15"כמים נשפכתי והתפרדו כל-עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי." (תהלים מזמור כ"ב פסוק 

התגשמות

)34"אולם אחד החילים דקר את צדו ברמח ומיד יצאו דם ומים." (יוחנן פרק י"ט פסוק 

המים והדם היו הוכחות רפואיות שלבו של ישוע נקרע ושהוא מת. הוא מת מלב שבור!

47נבואה תנכ"ית מספר 
צדו של המשיח ידקר

"ושפכתי על-בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר-דקרו וספדו עליו כמספד 
)10על-היחיד והמר עליו כהמר על-הבכור." (זכריה פרק י"ב פסוק 

התגשמות

)34"אולם אחד החילים דקר את צדו ברמח ומיד יצאו דם ומים." (יוחנן פרק י"ט פסוק 

)37"ועוד כתוב אחר אומר:"והביטו אליו את אשר-דקרו."" (יוחנן פרק י"ט פסוק 
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 - צליבתו של המשיח כפי שנובא בכתובים היהודים4חלק 

48נבואה תנכ"ית מספר 
הארץ תחשך כאשר המשיח ימות

)9"והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור." (עמוס פרק ח' פסוק 

התגשמות

"בערך בשעה שתים-עשרה בצהרים השתרר חשך על כל הארץ עד השעה שלוש. השמש חשכה ופרכת 
)44-45ההיכל נקרעה לשנים." (לוקס פרק כ"ג פסוקים 

49נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יקבר בקבר השייך לאיש עשיר

)9"ויתן את-רשעים קברו ואת-עשיר במתיו על לא-חמס עשה ולא מרמה בפיו." (ישעיה פרק נ"ג פסוק 

התגשמות

"לעת ערב בא איש עשיר תושב רמתים, יוסף שמו, שגם הוא נעשה לתלמיד של ישוע. הוא בא אל פילטוס 
ובקש את גופת ישוע. אז צוה פילטוס למסר אותה. יוסף לקח את הגופה, עטף אותה בסדין נקי. והניח אותה בקברו 

)57-60החדש שלו אשר חצב בסלע. לאחר שגלל אבן גדולה על פתח הקבר הלך לדרכו." (מתי פרק כ"ז פסוקים 

24



 - תחייתו של ישוע כפי שנובא בכתובים היהודים5חלק 

50נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יקום לתחיה

"שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל-אמוט. לכן שמח לבי ויגל כבודי אף-בשרי ישכן לבטח. כי לא-תעזב 
נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת. תודיעני ארח חיים שבע שמחות את-פניך נעמות בימינך נצח." (תהלים 

)8-11מזמור ט"ז פסוקים 

התגשמות

"ואלהים הקימו לתחיה בהתירו את חבלי המות, שכן המות לא היה יכול לעצר אותו. הן דוד אומר עליו: 
'שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל-אמוט. לכן שמח לבי ויגל כבודי אף-בשרי ישכן לבטח. כי לא-תעזב נפשי 

לשאול לא-תתן חסידיך לראות שחת. תודיעני ארח חיים שבע שמחות את-פניך.' אנשים אחים, אפשר לומר לכם 
בבטחון על דוד אבינו, שהוא מת וגם נקבר וקברו נמצא עמנו עד היום הזה. מכיון שהיה נביא וידע כי אלהים נשבע לו 

שבועה להושיב מפרי חלציו על כסאו, בחזותו מראש דבר על תחית המשיח - שלא נעזבה לשאול נפשו ובשרו לא 
)24-31ראה שחת." (מעשי השליחים פרק ב' פסוקים 

ישוע חי! 

51נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יוולד מחדש מן המתים כבן אלוהים

)7"אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך." (תהלים מזמור ב' פסוק 

התגשמות

"ואנחנו מבשרים לכם כי ההבטחה אשר הבטחה לאבותינו, אלהים קים אותה לנו, הבנים, בהקימו את ישוע, 
כמו שכתוב במזמור השני: 'בני אתה, אני היום ילדתיך.' ועל הקימו אותו מן המתים לבלתי שוב עוד אל שחת, כה 

אמר: 'אתן לכם חסדי דוד הנאמנים.' לכן נאמר גם במקום אחר: 'לא תתן חסידיך לראות שחת.' (מעשי השליחים פרק 
)32-35י"ג פסוקים 

"כי אל מי מהמלאכים אמר מעולם, "בני אתה אני היום ילדתיך?" ועוד, "אני אהיה-לו לאב והוא יהיה-לי 
)5לבן?" (אל העברים פרק א' פסוק 

 ישוע קם מן המתים כ"בריאה חדשה" וכישות מזן חדש שלא היה קיים בעבר. יש כאן מסתורין שנגלית.

"על כן מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו, הנה נהיו חדשות" (השניה אל הקורינתים פרק 
)17ה' פסוק 

52נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יעלה בחזרה לשמים אל אלוהים

)19"עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלוהים." (תהלים מזמור ס"ח פסוק 

התגשמות

"הוא הוציא אותם עד בית עניה, נשא את ידיו וברכם. בשעה שברך אותם נפרד מהם ונשא השמימה." (לוקס
)50-51פרק כ"ד פסוקים 
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 - תחייתו של ישוע כפי שנובא בכתובים היהודים5חלק 

53נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח יישב על כס לימינו של אלוהים

)1"לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך." (תהלים מזמור ק"י פסוק 

התגשמות

"לכן אם הוקמתם עם המשיח, שאפו לדברים אשר למעלה, אשר שם המשיח יושב לימין אלהים." (אל 
)1הקולוסים פרק ג' פסוק 

"הוא זהר כבודו וצלם עצמותו ונושא כל בדברו רב-גבורה, ולאחר שעשה טהור חטאים ישב לימין הגדלה 
)3במרומים." (אל העברים פרק א' פסוק 

"את זה הרים אלהים בימינו להיות שר ומושיע, לתת לישראל תשובה וסליחת חטאים." (מעשי השליחים 
)31פרק ה' פסוק 
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 - סכום של נבואות משיחיות6חלק 
סיכום של נבואות משיחיות תנכ"יות

נבואות על ישוע

 נבואות שישוע הגשים בלידתו, חייו, מותו, ותקומתו. תקחו כדוגמא רק את שבע עשר 300יש מעל 
 1העיקריות מביניהן. הסיכוי המשולב נגד התגשמותן של שבע העשר החזויות הללו שווה ל 

 טריליון). 1 ביליון כפול 1 ביליון כפול 480. (480,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000ל

 נבואות התגשמו בחייו של ישוע עצמו. זה מגוחך לדמיין שהנבואות הללו יתגשמו בטעות ע"י 300מעל 
 אפסים! על מנת לתת לכם רעיון מסוים על גודלו של המספר 181אדם אחד. הסיכוי שזה יקרה היא למספר עם 

העצום הזה, תחשבו על כדור עמוס באופן סולידי באלקטרונים (שניים וחצי  מיליון ביליון יוצרים קו באורך של 
אינ'ץ). דמיינו במוחכם שהכדור הזה מתרחב למידה של היקום בקוטר של כארבע ביליון שנות-אור (שנת-אור היא

 קודריליון. מתוך 600 מיל לשניה). תכפילו את זה ב186,000המרחק שהאור עובר בשנה במהירות של מעל 
המכל האלקטרונים העצום הזה, הוציאו אלקטרון אחד, "צבעו" את זה באדום והחזירו את זה למכל, וערבבו את זה

 עם אלקרטרונים אחרים למשך מאה שנה. לאחר מכן, תכסו לאדם את העיניים ושלחו אותו להוציא את בעייפות
  2האלקטרון ה"צבוע" בניסיון הראשון. בלתי אפשרי? אם אותה סיכוי, המשיח חי ומת לפי הכתובים ב"טעות".

 אם אותה סיכוי, ישוע המשיח חי, מת, קם לתחיה, וכעת חי לפי הכתובים, וכול זה בלתי אפשרי?
ב"טעות". 

) 9"הראשנות הנה-באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם." (ישעיה פרק מ"ב פסוק 
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 - נבואות היסטוריות7חלק 

54נבואה תנכ"ית מספר 
3 נבואה על העיר יריחו

"וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני יהוה אשר יקום ובנה את-העיר הזאת את-יריחו בבכרו ייסדנה 
)26ובצעירו יציב דלתיה." (יהושע פרק ו' פסוק 

התגשמות

 לפני הספירה. הנבואה הזו נבאה באופן ספציפי ש:1380 נכתב בסביבות 26יהושע פרק ו' פסוק 
) העיר יריחו תבנה מחדש1

התגשם כאשר בימיו של המלך אחאב, חיאל בנה מחדש את יריחו.
) כאשר הבנאי יניח את היסודות של יריחו החדשה שתבנה, בנו הבכור ימות.2

התגשם כאשר בנו הבכור של חיאל, אבירם, מת.
) כאשר הבנאי ירכיב את שערי העיר, בנו הצעיר ימות.3

)34התגשם כאשר בנו הצעיר של חיאל, שגוב, מת. (התגשמות הנבואה נמצאת במלכים א' פרק ט"ז פסוק 

55נבואה תנכ"ית מספר 
נבואתו של דניאל על ביאתו של המשיח לירושלים

אחד מהנבואות הכי מדהימות בדברו של אלוהים היא נבאותו של דניאל שנמצאת בדניאל פרק ט'. הנבואה
 שנה לפני שזה התרחש!500הזו מנבאת את היום המדויק שבו ישוע יכנס לירושלים על מנת שיצלב, 

דניאל ראה הרבה נבואות בחזיונות. פרק ט' מתעד איך המלאך גבריאל בא אל דניאל ומסר לו את הנבואה 
המדהימה ביותר. 

 שבועים שבהם יתרחשו מאורעות רבים. 70הוא אמר לו שלעמו של אלוהים יהיה תקופה של 

 השבועים כבר התגשמו בהיסטוריה. יש הפסקה של אלפי שנים, ואז השבוע האחרון יתגשם.70 מתוך 69
זה דבר שכיח בנבואות תנכ"יות. באופן רוחני, אנחנו נמצאים בשבוע האחרון, דהיינו חיינו כיום. 

המילה "שבוע" משמעה שבע. זה כמו לומר תריסר. התנ"ך כולה מוכיחה זאת. כאשר מדובר על שבוע, 
משמעה שבע וזה בדרך כלל מתקשר לשנים (ויקרא פרק כ"ה). דניאל חשב במונחים של תקופות של שבע שנים 

עבור כול "שבוע". 

 שבועים שהיא כבר היסטוריה ושבמהלכה התגשמו נבואות 69אנחנו הולכים להתרכז על התקופה של 
באופן על-טבעי. 

 ימים. זה מוכח בבראשית פרק ז' פסוק 360 ימים אלא 356במונחים של התנ"ך, תקופה של שנה היא לא 
 ימים. לאחר מכן, זה נותן לנו את התקופה של 150. הפסוקים הללו מאמתים שהמבול נמשך 3פרק ח' פסוק 11-

חמשה חודשים בתאריכים. 

נקודת ההתחלה לארוע הנבואי הזה בספר דניאל היא הנפקת הפקודה לבנות את ירושלים מחדש. זה כולל 
את רחובותיה, קירותיה, ותעלת מגן אשר ישמש כהגנה מפני אויביה. 

ותדע ותשכל מן-מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד-משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים ששים ושנים "
).25תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים." (דניאל פרק ט' פסוק 
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. זה היה בחודש 1נקודת ההתחלה הייתה הפקודה לבנות מחדש את העיר וזה נתנה בנחמיה פרק ב' פסוק 
 שנה,20 לפני הספירה. אם מוסיפים 465ניסן, בשנה העשרים למלכותו של המלך ארתחשסתא. הוא החל למלוך ב

 לפני הספירה = 445 לפני הספירה שזה השנה, בחודש ניסן, שבה ההכרזה התרחשה. חודש ניסן ב445מגיעים ל
 במרץ. 14

 ימים. 173,880 ימים= 360 כפול 7 שבועים כפול 69

כעת לשאר החישוב:

התגשמות

 לאחר הספירה. זה היום המדויק 32 באפריל, 6 לפני הספירה ותקבלו 445 במרץ, 14 ימים ל173,880תוסיפו 
איזה נבואה והתגשמות מדהימה!שבה ישוע רכב לתוך ירושלים בכניסתו המנצחת. 

56נבואה תנכ"ית מספר 
יחזקאל ניבא את אחת הנבואות המדהימות ביותר

יחזקאל ניבא את החודש המדויק (אולי אפילו את היום) לשובה של ישראל לארץ המובטחת לאחר גלות 
!1948 שנה. השנה שזה קרה היה ב1900של כ

 לאחר הספירה, כשלושים שנה לאחר תחייתו של ישוע, הגנרל הרומי, טיטוס, השמיד את ירושלים. 70ב
היהודים התפזרו בכל העולם. ציביליזציות שונות באו לישראל על מנת לגזול את הבטחתו של אלוהים. בתקופה 

 של המאה העשרים, היטלר ניסה להשמיד את העקבות האחרונות של היהודים מעל פני40יותר מאוחרת, בשנות ה
האדמה. 

 (במהלך תקופת החיים שלי), לאחר 1948היהודים הם העם היחיד ששרדו אלפי שנה ללא מדינה! ב
מלחמת העולם השניה וכישלונו של היטלר, היהודים שבו לארצם וייסדו מדינה חדשה ששמה ישראל. ראיתי את 

זה בטלויזיה! ראיתי את ההצבעה של האו"ם על העניין. 

אלוהים נתן את הנבואה הזו ליחזקאל באופן לא רגיל

"ואתה קח-לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר והכינתה את-פניך אליה והיתה במצור 
וצרת עליה אות היא לבית ישראל. ואתה שכב על-צדך השמאלי ושמת את-עון בית-ישראל עליו מספר הימים אשר 

תשכב עליו תשא את-עונם. ואני נתתי לך את-שני עונם למספר ימים שלש-מאות ותשעים יום ונשאת עון בית-ישראל. 
וכלית את-אלה ושכבת על-צידך הימני שנית ונשאת את-עון בית-יהודה ארבעים יום יום לשנה יום לשנה נתתיו לך." 

.)3-6(יחזקאל פרק ד' פסוקים 
 ימים (שזה 390אלוהים אמר שזה יהיה אות לישראל. הוא אמר ליחזקאל לשכב על צדו השמאלי למשך 

 שנים. 430 שנה). הסכום הכולל הוא 40 ימים (שזה מייצג 40 שנים) ואז לשכב על צדו הימיני למשך 390מייצג 
 שנים. 430זה היה אות לישראל שעונשם ימשך 

 שנות 70 לפני הספירה, העם היהודי שוחררו מבבל. אם אתם לוקחים בחשבון את 536באביב של 
 שנה של עונש 360הגלות, תראו שנשאר להם 

)430-70=360 .(
 השנים. רובם של היהודים עדיין חיו בבל, שידוע כיום כעירק360אך שום דבר התרחש לאחר סיומה של 

ואירן, והם עדיין היו העם שהדרדר. הם נכשלו בלחזור בתשובה מחוסר ציותם. 

הפתרון למיסתורין הזה נמצא בספר ויקרא פרק כ"ו. הפרק הזה מציין שעונשם של ישראל יהיה תלוי 
בציותם או בחוסר ציותם למצוותיו של אלוהים. אלוהים אמר שם שאם ישראל לא תחזור בתשובה, עונשיה יוכפלו

7.4ב
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 שנים 2,520=7 כפול 360 (7 שנה שנובא ע"י יחזקאל הוכפל ב360זה אומר שעונש מתמשך של 
 2,483.8 ימים. אם נמיר את זה לשנים של הלוח השנה שלנו, הסכום יהיה 360תנכ"יות). שנה תנכ"ית הייתה בת 

 שנים). 2,483.8= 365.25 ימים/ 907,200=360 כפול 2,520שנים. (

התגשמות

 לפני הספירה536סיומה של גלות בבל הייתה ב: 

 שנים2,483.8נחבר לזה: 

 1,947.4זה שווה: 

1  אחרי הספירה:1 לפני הספירה ל1נעשה התאמה עבור העובדה שאין שנת אפס בין 

. 1948 במאי, 14. ישראל נהייתה למדינה בתאריך 1948מאי לכן הגלות של ישראל יסתיים ב: 

היום הגדול הזה ציין את הפעם הראשונה מאז ימיו של שלמה המלך שישראל מאוחדת נהייתה למדינה 
חופשיה וריבונית בקרב אומות העולם. 

זה עוד הוכחה שאלוהים הוא מחברו של התנ"ך. 
התגשמותן של נבואות כאלה באופן הזה היא מעבר למניפולציה אנושית. זה גם מראה שישראל היא חלק 
מתוכניתו של אלוהים ושאנו חיים בימים מאוד מיוחדים; יש כאלה שקוראים לימים האלה סוף הזמנים. אנחנו לא 

יודעים מתי הדברים בעולם הזה ישתנו, מתי ישוע ישוב, או מתי כל דבר שהוא יתרחש. אך אנו יודעים שבשנת 
 מארע תנכ"י והיסטורי התרחש!1948

57נבואה תנכ"ית מספר 
נבואה שהתגשמה: הוכחה למהימנותו של התנ"ך

http://www.reasons.orgנכתב ע"י יו רוס, בעל דוקטורט, נלקח מהאתר 

התנ"ך הוא ספר יחודי בקרב כול הספרים שאי פעם נכתבו. הוא חוזה באופן מדויק ובפרוט ארועים 
 נבואות כבר 2000 נבואות מופיעות בתנ"ך. כ2500ספציפים שנים ,ואפילו מאות, לפני שהם מתרחשים. בערך 

התגשמו ללא טעויות. 
 הנבואות משתרעות לעתיד והן יכולות להתגשם ככל שהימים עוברים.) משום שהסבירות שכול 500(

אחד מן הנבואות הללו התגשם במזל היא ממוצע של פחות אחד לעשר (חושב באופן קונסרבטיבי) ומשום 
שהנבואות הללו הן לרוב עצמאיות אחת מן השנייה, ההסתברות שכול הנבואות הללו התגשמו במזל ללא טעות היא

 אפסים שכתובים אחרי זה)!2000 עם 1 (זה 102000פחות מאחד ל
אך אלוהים הוא לא היחיד שמתשמש בתחזיות של העתיד כדי לעורר את תשומת לבם של אנשים. השטן 

גם עושה זאת. הוא עושה זאת באמצעות מגדי עתידות (כמו ג'יאן דיקסון ואדגר קייס), מתווכים לעולם המתים, 
 אחוז. אף 60מעלי באוב, ואחרים. באמצעותם נאמרו  נבויים בלתי רגילים למרות שנדיר שאחד מהם היה מדויק ב

אחד מהם היה מדויק לגמרי. יתר על כן, מסרים מהשטן נכשלים בלהוות יריב שקול לפרוט של נבואות תנכ"יות 
ואף לא מכילים קריאה בלחזור בתשובה. 

. 21-22הבחינה המכרעת בישביל זיהוי נביא מאלוהים רשומה ע"י משה בספר דברים פרק י"ח פסוקים 
 אחוז בניבוייהם. אין 100לפי הקטע הזה בתנ"ך (ואחרים), נביאי אלוהים, בשונה מדובריו של השטן, מדוייקים ב

בהם טעויות. 
משום שאקונומיה לא מרשה הסבר של כול הנבואות התנכ"יות שהתשגמו, מה שיופיע עכשיו היא דיון על

מספר נבואות שמדגימות את הדרגה הגבוהה של דיוק, את טווח הקרנתן, ו/או ה"טבע העל אנושי" של הארועים 
שנחזו. גם כן, קוראים מעודדים לבחור נבואות אחרות ולבחון בזהירות את האותנטיות ההיסטורית שלהן. 
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) הנביא ישעיה חזה שכובש בשם כורש ישמיד את בבל, שניראת כביכול בלתי-חדירה, ויכניע את 1(
מצרים ביחד עם שאר העולם הנודע. אותו אדם, לפי ישעיה, יחליט לשחרר את היהודים שנמצאים בשטחו ללא דמי

 שנה לפני הולדתו 150). ישעיה ניבא את הנבואה הזו 1,13, פרק מ"ה פסוקים 28כופר (ישעיה פרק מ"ד פסוק 
 שנה לפני 80 שנה לפני שהוא בצע את הדברים הללו (הוא אכן בצע את כול הדברים הללו), ו180של כורש, 

שיהודים נלקחו לגלות. 

.)1015 ל1(סבירות של התגשמות במזל: 

 מיילים רבועים, הייתה מוקפת בחפיר ובשתי קירות שגובהן 196) בבל רבת-העצמה, ששטחה היה 2(
 רגל. הדעה הרווחת באותם ימים הייתה שאי אפשר להרוס את העיר הזו. 90 רגל ועובי כול אחת מן הקירות 330

אך שני נביאים מהתנ"ך ניבאו את חורבנה. הנביאים הללו המשיכו לאמר שאנשים יתעלמו מהריסות העיר בזמן 
שהם יעברו בתחומה, שהעיר לעולם לא תיושב שוב, ושאפילו לא יזיזו את אבניה על מנת להשתמש בהם כחומרי 

). למעשה, תיאורם הוא התיעוד הנכון של 26,43, ירמיה פרק נ"א פסוקים 17-22בניין (ישעיה פרק י"ג פסוקים 
ההיסטוריה של המצודה המפורסמת הזו. 

.)109 ל1(סבירות של התגשמות במזל=

 שנה, ירמיה ניבא את מיקומם המדויק ורצף בנייתם של תשעת פרבריה של ירושלים. הוא2600) לפני 3(
התייחס לתקופה של פרוייקט הבנייה הזו כ"ימים האחרונים", שזה התקופה שבה ישראל נולדה מחדש כאומה 

). התהליך הזו שבה ישראל נולדה מחדש נהייתה להיסטוריה 38-40בארץ ישראל (ירמיה פרק ל"א פסוקים 
 ובניית תשעת הפרברים של ירושלים התקדם באופן מדויק במקומות וברצף שנובא. 1948ב

.)1018 ל1(סבירות של התגשמות במזל=

) הנביא משה חזה (עם מעט הוספות של ירמיה וישוע) שהעם היהודי העתיק יכבש פעמיים ושהעם 4(
 שנה), ולאחר מכן ע"י ממלכה עולמית 70ילקח כעבדים בכול פעם, בפעם הראשונה ע"י הבבלים (לתקופה של 

רביעית (שאנו מכירים כאימפריה הרומית). הכובש השני, ע"פ משה, יקח את היהודים שבי למצרים בספינות על 
מנת למכור אותם או למסור אותם כעבדים לכול קצוות העולם. שני החיזויים הללו התגשמו, הראשונה התגשמה 

 לאחר הספירה. דוברו של אלוהים המשיך לאמר שהיהודים ישארו מפוזרים 70 לפני הספירה והשנייה ב607ב
בכול העולם למשך דורות רבים אך מבלי להיטמע עם העמים השונים ושיום אחד, היהודים ישובו לארץ ישראל על

; ירמיה פרק כ"ה 11-13מנת לייסד מחדש את מדינתם בפעם השנייה. (דברים פרק כ"ט; ישעיה פרק י"א פסוקים 
). 23-24 ולוקס פרק כ"א פסוקים 4-5; הושע פרק ג' פסוקים 11פסוק 

 שנות היסטוריה עד להתגשמותה השלמה-שזה בימינו. 3500ההצהרה הנבואית הזו נסחפת לאורך 

.)120 ל1(סבירות של התגשמות במזל=

) ירמיה חזה שלרמות פוריותה וגישתה לאספקת מים, ארץ אדום (שהיא חלק כיום מירדן) תהפך 5(
). תיאורו מספר 12-14; יחזקאל פרק כ"ה פסוקים 15-20לשממה עקרה ללא תושבים (ירמיה פרק מ"ט פסוקים 

באופן מדויק את ההיסטוריה של האזור הזה שהוא עכשיו עגום.

).105 ל1(סבירות של התגשמות במזל = 

 -נבואות היסטוריות7חלק 

) לפי התאור של עד הראיה, היום שבו אליהו נפרד מהעולם באופן על-טבעי נחזה פה אחד ובאופן 6(
). 11 -3מדויק ע"י קבוצה של חמישים נביאים (מלכים ב' פרק ב' פסוקים 

). 109 ל1(סבירות של התגשמות במזל = 
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היטב7( ומאומן היטב, מצויד עצום, צבא יביסו אנשים של קטנה וקבוצה יהושפט שהמלך ניבא יחזיאל (
לאדם עד על-טבעי באופן הושמדו אויביהם איך וראו מנגד עמדו וחייליו המלך שנחזה, כפי בלחימה. צורך ללא

האחרון. (דברי הימים ב' פרק כ').

). 108 ל1(סבירות של התגמשות במזל = 

) נביא אלוהים (ללא ציון של שם אך ככל הנראה שמעיה) אמר שמלך עתידי של יהודה, ששמו 8(
יאשיהו, יקח את עצמותיהם של כול כהני הבמות שעבדו עבודה זרה  תחת מלכות ירבעם מלך ישראל וישרוף 

 300). המאורע הזו התרחשה כ15-18, מלכים ב' פרק כ"ג פסוקים 2אותם על מזבחו (מלכים א' פרק י"ג פסוק 
שנה לאחר שנחזתה.

). 1013 ל1(סבירות של התגשמות במזל = 

 הנבואות הנותרות, 500בגלל העובדה שהתנ"ך מוכיח שזה דוקומנט מהימן, יש הרבה סיבות לצפות ש
שמיועדים ל"סוף הזמנים", יתגשמו. 

מי יכול לרשות לעצמו להתעלם מהארועים הללו שעתידים לקרות, אל אחת כמה וכמה לפספס את 
הברכות שאין להן גבולות שמוצעות לכול אחד שנכנע לשליטתו של מחבר התנ"ך, ישוע המשיח? (ראו את המאמר

שתאורו "חסד" על מנת לראות רשימה של ההטבות הללו). האם אדם הגיוני יגיב בקלות ראש לאזהרתו של 
אלוהים שישפוט את אלה שדוחים את מה שהם יודעים כאמת על ישוע המשיח והתנ"ך או שדוחים את תביעתו של 

ישוע על חייהם? 
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58נבואה תנכ"ית מספר 

נבואות אודות שיבתה של ישראל לאדמתה

בשנות70ב העולם. בכל (העברי) היהודי העם את ופיזרו ישראל את השמידו הרומים הספירה, לאחר
 המוקדמות, היטלר ניסה להשמיד את כול היהודים שחיו באירופה. 40 המאוחרות ו30ה

היו הם מדינה. או ארץ להם היה לא ארוכה תקופה במהלך אך עם. להיות הפסיקה לא מעולם ישראל
מפוזרים בכול אומות העולם.

)33"ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה." (ויקרא פרק כ"ו פסוק 

)27"והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה." (דברים פרק ד' פסוק 

"והפיצך יהוה בכל-העמים מקצה הארץ ועד-קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא-ידעת אתה 
)64ואבתיך עץ ואבן." (דברים פרק כ"ח פסוק 

הסיכויים להישרדותה של ישראל היו קרוב לבלתי אפשרים. מעולם לא היה חברה או קבוצה של אנשים 
ששרדו ללא מדינה! אך אלוהים ניבא לא רק את פיזורה של ישראל אך גם את איסופה מחדש!

"ושבתי את-שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את-יינם ועשו גנות ואכלו את-
פריהם. ונטעתים על-אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר יהוה אלהיך." (עמוס פרק ט' פסוקים 

14-15( 

, "ולקחתי אתכם מן-הגוים וקבצתי אתכם מכל-הארצות 24-30זה מה שנאמר ביחזקאל פרק ל"ו פסוקים 
והבאתי אתכם אל-אדמתכם. 

 "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל-גלוליכם אטהר אתכם." 25
 "ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את-לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר."26
 "ואת-רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר-בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם."27
 "וישבתם בארץ אשר נתתי לאבתיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים."28
 "והושעתי אתכם מכל טמאותיכם וקראתי אל-הדגן והרביתי אותו ולא-אתן עליכם רעב."29
 "והרביתי את-פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים." 30

ישנם עוד נבואות עמוקות כאלה כגון יחזקאל פרק ל"ז, ירמיה פרק ט"ז, ובעוד מקומות בכתובים. 

התגשמות
, יהודים החלו לשוב לארץ ישראל. אלוהים השתמש בבריטניה 20 ותחילת המאה ה19בסוף המאה ה

ובארה"ב, במהלך שני מלחמות העולם, על מנת לממש את מטרותיו. 
, 1973 ו1967, ישראל שוב נהייתה, באופן רשמי, למדינה. לאחר מכן, בשנים של 1948 במאי, 14ב

במהלך מלחמות עם שכנותיה, ישראל השתלטה מחדש על ירושלים. 
זה היה "תחילת הסוף". היה הכרחי שהארוע הזה יתרחש לפני שהמלך, או המשיח, ישוב לעולם. אני 

. 8מרגיש כאחד שנהנה מזכויות יתר משום שצפיתי בארוע הזה מתרחש בטלויזיה. הייתי רק בן 
לפי נבואות תנכ"יות על העתיד והנושא של שיבתו של המלך או המשיח, הארוע הזה הניע את "שעון סוף 

הזמנים". זה תקתק מאז!
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מגילות ים המלח - הוכחות על-טבעיות!

, התרחשה גילוי מדהים של מספר רב של מגילות עתיקות1947-1948לפני הווסדה של ישראל כמדינה ב
שבהן היו כתובות ספרים מהתנ"ך. הן הוחבאו במערות בישראל ע"י כת האיסיים. המגילות הללו היו בת יותר 

 שנה. 2000מ
הן התגלו ע"י נער רועה צאן שזרק אבן לתוך מערה שקרובה לקומראן ובמקום להפחיד איזשהו טורף, 

הוא שמע את האבן "נוקשת" באיזשהו אוביקט. הוא גילה מספר כלי-חרס יפים מלאים במגילות עתיקות. 
כתוצאה מכך, ספר ישעיה נמצאה בשלמותו ביחד עם תהלים, איוב, חבקוק, שבע ספרים תנכ"יות שלמות,

ומספר רב של מגילות חלקיות. 

תיעוד של אמונות הכת הזו גם התגלתה. הם היו מאוד נבואים והאמינו ש"סוף הזמנים" יבוא שבה תתרחש אימות 
אחרון בין "ילדי החושך" ל"ילדי האור". הם חיפשו אחר המשיח. חייהם היו חיים של התקדשות מוחלטת 
ומתמשכת לאלוהים. זה השתקף בחיי היום יום שלהם. המגילות הללו נמצאות עכשיו במוזיאון בירושלים.
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 - ביאתו השנייה של המשיח8חלק 

59נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח, המלך, יבוא לעולם בפעם השניה

זה מוערך שלכול הבטחה בתנ"ך לגבי ביאתו הראשונה של המשיח יש חמישה הבטחות לגבי ביאתו 
השנייה. 

ישוע בעצמו אמר לתלמידיו הרבה דברים על ביאתו השנייה. 

"כאשר ישב על הר הזיתים נגשו אליו התלמידים לבדם ואמרו: הגד נא לנו מתי יהיה הדבר הזה ומה הוא אות בואך 
)3וקץ העולם?" (מתי פרק כ"ד פסוק 

ישוע ענה להם ש: (מתוך מתי פרק כ"ד)
הרבה יופיעו ויאמרו שהם המלך אך הם מתחזים.1 .
יהיו מלחמות ושמועות על מלחמות.2  .
עמים ילחמו אחד בשני. 3  .
מחלות יהיו נפוצות.4  .
רעב יהיה נפוץ.5  .
רעידות אדמה יהיו נפוצות. 6  .
הרבה אנשים יבגדו אחד בשני ושנאה תהיה נפוץ. 7  .
הרבה נביאי שקר יופיעו.8  .
הרבה אנשים יאבדו את היכולת לאהוב.9  .

החדשות הטובות על המשיח יתפשט ברחבי העולם.10  .
תהיה תנועה אנטי-משיחית נפוצה בעולם שאפילו יחדור את מקדשו של אלוהים.11  .
הצרה והסבל באותם ימים תהיה בלתי נסבל עבור רבים.12  .
הזמן יהיה דומה לזמן שבו נוח נכנס לתיבה. אנשים לא יבינו שהסוף מגיע. הם ימשיכו בחייהם הרגילים מבלי13 .

לשים לב להרס ומשפט שעתידים לבוא. 

אחרי שהדברים האלה יתרחשו, המשיח ישוב לעולם על מנת לייסד את מלכותו ואת העולם החדש.

ישוע הבטיח שאלה ששייכים לו יקבלו גמול ולא יענשו כאשר הדברים האלה יתרחשו. 

התגשמות

המשיח, המלך, עדיין לא בא בפעם השנייה. אך כול הארועים שתוארו קודם מתרחשים כיום. רעידות 
אדמה מתרחשות בתדירות שיא בהיסטוריה העולמית, יותר אנשים גוועים מרעב מאשר בעבר, יותר אנשים מתים 

, התרחשו יותר מלחמות 20ממחלות מכול תקופה אחרת בהיסטוריה, ומלחמות מתרחשות באופן תמידי. במאה ה
עזות מכול תקופה אחרת בהיסטוריה.

ישוע הזהיר שאף אחד, אפילו לא המלאכים, לא ידע את היום או את השעה שבה תתרחש ביאתו השנייה. 
רק אביו שבשמיים, אלוהים, יודע את הזמן המדויק.
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60נבואה תנכ"ית מספר 
המשיח, המלך, יבוא בפעם השנייה עבור עמו שמאמינים בו.

לאחר שהוא קם מן המתים, ורגע לפני שהוא עלה השמיימה, ישוע הרגיע את עמו בכך שאמר להם שהוא 
ישוב עבורם.

)3"ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם אלי למען תהיו גם אתם באשר אני שם." (יוחנן פרק י"ד פסוק 

יש הבטחה שאומרת שהמלך, המשיח, ישוב עבור עמו ישראל

"וכך כל ישראל יושע, כמו שכתוב: 'ובא מציון גואל וישיב פשע ביעקב נאם יהוה ואני זאת בריתי אותם, כי 
)26-27אסלח לעונם.'" (רומים פרק י"א פסוקים 

יש הבטחה שאומרת שהמלך, המשיח, ישמיד את אויביו כאשר הוא ישוב

)8"ואז יתגלה הרשע אשר האדון ימית אותו ברוח פיו ויכלהו בהופעת בואו" (השניה אל התסלוניקים פרק ב' פסוק 

61נבואה תנכ"ית מספר 
מלחמה נגד ישראל

 פרק י"ד שמצהירה שבאחרית הימים כול האומות ילחמו בישראל לפני ביאתו ישנה נבואה בזכריה
השנייה של המלך, המשיח.

). "ואספתי את-כל-הגוים אל-ירושלם למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים 2-9(זכריה פרק י"ד פסוקים 
והנשים תשכבנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן-העיר: 

. ויצא יהוה ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב:3
. ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזתים אשר על-פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה4

מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו-נגבה: 
. ונסתם גיא-הרי כי-יגיע גי-הרים אל-אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך-יהודה ובא יהוה אלהי 5

כל-הקדשים עמך: 
. והיה ביום ההוא לא-יהיה אור יקרות וקפאון:6
. והיה יום-אחד הוא יודע ליהוה לא-יום ולא-לילה והיה לעת-ערב יהיה-אור:7
. והיה ביום ההוא יצאו מים-חיים מירושלם חצים אל-הים הקדמוני וחצים אל-הים האחרון בקיץ ובחרף יהיה: 8
. והיה יהוה למלך על-כל-הארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד." 9

  ):www.foryourglory.org, הלקוח מהאתר: 2000ציטוט של אמריקאי אשר מתגורר בירושלים (דצמבר 
"ידיד שחי בירושלים הזכיר לי היום שכאשר מסתכלים אל הר הזיתים מהעיר העתיקה, רואים את ההר זורם למטה

אל עמק קדרון ובחזרה למעלה אל הר המועצה הרעה שנמצאת בצדה השני. האזור הזה נושא את השם הזה כי 
לאורך ההיסטוריה, בכול פעם שירושלים הייתה תחת מצור, אויביה הכינו את תוכניות הקרב על פסגת הר המועצה

 מדבר 13הרעה. זה קרה כול פעם! כיום, מפקדת האו"ם באזור שוכנת על פסגת ההר הזה! זכריה פרק י"ב פסוק 
על איך כול האומות יסתו נגד ירושלים. איפה, אתם שואלים, הם מתאספים על מנת לקבוע את עתידה של 

ירשלים? באו"ם, שהמפקדה שלה באזור יושבת על פסגת הר המועצה הרעה!
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"אין לאן לברוח או להסתתר ממה שעתיד לבוא על העולם. זה יהיה תקופה שלא הייתה כמותה בעבר ולא יהיה 
כמוהה בעתיד. יש רק מקלט אחד - נוכחתו של אלוהים בעצמו. אנו כנראה נחווה כמה דברים לא נעימים בזמנים 

המסוכנים האלה אך יש סיבה לשמוח כי היום שבו האדון יופיע מתקרב מאוד. אם אי פעם היה זמן שחשוב 
להיות בטוחים שהמערכת היחסים שלכם עם אלוהים בטוח ונקי ושאין בלבבכם כול סממן של מרד כלפיו וכלפי 

). www.foryourglory.orgדברו, זה עכשיו!" (צטוט הלקוח מהאתר 

יש מלגאי תנ"ך שמרגישים שקיימות שלוש מלחמות של "סוף הזמנים". הם מצביעים אל הלחימה 
), שנמצאת בשטחה של בבל העתיקה, כמלחמה מספר אחת. ירמיה פרקים נ'-נ"א 2003-2006האחרונה בעירק (

מספרים על השמדתה של בבל. 
יחזקאל פרקים ל"ח-ל"ט מדברים על מלחמה מספר שתיים שמציינת איך מגוג, פרס, כוש, ופוט ילחמו 
בישראל באחרית הימים. אפשר להתחקות אחר ההיסטוריה של האומות האלה בחזרה לרוסיה ובברית שלה עם 

, מתנהלת מלחמה נגד 2006מדינות ערב רבות. אפשר להתחקות אחר השמות הללו. נכון לכתיבת הפסקה הזו ב
ישראל שמבוצעת ע"י חזבאללה, שיש לה גב מאירן (פרס). מלגאים אומרים שבסופו של דבר , יתר האומות 

האחרות שמצויינות ביחזקאל פרקים ל"ח-ל"ט יצטרפו ללחימה נגד ישראל. 
הרבה מורי נבואות מרגישים ששלום זמני שיבוצע ע"י משיח השקר, צורר המשיח, יתרחש לאחר המלחמה הזו. 
לאחר מכן תתרחש מלחמה מספר שלוש שהם אומרים תהיה מלחמת ארמגדון שיוביל לביאתו השניה של המשיח.

אני לא חושב שאנו יכולים לזהות במדויק את המלחמות שתופסות את הכותרות בימינו ולקשר אותן ללוח 
זמנים מסוים בכתובים. לאורך המאות, אנשים הפגינו שחצנות בהקשר הזה. אך אם לא נזהה את העובדה שאנו 

נמצאים בתקופות של סוף הזמנים, אנו טיפשים. 
אלוהים נותן לנו אזהרה מפכחת על העניין. "איפה בואו המבטח? הרי מאז שמתו האבות הכל ממשיך כמו 

שהיה מראשית הבריאה!" " יום יהוה כגנב יבוא. אז השמים בשאון יחלפו והיסודות יבערו ויתפרקו, והארץ 
)10, 4והמעשים אשר עליה." (השניה לפטרוס ג' פסוקים 

, רוסיה יצרה קשרים קרובים עם אומות ערביות רבות, שרבים מהן נלחמות 2006בשנים לפני וכולל 
 ביולי, שבו אני עורך את הספר הזה, ישראל נלחמת במלחמה 13בישראל בזמן כתיבת הספר הזה. ביום הזה, 

חדשה שפרצה מולה. חזבאללה, שנתמכת ע"י אירן, היא שעומדת מאחורי ההתקפות. לפי דעתם של אנשים 
מסוימים, המניע הגלוי לעין של רוסיה היא כתוצאה ממרמור מצידם על העובדה שארה"ב היא מעצמת-על היחידה 

כיום בעולם מאז נפילתה של ברית-המועצות. הם רואים במלחמה הזו הזדמנות לשוב לכוחם. 
 

www.foryourglory.org מן האתר 2000ציטוט הלקוח מאמריקאי שגר בירושלים. זה נלקח בדצמבר  
"בינתים ברוסיה, הנשיא פוטין השיב את השימוש בדגל האדום הקומוניסטי עם הפטיש והמגל וקרא 

לשימוש מחדש בסיסמאות מהתקופה של סטלין. הוא ממשיך לחזק את קשריו עם אירן ועם אומות ערביות, במיוחד
סוריה ועירק." 

, אומות אירופיות רבות אימצו עמדה חזקה נגד ישראל כשהן 2005בנוסף לאיום מרוסיה, עד לסוף 
, אירן קראה להשמדתה 2006 וראשית 2005מסכימות עם אומות ערביות רבות שקוראות לישראל "כובשים". ב

המוחלטת של ישראל. אחרים הציעו לאירופיים לקחת בחזרה את היהודים. זו דעה קדומה על-טבעית שמקורה 
בשטן עצמו. 

הרבה מהאיום הרוסי בא מהעובדה שהם נותנים טילים בעל טכנולוגיה עילית לאירן. בזמן עדכון הספר 
, אירן ממשיכה בפועל לאיים על ישראל בהשמדה מוחלטת מעל פני האדמה עם הטילים האלה. 2006הזה ב

הנה הנבואה למלחמה שמתוארת ביחזקאל ל"ח-ל"ט
 אומר,1-23יחזקאל ל"ח פסוקים 

. "ויהי דבר-יהוה אלי לאמר: 1
. "בן-אדם שים פניך אל-גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותבל והנבא עליו:2
. "ואמרת כה אמר אדני יהוה הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותבל:3
 "ושובבתיך ונתתי חחים בלחייך והוצאתי אותך ואת-כל-חילך סוסים ופרשים לבשי מכלול כלם קהל רב צנה ומגן 4

תפשי חרבות כלם:
 "פרס כוש ופוט אתם כלם מגן וכובע:5
 "גמר וכל-אגפיה בית תוגרמה ירכתי צפון ואת-כל-אגפיו עמים רבים אתך:6
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"הכן והכן לך אתה וכל-קהלך הנקהלים עליך והיית להם למשמר: 7
 "מימים רבים תפקד באחרית השנים תבוא אל-ארץ משובבת מחרב מקבצת מעמים רבים על הרי ישראל אשר-היו 8

לחרבה תמיד והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כלם:
ועלית כשאה תבוא כענן לכסות הארץ תהיה אתה וכל-אגפיך ועמים רבים אותך: "9

 " כה אמר אדני יהוה והיה ביום ההוא יעלו דברים על-לבבך וחשבת מחשבת רעה:10
 "ואמרת אעלה על-ארץ פרזות אבוא השקטים ישבי לבטח כלם ישבים באין חומה ובריח ודלתים אין להם:11
 " לשלל שלל ולבז בז להשיב ידך על-חרבות נושבת ואל-עם מאסף מגוים עשה מקנה וקנין ישבי על-טבור הארץ:12
 "שבא ודדן וסחרי תרשיש וכל-כפריה יאמרו לך הלשלל שלל אתה בא הלבז בז הקהלת קהלך לשאת כסף וזהב 13

לקחת מקנה וקנין לשלל שלל גדול:
 "לכן הנבא בן-אדם ואמרת לגוג כה אמר אדני יהוה הלוא ביום ההוא בשבת עמי ישראל לבטח תדע:14
 "ובאת ממקומך מירכתי צפון אתה ועמים רבים אתך רכבי סוסים כלם קהל גדול וחיל רב:15
 "ועלית על-עמי ישראל כענן לכסות הארץ באחרית הימים תהיה והבאותיך על-ארצי למען דעת הגוים אתי 16

בהקדשי בך לעיניהם גוג:
 "כה-אמר אדני יהוה האתה-הוא אשר-דברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים 17

להביא אתך עליהם:
 "והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על-אדמת ישראל נאם אדני יהוה תעלה חמתי באפי:18
 "ובקנאתי באש-עברתי דברתי אם-לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל:19
 "ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה וכל-הרמש הרמש על-האדמה וכל האדם אשר על-פני האדמה 20

ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל-חומה לארץ תפול:
 "וקראתי עליו לכל-הרי חרב נאם אדני יהוה חרב איש באחיו תהיה:21
 "ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל-אגפיו ועל-עמים רבים אשר 22

אתו:
 "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי-אני יהוה:23

 אומר, 1-12יחזקאל פרק ל"ט פסוקים 
 "ואתה בן-אדם הנבא על-גוג ואמרת כה אמר אדני יהוה הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותבל:1
 "ושבבתיך וששאתיך והעליתיך מירכתי צפון והבאותך על-הרי ישראל:2
 "והכיתי קשתך מיד שמאולך וחציך מיד ימינך אפיל:3
 "על-הרי ישראל תפול אתה וכל-אגפיך ועמים אשר אתך לעיט צפור כל-כנף וחית השדה נתתיך לאכלה:4
 "על-פני השדה תפול כי אני דברתי נאם אדני יהוה:5
 "ושלחתי-אש במגוג ובישבי האיים לבטח וידעו כי-אני יהוה:6
 "ואת-שם קדשי אודיע בתוך עמי ישראל ולא-אחל את שם-קדשי עוד וידעו הגוים כי-אני יהוה קדוש בישראל:7
 "הנה באה ונהיתה נאם אדני יהוה הוא היום אשר דברתי:8
 "ויצאו ישבי ערי ישראל ובערו והשיקו בנשק ומגן וצנה בקשת ובחצים ובמקל יד וברמח ובערו בהם אש שבע 9

שנים:
 "ולא-ישאו עצים מן-השדה ולא יחטבו מן-היערים כי בנשק יבערו-אש ושללו את-שלליהם ובזזו את-בזזיהם נאם 10

אדני יהוה:
 "והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום-שם קבר בישראל גי העברים קדמת הים וחסמת היא את-העברים וקברו שם את-11

גוג ואת-כל-המונו וקראו גיא המון גוג:
 "וקברום בית ישראל למען טהר את-הארץ שבעה חדשים":12

 וראינו ממקור ראשון את הקרבות העזות שמתנהלות בין המוסלמים 2006אני ואישתי ביקרנו בישראל ב
לבין תוכניתו של אלוהים עבור ישראל והעם היהודי. ראיתי ארכיולוגיה שמשתרע לזמן של מאות שנים אשר שייך

 ציוויליזציות שונות שניסו לנשל את העם היהודי מארצם המובטחת. 27ל
אלוהים נאמן למטרתו והבטחתו! אלוהים נאמן לאלה שיש מערכת יחסים קרובה עימו ולהבטחות שהוא 

הבטיח להם! אלוהים ילחם את הקרב הזה עבור ישראל. אך, אני מאמין שבנושא הזה יש שיעורים שונים עבור 
מספר קבוצות:

 לפי הנבואה בספר יחזקאל, הם יושמדו בתזמונו של אלוהים.. לאלה שמתנגדים לישראל.1
 אני מאמין שאלוהים יתערב, כפי שעשה במהלך ההיסטוריה, כאשר הישראלים יבינו את ייאושם . לישראלים.2

להתערבותו של אלוהים ולאמונם בו. 
אנחנו צריכים להיות לגמרי תלויים בישוע ובדברו כי זה בטחוננו האמיתי והיחיד בעולם כושל. .למשיחיים. 3
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62נבואה תנכ"ית מספר 
כאשר המשיח ישוב, הוא יהיה שונה מאשר עזב

יוחנן ראה אותו בחיזיון כפי שמתועד בספר התגלות

)8"אני האלף אף אני התו", נאם יהוה אלהים, "ההוה והיה ויבוא, אלהי צבאות." (התגלות פרק א' פסוק 
"פניתי לראות את הקול המדבר אלי, וכשפניתי ראיתי שבע מנורות זהב, ובין שבע המנורות כמראה בן-אדם 
עוטה מעיל עד מרגלותיו וחגור חגורת זהב על חזהו. ראשו ושערו לבנים כצמר לבן כשלג, ועיניו כשלהבת אש; רגליו
כמו נחשת נוצצת שנצרפה בכור, וקולו כקול מים רבים. ביד ימינו שבעה כוכבים; מפיו יוצאת חרב פיפיות חדה, ופניו 
כשמש המאירה בגבורתה. כאשר ראיתיו נפלתי לרגליו כמת, והוא שם את יד ימינו עלי ואמר: "אל תירא. אני הראשון

) 12-17והאחרון והחי." (ההתגלות פרק א' פסוקים 

בפעם הראשונה שהוא בא, הוא בא בדמות אדם אך הוא עדיין היה אלוהים. המטרה של ביאתו הראשונה 
הייתה להראות לאנשים כמה אלוהים אוהב אותם ולגלות להם את אישיותו. 

הוא גם בא במטרה להיצלב ולהיענש עבור חטאיכם על מנת לאפשר לכם ללכת לגן עדן.
בביאתו הראשונה, הוא הביס את אויביו הרוחניים בכך שנצלב וקם לתחייה. כתוצאה מכך, לשטן אין יותר

כוח עליו. לשטן יש כוח על אנשים אך לא על אלה שמאמינים בישוע כאדון. 
אם אתם מאמינים בישוע כאדון, אין לכם ממה לפחד במלחמות הקרבות. אלוהים יגן על אלה ששייכים 

לו. הוא אפילו הביס את המוות!

אם אתם יהודים, מוסלמים, הינדים, בודהיסטים, או מאמינים בדת אחרת, המסר הוא פשוט. אנחנו לא מנסים
לדכא את הדת שלכם. מצד שני, ישוע הביס את השטן על הצלב בשביל שתי סיבות.

. לאפשר לכם להיות במערכת יחסים קרובה ואותנטי עם אלוהים ולהנות מתקשורת עימו. 1
לתת לכם זהות חדשה, התחלה חדשה בחיים, ולהוליד אתכם לתוך בריאה חדשה שעליה לשטן אין 2  .

יותר כוח. 

ישוע קם לתחיה ואז שב לגן עדן. 
 בעולם חדש. הוא ישוב כמלך וכמנצח. בשיבתו, בביאתו השנייה הוא בא על מנת לייסד את מלכותו

הוא ישליך את אויביו לאגם האש וגיהנום ואלה שמאמינים בו ימשלו וישלטו איתו לנצח. 

"ראיתי את השמים פתוחים והנה סוס לבן והיושב עליו נקרא נאמן ואמתי; בצדק הוא שופט ולוחם. עיניו שלהבת אש,
על ראשו עטרות רבות, ויש לו שם כתוב אשר אין איש יודע אותו מלבדו. הוא לבוש בגד טבול בדם ושמו נקרא דבר 

האלהים. צבאות השמים יוצאים אחריו, רכובים על סוסים לבנים ולבושים בוץ לבן וטהור. מפיו יוצאת חרב חדה 
להכות בה את הגוים והוא ירעם בשבט ברזל. הוא דורך את גת היין של חרון אף אלהי צבאות, ועל בגדו ועל ירכו 

)11-16כתוב שם: 'מלך המלכים ואדון האדונים'." (ההתגלות פרק י"ט פסוקים 

הוא ישליך את שטן לתוך אגם האש
"והשטן אשר הדיחם השלך אל אגם האש והגפרית, אשר שם גם החיה ונביא השקר, ויענו יומם ולילה 

)10לעולמי עולמים." (ההתגלות פרק כ' פסוק 

הוא יברא שמים חדשים וארץ חדשה
"ראיתי שמים חדשים וארץ חדשה, כי השמים הראשונים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד." 

) 1(ההתגלות פרק כ"א פסוק 
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אלוהים יעשה הכול חדש וינחם את עמו
"ושמעתי קול גדול מן הכסא - אומר: "הנה משכן האלהים עם בני אדם וישכן עמהם; המה יהיו לו לעם והוא האלהים 

יהיה עמהם, וימחה כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד; גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו."

אמר היושב על הכסא: "הנני עושה הכל חדש." אמר אלי: "כתב, כי הדברים האלה נאמנים ואמתיים הם." הוסיף 
ואמר אלי: "היה נהיה. אני האלף והתו, הראשית והתכלית. אני אתן לצמא ממעין המים של החיים - חנם. המנצח יירש

את אלה ואני אהיה לו לאלהים והוא יהיה לי לבן.

אבל מוגי הלב והבלתי מאמינים, המתעבים והמרצחים, הזונים והמכשפים, עובדי האלילים וכל המשקרים - חלקם 
)3-8באגם הבוער באש וגפרית אשר הוא המות השני." (ההתגלות פרק כ"א פסוקים 

אנחנו נחיה עם המשיח, המלך, לנצח. המשיח, המלך, הוא אלוהים.

"הוא הראה לי נהר מים חיים, מבהיק כבדלח, יוצא מכסא האלהים והשה. באמצע רחוב העיר ועל שפת 
הנהר מזה ומזה - עץ חיים עושה פרות שתים-עשרה פעמים, בתתו בכל חדש וחדש את פריו, ועלה העץ למרפא 

הגוים. שום קללה לא תהיה עוד. כסא אלהים והשה יהיה בה ועבדיו ישרתוהו. הם יראו את פניו, ושמו על מצחותם. 
ולילה לא יהיה עוד ולא יצטרכו לאור מנורה ולאור שמש, כי יהוה אלהים יאיר עליהם וימלכו לעולמי עולמים." 

)1-5(ההתגלות פרק כ"ב פסוקים 
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 - סיכום ותפילה9חלק 
התחלנו את הסיפור הזה עם משל

 אומר, "לפיכך אמר: "איש אציל אחד הלך אל ארץ רחוקה לקבל סמכות למלוכה ולשוב 12לוקס פרק י"ט פסוק 
לארצו."

המלך נתן לעבדיו משאבים על מנת שהם יבנו את מלכותו.

.27, 14-17שימו לב למה שמספר אנשים אמרו למלך הזה בלוקס פרק י"ט פסוקים 

 "אולם בני ארצו שנאו אותו ושלחו משלחת אחריו, לומר: 'איננו רוצים שזה ימלך עלינו.' 14

 אחרי שקבל את המלוכה חזר (ביאתו השנייה) וצוה לקרא אליו את העבדים אשר נתן להם את הכסף, כדי לדעת 15
מה הרויח כל אחד במסחרו.

 נגש הראשון ואמר, 'אדוני, המנה שלך הכניס עשרה מנים.' 16
(העבד קיבל גמול) השיב ואמר לו, 'יפה, עבד טוב! הואיל והיית נאמן במעט מזער, היה שליט על עשר ערים.' 17

מספר אנשים לא רצו להצטרף למלכות הזה כי הם רצו לנהל את חייהם והם לא רצו להיות תחת סמכותו 
של המלך. אי אפשר להיות חלק מממלכה מבלי להיכנע למלך שלה!

 אבל את אויבי אלה, אשר אינם רוצים כי אמלך עליהם, הביאו אותם הנה והרגו אותם לפני." 27

בזמן שאתם קוראים את זה, סביר שמעט מזה או כול מזה הוא חדש עבורכם. אם אתם יהודים, אולי אתם 
יודעים שלאלוהים יש ברית מיוחדת עמכם. אמונה בישוע מביאה את הברית הזו לשלמות בחייו של יהודי. 

אם אתם מוסלמים או מאמונה אחרת, הבנתכם שהאל הבורא הוא אל שנותן ושהוא רוצה מערכת יחסים 
אישית עמכם יכולה לשנות את חייכם.

אם נשווה את הפסוק הזה עם פסוקים אחרים נראה שהפסוק הזה נכתב בהשראה אלוהית באמצעות נבואה
שהתגשמה שאין עליה עוררין. כול מה שאלוהים דורש הוא ראש פתוח ו"רצון טוב". הוא לא נוגש קשה. 

).14"כבוד לאלהים במרומים (גן עדן), ובארץ שלום על בני אדם אשר אותם רצה." (לוקס פרק ב' פסוק 

רצון טוב משמעה שאתם רוצים את האמת על אלוהים; אתם רוצים שהוא יתגלה עליכם. אלוהים, אשר 
מכיר את לבבכם ומראה את חסדו כתוצאה מה"רצון הטוב" שלכם, יתגלה עליכם. אל תבטחו במסורות תרבותיים 

וחברתיים. מסורות הן לא דרך מהימנה כדי להגיע לאמת. הן גרמו לאנשים לפספס את אלוהים. מה שנראה כאן 
היא האמת שאין עליה עוררין למהימנותה של דבר אלוהים. 

כיום בעולם יש הרבה דעות לגבי השאלה האם ישוע אכן יחזור לעולם יום אחד, מתי זה יקרה, ואיך. 
אפילו משיחיים רבים לא מסכימים אחד עם השני על הפרטים הללו. אך דבר אחד בטוח והוא שיום של דין יבוא על
כל אדם שאי פעם חי בעולם. יום הדין אולי יבוא ביום שישוע יחזור. מצד שני, אם היום הוא יום מותכם, היום הזה

יהיה יום הדין שלכם!

דבר אלוהים אומר שזה לא רצונו של אלוהים שמישהו יהיה מופרד ממנו לנצח. אלוהים סיפק את מה 
שצריך עבור הבטחון והיעד הנצחיים שלכם. ישוע שילם את המחיר האולטימטיבי לישועה הזו בכך שהוא מת עבור

חטאיכם במקומכם. העמוד הבא יראה לכם איך להתפלל כדי לקבל את המתנה הזו של חיי עולם.
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תפילה

כולנו מתחילים את חיינו כמופרדים מאלוהים

אם אתם לא בטוחים לגבי הדברים הללו, הנה איך להתפלל: "או אלוהים, אני אדם שמחפש/ת. אני רוצה 
לדעת את האמת לגביך, לגבי דברים רוחניים, ולגבי המלך, המשיח. אני רוצה שתגלה את עצמך לפניי. אני רוצה 

שתאמר לי את שמך. אני רוצה שזה יהיה דבר אישי, ולא דבר הלקוח מספר או מאדם." כעת, שפכו את לבבכם 
לפני אלוהים ותאמרו לו איך אתם באמת מרגישים. זה כולל את הספקות שלכם, פחדים, וכו'.

אם אתם חפצים להתפלל ולקבל את המלך, המשיח, וסליחה על חטאיכם, תוכלו לעשות זאת כעת: "או 
אלוהים, אני מאמין/נה ששלחת את ישוע כמלך על מנת לקחת את חיי הישנים. אני רוצה לקבל את חייו. אני רוצה 
להיוולד בחזרה למשפחתך על מנת שאוכל להתחבר איתך. אני מאמין/נה שישוע שפך את דמו עבורי. אני מאמין/נה

שכאשר הוא מת, הוא לקח את חיי הישנים עם הגזר דין שלו. אני מאמין/נה שהוא קם מן המתים על מנת לתת לי 
את חייו. אני מקבל/ת את זה בכך שאני הופך את ישוע לבוס שלי ולאדון שלי. ברגע הזה, אני מוסר/ת לישוע את 

השליטה על חיי." 

. חברותנו עם אלוהים הושב על כנו באמצעות ישוע . הוא שילם עבור חטאינו על הצלב

ההחלפה הגדולה

כל מה שהמשיח סבל על הצלב היה למענכם! החלפה גדולה נעשתה למענכם. הוא לקח את כול הקללות 
שלכם ואת הזרעים הרעים שאתם ואבותיכם זרעתם. כתוצאה מהזרעים הרעים האלה, מגיע לכם את התוצאות 

הרעות והפירות של הזרעים האלה.למרות זאת, ע"י חסד, ישוע נתן לכם באופן חופשי את כול הברכות שרק הוא 
ראוי להן. 

צלבו של ישוע וברית הדם נתן לכולנו את כול ברכותיו של אלוהים ונתן לישוע את כול הקללות והחטאים
של בני האדם. 

 "אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים  אומר,4-6ישעיה פרק נ"ג פסוקים 
ומענה. והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא-לנו. כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו 

ויהוה הפגיע בו את עון כלנו."

 מדבר על היותו אסיר ידוע לשמצה. היו שלושה צלבים 16 מתי פרק כ"ז פסוק הסיפור אודות בר-אבא.
בגלגתא. את שני הצלבים בשתי הצדדים הכינו עבור פושעים. אך האם הצלב האמצעי הוכן עבור ישוע? לא, זה 

 ישוע לקח את מקומו. ישעיה פרק נ"ג מדבר על איך ישוע לקח את מקומנו. בר-אבא.הוכן עבור 

בעמודים הבאים רשומים כמה מההחלפות העקריות שישוע עשה עבורנו על מנת שנוכל להנות מהן. 

, אל 32, אל האפסים פרק ד' פסוק 4-5(ישעיה פרק נ"ג פסוקים נסלח  על מנת שאנחנו נענש. ישוע 1
)13הקולוסים פרק ב' פסוק 

 
, 16-17, מתי פרק ח' פסוקים 4-5 (ישעיה פרק נ"ג פסוקים נרפא על מנת שאנחנו נפצע. ישוע 2

).24הראשונה לפטרוס פרק ב' פסוק 

, 10 עם צדקתו (ישעיה פרק נ"ג פסוק נהיה צדיקים עם חטאינו על מנת שאנחנו נעשה לחטא. ישוע 3
 משמעה להיות בעמדה נכונה עם אלוהים (אל הרומים פרק ג' הצדקה). 21השנייה אל הקורינתים פרק ה' פסוק 

). 10, פרק י' פסוק 6, פרק ד' פסוק 22פסוק 

. שכר החטא הוא מוות (אל הרומים לחייו על מנת שאנחנו נוכל להיות שותפים מותנו. ישוע מת את 4
). 52, יוחנן פרק ח' פסוק 9, אל העברים פרק ב' פסוק 23פרק ו' פסוק 
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, דברים13-14 (אל הגלטים פרק ג' פסוקים  הברכה על מנת שאנחנו נוכל לקבל אתלקללה. ישוע נהיה 5
).1-13, פרק כ"ח פסוקים 22-23פרק כ"א פסוקים 

חלק מהקללות הן:
התמוטטויות מנטליות ורגשיות.

מחלות חוזרות או כרוניות - במיוחד תורשתיות.
הפלות טבעיות ובעיות נשיות חוזרות.

התמוטטות של נישואין ומשפחה - נישואין לבן או בת הזוג הלא נכון.
מחסור פיננסי מתמשך, במיוחד כאשר נראה שהכנסה מספיקה.

נטייה לחוות תאונות.
התאבדויות ופטירות לא טבעיות.
התמכרויות כגון אלכוהול וסמים.

מרד כלפי בעלי סמכות.
נטיות מיניות לא טבעיות. 

היתכוננו! יישום מוחלט של כוחה של הצלב ישחרר אתכם מהקללות האלה ואחרות גם כן. 

 שלו (השנייה לקורינתים פרק ח' לשפע שלנו על מנת שנוכל להיות שותפים העוני. ישוע סבל את 6
). 8 ופרק ט' פסוק 9פסוק 

דיות זה רק מספיק, שפע זה יותר ממספיק על מנת שנוכל לברך אחרים. ישוע היה רעב, צמא, ערום, 
ובמחסור כאשר היה על הצלב. 

).35-36 (מתי פרק כ"ז פסוקים לכבודוו על מנת שנוכל להיות שותפים חרפתנ. ישוע נשא את 7
 אומר שישוע מביא בנים רבים לכבוד (לא לחרפה). 10אל העברים פרק ב' פסוק 

אנחנו יכולים לקבל את מלוא רוח הקודש. רוח הקודש מבטל את החרפה. 
התעללות מינית גורמת לבושה. 

דרך בושה, אנחנו לוקחים על עצמנו דפוסי מחשבות של עבדים.
דרך בושה, יש לנו בעיות של הערכה-עצמית. 

 לפני אלוהים האב (מתי פרק כ"ז פסוקים קבלתו על מנת שיהיה לנו את דחייתנו. ישוע סבל את 8
 אומר שאלוהים 6). אלוהים האב הסתיר את פניו מישוע ודחה אותו למעננו. אל האפסים פרק א' פסוק 45-51

קיבל אותנו. 
, להרגיש שייכות, ושהם משמעותים עבור אחרים. רק ישועאנשים צמאים להיות מקובלים ע"י אחרים

מקום השייכות.  יכול לתת את זה. קהילתו היא
ילדים זקוקים לקבלתו של אביהם. 

צריך להביע אהבה בפתיחות. 
).6גירושין גורמת לדחייה (ישעיה פרק נ"ד פסוק 

ישוע מת מלב שבור.
"על כן קבלו איש את רעהו, כשם שגם המשיח קבל אותנו לכבוד אלהים." (אל הרומים פרק ט"ו פסוק 

). 3-6). אלוהים מקבל אותנו במצב החוטא שלנו (אל האפסים פרק א' פסוקים 7

 לנצח (מתי פרק מנוכחותו של אלוהיםע"י מוות על מנת שנוכל להנות  נקרע מאלוהים האב . ישוע9
, אל הקולוסים 24, יהודה פרק א' פסוק 21-22, אל העברים פרק י' פסוקים 8, ישעיה פרק נ"ג פסוק 46כ"ז פסוק 

). 16-20, אל האפסים פרק ג' פסוקים 27פרק א' פסוק 
הצורך שלנו בבטחון רגשי סופק. 

). 8מלוא רוח הקודש זמין על מנת לתת לנו את נוכחותו של אלוהים (מעשי השליחים פרק א' פסוק 

 יחיה עם ישוע על מנת שהאדם החדש (הטבע של המשיח) נצלב. "האדם הישן" שלנו (טבע החוטא) 10
). 20, אל הגלטים פרק ב' פסוק 6בנו (אל הרומים פרק ו' פסוק 

סליחת החטאים הוא דבר מעולה, אך להיפטר מהאדם הישן הוא יותר מזה. 
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 (ישעיה פרק נ"ג, פרק  ששון ושמחה על מנת שיהיה לנוחלינו ונשא את מכאבינו. ישוע חווה את 11
). 11, פרק נ"א פסוק 10ל"ה פסוק 

פטירה של אדם אהוב, אבידה מכול סוג, אסון שתלוי ועומד, דאגה ועצב שמכריעים יכולים לגרום 
לתחושה של חוסר תקווה בחייכם ואפילו פוטנציאל להתאבדות. אך רוח הקודש מביא לנו שמחה. 

, פרק ח' 6 (אל הרומים פרק ז' פסוק בחסד עבורנו על מנת שנוכל לחיות התורה. ישוע שמר את 12
).1-3, אל הגלטים פרק ג' פסוקים 8-9, אל האפסים פרק ב' פסוקים 1-4פסוקים 

). זה מוביל 56 חיים לפי לגליזם מקדם את כוחו של הבשר (הראשונה אל הקורינתים פרק ט"ו פסוק 
לתסכול, כישלון, התמכרויות, הרשעה, והדרדרות. 

). 7, אל הפיליפים פרק ד' פסוק 5 (ישעיה פרק נ"ג פסוק משלום על מנת שנוכל להנות עונה. ישוע 13

. הוא נמכר במחיר של עבד (מתי פרק כ"ו משמעות על מנת שיהיה לנו לחסר משמעות. ישוע נהפך 14
). המחיר שאלוהים שילם עבורנו הופך אותנו לבעלי 18-19הראשונה לפטרוס פרק א' פסוקים  ,15פסוק 

משמעות.

 מהעולם הזה ומהעת הרשע שבה אנו חיים (אל הגלטים פרקשניוושע ע"העולם על מנת נשבה. ישוע 15
). העולם צלוב לנו ואנו צלובים לעולם. 14 ופרק ו' פסוק 4א' פסוק 

. מניצחון על רשע על מנת שנוכל להנות מתבוסה מידי הרשע(נראה ש) ישוע סבל  הרשע נכבש. .16

 זה פירק את השטן מנקשו והביס אותו וכול סוג של רשע שאי פעם קיים, אפילו הרשע שנראה הצלב היה מוחלט.
 אומר, "בטל14-15שבדרך עליכם. לא משנה מה מכה בכם, זה חייב להפוך לברכה. אל הקולוסים פרק ב' פסוקים 

את שטר החוב אשר היה נגדנו עד תמו והסירו בתקעו אותו בצלב. ובהפשיטו את עצמת הרשיות והשררות, הציגן 
.9 ואל הרומים פרק ו' פסוק 15-19לראוה בתהלוכת נצחונו, נצחון שהשיג בו" ראו גם מרקוס פרק ט"ז פסוקים 
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