
עשרת הדברות
1- ֹלא-יִהְיֶה לְָ אֱֹלהִים אֲחִֵרים עַל-ּפָנָי. 2-   ֹלא-תַעֲׂשֶה לְָ פֶסֶל וְכָל-ּתְמּונָה. 3 - ֹלא תִּשָׂא אֶת-ׁשֵם-יְהוָה אֱֹלהֶיָ 

לַּשָׁוְא. 4 -  זָכֹור אֶת-יֹום הַּשַּׁבָת לְַקּדְׁשֹו. 5 - ּכַּבֵד אֶת-אָבִיָ וְאֶת-אִּמֶָ. 6 - ֹלא תְִרצָח. 7 - ֹלא תִנְאָף 8-  ֹלא 
תִגְנֹב 9-  ֹלא-תַעֲנֶה בְֵרעֲָ עֵד ׁשֶָקר. 10 - ֹלא תַחְמֹד. ביום הדין תעמוד למשפט לפני אלוהים. בעיני אלוהים 

תאווה היא ניאוף. "וַאֲנִי אֹומֵר לָכֶם ׁשֶּכָל הַּמַּבִיט ּבְאִּשָׁה מִּתֹוְ ּתַאֲוָה אֵלֶיהָ ּכְבָר נָאַף אֹותָּה ּבְלִּבֹו" (מתי ה' 28). 
בעיני אלוהים שנאה היא רצח. "ּכָל הַּשֹּונֵא אֶת אָחִיו רֹוצֵחַ הּוא. וְיֹוְדעִים אַּתֶם ׁשֶּכָל רֹוצֵחַ אֵין חַּיֵי עֹולָם 

מִתְַקּיְמִים ּבֹו" (יוח"א ג' 15). האם תגיע למלכות השמים? בחן את עצמך. האם שיקרת אי-פעם, גנבת דבר 
מה, נשאת את שם ה' לשווא או הבטת מתוך תאווה?

"הֲֵרי מִי ׁשֶּמְַקּיֵם אֶת ּכָל הַּתֹוָרה וְנִכְׁשָל ּבְָדבָר אֶחָד, אָׁשֵם הּוא ּבַּכֹל" (יעקב ב' 10). האם תימצא אשם ביום 
המשפט? אם עשית את כל הדברים האלה אלוהים רואה בך שקרן, גנב, מחלל את שמו, מנאף. כתבי הקודש 
אומרים שאם אתה אשם מקומך בגיהינום. אלוהים שלח את בנו כדי לסבול ולמות על הצלב. ישוע לקח על 

עצמו את העונש שהגיע לך. "ּכִי ּכֹה אָהַב אֱֹלהִים אֶת הָעֹולָם עַד ּכִי נָתַן אֶת ּבְנֹו יְחִידֹו לְמַעַן ֹלא יֹאבַד ּכָל 
הַּמַאֲמִין ּבֹו, אֶּלָא יִנְחַל חַּיֵי עֹולָם" (יוח' ג' 16). אחר כך ישוע קם מן המתים והביס את המוות. חזור בתשובה 

היום ובטח בישוע, ואלוהים ייתן לך חיי עולם. קרא בכתבי הקודש וציית לכתוב.

דבר אלוהים 1
עלייך להיוושע.

"אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹומֵר לְָ, אִם ֹלא יִּוָלֵד אָָדם מִלְמַעְלָה, ֹלא יּוכַל לְִראֹות אֶת מַלְכּות הָאֱֹלהִים" (יוח' ג' 3).
"ּכֻּלָנּו ּכַּצֹאן ּתָעִינּו אִיׁש לְַדְרּכֹו ּפָנִינּו וַיהוָה הִפְּגִיעַ ּבֹו אֵת עֲו ֹן ּכֻּלָנּו" (ישע' נ"ג 6).
"אֲנִי יְהוָה חֵֹקר לֵב ּבֹחֵן ּכְלָיֹות  וְלָתֵת לְאִיׁש ּכְִדָרכָו ּכִפְִרי מַעֲלָלָיו" (ירמ' י"ז 10).

"אִם ֹלא ּתַחְזְרּו ּבִתְׁשּובָה, ּכֻלְכֶם ּתֹאבְדּו ּכְמֹותָם" (לוקס י"ג 3).
אינך יכול להושיע את עצמך.

"ֹלא ּבִגְלַל מַעֲׂשֵי צְָדָקה ׁשֶעָׂשִינּו הּוא הֹוׁשִיעַ אֹותָנּו, ּכִי אִם ּבְַרחֲמָיו, עַל-יְֵדי ְרחִיצַת הַּלֵָדה הַחֲָדׁשָה וְהַהִתְחַּדְׁשּות 
ּבְרּוחַ הַּקֶֹדׁש" (טיט' ג' 5).

"יֵׁש ּדֶֶרְ יָׁשָר לִפְנֵי-אִיׁש  וְאַחֲִריתָּה ּדְַרכֵי-מָוֶת" (משלי י"ד 12).
ישוע אמר: "אָמַר לֹו יֵׁשּועַ: "אֲנִי הַּדֶֶרך וְהָאֱמֶת וְהַחַּיִים. אֵין אִיׁש ּבָא אֶל הָאָב אֶּלָא ּדְַרּכִי" (יוח' י"ד 6).

"זֹאת מִּפְנֵי ׁשֶּבְמַעֲׂשֵי הַּתֹוָרה ֹלא יִצְּדַק לְפָנָיו ּכָל ּבָׂשָר ּכִי הַּתֹוָרה ַרק מְבִיאָה לִיֵדי הַּכַָרת חֵטְא" (רומ' ג' 20).
אלוהים תכנן להושיע אותך. ישוע נשא את חטאנו על הצלב כדי שנמות לחטא ונחיה למענו.

"אֲׁשֶר ּבְחַּבּוָרתֹו נְִרּפָא לָכֶם" (פטר"א ב' 24).
"הַּמָׁשִיחַ מֵת ּבְעַד חֲטָאֵינּו ... נְִקּבַר וְָקם לִתְחִּיָה ּבַּיֹום הַּשְׁלִיׁשִי" (קור"א ט"ו 4-3).

אלוהים הושיע אותך בחסדו כאשר האמנת. אינך יכול לזקוף לזכותך את הישועה משום שהיא מתנת 
אלוהים.

"הֵן ּבַחֶסֶד נֹוׁשַעְּתֶם עַל-יְֵדי הָאֱמּונָה; וְזֹאת ֹלא מִּיְֶדכֶם, ּכִי אִם מַּתְנַת אֱֹלהִים הִיא.  אֵין זֶה נֹובֵעַ מִּמַעֲׂשִים, ּכְֵדי 
ׁשֶּלֹא יִתְּגָאֶה אִיׁש" (אפס' ב' 9-8).

דבר אלוהים 2
האמן בדבר אלוהים והיוושע.

"הֵׁשִיב יֵׁשּועַ וְאָמַר לָהֶם: "זֶהּו ּפֹעַל הָאֱֹלהִים -- ׁשֶּתַאֲמִינּו ּבָזֶה אֲׁשֶר הּוא ׁשָלַח" (יוח' ו' 29).
"אָמֵן אָמֵן אֲנִי אֹומֵר לָכֶם, הַּשֹּומֵע אֶת ּדְבִָרי ּומַאֲמִין לְׁשֹולְחִי יֵׁש לֹו חַּיֵי עֹולָם וְאֵינֹו ּבָא ּבְמִׁשְּפָט ּכִי אִם עָבַר 

מִּמָוֶת לְחַּיִים" (יוח' ה' 24).
"מִי ׁשֶּיֵׁש לֹו הַּבֵן יֵׁש לֹו הַחַּיִים. מִי ׁשֶאֵין לֹו הַּבֵן אֵין לֹו הַחַּיִים. זֹאת ּכָתַבְּתִי אֲלֵיכֶם, הַּמַאֲמִינִים ּבְׁשֵם 

ּבֶן-הָאֱֹלהִים, לְמַעַן ּתְֵדעּו ׁשֶּיֵׁש לָכֶם חַּיֵי עֹולָם" (יוח"א ה' 13-12).
ספר לאחרים על ישוע.
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"ּכִי הָאִיׁש אֲׁשֶר אֲנִי ּוְדבַָרי הָיִינּו לֹו לְחְֶרּפָה, הּוא יִהְיֶה לְחְֶרּפָה לְבֶן-הָאָָדם ּכַאֲׁשֶר יָבֹוא ּבִכְבֹודֹו ּובִכְבֹוד הָאָב 
וְהַּמַלְאָכִים הַּקְדֹוׁשִים" (לוקס ט' 26).

"וְאִם אַּתָה מֹוֶדה ּבְפִיָ ׁשֶּיֵׁשּועַ הּוא הָאָדֹון ּומַאֲמִין ּבִלְבָבְָ ׁשֶאֱֹלהִים הִֵקים אֹותֹו מִן הַּמֵתִים – ּתִּוָׁשַע.  הֲֵרי ּבְלִּבֹו 
מַאֲמִין אִיׁש וְיֻצְּדַק, ּובְפִיו יֹוֶדה וְיִּוָׁשַע" (רומ' י' 10-9).

ישועה מניבה מעשים טובים.
"מַה ּתֹועֶלֶת ּבַּדָבָר אִם יֹאמַר אִיׁש, "יֵׁש לִי אֱמּונָה", וְאֵין לֹו מַעֲׂשִים? הֲתּוכַל הָאֱמּונָה לְהֹוׁשִיעֹו? (יעקב ב' 14).

"וְאָמְנָם אֱֹלהִים הּוא הַּפֹועֵל ּבָכֶם ּגַם ׁשֶּתְִרצּו וְגַם ׁשֶּתִפְעֲלּו ּכַּטֹוב ּבְעֵינָיו" (פיל' ב' 13).
"ּכָל אֶחָד מֵאִּתָנּו יִּתֵן ּדִין וְחֶׁשְּבֹון עַל עַצְמֹו לִפְנֵי אֱֹלהִים" (רומ' י"ד 12).

"וְאִם ַרע ּבְעֵינֵיכֶם לַעֲבֹד אֶת-יְהוָה ּבַחֲרּו לָכֶם הַּיֹום אֶת-מִי תַעֲבֹדּון אִם אֶת-אֱֹלהִים אֲׁשֶר-עָבְדּו אֲבֹותֵיכֶם אֲׁשֶר 
בעבר (מֵעֵבֶר) הַּנָהָר וְאִם אֶת-אֱֹלהֵי הָאֱמִֹרי אֲׁשֶר אַּתֶם יֹׁשְבִים ּבְאְַרצָם וְאָנֹכִי ּובֵיתִי נַעֲבֹד אֶת-יְהוָה" (יהוש' כ"ד 
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תכנית הישועה של אלוהים 1
השאלה הכי חשובה בחייך היא: האם תלך לגן עדן כשתמות? אלוהים אומר שכדי להגיע לגן עדן

"עֲלֵיכֶם לְהִּוָלֵד מִלְמַעְלָה" (יוח' ג' 7).
אלוהים מפרט בכתבי הקודש כיצד להיוולד מלמעלה. ראשית כול עליך להבין שהינך חוטא.

"ּכִי הַּכֹל חָטְאּו ּומְחֻּסְֵרי ּכְבֹוד אֱֹלהִים הֵּמָה" (רומ' ג' 23).
משום שאתה חוטא סופך הוא מוות.

"ּכִי ׂשְכַר הַחֵטְא הּוא מָוֶת" (רומ' ו' 23).
כלומר, ניתוק נצחי מאלוהים בגיהינום.

"ּוכְׁשֵם ׁשֶּנִגְזַר עַל ּבְנֵי אָָדם לָמּות ּפַעַם אַחַת וְאַחֲֵרי כֵן הַּמִׁשְּפָט" (עבר' ט' 27).
אבל אלוהים אהב אותך כל כך שהוא מסר את בנו יחידו, את ישוע, כדי שיישא את חטאיך וימות במקומך.

"אּולָם אֱֹלהִים מְגַּלֶה אֶת אַהֲבָתֹו אֵלֵינּו ּבְכְָ ׁשֶהַּמָׁשִיחַ מֵת ּבַעֲֵדנּו ּכַאֲׁשֶר עֹוד הָיִינּו אֲנָׁשִים חֹוטְאִים" (רומ' ה' 8).
אמנם איננו יכולים להבין כיצד, אבל אלוהים אמר שישוע נשא את חטאינו ומת במקומנו.

"הּוא מְצַּוֶה עַל ּכָל ּבְנֵי אָָדם ּבְכָל מָקֹום לַחֲזֹר ּבִתְׁשּובָה" (מה"ש י"ז 30).
חזרה בתשובה היא פנייה מחטאיך, הסכמה עם אלוהים שאתה חוטא והכרה במה שישוע עשה למעננו על 

הצלב. השאלה: "מֶה עָלַי לַעֲׂשֹות ּכְֵדי לְהִּוָׁשַע?" (מה"ש ט"ז 30).
התשובה: האמן בישוע, שנשא את חטאיך, מת במקומך, נקבר וקם מן המתים. תחייתו מן המתים היא 

הביטחון שלנו בחיי נצח. 
"אֲבָל לְאֵּלֶה אֲׁשֶר ִקּבְלּו אֹותֹו, הַּמַאֲמִינִים ּבִׁשְמֹו, נָתַן ּתֶֹקף לִהְיֹות ּבָנִים לֵאֹלהִים" (יוח' א' 12).

תכנית הישועה של אלוהים 2
"ּכֹל אֲׁשֶר-יְִקָרא ּבְׁשֵם יהוה יִּמָלֵט" (רומ' י' 13).

האמן ותיוושע. קהילה ומעשים טובים לא יושיעו אותך. זכור, רק אלוהים מושיע. תכנית הישועה של 
אלוהים היא: אתה חוטא ולכן אם לא תחזור בתשובה ותאמין שישוע מת במקומך, אתה תבלה את הנצח 
בגיהינום. אם אתה מאמין שהוא המושיע שנצלב, נקבר וקם לתחייה בעבורך, תקבל סליחת חטאים ואת 
מתנת הישועה. אם תכניתו אינה ברורה מספיק, קרא את המילים האלה שוב ושוב עד שתבין. הנפש שלך 

יקרה מעולם כולו. 
"מַה ּתֹועֶלֶת ּתִצְמַח לְאָָדם אִם יְַרוִיחַ אֶת ּכָל הָעֹולָם וְיַפְסִיד אֶת נַפְׁשֹו?" (מרק' ח' 36).

תבטיח את ישועתך. אם תאבד את נפשך, תאבד את מלכות האלוהים, ויחד אתה את הכול. אל תבטח 
ברגשות שלך משום שהם משתנים. דבוק בהבטחות אלוהים שאינן משתנות לעולם. אחרי שתיוושע ישנם 

שלושה דברים שעליך לעשות על בסיס יומיומי כדי לגדול בחייך הרוחניים. דבר ראשון, להתפלל, לדבר עם 
אלוהים. דבר שני, לקרוא בכתבי הקודש, כדי שאלוהים ידבר אליך דרכם. ודבר שלישי, לספר על אמונתך 

לאחרים, כדי שתשמש פה לאלוהים. 
"לָכֵן אַל ּתֵבֹוׁש ֹלא ּבְעֵדּות אֲדֹונֵנּו " (טימ"ב א' 8).
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"ּכָל מִי ׁשֶּיֹוֶדה ּבִי לִפְנֵי ּבְנֵי אָָדם ּגָם אֲנִי אֹוֶדה ּבֹו לִפְנֵי אָבִי ׁשֶּבַּשָׁמַיִם" (מתי י' 32).
עליך להיטבל כפי שציווה האדון ישוע. טבילה היא עדות פומבית על ישועתך. אחר כך עליך להצטרף 

לקהילה. 
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