 .1נהג המכונית

 .2האסיר

 .3הצנחן החופשי

נהג מכונית יום אחד נעצר על ידי שוטר .הוא
היה נהג טוב וכמה שהוא ידע לא עשה שום
דבר לא נכון.

אדם חף מפשע ניגש לשופט והתנדב להיות הוצא
להורג במקום רוצח מורשע .השופט הסכים .במחרת
השופט אמר לאסיר שיש לו החלטה לעשות.

צנחנים חופשים מראים את אמונתם במצנח
כשקופצים מהמטוס.

השוטר אמר לו :עצרתי אותך כי נסעת 60

באזור בית ספר .היו שם עשרה שלטי הזהרה
על הגבלת מהירות ל 15-ואתה התעלמת
מכולם.

"אדם חף מפשע הוצא להורג במקומך .אם תקבל את
תשלומו עבור הפשע שלך ,אתה חופשי ללכת .אם לא
תקבל את תשלומו ,אתה יוצא להורג עבור פשעך.
במה אתה בוחר?“

כמו שנהג המכונית קיבל עשרה שלטי הזהרה,
א-להים נתן לנו עשרה שלטי הזהרה ברורים
בהר סיני .הם עשרת הדיברות הנמצאים
בתנ"ך.

ישוע המשיח ,בן הא-להים היה חף מפשע ,אך נתן את
חייו ברצונו החופשי כדי לשלם עבור חטאיך וחטאיי.
)כי-שכר החטא הוא המוות( אחרי שלושה ימים הוא קם
מן המתים.

האם פעם נתת עדות שקר ,או גנבת משהו או
השתמשת בשם השם לשווא? אם אתה כמוני
התשובה היא "כן".

יח
שַׁ
אַה ָבתוֹ ֵאלֵינוּ ,כִּי ַה ָמּ ִ
לֹהים ֶאתֲ -
ַבּזֹאת הוֹדִי ַע ָה ֱאִ -
יוֹתנוּ עוֹד ַח ָטּ ִ
ֵמת ַבּ ֲעדֵנוּ ִבּ ְה ֵ
אים .אגרת אל הרומים ה'8 ,

תשמע את דברי יעקוב בכתבי הקודש:

ֵשׁוּע
יח י ַ
שַׁ
לֹהים ִהיא ַחיֵּי ָהעוֹלָם ַבּ ָמּ ִ
ַמ ְתּנַת ֶח ֶסד ֱאִ -
ֲ
אדֹנֵנוּ .אגרת אל הרומים ו' 23 ,ב

ָבר
ְשׁל ְבּד ָ
ְקיֵּם ֶאת-כָּלַ -התּוֹרָה וְִנכ ַ
שׁר י ַ
כִּי ִאישׁ ֲא ֶ
אָשׁם ְ
ֶא ָחד ,הוּא אָשֹׁם ַ
בּ ֻכלָּם .אגרת יעקוב ב'10 ,

בעקבות המוות של ישוע במקומך יש לך שתי
אפשרויות:

יעקוב כותב שחטאנו ואנחנו אשמים על העברת
התורה כולה ,כולל ניאוף ,גילוי עריות ורצח ,גם
כי עברנו על מצווה אחת בלבד.

תקבל גם סליחת חטאיך וגם חיי העולם כשאתה
מתחרט על חטאיך ,שואף ללכת בדרך הישר ונותן את
אימונך לישוע כאדון )מעשי השליחים כ'(21 ,

כִּי-שׂכַר ַה ֵח ְטא הוּא ַה ָמּוֶת) .גירוש לגיהינום כי
א-להים לא יכול לסבול חטא בנוכחותו( .אגרת אל

או

הרומים ו' 23 ,א

אם זה סוף הסיפור ,אז אין תקווה בשבילינו...

תדחה גם סליחת חטאיך וגם חיי העולם כשאתה נותן
את אימונך למישהו או משהו אחר שונה מישוע כדי
להתקבל בפני הא-להים וכך אתה נושא את עוונך
ותקבל את שכרך עבור עברת החוק האלוהי.
ַא ִמין ַבּ ֵבּן
שׁר לֹא י ֲ
ַא ֶ
ָמים; ו ֲ
כָּלַ -ה ַמּ ֲא ִמין ַבּ ֵבּן יֵּש-לוֹ ַחיֵּי עוֹל ִ
ִשׁכֹּן ָעלָיו.
לֹהים י ְ
ְאה ַחיִּים ,כִּי ִאםֲ -חרוֹן ֱאִ -
לֹא יִר ֶ
הבשורה על-פי יוחנן ג'36 ,
כשאתה יודע על ישוע זה לא אומר שאתה מאמין בו...

חסידי ישוע מראים את אמונתם בו כשרוח הא-
להים משנה את מחשבותיהם ואת
תשוקותיהם.
ָשה הוּא;
יחְ ,בּרִיאָה ֲחד ָ
שַׁ
שׁהוּא ַב ָמּ ִ
וּבכֵן ִמי ֶ
ְ
ְח ָ
ִהיָה ל ָ
ְהנֵּה ַהכֹּל נ ְ
ָברוֹ ו ִ
ְשׁנוֹת ע ָ
ַהי ָ
דשׁ .אגרת
פולוס השנייה אל הקורינתים ה'17 ,

ְרוּח
ָת ִתּי ָלכֶם לֵב ָחדָשׁ ,ו ַ
א-להיהם אומר” :וְנ ַ
ְבּכֶם .יחזקאל ל“ו26 ,
ָשׁה ֶא ֵתּן ְבּ ִקר ְ
ֲחד ָ
כמו שכניסה למוסך לא יהפוך אותך למכונאי,
התחברות לכנסיה לא יעשה ממך איש מאמין
וחסיד ישוע.
אם תרצה לקבל את סליחת חטאיך מול
אלוהים ומתנת חיי העולם תשקול תפילה כזו:
"ישוע ,אני מאמין אתה שילמת את עונשי עבור
חטאיי כשמתת על הצלב וקמת מהמתים .אני
רוצה לסור מחטאיי ושמה את אמוני בך כאדוני.
אני מוכן ברצוני ללכת אחריך מעכשיו ועד סוף
חיי .תודה על מתנת חיי העולם .אמן“.
ִמּלֵט.
שׁם-ה' י ָ
ִקרָא ְב ֵ
שׁר-י ְ
כִּי-כֹל ֲא ֶ
אגרת אל הרומים י'13 ,

התשוקה של חסידי ישוע האמיתיים היא:
ְה ְת ַהלֵּך כַּטּוֹב ְבּעֵינֵי ָהאָדוֹן וּ ְכ ָכל-רְצוֹנוֹ וְַלעֲשׂוֹת
לִ
לֹהים.
ֲשׂה טוֹב וְִלרְבוֹת ְבּ ַד ַעת ֱאִ -
ְפּרִי ְבּכָלַ -מע ֶ
אגרת אל הקולוסים י'1 ,
__________________________________

-אפשר להוריד את המסר הזה בחינם ב
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1. The Driver

2. The Convict

3. The Skydiver

A driver was once stopped by a police
officer. He was a good driver and as far as
he knew he had done nothing wrong.

An innocent man approached a judge and
volunteered to be executed in the place of a
convicted murderer. The judge consented. The
next day the judge told the convict he had a
decision to make.

Skydivers demonstrate their belief in
their parachutes when they jump from the
plane.

The police officer said, “I pulled you
over because you were going 60 through
a school zone. There were ten warning
signs that the speed limit was 15 and you
ignored them all.”
Just like the driver had ten warning
signs, God has given us ten clear warning
signs in the Bible. They are called the Ten
Commandments.
Have you ever told a lie, stolen
something or used God’s name as a curse
word? If you’re like me the answer is ‘yes’.

“An innocent man has been put to death in your
place. If you will accept his payment for your
crime, you are free to go. If you will not accept
his payment, you will be executed for your crime.
Which do you choose?”
Jesus Christ, the Son of God, was sinless but
voluntarily gave his life to pay the penalty for
your sins and mine. (God’s judgment for our sin
is death). Three days later he rose from the dead.



God showed his great love for us by sending
Jesus to die for us while we were still sinners.
Romans 5:8



Listen to what the Bible says:
Whoever keeps the whole law and yet
stumbles at just one point is guilty of
breaking all of it. James 2:10

God is saying that by breaking one
Commandment we have sinned and will
be held accountable for breaking all of
them, including adultery and murder.


God’s judgment for our sin is death.
(Banishment to hell because He will
not allow sin in His presence).
Romans 6:23a

If the story ends here, there is no hope
for us…



The gift of God is eternal life in Christ Jesus
our Lord. Romans 6:23b

As a result of Jesus’ death in your place, you
have two choices:
Receive both God’s pardon for your sins and
eternal life by repenting (sensing your sinfulness
and desiring to turn from it) and placing your
trust in the Lord Jesus.

Followers of Jesus demonstrate their
belief in Him when God’s Spirit changes
their thoughts and desires.



If anyone is in Christ, he is a new
creation; the old has gone, the new
has come! 2 Corinthians 5:17



God says, “I will give you a new heart
and put a new spirit in you.”
Ezekiel 36:26

Just as entering a garage won’t make
you a mechanic, attending a church won’t
make you a Christian.
If you would like to receive God’s
pardon for your sins and the gift of eternal
life, consider a prayer like this:
“Jesus, I believe you paid the penalty for
my sins when you died on the cross and
rose from the dead. I want to turn from my
sins and place my trust in you as my Lord.
I am willing to follow you the rest of my
life. Thank you for the gift of eternal life.
Amen.”


OR
Reject both God’s pardon for your sins and
eternal life by trusting in anyone or anything
other than Jesus to make you acceptable to God,
thus bearing the penalty for breaking God’s law
yourself.


Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever rejects the Son of God will not
see life, for God's wrath remains on him.
John 3:36

Knowing about Jesus doesn’t mean you believe
in Jesus…

Anyone who calls on the name of the
Lord will be saved. Romans 10:13
The desire of real followers of Jesus is to:



Live a life worthy of the Lord, pleasing
Him in every way, bearing fruit in
every good work, and growing in the
knowledge of God. Colossians 1:10
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