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אלוהים באהבתו מציע

  כי כה אהב אלוהים את העולם
 עד כי נתן את בנו יחידו
 למען לא יאבד
 כל המאמין בו
 .אלא ינחל חיי עולם

כתבי הקודש   .  יוחנן ג, 16

פסוק-יסוד זה מכתבי הקודש 

מבטא באופן ברור וזך כבדולח

את כל בשורת האלוהים.



זוהי בשורה אישית לך!

 חמלה שאין גדולה ממנה 
 מחיר שאין גבוה ממנו 

 הישועה הגדולה ביותר שהוצעה אי פעם 
 מספר חובק-כול ותנאי שאין פשוט ממנו 

 המתנה הטובה מכל מתנה אפשרית

הבשורה המובאת בכתבי הקודש 

היא אכן בשורה משמחת לכל מי שמוכן 

לבחון את עצמו בכנות לאורה.



כי כה אהב אלוהים את העולם ...

מילים אלה מגלות לנו עד כמה אלוהים משתוקק לברואיו. 

ליבנו מלא השתאות לנוכח אהבת אלוהים הבלתי נתפסת,

האלוהים שאותו לא כיבדנו, שממנו התעלמנו ושפגענו בו.

ובכל זאת הוא עשה את הצעד הראשון להושיע את 

האובדים.

... עד כי נתן את בנו יחידו ...

זה היה המחיר ששילם אלוהים באהבתו: 

ישוע המשיח – מתנתו שאין ערוך לה.

ישוע המשיח, הוא ההוכחה לאהבתו של אלוהי הצדק. 

הוא שלח את בנו אהובו לעולם כדי שימות על הצלב. 

כך הושיט אלוהינו האוהב עזרה לאובדים! 

איזו חמלה!



למען לא יאבד ...

במילים אלה אלוהים מביע את הגורל הנורא

של הדוחים את מתנתו: 

הם יאבדו לנצח בחשכה ובייסורים, 

רחוקים מנוכחות אלוהים, 'במקום אשר תולעתם אינה מתה 

והאש אינה נכבית'.
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אנא, שלא תהיה כאן אי-הבנה: 

בשורת אלוהים איננה מאיימת. 

אלוהים איננו רוצה שחוטאים ימותו, 

אלא שיחזרו בתשובה.

היינו חוטאים לאמת אילו שתקנו 

באשר לאזהרתו החמורה של אלוהים, 

שבני אדם אכן עלולים להיות נידונים לאבדון.



כל המאמין בו ...

מילים אלה מופנות לכל אדם ללא יוצא מן הכלל. 

במקום המילים 'כל המאמין' תוכל להציב את שמך. 

מה עלינו לעשות כדי להיות נידונים לאבדון? לא כלום!

אבל כדי להיוושע עלינו להגיב בחיוב!

אלוהים אינו דורש מעשים טובים; 

הוא מצווה עלינו להאמין באופן אישי בבנו ישוע המשיח, 

שסבל במקומנו את העונש שקבע אלוהים על חטאינו.

אם אתה נענה לפנייתו, הוא יושיע אותך מעונש נצחי 

ויתן לך חיי נצח במלואם.



... אלא ינחל חיי עולם

אין מדובר כאן ב'להצליח בחיים', או 'ליהנות מן החיים' – 

שהרי אלה הישגים דלים ביותר. 

מילים אלה פירושן חיי נצח במלוא האושר עם ישוע המשיח.

כך מתואר הדבר בכתבי הקודש:

'כי שכר החטא הוא מוות,
אבל מתנתו של אלוהים 

היא חיי עולם במשיח ישוע'.   

מי שיש לו הבן יש לו החיים'.

כתבי הקודש  .  רומים ו, 23;  הראשונה ליוחנן ה, 12

מתי מתחילים חיי הנצח?

מיד כשאתה מאמין במושיע ישוע המשיח, 

ומתוודה לפני אלוהים מכל לבך על חטאיך.

זה יכול לקרות כאן ועכשיו!
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'בזאת היא האהבה,

לא שאנחנו אהבנו את אלוהים,

אלא שהוא אהב אותנו ושלח את בנו

להיות כפרה על חטאינו'.

כתבי הקודש  .  הראשונה ליוחנן ד, 10

קרא את כתבי הקודש – דבר אלוהים!
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