
הסיפור
ביותר בעולם

שבו אני ואתה חייבים
להיות הדמות הראשית

היקר 



 ַוִּיַּטע ְיהָוה ֱא�ִהים ַּגן־ְבֵעֶדן ִמֶּקֶדם

 היה היה פעם מלך נפלא
שחי בארץ נפלאה

 המלך ברא בעולמנו גן נפלא
 בדיוק כמו

הארץ הנפלאה שבשמיים



❝ 

אצור אדם בדמותי
ואתן לו למלוך על הגן הנפלא 

❞

ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת־ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר  בראשית ב“ח

 המלך ברא למען האדם
אור, שמיים וארץ באופן היפה ביותר



 לאחר מכן יצר את האדם כדמותו

ואהב אותו מאוד

המלך מאוד אהב את האדם

המלך שיצר את האדם
הפקיד בידיו את הגן הנפלא

 אך אסר עליו לאכול
מפרי העץ האסור

 ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמֶּמּנּו
ִּכי ְּביֹום ֲאָכְל� ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות  בראשית ב“יז

❝ 

❞



 והאדם היה מאושר

בחיק אהבתו של המלך



......יום אחד אך



 המשרת הרשע
שבגד במלך וסולק לחושך
חזר להתרוצץ בגן הנפלא

המשרת הרשע אשר הבחין

באהבתו הגדולה של המלך לאדם

כעס מקנאה
הוא החליט להפריד בין המלך לאדם

ולהפטר מן האדם

ָאז ֻהְׁשַל� ַהַּתִּנין ַהָּגדֹול 
ַהָּנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני ַהִּנְקָרא ַמְלִׁשין ְוָׂשָטן

ַהַּמְתֶעה ֶאת ָּכל ֵּתֵבל
הּוא ֻהְׁשַל� ַאְרָצה ּוַמְלָאָכיו ֻהְׁשְלכּו ִאּתֹו

ההתגלות יב“ט



כמה הגן הזה משעמם ❞

טוב לך כאן, בגן הזה?
יש כל כך הרבה מקומות יותר נחמדים!

האם ראית את הפרי שהמלך
אסר לאכול ממנו?

אולי תרצה לטעום ממנו?
אני טעמתי ונשארתי בחיים!

אם תשמע בקולי
אהפוך אותך למלך של מקום נפלא יותר מזה

❝

❞

❝

 המרלבסוף התפתה האדם לשמוע לרשע

 לפתע נפל על



אמר המשרת הרשע לאדם

את דברי המלך וטעם מהפרי

האדם פחד המלך





האדם שחש רגשות אשמה ופחד
לא יכול עוד לחיות יותר בגן הנפלא

 

האדם עזב את המלך
והמלך הצטער מאוד

. 

. 

. 

כך נסגרו דלתות הגן הנפלא

ִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱא�ֵהיֶכם   ִּכי ִאם־ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו ַמְבּדִ
ְוַחֹּטאוֵתיֶכם ִהְסִּתירּו ָפִנים ִמֶּכם ִמְּׁשמֹוַע 

ישעיהו נט״ב



הימים חלפו והגיעה שמועה על האדם

האדם שעזב את הגן
חלה ונוטה למוות

האדם הבין שהוא אינו יכול לחיות מחוץ לגן הנפלא
ועזיבת המלך הייתה חטאו של האדם שהביא לחוליו

הוא שילם על חטאו
בכך שהפך לעבדו של החטא

תוך שיום מותו הולך ומתקרב



ַא� ְּבֵאיָבַרי ֲאִני רֹוֶאה ֹחק ַאֵחר
 ְוהּוא ִנְלָחם ֶנֶגד ַהֹחק ֶׁשְּבִׂשְכִלי

  ּוְמַׁשְעֵּבד אֹוִתי ְלֹחק ַהֵחְטא ַהּׂשֹוֵרר ְּבֵאיָבַרי

אֹוי ִלי
ָאָדם ֻאְמָלל ֶׁשְּכמֹוִתי 

 ִמי ַיִּציֵלִני ִמּגּוף ֶזה ֶׁשַהָּמֶות ּבֹו
הרומים ז"כג-כד



האדם התייאש

אך בדיוק באותו רגע
בממלכת המלך תוכננה תכנית

להחזרת האדם האובד

המלך חשב ש

בנו היחיד הוא
 המתאים ביותר להיות האחראי

לביצוע התכנית

המלך סיפר לנסיך
על העולם שמחוץ לממלכה

והסביר כמה הוא מסוכן ומסובך

 ִּכי ֹּכה ָאַהב ֱא�ִהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן ֶאת
ְנַחל ַחֵּיי עֹוָלם  יוחנן ג״טז ֶאָּלא יִ



בני היקר
הדרך בה תלך היא הדרך למוות
אתה תמות בעבור החזרת האדם?

כמובן
 אני מבטיח
 להחזיר את האדם האובד

הנסיך שהכיר היטב את חוקי הממלכה
כבר ידע מראש  שבכדי להחזיר את האדם האובד
יהיה צורך בהקרבת  קורבן

הנסיך יצא לדרכו

❝

❞

❝

❞

 ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ֹלא ֹיאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין ּבֹו 



הנסיך מצא
את האדם במקום חשוך וקר

ומסר את

דברי המלך 
ואהבתו אל האדם

הוא אמר ש

אם האדם יחזור אל המלך
המלך יסלח לו על מעשיו

ויקבלו בחזרה

 האדם שמע את בשורת הנסיך המשמחת
והודה לו



אהבתו המופלאת
ומכובדת הצילה אותי

אהבתו



 הנסיך והאדם החליטו להפיץ את הבשורה
 גם לאנשים אחרים

 הנסיך ריפא אנשים חולים ממחלתם

ולימד אותם לאהוב זה את זה

 אבל
האנשים שלא זיהו את הנסיך
שנאו אותו

הם הפשיטו אותו
 הרביצו לו

וצלבו אותו על העץ
 והרגו אותו בצורה המשפילה
והאכזרית ביותר

 להושיע כדי



 הּוא ֲאֶׁשר ֶאת ֲחָטֵאינּו
ָנָׂשא ְּבגּופֹו ַעל ָהֵעץ

 ְּכֵדי ֶׁשָּנמּות ְלַגֵּבי ַהֵחְטא 
ְוִנְחֶיה ַלְּצָדָקה

ֲאֶׁשר ְּבַחּבּוָרתֹו ִנְרָּפא ָלֶכם
אגרת כיפא הראשונה ב״כד

מאבדון 
אותם



קימה לתחייה

הן הוא שלומנו
 הוא עשה את השנים לאחד

והרס בבשרו את מחצת האיבה
אגרת שאול אל האפסים ב״יד



לפני שנעתקה נשימתו של הנסיך
הוא מסר לאדם מכתב מהמלך ואמר

אל תתעצב בעבור מותי

אני מת למען שלום העולם
ועל מנת להושיע

את האדם מהמוות

אני מת
אבל אקום לתחייה

ואחכה לך בשמיים עם אבי

אני מבקש ממך
למסור לכל אנשיי את המסר זה

❝

❞



לכבוד בני האהוב

 בני האהוב, אני שולח אליך
 את בני בכדי להחזירך

אליי בחזרה

כאשר בני ימות במקומך
לא תהיה עוד עבד חטאיך

בני האהוב, חזור לארצי
 חזור למקום בו אתה אמור

להיות תחת כנפיי
 חזור ביחד עם כל אנשיי

האחרים



בני מת בעבורך
אז חזור בתור בני

בני היקר אתה שייך לי

 ַדם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבנֹו
ְמַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ֵחְטא

אגרת יוחנן הראשונה א״ז



האדם שקרא 
את המכתב של המלך

בכה מרוב צער

באותו רגע 

נזכר האדם בדברי הנסיך 
וקם ממקומו

החזיק בשתי ידיו את מכתב המלך 

ואת צלב העץ של הנסיך



הנסיך שמת במקומי
הינו המשיח
בנו של אלוהים
ישוע



  האדם זכה בחיים חדשים בזכו

הוא הצליח לחיות את החיים חדשים

הוא יכול לדבר על אהבת אלוהים כישוע

כעת
 תורך להיות
 הגיבור

 של
הסיפור הזה!!!

קבל את ישוע
וגם אתה תוכל לחי



ת ישוע 

ות חיים חדשים!!!



אלוהים נתן את הסיפור יקר הערך זה לנו 

כי הוא אוהב אותנו מאוד

אם נאמין בישוע ונקבל את אהבתו
נוכל להיות בני אלוהים

ואז ברגע שיגיע היום שבו העולם יישפט

ישוע יושיע אותנו

אבל כל זה יקרה 

רק אם אתה תחליט לקבל 
ולהאמין בישוע

עכשיו
זו ההזדמנות להינצל!



אתה נולדת כדי לקבל אהבה



האם
ישוע באמת קם לתחייה?



ישוע קם לתחייה כפי שהבטיח.
ישוע הינו הפרי הראשון של תחייה, 
כרגע יושב לו בצד ימין של אלוהים

וכפי שהבטיח לנו 
יבוא להשיב אותנו אליו

באותו רגע 
המשרת הרשע(השטן) 

וכל הלא מאמינים יושפטו.
לכן לפני בוא היום משפט כולם צריכים 

להאמין בישוע.

ברגע שנאמין בישוע נחזור להיות בניו 
ונוכל להגיע אל המדינה המושלמת 

שבנה למענינו.



ֲאִני ָבּאִתי 
ְכֵּדי ֶשִׁיְּהיּו ָלֶהם ַחִיּים 
ּוְבֶשַׁפע ֶשִׁיְּהיּו ָלֶהם  


	복음전도지[01]
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	복음전도지[15]
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	복음전도지[19]
	복음전도지[20]
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	복음전도지[24]
	복음전도지[25]
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	복음전도지[27]
	복음전도지[28]
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