להלן טקסט ישיר המלווה לימוד המועבר בסרטון וידאו ,יחד עם עזרי הוראה כגון ,שקופיות ,כתוביות ,אמצעים גרפיים
אחרים הבאים כדי לאייר את החומרים המוצגים במקומות מסוימים יכול להיות שהחומר הכתוב אינו עוקב במלואו אחר הצליל
ויתכנו שיבושים בהתאמה ביניהם.
בנוסף,עשויות להיות שגיאות דקדוקיות שאינן מקובלות בעבודות ספרותיות.
אנו מעודדים את הצופים של סרטון להמשיך ולעקוב אחר ההשלמות הכתובות כפי שמוצעות להלן

מצווה חדשה
ספר יוחנן  13פסוקים 34-35
ִמצְ וָה חֲדָ שָ ה אֲנִ י נֹ תֵ ן ָלכֶם אֲשֶ ר ְתאֵ הֲבּו ִאטש אֶ ת־אָ חִ יו ַּכאֲשֶ ר אָ הַּ בְ ִתי אֶ ְתכֶם כֵן גַּם־אַּ תֶ ם ִאיש אֶ ת־אָ ִחיו תֶ אֱהָ בּון׃  35בָ ז ֹאת י ְֵדעּו
ֻכלָם כִ י תַּ לְ ִמ ִידים אַּ תֶ ם לִ י ִת ְשכֹ ן אַּ הֲבָ ה בֵ ינֵיכֶם׃
הרבה טוענים כי כאן ישוע מעניק לנו מצווה חדשהץ האומנם או הוא רק חוזר על מצוות קיימות כבר מהתורה או שפשוט זוהי הפעם הראשונה שהוא
מרביץ תורה בתלמידיו?
ספר יוחנן  13פסוקים 34-35

ִמצְ וָה חֲדָ שָ ה אֲנִ י נֹ תֵ ן ָלכֶם אֲשֶ ר ְתאֵ הֲבּו ִאטש אֶ ת־אָ חִ יו ַּכאֲשֶ ר אָ הַּ בְ ִתי אֶ ְתכֶם כֵן גַּם־אַּ תֶ ם ִאיש אֶ ת־אָ ִחיו תֶ אֱהָ בּון׃  35בָ ז ֹאת י ְֵדעּו
ֻכלָם כִ י תַּ לְ ִמ ִידים אַּ תֶ ם לִ י ִת ְשכֹ ן אַּ הֲבָ ה בֵ ינֵיכֶם׃
זה גם המקום שבו ישוע מסביר את מה שהוא קורא הפקודה השנייה הגדולה ביותר שלו.
מתי פרק  22פסוקים 37-40
ַּוי ֹאמֶ ר יֵשּו ַּע אֵ לָיו וְ אָ הַּ בְ תָ אֵ ת יְ הוָה אֱֹלהֶ יָך בְ כָל־לְ בָ בְ ָך ּובְ כָל־נַּפְ ְשָך ּובְ ָכל־מַּ דָ עֶָך׃  38ז ֹאת ִהיא הַּ ִמצְ וָה הַּ גְ דולָה וְ הָ ִראשונָה׃ 39
יאים׃
תורה וְ הַּ נְ ִב ִ
וְ הַּ שֵ נִ ית דומָ ה לָּה וְ אָ הַּ בְ תָ לְ ֵרעֲָך כָמוָך׃  40בִ ְשתֵ י הַּ ִמצְ ות הָ אֵ לֶה ְתלּויָה כָל־הַּ ָ
אז איפה אנחנו מוצאים בפקודה זו בכתבי הקודש?
ספר ויקרא פרק יט' פסוק יח'
ל ֹאִ -תקֹ ם וְ ל ֹאִ -תטֹ ר אֶ ת-בְ נֵי ַּעמֶ ָך ,וְ אָ הַּ בְ תָ לְ ֵרעֲָך כָמוָך :אֲנִ י ,יְ הוָה.
אז היה ישוע נותן פקודה חדשה? ברור שלא .זה ממש כאן בספר ויקרא.
אם אנו אומרים שישוע נתן מצווה דשה אזי אנו הופכים אותו לחוטא ,כי הוא הוסיף בניגוד למצווה משהו על התורה עצמה בניגוד לפרק ד' בספר דברים
ספר דברים פרק ד' פסוק ב'
ל ֹא תֹ ִספּו ,עַּל-הַּ דָ בָ ר אֲשֶ ר אָ נֹ כִ י ְמצַּ ּוֶה אֶ ְתכֶם ,וְ ל ֹא ִתגְ ְרעּוִ ,ממֶ נּו--לִ ְשמֹ ר ,אֶ תִ -מצְ ו ת יְ הוָה אֱֹלהֵ יכֶםֲ ,אשֶ ר אָ נֹ כִ יְ ,מצַּ ּוֶה אֶ ְתכֶם.
לאמור שישוע הוסיף פקוד ה חדשה זוהי הכרזה עליו כחוטא וכתוצאה מכך לא יוכל להיות המושיע (עליו להיות ללא רבב בעצמו) .המצווה הייתה קיימת
וישוע הציג אותה מחדש בפעם הראשונה לקהל שלו .
בדיוק כפי שמורה מלמד בפעם הראשונה חומר חדש .החומר עבור העולם אינו חדש אבל עבור הכיתה שטרם נחשפה אליו הוא יהיה חדש .באותו האופן
ישוע מציע חומר ישן מוכר בפעם הראשונה לתלמידים שלו.
אז המשיח שלך הוא חוטא או מורה דגול של התורה?
רק מחשבה

כדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת www.testeverything.net
אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם ,חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל.
שלום
שלום ומי ייתן ויהוה יברך אותך בעודך הולך בדברי האלוהים.
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
#TWITTER: www.twitter.com/119Ministries

