
 
  גרפיים כגון,   שקופיות, כתוביות,  אמצעים הוראה עזרי עם וידאו, יחד בסרטון המועבר לימוד המלווה ישיר טקסט להלן

 הצליל אחר במלואו עוקב אינו הכתוב שהחומר להיות יכול מסוימים במקומות המוצגים החומרים את לאייר כדי הבאים אחרים

 ביניהם.  בהתאמה שיבושים ויתכנו

. ספרותיות בעבודות מקובלות שאינן דקדוקיות שגיאות להיות  בנוסף,עשויות  

להלן שמוצעות כפי הכתובות ההשלמות אחר ולעקוב להמשיך סרטון של הצופים את מעודדים אנו  

 

 האם אתה בברית החדשה?

 ?האם אתה בברית החדשה

 .אלוהיםהם לא רוצים לבצע את החוק של . החוק נכתב על לב האבן של ישראל

 פר יחזקאל פרק כב' פסוק כו'

ֲהֶניָה ָחְמסּו תֹוָרִתי, ַוְיַחְללּו ָקָדַשי ין--"כֹּ ין-בֵּ ֹּא ִהְבִדילּו, ּובֵּ ל ל ֶדש ְלחֹּ ַחל -קֹּ ינֵּיֶהם, ָואֵּ ֹּא הֹוִדיעּו; ּוִמַשְבתֹוַתי ֶהְעִלימּו עֵּ א ְלָטהֹור ל ַהָטמֵּ

 “ְבתֹוָכם. 

 ספר זכריה פרק ז' פסוק יב'

ִנים; ַוְיִהי ֶקֶצף ָגדֹול, -ַהּתֹוָרה ְוֶאת-"ְוִלָבם ָשמּו ָשִמיר, ִמְשמֹוַע ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶשר ָשַלח ְיהָוה ְצָבאֹות ְברּוחֹו, ְבַיד, ַהְנִביִאים ָהִראשֹּ

ת ְיהָוה ְצָבאֹות.  אֵּ  “מֵּ

 שהכריזו עליה יחזקאל וירמיהו.לפיכך בברית החדשה הוא יכתוב אותה על ליבם , איזה ברית חדשה זאת 

 ירמיהו פרק לא' פסוק לב'

ת ֶאת ֹּאת ַהְבִרית ֲאֶשר ֶאְכרֹּ ם, ְנֻאם-"ִכי ז י ַהָיִמים ָההֵּ ל ַאֲחרֵּ ית ִיְשָראֵּ ִלָבם ֶאְכְּתֶבָנה; ְוָהִייִתי -ּתֹוָרִתי ְבִקְרָבם, ְוַעל-ְיהָוה, ָנַתִּתי ֶאת-בֵּ

ָמה ִיְהיּו אֹלִהים, ְוהֵּ  “ִלי ְלָעם. -ָלֶהם לֵּ

 יחזקאל פרק לו' פסוקים כו' עד כז'

ִתי ֶאת ן ְבִקְרְבֶכם; ַוֲהִסרֹּ ב ָחָדש, ְורּוַח ֲחָדָשה ֶאּתֵּ ב ָבָשר. ְוֶאת-" ְוָנַתִּתי ָלֶכם לֵּ ב ָהֶאֶבן, ִמְבַשְרֶכם, ְוָנַתִּתי ָלֶכם, לֵּ ן -לֵּ רּוִחי, ֶאּתֵּ

ת ֲאֶשר כּו, ּוִמְשָפַטי ִּתְשְמרּו, ַוֲעִשיֶתם. בְ -ְבִקְרְבֶכם; ְוָעִשיִתי, אֵּ לֵּ  “ֻחַקי ּתֵּ

להיות בברית החדשה זה אומר שאתה מבקש לקיים את החוק של . לכן, התורה נכתבה על ליבנו אומר שאנו רוצים לשמור אותה

 .האלוהים

 תהילים פרק מ' פסוק ט'

ָעי. ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ָחָפְצִּתי;  ְותֹוָרְתָך, ְבת-"ַלֲעשֹות  “ֹוְך מֵּ

 ישעיהו פרק מא' פסוק ז'



י ֶצֶדק, ַעם ּתֹוָרִתי ְבִלָבם: ְדעֵּ ַלי יֹּ ָתם ַאל-ַאל  "ִשְמעּו אֵּ ָחּתּו. -ִּתיְראּו ֶחְרַפת ֱאנֹוש, ּוִמִגֻדפֹּ  ּתֵּ

 האם הינך בבית חדשה?

 רק מחשבה 

  www.testeverything.netכדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת 

 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  

www.twitter.com/119Ministries: TWITTER# 
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