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
האם אתה בברית החדשה?
האם אתה בברית החדשה?
החוק נכתב על לב האבן של ישראל .הם לא רוצים לבצע את החוק של אלוהים.
פר יחזקאל פרק כב' פסוק כו'
ּומשַ ְבתֹותַ י הֶ עְ לִ ימּו עֵּ ינֵּיהֶ ם ,וָאֵּ חַ ל
הֹודיעּו; ִ
תֹור ִתי ,וַיְ חַ לְ לּו קָ דָ שַ י--בֵּ ין-קֹּ דֶ ש לְ חֹּ ל ל ֹּא הִ בְ ִדילּוּ ,ובֵּ ין-הַ טָ מֵּ א לְ טָ הֹור ל ֹּא ִ
"כֹּ ֲהנֶיהָ חָ ְמסּו ָ
בְ תֹוכָם“ .
ספר זכריה פרק ז' פסוק יב'
יאים הָ ִראשֹּ נִ ים; וַיְ ִהי קֶ צֶ ף גָדֹול,
ּתֹורה וְ אֶ ת-הַ ְדבָ ִרים אֲשֶ ר שָ לַח יְ הוָה צְ בָ אֹות ְברּוחֹו ,בְ יַד ,הַ נְ ִב ִ
"וְ לִ בָ ם שָ מּו שָ ִמירִ ,מ ְשמֹו ַע אֶ ת-הַ ָ
מֵּ אֵּ ת יְ הוָה צְ בָ אֹות“ .
לפיכך בברית החדשה הוא יכתוב אותה על ליבם  ,איזה ברית חדשה זאת שהכריזו עליה יחזקאל וירמיהו.
ירמיהו פרק לא' פסוק לב'
יתי
ּתֹור ִתי ְבקִ ְרבָ ם ,וְ עַל-לִ בָ ם אֶ כְ ְּתבֶ נָה; וְ הָ יִ ִ
"כִ י ז ֹּאת הַ בְ ִרית אֲשֶ ר אֶ כְ רֹּ ת אֶ ת-בֵּ ית יִ ְש ָראֵּ ל אַ ח ֲֵּרי הַ י ִָמים הָ הֵּ ם ,נְ ֻאם-יְ הוָה ,נָתַ ִּתי אֶ תָ -
לָהֶ ם לֵּאֹלהִ ים ,וְ הֵּ מָ ה יִ הְ יּו-לִ י לְ ָעם“ .
יחזקאל פרק לו' פסוקים כו' עד כז'
" וְ נָתַ ִּתי ָלכֶם לֵּב חָ דָ ש ,וְ רּוחַ חֲדָ שָ ה אֶ ּתֵּ ן בְ קִ ְרבְ כֶם; ַוה ֲִסרֹּ ִתי אֶ ת-לֵּב הָ אֶ בֶ ןִ ,מבְ שַ ְרכֶם ,וְ נָתַ ִּתי ָלכֶם ,לֵּב בָ שָ ר .וְ אֶ ת-רּוחִ י ,אֶ ּתֵּ ן
ּומ ְש ָפטַ י ִּת ְש ְמרּוַ ,וע ֲִשיתֶ ם“ .
יתי ,אֵּ ת אֲשֶ ר-בְ חֻקַ י ּתֵּ לֵּכּוִ ,
בְ קִ ְרבְ כֶם; וְ ע ִָש ִ
התורה נכתבה על ליבנו אומר שאנו רוצים לשמור אותה .לכן ,להיות בברית החדשה זה אומר שאתה מבקש לקיים את החוק של
האלוהים.
תהילים פרק מ' פסוק ט'
תֹור ְתָך ,בְ תֹוְך מֵּ ָעי“ .
" ַלעֲשֹותְ -רצֹונְ ָך ֱאֹלהַ י חָ פָצְ ִּתי; וְ ָ
ישעיהו פרק מא' פסוק ז'

ּומגִ דֻפֹּ תָ ם אַ לּ-תֵּ חָ ּתּו.
ּתֹור ִתי בְ לִ בָ ם :אַ לִּ -ת ְיראּו חֶ ְרפַת אֱנֹושִ ,
"ש ְמעּו אֵּ לַי יֹּ ְד ֵּעי צֶ דֶ קַ ,עם ָ
ִ
האם הינך בבית חדשה?
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.
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