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

ישעיהו נביא שקר
ישעיהו פרק מ' פסוק 8
"יָבֵ ׁש חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ ְּודבַ ר־אֱֹלהֵ ינּו יָקּום לְ עֹולָם׃ "
מה היה דבר ה' אל ישעיהו ?
זה היה הכל מה שדיבר ה' אח ישעיהו באותו הזמן ,כולל המצוות אותם ציווה אותו ה'.
ישעיהו מצהיר שכל דברי ה' שדיבר עד לנקודה זו ,הם נצחיים ויעמדו לעולם ועד.
מעולם ולעולם לא ישתנו לא יזוזו או ימסו (יתמוססו כאין וכאפס) או יומרו כאבן שאין לה הופכין.
לפיכך אנו רואים את פיטר השליח מצטט את ישעיהו
הראשונה לפטרוס פרק  1פסוקים 23-25
ם־מז ֶַּרע ל ֹא יִ שָ חֵ ת בַ מַ אֲמָ ר ׁשֶּ ל־אֱֹלהִ ים הַ חַ י וְ הַ קַ יָם לְ עֹולָם׃  24כִ י כָל־בָ שָ ר חָ צִ יר
"כַּנֹול ִָדים ׁשֵ נִ ית ל ֹא ִמז ֶַּרע נִ ְׁשחָ ת כִ י ִא ִ
וְ כָל־כְ בֹוד ִאיׁש כְ צִ יץ הַ שָ דֶּ ה׃  25יָבֵ ׁש חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ ְּודבַ ר יְ הֹוָה יָקּום לְ עֹולָם וְ הּוא הַ דָ בָ ר אֲׁשֶּ ר בֻּשַ ר ָלכֶּם׃"
אם אדם מפרש את כתבי הקודש כפי שאנו צריכים לבצע עם כל הפקודות של ה' אז זה אומר שהמילה של ה' אינה עומדת
לנצח כפי שהוכרזה על ידי ישעיהו .לפיכך ,הפרשנויות הזו שלהם ,זה מה שהופך את ישעיהו נביא שקר.
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
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