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

מקצועיים
הראשונה לקורינתים פרק  1פסוקים 27-29
ּובדַּ לַּת הָּ עֹולָּם בָּ חַּ ר
כִּ י ִּאם־בַּ סָּ כָּל שֶׁ בָּ עֹולָּם בָּ חַּ ר הָּ אֵ ל לְ מַּ עַּן בַּ יֵש אֶׁ ת־הַּ ֲחכ ִָּּמים ּובֶׁ חָּ לּוש שֶׁ בָּ עֹולָּם בָּ חַּ ר הָּ אֵ ל לְ מַּ עַּן בַּ יֵש אֶׁ ת־הֶׁ חָּ זָּק׃ ְ 28
הָּ אֵ ל ּובַּ נִּ ְמאָּ ס ּובַּ אֲשֶׁ ר כְ אָּ יִּ ן לְ מַּ עַּן בַּ טֵ ל אֵ ת אֲשֶׁ ר י ְֶׁשנֹו׃  29כְ דֵ י שֶׁ לא־יִּ ְתהַּ לֵל לְ ָּפנָּיו כָּל־בָּ שָּ ר׃
מה זה אומר להיות מוצלח?
מהו תקן ההצלחה שעלינו לעקוב אחריו?
עד לאיזה גובה צריך אחד לטפס בסולם העבודה שלו?
האם יש מספר כל שהוא של חברים שצריכים להיות בקהילה?
האם מספר נתון של תארים שיש לאסוף מאחורי השם שלנו?
או אפילו כמות של אחד "השפעה חברתית" שיכולה להיות לאדם מסוים?
מי היו אלה שנחשבו ל"מוצלחים" בתנ"ך?
מי היו אלה שלא נחשבו ככאלו?
עמוס הנביא היה רק רועה ,רועה בדרך כלל הוא אדם ללא שיעור קומה ,ובכל זאת ,הוא התעמת עם ההנהגה של ישראל
שהובילה אותם שולל.
ספר עמוס פרק ו' פסוק א'
אשית הַּ ּגֹו ִּיםּ ,ובָּ אּו לָּהֶׁ ם בֵ ית יִּ ְש ָּראֵ ל.
הֹוי הַּ שַּ אֲ נַּנִּ ים בְ צִּ יֹון ,וְ הַּ בֹּ ְטחִּ ים בְ הַּ ר שֹּ ְמרֹון; נְ קֻ בֵ י ֵר ִּ
תחשוב על זה בדרך כלל לוקח יהוה את אותם חסרי השימוש ומעמיד אותם מול אלו הנמצאים תמיד בשיא כוחם .תלמידיו של
ישוע היו חסרי השכלה ובכל זאת הם עמדו מול הרבנים הבקיאים בתורה.
מעשה השליחים פרק  4פסוק 13
וַּיְ הִּ י ַּכאֲשֶׁ ר ָּראּו אֶׁ ת־אֹּ מֶׁ ץ לֵב פ ְֶׁטרֹוס וְ יֹוחָּ נָּן וְ ִּה ִּבינּו כִּ י הֶׁ ְדיֹוטֹות הֵ מָּ ה וְ ל ֹּא בַּ ֲעלֵי־חָּ כְ מָּ ה וַּיִּ ְתמָּ הּו וְ הֵ ם ִּהכִּ ירּו כִּ י הָּ יּו הֹולְ כִּ ים עִּ ם־יֵשּועַּ ׃
אלו היו התלמידים חסרי השכלה שיובילו את הכנסייה ,ואילו הפרושים למודי הדת ,היו אנשי המקצוע של היום ,שמובילים
שולל את אנשי האלוהים "בצדקתם" שעברה על ידי מסורת.
אנשי מקצוע שהוכשרו
שמעתי על כמרים שחומדים לצון על תלמידים של התורה כשהם מציגים גישה שונה משלהם .והם אפילו מגיבים על כך בהציגם
את חוסר השכלתם של אותם תלמידים שלא חושבים כמו אותם כמרים ,הטוענים אתה אפילו לא הלכת לבית הספר ,איך אתה
יכול לדעת כל דבר עמוק על כתבי הקודש "?
היחס המתנשא שלהם ,עד כמה שינסו להיות מנומסים ,מציג עצמם באור מלא חשיבות בעודם מטעים את הציבור המאמין למוצא
פיהם (בגלל השכלתם הדתית)
השנייה לקורינתים פרק  3פסוק 1
ֲהנָּחֵ ל עֹוד לְ שַּ בֵ חַּ עַּצְ מֵ נּו הַּ ִּאם־צְ ִּריכִּ ים ֲאנַּחְ נּו ַּכ ֲאחֵ ִּרים לְ ִּאּגְ רֹות ֲאלֵיכֶׁם אֹו ִּמכֶׁם מַּ זְכִּ ירֹות אֹּ תָּ נּו לָּשֶׁ בַּ ח׃
ההיסטוריה מוכיחה כי היו אלו בעלי ההשכלה המקצועיים שדחו את דבר יהוה ואת המשיח עצמו ,לכן אין פלא שגם היום אלו
הם אנשי הכמורה המקצועית אשר דוחים את אלו שאינם מציגים את הדברים בהתאם לגישתם "המקצועית"

כפי שכבר אמר משהו " ...אתה לא צריך להיות איש מקצוע כדי להצליח ,החובבים התחילו אפל וגוגל ואילו אנשי המקצוע בנו
את הטיטניק" .
"אנשי המקצוע המיומנים" של היום הם אנשים שנחשבים כך פשוט בגלל המיקום ,החינוך שלהם ,או אפילו הכריזמה .ובאמת
תקוותנו היא שאנשי המקצוע של היום יראו את דבר יהוה כפי שהוא מוצע באמת בלא כל שכבות המסורת המטעים אותם אחרת
הם ימצאו עצמם כאותם אנשי מקצוע המאוזכרים בכתובים
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

