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

העלאת קורבן בחצר האחורית
אם כל המילה של אלוהים היא עדיין אמיתית וישימה ,אנו לעתים קרובות נשאלים על קורבנות; ולמרות שזה אולי נראה ולא
הומוריסטי ,האם אנחנו צריכים להקריב קורבנות בחצר האחורית שלנו? התשובה לכך היא למעשה יותר פשוטה מאשר חלקנו
מבינים.
על פי הכתוב בספר דברים פרקטז' פסוק ה' ,אנו רשאים להקריב לה' רק במקום בו בחר בו בירושלים.
דברים פרק טז' פסוק ה'
"לא תּוכַל ,לִ זְבחַ אֶ ת-הַ ָּפסַ ח ,בְ אַ חַ ד ְשע ֶָּריָך ,אֲשֶ ר-יְ הוָּה אֱֹלהֶ יָך נתֵ ן לְָּך“ .
אותם הדברים נצטווינו גם בספר שמות פרק כ' פסוק כד' וכן בספר ויקרא פרק יז' פסוקי 0ג' עד ו' ובנוסף שוב בספר דברים
פרק יב' פסוק כג' .כמו כן ,אנו צריכים כבר לדעת על מצוות אלו שהלווים הקלו אותם ,וכי החוק הקובע כאמור לא בוטל זו
הסיבה שישוע לא יכול להיות כהן גדול.
אל העבריים פרק  8פסוק 4
ּתֹורה׃"
" וְ הִ נֵה ִאּלּו הָּ יָּה בָּ אָּ ֶרץ לא הָּ יָּה כהֵ ן כִ י יֶש־פה הַ כהֲנִ ים הַ מַ קְ ִריבִ ים הַ קָּ ְרבָּ נֹות עַל־פִ י הַ ָּ
יש לזכור ,ש זה אחרי הצלב ,וגם לאחר שישוע מת וקם לתחייה .זה יהיה בוודאי ברור אם מערכת הקורבנות בוטלה ,ישוע יכול
להיות בעצמו כוהן גדול .מכאן הסיבה שאיננו יכולים לעשות ויתורים כי חוקי הקורבנות לא בוטלו זאת הואיל ודברי ה' הם
לעולם ועד .אנו לא מבצעים את המצווה משום שפשוט שאנחנו לא לויים ,וגם אין בית מקדש בירושלים לבצע מצוות כאמור.
בית המקדש נלקח כסוג של עונש בגלל האשמה של האנשים (אל העברים  ,8 :8מתיו .)23:38
האם אפשר לבטל בגלל זה את כל תורת משה? ברור שלא היהודים בגלות בבל עשו את אותו הדבר ,לא הקריבו קורבנות עד
אשר חזרו ובנו א בית המקדש .נעדר בית המקדש מייצר הפסקה בהקרבת קורבנות ולא מבטל את החוק.
האם מה שישוע עשה על הצלב שולל את הקורבנות? ברור שלט מחבר הספר אל העבריים מתאר כיצד הם צללים וכי למרות
זאת הקרבת הקורבנות עדין ממשיך בהתאם לחוק .כצללים ,לא יכולים לבטל את החוק אלא רק להצביע עליו .רבים מלמדים כי
כאשר ישוע יחזור וימלוך אלף שנה יוחזרו הקורבנות – הבנה זו היא תוצאה של קריאה בספר יחזקאל פרקים מ' עד מח' ,ישעיהו
פרק נו' פסוקים ו' עד ח' וירמיהו לג' פסוקים טו' עד יח'.
לכן בדיוק כפי שמוזכר בספר אל העיבריים פרק  8פסוק  ,4שמציע את הארוע לאחר הצליבה ,אנו מוצאים כי החסד המוצע דרך
הצלב לא שולל את הקורבנות .אלא פשוט מזכיר לנו את ההקרבה העמוקה שישו הציע.

יש כמות עצומה של עומק שיכול להיות מכוסות בנושא זה ,אבל זה להוראה אחרת.
לכן אם אתה מאמין בדברי אלוהים חיים ,שמור במוח שלך ,בחצר האחורית שלו כי קורבנות הם חלק ממה שה' ייעד.
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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