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

ייעשה רצונך
האם פעם שמעת אדם האומר
"אם זהו רצון ה' זה עשוי להיעשות"
זה נשמע טוב אך האם זה נכון?
מהו רצונו של אלוהים? שקול
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ֲבּורנּו וְ ל ֹא י ְַחּפֹ ץ בַ ֲאבֹ ד הָֹ אֹ ְב ִדים כִ י
חֹשבִ ים ז ֹאת לְ ִאחּור כִ י מַ א ֲִריְך אַ ּפו בַ ע ֵ
"וְ ל ֹא־יְ אַ חֵ ר יְ הוָֹה אֶ ת־אֲשֶ ר הִ בְ טִ יחַ ַכאֲשֶ ר־יֵש ְ
ִאם־בִ פְ נות ֻּכלָֹם ל ְַתשּובָֹ ה׃"
כך אם רצונו של ה' שלא אחד לא יגווע ,ימות או יאבד ,האם זאת אומרת שאף אחד לא יגווע?
ברור שלא
אנו יודעים כי רבים יגוועו (ימותו) ולא יכנסו לממלכתו של ה'
מזאת אנו למדים שלא הכול יש להשליך לידיו של הגורל.
יש צורך גם בהתערבות שלנו ,יש פעילות של ציות ויש פעילות שבה עלינו להתערב כדי לקבל מחסדו של האב ה'.
אנחנו צריכים לוודא שאנחנו עושים כל מה שאנחנו אמורים לעשות בכל מצב של החיים שלנו ולא להשאיר את הדברים
ליד המקרה.
כפי שלא תמיד רצונו של ה' שהאשם יאבד ,כך לעתים יהיו נסיבות בהם ה' מבקש להחיות אותנו.
ובאמת כמו שיש מצב בו כאלו שזקוקים לפעולה כדי שלא יאבדו ,עשויה להיות נדרשת מצידנו פעולה כדי שרצונו של
אבא ה' יעשה ולא יאבד אותנו.
יכול להיות ציות של מה שדורש הוספת משהו לחיים שלנו .זה יכול להיות ציות של משהו שדורש ביטול משהו מהחיים
שלנו .כולל הרגלים ,מחשבות ,עמדות ,וכיוצא בזה.
זוהי התפילה שלנו שבה אנחנו נמשיך לצמוח ולהתחזק בדברי ה' ונהיה קשובים לקולו של ה'.
כך כאשר רצונו של האב ה' מאיתנו אנחנו כיחידים וכגוף עשוי להיות ולצאת אל הפועל.
שים לב שאתה לא נתת סיכוי להכתיב ניכן הציות נותן את אותותיו.
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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