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
הוי
דברים פרק ד' פסוק ח'
ּתֹורה הַ ז ֹאת ,אֲשֶׁ ר אָּ נֹ כִ י נֹ תֵ ן לִ פְׁ נֵיכֶׁם הַ ּיֹום"
ּומ ְׁש ָּפ ִטים צַ ִדיקִ ם ,כְׁ כֹ ל הַ ָּ
"ּומי ּגֹוי ּגָּדֹול ,אֲשֶׁ ר-לֹו חֻקִ ים ִ
ִ
"… חוקים משפטים וצדיקים”..
זה מה שנקראו אבל כמה מספרים לנו כי הם היו עבדים לחוקים האם האלוהים שינה דעתו לגביהם ,והוא אומר כי החוקים
והשפטים הם עבדות?
שמואל א' פרק טו /פסוק כט'
"וְׁ גַם נֵצַ ח יִ ְׁש ָּראֵ ל ,ל ֹא יְׁ שַ קֵ ר וְׁ ל ֹא יִ נָּחֵ ם :כִ י ל ֹא אָּ דָּ ם הּוא ,לְׁ הִ נָּחֵ ם"
יש לך את זה ,בדיוק כפי שמוזכר בדברים פרק ד'
כפי שהשליח פאול אמר
אל הרומיים פרק  7פסוק 12
ּתֹורה הִ יא קְׁ דֹושָּ ה וְׁ הַ ִמצְׁ וָּה קְׁ דֹושָּ ה וִ ישָּ ָּרה וְׁ טֹובָּ ה"
"ּובְׁ כֵן הַ ָּ
בואו נהיה זהירים ונשים לב להזהרתו של ישעיהו הנביא
ישעיהו פרק ה' פסוק 20
"הֹוי הָּ אֹ ְׁמ ִרים ל ַָּרע טֹוב ,וְׁ לַּטֹוב ָּרע :שָּ ִמים חֹ שֶׁ ְך לְׁ אֹור וְׁ אֹור לְׁ חֹשֶׁ ְך ,שָּ ִמים מַ ר לְׁ מָּ תֹוק ּומָּ תֹוק לְׁ מָּ ר”.
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

