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  גרפיים כגון,   שקופיות, כתוביות,  אמצעים הוראה עזרי עם וידאו, יחד בסרטון המועבר לימוד המלווה ישיר טקסט להלן

 הצליל אחר במלואו עוקב אינו הכתוב שהחומר להיות יכול מסוימים במקומות המוצגים החומרים את לאייר כדי הבאים אחרים

 ביניהם.  בהתאמה שיבושים ויתכנו

. ספרותיות בעבודות מקובלות שאינן דקדוקיות שגיאות להיות  בנוסף,עשויות  

 אנו מעודדים את הצופים של סרטון להמשיך ולעקוב אחר ההשלמות הכתובות כפי שמוצעות להלן

 

 האם התורה בוטלה או הושלמה

 כתוב 17-18פסוקים  5מתי פרק 

ָהֵפר ֶאת־ַהתֹוָר  י לְּ י ָבאתִּ ַדּמּו כִּ ַמּלאת׃ "ַאל־תְּ ם־לְּ י אִּ ָהֵפר כִּ י לְּ ים לֹא ָבאתִּ יאִּ בִּ ֵרי ַהנְּ בְּ י ָלֶכם ַעד  18ה אֹו ֶאת־דִּ י ָאֵמן ֹאֵמר ֲאנִּ כִּ

ֻקַים ַהֹכל׃" ן־ַהתֹוָרה ַעד ֲאֶשר יְּ ָהָאֶרץ לֹא ַתֲעֹבר יֹוד ַאַחת אֹו־קֹוץ ֶאָחד מִּ ם וְּ רּו ַהָשַמיִּ י־ַיַעבְּ  כִּ

שימו לב שישוע אומר שהוא בא לעשות אחד ולא אחר. ? משהו"למלא " מה זה אומר לו"דבר מה? לבטל " מה זה אומר ל, אז

הם לא יכולים לאמור שזה אותו הדבר. אם זאת מנהיגי הכנסיה  מודיעים לנו כי זה בעצם אותו הדבר ומביא לאותה התוצאה. 

צעים היא "כדי לעשות" האם נדמה כי לבטל" אמצעים פירושו ל"שים קץ" ומאידך ל"מלא" אמ“תחשבו על זה, על פי המילון, 

כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן.  3:15, נעשה בה שימוש במתי plerooלבטל זהה למלא. המילה ביוונית עבוא ל"מלא" היא  

 ישוע השיב

 15פסוק  3מתי פרק 

ַמֵּלא ֵנינּו לְּ שְּ י ֵכן ָנֲאָוה לִּ י כִּ יָחה ּלִּ ָדָקה ַוַיַנח לֹו׃ ַוַיַען ֵישּוַע ַויֹאֶמר ֵאָליו ַהנִּ  ָכל־ַהצְּ

אנחנו לא צריכים לדאוג לגבי צדקנות, מאחר , 'למלא"לגבי  17-18: 5על פי הפרשנות שהכנסייה נותנת מתי . אז יוחנן  הסכים

 ?נשמע אבסורדי נכון. זה וישוע  מילא אותה בטבילתו

שהכול יבוצע כחוק. הכל "ימולא" מהווה פניה  הוא שלא יוסר אפילו קוצו של יוד מהתורה עד 15הדבר שקובע ישוע במתי 

ישירה לנבואה שהוגשמה. זוהי אינה האמירה על הצלב כאשר ישוע הכריז לפני מותו "זה נגמר" זה משום שזוהי נבואה שאמורה 

הוא  5במתי  18עדין להתקיים. חג השבועות, בו נחתה רוח הקודש על שליחים היה אמור להתקיים בעתיד לאר הצליבה. פסוק 

 בספר חזון יוחנן. 5-6פסוקים  21הפניה ישירה אל פרק 

 5-6פסוקים  21חזון יוחנן פרק 

ים וְּ  תִּ ים ָהֵאֶּלה ֲאמִּ ָברִּ ֹתב ֲאֶשר ַהדְּ י ֹעֶשה ַהֹכל ָחָדש ַויֹאֶמר ֵאַלי כְּ נִּ נְּ ֵסא הִּ ים ֵהם׃ ַויֹאֶמר ַהֹיֵשב ַעל־ַהכִּ ָיתָ  6ֶנֱאָמנִּ הְּ ה ַויֹאֶמר ֵאַלי ָהֹיה נִּ

ָנם׃ ים חִּ ם ַחיִּ ַין ַמיִּ ַּמעְּ י ֶאֵתן ַלָצֵמא מִּ ַהסֹוף ֲאנִּ ַהָתו ָהרֹאש וְּ י ָהָאֶלף וְּ  ֲאנִּ

שישוע אמר , אם כן, זה לא אמור להיות כל הפתעה. כאשר השמים והארץ יעשו מחדש, רק כל הנבואה תושלם בשלב זה

 .אנחנו עדיין מחכים שזה יקרה, לדברי פטרוס."! ..עד השמיים והארץ עוברים הלאה " בהקשר של הגשמת התורה כולה

 13פסוק  3השנייה לפטרוס פרק 

ין ָבם׃ ֶאֶרץ ֲחָדָשה ֲאֶשר־ֶצֶדק ָילִּ ים ּולְּ ם ֲחָדשִּ ָשַמיִּ ים לְּ ַחכִּ ָטָחתֹו מְּ י ַהבְּ פִּ נּו כְּ  ַוֲאַנחְּ
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ה הארץ שישוע הלך כאשר אמר את אם תשאלו כיום את רוב האנשים אנו משוכנעים  שהם יסכימו שאלו הם אותם השמים ואות

.  מענין היום כיצד רבים המתלהבים מהנבואה, נדבקים לחדשות היום כדי לגלות בהם נבואות שמתגשמות אבל 5דבריו במתי 

מצד שני זורקים הצידה את התורה שיצרה את הנבואות הללו, אותה התורה שישוע אמר עליה  שאין לבטל אותה עד להגשמת 

 כל הנבואות.

 ו ונבחן מקומות אחרים באותו הנושאבוא

 13פסוק  15אל הרומאים פרק 

בּוַרת רּוחַ  גְּ ֶכם בִּ ַותְּ קְּ ַדף תִּ ַמַען ֶתעְּ ָשלֹום ָבֱאמּוָנה לְּ ָחה וְּ מְּ ֶכם ָכל־שִּ ַמֵּלא ֶאתְּ ָוה הּוא יְּ קְּ   ַהֹקֶדש׃ֵואֹלֵהי ַהתִּ

 ראה כך.? זה לא נהאם זה אומר לעשות סוף  או לשים קץ לכל השמחה והשלום

 25פסוק  1קולוסיים פרק 

ים׃ ַבר ָהֱאֹלהִּ ַמּלאת ֶאת־דְּ י ֲעֵליֶכם לְּ ָנה־ּלִּ תְּ ים ֲאֶשר נִּ ֻקַדת ֱאֹלהִּ י־פְּ פִּ ָשֵרת כְּ מְּ י ָלּה לִּ יתִּ  ֲאֶשר ָהיִּ

ם , פירושה לשים סוף או קץ, זה פשוט לא הגיוני כאשר אנו רואי5ובכן, מדוע רבים מספרים לנו שהמילה "מלא" במתי פרק 

 .23פסוק  2איך עושים שימוש במילה בזמן עבר כמו בספר יעקב פרק 

 23פסוק  2יעקב פרק 

הָֹוה׃ ָקֵרא ֹאֵהב יְּ ָדָקה ַויִּ צְּ ָרָהם ַביהָֹוה ַוֵתָחֶשב־לֹו לִּ ן ַאבְּ ֶהֱאמִּ ָּמֵלא ַהָכתּוב ָהֹאֵמר וְּ  ַויִּ

. לחיות באופן מלא אותו ולהטיף לזה. י בחייו של אחדזה פשוט אומר להביא לידי ביטו. זה לא אומר לעשות לשים קץ לדבר מה

, זכור. החוק לא יכול להיות מבוטל אלא להיפך עליו להמשיך ולהיות חלק בלתי נפרד מחיינו, יחד  עם ישוע כדוגמה שלנו, אזי

 .של גאולתנו, הראיות, זה הפרי ציות לחוק אינה  הישועה שלנו,

 רק מחשבה 

  www.testeverything.netנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת כדי להרחיב בנושא זה הרשו ל

 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  

www.twitter.com/119MinistriesTWITTER: # 

http://www.twitter.com/119Ministries
http://www.twitter.com/119Ministries
http://www.twitter.com/119Ministries

