االحتفال بالفصح
عيد الفصح األول
ولوحظ "أول عيد الفصح" بينما  Mosesوالشعب ما زال في مصر؛ التالي يعطينا سببا لماذا أمر هللا أنه يتعين مراعاتها.

والحظ عموما ال
طوال حياتي ،من التأثيرات من الكنائس المسيحية وعائلتي ،كان من فهم أن عيد الفصح يشكل جانبا من "العهد القديم" بين دولة إسرائيل
وهللا ،وقد وألي غرض ألولئك تحت "العهد الجديد" مع هللا من خالل المسيح.
منذ التقارب بي إلى "اإليمان الحقيقي" كما يقوده هللا-يسوع ،لقد جئت لفهم من خالل المحادثات مع اآلخرين الذين يسمون أنفسهم
بالمسيحية ،وأن هناك عدد قليل إذا أي الكنائس المسيحية التي تحتفظ باالحتفال بالفصح .أولئك اليهود الذين ال يقبلون يسوع كالمسيح ويجري
االحتفاظ بسبعة يوم عيد الفصح ،فضال عن السبت اليوم السابع للرب .ال تبقى على المسلمين أما االحتفال.
في اآلونة األخيرة ،على مدى األسبوعين الماضيين ،هللا قد أظهرت لي أن عيد الفصح مطلوب من جميع الذين تم تعريفها بواسطة يسوع "القديسين
هللا" ،أو كما قمت بتعريف "بنو إسرائيل الحقيقية" .هناك فرق ولكن بكيفية اتباع "تعاليم يسوع المسيح" مراقبة عيد الفصح وكيف عيد الفصح كانت
أصالً تحت قيادة هللا  Mosesوبنو إسرائيل أول.
ألنني من فهم أن الكنائس المسيحية ال تراعي أي شكل من األشكال من عيد الفصح ،أريد أوالً تثقيف جميع الذين قراءة هذا المقال حول لماذا أمر
هللا عيد الفصح يحتفل به وما كان في األصل التي يتعين مراعاتها.

عيد الفصح العهد القديم
قبل أن نستطيع أن نفهم كل معنى االحتفال بالفصح كما يدرس لنا بالمسيح ،أننا نحتاج إلى المعرفة لعيد الفصح كما لوحظ تحت القديم أو كما يطلق
عليه العهد الثاني .

اليوم الرابع عشر من الشهر األول
في اليوم الرابع عشر من األول شهر في هو حتى عيد الفصح للرب .الويين 23:5

الشهر األول من السنة
في هذه اآلية ،هللا هو إعطاء أمر الذي يبدأ "مجلس اللوردات عيد الفصح" في اليوم الرابع عشر من الشهر األول من السنة الجديدة .كان
لي عندما قرأت هذا ألول مرة مسألة ما في شهر السنة هو الذي يتكلم باهلل من؟ وفي ذلك هو قول هللا " Mosesمن هذا الشهر هو الشهر األول من
السنة" ،ثم يفترض أنه إذا ذهبت إلى اليهود إليجاد ما الشهر أنها تبقى كالشهر األول من السنة ،أن تقول لي ،إال أنني أيضا بحاجة إلى إلقاء نظرة
على ما الشهر أن يراعيها اليهود عيد الفصح ،بأن هللا قد أمر أن عيد الفصح أن يكون الحظت في اليوم الرابع عشر في هذا الشهر األول ك بشكل
جيد .وأعتقد أن هذا سوف يقول لي الشهر الذي هذا هو أن هللا هو إشارة إلى أن الشهر األول من السنة.
أنا افترض أن الحفاظ اليهود ،وعلى الرغم من فشل فشالً ذريعا في حفظ "وصايا هللا" ،عيد الفصح ،وأدرك أيضا أن التقويم اليهودي يوم رأس
السنة الجديدة مختلفة من بقية العالم ،ولذلك ينبغي االثنين في نفس الشهر من السنة ،والتي سوف ثم قل لي ما الشهر هللا يتكلم من.
كما هو الحال مع ذلك بكثير فيما يتعلق باليهود ،أحدثت حتى هذا االلتباس بالنسبة لي .اليهود االحتفال "اليوم األول" من العام الجديد في
شهر واحد ،في الخريف أو في الخريف ،أعتقد في أيلول/سبتمبر ،والحظوا عيد الفصح في الربيع في ما يسمى في شهر آذار/مارس.

وصية هللا ،الشهر األول
هذا الشهر يكون لكم بداية أشهر :ويكون الشهر األول من السنة ،لكنت .سفر الخروج 12:2

ويجب طرح السؤال" ،ما الشهر هو الشهر األول هللا؟" ويرد هذا التعريف في اآليات التالية.
في اآلية أعاله من النزوح ،هللا قد أعطى وصية إلى أولئك الذين تابعوا  Mosesخارج مصر ومن خاللهم جميع األجيال القادمة ،ولكن مرة أخرى
إظهار اليهود العصيان هلل في عدم االحتفال بالعام الجديد وعيد الفصح في الشهر نفسه من السنة.
أنني أفهم ،ولو لم تقم الوقت الكافي للبحث فإن اليهود االحتفاظ بالعام الجديد في الخريف كجزء من كونهم مجموعة مجانية من البابليين .قد أكون
مخطئا في ذلك ،ولكن ال لقد بحثت عليه ألنه غير مهم ،في أن اليهود هم في انتهاك لهذه "الوصية هللا" على أي حال.
عيد الفصح من ناحية أخرى ظلت خالل شهر آذار/مارس طوال تاريخ قيام "دولة إسرائيل" ،وحتى حين كانوا في األسر بالبابلية ،ولذلك ،خلصت
إلى أن مارس هو الشهر الذي يتكلم هللا ألنها في الشهر األول من السنة ،لجميع الذين عرف أنهم بنو إسرائيل ،من رقم أنا نفسي.
وكما يدرك معظم المسيحيين ،يقع "عيد الفصح اليهودي" في نفس الوقت من السنة كعيد الفصح المسيحي ،الذي يوضع عادة في شهر آذار/مارس
ولكن يمكن أن تذهب في بعض األحيان في نيسان/أبريل تقريبا.
استنتاجي اآلية أعاله أن العام الجديد ،كما يقوده هللا ،يبدأ في آذار/مارس  st1ال في األول من كانون الثاني/يناير stكالمسيحيين االحتفال به أو في
أيلول/سبتمبر كاليهود االحتفال به.

تحديد الحقيقة
هذا الشهر يكون لكم بداية أشهر :ويكون الشهر األول من السنة ،لكنت .سفر الخروج 12:2

ال تزال هذه اآلية ال تعطي أي فكرة بشأن ما هو شهر هللا هو إشارة إلى ،ولكن اآليات التالية ستساعد في تحديد ما الشهر هذا.

وأنهم غادروا رمسيس في الشهر األول ،في اليوم الخامس عشر من الشهر األول؛ وغداة بعد عيد الفصح خرج بنو إسرائيل بيد عالية
على مرأى من جميع المصريين .أرقام 33:3

وهذا أعاله اآلية يعطي إضافة دعم هذا الشهر ذاته الذي هو "الشهر األول" من السنة ،هو أيضا الشهر نفسه وعيد الفصح التي يتعين مراعاتها.
ولذلك ،ما لم يكن لليهود بعض طريقة تغير االحتفال بالفصح على مر القرون منذ أنه كان يقودها أوالً منهم ،يجب أن أختم أن شهر مارس ثم كان
وال يزال هو اليوم" ،الشهر األول" من السنة والشهر وعيد الفصح التي سيحتفل بها في.

عيد الفصح األول
الكالم يي منعزلة كل جماعة إسرائيل ،قائال" :في اليوم العاشر من هذا الشهر أنها تتخذ لها كل رجل الضأن ،وفقا لبيت آبائهم ،حم ً
ال
لمنزل على :خروج 12:3

للوهلة األولى قد ال تكون قادرة على التأكد من الشهر الذي يتكلم هلل من هذه اآلية الكريمة ،ولكن إذا كنت إلقاء نظرة على عندما تبقى
اليهود االحتفال بالفصح ،سوف تعرف أن عيد الفصح يحتفل اليهود منذ تأسيس دولة إسرائيل ،في آذار/مارس من كل سنة ،حوالي نفس الوقت الذي
المسيحيين االحتفال الفصح  ،ولذلك ،استخدام االتساق بين اليهود االحتفال بالفصح "الشهر األول" من السنة ،كما يقوده هللا ،يجب أن يكون
آذار/مارس لم كانون الثاني/يناير كما نالحظ ذلك حاليا.

مراقبة السنوية
ويكون هذا اليوم لكم إلقامة نصب تذكاري؛ ويي يبقى هو وليمة للرب طوال أجيال الخاص بك؛ يي أن يبقيه وليمة بمرسوم إلى األبد.
Exodus12: 14
ال تستهدف هذه اآليات الدم نسل يعقوب ،معظم نعتقد ،أنها تستهدف جميع الذين يرغبون في إعطاء عبادة هللا الحقيقي والصحيح والذي يحددها
ذلك يسوع "القديسين هللا" أو أنا كذلك يعرف "اإلسرائيليون صحيحاً" ،أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح .

االحتفال بشهر الباران( ،آذار/مارس) ،وإبقاء عيد الفصح منعزلة الرب خاصتك هللا :لفي شهر الباران الرب خاصتك هللا رفعتها إليك إياب ًا
خارج مصر ليلة .سفر التثنية 16:1

إذا قمت بالبحث كلمة "الباران" في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" ومن يعرف :تنبت الذرة الخضراء عطاء شباب .في البداية هذا لم يكن له
معنى كوجود أي عالقة مع اسم الشهر من السنة ،ولكن ثم أعطى الفكر إلى التعريف وأدركت ما في شهر السنة هل تبدأ األرض تنبت في نمو
النباتات الجديدة؟ والجواب في فصل الربيع؛ ولهذا التعريف له عالقة بشهر عندما تكون النباتات الجديدة ال يزال الشباب والعطاء .هذا يقنع لي مرة
أخرى أن يسمى شهر الباران أن سبب ذلك هو الشهر األول من دورة حياة األرض كما هو مالحظ في أراضي منطقة الشرق األوسط التي يتم فيها
أراضي إسرائيل تقع.
وهذا يجعل ثم الشعور بالنسبة لي هو الشهر األول من السنة ،يقودها هللا "شهر الباران" أو كما يطلق عليه حاليا ،آذار/مارس.

لماذا أيلول/سبتمبر؟
عندما بحثت عن كلمة "الباران" في تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس أنها موجهة لي بكلمة أخرى" ،تل الباران ".يمكنك العثور على هذه الكلمة
في الكتاب المقدس في "كتاب حزقيال".
ثم جئت لهم من األسر في تيالبيب ،التي يسكن بها نهر شبار ،وجلست حيث جلس ،وبقي هناك دهش بينهم سبعة أيام .حزقيال 03:15

عندما بحثت عن هذه الكلمة ،يعرف "تل الباران" :التلة الخضراء ،مكانا ً في تشالدايا .وهذا يفسر لي كيف يمكن أن يكون حصل اليهود
فهم ما الشهر قد أمر هللا أن يكون الشهر األول من السنة.
في الوقت الذي أخذت بابل أولئك اليهود األسير ،كانت هناك لكن حفنة اليسار .دولة إسرائيل وجميع قادته ،كال من اإليمان ومن الزعماء المدنيين
قتلوا .عندما تم أخيرا تعيي ن أنها حرة بالفرس ،السابع بعد خمس سنوات ،لديهم سوى عدد قليل من الناس التي لديها أي علم بماضيهم ،وكان ذلك
عندما غرست الشيطان في التقيد بها بالكذب بشأن االحتفال بايلول/سبتمبر بدالً من ما أنها المنصوص عليها في "كتاب هجرة".

خروف الفصح
الكالم يي منعزلة كل جماعة إسرائيل ،قائال" :في اليوم العاشر من هذا الشهر أنها تتخذ لهم كل رجل الضأن ،وفقا لبيت آبائهم ،حم ً
ال
البيت ":سفر الخروج 12:3

ألن هذا الشعر يخبرنا في "اليوم العاشر" من "الشهر األول" أننا بحاجة إلى إزالة الضأن جانبا وبصرف النظر عن بقية القطيع ،لماذا
يكون علينا أن نفهم ما هو شهر هللا وتحدث في المناقشة الواردة أعاله .ولكي تكون مطيعة "كلمة هللا" ،تحتاج إلى فهم كامل للتو ما هو أن يقول هللا،
وهذه اآليات فضال عن اآليات التالية ،يعطي معنى كامل لمدى أهمية هذا.
ألنه تبين أن الشهر المعني هو شهر آذار/مارس ،ثم أخذ هذا من الضأن يجب أن تتم في اليومال  10من آذار/مارس .إذا أردنا أن تكون طاعة
"وصية هللا" ،مما يجب أن نحتفل بالفصح بالضبط كأوامر هللا.
الشهر المعني هو آذار/مارس ،ولذلك الضأن في اليوم العاشر من آذار/مارس من كل سنة ،أن تؤخذ خارج القطيع الرئيسي ويوضع في
العزلة حتى اليوم الرابع عشر من آذار/مارس ،عندما سيتم التضحية وثم ينضج ويؤكل.
أخذ هذا الخروج عن باقي القطيع "أضحية" له معنى كما أنها تتصل "الفصح العهد الجديد" كما أنها تدرس من قبل السيد المسيح ،التي
ستشير إلى عندما نصل إلى تلك المناقشة.

االعتراف بالذنب
االحتفال بالذبيحة الرمزية للتضحية بالمسيح ،وقتل الوحش الشعب كان رمزاً للشعب يجري مذنبة ومسؤولة عن قتل المسيح .فقط
كالعبرية الناس مذنبين بوفاة أول ولد في مصر حيث أن هللا يمكن اإلفراج عنهم من هذه العبودية ،حتى أيضا مذنبون الشعب اليهودي من موت
المسيح .حفل الذبيحة رمزي للشعب أن "دولة إسرائيل" االعتراف بذنبهم في موت المسيح وولد مصر أول.

بيت اآلباء
العبارة" ،بيت اآلباء "،وفي هذا السياق ال يشير إلى منزل أبناء اثنا عشر من إسرائيل ،ولكن ألن "اآلباء" أو األولياء المعيشة لكل أسرة.

على سبيل

المثال :أنا والد بيتي في أن والدي قد وافته المنية ،و ولذلك ال منذ فترة طويلة وأنا ملزمة تحت منزل والدي وال أي من

منازل أخي .كل ما عندي من األطفال واألحفاد ،يجب أن تبدو بالنسبة لي كبطريرك األسرة فقط كاألطفال وأحفاد إخوتي ننظر لهم كالبطريرك
ألسرهم.
عيد الفصح والمقصو د ينبغي احترامها من جانب الجماعة كامل بنفس الطريقة ،ولكن كل منزل تناول وجبة عيد الفصح منفصلة خاصة بهم .وبهذه
الطريقة ،سوف جمع أوالدي وأوالدهم جنبا إلى جنب مع لي واألم في أسرة جمع ،مع خروف واحد للتضحية.

الجمعية كلها
وأنتم تحتفظ حتى اليوم الرابع عشر من الشهر نفسه :والجمعية كلها لجماعة إسرائيل أن تقتل في المساء .خروج 12:6

السبب هللا يتطلب أن الجمعية كلها المشاركة بالقتل أو بالتضحية بالحمل ،بسبب رمزية الحمل للمسيح ،والجمعية كله مذنب بقتل الخروف،
لذلك أيضا كل من إسرائيل مذنب بقتل المسيح ،و "يسوع المسيح".

فهم أضحية
إطار العهد القديم ،أضحية رمزية للتضحية بالمسيح ،وهو التضحية بالتالي عوضا ً عن المسيح قبل المجيء المسيح .حتى أن كنت أفضل فهم ،هللا ال
يقول الناس أن كانوا بحاجة إلى قتل الضأن حيث أنه سيكون لديهم لحمها لتناول العشاء ،فإن عدم أكل اللحم له معنى ديني ،ولكن رمزية التضحية
بالحمل ،تناول الوجبة هو فقط الثانوية ليس الغرض األساسي لحفظ الفصح.
تذكر :هللا يعلم في المستقبل ،ومع هذه المعرفة ،هللا يعلم أن األطفال اإلسرائيليين أول سيكون غير قادر على إجراء ضد أكاذيب
الشيطان ،وذلك سوف يكون ملوثاً بالتقاليد الزائفة والممارسات التي سوف تؤدي بهم بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي ،ومن ثم تتطلب أن المسيح أو ابن
هللا ،ال بد من التضحية  ،لإلعفاء من تلك الذنوب من أولئك الذين طلبوا الصفح .مع هذه المعرفة ،أن أفهم ،لماذا أمر هللا التضحية بحمل كوجبة عيد
الفصح ،وتضحية رمزية للمسيح.

وكما يقول هللا الوقت
في الشهر األول ،في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر في حتى ،أنتم أكل الفطير ،حتى يوم واحد والعشرين من هذا الشهر في حتى.
خروج 12:18

وفي وقت سابق أظهر لي أن يبدأ عيد الفصح في الرابع عشر من آذار/مارس ،وهذه اآلية يتحقق هذا ،بيد هللا وضعت مؤهل في هذا أعاله اآلية،
"حتى" إلظهار كيف هللا تالحظ بداية اليوم وكيف تالحظ أنه عندما ينتهي يوم.

هلل ،وجميع أولئك الذين يحبون هللا ،ينتهي "اليوم القديم" و "اليوم الجديد" يبدأ في "الغسق" أو "الشمس أسفل ".ولذلك ،مخمر االحتفال عيد الفصح
بعدم تناول الخبز ال تصبح نافذة المفعول حتى "الشمس أسفل" في الرابع عشر من آذار/مارس ،ومن ثم يستمر سبعة أيام وبعد ذلك حتى تغرب
الشمس في العشرين يوم األول من آذار/مارس.
دائماً نحن ،الذين يحبون هللا وتختار أن تكون مطيعة "كلمة هللا" ،يجب أن نضع في اعتبارنا أن الشمس أسفل يبدأ وينتهي كل يوم .بدالً من االحتفال
الفصح في بداية الرابع عشر من آذار/مارس ،نبدأ في الواقع احترام عند غروب الشمس إلى األسفل ،أو في بداية اليوم الجديد الذي سيكون اليوم
الخامس عشر من آذار/مارس ،والسبب الذي يستمر لمدة سبعة أيام حتى الشمس إلى أسفل في اليوم الحادي والعشرين من آذار/مارس ،كما جاء في
اآلية أعاله.

الزوفا في اإليمان
وأنتم وتتخذ حفنة من الزوفا ،وتراجع من الدم الذي في الحوض ،واإلضراب سأكف ووظائف الجانب الثاني مع الدم الذي في الحوض؛
وأيا منكم يجوز الخروج عند باب بيته حتى الصباح .خروج 12:22

أنن ي أفهم أن الزوفا أو أن الذي يجعل حتى زوفا نسي على مر القرون .ألنه يتم استخدام الزوفا في عدة اإليمان القائم على االحتفاالت ،وكان مشكلة
بالنسبة ألولئك الذين يحاولون أن تكون مطيعة "كلمة هللا" للوفاء بهذه االحتفاالت ،ألنهم يعرفون لم يعد هو ما زوفا.
في اآلية أع اله هو أمر الزوفا أن تكون مختلطة مع دم الحيوانات التضحية .وافترض أن هذا زيادة كمية الدم من أجل القيام بهذه المهمة ،حيث ال
تكفي كمية دم حيوان .وهذا يوحي بالنسبة لي ،الزوفا له كالمياه قاعدة أو بعض السوائل األخرى.
أفهم أيضا ،على الرغم من أنني لست متأكداً من ذلك ،أنه في العشاء األخير ،كان انخفض الخبز يؤكل بيسوع والرسل في الزوفا ،التي تقترح أن
مهما كانت تستخدم المكونات األخرى لجعل هسوب أنها إيتابل من الرجال.
هللا يتكلم بالنسبة لي في عدة طرق مختلفة ،ولكن غالبا ً ما قرأت الكتاب المقدس .مع هذا السؤال ما هو الزوفا ،في بحثي لسؤال آخر ،كنت اقرأ ،على
الرغم من أن ال أذكر إذا كان في الكتاب المقدس أو بعض الكتاب اآلخرين ،هللا كشف ما هو مصنوع من الزوفا بالنسبة لي.
كان صحيحاً أن العنصر األساسي في المياه ،ولكن مادة أخرى هي جفت التين وهي األرض إلى مسحوق وثم مختلطة مع الماء .وهذا يجعل الشعور
بالنسبة لي ،ألنه إذا كان يسوع والرسل استخدام الزوفا الخبز في تراجع ،ثم التين والحلو ،وعندما جفت أصبح معظمهم من السكر ،ثم تصبح الماء
عندما تمزج مع التين المجفف بالماء والسكر ،الذي من شأنه أن يجعل أكل الخبز ممتعة أكثر بكثير من الخبز وحدة.
كان فق ط أثناء االحتفال بأول عيد الفصح ،بينما الشعب مازال في مصر ،وأن كان دم الحيوان يضحي رسمها حول مدخل منزلك؛ وهذه
الممارسة لم يعد المطلوب.

وفاة األول ولد
ألنني سوف يمر عبر أرض مصر هذه الليلة ،وسوف اضرب كل بكر في أرض مصر ،كل من اإلنسان والحيوان؛ وضد جميع آلهة
مصر أنا سيتم تنفيذ الحكم :أنا الرب .خروج 12:12

ألن عيد الفصح إلظهار رمزيا بقتل المسيح بالتضحية بالحمل ،ويتضح أيضا من هللا ،وأن المسيح كابن هللا المولود أوالً التضحية بذلك هي أيضا
أول ولد أبناء المصريين.

ويكون الدم لكم لمميز لبناء المنازل حيث أنكم :وعندما أرى الدم ،سوف عيد الفصح لك ،والطاعون ال يكون عليكم لتدمير لك ،عندما أنا
اضرب أرض مصر .خروج 12:13

تكشف عن الدم على المداخل الناس داخل أن جرائم القتل الحمالن الذبيحة ،بل أنها تبين أيضا أن نفس هؤالء الناس مذنبون في نهاية المطاف وفاة
المولود أوالً أبناء مصر .من أجل الحصول على فرعون السماح العبيد الذهاب ،هللا يجب أن يقتل أبناء ولدوا أول من المصريين ،في القيام بذلك،
أنه قتل حتى أنه يمكن تعيين بنو إسرائيل مجاناً.
هللا يمر بهذه المنازل من بنو إسرائيل األولى ،التي يكون الدم في مناصبهم الباب ،ألن العقوبة التي سيتعين عليهم تحمل لجميع عمليات
القتل هذه تأتي في وقت الحق" ،نهاية األيام".
فقط أولئك الذين هم على طاعة القوانين و "الوصايا اإللهية" ،تلك التي يعرف يسوع "القديسين هلل" ،سوف يعتبر برئ هللا في وقت الحق أن .أولئك
الذين ال يعيشون في الطاعة "وصايا هللا" سوف تعرف غضب هللا كامل في ذلك الوقت الذي يشير الكتاب المقدس إلى يوم القيامة.

إقامة نصب تذكاري إلى األبد
ويكون هذا اليوم لكم إلقامة نصب تذكاري؛ ويي يبقى هو وليمة للرب طوال أجيال الخاص بك؛ يي أن يبقيه وليمة بمرسوم إلى األبد.
خروج 12:14

أفهم أن المسيحيين واليهود على حد سواء النظر في هذه اآلية كتوجه في الدم نسل يعقوب ،حصرا ،ولكن في الواقع أنها وصية جميع الذين سيعطي
عبادة هللا ،الذي يعرف يسوع الحقيقي والصحيح :أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا وشهادة "يسوع المسيح" ،الذي تم العثور عليه في الوحي
. 12:17
إذا كنت تعتقد كما تابعا ليسوع المسيح أن كنت مستلم متساوية من ميراث هللا ،ثم هللا يتحدث إليك في اآلية أعاله .هؤالء من "نسل يعقوب" ،الذين ال
تحتفظ "وصايا هللا" ،فقدوا بالفعل مطالبتهم بهذا اإلرث.
بنو إسرائيل العهد الجديد تماما كما كانت بنو إسرائيل أول بشر "اإلنجيل هللا" به  ،Mosesهم بشر "اإلنجيل هللا" كما تدرس من قبل يسوع .إنجيل
هللا هو نفسه ،وهناك آلة واحد فقط ،ولذلك ،كأولئك الذين أعطيت "اإلنجيل هللا"  Mosesفيعرف اإلسرائيليون ،حتى جداً هي إعطاء هذه "بشارة
المسيح" ،عرف بنو إسرائيل .بنو إسرائيل أن هللا يتكلم عندما قال أنه يعطي وعود بالوراثة ،ال إلى نسل يعقوب.

لماذا التضحية أ؟
وأنها تتخذ من الدم ،وضربه على الوظائف الجانبية وعلى وظيفة الباب العلوي من المنازل ،حيث يقوم يأكلون إجرائه .سفر الخروج 12:7

تذكر :هللا أداء انتصارات عظيمة في الشاهد لشعب مصر واإلسرائيليين أوالً ،إلى القوة فرعون لإلفراج عن العبرية العبيد من عبودية
بهم .في هذه المفاخر ،تسبب هللا كثير من الناس يموتون .أنها لذكرى جميع أن هللا فعل ،هذا هو الغرض األولى لإلسرائيليين إلعطاء االحتفال لعيد
الفصح ،ولكن كما بينت أعاله ،تذكر ما قامت به هللا لشعب إسرائيل األولى ليست سوى جزء من السبب.
في هذا االحتفال بأول عيد الفصح" ،أضحية" هو ليس فقط قتل ويؤكل ،ولكن أوامر هللا أن دم التضحية رسمها حول المدخل إلى منازل بنو إسرائيل
حيث سوف يكون يؤكل الحيوان.
وهذا لتقديم أدلة إلى كل الذين يرون في الدم ،والتي تلك مذنب بقتل الوحش كجريمة قتل رمزي للمسيح داخل هذا البيت.
كما شرحت من قبل  ،الحمل رمزي للمسيح ،وكما تم التضحية بالمسيح (يسوع) أو قتل على يد اليهود وذلك أيضا الحمل الذي قتل على يد
اليهود .هذه الطقوس إثبات أن اليهود قتل المسيح ،وعلى هذا النحو مذنبا بالقتل أن.
فقط تلك ،يهودي ومشرك على حد سواء ،أن يعطي عبادة هللا الحقيقية والصحيحة ،ويعيشون حياتهم في أخالق هللا ،سيعقد تالم القتل ،جميع
اآلخرين سيحكم باهلل في يوم القيامة.

دون عيب
يكون الحمل الخاص بك دون عيب ،الذكور من السنة األولى :يي تتخذ من من الغنم ،أو من الماعز :وأنتم تحتفظ حتى اليوم الرابع عشر
من الشهر نفسه :والجمعية كلها لجماعة إسرائيل أن تقتل في المساء .سفر الخروج 6-12:5

في العصور القديمة ،وتحديد حجم القطيع رجل ماله الدنيوية ،وكلما كبر القطيع ،األكثر ثراء الرجل .هللا هو القائد أن يأخذوا حمل بال
عيب ،وهو يعني حمل صحية وذا قيمة أكثر من واحد قد يكون مريضا أو عرجاء .وبهذه الطريقة يتم التضحية شيء ذي قيمة لك ،وليس مجرد
إجراء إظهار الطاعة.

أجرى بشكل منفصل
هللا هو إعطاء األمر أن هذا الخروف ،األغنام أو الماعز ،يتم إزالتها من القطيع الرئيسي ،وفصل عن القطيع الرئيسي من اليوم العاشر من شهر
مارس لليوم الرابع عشر من شهر آذار/مارس .ويتم ذلك إلظهار رمزيا على التقدير العالي التي تعطي هذه الحمالن ،واعترافاً بتضحياتهم ،مثلما
يسوع هو إعطاء تقدير عال لتضحيته.

تضحية
عند اليوم الرابع عشر ،وسوف تؤدي التضحية بالوحش في الشاهد لعائلتك ليس فقط ولكن جميع األسر من المصلين ،الجمعية العامة كلها
لجماعة إسرائيل ،قتل في المساء .بهذه الطريقة ،أنت وجميع عائلتك هو االنخراط في قتل أضحية رمزية ،ولذلك كل مذنب في جريمة القتل ،كما
أن الجميع سوف يكون مذنبا بتضحية "يسوع المسيح" .

باهلل هذا هو إعطاء نبوة تضحية "يسوع المسيح" على الصليب ،وكيف أن "دولة إسرائيل" مذنبا بالقتل .كل سنة في نفس الوقت وفي نفس الطريق،
هذه التضحية يكون ردها ،حتى أن الناس سوف تعرف بهم الشعور بالذنب .لألسف ،منذ فترة طويلة قد نسي هذا التفاهم باليهود والمسيحيين.

تأخذ

مالحظة :قد ضحى يسوع في هذا الوقت نفس السنة ،اليوم بعد أن كان يأكل "وجبة عيد الفصح" .بهذه الطريقة هللا يبين أنه على

الرغم من أن الحمل رمزي فقط ،هو الوقت من السنة فإنه يتم التضحية بنفس الوقت الذي سوف تكون التضحية بالمسيح .وبهذه الطريقة هللا يبين أنه
ال يرى التضحية بقرون ابن له قبل وقوعه .بهذه الطريقة هو كشف رمزية "أضحية" كاملة.

وفي المساء
ويالحظ هللا بداية يوم جديد وفي نهاية اليوم القديمة في المساء أو في اإلعداد للشمس .كما يقول هللا الوقت ،لذلك ،في مساء اليوم "الرابع عشر" من
شهر آذار/مارس في الواقع الشمس إلى أسفل والبداية من اليوم الجديد أو في اليوم الخامس عشر ،الذي السبب في المالحظة عيد الفصح التي تستمر
خالل حتى غروب الشمس في اليوم الحادي والعشرين من شهر آذار/مارس.

عيد الفطير
وفي اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه هو عيد الفطير منعزلة الرب :سبعة أيام يي يجب أكل الفطير .الويين 23:6

سبعة أيام يجوز يي أكل الفطير؛ وحتى أول يوم يي يطرح بعيد ًا الخميرة الخروج من المنازل الخاصة بك :ليعاقب إيتيث مخمر الخبز من
اليوم األول حتى اليوم السابع ،يجوز قطع تلك الروح من إسرائيل .خروج 12:15

االحتفال بالفصح ،الذي تناول "أضحية" ،يحدث فقط في الشمس أسفل اليوم "الرابع عشر" من آذار/مارس ،ما تبقى من ما يعرف باسم عيد الفصح
االحتفال هو فعال "عيد الفطير" ،لمدة سبعة أيام ،من المساء الرابع عشر من آذار/مارس عن طريق بما في ذلك المساء الحادي والعشرين من
آذار/مارس .وخالل هذا الوقت الخبز ال أن الخميرة في ذلك تؤكل.
على الرغم من أن قد يكون هناك الحمالن األخرى قتل كاللحوم في الوجبة األخيرة لالحتفال بيوم سبعة ،أنها ليست أضحية ،وال المتخذة خارج
القطيع والمنفصلين عن ذويهم كما هو "أضحية".

هو الخميرة الخميرة
الخميرة ما اليوم يسمى "الخميرة" لذلك؛ ال الخبز الذي يستخدم الخميرة بغية الحصول على الزهرة في االرتفاع أن تؤكل خالل هذا االحتفال
بأسبوع .ويمكن أن اشرح لكم لماذا حرم هللا أكل خبز مخمر ،ولكن "لماذا" ليس مهما .المهم هو أن هللا قد أعطى لي ولك وصية ،وإذا كنت تحب
هللا ،سوف إطاعة وصية هللا بغض النظر عن السبب.

قطع من إسرائيل
تأخذ

مالحظة :هللا يصر علينا طاعته في عدم األكل أي الخبز مع الخميرة أو الخميرة في ذلك ،كما كشف في :يجوز قطع الروح من

إسرائيل .أن تكون معزولة عن إسرائيل ،ال تشير إلى "دولة إسرائيل" ،ولكن الوعود التي تعطي ليعقوب ،الذي تسمية هللا إسرائيل.
أن تفقد حقك في ميراث هللا المراد إزالتها من كونها اإلسرائيلية .فقط هم الذين تكون مطيعة "وصايا هللا" "القديسين هلل" ،وسوف ترث
فقط "القديسين هللا" وعود هللا.

تأخذ

مالحظة :حيث ال ينبغي الخلط بين؛ الرابع عشر من آذار/مارس هو عيد الفصح ،وعندما يتم قتل "التضحية عيد الفصح"،

(الحمل) ،عند غروب شمس اليوم الرابع عشر من آذار/مارس .ثم األسبوع طويلة عيد الفطير يبدأ عند غروب شمس نفسه ويستمر سبعة أيام حتى
غروب الشمس في اليوم الحادي والعشرين من آذار/مارس.
الفطير الخبز دون إضافتها إلى الخليط الخميرة .

لماذا ال مخمر الخبز؟
أنت سوف أكل مخمر ال يولد معها؛ وسبعة أيام سوف أنت أكل الفطير هناك مع ،حتى خبز البالء :النت كاميست الواردة من أرض مصر
على عجل :أن أنت األكثر قابلية تذكر اليوم عندما أنت كاميست الواردة من أرض مصر كل أيام خاصتك الحياة .سفر التثنية 16:3

كما ترون ،السبب في أننا ال يمكن أن تآكل خبز مخمر خالل السبعة أيام من عيد الفصح ،ألن تلك التي خرجت من مصر لم يأكل خبز مخمر .بهذه
الطريقة نحن عيش رمزيا من الخروج خارج مصر ووضع أنفسنا تحت نفس النوع من عدم الراحة التي كانوا قد سوميتيد إلى.

ترك شيء من الخروف
ولن تكون هناك ال خبز مخمر ينظر إليك في جميع السواحل خاصتك مع سبعة أيام؛ وال يجوز وجود أي شيء من الجسد ،الذي أنت
ضحى اليوم األول في حتى ،وتظل طوال الليل حتى الصباح .سفر التثنية 16:4

على الرغم من أنه ال يعطي تفسيراً في أي مكان في الكتاب المقدس التي اكتشفت حتى اآلن ،يبدو لي أن السبب في لحوم "الضأن التضحية" ال
يكون خلفها ويؤكل بعد اليوم الوجبة األولى فقط بعد رحيل استولت عليها هللا وأخذ حياة ولد مصر األولى  ،هو رمزي لوفاة "ولد مصر األولى"،
ومن ثم ،المرة الوحيدة التي يمكن أن تؤكل في "أضحية" ،كما يقوده هللا.
تذكر :الناس القتل ال أول ولد من مصر بأيديهم؛ هللا قتل منهم ،حتى أن الناس يمكن أن يتم إطالق سراح .وحتى مع ذلك ،أن الناس هم مذنبا بجريمة
القتل ،للقتل تم باسمهم.

اليوم األول من عيد الفصح
يي يكون في اليوم األول دعوة مقدسة :يي تقوم بأي عمل ذليل فيه .الويين 23:7

وفي اليوم األول يكون هناك دعوة مقدسة ،وتكون في اليوم السابع دعوة مقدسة لكم؛ ال طريقة عمل يتم فيها ،حفظ تلك التي يجب أن يأكل
كل رجل ،التي يمكن أن يتم إال منكم .خروج 12:16

كلمة "الدعوة" ،وهو يعرف :جمعية رسمية كبيرة ،مثل ترتيب أو الدعوة إلى عقد اجتماع رسمي للجماعة في الكنيسة .
تذكر :هو أول يوم لالحتفال بالفصح الرابع عشر من آذار/مارس في المساء ،لذلك ،أن يكون هناك اجتماع رسمي للجماعة في مساء
ذلك اليوم ،وكما يالحظ هللا في البداية من "اليوم الخامس عشر" من آذار/مارس ،بغض النظر عن ما هو يوم في األسبوع فإنه تقع على عاتق .من
خالل هذا االجتماع للجماعة عندما يقتل "أضحية".

على سبيل

المثال :في عام 14 2016عشر من آذار/مارس يصادف يوم االثنين ،ولكن ال تبدأ االحتفال بالفصح حتى المساء أو "أشعة

الشمس ألسفل" .وهذا من شأنه أن يجعل اليوم السابع من "المراقبة عيد الفصح" تنتهي مساء يوم الحادي والعشرين وأيضا يوم االثنين.
على حد سواء من هذه األيام ،أولئك الذين هم القديسين هللا أو بنو إسرائيل ،هي جمع جنبا إلى جنب مع بقية المصلين في مساء "اليوم
الرابع عشر" و "العشرين اليوم األول" من آذار/مارس ،التي تقع في عام  2016يوم االثنين.
هذه "الدعوة المقدسة" التي سيحتفل بها كما يمكنك أن االحتفال بيوم السبت .مثلما يوم السبت يتم االحتفاظ دائماً في اليوم السابع من
األسبوع أو في ذلك اليوم ونحن ندعو اليوم السبت ،حتى أيضا "دعوة عيد الفصح" ليعقد في السابع وآخر يوم "االحتفال بالفصح" بغض النظر عن
ما هي أيام األسبوع التي تقع على.
يوم السبت هو الحظت دائما ً في "اليوم السابع" من األسبوع بغض النظر عن ما هو اليوم من الشهر ،حين يبدأ عيد الفصح دائماً في الرابع عشر
من آذار/مارس في الشمس أسفل ،بغض النظر عن ما هو يوم األسبوع الذي.

ال يتم العمل
تماما كما أن ال عمل في "يوم السبت" ،كما يقوده هللا في "الوصية الرابعة" ،أن يكون هناك أي عمل القيام به ،وهناك استثناء في إعداد وجبة عيد
الفصح ،في  14آذار/مارس أو في 21ش في آذار/مارس ،في األيام األولى والسابعة من االحتفال بالفصح.
ماذا يعني هذا بالنسبة لي أنه في اليومال  14من آذار/مارس ويوم 21ش مارس هناك لتكون تجمعا في "الشمس ألسفل" ،لجميع المؤمنين في صالة
الجماعة لخدمة صالة إلعطاء المجد "هللا خلق" ،كوسيلة ليجري طاعة "وصية هللا" ،وحتى أن نتذكر السبب و لماذا المراقبة عيد الفصح .إلبقاء
الذاكرة عبر األجيال ،قصة عيد الفصح وموت أول ولد في مصر ينبغي أن يقرأ بصوت عال في "الدعوة المقدسة" كل عام.

دائما ً وإلى األبد
وأنتم تحترم عيد الفطير؛ لهذا اليوم المعني قد أحضرت الجيوش الخاصة بك من أرض مصر :ولذلك يجوز يي االحتفال بهذا اليوم في
األجيال الخاص بك بموجب مرسوم إلى األبد .خروج 12:17

اآلية أعاله هو وصية هللا أن جميع أولئك الذين عرف أنهم بنو إسرائيل يجب مراقبة والحفاظ "عيد الفطير "،لجميع األجيال ،وإلى األبد.

"تأخذ

مالحظة" :هذه اآلية ال تشمل قتل التضحية عيد الفصح كما تجري إلى األبد .عيد الفصح ما يشار إليه خروف يضحي ،عدم

تناول وجبة.
وهذا له أهمية في ذلك مع موت يسوع على الصليب ،لم يعد للتضحية بالحيوانات ،ولكن "عيد الفطير" ال تزال مستمرة إلى األبد .أنها لهذا الفهم
ألحكام "العهد الجديد" ليست في العصيان إلى "وصية هللا" ،ألن هللا ال يقود أن التضحية عيد الفصح أن يستمر إلى األبد ،إال أكل الفطير.

عيد الفصح لجميع األجيال
االحتفال بشهر الباران( ،آذار/مارس) ،وإبقاء عيد الفصح منعزلة الرب خاصتك هللا :لفي شهر الباران الرب خاصتك هللا رفعتها إليك إياب ًا
خارج مصر ليلة .سفر التثنية 16:1

أنت سوف يأكل ال خبز مخمر معها؛ وسبعة أيام سوف أنت أكل الفطير هناك مع ،حتى خبز البالء :النت كاميست الواردة من أرض
مصر على عجل :أن أنت األكثر قابلية تذكر اليوم عندما أنت كاميست الواردة من أرض مصر كل أيام الحياة خاصتك .سفر التثنية 16:3

جميع الساحل خاصتك
ولن تكون هناك ال خبز مخمر ينظر إليك في جميع السواحل خاصتك مع سبعة أيام؛ وال يجوز وجود أي شيء من الجسد ،الذي أنت
ضحى اليوم األول في حتى ،وتظل طوال الليل حتى الصباح .سفر التثنية 16:4

العبارة" :جميع السواحل خاصتك" يشير إلى حدود "دولة إسرائيل" .فإنه ال يكفي أن إزالة الشعب مخمر( ،خميرة) من منازلهم ،ولكن أن يكون
هناك أي مخمر في أي مكان داخل حدود دولة إسرائيل.
إذا كان هناك يعيشون في "دولة إسرائيل" أولئك الذين لم تكن بنو إسرائيل ،كما حددها هللا ،ولم يالحظ ذلك عيد الفصح كما هو مطلوب ،حتى مع
ذلك سيكونون المطلوبة إلزالة مخمر من ديارهم ،وكذلك .يمكنك أن ترى كيف سيستند هذا الغضب والكراهية بين أولئك الذين لم يكونوا من بني
إسرائيل؟

خارج البوابات
أنت األكثر قابلية عدم التضحية عيد الفصح داخل أي من خاصتك غيتس ،الذي الرب خاصتك هللا جيفيث إليك :ولكن في المكان الذي
يختار الرب خاصتك هللا لوضع اسمه في ،هناك أنت سوف التضحية عيد الفصح في حتى ،في الذهاب أسفل من الشمس ،وفي هذا الموسم أن أنت
كاميست عليها خارج مصر .سفر التثنية 6-16:5

في هذه اآليتين يتحدث هللا إلى "دولة إسرائيل" .غيتس التي يشار إليها يمكن أن تكون أبواب المنزل الشخصي الخاص بك ،أو أكثر احتماالً ،كما
في هذا المثال ،أبواب المدينة التي تعيش فيها.
تذكر  :الحمالن التي توضع جانبا باألسر يمكن التضحية بها في نفس الوقت بجميع األسر من أي جماعة وأي مدينة ،ولذلك يقول هللا أن
هذه التضحيات يجب أن ال يتم داخل أبواب المدينة ولكن خارج تلك البوابات.
عند قيام "دولة إسرائيل" تتألف من قاطني الخيام البدوية ،فإنها تأخذ الحمالن في مكان خارج محيط المستوطنة لتقديم التضحيات ،لكن مع بناء
المعبد ،أنهم سيتخذون تضحياتهم إلى المعبد ،والكهنة أداء طقوس التضحية قبل قتل الوحش.
كما ترى ،وفهم "كلمة هللا" كما وردت في اآليات أعاله ،أخذ الخروف إلى المعبد في العصيان إلى "كلمة هللا" .بسبب بناء المعبد وكاهن معبد
افتراض واجبات التضحية ،فإنه يقتضي أن الناس بالسفر إلى القدس االحتفال بالفصح .هذه التقاليد ال يتماشى مع "كلمة هللا" ،في فهمي لوصية هللا.
إال القليل ويتساءل لماذا أصبح كاهن وشيوخ معبد حتى األثرياء ،ولماذا كان تلك الثروة يلزم جميع الشيطان أن يسبب شيوخ معبد إرساء التقاليد أن
أكثر مظلل "وصايا هللا".

ذبيحة
ولكن أنتم يقدم قربانا بنيران منعزلة الرب سبعة أيام :في الدورة السابعة واليوم دعوة مقدسة :يي تقوم بأي عمل ذليل فيه .الويين 23:8

هذه المحرقة ،مما يعني التضحية بالحيوان ،كان المطلوب كل يوم من المالحظة سبعة يوم الخامس عشر من خالل ،وذلك في اليوم الحادي
والعشرين من آذار/مارس ،ضمن متطلبات العهد القديم .كما سمحت هذه التضحية الحيوانية أن "أسبوع عيد الفصح" قدمت للحوم الضأن خالل كل
من وجبات اليوم سبعة.

عيد الفصح العهد الجديد
العشاء األخير-عيد الفصح
تحت "الفصح العهد الجديد" ،حيث يسمح أي تضحية الحيوان أطول ،كسر الخبز وشرب النبيذ ،يتم استبدال لتضحيات الحيوان كما هو
كشف في اآليات التالية والتفسيرات التي تتصل بالعشاء األخير.

عيد الفصح الجديد
ألن يسوع هو التضحية ،فإنه لم يعد مقبوالً هلل أن يضحي خروف لالحتفال "وجبة عيد الفصح" ،ولكن أوامر اآلية أعاله ،حفظ "وليمة
من الفطير "،مطلوب أن تبقى إلى األبد.
هذا يقول لي أن االحتفال بالفصح لم ينته بالمسيح ولكن ال تزال مستمرة اليوم وإلى األبد وبالتالي.

تطهير بها ولذلك الخميرة القديمة أن كنتم قد تكون كتلة جديدة ،كما أنكم الخميرة .للمسيح حتى عيد الفصح لدينا هو التضحية بالنسبة لنا1 -
كورنثوس 5:7

تذكر Paul :بشر للوثنيين ،وعلى هذا النحو كانت جاهلة بوصايا هللا ،حتى الرسل بشر لهم من خالل "تعاليم يسوع" .بسبب هذا الجهل،
ال يزال محتجزاً بعض الوثنيين المحولة إلى بعض من تربيتهم الوثنية.
 ،Paulبعدما أبلغ إحدى هذه الممارسات الوثنية هو إعطاء التوجيه والنصح لجماعة يقع في مدينة كارينثيا.
في اآلية أعاله ،يستخدم  Paulالموضوع كون الخميرة ويحظر استخدامها في صنع الخبز خالل االحتفال بيوم سبعة من عيد الفصح وعيد
الفصح.
إذا قمت بإعداد العجين الذي جعل الخبز ،ال يهم كم الخميرة (خميرة) التي كنت وضعت العجين الكرة كامل سوف تتأثر به .في هذا
يستخدم  Paulقياس يرمز إلى السماح إلثم واحد حتى البقاء في الجماعة ،وأن واحد سوف ال يزال تأثير الجماعة كاملة ،تقديمهم جميعا إلى
الخطيئة.

المسيح هو "الفصح لدينا"
النقطة أحاول جعل هو  Paulلإلشارة إلى الكلمات التالية؛ "للمسيح حتى عيد الفصح لدينا هو التضحية بالنسبة لنا "-بهذه الكلمات ،يتم
إعالم  Paulجميع الذين هم اتباع "تعاليم يسوع المسيح" ،أن المسيح هو "الفصح الجديد" ،التي لم تعد أننا للتضحية بحيوان يؤكل لعيد الفصح
وتؤكل في وجبة ،بل أن يسوع يستبدل "أضحية" ببلدة التضحية على الصليب.
وهكذا أجبرت لطرح السؤال" ،إذا كان المسيح يسوع الفصح الجديد ،وما هي الطريقة اآلن نالحظ المالحظة عيد الفصح إذا لم في
التضحية بحمل؟"
في البداية ،نظراً ألنه يعتقد على نطاق واسع بالمسيحيين أن عيد الفصح ال ينطبق إال على اليهود وقبلت بأن االحتفال بالفصح مات مع
المسيح على الصليب .هللا منذ ذلك الحين أثبتت لي أن هذا ليس صحيحاً .كما بينت في المناقشات الواردة أعاله ،عيد الفصح أن يوضع في االحتفال
وإ حياء ذكرى جميع الذين عرف أنهم بنو إسرائيل .وكما قلت من قبل في العديد من األماكن في جميع أنحاء بلدي كتابات ،أنا اعتبر نفسي أن تكون
اإلسرائيلية كما حددها يسوع في الوحي  .12:17مع العلم ثم أن جميع اإلسرائيليين االحتفال بالفصح ،بدأ البحث عن كيفية أوامر هللا-يسوع أن
نحتفل في عيد الفصح أن لم يكن مع التضحية بالحيوان.

يحدد يسوع الفصح الجديد
وأنه جاء لتمرير ،عند يسوع كان االنتهاء من جميع هذه األقوال ،قال تالميذه" ،أنتم نعلم أنه بعد يومين من عيد الفصح ،وابن اإلنسان هو
خيانة يصلب Matthew ".الطفيف2-

كما أنه يرد في اآليتين أعاله ،عيد الفصح في اليومين الماضيين وبالتالي .إذا كما هو أمر في النزوح الجماعي الذي اليوم األول من عيد
الفصح في الرابع عشر من آذار/مارس في حتى ،وهي مدة يومين ومن ثم ،فعندما يتكلم يسوع الكلمات أعاله ،فإنه يجب أن يكون في وقت ما في
الثاني عشر من آذار/مارس.

يسوع أضحية
اآلن عندما كان يسوع في بيت عنيا ،في بيت  Simonالبرص ،هناك جاءت له امرأة قد شكل مربع المرمر من مرهم ثمينة جد ًا ،وسكب
على رأسه ،بينما كان جالس ًا في اللحومMatthew 26:6-7 .
كلمة "على اللحم" كما هو مستخدم في اآلية أعاله ال تشير فقط إلى اللحوم من الحيوانات ،ولكن يستخدم كطريقة أخرى للقول "على
العشاء".
كما أن يسوع هو تناول هذه الوجبة ،عندما يأتي امرأة ويصب مرهم مكلفة على رأسه.
ولكن عندما رآها تالميذه ،كان السخط ،قائال" :أن ما هو الغرض من هذه النفايات؟" لهذا المرهم قد تم بيعها للكثير ،وتعطي للفقراء.
Matthew 26:8-9
كما أشرت في تعليلي "عيد الفصح العهد القديم" ،قد إزالة "أضحية" عن باقي القطيع أهمية في يسوع "أضحية" "العهد الجديد" .هللا
بسبب هذه المرأة ادهن رأس يسوع والسبب لنفس السبب الذي أمر هللا أن تكون "أضحية" إزالة عن باقي القطيع في اليوم العاشر من آذار/مارس،
كان للداللة على يسوع كما يجري المفضل أو الخاصة من جميع اآلخرين ،في الدهن على رأسه ،وقالت أنها تستعد يسوع للتضحية بالفصح ،
التضحية بيسوع "الفصح الجديد" .ويرد هذا الدعم بالكلمات التالية التي يتحدث بها يسوع.
ألن في ذلك أنها خلت سكب هذا مرهم على جسدي ،فعلت ذلك لبلدي الدفن .الفيلم Matthew

العشاء األخير
ووجه اآلن عيد الفطير ناي ،وهو ما يسمى عيد الفصح ،ورئيس الكهنة والكتبة سعى كيف أنهم قد قتله؛ (السيد المسيح) ،ألنهم كانوا
يخشون أن الشعب .لوقا 2-22:1

نضع في

اعتبارنا :في اآلية أعاله ،العبارة" ،أن يأكل الفصح "،ال يشير إلى تناول وجبة عيد الفصح ،ولكن ليضحي الخروف ،هو

الحمل الذي هو عيد الفصح ال الوجبة نفسها .خروف يضحي هو عيد الفصح التي تؤكل في وجبة الفصح.
مع األول يوم عيد الفصح ،وفي المساء ألنه سريع تقترب ،قدم بعض من تالميذ يسوع استعداد التضحية وإعداد اللحوم لوجبة المساء.

تأخذ

مالحظة :في هذه القصص لما أصبح يعرف باسم العشاء األخير ،يسوع ال نفسه االنخراط في مقتل أضحية .اآلية التالية تشير

إلى بيد أن حمل التضحية وعلى استعداد لتناول وجبة.

ولم التالميذ يسوع قد يعين لهم؛ وجعلوا استعداد الفصحMatthew 26:19 .
وكما قلت ،عيد الفصح كما تستخدم هنا يشير إلى الحيوان ال الوجبة؛ ولذلك ،هذه اآلية تقول لي أن إعداد التالميذ أضحية ،وكذلك يقول لي أن هناك
بالفعل اللحوم تؤكل في العشاء األخير.

يهوذا
ثم دخلت الشيطان في يهوذا لقبه اإلسخريوطي ،ويجري عدد من اثنا عشر (الرسل) .وذهب طريقته ،ومناجي مع رئيس الكهنة والنقباء،
كيف أنه قد يخون له لهم .لوقا 4-22:3
وكانوا سعداء ،والنذور إلعطائه المال ،ووعد ،وسعى الفرصة لخيانة له( ،يسوع) لهم في غياب تعدد .لوقا 6-22:5

يسوع وعيد الفصح
ثم جاء يوم الفطير ،عندما يجب أن يقتل في عيد الفصح ،وأنه (يسوع) أرسل بطرس ويوحنا ،قائال" :اذهب وتعد لنا عيد الفصح ،التي قد
نتناولها ".لوقا 8-22:7

"تأخذ

مالحظة" :يكشف عبارة" ،عندما يجب أن يقتل في عيد الفصح "،أن من المفهوم أن كلمة "عيد الفصح" يمثل "أضحية"

وكذلك مساء اليوم الرابع عشر من شهر آذار/مارس ،كما أوضحت في شرح العهد القديم.
هذا التفسير ولذلك يقول لنا أن جون وبيتر في الواقع متورطون في قتل "أضحية" التي عرضت بعد ذلك كغذاء لألكل خالل ما أصبح يعرف باسم
العشاء األخير.

وقالوا له" ،حيث الذبول أنت أن نستعد"؟ وقال لهم" ،ها ،عندما ية يتم إدخالها في المدينة ،وهناك يجتمع رجل لك ،إذ تضع جرة من
الماء؛ اتبع له داخل المنزل حيث أنه انتيريث في ،وأنتم يقوم يقول منعزلة غودمان المنزل"' ،ماجستير" saithلك '،حيث هي قاعة الضيافة ،حيث
يجوز تناول الطعام في عيد الفصح مع بلدي التوابع؟ وأنه يجوز شو لك غرفة علوية كبيرة مفروشة :تجعل هناك استعداد " .وذهبوا ،ووجدت كما
قال لهم :وجعلوا استعداد الفصح .لوقا 13-22:9

كما أشير في العبارة" ،وجعلوا استعداد الفصح" ،إعداد التالميذ "خروف الفصح" ،والخبز الذي سوف يؤكل في وجبة عيد الفصح ،الذي
يقول لي أن فعلوا قوال التضحية الضأن لتناول وجبة المساء .وهذا أيضا يقول لي أن ال يسوع وال أي من الرسل أخرى ضالعة في التضحية ،لقد
جئت إلى االعتقاد بأن لديهم.
تذكر :تمت التضحية برمزية من الشعور بالذنب في قتل ولد مصر األولى وقتل المسيح ،والذي هو يسوع .حتى أستطيع أن أرى لماذا
يسوع لن يشارك في التضحية بالحمل ،ولكن الرسل األخرى ينبغي أن يكون كما أفهم رمزية أن تكون.

وجبة عيد الفصح
وعندما كانت تأتي الساعة ،كان يجلس ألسفل ،والرسل اثنا عشر معه ،وقال لهم" ،مع رغبة لديها الرغبة في أكل هذا الفصح معكم قبل
أعاني :ألقول لكم ،لن أي أكثر أكل منه ،حتى تتحقق في ملكوت هللا ".لوقا 16-22:14

وتظهر هذه اآليات يسوع كإعطاء نبوءة موته الوشيك على أيدي شيوخ المعبد.
اآلن عندما كانت تأتي حتى( ،يسوع) أنه جلس مع اإلثني عشر .وكما أنهم يأكل ،وقال" ،حق ًا أقول لكم ،أن أحد منكم خيانة لي".
Matthew 20: 26-21
في هذه اآلية ،يضع يسوع سلسلة األحداث تنبأ أن يؤدي إلى تضحيته على الصليب.

كسر الخبز
وأنه أخذ الخبز ،وقدم شكره ،والفرامل فإنه ،وقدم لهم ،قائال :هذا هو جسدي الذي يعطي لك :هل هذا في ذكرى لي " .وبالمثل أيضا
الكأس بعد العشاء ،قائال" :هذه الكأس هي العهد الجديد في دمى الذي يسفك لك .لوقا 20-22:19

في هذه اآليات أعاله ،يسوع هو تعليم لنا كيف أننا لالحتفال عيد الفصح من وفاته إلى األمام وإلى األبد .من هذه النقطة إلى األمام ،كلما تعقد دعوة
مقدسة وتحت "العهد القديم" ودعا إلى التضحية بالحيوان ،وإلى األبد أكثر أن تمارس كما علمتنا يسوع ،دون التضحية بالحيوان ،ولكن مع كسر
الخبز وشرب الخمر.

الخائن
ولكن ها ،ويد له أن بيتراييث لي معي على الطاولة .وحقيقي " goethابن اإلنسان" ،كما أنها مصممة :لكن الويل حتى أن الرجل الذي
كان هو خيانة! لوقا 22-22:21

صحيح أن خيانة يهوذا يسوع ،وفي هذه اللعنة التي قدمها ضد يهوذا يسوع ،يهوذا اللعينة ،ولكن لكم جميعا بحاجة إلى أن نفهم لماذا كان
مطلوبا ً منها أن خيانة يهوذا يسوع حيث أن الكتاب المقدس يمكن أن تتحقق .أحب يسوع يهوذا كشقيق ،تماما كما أحب هللا إبليس .في مثال يهوذا ،هللا
يبين لنا أن أي شخص ،حتى أصدقاؤنا األكثر ثقة يمكن أن يكون عمالء للشيطان .من المهم أن تقبل أن يجب عليك عبادة هللا بالضبط كأوامر هللا،
آخر والعبادة الخاص بك تالف ،مثل الشيطان ،والعبادة الخاص بك من دون جدوى.
هللا يجعل من القواعد ،وقد قال لنا كيف أنه يحظى بأن علينا عبادته .للعبادة في أي طريقة أخرى مما قد أمر ،عدم عبادة "هللا خلق" ،لكن
هللا االختراع الخاصة بك.

وأضاف معنى الخبز
أريد أيضا أن أشير إلى أن التوابع الحالية مع يسوع وجبة "عيد الفصح" هذا قد بدأت بالفعل لألكل ،قبل أن يكشف يسوع "الفصح
الجديد" .أشر هذا لتكشف عن أن هذه العبارة" ،كسر الخبز" ،يعني :على الجلوس لتناول العشاء أو أي وجبة .الخبز كان المحصول الرئيسي للغذاء
لتلك األراضي لمنطقة الشرق األوسط لعدة قرون ،وعلى هذا النحو ،سيكون كسر رغيف خبز أو مزقت أربا وتمريرها أسفل الجدول تؤكل قبل كل
شيء ،ال كاحتفال ديني ولكن كجانب من تناول وجبة.

وكما أنهم كانوا يتناولون ،يسوع أخذ الخبز ،والمباركة ،والفرامل ،وأعطاه لتالميذه وقال "اتخاذ ،تناول الطعام؛ هذا هو جسدي " .وأنه
أحاط بكأس ،وقدم شكره وأعطاه لهم ،قائال" :شرب يي كل ذلك؛ هذا هو دمى للعهد الجديد ،الذي هو يسفك من أجل الكثيرين لمغفرة الخطايا" .
Matthew 26:26-28
تحت "الفصح القديم" ،تمت التضحية بحيوان كبادرة رمزية تشير إلى التضحية بالمسيح أو ابن هللا .مع التضحية صهيل يسوع في متناول
اليد ،يعلم يسوع التالميذ ومن خاللهم أنت وأنا ،كيفية االحتفال عيد الفصح مع أي تضحية الحيوان أن يسمح أي أطول.
الخبز المكسور رمزي من كسر جسد يسوع العذاب الذي تعرضت له خالل سكورجينج قبل أنه مسمر على الصليب.
النبيذ رمزي من التضحية التي يسمح يسوع المسيح نفسه التعرض ،حيث أن الرجل يمكن التوفيق بين هللا مرة أخرى.
لم يعد هناك لتكون تضحية حيوانية لمراقبة عيد الفصح ،ولكن في بداية الوجبة ،كسر الخبز وشرب النبيذ الذي يتعين القيام به كبديل
للحيوان ،وفي االعتراف بأن التضحية التي قدمها السيد المسيح ،من حبة لنا جميعا.

"تأخذ

مالحظة" :النبيذ ال يشير إلى المشروبات المخمرة ،بل إلى "النبيذ الجيد" ،أو ما نسميه "عصير العنب" .ال تتغاضى عن

هللا-يسوع شرب أي نوع من المشروبات المخمرة.

برئ
لقد تحدثت في وقت سابق من الشعور بالذنب لليهود في وفاة "أضحية" كذلك كما هو الحال في وفاة ولد مصر األولى وموت يسوع على
الصليب ،والتي يتعين عليهم المشاركة في التضحية ،حيث ترمز إلى أنهم مذنبون جميعا من تلك الوفيات.
مع العهد الجديد وعيد الفصح الجديد كما تدرس من قبل يسوع ،لم يعد هناك جريمة قتل حيوان ،ويسوع قد قتل فعال ،ولذلك ،أولئك منا الذين
يراقبون "الفصح الجديد" كما علم يسوع ليست من ارتكاب أي من جرائم القتل السابقة .نحن في المسيح ،برئ ،وذلك يجري دون ارتكاب هذه
الخطيئة.

رمزية النبيذ
حسب ما صرح به لوقا
وأنه (يسوع) ،أحاطت بكأس ،وقدم شكره وقال" ،تأخذ هذا ,وتقسيمه بين أنفسكم :ألقول لكم ،وسوف ال أشرب من ثمرة الكرمة ،حتى يبدأ
ملكوت هللا ".لوقا 18-22:17

حسب ما صرح به Matthew
وأنه (يسوع) ،أحاطت بكأس ،وقدم شكره وأعطاه لهم ،قائال" :شرب يي كل ذلك؛ هذا هو دمى للعهد الجديد ،الذي يسفك من أجل
الكثيرين لمغفرة الخطاياMatthew 26:27 " .

تأخذ مالحظة :يسوع يقول أن يسفك دمه لكثير ،ليس

للجميع .معظم المسيحيين يعتقدون أن تغفر ذنوبهم ببساطة ألن يسوع

مات على الصليب ،ولكن كما ترون ،يتم حفظ كثير لكن ليس كل شيء .أن في هذه الحالة ،ال أنه لزاما عليك لمعرفة كيف يمكنك أن تصبح واحدة
من كثير ،أو إذا كنت بالفعل أحد؟

يتم استبدال إطار العهد

الجديد ،التضحية بالخروف "كسر الخبز" ،كما ترمز إلى هيئة كسر يسوع ،ورمزية النبيذ كما يجري دم

يسوع يسفك على الصليب لمغفرة الخطيئة لجميع المؤمنين ،الذين يتم إدراجها في التعريف من هم "القديسين هللا".
كما كشفت ،التضحية الرسل هما في الواقع حيوان كان يؤكل ثم في هذه الوجبة ،كان مطلوبا ً منها أن تفعل ذلك ألن "العهد القديم" كان ال
يزال ساري المفعول ،حتى يسوع يموت على الصليب.
في ما سبق ،هو تعليم يسوع الرسل وجميع الذين قراءة الكلمات المكتوبة في كتب العهد الجديد كيفية االحتفال عيد الفصح من أن اإلشارة
إلى األمام ،وجميع األجيال لمتابعة.
بدالً من التضحية بالحيوانات خالل السبعة أيام من "عيد الفصح الجديد" ،سوف نفعل كما علم يسوع في بداية الوجبة مساء كل يوم،
وخالل أسبوع عيد الفصح ،بكسر في الفطير وشرب النبيذ ،كذكرى كل عيد الفصح هلل على مصر وموت يسوع على الصليب.

خطأ في المسيحية
في الكنيسة الكاثوليكية ،وعن كل ما أعرفه في غيرها من الكنائس المسيحية ما يسمى ،فقد أصبح تقليد كل يوم أن يحتفل يوم السبت،
الخبز والنبيذ هو المقدمة .كما هو الحال مع يوم األسبوع الذي يبدأ في هذا االحتفال يوم السبت يجري في الخطأ ،لذلك أيضا أنه في خطأ المشاركة
في هذا االحتفال للخبز و النبيذ إال في اليوم األول والسابع يوم الفصح حسب تعليمات يسوع ،فضال عن التضحية بالحيوانات في أي من اآلخر
"األعياد خمسة" من الرب.
االحتفال بيوم السبت وقد ال عالقة لها باالحتفال بالفصح ،فهي "وصايا هللا" منفصلة ،إبقاء كل منهما كما هللا أمر ،وعدم الخلط بين بعضها
البعض.

على سبيل

المثال :خالل االحتفال بأسبوع عيد الفصح ،سوف يكون هناك يوم واحد على األقل سوف يكون اليوم السابع من

األسبوع .في هذا اليوم" ،يوم السبت مجلس اللوردات" ،ونحن ال تزال تعطي المراعاة التامة ألنه كما لو كان أي أخرى "يوم السبت" خالل ما تبقى
السنة.
ويجب علينا عبادة هللا كأوامر هللا ،ال إضافة أو إزالة أي شيء من كيفية هللا قد قال لنا أن نعطي العبادة له .لك أو أنا إلجراء أي تغيير أو
تعديل لكيفية أوامر هللا التي نحن عبادته ويزيل لدينا العبادة من كونها من "خلق هللا" ألن هللا االختراع الخاصة بنا وذلك عبادة عبثا.

المسيح هو "الفصح

الجديد" ،وعلى هذا النحو أولئك منا الذين يتبعون "تعاليم يسوع" هي المطلوبة إلبقاء عيد الفصح ،كما

علم يسوع ،أحياء لذكرى جميع أن هللا فعل لتحرير بني إسرائيل األولى وإحياء لذكرى التضحية بأن يسوع أعطى للبشرية يمكن أن أولئك الذين
يتبعون في خطاه مطفأة هلل األب.

نقطة مصلحة
والحظ يسوع وجبة عيد الفصح كما هو مطلوب في مساء يوم 14عشر من آذار/مارس.
يسوع اعتقل وأدين في تلك الليلة نفسها ،التي يجب أن يكون قد يوم جمعة ،ألنه كان المصلوب يسوع فورا أنه في اليوم التالي الذي من
شأنه أن يجعل ذلك اليوم الجمعة .لماذا يوم الجمعة؟ ألنه عندما يتم أخذ يسوع إلى أسفل من الصليب ،في اليوم نفسه ،تكون الشمس ال تزال تصل،
و لكن المرأة يجب أن يتوقف إعداد الدفن قبل أن يتم القيام به ،بسبب بدء عطلة السبت ،الذي يحتفل بشكل صحيح في يوم األسبوع الذي نسميه اليوم
السبت.
ألن شيوخ معبد أمرت أن اعتقال يسوع في تلك الليلة نفسها15 ،عشر من آذار/مارس ،وذلك اليوم يحتفل به "الدعوة المقدسة" ،ثم تلك نفس
شيوخ والمتورطين في إلقاء القبض على ،تشكل انتهاكا "دعوة" هللا المقدسة.
ليس أيضا تصحيح أن النساء اللواتي بدأت إعداد جسد يسوع للدفن ،حيث أنفسهم في انتهاك "دعوة" هللا المقدسة ،حيث أنها تشارك في
العمل( ،إعداد الجسم) ،خالل يوم واحد قد أمر هللا كان يتعين "الدعوة المقدسة"؟
وأرى أن هذا نتيجة لتأثير الشيطان على شيوخ معبد على مدى أجيال عديدة بعد  .Mosesخالل هذه األجيال قد تشوه الحقيقة عن كيفية
االحتفال بالفصح وأيام "استدعاء المقدسة" والمنسية .دون الكاهن القيام بالعمل المطلوب القيام به ،منها التي كانت لتعليم "كلمة هللا" حيث أنه لم
يحصل على نسيان وصاياه ،سوف ال الناس قد انحرفت عن الطريق الحقيقي والصحيح لكيفية عبادة هللا كما أنه قد قاد.

ماذا كانت السنة  Crucifiedيسوع؟
هذا أعاله التفاهم سيكون مفيداً في تحديد ما هي السنة ،كما يتم استخدام التقويم الحديثة ،أن كان المصلوب يسوع أيضا .لقد كان أكثر من
 2000سنة ،حيث قد يكون هناك عدة المناسبة حيث يقع 15عشر من آذار/مارس في اليوم السابق "يوم السبت مجلس اللوردات" يحتفل به ،ولكن
حتى أنها قد تعطي المساعدة في تحديد السنة يسوع وقتل.

تأخذ

مالحظة :هناك في اليوم األول من عيد الفصح ،وفي اليوم األخير أو السابعة لعيد الفصح ،أن أداء أي عمل ،نفسها كما لو كانت

تقع في اليوم السابع من األسبوع ،على الرغم من أنها ال تقع دائما ً في اليوم السابع من األسبوع.

على سبيل

مثال :استخدام  2016على سبيل مثال ،ربما أنه سيوضح أي التباس أننا قد تكون لديها.

الرابع عشر من آذار/مارس  2016يصادف يوم االثنين ،ولذلك ،ينبغي أن يكون هذا اليوم يعامل نفس "اليوم التحضير" قبل يوم السبت
للرب .في مثل هذا اليوم الرابع عشر ،ينبغي إعداد أي وجبات الطعام التي كنت ترغب في تناول الطعام في الخامس عشر وقت مبكر ،تماما كما
تفعل في التحضير "يوم السبت".
تبدأ عند غروب شمس في الرابع عشر من آذار/مارس ،ومرة أخرى مساء أمس االثنين ،يبدأ عيد الفصح ،وجميع األعمال والتجارة
وصل إلى نهايته .هذا يوم جديد هو "دعوة مقدسة" ،تماما كما "يوم السبت" ،الذي يتم االحتفال به بشكل صحيح في "اليوم السابع" من األسبوع.
نفس إعداد الوجبات يلزم القيام به في العشرين من آذار/مارس كما في الرابعة عشرة .بمجرد غروب الشمس فيال  20من آذار/مارس،
الذي يبدأ في 21ش من آذار/مارس هو "دعوة مقدسة" ،نفس كما لو كان الرب "يوم السبت" على الرغم من أن 21ش في آذار/مارس عام 2016
يصادف يوم االثنين وليس يوم سبت.
إذا كان يجعل من األسهل لك ،أعتقد الدعوة المقدسة كما يجري نفس الشيء يوم راحة في الرب ،الذي هو يوم الصالة ودراسة "كلمة
هللا" ،وليس العمل الذي يتعين القيام به .
دعوة المقدسة اجتماع جميع الجمعية أو الجماعة في الصالة للرب إلهك .
اليوم األول من عيد الفصح ليس "اليوم الرابع عشر" من آذار/مارس كما تظن؛ ال تبدأ اليوم األول حتى مساء الرابع عشر ،ويقول هللا تالحظ في
نهاية المطاف القديم وبداية يوم جديد كما يجري عند غروب شمس ،ولذلك الفعلية اليوم األول من عيد الفصح هو 15عشر من آذار/مارس.
كما هو أمر أعاله15 ،عشر من آذار/مارس من كل عام أن يعامل كدعوة مقدسة أو يوم السبت ،بغض النظر عن ما هو يوم من األسبوع  th15يندرج
في.

على سبيل

المثال 15 :آذار/مارس 2016 thيندرج في يوم الثالثاء ،وهو أن أقول أن يجب أن نتعامل مع هذا اليوم الثالثاء ويوم

الثالثاء عقب ذلك 21 ،آذار/مارس ,stالذي يصادف يوم االثنين ،بنفس الطريقة التي نحن ملزمون بمراعاة "السبت اليوم السابع في مجلس
اللوردات".

وهناك مالحظة شخصية
أنا ال أستطيع أن أقول مع أي سلطة أن هللا قد قال لي ما يلي ،ولكن انطباعي ،عندما كشف هللا أعاله االحتفال "الفصح الجديد" ،أن هذا
عيد الفصح القادم ،في آذار/مارس من عام  ،2016عيد الفصح الماضي قبل الحرب العظمى يجلب حول المحرقة الذي يقتل أكثر من ثلث األرض،
وثلث البحر هو  ،وثلث الرجل كما هو مبين في اآليات التالية.

الجزء الثالث من األرض
المالك األول بدأ ،وتبع ذلك البرد والنار اختلط مع الدم ،وأنهم قد يلقي على األرض :وقد احترق الجزء الثالث من األشجار ،وقد احترق
العشب األخضر جميع المكياج .رؤيا 8:7

الجزء الثالث من البحر
وبدأ المالك الثاني ،وكما كانت جبال عظيما الحرق بالنار كان يلقي في البحر :وأصبح الجزء الثالث من البحر الدم؛ والجزء الثالث من
المخلوقات التي كانت في البحر ،وكان تدمير الحياة ،توفي؛ والجزء الثالث من السفن -رؤيا 9-8:8

الجزء الثالث من الرجال
وبوق المالك الثالث وهناك سقطت نجمة كبيرة من السماء ،كما لو كان حرق مصباح ،وأنها سقطت على الجزء الثالث من األنهار ،وعلى
ينابيع المياه؛ ويسمى اسم النجم الشيح :وأصبح الجزء الثالث من المياه مرارة؛ ومات كثير من الرجال من المياه ،نظر ًا ألنها كانت مصنوعة من
مرارة .الوحي 11-08:10

على الرغم من أن هذا هو انطباع الذي لدى ،وال تدعمه أي رؤية موضوعية نظراً للي باهلل حقا ً فقط ،أنا تركت حتى مع الشعور بأن هذا
عيد الفصح القادم سيكون آخر قبل أن يبدأ هللا انتقامه على الشيطان وجميع الذين يرفضون إطاعة "كلمة هللا".
إذا كان هذا صحيحا ً ومع ذلك ،يقول لي أن هذا قد يكون آخر عرض الطاعة من تلك التي تشير إلى يسوع كالقديسين " 144,000هلل"
الذي سيتلقى "مارك هللا" فقط قبل حدوث محرقة اليهود.
ولذلك أعطى هذا التحذير إلى كل الذين قد قرأت هذه الدروس والفصول على صفحة ويب هذه؛ إذا كنت قد جئت في القراءة الخاصة بك
لرؤية وتقبل الحقيقة لما هو مكتوب ،ثم كنت واحداً من تلك التي قد تكون مرقمة الدخول  .144,000وهو شعوري ،أن االحتفاظ بهذا الفصح القادم،
فضال عن اآلخر األعياد خمسة من الرب ،مهم في تحديد ما إذا كنت أنت أحد البالغة  144 000أم ال.
أنني أحث بقوة لكم جميعا ،حتى ولو كنت مخطئا حول هذا الموضوع ويجري االختبار النهائي  144,000أم ال ،يمكنك مراقبة هذا
الفصح كما علمتنا يسوع ،وشرحت أعاله .إذا كنت مخطئا ،وأخرى باسوفيرس تأتي وتذهب ،نعلم أن االحتفال بالفصح هو جزء من يجري "سانت
من هللا" ،وأمر منكم فقط كما كان بني إسرائيل األولى .ولذلك ،ليكون حقا ً "سانت هللا" وإدراجها في التعريف من هم بني إسرائيل ،يجب أن تراعي
"الفصح الجديد" ،من اآلن وإلى األبد.
شخصيا ابدأ الحظت عيد الفصح ،القديمة أو الجديدة .هذا الوحي المعطى لي من قبل هللا ،في األسابيع القليلة الماضية ،خطة أنا وزوجتي
بشأن إعطاء المراعاة الكاملة لهذا عيد الفصح القادم كما أنها تدرس من قبل يسوع ،فضال عن تلك األعياد التي تأتي في أيلول/سبتمبر إذا كان العالم
ال يزال موجوداً قبل ذلك الحين.

على الرغم من أن أيا من بلدي األطفال أو األحفاد أو بلدي من أخوه أو أخوات يقبل أن هللا أعطاني هذه الرؤى والحديث في الحقيقة
بالنسبة لي ،أعتزم أن أدعو كل منهم لالنضمام إلى زوجتي ولي في هذه المالحظة .وآمل أن أولئك الذين قبول وحضور سوف وبالتالي يمكن النظر
على هللا بالحب وأنه قد يفتح قلوبهم وعقولهم "كلمة" هللا الحقيقية.
أنه شيء من هذا القبيل حزينة وسوف إحباط ألن العديد من اآلالف من الناس في جميع أنحاء العالم تأتي إلى هذه الصفحة ويب بحثاً عن
"كلمة" هللا الحقيقية ،عندما أيا من تلك التي أحب األكثر.
الوقت القصير ،محرقة اليهود صهيل علينا ،وجعل نفسك جاهزة في اإليمان كما تدرس من قبل يسوع المسيح.
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