פסח מועדים
הפסח הראשון
הפסח הראשון נצפתה בזמן  Mosesוהאנשים היו עדיין במצרים; להלן נותן לנו את הסיבה מדוע אלוהים ציווה את זה כדי להיות שנצפו.

בדרך כלל לא נצפו
לאורך כל חיי ,מן ההשפעות של הכנסיות כריסטיאן ,המשפחה שלי ,הייתי של הבנת כי הפסח היא היבט של ברית הישנה בין
אלוהים לעם ישראל ,לכן היה שום מטרה על פי הברית החדשה עם אלוהים דרך ישו.
מאז שלי התכנסות אל האמונה האמיתית כפי שהצטווה על ידי אלוהים .אלוהים ,באתי כדי להבין דרך שיחות עם אחרים
שקוראים לעצמם נוצרי ,כי ישנם כמה אם כל הכנסיות הנוצריות זה לשמור שמירה על הפסח .אלה של היהודים אשר לא לקבל את ישוע
בתור המשיח ממשיך הפסח יום שבע ,כמו גם השבת ביום השביעי של האדון .המוסלמים לא שומרים או שמירה.
לאחרונה ,מעל בכמה שבועות האחרונים ,אלוהים הראה לי כי הפסח נדרש כל מי מוגדרים על-ידי ישו הקדושים של אלוהים ,או כפי שיש
כהגדרתו ישראל האמיתיים .ישנו הבדל ,אולם לדעת איך חסידיו של תורתו של ישו צפו הפסח איך הפסח במקור פיקד אלוהים ,Moses
הישראלים הראשונים.
כי אני של הבנת כי והכנסיות נוצרי אסור לצפות כל צורה של הפסח ,אני רוצה לחנך קודם כל מי לקרוא את המאמר הזה על למה אלוהים
ציווה את הפסח שחלים ,באיזה אופן זה היה במקור להיות נצפתה.

הפסח בתנ ך
לפני שאנחנו יכולים להבין את כל המשמעות של התבוננות הפסח כפי המועברים אלינו על ידי ישו ,אנחנו צריכים לנהל ידע של הפסח
כפי זה נצפתה תחת הישן או כפי שאני קורא לזה האמנה השנייה .

היום ה 14-של החודש הראשון
ביום ה 14-של הראשון חודש גם הוא הפסח של האל .ויקרא 23:5

החודש הראשון של השנה
בפסוק זה ,אלוהים נותן פקודה הפסח הלורדים מתחילה ביום ה 14-של החודש הראשון של השנה החדשה .השאלה שכאשר אני
הראשון לקרוא את זה היה איזה חודש של השנה הוא זה שאלוהים מדבר של? כי אלוהים אומר  Mosesזה "החודש הזה ,הוא החודש
הראשון של השנה" ,אז אני הנחתי שאם הייתי היהודים למצוא איזה חודש הם שומרים כמו החודש הראשון של השנה ,הוא יאמר לי,
אבל שאני גם צריך להסתכל על איזה חודש היהודים שומרים הפסח ,שאלוהים ציווה כי הפסח הוא להיות שנצפו היום ה 14-זה החודש
הראשון בתור  .טוב .חשבתי כי זה יגיד לי איזה חודש זה אלוהים מתייחס היותו החודש הראשון של השנה.
הנחתי כי היהודים ,למרות שרוכי בשמירת המצוות של אלוהים ,שמור את הפסח ,אני גם מודע כי השנה היהודי יש של השנה שונה
מאשר בשאר העולם ,לכן ,צריך להיות באותו חודש בשנה ,אשר היה אז לומר לי איזה חודש שאלוהים מדבר של.
כמו עם כל כך הרבה בנוגע ליהודים ,גם זו הביא לבלבול בשבילי .היהודים לצפות ביום הראשון של השנה החדשה בחודש אחד
בסתיו או הסתיו ,אני מאמין בספטמבר ,הם צופים הפסח באביב במה שמכונה חודש מרץ.

מצוות האל ,החודש הראשון
החודש יהיה לכם תחילת חודשים :יהיה החודש הראשון של השנה לך .אקסודוס 12:2

השאלה חייבת להישאל" ,איזה חודש זה החודש הראשון של אלוהים?" זה ניתנת להגדרה בפסוקים הבאים.
הפסוק הנ ל יציאת מצרים ,אלוהים נתן למצווה לאלה שהלכו  Mosesממצרים ודרכם כל הדורות ,אך פעם נוספת היהודים להראות את
חוסר הציות שלהם לאלוהים לא להתבונן השנה החדשה והן את הפסח באותו חודש בשנה.
זה הבנתי ,אבל לא לקחתי את הזמן כדי לחקור את זה כי היהודים לשמור את השנה החדשה בסתיו כחלק היותם לחופשי מן הבבלים .יכול
להיות שאני טועה לגבי זה ,אבל אני לא חקרתי את זה כי זה לא חשוב ,כי היהודים הם המפירה את מצוות האלוהים בכל מקרה.
הפסח מצד נשמר במהלך חודש מרץ לאורך ההיסטוריה של עם ישראל ,אפילו בזמן שהם היו בשבי על ידי הבבלים ,לפיכך ,הגעתי
למסקנה כי במרץ הוא החודש אלוהים הדוברת של היותו החודש הראשון של השנה ,עבור כל מי מוגדרים של בני ישראל ,אשר אני
מספר את עצמי.
כמו רוב הנוצרים מודעים ,הפסח היהודי נופל בערך באותו הזמן של השנה כמו חג הפסחא הנוצרי ,אשר נשמר בדרך כלל בחודש מרץ
אבל לפעמים יכול להיכנס באפריל.
המסקנה המתבקשת של הפסוק לעיל היא כי השנה החדשה ,כפי שהצטווה על ידי אלוהים ,מתחילה במרץ 1סנט לא ב 1 -בינוארסנט כמו
הנוצרים להתבונן זה או בחודש ספטמבר כמו היהודים להבחין בו.

קביעת האמת
החודש יהיה לכם תחילת חודשים :יהיה החודש הראשון של השנה לך .אקסודוס 12:2

פסוק זה עדיין לא נותן יש לך איזה מושג באיזה חודש אלוהים מתייחס ,אך הפסוקים הבאים יסייעו בזיהוי איזה חודש זה.
וכך היא צעקה של רעמסס בחודש הראשון ,ביום ה 15-של החודש הראשון; ביום שלמחרת לאחר הפסח בני ישראל יצאו ביד
גבוה בעיני כל המצרים 33:3 .מספרים

זה מעל פסוק נותן תמיכה נוספת באותו החודש זה החודש הראשון של השנה ,הוא גם באותו החודש הפסח הוא להיות נצפתה .לכן ,אלא
אם ליהודים יש דרך שונה של שמירה על הפסח במשך מאות שנים מאז זה צוותה הראשון מהם ,עלי לסכם כי חודש מרץ היה אז ,גם
היום ,החודש הראשון של השנה ,חודש זה הפסח שחלים ב.

הפסח הראשון
לדבר  yeבפני כל הקהילה של ישראל ,אומר",ביום העשירי של החודש והם יקחו להם כל גבר טלה ,לפי הבית של אבותיהם ,כבש
עבור בית :אקסודוס 12:3

במבט ראשון אולי לא תוכל לברר איזה חודש אלוהים הדוברת של פסוק זה ,אבל אם אתה לוקח מבט כאשר היהודים לשמור
שמירה על הפסח ,אתה תדע כי הפסח נצפית על ידי היהודים מייסודה של עם ישראל ,במרס של כל שנה ,בסביבות התקופה הנוצרים
להתבונן הפסחא שלהם  ,לכן ,באמצעות מרקם של יהודים שמירה על הפסח ,החודש הראשון של השנה ,כפי שהצטווה על ידי אלוהים,
חייב להיות מרץ לא בינואר כפי שאנחנו כעת התבוננו בו.

התבוננות השנתי
 ,היום הזה יהיה לכם הזיכרון; ו יה תשמר זה סעודה לאדון לאורך כל הדורות שלך;  yeאשמור אותה סעודה על ידי פקודת לנצח.
Exodus12: 14
פסוקים אלה מופנים לא דם צאצאי יעקב ,ביותר מאמינים ,הם מכוונים כל מי רוצים לוותר אמיתי ונכון פולחן האל ,מי ולכן מוגדרים
על-ידי ישו את הקדושים של אלוהים או יש נוספת כהגדרתו ישראל האמיתיים ,אלה מי לשמור על מצוות האלוהים ויש עדותו של ישו
.
לצפות החודש של ( ,Abibמרץ) ,ושמור את הפסח על ה' האל :בחודש  Abibהאל האל לדרדר אותך ממצרים בלילה .דברים 16:1

אם תחפש המילה " "Abibבקונקורדנציה תנ ך זה מוגדר :תירס ירוק עדין צעיר נבט .בהתחלה זה לא היה הגיוני שיש משהו לעשות עם
השם של חודש בשנה ,אבל אז נתתי לחשוב להגדרת והבנתי איזה חודש בשנה כדור הארץ מתחילה לנבוט צימוח חדש? התשובה היא
באביב; לכן ההגדרה הזאת יש קשר החודש כאשר הצמחים החדשים הם עדיין צעירה ורכה .זה עוד פעם .משתכנעת כי החודש של Abib
נקרא כך בגלל זה הוא החודש הראשון של מחזור החיים של כדור הארץ כפי שנצפתה האדמות של המזרח התיכון אשר שם את
אדמות ישראל ממוקמים.
 .זה אז הגיוני לי החודש הראשון של השנה כפי שהצטווה על ידי אלוהים הוא חודש של  Abibאו כפי שאנו כיום קוראים לזה ,מרץ

למה בספטמבר?
כאשר הסתכלתי למעלה את המילה " "Abibבקונקורדנציה תנ ך אותו ביים אותי למילה אחרת" ,תל ".Abib-אתה יכול למצוא מילה זו
במקרא בספר יחזקאל.
ואז באתי מהם בשבי ב  ,Telabibזה וישב על ידי נהר  ,Chebarוישבתי איפה הם ישבו ,ונשארו שם נדהם ביניהם שבעה ימים.
יחזקאל 3:15

כאשר הסתכלתי למעלה את המילה הזאת" ,תל "Abib-מוגדרת בתור :תלולית של ירוק ,מקום ב .Chaldaea -זה מסביר לי
איך היהודים השיג את ההבנה של איזה חודש היה ציווה על להיות החודש הראשון של השנה.
בזמנו כי בבילון לקח אותם יהודים בשבי ,היו אבל קומץ נשאר .האומה של ישראל ושל כל מנהיגיו ,הן של האמונה והן של מנהיגי
האזרחי נרצח כאשר הם יצאו סוף סוף לחופשי על ידי הפרסים ,השביעי חמש שנים מאוחר יותר ,הם היו רק כמה אנשים שהיה כל ידע
של העבר שלהם ,וזה היה כאשר השטן חדורים תוך שמירת השקר בנוגע לשמירת בספטמבר במקום כמו זה הוא מפורש שמות...

שה הפסח
לדבר  yeבפני כל הקהילה של ישראל ,אומר",ביום העשירי של החודש והם יקחו להם כל גבר טלה ,לפי הבית של אבותיהם ,כבש
עבור בית ":אקסודוס 12:3

כי פסוק זה אומר לנו על "היום" של החודש הראשון שאנחנו צריכים להסיר טלה הצידה נפרד משאר העדר ,למה יש עלינו
להבין איזה חודש אלוהים דיבר בדיון לעיל .כדי להיות וצייתן אל האלוהים ,אתה צריך לקבל הבנה מלאה של מה זה כי אלוהים אומר,
פסוקים אלה ,כמו גם את הפסוקים הבאים ,נותן משמעות מלאה עד כמה זה חשוב.
כי הראיתי את זה החודש המדובר הוא חודש מרץ ,אז זה מאסרו של טלה חייב להתבצע 10בתאנון יום של מרץ .אם אנחנו רוצים להיות
מצייתת מצוות האלוהים ,עלינו לשמור הפסח בדיוק כמו שאלוהים ציווה.
המדובר החודש מרץ ,לכן ביום העשירי במרץ בכל שנה ,טלה היא ניתן היה להוציא את העדר העיקרי והניח בבדידות עד ליום
ה 14-במרץ ,מתי זה להיות הקריב ,ואז בישל ואכל.
זה לוקח את שאר העדר הקורבן התמים יש משמעות בכל הנוגע הפסח האמנה החדשה כפי זה מועבר על ידי ישו ,אשר ניתן
להצביע .כשנגיע לדיון הזה.

הודאה באשמה
טקס ההקרבה הייתה סימלית הקורבן של המשיח ,הריגתו של החיה על ידי העם היה סמלי של העם להיות אשם ואחראי על
הורגת את המשיח .בדיוק כמו העברית אנשים היו אשמים במותו של הראשון נולד ב מצרים ,כך שאלוהים יכול לשחרר אותם מעבדות

שלהם ,אז גם העם היהודי אשמים במותו של המשיח .טקס ההקרבה היא סמלית של העם לעם ישראל הודאה באשמה שלהם במוות של
המשיח והן את הראשון נולד ב מצרים.

בית האבות שלהם
הביטוי" ,הבית של אבותיהם ",בהקשר זה אינו מתייחס לבית של בני שתים עשרה של ישראל ,אלא שלאבות"או האבות החיים של כל
משפחה.
לדוגמה :אני האבא של הבית שלי זה אבא שלי הלך לעולמו ,לכן לא זמן מחויב תחת ביתו של אבי וגם כל הבתים של אח
שלי .כל ילדיי ונכדיי נראה לי כמו הפטריארך של המשפחה שלהם בדיוק כמו הילדים ,הנכדים של האחים שלי נראה להם כמו הפטריארך
של משפחותיהם.
הפסח נועד להיות שנצפו על ידי כל הקהילה באותה דרך ,אבל לכל בית יש ארוחת פסח נפרדים משלהם .בדרך זו ,הילדים שלי והילדים
שלהם היו מתאספים יחד עם לי ולאמא שלהם מפגש משפחתי ,כבש אחד על ההקרבה.

מכלול שלם
יה טוב לשמור את זה עד יום ה 14-באותו חודש :מכלול שלם של כנסת-ישראל תהיה להרוג אותו בערב .אקסודוס 12:6

הסיבה שאלוהים דורש כי מכלול שלם הוא להיות מעורבת עם הרג או הקרבה של הטלה ,הוא בשל סמליות השה למשיח ,כאל
מכלול שלם הוא אשם .ברצח של הטלה ,אז גם הוא את כל ישראל אשם .ברצח של המשיח ,ישוע המשיח.

הבנת את הקורבן התמים
תחת לברית הישנה ,הקורבן התמים סימבולי הקורבן של המשיח ,לכן יוקרב בהתמרה למשיח לפני ביאתו של המשיח .כך יהיה לך הכי
טוב מבין ,שאלוהים לא אומר לעם כי הם צריכים להרוג טלה ,כך יהיה להם בשר שלו לארוחת ערב ,הוא לא אוכל הטלה בעל משמעות
דתית ,אבל הקרבה הסמלית של הטלה ,אכילת הארוחה היא היחידה המשנית לא המטרה העיקרית של שמירה על הפסח.
זוכר :אלוהים יודע את העתיד ,עם הידע הזה ,שאלוהים ידע כי הילדים של הישראלים הראשונים לא יוכלו להחזיק מעמד
כנגד השקרים של השטן ,ולכן להיות מזוהם על ידי מסורות שווא ושיטות להוביל אותם מן הפולחן האמיתי של אלוהים ,ולכן דורשים כי
המשיח ,או בנו של האלוהים ,יהיה להקריב  ,בשביל מחילת החטאים הללו של מי ביקש מחילה .עם הידע הזה ,שאני מבין ,למה אלוהים
ציווה כי טלה להיות מוקרבים ארוחת פסח ,וגם כקרבן סמלי של המשיח.

כאשר אלוהים אומר זמן
בחודש הראשון ,ביום ה 14-של החודש אפילו ,עוד תאכלו לחם שבצקו לא החמיץ ,עד ליום אחד ,העשרים של החודש אפילו.
יציאת מצרים 12:18

קודם לכן ,הראיתי כי הפסח מתחיל מחצות במרץ ,ו פסוק זה מוודא את זה ,עם זאת ,אלוהים הציב מזהה בזה מעל הפסוק" ,אפילו ",כדי
להראות איך אלוהים מתבונן תחילתו של יום ,כיצד הוא מתבונן מתי מסתיימת ביום.
אלוהים ,כל מי שאוהב אלוהים ,יום ישן מסתיים יום חדש מתחיל "חשכה" או "שמש למטה ".לכן ,שמירה פסח על לא אוכלת שפירורי
הלחם לא ייכנסו לתוקף עד "שמש למטה" מחצות מרץ ולאחר מכן נמשך שבעה ימים לאחר מכן עד שהשמש תשקע על עשרים היום
הראשון של מרץ.
אנו ,מי אוהב את אלוה ים בוחר להיות צייתן האלוהים ,יש תמיד לזכור כי השמש למטה מתחיל ונגמר בכל יום .במקום התבוננות הפסח
בראשית י ד במרץ ,אנו מתחילים את שמירת למעשה כאשר השמש יורדת למטה או בתחילתו של יום חדש ,אשר יהיה היום ה 15-במרץ,
ולכן זה נמשך במשך שבעה ימים עד שמש ירד ביום העשרים של מרץ ,נתון הפסוק לעיל כמו.

זעתר באמונה
ו יה יהיה לקחת חבורה של קדמונינו ,לטבול אותו בדם כי הוא באגן ואת השביתה המשקוף ועמדות דו צדדי עם הדם זה באגן .אף
אחד מכם לא תצאו בדלת ביתו עד הבוקר .יציאת מצרים 12:22

זה להבנתי זעתר או זה מה שעושה את האזוב נשכחו במשך מאות שנים .מאחר האזוב משמשת בכמה מנהגים אמונה המבוססת ,עברו
בעיה עבור אלה המנסים לעשות להיות ממושמע אל האלוהים לקיים מנהגים אלו ,כי הם כבר לא יודעים מה לאזוב.
בפסוק לעיל זה נצטווה זעתר הזה להיות מעורב עם הדם של החיה שהקריבה עצמה .אני מניח שזה כדי להגדיל את כמות הדם על מנת
לבצע את המשימה ,כי כמות הדם בעל חיים לא יהיה מספיק .זה עולה לי ,זעתר יש על בסיס מים או נוזל אחר.
זה גם את ההבנה שלי ,למרות שאני לא בטוח בזה ,כי בסעודה האחרונה ,הלחם נאכל על ידי ישוע ,השליחים היה טבול קדמונינו ,אשר
עוד יותר מרמז כי מה שאר החומרים נהגה להכין זעתר הוא שזה אכיל על ידי גברים.
האל מדבר אלי במספר דרכים שונות ,אבל לרוב בעודי קוראת את כתבי הקודש .עם השאלה הזו של מה שהוא זעתר ,במחקר שלי של
עוד שאלה ,קראתי ,אבל אני לא זוכר שאם זה היה התנ ך או איזה ספר אחרים ,אלוהים גילה מה זעתר מורכב של לי.
 .הייתי הנכון כי המרכיב העיקרי שלה הוא מים ,אבל החומר השני זה יבש תאנים אשר הקרקע לאבקה מעורבב אז המים . .זה הגיוני ,כי
אם ישוע ,השליחים בשימוש זעתר כדי לטבול את הלחם ב ולאחר מכן תאנים אשר הם מתוק ,וכאשר התייבש להיות בעיקר סוכר ,אז
המים כאשר מעורבב עם תאנים מיובשות החוצה מי סוכר ,אשר תגרום לאכול את הלחם הרבה יותר מהנה מאשר רק הלחם

 .זה היה רק בזמן שמירה הראשון על הפסח ,בעוד העם היו עדיין במצרים ,שהיה הדם של החיה שהקריבה עצמה צוירו ליד דלת
הכניסה של הבית שלך; נוהג זה אינו נדרש עוד.

מותו של הבכור נולד
יעברו מארץ מצרים בלילה הזה ,וזה .הכה כל בכור בארץ מצרים ,אדם ובהמה; ונגד כל האלים של מצרים אני יהיה לבצע שיפוט:
אני ה' .יציאת מצרים 12:12

כי הפסח היא להציג באופן סמלי הרצח של ישו באמצעות הקורבן של הכבש ,הוא הראה גם על ידי אלוהים ,זה המשיח כמו בני בכורי
האל הקריבו כל כך גם הם בני בכורי המצרים.
הדם יהיה לך עבור אסימון על הבתים שבהם אתם :כשאני רואה את הדם ,אעשה פסח ,ואת המגפה לא תהא עליכם להשמיד אותך,
כאשר טום מארץ מצרים .יציאת מצרים 12:13

לא רק הדם שעל דלתותיהם לחשוף את האנשים בתוך להיות הרציחות של הכבשים ההקרבה ,אלא הוא גם מגלה כי לאותם האנשים
אשמים בסופו של דבר למותו של בני בכורי מצרים .על מנת לקבל את פרעה לשחרר את העבדים ,שאלוהים חייב להרוג בני בכורי
המצרים ,ותוך כדי כך ,שהוא ישחט כך בני ישראל ניתן להגדיר חינם.
אלוהים עובר על ידי בתים אלה של הישראלים הראשונים ,אשר יש דם על ההודעות הדלת שלהם ,כי העונש כי הם יצטרכו
לשאת עבור כל הרציחות האלה יגיעו במועד מאוחר יותר ,אחרית הימים.
רק אלה אשר הם צייתנים עד החוקים ואת המצוות של אלוהים ,אלה המגדיר ישו הקדושים של אלוהים ,ייחשב מי על ידי אלוהים באותו
זמן מאוחר יותר .אלו אשר אינם חיים בצייתנות דברות האלוהים ידע מלא חרון באותו זמן אשר התנ ך מכנה יום הדין.

אנדרטה לנצח
 ,היום הזה יהיה לכם הזיכרון; ו יה תשמר זה סעודה לאדון לאורך כל הדורות שלך;  yeאשמור אותה סעודה על ידי פקודת לנצח.
יציאת מצרים 12:14

להבנתי כי נוצרים ויהודים כאחד לשקול את פסוק זה כמו שתלוי בו דם צאצאי יעקב ,באופן בלעדי ,אך למעשה הוא מצווה לכל מי ייתן
פולחן אמיתי ונכון של האל ,אשר ישוע מגדיר :אלה מי לשמור על המצוות של אלוהים ,יש לך העדות של ישו המשיח ,אשר מצוי
התגלות . 12:17
אם אתה מאמין כמו חסיד של ישו כי אתה נמען שווה של הירושה של אלוהים ,אז אלוהים מדבר אליך בפסוק לעיל .אלה של צאצאי
יעקב ,אשר לא שומרים את המצוות של אלוהים ,כבר איבדת את הטענה שלהם את הירושה.

בדיוק כמו הישראלים הראשונים היו הטיף את הבשורה של אלוהים על ידי  ,Mosesבני ישראל ברית חדשה הם הטיף את הבשורה של
אלוהים לימד על ידי ישוע .הבשורה של אלוהים הוא זהה ,יש רק אלוהים אחד ,לכן ,כמו אלה שקיבלו את הבשורה של אלוהים על ידי
 Mosesמוגדרים בני ישראל ,כך גם אלה מקבלים את הבשורה של ישו ,כהגדרתו בני ישראל .זה בני ישראל כי אלוהים מדבר כאשר הוא
נותן הבטחות של ירושה ,לא לצאצאים של יעקב.

למה קרבן.
הם בסדר לקחת של הדם ,ואת השביתה אותו על ההודעות דו צדדי ,על העמוד הדלת העליון של הבתים ,שבו הם תאכלו את זה
שמות 12:7

זוכר :אלוהים ביצע מעללי נהדר העד של העם של מצרים ושל הישראלים הראשונים ,כדי לאלץ את פרעה לשחרר את
העברית עבדים מכבליה שלהם .במעללי האלה ,אלוהים גרם שאנשים רבים ימותו .זה הזיכרון של כל שאלוהים עשה ,כלומר המטרה
הראשונית שבני ישראל לתת שמירה הפסח ,אך כפי הראיתי לעיל ,לזכור את מה שאלוהים עשה עבור הישראלים הראשונים הוא רק
חלק מהסיבה.
במשחק הזה שמירה הפסח הראשון ,הקורבן התמים לא רק הרג ואכל ,אך אלוהים מצווה הדם של הקורבן יהיה צבוע סביב הפתח
לבתיהם של בני ישראל שם החיה ,יאכל.
זה לתת עדות לכל מי ראה את הדם ,כי בתוך הבית הם אלה אשם .ברצח של החיה בתור רצח סימבולי של המשיח.
כמו שהסברתי ,הטלה הוא סמלי המשיח ,וכמו המשיח (ישוע) היה הקרבת או נרצח על ידי היהודים ,אז גם הוא כבש להירצח על
ידי היהודים .הטקס הזה הוא להקים שהיהודים הם רציחות של המשיח ,גם כאלה אשם ברצח הזה.
רק אלה ,יהודי וגויים כאחד ,זה לתת אמיתי ונכון פולחן האל ,חיים את חייהם מוסריותו של אלוהים ,יתקיים אשם ברצח ,כל השאר
ישפטו על ידי אלוהים ביום הדין.

ללא פגם
הטלה שלך יהיה ללא פגם ,זכר של השנה הראשונה ye :יהיה להוציא אותו מן הכבשים או מן העזים :יה טוב לשמור את זה עד יום
ה 14-באותו חודש :מכלול שלם של כנסת-ישראל תהיה להרוג אותו בערב .אקסודוס 12:5-6

בזמנים קדומים ,לקבוע את גודל העדר של גבר בעושרו הארציים ,את העדר גדול יותר ,כך היו העיטורים הגבר .אלוהים
שמפקד כי הם לוקחים כבש ללא פגם ,זה אומר שה בריאים ,ולכן יקר יותר מאשר אחד שעשוי להיות חולני או עלוב .בדרך זו אתה
תקריב משהו בעל ערך לך ,פשוט לא עושה הצגה של צייתנות.

בהפרדה
אלוהים נותן פקודה ,כי זה טלה או כבש או עז ,היא להיות הוסר מן העדר הראשי והמשכנו נפרד מן העדר הראשי מהיום העשירי של
חודש מרץ ליום ה 14-של חודש מרץ .זה נעשה כדי להציג באופן סמלי זוכה להערכה גבוהה יותר הכבשים האלה מקבלים ,כהוקרה על
הקרבה שלהם ,בדיוק כמו ישוע ניתנת להערכה על ההקרבה שלו.

הקורבן
ביום ה ,14-תבצע את הקרבת החיה את העד לא רק את המשפחה שלך אבל כל המשפחות של הקהילה ,מכלול שלם של כנסת-
ישראל אהרוג אותו בשעות הערב .בדרך זו ,אתה וכל המשפחה שלך היא העוסקים סמלי רצח הקורבן התמים ,ולכן הם כולם אשמים
ברצח ,בדיוק כמו כל יהיה אשם של הקרבת קרבן של ישו המשיח .
זה אלוהים נותן הנבואה הקורבן של במשיח ישוע על הצלב ,ועל איך לעם ישראל אשם ברצח שלו .כל שנה באותו זמן ,באותה דרך ,את
ההקרבה הזו היא להיות שיחזר ,כך האנשים ידעו שלהם אשמה .למרבה הצער ,הבנה זו זמן נשכחו על ידי היהודים ואת הנוצרים.

שימו

לב :ישוע הוקרב בזמן הזה של השנה ,ביום שאחרי כי ארוחת פסח נאכל .בדרך זו שאלוהים מראה כי למרות השה רק

סימבולי ,הזמן של השנה כי זה הוא הקריב הוא באותו זמן להיות מוקרבים ישוע .בדרך זו אלוהים מראה כי ראה את הקרבת שלו בן
מאות שנים לפני שזה קרה .בדרך זו מתגלה סמליות מלא הקורבן התמים.

בשעות הערב
אלוהים מתבונן תחילתו של יום חדש ,ואת סוף הישן היום בערב ,או בעת שקיעת השמש .כאשר אלוהים אומר זמן ,לכן ,בערב ביום י ד
של חודש מרץ הוא למעשה בבית שמש ירד לבין תחילתו של יום חדש או היום החמש עשרה ,ולכן התצפית הפסח ממשיכה עד השקיעה
ביום העשרים של חודש מרץ.

חגו של לחם ללא שמרים
ביום ה 15-באותו חודש הוא החג של לחם ללא שמרים על ה' :שבעה ימים  yeחייב לאכול לחם שבצקו לא החמיץ .ויקרא 23:6

שבעה ימים יהיה בבהמה תאכלו לחם שבצקו לא החמיץ; אפילו ביום הראשון יה אשים משם לוון מחוץ לבתים שלכם :עבור מי
שצריך  eatethשפירורי הלחם מהיום הראשון עד היום השביעי ,את הנשמה יכרת מישראל .יציאת מצרים15 :12.

שמירה על הפסח ,שהיא אכילת הקורבן התמים ,מתרחשת רק בבית שמש ירד היום י ד של מרץ ,השארית של מה שמכונה הפסח מועדים
הוא למעשה משתה של לחם שבצקו לא החמיץ ,אשר במשך שבעה ימים ,הערב הארבע עשרה של מרס דרך ,כולל את הערב של עשרים
הראשון של מרץ .במהלך תקופה זו אין לחם שיש לוון בו הוא צריך לאכול.

אבל אולי יש אחרים כבשים נהרג תהיה כמו בשר הארוחה האחרונה של שמירת יום שבע ,זה לא השה ,והוא לא שהוצאו העדר ,מופרדים
כמו הקורבן התמים.

שאור זה שמרים
לוון קוראים היום "שמרים ",לכן; אין לחם המשתמשת שמרים על מנת לקבל את הפרח לעלות הוא צריך לאכול במהלך שמירת השבוע
הזה .אני יכול להסביר לך למה אלוהים אסר אכילת לחם חמץ ,אבל "למה" זה לא חשוב .מה שחשוב הוא כי אלוהים נתן לי ולך
למצווה ,אם אתה אוהב את אלוהים ,אז אתה תציית מצוות האל ללא קשר למה.

לחתוך מישראל
שימו

לב :אלוהים הוא נחוש כי אנו מצייתים לו לא לאכול לחם שאור או שמרים ,כמו מתגלה :זה הנשמה יכרת מישראל.

קטועים מישראל ,אינו מתייחס לעם ישראל ,אלא על ההבטחות שניתנו יעקב ,אשר אלוהים שונה בישראל.
לאבד את זכות הירושה של אלוהים הוא יוסרו מלהיות הישראלי .ורק אלה אשר הם צייתנים דברות האלוהים הקדושים של
אלוהים ,רק את הקדושים של אלוהים יירש את ההבטחות של אלוהים.

שימו

לב :כדי לא לבלבל; ה 14-במרס הוא הפסח ,הנמצא בעת הקרבת קרבן פסח( ,הכבש) נהרג בשקיעת החמה ביום ה14-

במרץ .אז השבוע ארוך משתה של לחם ללא שמרים מתחילה בשקיעת אותו וממשיך שבעה ימים עד שקיעת החמה ביום העשרים של
מרץ.
לחם ללא שמרים הוא לחם ללא שמרים להוסיף את הבלילה .

למה לא שפירורי הלחם?
ואתם תאכלו חמץ לא התרבו עם זה; שבעה ימים ואתם תאכלו לחם שבצקו לא החמיץ שם עם ,אפילו לחם חוקם :כי אתה camest
ושוב לצאת מארץ מצרים בחיפזון :כך י זוכר את היום כאשר אתה  camestושוב לצאת מארץ מצרים כל ימי חייך .דברים 16:3

כפי שאתה יכול לראות ,אנחנו לא יכולים לאכול לחם חמץ במהלך שבעת ימי הפסח ,הסיבה אלו שבאו ממצרים לא אכל לחם חמץ .בדרך
זו אנו משחזר באופן סמלי יציאת ממצרים ,הצבת את עצמנו תחת אותו סוג של נוחות כי הם היו  summitedל.

להשאיר דבר של הטלה
יהיו אין לחם חמץ ראה עמך כל קוסט מלכותך שבעה ימים; גם יהיה שם משהו של הבשר ,אשר הקריב אלף ביום הראשון אפילו,
להישאר כל הלילה עד הבוקר .דברים 16:4

אבל זה לא נותן הסבר בכל מקום בתנ ך שגיליתי עד כה ,נראה לי כי הסיבה בשר הכבש הקריב לא להיות שנשאר ולא אכל ביום שאחרי
היא כי רק הארוחה הראשונה לאחר פטירתו על ידי אלוהים ,לקיחת החיים של הראשון נולד של מצרים  ,היא סימבולית על מותו של
הראשון נולד של מצרים ,ולכן ,הפעם היחידה .אפשר לאכול את הקורבן התמים ,כפי שהצטווה על ידי אלוהים.
זכור :העם לא רצח את הבכור של מצרים בידי עצמם; אלוהים הרג אותם ,כך העם יכול להיות לשחרר .למרות זאת ,האנשים הם אשם.
ברצח ,כי הרצח בוצע מטעמם.

יום ראשון של פסח
ביום הראשון תקבלו ולאולם הקדושה של ye :אעשה עבודה העבדים בו .ויקרא 23:7

 ,ביום הראשון יהיו ולאולם הקדושה ,ולא ביום השביעי יהיו ולאולם הקדוש לך; אין סגנון העבודה של ייעשה בהם ,זה כל גבר
חייב לאכול ,זה יכול להיעשות רק מכם .יציאת מצרים 12:16

המילה "ולאולם ",מוגדרת בתור :אסיפה רשמית גדולים ,כגון סידור או טלפון של פגישה רשמית של קהילה של כנסייה .
זכור :היום הראשון פסח שמירה י ד מרץ בשעת ערב ,לכן יש להיות פגישה רשמית של הקהילה באותו ערב ,אשר כפי
שאלוהים מתבונן זה מיד עם תחילת היום 15-במרץ ,ללא קשר איזה יום בשבוע זה נופל על .זה במהלך הפגישה הזאת של הקהילה כאשר
הקורבן התמים עומד להיהרג.
לדוגמה th14 2016 :מרץ נופל ביום שני ,אך שמירת פסח לא מתחיל עד ערב או יום ראשון למטה .זה יהפוך את היום
השביעי של התצפית פסח לסיים בערב הראשון עשרים שהיא גם ביום שני.
בשני הימים האלה ,מי הם הקדושים של אלוהים או בני ישראל ,הם להתאסף יחד עם שאר הקהילה בשעת ערב של יום י ד,
ביום הראשון  20במרץ ,המתחלקים  2016ביום שני.
ולאולם הקדוש הזה נועד להיות שנצפו כפי תתבונני השבת .בדיוק כמו השבת נשמרת תמיד היום השביעי בשבוע או באותו היום
אנחנו קוראים בשבת ,אז גם הכנסים פסח כדי נערך ביום השביעי ,היום האחרון פסח שמירה ללא קשר איזה יום בשבוע זה נופל על.
השבת הוא ציין תמיד ביום השביעי של השבוע בלי קשר איזה יום בחודש זה ,ואילו הפסח תמיד תתחיל ב ה 14-במרס בבית שמש ,באיזה
יום בשבוע זה.

אין עבודה ייעשה
בדיוק כפי תהיה לעבוד ביום השבת ,כפי שהצטווה על ידי אלוהים הדיבר הרביעי ,יש להיות לעבוד ,למעט הכנת ארוחת פסח ,ב14-
במרץ או עלרחוב  21במרץ ,הראשון לז' ימי הפסח של שמירה.

מה זה אומר לי כי ביוםה  14במרץ ,ביום  st21של מרץ ויש כדי להיות מפגש בבית שמש למטה ,כל המאמינים בתוך הקהילה עבור שירות
תפילה לתת תהילה לאל הבריאה ,כדרך להיות צייתן מצווה האלוהים ,ועל כך אנו זוכרים את הסיבה ולמה של התצפית פסח .כדי לשמור
את הזיכרון חי לאורך הדורות ,סיפורו של הפסח ומותו של הראשון נולד ב מצרים צריך לקרוא בקול רם בבית ולאולם הקדושה כל שנה.

לנצח -נצחים
ולצפות  yeיהיה החג של לחם ללא שמרים; עבור יום שזנחו יש הבאתי הצבאות שלך מחוץ מארץ מצרים :לכן יהיה  yeנבחן את
היום בדורות שלך על-ידי פקודת לנצח .יציאת מצרים 12:17

הפסוק הנ ל הוא מצוות האל כי כל מי מוגדרים בני ישראל חייב להתבונן ולשמור "חג לחם שבצקו לא החמיץ ",במשך כל הדורות,
ולעולם.

לקחת

הערה :פסוק זה אינו כולל הריגת הקרבת קרבן פסח כמו המתקיים לעד .הפסח הוא מה שה שהקריבה עצמה נחשבת,

לא את הארוחה.
יש לזה משמעות כי עם מותו של ישו על הצלב ,לא קיימת עוד להיות הקורבן של בעלי חיים ,אך משתה של לחם ללא שמרים עדיין
ממשיכה לנצח .זה בשביל הבנה זו שאינם נמצאים אלה של הברית החדשה ציות המצווה של אלוהים ,כי אלוהים לא שמפקד על הקרבת
קרבן פסח הוא להמשיך לנצח ,רק אכילת לחם ללא שמרים.

פסח בכל הדורות
לצפות החודש של ( ,Abibמרץ) ,ושמור את הפסח על ה' האל :בחודש  Abibהאל האל לדרדר אותך ממצרים בלילה .דברים 16:1

ואתם תאכלו לחם חמץ אין בזה; שבעה ימים ואתם תאכלו לחם שבצקו לא החמיץ שם עם ,אפילו לחם חוקם :כי אתה camest
ושוב לצאת מארץ מצרים בחיפזון :כך י זוכר את היום כאשר אתה  camestושוב לצאת מארץ מצרים כל ימי חייך .דברים 16:3

כל החופים מלכותך
יהיו אין לחם חמץ ראיתי עימך ב כל החופים מלכותך שבעה ימים; גם יהיה שם משהו של הבשר ,אשר הקריב אלף ביום הראשון
אפילו ,להישאר כל הלילה עד הבוקר .דברים 16:4

הביטוי" :כל החופים מלכותך" מתייחס לגבולות לעם ישראל .זה לא מספיק כי העם להסיר שפירורי( ,שמרים) מבתיהם ,אבל תהיה לא
שפירורי בכל מקום בתוך הגבולות לעם ישראל.
אם שם התגורר לעם ישראל אלה לא היו בני ישראל ,כפי שמוגדר על ידי אלוהים ,ולכן לא להתבונן הפסח כנדרש ,הם גם כך יהיה צורך
להסיר חמץ מבתיהם גם כן .אתה רואה איך זה היה לבנות כעס ושנאה בקרב אלה שלא היו בני ישראל?

מחוץ לשערים
אתה י לא להקריב את הפסח אף אחד שערייך ,אשר האל האל נתן לך :אבל המקום אשר יבחר האל האל למקום את שמו על שם
אלף ואזי להקריב הפסח-אפילו ,הולך במורד של השמש ,העונה כי  camestהלאה ממצרים .דברים 16:5-6

בפסוקים אלה שני אלוהים אומר לעם ישראל .השערים שהופנו על יכול להיות שערי הבית האישי שלך ,או סביר יותר ,כמו בדוגמה זו,
שערי העיר אתה מתגורר.
זכור :הכבשים המוגדרות הצידה על-ידי המשפחות יש להקריב בו זמנית על-ידי כל המשפחות של כל הקהילה ,בכל עיר,
לפיכך ,אלוהים אומר כי קורבנות אלו צריך לא להתבצע בתוך השערים של העיר אבל מחוץ לשערים.
כאשר לעם ישראל כללה שוכני אוהל נוודים ,לקחו הכבשים איפשהו מחוץ למתחם של ההתנחלות להקריב את הקרבן ,אבל עם בניית
בית המקדש ,הם יקחו שההקרבה שלהם אל המקדש ,הכהנים לבצע את הטקס הקורבן לפני החיה נהרג.
גם אני לראות ולהבין את דבר האלוהים נתון הפסוקים הנ ל כמו ,לוקח את הכבשה למקדש הוא ציות האלוהים .בגלל המבנה של בית
המקדש הכומר של המקדש בהנחה חובותיו של הקורבן ,זה נדרש כי העם כדי לנסוע לירושלים להתבונן הפסח .מסורת זו אינה עולה
בקנה אחד עם דבר האלוהים ,בהבנה שלי של מצוות האל.
קצת תוהה למה הכומר ואת זקני בית מקדש הפך אמיד ,למה את העושר הזה היה שכל שהשטן הדרושה לגרימת זקני בית מקדש להקים
מסורות על פני מוצלל על מצוות האלוהים.

העולה
אבל תציעו מנחה שנעשו על ידי אש על ה' שבעה ימים :בשביעית שהיום ולאולם הקדוש ye :אעשה עבודה העבדים בו .ויקרא
23:8

העולה ,מה שאומר להקריב חיה ,היה נדרש כל יום של התצפית יום שבע ,החמש עשרה עד וכולל היום העשרים של מרץ ,תחת הדרישה
בתנ ך .להקריב חיה זו מותרת גם כי השבוע פסח שסופק עבור בשר כבש במהלך כל הארוחות ביום שבעה.

הפסח בברית החדשה
הסעודה האחרונה-הפסח
תחת הפסח האמנה חדש ,שבו אין להקריב חיה מותר יותר ,הישיבה לארוחה ושתיית יין ,מוחלף עבור החיה מקריב כפי מתגלה
פסוקים והסברים הבאים המתייחסים הסעודה האחרונה.

הפסח החדש
כי ישוע הוא הקורבן האולטימטיבי ,זה כבר לא מקובל לאלוהים כי טלה להקריב של שמירה על ארוחת פסח ,אבל כמו הפקודות
שצוינו לעיל פסוק ,לשמור על "חג של לחם שבצקו לא החמיץ ",נדרש כדי להשמר לנצח.
זה אומר לי כי שמירה על הפסח לא הסתיים עם המשיח אבל עדיין נמשכת היום ולתמיד ומכאן.
לטהר את כן את לוון הישן שייתכן  yeגוש חדש ,כמו כן גם ללא שמרים -של המשיח אפילו הפסח שלנו הוא הקריב למעננו.
הראשונה לקורינתיים 5:7

זוכר Paul :הטיף לגויים ,וככזה הם היו בקיאים המצוות של אלוהים ,עד השליחים הטיף להם דרך תורתו של ישוע .בגלל
ידיעה זו ,חלק הגויים המומר עדיין מוחזק לחלק שלהם חינוך פגאניים.
 ,Paulנתקל הודיעו של אחד פרקטיקה פגאניים נותן הוראה ו admonishment -של הקהילה ממוקם בעיר של קרינתיה.
הכתוב לעיל Paul ,ישתמש הנושא של הפסח ואת העובדה לוון אסור לשמש בייצור של לחם במהלך שמירה ביום שבעה על
הפסח.
אם אתה מכין בצק שממנו לעשות לחם ,לא משנה כמה לוון (שמרים) אתם מכניסים הבצק הכדור כולו יושפעו על-ידי אותו .זה
 Paulהוא אנלוגיה לסמל ומאפשר חוטא אחד אפילו להישאר הקהילה וכי זה ישפיע עדיין כל הקהילה ,להביא אותם כל בחטא.

ישו חג הפסח שלנו
הנקודה שאני מנסה לגרום היא ההתייחסות של  Paulהמילים הבאות; "עבור אפילו ישו הפסח שלנו הוא הקריב למעננו".
במילים אלה .Paul ,מעדכנת את כל מי הם חסידיו תורתו של ישוע המשיח ,המשיח הוא הפסח החדש ,זה כבר לא נכון להקריב חיה
להאכל לחופשת הפסח ,צריך לאכול ארוחה ,אך כי ישוע מחליף את הקורבן התמים שלו הוקרב על הצלב.
לפיכך נאלץ לשאול את השאלה" ,אם המשיח ישוע הוא הפסח החדש ,באיזה אופן עכשיו נתבונן אל התצפית פסח אם לא
נמצא הקרבת שה?"
בהתחלה ,כי הוא האמין נרחב על ידי נוצרים זה הפסח חל רק על היהודים ,הסכמתי כי שמירה על הפסח מת עם ישוע על הצלב.
אלוהים מאז הראה לי שזה לא נכון .כפי הראיתי בדיונים לעיל ,הפסח הוא להישמר שמירה ,הזיכרון על ידי כל מי מוגדרים בני ישראל.
כפי שאמרתי לפני במקומות רבים בכל הכתבים שלי ,אני מחשיב את עצמי להיות ישראלית כפי שהוגדרו על ידי ישו התגלות .12:17
יודע כי כל בני ישראל הם להתבונן הפסח ,התחלתי לחפש על איך אלוהים-אלוהים מצווה שאנו צופים הפסח ,אם לא עם ההקרבה של
חיה.

ישוע מקים הפסח החדש
ויאמר הגיע לעבור ,כאשר ישו סיימו כל האמירות האלה ,תלמידיו",אתה יודע את זה אחרי יומיים חג הפסח ,והוא בנו של גבר נבגד
להיצלב Matthew ".כו2-

כפי שזה נתון שני הפסוקים הנ ל ,חג פסח הוא בעוד יומיים ומכאן .אם זה הוא המצווה בספר שמות ביום הראשון חג הפסח זה
מצויין של מרץ-אפילו ,ואולי זה יומיים ,אז מתי מדבר המילים הנ ל ,זה בטח מתישהו על השתיים של מרץ.

ישו הקורבן התמים
עכשיו כאשר ישו היה בבתאני ,בבית של  Simonהמצורע ,ויהי לו אישה יש קופסת בהט של משחה שמאוד יקר ,ושפך אותו על
ראשו ,כפי הוא ישב ליד הבשרMatthew 26:6-7 .
המילה "ב בשר" כמו בשימוש הכתוב לעיל אינו מתייחס רק על הבשר של חיים ,אך משמש דרך אחרת לומר "במסעדה".
כמו ישו .הוא אוכל את הארוחה הזו ,כאשר אישה מגיעה נשפך משחה יקר על הראש שלו
תלמידיו ראו אותו ,היה להם תרעומת ,באומרו":לומר איזו מטרה זה הבזבוז הזה?" עבור המשחה אולי יש כבר נמכר תמורת הרבה,
בהתחשב לענייםMatthew 26:8-9 .
כפי שציינתי שלי הסבר על הפסח הברית הישנה ,הסרת הקורבן התמים משאר העדר היו מובהקות ישוע בתור הקורבן התמים
של הברית החדשה .אלוהים גרם האישה הזאת למשוח ראשו של ישוע היא מאותה סיבה אשר אלוהים ציווה הקורבן התמים ניתן להסיר
משאר העדר ביום העשירי של מרץ ,זה היה המייחדים את ישוע בתור להיות מועדף או מיוחד של כל האחרים ,משיחת הראש שלו ,היא
נערכת ישו הקרבת הפסח  ,ישו להיות הפסח החדש להקריב .זה ניתנת תמיכה על ידי הבאים הנאמרים מפי ישו.
כי בכך היא טענה שפכו את המשחה על הגוף שלי ,היא עשתה את זה בשביל הקבורה שליMatthew 26:12 .

הסעודה האחרונה
עכשיו המשתה של לחם שבצקו לא החמיץ כמעט ,אשר נקרא הפסח ,אל ראשי הכהנים וכתבה הסופרים חיפשו איך שהם .יהרגו
אותו; (ישו) ,כי הם פחדו האנשים .לוק 22:1-2

זכור :בפסוק לעיל ,המילים" ,לאכול הפסח ",אינו מתייחס כדי אכילת ארוחת פסח ,אבל כדי שה שהקריבה עצמה ,זה שה זה
הפסח לא הארוחה עצמה .שה שהקריבה עצמה היא הפסח אשר הוא צריך לאכול בארוחה של הפסח.

עם הראשון מיום הפסח ועד הערב של אותו מהר מתקרבת ,כמה מתלמידיו של ישו עשה מוכן להקריב ,את הכנת הבשר עבור
ארוחות הערב.

שימו

לב :זה מה נקראה בשם הסעודה האחרונה לספר ,ישו לא עצמו לעסוק הרג הקורבן התמים .הפסוק הבא מציע אולם,

כי טלה הקריב ,הכין את הארוחה.
התלמידים עשו כמו ישו מינה אותם; ואת עשו מוכן הפסחMatthew 26:19 .
כפי שאמרתי ,הפסח משמש כאן מתייחס החיה לא הארוחה; אז לכן ,פסוק זה אומר לי כי התלמידים מוכנה את הקורבן התמים ,אשר
בהמשך אומר לי כי היה מעשה בשר לאכול בסעודה האחרונה.

יהודה איש קריות
ואז נכנס השטן יהודה איש קריות המכונה ,להיות של המספר העשר (שליחים) .והוא נסע לדרכו ,שוחחה עם ראשי הכהנים,
קפטנים ,איך הוא יכול לבגוד בו להם .לוק 22:3-4
הם שמחו ,ולא  covenantedלתת לו כסף ,ואני הוא הבטיח ,וביקשו הזדמנות לבגוד בו( ,ישו) ,ועשיתם בהיעדרו של ההמון .לוק
22:5-6

ישוע ,הפסח
הגיע יום לחם שבצקו לא החמיץ ,כאשר הפסח חייב למות ,הוא (ישו) שלח פטרוס ויוחנן ,אומר",אלך ואכין לנו הפסח ,זה לאכול".
לוק 22:7-8

לקחת

הערה :המילים" ,כאשר הפסח חייב למות ",מגלה כי הוא הבין כי המילה "פסח ",מייצגת את הקורבן התמים ,כמו

גם הערב של היום ה 14-של חודש מרץ ,כמו שאני הסברתי ב ההסברים בתנ ך.
לכן ,ההסבר הזה אומר לנו כי פטרוס ויוחנן למעשה היו מעורבים ברצח של הקורבן התמים אשר הוצע אז מה לאכול במהלך מה הגיע
להיות המכונה הסעודה האחרונה.
הגידה לו",איפה וילט כי אנו מכינים?" ויאמר להם",ראו ,כאשר  yeמוזנות לתוך העיר ,שם אדם ניפגש אותך ,הנושאת קנקן מים;
אחריו לתוך הבית שבו הוא  enterethב ,כן יהיה אומר גודמן הבית",הבסיס נאום לקריאתי ?",איפה החדר חוות ,איפה אני יהיה לאכול הפסח
עם תלמידי" ,והוא אכן שהשמן לכם חדר עליון גדול מרוהטים :יש להכין ".הם הלכו ,ומצאו גם אמר להם :הם יצרו מוכן הפסח .לוק 22:9-13

כמו זה יציין את המילים" ,הם יצרו מוכן הפסח ",התלמידים מוכן שה הפסח ,הלחם אשר יאכלו בארוחה של הפסח ,שאומר לי
הם עשו מעשה מקריב טלה על הארוחה באותו הערב .זה גם אומר לי כי לא אלוהים ולא כל אחד השליחים האחרים עוסקת הקורבן כי
אני כבר להאמין .הם היו צריכים.

זכור :ההקרבה הייתה סימלית של האשמה היה להם רצח הראשון נולד ב מצרים ,הרצח של המשיח ,אשר הוא ישוע .כדי
שאוכל לראות למה ישו להשתתף .ההקרבה של הטלה ,אך השליחים האחרים צריך כפי שאני מבין הסמליות להיות.

ארוחת פסח
כאשר השעה ירד ,והוא ישב למטה ,שנים עשר השליחים איתו ,והוא אמר להם מנוחת עולם",רצון יש חתרתי לאכול את הפסח הזה
איתך אני סובל :כי אני אומר לכם ,אני לא יותר תאכל ממנו ,עד זה לממש את מלכות האלוהים ".לוק 22:14-16

פסוקים אלה להראות ישו בתור נותן נבואת למותו הקרוב בידי זקני בית מקדש.
עכשיו ,גם את לא היה בא (ישו) התיישב עם  .12כפי שהם אוכלים ,הוא אמר Verily",אני אומר לכם ,שאתם בסדר לבגוד בי".
Matthew 26:20-21
בפסוק זה ,ישוע מגדיר את המפל של אירועים ניבא שמוביל את קורבנו על הצלב.

שוברים לחם
והוא לקח לחם ,ולא נתן תודה ,ואת בלם אותו ,ונתן להם מנוחת עולם ,אומר ,זה הגוף שלי ,אשר ניתנת לך :זה לעשות לזכרי ".כנ ל
גם בגביע לאחר ארוחת הערב ,אומר",כוס זו היא בברית החדשה בדם שלי ,אשר נשפך לך .לוק 22:19-20

אלה מעל פסוקים ,ישוע מלמד אותנו איך אנחנו להתבונן הפסח מותו קדימה ועוד לנצח .מנקודה זו ואילך ,בכל פעם ולאולם הקדוש
מתקיים תחת לברית הישנה זה נקרא על ההקרבה של חיה ,זה לנצח יותר לתרגל כפי שישוע לימד ,מבלי להקריב חיה ,אך עם שובר של
הלחם והיין לשתות של.

הבוגד
 ,אבל הביטו ,היד עליו את  betrayethלי הוא איתי על השולחן .ואני באמת בן האדם גת ,כפי נקבע :אבל אבוי לו האיש הזה על
ידי מי שהוא בגד! לוק 22:21-22

זה נכון כי יהודה איש קריות בגד בישוע ,ואת בקללה שניתנו נגד יהודה על ידי ישו ,יהודה איש קריות מקולל ,אבל אתם צריכים
להבין למה היה צורך כ י יהודה איש קריות בגד בישוע כך בכתבי הקודש יכול להתגשם .ישוע אהב יהודה כאח ,בדיוק כפי שאלוהים אהב
את לוציפר .בדוגמה של יהודה ,אלוהים מראה לנו שכל אחד ,אפילו החברים הנאמנים ביותר שלנו יכול להיות סוכנים של השטן .חשוב
כי אתה מקבל כי אתה חייב לעבוד את אלוהים בדיוק כמו שאלוהים ציווה ,אחר ,הוד סגידותך פגומה ,כמו השטן ,הוד סגידותך הוא
לשווא.
אלוהים קובע את החוקים ,הוא סיפר לנו איך הוא מצווה שאנחנו עובדים אותו .לסגוד בכל דרך אחרת מאשר את אשר הוא
ציווה ,הוא לא סוגד אלוהי היקום ,אבל אלוהים שהמצאתם בעצמכם.

משמעות נוספת של לחם
אני גם רוצה לציין כי התלמידים הנוכחי עם ישוע על הארוחה פסח כבר החלו לאכול ,לפני ישוע מגלה הפסח החדש .בזה כדי
לחשוף כי הביטוי" ,שבירת לחם" ,פירושו :יושבים לארוחת ערב או לכל ארוחה .הלחם היה שאמלא מזון עבור אלה אדמות במזרח
התיכון במשך מאות שנים ,בתור שכזה ,כיכר לחם נשבר או נקרע לגזרים ולהיות לדור השולחן להיאכל על ידי כל ,לא טקס דתי אלא
היבט של אכילת ארוחה.
 ,כפי שהם אכלו ,ישוע לקח לחם ,ו מבורך ,ו בלם ,ו נתן אל התלמידים ואמר",קח ,לאכול; זה הגוף שלי" .והוא לקח את הגביע ,ולא
נתן תודה ,נתן להם ,אומר",שתה יה כל זה; לכך היא הדם שלי של הברית החדשה ,אשר נשפך בעד מחילת חטאים רביםMatthew 26: ".
26-28
תחת הפסח הישן ,חיה הוקרב כמחווה סמלית הצבעה על הקורבן של המשיח או בנו של האלוהים .עם ההקרבה של ישו לאאאא
בהישג יד ,ישוע מלמד התלמידים בהם ודרכם אני ואתה ,כיצד להתבונן הפסח עם אין להקריב חיה הותר להם עוד הרבה זמן.
הלחם שבור הוא הסמלי של הגוף שבור של ישוע עינוי זה שנגרם לו במהלך ההצלפות לפני שהוא הוא ממוסמר לצלב.
היין היא סמלית של הקרבת קרבן זה ישוע המשיח מרשה לעצמו להיות חשופים ,כך גבר פעם נוספת יכולה להיות עם אלוהים.
עוד יש לי להיות להקריב חיה להסתכלות פסח ,אבל בתחילת הארוחה ,של שבירת הלחם ואת השתייה של יין יש לבצע תחליף
לבעל החיים ,בזיהוי הקורבן שניתנו על ידי אלוהים ,מאהבתו לכולנו.

לקחת

הערה :היין אינו מתייחס משקה מותסס ,אלא על יין טוב ,או מה שאנו מכנים מיץ ענבים . .אלוהים .-אלוהים אינו

מוחל השתייה של כל סוג של משקה מותסס.

מי
קודם דיברתי אשמתו של היהודים על מות הקורבן התמים באותה מידה כמו מותו של הראשון נולד של מצרים ,מותו של ישו על
הצלב ,וכי הם נדרשים לקחת חלק הקורבן ,כדי לסמל כי הם כולם אשמים ממקרי.
עם הברית החדשה ,הפסח החדש כפי לימד על ידי ישוע ,יש עוד רצח של חיים ,אלוהים כבר נרצח ,לכן ,אלה מאיתנו להתבונן הפסח
החדש כפי שישו .לימד אינם אשמים מכל הרציחות הקודמות . .אלוהים ,אנחנו חסרי האשמה ,ולכן בלי להיות אשם החטא הזה.

סמליות של היין
כפי שסופר על ידי לוק
הוא( ,ישו) ,לקח את הגביע ,ולא נתן תודה ,ואמר",קח את זה ,ומחלקים אותו בין עצמכם :כי אני אומר לכם ,אני לא אשתה פרי
הגפן ,עד מלכות האלוהים יבוא ".לוק 22:17-18

כפי שסופר על ידי Matthew
הוא( ,ישו) ,לקח את הגביע ,ולא נתן תודה ,נתן להם ,אומר",שתה יה כל זה; לכך היא הדם שלי של הברית החדשה ,אשר הוא
שפך עבור רבים עבור מחילת חטאים Matthew " .לסליחת

שימו לב :ישוע אומר את דמו ישפך עבור רבים ,לא

לכולם .רוב הנוצרים מאמינים כי חטאיהם נמחלו פשוט כי ישוע

מת על הצלב ,אבל כפי שאתם רואים ,רבים אינם נשמרים אך לא כולם .זה העניין ,זה לא חובה עליך לגלות .איך אתה יכול להיות אחד
מיני הרבים ,או אם אתה כבר אחד?

תחת האמנה

החדשה ,ההקרבה של הטלה מוחלף על-ידי שבירת של הלחם ,והכליל את הגוף שבור של ישוע ,ושפך

הסמליות של היין כמו להיות הדם של ישו על הצלב עבור מחילת החטאים של כל המאמינים ,שכלולים בהגדרת מיהם הקדושים של
אלוהים.
כאשר גיליתי ,השליחים שני למעשה להקריב חיה לאחר מכן נאכל ארוחה זו ,הוא נדרש לזה כי הם עושים זאת בגלל לברית
הישנה היה עדיין בתוקף ,עד ישוע מת על הצלב.
בקוד המוצג למעלה ,ישוע מלמד השליחים ולקרוא כל מי המילים שלהם נכתב בספרים של הברית החדשה כיצד להתבונן הפסח
מזה פוינט פורוורד ,וכל הדורות לעקוב.
במקום הקרבת בעלי חיים במהלך שבעת ימי הפסח החדש ,אנו נעשה כפי שישו .לימד בתחילת הארוחה בכל ערב ,במהלך
השבוע של הפסח ,על ידי שבירת לחם שבצקו לא החמיץ את שתיית היין ,כמו הזיכרון האלוהים הן פסח במצרים ואת מותו של ישוע על
הצלב.

כריסטיאן שגיאה
בכנסייה הקתולית ,למיטב שידיעתי אחרים של כנסיות נוצריות שנקרא ,זה הפך מסורת כי כל יום השבת הוא ציין ,לחם ויין
מוצע .כמו עם היום של השבוע של שמירת השבת הזה להיות בטעות ,אז גם זה בטעות לעסוק זה טקס הלחם ,יין אחר מאשר על הראשון
לז' ימי הפסח שהומלץ על ידי ישו ,כמו גם הקרבת בעלי חיים כל אחד אחר של חגי חמישה האל.

שמירה על השבת יש מה לעשות עם שמירה על הפסח ,הם נפרדים המצוות של אלוהים ,כדי להישמר כל אחד כפי שאלוהים
ציווה ולאחר לא מבולבל אחד עם השני.
לדוגמה :במהלך השבוע של שמירה על הפסח ,יתקיימו לפחות יום אחד זה יהיה ביום השביעי של השבוע .ביום זה ,השבת
אדוני ,עלינו לתת שמירה מלאה לזה עדיין כאילו היה כל יום השבת אחר דרך שאר השנה.
 .אנחנו חייבים סוגדים לאל כמו שאלוהים ציווה ,לא הוספת או הסרת כלום איך אלוהים אמר לנו לתת לו פולחן .עבור או לגרום
לכל שינוי או תיקון איך אלוהים מצווה זה אנו סוגדים לו ,מסיר הפולחן שלנו מלהיות של אלוהי היקום כדי להיות זה של אלוהים
שהמצאנו ,לכן סוגדים לשווא.

ישוע הוא הפסח

החדש ,וככזה אלה מאיתנו אשר בצע את תורתו של ישו דרושים לשמור הפסח ,כפי שישו .לימד

אותה ,לזיכרון של כל מה שאלוהים עשה לשחרר את הישראלים הראשונים ,לזיכרון של הקורבן ישוע נתן לאנושות שניתן למי בעקבותיו
נגאלת לאלוהים האב.

נקודת עניין
ישוע נצפתה ארוחת פסח כנדרש בערב של  th14של מרץ.
ישוע נעצרה ,שהורשעו באותו הלילה ,שחייבת להיות ביום שישי ,בגלל שישוע נצלב מיד באותו יום למחרת אשר תגרום באותו
יום שישי .למה שישי? כי כאשר ישוע נלקח מן הצלב ,באותו היום ,השמש היא עדיין ער ,אבל הנשים חייבים לעצור ההכנה קבורה לפני
שהם יסיימו עקב כניסת השבת ,אשר כראוי נצפית ביום של השבוע הזה שנקרא בשבת.
כי זקני בית מקדש הורה כי ישו נעצר באותו הלילה th15 ,במרץ ,באותו היום שחלים כמו ולאולם הקדוש ,ואז אלה זקני אותה
ויש אלה המעורבים המעצר ,היו תוך הפרת ולאולם הקדושה של אלוהים.
זה גם לא לתקן את הנשים אשר החלו את הכנת גופו של ישוע לקבורה ,איפה את עצמם תוך הפרת ולאולם הקדושה של
אלוהים ,כי הם עוסקת העבודה( ,ההכנה של הגוף) ,במהלך היום כי היה להיות ולאולם הקדושה?
אני רואה זה בשל השפעת השטן על זקני בית מקדש במשך דורות רבים לאחר  .Mosesבמהלך הדורות האלו האמת של איך
להתבונן הפסח ואת ימי ולאולם הקדוש היה מעוות ,שנשכחה .ובלי הכומר מבצע את העבודה הם נדרשים לעשות את זה ,אשר היה ללמד
את דבר האלוהים כך מצוותיו לא נשכחות ,האנשים לא יש חרג מן הדרך אמיתי ונכון של איך לעבוד את אלוהים כפי שהוא ציווה.

מה שנה היה ישוע ?Crucified
זה מעל הבנה גם יעזור לקבוע באיזו שנה ,כמו לוח השנה המודרנית משמש ,שישוע נצלב .עברו יותר מ  2000שנה ,אז אולי היו
מספר אירוע שבו  th15מרץ נופל על יום לפני יום השבת הלורדים הוא להיות נצפתה ,אבל זה בכל זאת עשוי לתת סיוע בקביעת השנה
ישוע נרצח.

לקחת

הערה :ביום הראשון חג הפסח ,ביום האחרון או השביעי של הפסח ,אין שום עבודה שבוצעה ,הדבר כאילו היו ליפול

ביום השביעי של השבוע ,למרות שהם לא תמיד נופלים ביום השביעי של השבוע.
דוגמה :כדוגמא  ,2016אולי זה נבאר כל בלבול שיכולה להיות לנו.
י ד  2016מרס נופל ביום שני ,לכן ,היום הזה צריך להיות אותו יחס כמו ביום הכנה לפני כניסת השבת של האדון .ביום זה ,י ד,
עליך להכין כל הארוחות שאתה רוצה לאכול החמש עשרה לפני הזמן ,כמו הכנת יום השבת.
מתחילה בשקיעת החמה בניסן במרץ ,אשר שוב שני בערב ,הפסח מתחיל ,כל עבודה ומסחר לבוא לסיומו .את היום החדש הזה
הוא ולאולם הקדוש ,רק וכן יום השבת ,אשר נצפית כראוי ביום השביעי של השבוע.
st

הכנת ארוחות אותו צריך להיעשות על הכ מרץ בדיוק כפי שהוא מצויין .ברגע שהשמש תשקע על  th20במרץ ,שמתחיל 21
של מרץ הוא ולאולם הקדוש ,אותו כאילו היה יום השבת של האל למרות  st21של  2016מרס נופל על שני ,לא שבת.

אם קל לך ,לחשוב על ולאולם הקדושה כמו להיות אותו דבר כמו יום מנוחה בשם השם ,אשר הוא יום של התפילה והלימוד של
האלוהים ,אין עבודה .זה חייב להיעשות .
ולאולם הקדוש הוא מפגש של כל הרכבה או הקהילה בתפילה אל ה' אלוהיכם .
ביום הראשון חג הפסח הוא לא היום י ד מרץ כמו שאתה חושב; ביום הראשון לא מתחיל עד לשעות הערב בניסן ,אשר הוא אומר כמו
אלוהים מתבונן בסוף היום הישן ההתחלה של יום חדש ,כמו להיות בשעת השקיעה ,ולכן ביום הראשון בפועל של הפסח הוא  th15מרץ.
כמו זה נצטווה לעיל ,ה th15-מרץ של כל שנה יש להתייחס ולאולם הקדוש או השבת ,ללא קשר איזה יום בשבוע  th15נופל על.
לדוגמה 15 :במרץ 2016 thנופל ביום שלישי ,זה אומר כי עלינו להתייחס ביום שלישי ,שלישי בעקבות זה 21 ,במרץ,st
אשר נופל על יום שני בבאותו אופן שבו אנו נדרשים לשמור שבת ביום השביעי הלורדים.

אבחנה אישית
אני לא יכול לומר עם כל רשות כי אלוהים אמר לי את הדברים הבאים ,אך לעניות דעתי ,כאשר אלוהים גילה של שמירה לעיל
על הפסח חדש ,כי זה פסח הקרוב ,מרץ של  ,2016יהיה הפסח האחרונה לפני המלחמה הגדולה מביא על השואה שהורג שליש אחד של
הקרקע ,שליש אחד של הים  ,ושליש של האדם כפי שמוצג הפסוקים הבאים.

החלק השלישי של כדור הארץ
המלאך הראשון נשמע שם בעקבות ברד ואש התערבבו עם דם ,והם היו מטילים על פני האדמה :החלק השלישי של עצים היה
נשרף ,נשרף כל דשא ירוק למעלה התגלות 8:7

החלק השלישי של הים
המלאך השני נשמע ,כביכול הר גדול בוערת באש הושלך אל תוך הים :החלק השלישי של הים הפך דם; החלק השלישי של
היצורים אשר היו בים ,ואני היה החיים ,מת; ואת החלק השלישי של הספינות היו הרוסים .התגלות 8:8-9

החלק השלישי של גברים
המלאך השלישי נשמע ,שם נפל כוכב גדול מן השמיים ,בוער כמו מנורה ,ואת זה נפל על החלק השלישי של הנהרות ובעת את
המזרקות של ווטרס; ואת השם של הכוכב נקרא וורמווד :החלק השלישי של המים הפך לענה; ולא הרבה אנשים מתו של המים ,שכן הם
נעשו מרה .התגלות 8:10-11

למרות שזה רק רושם כי יש ,באמת אינה נתמכת על ידי כל ראייה מהותית שניתנה לי ע י אלוהים ,אפילו אז נשארתי עם
התחושה כי לפסח הקרוב הזה יהיה האחרון לפני אלוהים מתחיל את הנקמה שלו על השטן .ואת כל מי מסרב לציית האלוהים
אם זה נכון בכל אופן ,זה אומר לי שאולי זה מראה האחרון של ציות אשר ישוע מתייחס כאל  144,000הקדושים של אשר יקבל
את מארק של אלוהים לפני השואה מתרחשת.
לכן נתתי האזהרה לכל מי צריך לקרוא אלו השיעורים ואת הפרקים בדף אינטרנט זה; אם בקריאה שלכם צריכה לבוא לראות
ולקבל את האמת של מה כתוב ,אז אתה אחד מאלה יכול להיות ממוספרים עם  .144,000זה ההרגשה שלי ,כי בידיו של פסח הבא הזה,
כמו גם האחר של חגי חמישה של האל ,חשוב בקביעת בין אם אתה מאחד  144,000או לא.
אני ממליץ לכולכם .אפילו אם אני טועה בקשר לזה להיות המבחן הסופי של  144,000או לא ,לציית לפסח הזה כפי שישוע
לימד הסבירו לעיל .אם אני טועה Passovers ,אחרים באים והולכים ,יודע כי שמירה על הפסח הוא חלק היות הקדוש של האל ,הוא
ציווה עלייך כפי שזה היה של הישראלים הראשונים .לכן ,כדי להיות באמת הקדוש של אלוהים ,כלול בהגדרה של מי הם בני ישראל ,יש
לצפות הפסח החדש ,החל עתה ולתמיד.
באופן איש י מעולם לא צפיתי את פסח ,ישן או חדש .עם הגילוי הזה שנתן לי אלוהים ,בשבועות האחרונים ,אשתי ואני מתכננים
לתת שמירה מלאה לפסח הקרוב הזה כמו זו נלמדת על ידי ישו ,כמו גם אלה משתאות שמגיעים בספטמבר אם העולם עדיין קיים עד אז.
אבל אף אחד שלי ילדים או נכדים או שלי אחים או אחיות מקבל כי אלוהים נתן לי החזיונות האלה ,למעשה מדבר איתי ,אני
מתכוון להזמין את כולם להצטרף אשתי ואני .התבוננות זו .אני מקווה כי מי מקבל ,להשתתף ובכך להיות דחופה על ידי אלוהים באהבה
עשוי לפתוח בליבם ובמוחם לדבר האלוהים האמיתי.
 .זה כל כך רע ורצון תסכול אלפי אנשים ברחבי העולם מגיעים לדף אינטרנט זה בחיפוש אחר דבר האמת של אלוהים ,כאשר
אף אחד מאותם שאני אוהב ביותר.

הזמן הוא קצר ,השואה הוא לאאאא מעלינו ,להכין את עצמך באמונה לימד על ידי ישוע המשיח.

