Observância de Páscoa
A primeira Páscoa
A primeira Páscoa foi observada enquanto Moses e as pessoas estavam ainda no Egito; a seguir nos dá a razão
por que Deus ordenou para ser observado.

Normalmente não são observados
Em toda minha vida, a partir das influências de igrejas cristãs e de minha família, eu era do
entendimento que a Páscoa era um aspecto da antiga aliança entre a nação de Israel e Deus e, portanto, não tinha
finalidade para aqueles sob a nova aliança com Deus através de Cristo.
Desde minha convergência para a verdadeira fé como ordenado por Deus, Jesus, eu vim compreender
através de conversas com os outros que se intitulam Christian, que existem poucos se qualquer igrejas cristãs
que manter a observância da Páscoa. Aqueles de quem não aceitar Jesus como sendo o Messias judeus manter a
Páscoa dia sete, bem como o sábado do sétimo dia do senhor. Os muçulmanos não manter qualquer
observância.
Recentemente, durante o último par de semanas, Deus me mostrou que a Páscoa é exigida de todos os que são
definidos por Jesus como os Santos de Deus, ou como eu ter definido como os verdadeiros israelitas. Há uma
diferença, no entanto, como para como os seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo observam a Páscoa, e
como a Páscoa originalmente foi ordenada por Deus a Moses e os primeiros israelitas.
Porque eu sou do entendimento que as igrejas cristãs não observar qualquer forma da Páscoa, eu quero primeiro
educar todos que ler este ensaio sobre por que Deus ordenou que a Páscoa deve ser observada e de que forma
era originalmente para ser observado.

A Páscoa do antigo testamento
Antes, podemos entender o significado de observar a Páscoa como que nos foi ensinada por Jesus, precisamos
ter conhecimento da Páscoa, como foi observado sob o velho , ou como eu lhe chamo o Segundo pacto .

O décimo quarto dia do primeiro mês
No décimo quarto dia do primeiro mês no mesmo é a Páscoa do senhor. Levítico 23:5

O primeiro mês do ano
Neste versículo, Deus está dando um comando que a Páscoa de Lordes começa o décimo quarto dia do
primeiro mês do ano novo. A pergunta que eu tive quando li isso pela primeira vez foi em que mês do ano é o
que Deus está falando de? Em que Deus está dizendo que "este mês, é o primeiro mês do ano", então presumi
que se fui aos judeus para encontrar a que mês mantêm-se como o primeiro mês do ano, ele me diria Moses,
mas que também precisava de olhar para o mês que os judeus observam a Páscoa, em que Deus ordenou que a
Páscoa é para ser observado no décimo quarto dia neste primeiro mês como bem. Pensei que isto me diria que
mês é que Deus está se referindo a como sendo o primeiro mês do ano.
Presumi que os judeus, embora falhando miseravelmente em guardar os mandamentos de Deus, manter a
Páscoa, e também estou ciente de que o calendário judaico tem um ano novo diferente do que o resto do mundo,
portanto, os dois devem estar no mesmo mês do ano, que depois me diria que mês que Deus está falando de.
Como com tanto sobre os judeus, isto ocasionou confusão para mim. Os judeus observam o primeiro dia
do ano novo em um mês, no outono ou no outono, acredito que setembro e observam a Páscoa na primavera no
que é chamado o mês de março.

O mandamento de Deus, primeiro mês
Este mês devem ser vos do início de meses: será o primeiro mês do ano para você. Êxodo 12:2
A pergunta deve ser feita, "em que mês é o primeiro mês de Deus?" Esta definição consta os seguintes
versos.
No versículo acima do Êxodo, Deus deu um mandamento para aqueles que seguiram Moses fora do Egito e,
através de todas as gerações futuras, mas mais uma vez os judeus mostram sua desobediência a Deus em não
observar tanto o ano novo e Páscoa no mesmo mês do ano.
É meu entendimento, apesar de eu não ter tomado a tempo para pesquisá-lo que os judeus mantém o ano novo
no outono como parte de seu ser libertar-se dos babilônios. Posso estar errado sobre isso, mas eu não pesquisei
isso porque é sem importância, em que os judeus estão em violação a este mandamento de Deus de qualquer
maneira.

A Páscoa, por outro lado, manteve-se durante o mês de março ao longo da história da nação de Israel, mesmo
enquanto eles estavam em cativeiro pelos babilônios, portanto, cheguei à conclusão de que março é o mês que
Deus está falando de como sendo o primeiro mês do ano, para todos aqueles que são definidos como os
israelitas, de que número eu mesmo.
Como sabem a maioria dos cristãos, a Páscoa judaica cai na mesma época do ano como a Páscoa de Christian,
que é geralmente mantida no mês de março, mas pode às vezes entrar em abril.
Minha conclusão do versículo acima é que o ano novo, conforme ordenado por Deus, começa em março de 1st
não em 1 de janeirost como os cristãos observá-lo ou observá-lo em setembro como os judeus.

Determinar a verdade
Este mês devem ser vos do início de meses: será o primeiro mês do ano para você. Êxodo 12:2
Este versículo ainda não dá qualquer pista de que mês Deus está se referindo, mas os versos a seguir
ajudarão na identificação de que mês é.
E eles partiram de Ramsés no primeiro mês, no décimo quinto dia do primeiro mês; no dia seguinte
depois da Páscoa, os filhos de Israel saiu com uma mão mais alta na presença de todos os egípcios. Números
33.3
Isto acima verso dá adicionado suporte que no mesmo mês que é o primeiro mês do ano, é também o mesmo
mês que a Páscoa deve ser observada. Portanto, a menos que os judeus têm alguma forma mudou a observância
da Páscoa ao longo dos séculos, desde que primeiro foi ordenado deles, devo concluir que o mês de março foi
então e ainda hoje, o primeiro mês do ano e o mês que a Páscoa deve ser observada em.

A primeira Páscoa
Falar-vos a toda a Congregação de Israel, dizendo: "no décimo dia deste mês devem tomar-lhes todos
os homens um cordeiro, de acordo com a casa de seus pais, um cordeiro para uma casa: Êxodo 12:3
À primeira vista você pode não ser capaz de determinar qual mês que Deus está falando de partir deste
versículo, mas se você dar uma olhada quando os judeus mantém observância da Páscoa, você vai saber que a
Páscoa é observada pelos judeus desde a Fundação da nação de Israel, em março de cada ano, at quase ao
mesmo tempo que os cristãos observam sua Páscoa , portanto, usando a consistência da observância da Páscoa,
o primeiro mês do ano, os judeus, como ordenado por Deus, deve ser março não de janeiro como o observamos
atualmente.

Uma observação anual
e este dia será a vós para um memorial; e guardares isso uma festa ao senhor pelas suas gerações;
guardares isso uma festa por uma ordenança para sempre. Exodus12: 14
Estes versos não são direcionados para os descendentes de sangue de Jacob, como mais dirigida, eles são a

todos os que desejam dar uma adoração verdadeira e correta de Deus e que, portanto, são definidos por Jesus
como os Santos de Deus, ou como eu ainda ter definido como os israelitas verdadeiros, aqueles que guardam
os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo .
Observar o mês de Abib, (março) e manter a Páscoa ao Senhor teu Deus: porque no mês de Abib, o
Senhor teu Deus trouxeram ti fora do Egito por noite. Deuteronômio 16:1
Se você procurar a palavra "Abib" em concordância a Bíblia é definida como: um milho de verde tenro
jovem sprout. Em primeiro lugar isso não fazia sentido como tendo alguma coisa a ver com o nome de um
mês do ano, mas então pensei para a definição e apercebi-me que mês do ano de que a Terra começa a sprout o
crescimento de planta de novo? A resposta está na primavera; Portanto, esta definição tem a ver com o mês
quando as plantas novas são ainda jovens e tenros. Isto mais uma vez me convence de que o mês de Abib é
chamado isso porque ele é o primeiro mês do ciclo de vida da terra , como observado nas terras do Oriente
Médio, que é onde as terras de Israel estão localizados.
Então faz sentido para mim que o primeiro mês do ano como ordenado por Deus, é o mês de Abib, ou como nós
atualmente chamá-lo, marchar.

Porque setembro?
Quando olhei a concordância da Bíblia a palavra "Abib" dirigiu-me a outra palavra, "Abib-Tel." Você pode
encontrar esta palavra na Bíblia, no livro de Ezequiel.
Então eu vim para eles do cativeiro em Telabib, que viveu pelo Rio de Quebar, e sentei-me onde sentouse e lá permaneceu atónito entre eles sete dias. Ezequiel 03:15
Quando olhei para esta palavra, "Tel-Abib" é definido como: um monte de verde, um lugar em
Chaldaea. Isto me explica como os judeus podiam ter a compreensão de que mês que Deus tinham ordenado
para ser o primeiro mês do ano.
No momento em que Babilônia levou os judeus cativos, havia um punhado de esquerda. A nação de Israel e
todos os seus líderes, ambos da fé e dos líderes civis tinham sido mortos. Quando eles finalmente foram

libertados pelos persas, sétimo cinco anos mais tarde, eles só tinham algumas pessoas que tinha qualquer
conhecimento de seu passado, e foi aí que Satanás infundido em sua observância a mentira sobre a observância
de setembro ao invés de como isso está escrito no livro de Êxodo.

O cordeiro da Páscoa
Falar-vos a toda a Congregação de Israel, dizendo: "no décimo dia deste mês devem tomar-lhes todos
os homens um cordeiro, de acordo com a casa de seus pais, um cordeiro para uma casa:" Êxodo 12:3
É porque este versículo nos fala que oDécimo dia"do primeiro mês é preciso remover um cordeiro lado
e aparte do descanso do rebanho, por isso que precisamos ter entender o que falamos de Deus mês na discussão
acima. Para ser obediente à palavra de Deus, você precisa ter plena compreensão do que é que Deus está
dizendo, e estes versos, bem como os seguintes versos, dá sentido pleno à como isto é importante.
Porque eu mostrei que o mês em questão é o mês de março e, em seguida, esta tomada de um cordeiro deve ter
lugar no dia 10 de março . Se quisermos estar em obediência ao mandamento de Deus, do que nós deve
observar a Páscoa exatamente como Deus ordena.
O mês em questão é março, portanto no décimo dia de março de cada ano, um cordeiro para ser retirado
do rebanho principal e colocado em solidão até o dia 14 de março, quando será sacrificado e em seguida
cozinhado e comido.
Esta tomada fora do resto do rebanho o cordeiro do sacrifício tem significado, como se relaciona com a
nova aliança Páscoa como é ensinado por Jesus, que eu indicarei quando chegarmos a essa discussão.

Admissão de culpa
A cerimônia de sacrifício era simbólica do sacrifício do Messias, e a morte da besta pelo povo foi
simbólica do povo sendo culpado e responsável por matar o Messias. Assim como o Hebraico pessoas eram
culpadas da morte dos primogênitos do Egito então que Deus poderiam libertá-los da sua escravidão, então
também são povo judeu culpado da morte do Messias. A cerimônia de sacrifício é simbólica do povo de
admissão da nação de Israel de sua culpa na morte do Messias e o primeiro nascido do Egito.

Casa de seus pais
A frase, "a casa de seus pais," neste contexto não faz referência a casa dos doze filhos de Israel, mas para os
"pais", ou os patriarcas de vida de cada família.

Por exemplo: Eu sou o pai da minha casa em que meu pai faleceu, e, portanto, não há muito tempo
sou obrigado em casa do meu pai nem qualquer uma das casas do meu irmão. Todos os meus filhos e netos
devem olhar para mim como o patriarca da família assim como as crianças e netos dos meus irmãos olham para
eles como o Patriarca de suas famílias.
A Páscoa se destina a ser observado por toda a Congregação, da mesma forma, mas cada casa é ter a sua própria
refeição de Páscoa separada. Desta forma, meus filhos e os filhos se reuniam junto comigo e sua mãe em uma
reunião, com um cordeiro para o sacrifício de família.

Todo o conjunto
e guardares isso até o décimo quarto dia do mesmo mês: e todo o conjunto da Congregação de Israel
deve matá-lo à noite. Êxodo 12:6
A razão pela qual Deus requer que todo o conjunto é estar envolvido com o assassinato ou o sacrifício
do cordeiro, é devido o simbolismo do cordeiro para o Messias e como todo o conjunto é culpado da morte do
cordeiro, então também Israel é culpado da morte do Messias, o Cristo Jesus.

Noções básicas sobre o cordeiro do sacrifício
Sob a antiga aliança, o cordeiro do sacrifício é simbólico do sacrifício do Messias e, portanto, é sacrificado em
substituição de Messias antes da vinda do Messias. Para que você melhor entender, que Deus não está dizendo
as pessoas que precisavam matar um cordeiro, para que eles terão sua carne para o jantar, é não o comer do
cordeiro que tem o significado religioso, mas o sacrifício simbólico do cordeiro, a comer da refeição é apenas
secundário não o objetivo principal de manter a Páscoa.

Lembre-se: Deus sabe o futuro, e com esse conhecimento, Deus sabia que os filhos dos primeiros
israelitas seriam incapazes de sustentar contra as mentiras de Satanás e, portanto, poderia ser poluídos pelo
falsas tradições e práticas que afastá-los da verdadeira adoração de Deus e, portanto, exigem que o Messias, ou
o filho de Deus, teria que ser sacrificado , para o perdão dos pecados daqueles que procuraram o perdão. É com

este conhecimento, que eu entendo, por que Deus ordenou que um cordeiro sejam sacrificados como a refeição
da Páscoa e como um sacrifício simbólico do Messias.

Como Deus diz tempo
No primeiro mês, o décimo quarto dia do mês no mesmo, comereis pães ázimos, até o um e o vigésimo
dia do mês no mesmo. Êxodo 12:18
Mais cedo eu mostrei que a Páscoa começa no século XIV de março e este versículo verifica isso, no entanto,
Deus colocou um qualificador neste acima o versículo, "mesmo," para mostrar como Deus observa o início de
um dia e como ele observa quando termina um dia.
Para Deus e todos aqueles que amam a Deus, termina o dia velho e o novo dia começa ao "Crepúsculo" ou "sol
para baixo". Portanto, a observância da Páscoa judaica de não comer fermentados pão não leva a efeito até "Sol
para baixo" no século XIV de março, e em seguida dura sete dias depois disso até o sol se põe no vigésimo
primeiro dia de março.
Nós, que amam a Deus e escolher ser obediente à palavra de Deus, sempre deve ter em mente que o sol para
baixo começa e termina a cada dia. Em vez de observar a Páscoa no início do século XIV de março, começamos
de fato a observância quando o sol vai para baixo, ou no início do novo dia que seria o décimo quinto dia de
março, e é por isso que dure por sete dias até o sol baixo no vigésimo primeiro dia de março, de acordo com o
versículo acima.

Hissopo, na fé
e vos levar um monte de hissopo e mergulhe-o no sangue que é na bacia e atacar o lintel e duas lado
postagens com o sangue que está na bacia; e nenhum de vocês deve sair na porta de sua casa até à manhã.
Êxodo 12:22
É meu entendimento que o hissopo ou aquilo que compõe o hissopo tem sido esquecido ao longo dos séculos.
Porque Hissopo é usado em várias observâncias de fé com base, tem sido um problema para aqueles que tentam
ser obediente à palavra de Deus para cumprir estas observâncias, porque eles já não sabem que Hissopo é.
No versículo acima é comandado aquele hissopo ser misturado com o sangue de animais sacrificados. Presumo
que se trata de aumentar a quantidade de sangue a fim de executar a tarefa, em que a quantidade de sangue de
um animal não seria suficiente. Isto sugere-me, o hissopo tem como sua base água ou algum outro líquido.

Também é meu entendimento, embora não tenho certeza disso, que na última ceia, o pão comido por Jesus e os
apóstolos foi mergulhado em hissopo, que mais sugere que o que os outros ingredientes usados para fazer o
Hissopo é comestível por homens.
Deus me fala de várias maneiras diferentes, mas mais frequentemente como eu li nas Sagradas Escrituras. Com
esta pergunta de qual Hissopo é, em minha pesquisa de outra pergunta, eu estava lendo, mas não me recordo
que se era a Bíblia ou algum outro livro, Deus revelou que Hissopo é feito para mim.
Eu estava certo de que seu principal ingrediente é a água, mas a outra substância está seco figos que são moídos
em um pó e depois misturados com água. Isto faz sentido para mim, porque se Jesus e os apóstolos usaram
hissopo para molhar o pão no e, em seguida, figos, que são doces e quando secou tornam-se principalmente o
açúcar, a água quando misturado com os figos secos para fora pode se tornar água com açúcar, que tornaria a
comer o pão muito mais agradável do que o pão sozinho.
Foi somente durante a primeira observância da Páscoa, enquanto as pessoas ainda estavam no Egito, que
o sangue dos animais sacrificados era para ser pintado em torno da porta de sua casa; Esta prática não é mais
necessária.

Morte do primeiro nascido
Pois eu vou passar a terra do Egito esta noite e esmagará todos os primogênitos na terra do Egito,
tanto homem e besta; e contra todos os deuses do Egito executarei juízo: Eu sou o senhor. Êxodo 12:12
Porque a Páscoa é simbolicamente mostrar o assassinato de Cristo através do sacrifício do cordeiro, também é
mostrado por Deus, o Messias como filho primogênito do Deus é sacrificaram assim também são os filhos
primogênitos dos egípcios.
e o sangue deve ser para você, para um token em cima das casas onde vós sois: e quando eu vejo o
sangue, eu vou Páscoa você e a peste não será em cima de você para te destruir, quando eu ferir a terra do
Egito. Êxodo 12:13
Não só o sangue nas portas revela as pessoas lá dentro para ser os assassinatos de inocentes sacrificiais, mas
também revela que essas mesmas pessoas estão finalmente culpadas da morte dos filhos primogênitos do Egito.
A fim de obter o faraó para soltar os escravos, que Deus devem matar os filhos primogênitos dos egípcios, ao
fazê-lo, ele mata para que os israelitas podem ser libertados.

Deus passa por estas casas dos primeiros israelitas, que têm sangue em suas mensagens de porta, porque
o castigo que eles terão de suportar para todos estes assassinatos virá em um momento posterior, o fim dos dias.
Somente aqueles que são obedientes às leis e mandamentos de Deus, aqueles que Jesus define como os Santos
de Deus, serão considerados inocentes por Deus naquele momento mais tarde. Aqueles que não vivem em
obediência aos mandamentos de Deus saberá toda a fúria de Deus na época que a Bíblia se refere como o dia do
juízo final.

Um Memorial para sempre
e este dia será a vós para um memorial; e guardares isso uma festa ao senhor pelas suas gerações;
guardares isso uma festa por uma ordenança para sempre. Êxodo 12:14
É meu entendimento que cristãos e judeus igualmente consideram este versículo como sendo dirigido para os
descendentes de sangue de Jacob, exclusivamente, mas na verdade é um mandamento para todos os que daria a
adoração verdadeira e correta de Deus, que Jesus define como: aqueles que guardam os mandamentos de Deus
e têm o testemunho de Jesus o Cristo, que é encontrado em Apocalipse 12:17 .
Se você acredita, como um seguidor de Jesus Cristo, você é um destinatário igual da herança de Deus, então
Deus está falando com você no versículo acima. Aqueles dos descendentes de Jacó, que não guardam os
mandamentos de Deus, já perderam sua reivindicação para a herança.
Assim como os primeiros israelitas foram pregados o Evangelho de Deus por Moses, o novo pacto israelitas são
pregados o Evangelho de Deus como ensinado por Jesus. O Evangelho de Deus é o mesmo, não há um só Deus,
portanto, como aqueles que receberam o Evangelho de Deus por Moses são definidos como os israelitas, assim
também aqueles que recebem o Evangelho de Jesus, definido como israelitas. É para os israelitas que Deus está
falando quando ele dá promessas de herança, não para os descendentes de Jacó.

Por que A sacrificar?
E eles devem tomar o sangue e golpeá-la sobre o dois lado posts e sobre o post de porta superior das
casas, onde eles devem comer la Êxodo 12:7

Lembre-se: Deus realizou grandes feitos no testemunho do povo do Egito e dos primeiros israelitas,
para forçar o Faraó a libertar o Hebraico seus escravos. Nestes feitos, Deus fez com que muitas pessoas vão
morrer. É a lembrança de tudo o que Deus fez, ou seja o propósito inicial para os israelitas dar cumprimento a

Páscoa, mas como tenho mostrado acima, lembrar que Deus tem feito para os primeiros israelitas é apenas parte
da razão.
Na primeira observância da Páscoa, o cordeiro do sacrifício é não só matou e comeu, mas Deus ordena que o
sangue do sacrifício ser pintada em torno da porta de entrada para as casas dos israelitas, onde o animal vai ser
comido.
Isto é para dar evidência a todos que ver o sangue, o que, dentro desta casa, são os culpados do assassinato da
besta como um assassinato simbólico do Messias.
Como já expliquei, o cordeiro é simbólico do Messias, e como o Messias (Jesus) foi sacrificado ou
assassinado pelos judeus, assim também é o cordeiro, sendo assassinado pelos judeus. Este ritual é estabelecer
que os judeus são os assassinatos do Messias e como tal são culpados de assassinato.
Somente aqueles, judeu e gentio igual, que dão a verdadeira e correta de adoração a Deus e viver suas vidas na
moralidade de Deus, serão realizadas sem culpa de homicídio, todos os outros serão julgados por Deus no dia
do juízo.

Sem defeito
o cordeiro será sem defeito, um macho do primeiro ano: vós devem descontar partir as ovelhas ou as
cabras: e guardares isso até o décimo quarto dia do mesmo mês: e todo o conjunto da Congregação de Israel
deve matá-lo à noite. Êxodo 12:5-6
Nos tempos antigos, o tamanho do rebanho do homem determinado sua riqueza terrena, quanto maior a
manada, o homem o mais rico. Deus está comandando que levam um cordeiro sem defeito, que é dizer um
cordeiro saudável e, portanto, mais valioso do que aquele que pode estar doente ou coxo. Desta forma você
sacrificar algo de valor para você e não só a fazer uma demonstração de obediência.

Realizada separadamente
Deus está a dar o comando que este borrego, ovelha ou cabra, é para ser removido do rebanho principal e
mantido separado do rebanho principal do décimo dia do mês de março para o décimo quarto dia do mês de
março. Isso é feito para mostrar simbolicamente a maior estima que esses cordeiros são dadas, em
reconhecimento ao seu sacrifício, assim como Jesus é dada alta estima pelo seu sacrifício.

O sacrifício
Após o décimo quarto dia, você executará o sacrifício da besta no testemunho de não só sua família, mas
todas as famílias da Congregação, todo o conjunto da Congregação de Israel deve matá-lo à noite. Desta
forma, você e toda sua família é engajar-se no assassinato simbólico do cordeiro sacrificial e, portanto, são
todos culpadas do crime, assim como tudo será culpado do sacrifício de Jesus o Cristo .
Neste Deus está dando a profecia do sacrifício de Jesus Cristo na Cruz, e como a nação de Israel é culpado de
seu assassinato. Todos os anos, ao mesmo tempo e da mesma forma, este sacrifício é para ser repetido, para que
as pessoas saibam a sua culpa. Infelizmente, esse entendimento há muito tempo tem sido esquecido pelos judeus
e os cristãos.

Tome nota: Jesus foi sacrificado à mesma hora do ano, no dia seguinte que foi comida a refeição da
Páscoa. Desta forma, que Deus está mostrando que, embora o cordeiro é apenas simbólico, a época do ano que
ele é sacrificado é ao mesmo tempo que Jesus iria ser sacrificado. Desta forma, Deus está mostrando que ele viu
o sacrifício dos séculos seu filho, antes de acontecer. Deste modo é revelado o simbolismo completo do
cordeiro Sacrificial.

À noite
Deus observa o início do novo dia e o fim do velho dia à noite, ou ao pôr do sol. Como Deus diz a hora,
portanto, à noite no décimo quarto dia do mês de março é realmente no sol para baixo e no início do novo dia ou
o décimo quinto dia, é por isso que a observação de Páscoa continua através de até o pôr do sol no vigésimo
primeiro dia do mês de março.

Festa dos pães ázimos
e no décimo quinto dia do mesmo mês é a festa dos pães ázimos do Senhor: sete dias podereis devem
comer pães ázimos. Levítico 23:6
Sete dias serão podereis comer pães ázimos; até o primeiro dia vos devem guardar fermento fora de
suas casas: para todo aquele que come fermentados pão desde o primeiro dia até o sétimo dia, aquela alma
deve ser cortada de Israel. Êxodo 12:15

A observância da Páscoa, que é comer o cordeiro do sacrifício, só ocorre no sol abaixo do décimo quarto dia de
março, o restante do que é conhecido como a Páscoa observância é na verdade a festa dos pães ázimos, que está
há sete dias, à noite, da 14 de março através de e incluindo a noite do vigésimo primeiro de março. Durante este
tempo sem pão com fermento no está para ser comido.
Embora possa haver outros cordeiros mortos para ter como carne na última refeição da observância sete dias,
isso não é um cordeiro Sacrificial e não tomadas fora da manada e separados como é o cordeiro do sacrifício.

Fermento é o fermento
Fermento é o que hoje é chamado de "fermento", portanto; sem pão que usa fermento a fim de obter a flor para
levantar-se é para ser comido durante a observância desta semana longa. Eu poderia lhe explicar por que Deus
proibiu comer pão levedado, mas o "porque" não é importante. O importante é que Deus deu a você e mim
um mandamento, e se você ama a Deus, então vai obedecer o mandamento de Deus independentemente do
porquê.

Cortada de Israel
Tome nota: Deus é inflexível que nós obedecê-lo em não comer pão com fermento ou levedura,
como é revelado em: que a alma deve ser cortada de Israel. A ser cortada de Israel, não se refere à nação de
Israel, mas as promessas que deu a Jacob, que Deus renomeado Israel.
Perder o seu direito à herança de Deus é para ser removido de ser israelita. Somente aqueles que são
obedientes aos mandamentos de Deus são os Santos de Deus, e só os Santos de Deus herdarão as promessas de
Deus.

Tome nota: A fim de não ser confundido; o 14 de março é a Páscoa, que é quando o sacrifício da
Páscoa, (o cordeiro), é morto ao pôr do sol no dia 14 de março. Então a semana longa festa dos pães ázimos
começa ao entardecer mesmo e continua sete dias até o pôr do sol no vigésimo primeiro dia de março.
Pão ázimo é o pão sem fermento adicionado à massa .

Por que não fermentados pão?
Comerás levedado não criados com isso; sete dias comerás o teu pão ázimo lá com, o pão da aflição:
para tu chegastes para trás fora da terra do Egito às pressas: que tu possas me lembro do dia quando tu
chegastes para trás fora da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Deuteronômio 16:3
Como você pode ver, a razão pela qual não podemos comer pão levedado durante os sete dias da Páscoa, é
porque aqueles que vieram do Egito não comeu pão levedado. Desta forma estamos revivendo simbolicamente
o êxodo do Egito e colocando-nos sob o mesmo tipo de desconforto que eles foram para o topo.

Não deixe nada do cordeiro
E não deve haver nenhum pão levedado visto na tua costa todos os sete dias; nem deve lá alguma coisa
da carne, que tu sacrificou o primeiro dia no mesmo, ficar toda a noite até de manhã. Deuteronômio 4:16
Embora não dá explicação em qualquer lugar na Bíblia que eu tenho descoberto até agora, parece-me que a
razão da carne do cordeiro sacrificado vai ser sobrando e comido no dia seguinte é porque somente a primeira
refeição após a passagem por Deus e a tomar a vida do primeiro nascido do Egito , é um símbolo da morte do
primeiro nascido do Egito, e, portanto, a única vez que pode ser comido o cordeiro do sacrifício, como ordenado
por Deus.
Lembre-se: as pessoas não matou os primogênitos do Egito por sua própria mão; Deus mataram-os, para que o
povo poderia ser libertado. Mesmo assim, as pessoas são culpadas de assassinato, porque o assassinato foi feito
em seu nome.

Primeiro dia da Páscoa
No primeiro dia tereis uma santa convocação: não fareis nenhum trabalho servil nele. Levítico 23:7
e no primeiro dia haverá uma santa convocação e no sétimo dia haverá uma santa convocação para
você; não há forma de trabalho será feita neles, que todo homem tem que comer, que só pode ser feito de você.
Êxodo 12:16
A palavra "convocação" é definida como: uma grande sessão solene, tais como o arranjo ou
a chamada de uma reunião formal de uma congregação de uma igreja .

Lembre-se: o primeiro dia da observância da Páscoa é a décima quarta de março à noite, portanto,
vai haver uma reunião formal da Congregação naquela noite, que é como Deus observa-lo no início do décimo
quinto dia de março, independentemente de que dia da semana cai na. É durante essa reunião da Congregação
quando o cordeiro do sacrifício vai ser morto.

Por exemplo: Em 2016 a 14th de março cai em uma segunda-feira, mas a observância da Páscoa
não começa até a noite ou sol para baixo. Isto faria o sétimo dia da Páscoa observação ao fim na noite do
vigésimo primeiro, que também é na segunda-feira.
Em ambos estes dias, aqueles que são os Santos de Deus ou israelitas, são reunir junto com o resto da
congregação na noite do dia XIV e vinte dia primeiro de março, que caem em 2016, em uma segunda-feira.
Esta convocação sagrada é a observar como você pode observar o sábado. Assim como o sábado é
sempre com o sétimo dia da semana ou naquele dia que chamamos sábado, então também é a convocação de
Páscoa para realizado no sétimo e último dia da Páscoa observância independentemente de que dia da semana
que cai.
O sábado é observado sempre no sétimo dia da semana independentemente que dia do mês é, Considerando que
a Páscoa sempre começa o 14 de março no sol, independentemente de que dia da semana em que está.

Nenhum trabalho deve ser feito
Assim como vai haver nenhum trabalho feito no dia de sábado, como ordenado por Deus no quarto
mandamento, vai não haver nenhum trabalho feito, exceto na preparação da refeição da Páscoa, no dia 14 de
março, ou sobre ost 21 de março, os primeiro e sétimo dias da observância da Páscoa.
O que isto significa para mim é que nodia 14 de março e no diast de 21 de março vai ser uma reunião no sol para
baixo, de todos os fiéis na Congregação para um serviço de oração dar glória a Deus da criação, como uma
forma de ser obediente ao mandamento de Deus, e para que lembremos o motivo e o porquê da observação de
Páscoa. Para manter a memória viva através das gerações, a história da Páscoa e a morte do primeiro nascido do
Egito devem ser lido em voz alta para a Santa convocação todos os anos.

Sempre e para sempre
e vocês observarão a festa dos pães ázimos; neste mesmo dia eu trouxe os vossos exércitos da terra do
Egito: portanto, vós observarão este dia nas vossas gerações por uma ordenança para sempre. Êxodo 12:17
O versículo acima é o mandamento de Deus que todos aqueles que são definidos como israelitas devem
observar e manter a "festa dos pães ázimos," para todas as gerações e para sempre.

Tomam nota: este versículo não inclui o assassinato do sacrifício da Páscoa como tendo lugar para
sempre. A Páscoa é o cordeiro sacrificado é chamado, não a refeição.
Isto tem um significado em que com a morte de Jesus na Cruz, já não há o sacrifício de animais, mas a festa dos
pães ázimos ainda continua para sempre. É esta compreensão de que aqueles da nova aliança não estão em
desobediência ao mandamento de Deus, porque Deus não é comandante que o sacrifício da Páscoa é continuar
para sempre, só a comer dos pães ázimos.

Páscoa para todas as gerações
Observar o mês de Abib, (março) e manter a Páscoa ao Senhor teu Deus: porque no mês de Abib, o
Senhor teu Deus trouxeram ti fora do Egito por noite. Deuteronômio 16:1
Não comerás nenhum pão levedado com ele; sete dias comerás o teu pão ázimo lá com, o pão da
aflição: para tu chegastes para trás fora da terra do Egito às pressas: que tu possas me lembro do dia quando
tu chegastes para trás fora da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Deuteronômio 16:3

Toda tua costa
E não deve haver nenhum pão levedado visto nas tuas costas todos os sete dias; nem deve lá alguma
coisa da carne, que tu sacrificou o primeiro dia no mesmo, ficar toda a noite até de manhã. Deuteronômio
4:16
A frase: "todas as tuas costas" refere-se às fronteiras da nação de Israel. Não é suficiente para que as pessoas
removidas fermentados, (levedura) de suas casas, mas há de ser não fermentado em qualquer lugar dentro das
fronteiras da nação de Israel.

Se vivia a nação de Israel, aqueles que não eram israelitas, conforme definido por Deus e, portanto, não
observaram a Páscoa conforme necessário, mesmo assim seriam obrigados a retirar com levedo de suas casas
também. Você pode ver como isso iria construir a raiva e o ódio entre aqueles que não eram israelitas?

Fora dos portões
Thou mayest não sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas, o que o Senhor teu Deus te dá: mas
no lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para colocar o nome dele, lá tu deveis sacrificar a Páscoa no
mesmo, na ir para baixo do sol, na época que tu chegastes diante do Egito. Deuteronômio 16:5-6
Estes dois versículos Deus está falando com a nação de Israel. Gates , que estão sendo referidas pode ser as
portas de sua casa pessoal, ou mais provável, como neste exemplo, os portões da cidade que vivemos.

Lembre-se: os cordeiros que são retirados pelas famílias são sacrificados ao mesmo tempo por todas
as famílias de qualquer congregação e qualquer cidade, portanto, Deus está dizendo que esses sacrifícios não
devem ser efectuados dentro dos portões da cidade, mas fora destes portões.
Quando a nação de Israel consistia de moradores da tenda nómada, que levariam os cordeiros em algum lugar
fora do perímetro do assentamento para fazer o sacrifício, mas com a construção do templo, eles levariam seu
sacrifício para o templo e os sacerdotes realizaria o ritual do sacrifício, antes que o monstro foi morto.
Como eu ver e entender a palavra de Deus, de acordo com os versos acima, levando o cordeiro para o templo
está em desobediência à palavra de Deus. Por causa da construção do templo e o sacerdote do templo
assumindo as funções do sacrifício, é necessário que as pessoas a viajar a Jerusalém para observar a Páscoa.
Esta tradição não é de acordo com a palavra de Deus, em meu entendimento do mandamento de Deus.
Pouco se pergunta por que o sacerdote e os anciãos do templo tornou-se tão ricos, e por que a riqueza era que
tudo que Satanás necessária para causar os anciões do templo estabelecer tradições que ao longo do sombreado
os mandamentos de Deus.

Os holocaustos
Mas vós devem oferecer uma oferta queimada ao senhor sete dias: no sétimo dia é uma santa
convocação: não fareis nenhum trabalho servil nele. Levítico 23:8
Este Holocausto, que significa o sacrifício de animais, era necessário a cada dia de observação dia sete, o
XV através de e incluindo o vigésimo primeiro dia de março, sob a exigência do antigo testamento. Este

sacrifício animal também permitiu que a semana de Páscoa fornecido para carne de cordeiro, durante cada uma
das refeições do dia sete.

A Páscoa do novo testamento
A última ceia-Páscoa
Sob a nova aliança Páscoa, onde não há sacrifício de animais é permitido por mais tempo, o partir do
pão e beber do vinho, que é substituído para o animal sacrifica como é revelado nos seguintes versos e
explicações que se relacionam com a última ceia.

A nova Páscoa
Porque Jesus é o maior sacrifício, já não é aceitável a Deus que um cordeiro ser sacrificado para a
observância da refeição da Páscoa, mas como os comandos do versículo acima, a manutenção da "festa dos
pães ázimos," é necessário para ser mantido para sempre.
Isso me diz que a observância da Páscoa não terminou com Cristo, mas continua ainda hoje e para
sempre, portanto.
Purga, portanto, o fermento velho que sejais uma nova massa, como sois sem fermento. Para o mesmo
Cristo, nossa Páscoa é sacrificada por nós. I Coríntios 5:7

Lembre-se: Paul pregado aos gentios, e como tal eles eram ignorantes dos mandamentos de Deus,
até que os apóstolos pregaram-los através os ensinamentos de Jesus. Por causa desta ignorância, alguns dos
gentios convertidos ainda realizada a alguns de sua educação pagã.
Paul, tendo sido informado de uma tal prática pagã está dando instrução e admoestação da Congregação
localizada na cidade de Caríntia.
No versículo acima, Paul usa o tema de Páscoa e o fato de que o fermento é proibido de ser usado na
fabricação de pão durante o cumprimento de sete dia da Páscoa.
Se você preparar massa de que para fazer pão, não importa quanto fermento (levedura) que você colocar
na massa a bola inteira será afetada por ela. Este Paul está usando uma analogia para simbolizar permitindo que

até mesmo um pecador permanecer na Congregação e que aquele ainda efetuará a toda a Congregação, trazê-los
todos em pecado.

Cristo é nossa Páscoa
O ponto que eu estou tentando fazer é referência de Paul para as seguintes palavras; "Para o mesmo
Cristo, nossa Páscoa é sacrificada por nós." Nestas palavras, Paul está informando a todos que são os
seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo, que Cristo é a Páscoa nova, que já não estamos a sacrificar um
animal para ser comido para a Páscoa e para ser comido em uma refeição, mas que Jesus substitui o cordeiro do
sacrifício com o seu próprio sacrifício na Cruz.
Assim, sou forçado a fazer a pergunta, "se o Cristo Jesus é a nova Páscoa, de que maneira agora
observamos a observação da Páscoa se não no sacrifício de um cordeiro?"
Em primeiro lugar, porque acredita-se amplamente pelos cristãos que a Páscoa só se aplica aos judeus,
aceitei que a observância da Páscoa morreu com Jesus na Cruz. Deus já me mostrou que isso não é verdade.
Como tenho mostrado nas discussões acima, a Páscoa é para ser mantido em respeito e lembrança por todos os
que são definidos como israelitas. Como já disse antes em muitos lugares ao longo de meus escritos, me
considero ser um israelita, conforme definido por Jesus em Apocalipse 12:17. Sabendo então que todos os
israelitas estão a observar a Páscoa, comecei a Pesquisar para como Deus, Jesus ordena que observamos a
Páscoa, se não com o sacrifício de um animal.

Jesus institui a nova Páscoa
e aconteceu que, quando Jesus tinha terminado todas estas palavras, ele disse a seus discípulos: "vós
sabeis que, depois de dois dias é a festa da Páscoa, e o filho do homem é traído para ser crucificado."
Matthew 26:1-2
Como é dado nos dois versos acima, a festa de Pessach é daqui a dois dias. Como ele é ordenado em
Êxodo, o primeiro dia da Páscoa é no século XIV de março no mesmo e isso é daqui a dois dias e, em seguida,
quando Jesus fala as palavras acima, que deve ser algum dia na décima segunda de março.

O cordeiro do sacrifício de Jesus
Agora quando Jesus estava em Betânia, na casa do Simon, o leproso, veio-lhe uma mulher ter uma
caixa de alabastro de pomada muito preciosa e derramou sobre a cabeça dele, como ele sentou-se na carne.
Matthew 26:6-7
A palavra "carne" como usado no versículo acima não se refere apenas a carne de um animal, mas é
usada como uma outra maneira de dizer "restaurante".
Como Jesus é comer esta refeição, quando uma mulher entra e derrama uma pomada cara na cabeça.
, Mas quando viram seus discípulos, eles tinham a indignação, dizendo, "a que propósito é este
desperdício? Essa pomada pode ter estado vendida por muito e dada aos pobres. Matthew 26:8-9
Como indiquei na minha explicação da Páscoa antiga aliança, a remoção do cordeiro Sacrificial do resto
do rebanho tinha significado em Jesus como o cordeiro do sacrifício da nova aliança. A razão pela qual que
Deus fez esta mulher ungir a cabeça de Jesus é pela mesma razão que Deus ordenou que o cordeiro do sacrifício
ser remover do resto do rebanho no décimo dia de março, que era para significar a Jesus como sendo preferido
ou especiais de todos os outros, ungindo a cabeça, ela está preparando o Jesus para o sacrifício da Páscoa , Jesus
sendo a Páscoa novo sacrifício. Isto é dado apoio com as seguintes palavras faladas por Jesus.
Por que ela tem derramado esta pomada no meu corpo, fê-lo para o meu enterro. Matthew 26: 12

A última ceia
Agora a festa dos pães ázimos desenhou nigh, que é chamado a Páscoa e os principais dos sacerdotes e
escribas procuravam como eles podem matá-lo; (Jesus), pois eles temiam que o povo. Lucas 22:1-2

Lembre-se: No versículo acima, as palavras, "comer a Páscoa," não se refere a comer a refeição da
Páscoa, mas ao cordeiro sacrificado, é o cordeiro que é a Páscoa não a refeição em si. O cordeiro sacrificado é a
Páscoa que é para ser comido na refeição da Páscoa.
Com o primeiro dia da Páscoa e a noite rápido se aproximando, alguns dos discípulos de Jesus preparou
o sacrifício e a preparação da carne para a refeição da noite.

Tome nota: Neste dizendo do que se tornou conhecido como a última ceia, Jesus não se envolver na
morte do cordeiro sacrificial. O seguinte verso sugere, no entanto, que um cordeiro era sacrificado e preparado
para a refeição.
e os discípulos fizeram como Jesus tinha nomeado; e fizeram-se pronto a Páscoa. Matthew 26:19
Como eu disse, a Páscoa, como usado aqui refere-se ao animal não a refeição; Portanto, este versículo está
dizendo que os discípulos preparado o cordeiro de sacrifício, que ainda me diz que havia na carne de escritura
comido na última ceia.

Judas
, Em seguida, entrou Satanás em Judas Iscariotes apelidado, sendo o número dos doze (Apóstolos). E
ele seguiu seu caminho e conversava com os principais dos sacerdotes e os capitães, como ele poderia traí-lolhes. Lucas 22:3-4
E eles estavam felizes e fez convênio dar-lhe dinheiro, e ele prometeu e procurou a oportunidade de
traí-lo, (Jesus),-lhes na ausência da multidão. Lucas 22:5-6

Jesus e a Páscoa
Então, chegou o dia dos pães ázimos, quando a Páscoa deve ser morta, e ele (Jesus) enviou Pedro e
João, dizendo, "Vá e preparar-na Páscoa, o que podemos comer." Lucas 22:7-8

Tomam nota: a revela as palavras, "quando a Páscoa deve ser morta", é compreendido que a
palavra "Páscoa", representa o cordeiro do sacrifício, bem como a noite do décimo quarto dia do mês de março,
como já expliquei nas explicações do antigo testamento.
Esta explicação, portanto, nos diz que Pedro e João na verdade estavam envolvidos na morte do cordeiro
Sacrificial que então foi oferecido como alimento para comer durante o que veio a ser conhecido como a última
ceia.
e eles disseram-lhe: "Onde tu que preparamos wilt?" E ele disse-lhes: "Eis que quando entrardes a
cidade, lá um homem conhecê-lo, levando um cântaro de água; segui-lo até a casa onde ele entra em, e vos
dizer para o goodman da casa, ' o mestre diz a ti, 'Onde está a câmara de comentários, onde devem comer a
Páscoa com meus discípulos?' e ele deve shew você um grande Cenáculo mobilado: lá preparem-se. " E eles
foram e encontraram como ele disse-lhes: e eles fizeram pronto a Páscoa. Lucas 22:9-13

Como é indicado nas palavras, "e eles fizeram pronto a Páscoa," os discípulos preparado a cordeiro da
Páscoa e o pão que iria ser comido na refeição da Páscoa, que me diz que eles fizeram na escritura sacrificar um
cordeiro para a refeição naquela noite. Isto também me diz que nem Jesus, nem nenhum dos outros apóstolos
envolvidos no sacrifício como eu vim a acreditar que eles deveriam ter.

Lembre-se: o sacrifício era simbólico da culpa que tinham no assassinato da primeira nascido do
Egipto e o assassinato do Messias, que é Jesus. Assim eu posso ver por que Jesus não tomaria parte no sacrifício
do cordeiro, mas os outros apóstolos deve ter como eu entendo o simbolismo de ser.

A refeição de Páscoa
e quando a hora chegou, sentou-se para baixo e os doze apóstolos com ele, e ele disse-lhes: "com o
desejo que eu tenho desejado comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer: pois eu digo, não vou mais comer,
até que seja cumprida no Reino de Deus." Lucas 22:14-16
Estes versos mostram Jesus como dando a profecia de sua morte iminente nas mãos dos anciãos do templo.
Agora quando o mesmo estava, ele (Jesus) sentou-se com os doze. E como eles comem, ele disse: "em
verdade vos digo, que um de vocês deve me trair." Matthew 26:20-21
Neste versículo, Jesus define a cascata de eventos profetizou que leva ao seu sacrifício na Cruz.

Partir do pão
e ele tomou o pão, deu graças e de freio e deu-lhes, dizendo: isto é meu corpo que é dado para você:
este fazer em memória de mim. " Do mesmo modo também o copo depois da ceia, dizendo: "este cálice é o novo
testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22:19-20
Nestes acima versos, Jesus está nos ensinando como estamos a observar a Páscoa de sua morte para a frente e
para sempre. Deste ponto em diante, sempre que realiza-se uma santa convocação e sob a antiga aliança é
chamado para o sacrifício de um animal, é sempre mais ser praticados como Jesus ensinou, sem o sacrifício de
um animal, mas com o partir do pão e beber do vinho.

O traidor
Mas, eis que, a mão dele que me betrayeth é comigo em cima da mesa. E verdadeiramente o filho do
homem vai, como foi determinado: mas ai daquele homem por quem ele é traído! Lucas 22:21-22
É verdade que Judas traiu Jesus e nessa maldição dada contra Judas por Jesus, Judas está amaldiçoada,
mas todos precisam entender por que era necessário que Judas traiu Jesus, para que a escritura pôde ser
atendida. Jesus amou Judas como um irmão, tal como Deus amou a Lúcifer. O exemplo de Judas, Deus está nos
mostrando que qualquer pessoa, até mesmo nossos amigos mais confiáveis podem ser agentes de Satanás. É
importante que você aceite o que você deve adorar a Deus exatamente como os mandamentos de Deus, mais,
seu culto é corrupto, como Satanás e sua adoração é em vão.
Deus faz as regras, e ele nos disse como ele ordena que nós adoramos. Para adorar em qualquer outra
forma que o que ele ordenou, é a não adorar o Deus da criação, mas um Deus de sua própria invenção.

Significado adicional do pão
Quero também salientar que os discípulos presentes com Jesus para esta refeição de Páscoa já
começaram a comer, antes de Jesus revela a nova Páscoa. Eu apontar isto para revelar que a frase, "quebra de
pão", significa: se sentar para jantar ou qualquer refeição. Pão foi o grampo principal do alimento
para aqueles das terras do Oriente Médio por séculos, e como tal, um naco de pão seria quebrado ou rasgado
distante e passado para baixo da mesa para ser comido por todos, não como uma cerimônia religiosa, mas como
um aspecto de comer uma refeição.
e como eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e abençoado e de freio e deu aos discípulos e disse,
"leve, comer; Este é o meu corpo." E ele tomou o cálice, deu graças e deu-lho, dizendo: "Bebei todos; Pois este
é meu sangue do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." Matthew
26:26-28
Sob a antiga Páscoa, um animal foi sacrificado como um gesto simbólico, apontando para o sacrifício do
Messias ou o filho de Deus. Com o sacrifício de relincho de Jesus na mão, Jesus ensina os discípulos e através
deles você e eu, como observar a Páscoa com nenhum sacrifício de animais, sendo permitido por mais tempo.
O pão quebrado é simbólica do corpo quebrado de Jesus como o tormento que é infligido sobre ele
durante a flagelação, antes ele é pregado na Cruz.

O vinho é um símbolo do sacrifício que Jesus Cristo permite-se a ser submetido a, para que o homem
mais uma vez pode ser reconciliado com Deus.
Já não vai haver um sacrifício de animais para a observação de Páscoa, mas no início da refeição, uma
fração do pão e beber do vinho é para ser feito como substituto para o animal e em reconhecimento ao sacrifício
dado por Jesus, por seu amor a todos nós.

Tomam nota: o vinho não se refere à bebida fermentada, mas para o bom vinho, ou o que nós
chamamos suco de uva. Deus-Jesus não tolera o consumo de qualquer tipo de bebida fermentada.

O inocente
Anteriormente falei da culpa dos judeus na morte do cordeiro Sacrificial, bem como a morte da primeira
nascido do Egipto e a morte de Jesus na Cruz e que eles são obrigados a tomar parte no sacrifício, a fim de
simbolizar que eles são todos culpados dessas mortes.
Com a nova aliança e a nova Páscoa, como ensinado por Jesus, não existe mais um assassinato de um animal e
Jesus já foi assassinado, portanto, aqueles de nós que observar a nova Páscoa, como Jesus ensinou não são
culpados de qualquer dos crimes anteriores. Em Jesus, somos inocentes e, portanto, sem ser culpado deste
pecado.

Simbolismo do vinho
Como dito por Luke
e ele, (Jesus), tomou o cálice, deu graças e disse, "Tomai e dividi-lo entre vós: pois eu digo, eu não vou
beber do fruto da videira, até que o Reino de Deus virá." Lucas 22:17-18

Como dito por Matthew
e ele, (Jesus), tomou o cálice, deu graças e deu-lho, dizendo: "Bebei todos; para isto é o meu sangue do
novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. " Matthew 26:27

Tome nota: Jesus está dizendo que seu sangue é derramado por muitos, não para todos.
A maioria dos cristãos acreditam que seus pecados são perdoados simplesmente porque Jesus morreu na Cruz,

mas como você pode ver, muitos são salvos mas não é tudo. Nesse caso, não é sábio para descobrir como você
pode se tornar um dos muitos, ou se você já é um?

Sob o novo pacto, o sacrifício do cordeiro é substituído por quebra de pão, como simbolizando o
corpo quebrado de Jesus, e o simbolismo do vinho como sendo o sangue de Jesus derramado na Cruz para a
remissão dos pecados de todos os fiéis, que estão incluídos na definição de quem são os Santos de Deus.
Como eu ter revelado, os dois apóstolos de facto sacrificar um animal que depois foi comido nesta
refeição, exigiu-se que fazê-lo porque a antiga aliança ainda estava em vigor, até Jesus morrer na Cruz.
No exemplo acima, Jesus está ensinando os apóstolos e todos aqueles que ler suas palavras escritas nos
livros do novo testamento como observar a Páscoa do que apontar para a frente e todas as gerações a seguir.
Em vez de sacrificar os animais durante os sete dias da Páscoa nova, vamos fazer como Jesus ensinou no
início da refeição de cada noite, durante a semana da Páscoa, por quebrar o pão ázimo e beber o vinho, como
uma lembrança de tanto a Páscoa de Deus sobre o Egito e a morte de Jesus na Cruz.

Erro de Christian
Na Igreja Católica e pelo que sei em outras das chamadas igrejas cristãs, tornou-se tradição que cada dia
que o sábado é observado, pão e vinho é oferecida. Tal como acontece com o dia da semana desta observância
do sábado estar em erro, então também é em erro para se envolver nesta cerimónia do pão e o vinho que, no
primeiro e sétimo dia da Páscoa, conforme instruído por Jesus, assim como no sacrifício de animais em
qualquer uma das outras das cinco festas do senhor.
A observância do sábado não tem nada a ver com a observância da Páscoa, eles são separados
mandamentos de Deus, para ser mantido cada um como Deus tem ordenado e não confundido com o outro.

Por exemplo: durante a observância a semana da Páscoa, haverá pelo menos um dia que será o
sétimo dia da semana. Neste dia, o sábado de Lordes, temos ainda que dar plena observância a ele como se
fosse qualquer outro dia de sábado pelo resto do ano.
Nós deve adorar a Deus como Deus ordena, nem adicionar nem remover nada de como Deus nos disse
para dar-lhe culto. Para que eu ou fazer qualquer mudança ou alteração de como Deus ordena que nós adorá-lo,
remove nossa adoração, sendo a criação de Deus de ser de um Deus de nossa própria invenção e, portanto,
adoração em vão.

Jesus é a nova Páscoa, e como tal aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus são obrigados
a manter a Páscoa, como Jesus ensinou, na lembrança de tudo o que Deus fizeram para libertar os israelitas
primeiros e em memória do sacrifício que Jesus deu para a humanidade que aqueles que seguem seus passos
podem ser redimidos a Deus pai.

Um ponto de interesse
Jesus observou a refeição de Páscoa conforme exigido na noite de 14th de março.
Jesus foi preso e condenado na mesma noite, que deve ter sido numa sexta-feira, porque Jesus crucified
imediatamente aquele dia seguinte que tornaria aquele dia sexta-feira. Por que sexta-feira? Porque quando Jesus
é retirado da Cruz, no mesmo dia, o sol ainda está em cima, mas as mulheres devem interromper a preparação
de enterro antes de que são feitos, devido o início do sábado, que é corretamente observado no dia da semana,
que chamamos de sábado.
Porque os anciões do templo ordenou que Jesus ser preso naquela mesma noite, oth 15 de março e esse
dia é para ser observado como uma santa convocação, então esses mesmos anciãos e os envolvidos na prisão,
foram em violação de convocação sagrada de Deus.
É também não corrigir o que as mulheres que começaram a preparação do corpo de Jesus para o
sepultamento, onde se em violação de convocação sagrada de Deus, em que eles se engajaram em trabalho, (a
preparação do corpo), durante um dia em que Deus tinham ordenado era para ser uma santa convocação?
Vejo isto como resultado da influência de Satanás sobre os anciões do templo nas muitas gerações
depois de Moses. Durante essas gerações a verdade de como observar a Páscoa e os dias de Santa convocação
tinham sido distorcidos e esquecidos. Sem o padre a fazer o trabalho que eram obrigados a fazer, que era para
ensinar a palavra de Deus, para que seus mandamentos não esquecidos, as pessoas que não se desviaram do
verdadeiro e correto quanto à forma de adorar a Deus como ele mandou.

O ano era Jesus Crucified?
Isto acima de compreensão também seria útil em determinar em que ano, como o calendário moderno é
usado, que Jesus foi crucificado. Faz mais de 2000 anos, então pode ter havido várias ocasião onde o 15th de
março cai no dia antes do dia de sábado os senhores é que devem ser observados, mas mesmo assim pode dar
assistência na determinação do ano Jesus é assassinada.

Tome nota: no primeiro dia da Páscoa e no último ou o sétimo dia da Páscoa, vai haver nenhum
trabalho realizado, o mesmo como se fossem cair no sétimo dia da semana, mesmo que eles não caem sempre
no sétimo dia da semana.

Exemplo: Usando 2016 como um exemplo, talvez ele esclarecerá qualquer confusão que pode estar
a ter.
A décima quarta de março de 2016 cai em uma segunda-feira, portanto, este dia deve ser tratado da
mesma forma no dia de preparação antes do sábado do senhor. Neste dia, a décima quarta, você deve preparar
alguma refeição que você deseja comer no dia 15 antes do tempo, assim como você faz na preparação do dia de
sábado.
Começando ao pôr do sol do século XIV de março, que é novamente segunda-feira à noite, começa a
Páscoa, e todo trabalho e comércio está a chegar ao fim. Este novo dia é uma santa convocação, assim como é o
dia de sábado, que é corretamente observado no sétimo dia da semana.
A mesma preparação de refeições precisa ser feito no século XX de março tal como é no século XIV.
Uma vez que o sol se põe sobre oth 20 de março, que começa a 21st de março é uma santa convocação, o mesmo
como se fosse dia de sábado do senhor mesmo que ost 21 de março de 2016 cai em uma segunda-feira e não
num sábado.
Se fica mais fácil para você, pense em uma Santa convocação , como sendo a mesma coisa que um dia
de descanso no Senhor, que é um dia de oração e estudo da palavra de Deus e o trabalho não
é para ser feito .
Uma Santa convocação é uma reunião de toda a Assembléia ou congregação em oração ao
senhor seu Deus .
O primeiro dia da Páscoa não é o décimo quarto dia de março, como se poderia pensar; o primeiro dia não
começa até a noite do século XIV, que é para dizer que Deus observa o fim do velho dia e o início do novo dia
como sendo ao pôr do sol, portanto, o real primeiro dia da Páscoa é oth 15 de março.
Como ele é ordenado acima, o 15th de março de cada ano é para ser tratada como uma santa convocação ou
Sabbath, independentemente de que dia da semana 15th cai na.

Por exemplo: 15 de marçoth 2016 cai numa terça-feira, o que equivale a dizer que devemos tratar
essa terça-feira e terça-feira a segui-lo, 21 de marçost, que cai em uma segunda-feira, da mesma forma que
somos obrigados a observar o sábado do senhores do sétimo dia.

Uma observação pessoal
Não posso dizer com autoridade que Deus me disse o seguinte, mas é impressão minha, quando Deus
revelou a observância acima da Páscoa nova, que esta Páscoa próxima, em março de 2016, será a última Páscoa
antes da grande guerra traz sobre o Holocausto que mata um terço da terra, um terço do mar e um terço do
homem como mostrado nos seguintes versos.

Terceira parte da terra
o primeiro anjo soou e seguiu-se granizo e fogo misturado com sangue, e foi posta sobre a terra: e foi
queimada a terça parte das árvores, e toda a grama verde foi queimada cima Apocalipse 8:7

Terceira parte do mar
e o segundo anjo soou e como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado para dentro
do mar: e a terceira parte do mar se tornou sangue; e a terceira parte das criaturas que estavam no mar, e
tinha vida, morreu; e a terceira parte dos navios foram destruídos. Apocalipse 8:8-9

Terceira parte dos homens
e o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma
lâmpada e caiu sobre a terceira parte dos rios e sobre as fontes das águas; e o nome da estrela é chamado
absinto: e a terceira parte das águas tornou-se absinto; e muitos homens morreram das águas, porque elas
foram feitas amargas. Revelação 08:10-11
Embora este seja apenas uma impressão que eu tenho e realmente não é suportado por qualquer visão
substantiva, dada a mim por Deus, mesmo assim fiquei com a sensação de que esta Páscoa próxima a última
antes de Deus começa sua vingança sobre Satanás e todos os que se recusam a obedecer a palavra de Deus.

Se isto é verdade, no entanto, ele me diz que esta pode ser a última mostra de obediência daqueles que
Jesus se refere a como os 144.000 Santos de Deus que vai receber a marca de Deus antes de ocorre o
Holocausto.
Assim, ofereço este aviso a todos os que tenho lido estas lições e capítulos nesta página da Web; se em
sua leitura você veio ver e aceitar a verdade do que está escrito, então você é um daqueles que podem ser
contados com os 144.000. É o meu sentimento, que a manutenção desta próxima Páscoa, bem como a outra das
Cinco festas do senhor, é importante determinar se você é um dos 144.000, ou não.
Insto todos vocês, mesmo se eu estou errado sobre ser o teste final dos 144.000, ou não, que você
observa nesta Páscoa, como Jesus ensinou e eu já expliquei acima. Se eu estiver errado e outros Passovers de ir
e vir, sei que a observância da Páscoa é parte de ser um Santo de Deus e é comandada de você, assim como a
dos primeiros israelitas. Portanto, para ser verdadeiramente um Santo de Deus e incluídos na definição de quem
são os israelitas, que você deve observar a Páscoa nova, desde agora e para sempre.
Eu pessoalmente nunca observaram a Páscoa, antiga ou nova. Com esta revelação me dada por Deus,
nas últimas semanas, minha esposa e eu planejo dando plena observância para esta Páscoa próxima como é
ensinada por Jesus, bem como aquelas festas que vem em setembro se o mundo ainda existe por lá.
Apesar de nenhum dos meus filhos ou netos ou meus irmãos ou irmãs aceita que Deus tem me dado
estas visões e na verdade me fale, tenho a intenção de convidar todos que se juntem a mim e minha esposa nesta
observação. Espero que aqueles que aceitam e assistir serão, portanto, ser encarados por Deus com amor e que
ele pode abrir seus corações e mentes para a verdadeira palavra de Deus.
É uma coisa tão triste... e será uma frustração que tantos milhares de pessoas em todo o mundo vêm a
esta página Web, em busca da verdadeira palavra de Deus, quando nenhum daqueles que eu mais amo.
O tempo é curto, o Holocausto é relincho sobre nós, sinta-se pronto na fé como ensinado por Jesus
Cristo.

