Пасха дотримання
Перша Великодня
Перший пасху спостерігалася поки Moses і люди були ще в Єгипет; нижче дає нам причин, чому Бог
наказав він стає вакантним.

Як правило, не спостерігається
Моє життя, під впливом християнських церков і моїй родині я прийшов до розуміння, що пасху
аспект Старого Заповіту між народ Ізраїлю і Бога і тому мали ніякої мети для тих під Новий Завіт з
Богом через Христа.
З моменту мого конвергенції правдиву віру як наказав Бог Ісус, я прийшли до розуміння через
розмови з іншими людьми, які називають себе християнином, що дуже мало, якщо будь-який
християнських церков, тримати дотримання Пасхи. Ті, кого не прийняли Ісуса як Месію євреїв тримати
сім день Пасхи, а також сьомої суботи день Господа. Мусульмани не тримати будь-якому дотримання.
Нещодавно, протягом останніх декількох тижнів, Бог показав мені, Пасха необхідна всіх, які
визначаються Ісуса як Святим Богом, або, як я визначили як справжній ізраїльтян. Є різниця, однак
щодо як послідовники вчення Ісуса Христа спостерігати пасху і як Пасха спочатку під командуванням
Бог Moses і перший ізраїльтян.
Тому, що я з розумінням, що християнських церков не дотримуються будь-якій формі Пасхи, я хочу
виховувати по-перше, всім, хто читав цей твір на чому Бог наказав пасху слід дотримуватись, і яким
чином вона була спочатку слід дотримуватися.

Старий Завіт пасху
Перш ніж ми можемо зрозуміти сенс спостереження Пасху, як учив нам Ісусом, ми повинні мати знання
Пасхи, як це спостерігалося під на старий або, як я назвав це Другий заповіту .

День чотирнадцятий першого місяця
В чотирнадцятому день першого місяця в навіть є Пасха для Господа. Левит 23:5

Перший місяць року
У цьому вірші Бог дає команду, яку лордів Великодня починається з чотирнадцятого дня
першого місяця новий рік. Питання, я, коли я вперше прочитав, це був, що місяць року є одне, що Бог
говорить про? В тому, що Бог говорить Moses, що "цього місяця — перший місяць року", а потім я
припускав, що якщо я пішов до євреїв, щоб знайти, що місяць вони тримають як перший місяць року,
він скаже мені, але що я також необхідно дивитися на те, що місяць що євреї спостерігати Пасхи, що Бог
звелів, що Пасху, щоб бути спостерігається чотирнадцятого дня у цьому перший місяць як добре. Я
думав, що це скаже мені, який місяць, це те, що Бог має на увазі як істота перший місяць року.
Я припускав, що євреї, хоча ганебно провалюються з підтримання Заповідей Божих, тримати Пасху, і я
також відомо, що єврейському календарі має на різні день нового року, ніж у решти світу, тому ними
має бути у тому ж місяці року, який тоді скаже мені, що місяць, що Бог говорить про.
Як з так багато стосовно євреїв, навіть це призвело плутанини для мене. Євреї спостерігати в
перший день нового року протягом одного місяця, восени або осінь, я вважаю, вересень і вони
спостерігають Пасху, навесні в так званий березень місяць.

Божі заповіді, перший місяць
В цьому місяці несе до вас на початку місяців: це буде перший місяць року вам. Вихід 12:2
Питання повинен запитати: "що місяць це перший місяць Божої?" Це дається визначення в
наступні вірші.
У вище віршах від вихід Бог дав заповідь для тих, хто слідував Moses з Єгипту і через них всіх
майбутніх поколінь, але ще раз євреїв показати їх непокорі Богу в не дотримує на новий рік та
Великдень у тому ж місяці року.
Наскільки я розумію, хоча я не взяв час аналітично що євреї тримати нового року восени у рамках
їхнього буття, звільнений від вавілоняни. Може бути, я не так про це, але я не досліджував це, тому що
це не важливо, в тому, що євреї є порушенням цю заповідь Богу, так чи інакше.

Пасха з іншого зберегла протягом місяця березня по всій історії Ізраїлю нації, навіть у той час як вони
були в полоні на вавілонян, таким чином, я прийшов до висновку, похід є місяць, що Бог говорить про
як перший місяць року, для всіх, які визначаються як ізраїльтяни, з яких я номер себе.
Як більшість християн знають, єврейської Пасхи падає приблизно в один час року як християнську
Пасху, який, як правило, зберігається в березні місяці, але іноді може йти в квітні.
Мій висновок тринадцятого вірша є, що новий рік, як наказав Бог, починається на березень 1-st не 1
січняst як християни спостерігати його, або у вересні як євреї спостерігати це.

Визначення правди
В цьому місяці несе до вас на початку місяців: це буде перший місяць року вам. Вихід 12:2
Цей вірш ще не дають якісь припущення про те, що місяць, що Бог має на увазі, але наступні
вірші буде надавати допомогу у визначенні того, що місяць це.
А вони поверталися з Rameses в перший місяць, п'ятнадцятого дня першого місяця; на
завтрашній день після Великодня Ізраїлевих синів вийшов з високою рукою в очах всіх єгиптян. Номери
33:3
Це вище віршах дає Додано підтримку, яка того ж місяця, що це перший місяць року, також того ж
місяця, що Пасху, щоб спостерігати. Тому якщо євреї є деякому роді змінено дотримання пасху крізь
століття командував першу з них, я повинен зробити висновок, що березні місяці потім був і
залишається сьогодні, перший місяць на рік і місяць, що Пасху, щоб спостерігати в.

Перша Великодня
Говорити ye всій громаді Ізраїлевих, кажучи: «у десятого дня в цьому місяці вони повинен
вжити їм кожна людина ягня, відповідно до будинку батьків, баранини для будівлі: вихід 12:3
На перший погляд ви не можуть з'ясувати який місяць, Бог говорить про від цього вірша, але
якщо вам поглянути на коли євреї тримати дотримання Пасху, ви будете знати, що пасху спостерігають
євреїв з моменту заснування держави Ізраїль, у березні кожен рік, у той же час, що християни
спостерігати їх Великодня , тому, використовуючи послідовність євреїв дотримання Пасху, перший
місяць року, як наказав Бог, повинні бути березня не січня, ми в даний час спостерігати це.

Щорічний спостереження
І цей день буде вам на пам'ятку; і додержувати це свято для Господа по всій ваших поколінь;
додержувати це свято, Постанова назавжди. Exodus12: 14
Ці вірші не спрямовані на Якова, нащадки крові, як більшість вважають, вони спрямовані на всіх хто
бажають дати вірно і правильний поклоніння Богу і які визначаються тому Ісус як святих Бога або як я
надалі визначається як справжня ізраїльтян, ті, хто тримати Божих заповідей і мають свідчення
Ісуса Христа .
Спостерігати місяці Авіві (березень) і тримати пасху Господа Бога твого: бо у місяці Авіві
Господь Бог твій, Бог вивів тебе з Єгипту вночі. Повторення закону 16:1
Якщо ви подивитеся слово "е Авіва" Біблія оснащенням період визначається як: ніжні молоді
зелений кукурудзи проростати. Спочатку це не має сенсу як мають
нічого спільного з іменем за місяць року, але я дав думки до визначення і я зрозумів, що місяць року
землі починає проростати нове зростання рослин? Відповідь криється в пружину. тому це визначення
має справу з місяцем, коли нові рослини є ще молодий і ніжні. Це ще раз переконує мене в тому, що
місяць Авіві називається, що тому, що він — перший місяць життєвого циклу землі , що
спостерігається і в землі на Близькому Сході, що, де землі Ізраїль розташовані.
Це потім має сенс для мене, це перший місяць року як наказав Бог місяці Авіві або як ми в даний час
називають це, березень.

Чому вересня?
Коли я підняв слово "е Авіва" в Біблії словника він направив мені інший слову, "Тель-Авіві." Ви
можете знайти це слово в Біблії в книзі Єзекіїль.
, То я прийшов до них полону в Telabib, що сидить за річкою Кевар, і я сидів, де вони сиділи і
залишався там здивований, серед яких сім днів. Єзекіїля 3:15
Коли я підняв це слово "Тель-Авіві" визначається як: курган зелений, місц
е в Chaldaea. Це пояснює мені, як євреї могли отримати розуміння того, що місяць Бог наказав був
бути перший місяць року.
У той час, що Вавилон взяв тих поневолених євреїв було лише жменька ліворуч. Народ Ізраїля та всі її
лідерів, обидва віри і керівництва держави були вбиті. Коли вони були нарешті звільнити персами,

сьомий через п'ять років, вони були тільки кілька людей, які мали будь-які знання про своє минуле, і що
було, коли сатана infused у їх дотримання брехні про дотримання вересня, а не як це прописано в книзі
вихід.

Пасхального агнця
Говорити ye всій громаді Ізраїлевих, кажучи: «у десятого дня в цьому місяці вони повинен
вжити їм кожна людина ягня, відповідно до будинку батьків, баранини для будівлі: " Вихід 12:3
Це тому, що цей вірш говорить нам, що вДесятого дня"першого місяця потрібно усувати ягня
осторонь і окремо від решти стада, чому треба розуміти, що місяць Бог говорив в обговорення
зазначених. Для того, щоб бути слухняним слово Боже, ви повинні мати повне розуміння того, тільки те,
що це що Бог говорить, і ці вірші, а також наступні вірші, дає повну сенс наскільки це важливо.
Тому що я показав, що в питанні місяць – березень місяць, то цей беручи ягня повинна здійснюватися на
10-й день березня. Якщо ми хочемо бути згідно заповіді Бога, ніж ми повинні підкреслювали саме як
Бог команд.
Місяць в питанні березня, тому на десятий день березня щороку, ягня вирвані з основних стада і
поміщені в усамітнення до чотирнадцятого дня березня, коли вона буде бути принесений в жертву і
потім готують і їдять.
Цей вивезення з рештою стадом жертовний Агнець має значення, як він ставиться до Нового
Заповіту Пасху, як вчив Ісус, який я вкажуть, коли ми перейдемо до цього обговорення.

Визнання провини
Жертовного церемонії було символічно жертви Месії і вбивство звір народом було символічно
людей, будучи винним і відповідальність за вбивство Месії. Так само, як на івриті люди були визнані
винними в смерті первістка Єгипту, так що Бог може звільнити їх від рабства, так теж винні єврейського
народу смерті Месії. Жертовного церемонії є символічним людей, народ Ізраїля прийому своєї провини
в смерті Месії і народився перший з Єгипту.

Будинок їхніх батьків
Фраза "будинок батьків," в цьому контексті не відноситься до будинку дванадцять синів Ізраїлевих, але
до "батьків" або патріархів життя кожної сім'ї.

Для прикладу: Я батько мій будинок в тому, що мій батько помер, і тому я ніяких довгих
зобов'язали під домі Отця, ні будь-який з мого брата будинків. Мої діти і онуки повинні дивитися на
мене як Патріарх своєї сім'ї як дітей і онуків мої брати дивляться на них як Патріарха їх сімей.
Пасха означає вакантним всього зібрання, так само, але кожен будинок, щоб мати свої власні окремі
пасхальної трапези. Таким чином моїх дітей і онуків, буде збиратися разом зі мною і їх матері в сім'ї,
збір, з одного ягняти на жертву.

Вся збірка
І будете додержувати його аж до чотирнадцятого дня місяця: і вся збірка Заповіту Ізраїлю
повинен вбити увечері. Вихід 12:6
Причина, що Бог потребує, що вся збірка, щоб бути залучені з вбивство або жертву Агнця, через
символізм Агнця для Месії і як вся збірка є винним у вбивстві Агнця, так теж є все, що Ізраїль винним у
вбивстві Месію, Христа Ісуса.

Розуміння жертовний Агнець з точки
У розділі Старого Заповіту жертовний Агнець символічно жертви Месії і тому жертвували в
підстановки для Месії до пришестя Месії. Так, що буде найкращим зрозуміти, що Бог є не кажу людям,
що вони необхідно вбити ягня, так що вони будуть мати його м'ясо на обід, він не їсть Агнця, який має
релігійне значення, але символічний жертву Агнця, їдять їжу є єдиним середніх не основною метою
ведення пасху.

Пам'ятайте: Бог знає майбутнього, і з цим знанням, Бог знав, що діти перший ізраїльтяни
були б провести проти брехні сатани і тому бути забруднені помилкових традиції і практики, які б
свинця їм далеко справжнє поклоніння Богу і таким чином вимагає, що Месія, або Син Божий, повинні
бути принесений в жертву , для прощення цих гріхів, тих, хто прагнув прощення. Володіючи цими

знаннями, що я розумію, чому Бог наказав, що ягня бути принесений в жертву як Великодньої трапези а
символічні жертву Месії.

Як Бог говорить час
В перший місяць, чотирнадцятого дня місяця в навіть, будете їсти опрісноки, до однієї
двадцятої і дня місяця в навіть. Вихід 12:18
Раніше я показав, що Великодня починається на чотирнадцятий березня і цей вірш перевіряє це, однак,
Бог помістив на кваліфікаційному турнірі в цьому вище віршах, "навіть," Показати, як Бог
дотримується на початку дня, і як він спостерігає, коли день закінчується.
Для Бога і тих, хто любить Бога старі день закінчується і новий день починається на "сутінки" або "НД
вниз". Таким чином, дотримання Великодня не їсть квашені хліба не набувають чинності, поки "Сонце
вниз" на чотирнадцятий березня, а потім триває сім днів після цього, поки сонце йде на двадцять
перший день березня.
Ми, хто любить Бога і вибрати, щоб бути слухняним слово Боже, повинні завжди мати на увазі, що
сонце вниз починається і закінчується кожен день. Замість того, спостерігаючи пасху на початку
чотирнадцятий березня, ми фактично почати дотримання коли сонце йде вниз, або на початку нового
дня, який би п'ятнадцятий день березня, тому вона триває сім днів до сонце вниз на день двадцять
першого маршу, як це вказано у тринадцятого вірша.

Ісопу у вірі
І будете зробити кілька ісопу і занурити його в крові, що є в басейні і вдарити перемичку і дві
сторони пости з крові, що є в басейні; і ніхто з вас вийде у двері свого будинку до ранку. Вихід 12:22
Наскільки я розумію, що ісопу, або те, що утворюють ісопу була забута протягом століть. Оскільки
ісопу використовується в декількох урочисті релігійні, це було проблемою для тих, хто намагаються
бути слухняним слово Боже для виконання цих дат, тому що вони вже не знають, що ісопу.
У вище віршах є наказав, що ісопу бути вперемішку з крові убивали тварини. Я припускаю, що це, щоб
збільшити кількість крові для того, щоб виконувати завдання, в тому, що кількість крові тварина не буде
достатньо. Це говорить про те, на ісопу має в якості бази води або іншої рідини.

Це також мого розуміння, хоча я не впевнений, про це, що на таємній вечері, хліб їдять Ісус та апостолів
був змоченою в ісопу, який подальшого припустити, що все, що інші інгредієнти використовується, щоб
зробити ісопу це їстівне чоловіками.
Бог говорить зі мною кілька різними способами, але найчастіше, як я прочитав Святе Письмо. З цього
питання про те, що ісопу, у ході своїх досліджень ще одне питання я читав, хоча я не пам'ятаю, якщо це
було в Біблії або іншій книзі, Бог відкрив чого ісопу складається зі мною.
Я мав рацію, що основний інгредієнт води, але інші речовини висохла інжир, що заземляти в порошок і
потім змішується з водою. Це має сенс для мене, тому що якщо Ісус і апостоли використовується ісопу
черпати хліб у, а потім інжир, які є солодкий і сушать стати в основному цукор, то води при змішуванні
з сушених з інжиром стати цукром воду, який зробить їдять хліб набагато більш приємним, ніж хліб
поодинці.
Це було лише під час першого дотримання Пасху, а народ ще в Єгипті, що кров убивали тварини
був фарбування навколо Дорвей вашого будинку; Ця практика уже непотрібний.

Смерть першого нар.
Бо я пройду, єгипетського цю ніч і буде вразив цей край всіх первістків в Земля Єгипту, людиною
і звір; і проти богів Єгипту я виконає судове рішення: я Господь. Вихід 12:12
Тому що Пасху, щоб показати символічно вбивство Христа через жертву Агнця, також показано Боже,
що Месія як перший народиться Син Божий приносили в жертву так теж є перший народиться сини
єгиптян.
І кров нехай буде вам для маркер на будинках, де вартніші ви: і коли я бачу крові, я пасху ви і
чума не несе на вас, щоб знищити вас, коли я вразив цей край єгипетського. Вихід 12:13
Не тільки робить кров по дорвея виявити людей всередині бути вбивств жертовного ягнят, але вона
також показує, що ті ж люди винні в кінцевому результаті смерті первісток сини Єгипту. Для того, щоб
отримати фараон відпустив рабів йти, Бог повинен вбити первісток сини єгиптяни, роблячи це, він
вбиває, так що ізраїльтян можете звільнятися.
Бог проходить повз цих будинків перший ізраїльтян, які мають крові на своїх посадах двері, тому
що покарання, яке вони доведеться нести відповідальність за всі ці вбивства прийде на більш пізній час,
до кінця днів.

Тільки ті, хто слухняні закони та Заповідей Божих, ті, що Ісус визначає як Святим Богом, буде
вважатися безневинний Богом що пізніше. Тих, хто не живуть в послуху Заповідей Божих буде знати
повну гнів Божий на той момент, що Біблія називає Судний день.

Меморіал назавжди
І цей день буде вам на пам'ятку; і додержувати це свято для Господа по всій ваших поколінь;
додержувати це свято, Постанова назавжди. Вихід 12:14
Наскільки я розумію, що християни та євреї так вважають цей вірш, як скеровуються в крові нащадки
Якова, виключно, але насправді це заповідь всім, хто віддав би справжнім і правильний поклоніння
Богові, що Ісус визначає як: ті, хто тримати Божих заповідей і мають свідчення Ісуса Христа,
який знаходиться в одкровення 12:17 .
Якщо ви вважаєте, як послідовник Ісуса Христа, що ти рівних одержувача успадкування Бога, то Бог
говорить вам в тринадцятого вірша. Ті, нащадки Якова, які не тримати Заповідей Божих, вже втратили
свої претензії до цієї спадщини.
Подібно тому, як перший ізраїльтяни були проповідував Євангеліє Бог Moses, Новий Заповіт ізраїльтяни
є проповідував Божому Євангелії, як учив Ісуса. Євангелія Божого те ж саме, є тільки один Бог, таким
чином, як ті, хто були даровану Богом Євангелія Moses визначаються як ізраїльтяни, так теж ті
отримують Євангеліє Ісуса, визначена як ізраїльтяни. Це ізраїльтянам, що Бог говорить, коли він дає
обіцянки спадкування, не перед нащадками Якова.

Чому A жертвувати?
І вони повинні прийняти крові і вдарити його на дві сторони посад і на верхній одвірку будинків,
де вони їсти його Вихід 12:7

Пам'ятайте: Бог здійснив подвиги в свідок людей Єгипту і перший ізраїльтян, щоб змусити
фараона випустити на Іврит рабів з їх кабалу. В ці подвиги Бог викликало багато людей помре. Це
пам'ять про те, що Бог зробив, тобто початкова мета для ізраїльтянам дотримання до Великодня, але як я
показав вище, пам'ятаючи, що Бог зробив для першого ізраїльтяни є лише однією з причин.
У цьому перший дотримання Пасху, жертовний Агнець не просто вбиті і їдять, але Бог команд, що кров
жертви пофарбувати навколо дорвей у свої будинки, ізраїльтяни, де тварини з'їдять.

Це для надання свідчень для всіх, хто бачить кров, що всередині цього будинку є ті винним у вбивстві
звіра як символічна вбивство Месії.
Як я вже пояснював, Агнця є символічним Месії, і як Месію (Ісуса) був принесений в жертву або
убитих євреїв, так теж є Агнця, будучи убитих євреїв. Цей ритуал є встановити, що євреї вбивства Месії
і як така винні, що вбивства.
Тільки ті, євреї і язичники, так що дати вірно і правильний поклоніння Богу і жити своїм життям в
моральність Бога, буде проводитися бездоганний вбивства, всі інші будуть засуджені Богом в Судний
день.

Без вади
Ваш ягняти повинна бути без пороку, чоловіки першого року: ви повинні прийняти його овець або
кіз: і будете додержувати його аж до чотирнадцятого дня місяця: і вся збірка Заповіту Ізраїлю
повинен вбити увечері. Вихід 12:5-6
У стародавні часи визначити розмір чоловічої стадо його земного багатства, чим більше стадо,
чим багаті людина. Бог наказуючий, що вони беруть на ягняти без пороку, це здоровий і тому більш
цінним ягняти ніж той, який може бути болючим або хрому. Таким чином ви жертвують щось цінне для
вас і не просто зробити показ послуху.

Проведено окремо
Бог дає команду, що це Агнця, овець або кіз, має бути відсторонений від основних стада і зберігаються
окремо від основних стада з десятого дня місяця березня до чотирнадцятого дня місяця березня. Це
зроблено, щоб показати символічно вищі гідності, що надаються ці ягнят, на знак визнання їхні жертви,
так само, як Ісус дається дуже поважають за свою жертву.

Жертвопринесення
Після чотирнадцятого дня буде виконувати жертву звіра в свідок не тільки своєї родини, але всі
сім'ї заповіту, вся збірка Заповіту Ізраїлю повинен заколіть у вечірній час. Таким чином ви і всі ваші
родини залучення до символічного вбивства жертовного Агнця і тому все винним у вбивстві, просто, як
все буде винний у жертву Ісуса Христа .

У цьому Бог дає пророцтва жертву Ісуса Христа на Хресті і яким народ Ізраїля винним у його вбивство.
Щорічно в той же час і так само, цю жертву є переграно, так що люди будуть знати свої власні провини.
На жаль, це розуміння довго була забута, євреїв і християн.

, Зверніть увагу: Ісус був принесений в жертву в цей же час року, на наступний день після
Великодньої трапези було з'їдено. Таким чином, Бог показує, що хоча Агнця тільки є символічним року,
що він пожертвував настав той час, коли Ісус б бути принесений в жертву. Таким чином Бог показує, що
він бачив жертва його син століть, перш ніж це сталося. Таким чином розкривається повний символізм
жертовного Агнця.

У вечірній час
Бог відзначає початок нового дня і кінець дня похилого на вечір, або на заходить сонце. Як Бог говорить
часу, тому на вечір на чотирнадцятого дня місяця березня є насправді на сонце вниз і початок нового
дня або п'ятнадцятого дня, тому Пасхи спостереження продовжується і через sundown на двадцять
першого числа місяця березня.

Опрісноків
, А на п'ятнадцятий день місяця, що ж свято Опрісноків Господа: сім днів ви повинні їсти
опрісноки. Левит 23:6
Сім днів повинні будете їсти опрісноки; навіть у перший день ви повинні прибрати уважливо з
вашого будинку: бо кожен, хто житиме квашені хліб з першого дня аж до сьомого дня, це душа
повинен бути відрізаними від Ізраїль. Вихід 12:15
Дотримання Пасху, які є жертовний Агнець, зустрічається тільки на сонце вниз чотирнадцятого дня
березні, інша частина того, що відомо як Пасха дотримання є насправді на свято Опрісноків, яка
протягом семи днів, з вечір в чотирнадцятому з березня через і включаючи вечір з двадцять першого
березня. За цей час хліба не має уважливо в ньому, щоб бути з'їденим.
Хоча можуть бути інші ягнят вбили мати як м'яса в останній їжі сім день дотримання, це не жертовний
Агнець і не приймаєте поза стада і відокремлений як жертовний Агнець.

Уважливо є дріжджі
Уважливо є те, що сьогодні називається "дріжджовий," тому; хліба не використовує дріжджів таким
чином, щоб отримати квітка зростати, щоб бути з'їдено, при цьому тижневу дотримання. Я міг би
пояснити вам, чому Бог заборонений, їдять Нагнітачі хліб, але на "чому" не важливо. Що важливо, що
Бог дав вам і мені заповідь, і якщо ви любите Бога, то буде дотримуватися Заповіді Божі, незалежно від
того, чому.

Відрізані від Ізраїлю
, Зверніть увагу: Бог є непохитна, що ми його слухають у не їдять будь-якого хліб
уважливо або дріжджів в ньому, як показали в: витятий душу повинен бути з Ізраїлю. Відрізати з
Ізраїлю, не відноситься народ Ізраїлю, але обіцянок, даних Якова, що перейменував Бога Ізраїля.
Втрачати ваше право на спадкування Бог є видалено з будучи послугами ізраїльтянин. Тільки ті,
хто слухняні Заповідей Божих, святих Бога, а лише святі Божому успадковуватимуть Божі обітниці.

, Зверніть увагу: Таким чином, щоб не плутати; у чотирнадцятому березня є Пасху, тобто
коли жертва Пасха, (баранина), убитий у sundown чотирнадцятого день березня. Потім на тижневий
свята Опрісноків починається в тому ж sundown і триває сім днів, поки sundown двадцять перший день
березня.
Є Прісний хліб хліб без дріжджів додається в тісто .

Чому б не квашені хліб?
Будеш їсти не Нагнітачі розводять з ним; сім днів будеш їсти опрісноки там хлібом, навіть
Недуга: ти привішу виходить із єгипетського краю в поспіху: що ти щоб пам'ятаю той день, коли ти
привішу виходить із єгипетського краю всі дні свойого життя. Повторення закону 16:3
Як ви можете бачити, тому, ми не можемо хліб їдять, Нагнітачі протягом семи днів після Пасхи, тому
що ті, що вийшов з Єгипту Нагнітачі хліб не їдять. Таким чином ми переживаючи символічно вихід з
Єгипту і розміщення себе під такий же дискомфорту, що вони були на вершину.

Нічого не Агнця залишити
І не повинно бути видно з тобою в твої узбережжя сім днів хліба не Нагнітачі; не повинен там
нічого плоті, який ти приносили в жертву першого дня в навіть, як і раніше всю ніч до ранку.
Повторення закону 16:4
Хоча він не дає пояснення будь-де в Біблії, що я до сих пір виявили, здається мені, що причина не
долучалося м'яса в жертву ягня, що залишилися і їдять на день після, оскільки лише до першого
прийому їжі після проходження над Богом і прийняття життя народився перший з Єгипту , є
символічним смерті народився перший з Єгипту, і, отже, єдиний раз, коли жертовний Агнець може бути
з'їдено, як наказав Бог.
Пам'ятайте: люди убив уявно перших народжується Єгипту від своїх власних руки; Бог убитий їх, таким
чином, щоб люди могли звільнитись. Незважаючи на це, люди винні вбивства, тому що вбивство було
зроблено від їх імені.

Перший день Великодня
В перший день ye повинен мати Святе зібрання: ви не робили жодної рабської праці в ньому.
Левит 23:7
І в перший день буде там Святе зібрання і на сьомий день буде там Святе зібрання вам; без
способу роботи повинно бути зроблено в них, зберегти те, що кожна людина має з'їсти, що може бути
зроблено тільки з вас. Вихід 12:16
Слово "скликання," визначається як: великий формальні Асамблеї,
таких як організовувати або покликання формальни
й Парафіяни храму .

Пам'ятайте: в перший день Великодня дотримання чотирнадцятий березня на вечір, тому,
там бути формальне засідання заповіту того вечора, яка є як Бог зауважує він на початку п'ятнадцятого
дня березня, незалежно від дня тижня він падає на. Це під час зустрічі заповіту, коли є жертовний
Агнець був убитий.

Для прикладу: У 2016 14го березня потрапляє на понеділок, але пасху дотримання не
починається до вечір або сонце вниз. Це зробило б сьомий день Пасхи спостереження до кінця на вечір
двадцять першого, який також знаходиться на понеділок.
На обидві ці дні ті, хто святих до Бога або ізраїльтян, є зібратися разом з іншими Конгрегація в
вечір чотирнадцятого дня і двадцять перший день березня, які потрапляють в 2016 Понеділку.
Це Святе зібрання, щоб спостерігати, як ви б спостерігати суботи. Подібно тому, як суботи
завжди зберігається на сьомий день тижня або того дня ми називаємо суботу, так теж проводиться
скликання Великодня до на сьомий і останній день Пасхального дотримання незалежно від дня тижня,
який припадає на.
Суботи спостерігається завжди на сьомий день тижня незалежно від дня календарного місяця це, беручи
до уваги пасху завжди починається з чотирнадцятого березня на сонце вниз, незалежно від дня тижня,
що є.

Повинно бути зроблено не роботи
Подібно тому, як ми прагнемо бути не роботи, виконаної на день суботній, як наказав Бог в четвертої
заповіді, немає необхідно немає проведених робіт, крім як у підготовці Великодньої трапези, 14 березня,
або на 21st березня, перший і сьомий дні Великодня дотримання.
Що це означає для мене є те, що на 14-й день березня і 21st день березня є щоб бути зібралися на сонце
вниз, віруючих в Конгрегація молебню дати слава Богу творіння, як спосіб бути слухняним заповіді
Бога, і так, що ми пам'ятаємо причиною і чому Пасхи спостереження. Зберегти пам'ять живий через
поколінь, історія пасху і смерті первістка Єгипту повинні прочитати вголос в Святе зібрання щороку.

Завжди і назавжди
Та ye повинен дотримувати свято Опрісноків; для в цьому того самого дня я вивів ваші армії
єгипетського: тому повинен ye спостерігати цей день у вашому поколінь за Постанова назавжди.
Вихід 12:17
Вище вірш є Божі заповіді, всі ті, які визначаються як ізраїльтяни повинні спостерігати і тримати
"Опрісноків," для всіх поколінь і назавжди.

Прийняти Примітка: цей вірш не включає в себе вбивство жертва Пасха як проходить
назавжди. Пасха є те, що називають убивали Агнця як, не в макусі.
Це має значення в тому, що з смерть Ісуса на Хресті, немає більше бути жертвопринесення тварин, але
свята Опрісноків ще триває вічно. Це для цього розуміння того, що ці Нового Завіту не є в непокорі
заповіді Бога, тому що Бог не стоятиме що жертва Пасха буде тривати вічно, тільки їдять Опрісноків.

Пасха для всіх поколінь
Спостерігати місяці Авіві (березень) і тримати пасху Господа Бога твого: бо у місяці Авіві
Господь Бог твій, Бог вивів тебе з Єгипту вночі. Повторення закону 16:1
Будеш їсти Нагнітачі хліба не з ним; сім днів будеш їсти опрісноки там хлібом, навіть Недуга:
ти привішу виходить із єгипетського краю в поспіху: що ти щоб пам'ятаю той день, коли ти привішу
виходить із єгипетського краю всі дні свойого життя. Повторення закону 16:3

Всі твої узбережжя
І не повинно бути Нагнітачі хліба не бачили з тобою в твої узбережжях сім днів; не повинен
там нічого плоті, який ти приносили в жертву першого дня в навіть, залишаються всю ніч до ранку.
Повторення закону 16:4
Фраза: "твої узбережжя" відноситься до кордонів держави Ізраїль. Це не досить того, що люди видалені
квашені, (дріжджі) зі своїх будинків, але ми прагнемо бути ні квашені будь-де в межах кордонів
держави Ізраїль.
Якщо там жив в народ Ізраїлю, хто не були ізраїльтян, як це визначено Бога і тому не спостерігати пасху
згідно з вимогами, вони тим не менш, буде необхідно видаляти Нагнітачі зі своїх будинків, а також. Ви
можете побачити, як це буде побудувати гнів і ненависть серед тих, хто не були ізраїльтяни?

За воротами
Ти щоб не жертвувати пасху в будь-якому з твоїм ворота, яку Господь, Бог твій, дає тобі: але
на місце, яке Господь, Бог твій повинен вибрати розмістити його ім'я в, там ти будеш жертвувати
пасху на навіть, в самий вниз, сонця, в сезон ти привішу виходить із Єгипту. Повторення закону 16:5-6
У ці два вірші Бог звертаючись до народу Ізраїля. Ворота , які згадуються в може бути воротами вашого
особистого будинку або швидше за все, як у цьому прикладі, ворота міста ви живете в.

Пам'ятай: ягнят, які відведені той сімей мають бути принесений в жертву в той же час всіх
сімей з будь-яких зборів і будь-яке місто, таким чином, Бог говорить, що ці жертви повинні не
виконуватися біля воріт міста, але за межами цих воріт.
Коли народ Ізраїля складався з жителів кочових намет, вони будуть приймати ягнят десь поза периметра
поселення, щоб принести в жертву, але з будівлі храму, вони будуть приймати їх жертва до храму і
священики преторів обряд жертвоприношення перед звір був убитий.
Як я побачити і зрозуміти, як це вказано у вище віршах, слово Боже, приймаючи Агнця до храму є в
непокорі слово Боже. Через будівлю храму і священик храму, припускаючи, що обов'язки жертви, це
необхідно, що людей, щоб поїхати до Єрусалиму спостерігати пасху. Ця традиція не є у відповідності з
слова Божого, в моєму розумінні Божі заповіді.
Мало дивується, чому священик і старші храм став настільки багаті, і чому це багатство був, що сатана
необхідні, щоб викликати храм старших налагодити традиції, які протягом затінених Заповідей Божих.

Спалених тварин
Але ye повинен запропонувати жертвоприношення зроблені вогонь Господеві сім днів: в сьомий
день – Святе зібрання: ви не робили жодної рабської праці в ньому. Левит 23:8
Цей цілопалення, що означає жертвопринесення тварин, вимагалося щодня
сім день спостереження, п'ятнадцятий через і двадцять перший день березня, в тому числі під вимогою
Старого Завіту. Ця тварина жертву також дозволило Пасхального тижня надані для М'ясо баранина
протягом кожного з семи день їди.

Новий Заповіт пасху
Таємна вечеря Пасха
Під Новий Заповіт Великодня, де немає жертвопринесення тварин дозволено, не breaking хліб і
пиття вина, пастухів на полонині важкі для тварина жертвує, як показано в наступних вірші і пояснень,
які стосуються Таємна вечеря.

Нові пасху
Тому, що Ісус жертву в жертву, це вже не прийнятна для Бога що ягня бути принесений в жертву
за дотриманням Великодньої трапези, але як вищезгаданих команд вірш дотримування на "свято
Опрісноків," це потрібно буде зберігатися назавжди.
Це говорить мені, що дотримання пасху не закінчилася з Христом, але все ще продовжується
сьогодні і назавжди звідси.
Очистити на тому старі уважливо бути новий шматок, як ye є прісний. Для навіть Христа,
нашої пасху пожертвував для нас. Я Коринтян 5:7

Пам'ятайте: Paul проповідував язичників, і як такі вони не знали Божі заповіді, поки
апостоли проповідували їм через вчення Ісуса. Через цей незнання деякі перетвореного язичників все ще
утримуються до деяких їх язичницьких виховання.
Paul, сповістивши про один такий язичницьким практиці дає інструкції та застереження заповіту,
розташована в місті Каринтія.
У вище віршах Paul використовує тему Пасхи і той факт, що уважливо заборонений для
використання в процесі становлення хліба під час дотримання сім день Пасхи.
Якщо ви готуєте тіста, з яких можна зробити хліб, неважливо, скільки уважливо (дріжджі), що ви
покладете в тісто весь м'яч буде залежати від нього. У цій Paul використовує аналогію символізувати,
що дозволяє навіть одного грішника, щоб залишатися в зборах, і той, який як і раніше буде впливати
зібрання, в результаті чого їх усіх в гріху.

Христос є наш Великодня
Я намагаюся зробити йдеться Paul, посилання на ці слова; "Для навіть Христа, нашої пасху
пожертвував для нас." В цих словах Paul інформування усіх, хто є послідовниками з вченням Ісуса
Христа, що Христос є новий Пасху, які вже не ми в жертву тварину бути з'їдено для Великодня і бути
з'їдено в їжі, але що Ісус замінюються на жертовного Агнця свою жертву на Хресті.
Я тим самим змушений задати питання, "Якщо Христос Ісус є новий Пасху, яким чином ми
зараз спостерігаємо Пасхи спостереження якщо не в жертву ягня?"

По-перше тому що широко вважається, християни, які пасху відноситься тільки до євреїв, я
погодився, що дотримання пасху померли разом з Ісусом на Хресті. Бог так як показав мені що це
неправда. Як я показав вище обговорень, Пасха це буде зберігатися у дотримання і пам'яті, всі, хто
визначаються як ізраїльтяни. Як я вже казав раніше, в багатьох місцях по всій мої Писання, я вважаю
себе бути послугами ізраїльтянин, як це визначено Ісуса в одкровення 12:17. Знаючи, то що народу
Ізраїля спостерігати Пасху, я почав шукати для як Бог Ісус наказує, які ми спостерігаємо Пасху, якщо не
жертву тварину.

Ісус встановлює нові пасху
І сталось, коли закінчив Ісус усі ці слова, він сказав своїм учням: "ви знаєте, що через два дні
буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття." Matthew 26:1-2
Як воно дається в вище дві вірші, в два дні, отже, є святкування Пасхи. Якщо як він наказав в
виході перший день Великодня саме на чотирнадцятий березня в навіть а саме два дні, отже, то коли
Ісус сказав вище слова, він повинен бути десь на дванадцятий березня.

Ісус жертовний Агнець з точки
Тепер коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Simon прокаженого, прийшов до нього жінка, маючи
алябастрову пляшечку дорогоцінного мира і вилила на його голову, як сидів при столі він. Matthew
26:6-7
Слово «на м'ясо», яка використовується в тринадцятого вірша не відноситься тільки до м'яса
тварин, але використовується як ще один спосіб сказати "на Diner."
Як Ісус їсть цю їжу, коли жінка приходить і наливає дорогих мазь на голові.
, Але його учні, побачивши це, вони мали обурення, кажучи: "якою метою це таке
марнотратство?" Бо, виливши миро оце може були бо дорого і віддати убогим. Matthew 26:8-9
Як я вказав у моїх пояснень Старий Заповіт Пасху, видалення жертовний Агнець з рештою
стадом мали значення в Ісуса як жертовний Агнець Нового Заповіту. Бог викликало ця жінка помазав
голову Ісуса це зумовлено з тієї ж причини, що Бог наказав, що жертовний Агнець бути видалити з
рештою стадом на десятий день березня, це для позначання Ісуса як бути краще або спеціальні від

інших, помазання головою, вона готується Ісус жертва Пасха , Принести в жертву Ісуса, будучи новим
пасху. Це дається підтримки таких слів говорив Ісус.
Бо в тому, що вона вилив виливши миро оце на тіло моє, вона вчинила на похорон мій. Matthew
26: 12

Таємна вечеря
Тепер свято Опрісноків Ерец-Ісраель, який називають пасху а первосвященики й книжники
шукали, як вони можуть вбити його; (Ісус), бо боялись люди. Від Луки 22:1-2

Мати на увазі: Вище епитафія слів: "пасху спожити," не відноситься до їжі Великодньої
трапези, але щоб убивали Агнця, він Агнця, тобто пасху не їжі. Убивали ягняти є Пасху, яка повинна
бути з'їдено в їжу пасху.
З першим день Великодня і вечір вона швидко наближається, деякі учні Ісуса зачали жертву і
підготовки м'яса до вечірній час.

, Зверніть увагу: Цей розповідати про те, що стало відоме як Таємна вечеря, Ісус не сам
займається вбивство жертовного Агнця. Наступний вірш запропонувати тим не менш, що ягня був
принесений в жертву і підготовлені до прийому їжі.
Та учні зробив, як звелів їм; Ісус, і зачали вони пасху. Matthew 26: 19
Як я вже сказав, Пасха, використовувані вашим тут відноситься до тварини не їжі; так що, отже, цей
вірш є говорив мені, що учні підготовлені жертовного Агнця, який далі, каже мені, що там бу у справі
м'яса їдять на таємній вечері.

Юда
Потім увійшов у Юду сатана Юстом Іскаріот, будучи кількість дванадцяти (апостолів). І він
пішов його шляху і розпитували з первосвящениками та начальниками, як він видасть його їх. Від Луки
22:3-4
І зраділи і погодилися дати йому грошей, срібняків, і він обіцяв і шукав слушного щоб видати
йому (Ісуса), їм за відсутності безлічі. Від Луки 22:5-6

Ісус і Великодня
І настав день Опрісноків, коли пасху повинні бути вбиті, і послав він (Ісуса), Петро та Іван,
промовляючи: "підіть і Приготуйте нам Пасху, що ми можемо їсти." Від Луки 22:7-8

Прийняти Примітка: слів ",коли пасху повинні бути вбиті," показує, що зрозуміло, що
слово "Великдень", являє собою жертовного Агнця, а також вечірні чотирнадцятого дня місяця березня,
я пояснив, у Старому Завіті пояснень.
Це пояснення говорить нам: що Петро та Іван насправді були задіяні у вбивстві жертовного Агнця, яку
потім запропонував як поживу на їдження під час що прийти до відома як Таємна вечеря.
І вони до нього сказав: "Де ти хочеш, щоб ми приготували?" І він їм сказав: «Отож, коли ви
увійшли в місто, там людина зустрінеться вам несучих Глечик з водою; слідувати за ним в будинок, де
він вступає в, та ye запитають goodman будинку, ' учитель питає тебе: "Де є Відгуки камери, де я
повинен пасху спожити зо Своїми учнями?" і він повинен показати вам велику горницю мебльовані: там
зробити готове. " І вони відійшли і знайшли, як він їм сказав: і зачали вони пасху. Від Луки 22:9-13
Як показано в словах, ",і зачали вони пасху" учні підготовлені пасхального агнця і хліб, який би
їв на їжу Великодня, який розповідає мені, що вони робили на ділі жертву ягня на обід у той вечір. Це
також говорить мені, що ні Ісус, ні будь-який з іншими апостолами займається жертву як я прийшов,
щоб вірити, що вони повинні мати.

Пам'ятайте: жертвоприношення було символічно провини, вони у вбивстві першого
народився Єгипет і вбивства Месії, хто Ісус. Так я бачу, чому Ісус не буде брати участь в жертву Агнця,
але інші Апостоли необхідно мати, як я розумію символізм бути.

Великодньої трапези
І коли настав час, він сидів вниз і апостоли з ним, і він їм сказав: "з бажанням я дуже бажав
спожити цю пасху із вами, перш ніж муки прийму: кажу бо я вам, я не будуть більше їсти, поки вона
сповниться в Божому Царстві." Від Луки 22:14-16
Ці вірші Показати Ісуса як даючи пророцтва свою неминучу смерть від рук храм старійшин.

Тепер коли настав, він (Ісуса) сів з Дванадцятьох. І як вони споживали, він сказав: «Поправді
кажу вам, що один із вас видасть мене. " Matthew 26: 20-21
У цьому вірші Ісус встановлює каскаду промовляв події, що призводить до його жертву на
Хресті.

Ламанні хліба
І взявши хліб і подяку, гальмувати його і дав їм, говорять, це є тіло моє, яка дається для вас: це
зробити на згадку про мене. " Так само, Кубок після вечері, кажучи: "Ця чашка є Новий Заповіт у моїй
крові, що за вас проливається. Від Луки 22:19-20
У цих вище віршах Ісус вчить нас як ми знаходимося підкреслювали від його смерті вперед і назавжди.
З цього моменту коли Святе зібрання відбувся і під Старий Заповіт, він закликав до жертву тварину, це
назавжди більше практикується, тому що Ісус навчав, без жертву тварини, але з порушення хліб і пити
вино.

Зрадник
Але, ось, Рука мого зрадника мене зі мною на столі. І по-справжньому заходить син людський, як
було встановлено: але горе ж така людина, ким він зрадив! Від Луки 22:21-22
Це правда, що Юда, зрадив Ісуса і у цього прокляття проти Юда дароване Ісусом, Judas прокляті,
але всі потрібно зрозуміти, чому це вимагалося що Юда, зрадив Ісуса, щоб писання можуть бути
виконані. Ісус любив Юда як брат, так само, як Бог полюбив Люцифер. У прикладі Іуди Бог показує
нам, що будь-хто, навіть наші найбільш надійних друзів можна агентів сатани. Важливо, що ви
прийняли, що повинні поклонятися Богу саме як Бог команд, інше, ваш поклоніння, використовується
як сатана і вашого поклоніння зовсім даремно.
Бог робить правил, і він розповів нам, як він наказує, що ми поклоняємося йому. Для поклоніння
в будь-якому іншим способом, ніж те, що він заповідав, є не поклонятися Богу творіння, але Бог ваш
власний винахід.

Додано сенс хліб
Я також хотів би відзначити, що учні присутній з Ісусом для цього пасхальної трапези вже
почали з'їсти, перш ніж Ісус розкриває нові пасху. Я вказати на це виявити, що фраза, "ламанні хліба,"
означає: сісти за обідом або будь-якої страви. Хліб був основним
харчування їжа для тих, хто земель на Близькому Сході протягом багатьох століть, і таким чином, хліб
буде розбите або розірвав один від одного і передаються за столом, щоб бути з'їденим все, не релігійні
церемонії, а аспект їжі їжа.
І як вони їли, Ісус узяв хліб і благословив його і гальмувати його і віддав його учні і сказав,
«візьміть, є; Це моє тіло". І, взявши чашу і подяку, дав їм, говорять, "Пийте з неї всі, бо це Кров Моя
Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів проливається. " Matthew 26: 26-28
Під старий пасху тварина був принесений у жертву як символічний жест, вказуючи на жертву
Месії або Син Божий. З жертву Ісуса Сусі під рукою, Ісус навчає учні і через них ви і я, як
підкреслювали з не тварина жертву допустити більше.
Сломанной хліба є символічним розбиті тіла Ісуса як муки, які нанесені на нього під час
scourging перш ніж він прибив до хреста.
Вино є символічним жертви, що Ісус Христос дозволяє собі бути піддані, так що людина ще раз
будуть узгоджені з Богом.
Більше не там бути тварин жертву для Пасхи спостереження, але на початку їжі, ламання хліба і
пити вино бути зроблено як замінити для тварин і визнання в жертву, дароване Ісусом, з його любові до
всіх нас.

Прийняти Примітка: вино не відноситься ферментований пити, але добре вино, або що
ми називаємо виноградного соку. Бог Ісус не прощає пити будь-які ферментовані напої.

На безневинний
Раніше я говорив провини євреїв у смерті жертовний Агнець як добре, як і смерть першої
народився Єгипет і смерть Ісуса на Хресті і що вони повинні брати участь в жертву, таким чином, щоб
символізувати, що вони винні всіх цих смертей.

З Нового Заповіту і нові Пасху, як учив Ісуса більше не є вбивство тварини і Ісус вже була вбита, таким
чином, ті з нас, хто відзначати Новий Пасху, як Ісус навчав не винні в будь-який з попередніх вбивств. В
Ісуса, ми є невинним і тому, не будучи винним цією гріха.

Символіка вино
Як сказав луки
І, (Ісуса), взявши чашу і подяку, він сказав, «візьміть її і розділити його між собою: Бо кажу вам,
не буду пити від плоду виноградного поки прийде Царство Боже. " Від Луки 22:17-18

Як сказав Matthew
І, (Ісуса), взявши чашу і подяку, він дав їм, говорять, "Пийте з неї всі, для цього є Кров Моя
Нового Заповіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. " Matthew проливається

, Зверніть увагу: Ісус каже, що за багатьох проливається його кров, не для всіх.
Більшість християн вважають, що їх гріхи прощаються просто тому, що Ісус помер на Хресті, але як ви
можете бачити, багато хто будуть збережені, але не всі. Що у такому випадку, не вона подбати вам, щоб
дізнатися, як ви можете стати одним з багатьох, або якщо ви вже один?

Під новим заповітом, жертву Агнця замінюється на порушення з хліб, як символізуючи
розбите тіло Ісуса, і пролити символіка вино як кров Ісуса на хресті за прощення гріхів вірних, які
включені у визначення Божому святих, які.
Як я показала, два апостолів насправді принести в жертву тварину який потім було з'їдено в цю
їжу, було потрібно що вони роблять це тому, що ветхий Завіт залишаються в силі, поки Ісус помер на
Хресті.
Вище Ісус вчить апостолів і всім, хто читав їх слів, написаних книг Нового Завіту як
підкреслювали у від тієї точки вперед і всі покоління слідувати.
Замість жертвуючи тварин протягом семи днів новий Пасху, ми будемо робити, як Ісус вчив на
початку кожного вечірній час, протягом тижня Великодня, порушуючи прісний хліб і пити червоне
вино, як пам'ять як Пасха Бога над Єгиптом і смерть Ісуса на Хресті.

Крістіан помилка
В Католицькій Церкві і для всіх я знаю, в інших так званих християнських церков вона стала
традиція, що кожен день, що спостерігається суботи, хліб і вино пропонується. Як і в день тижня цього
дотримання суботи, будучи помилково, так теж є його помилково займатися сьогоднішній церемонії
хліб і вино, ніж інші на перший і сьомий день Пасхи, відповідно до інструкцій Ісуса, а також в жертву
тварини в будь-який з одного з п'яти свят Господь.
Дотримання суботи не має нічого спільного з дотриманням Пасху, вони окремі Заповідей Божих,
повинні зберігатися один, як Бог наказав і не плутати з один з одним.

Для прикладу: під час тижневу дотримання Пасху, буде принаймні один день, який буде
сьомого дня тижня. У цей день суботній лордів, треба ще відмовитися дотриманням до неї як якщо б це
було будь-яких інших суботній день через іншу частину року.
Ми повинні поклоняються Ісусу Христу як Бог команд, не додаючи не видаляючи нічого з як
сказав Бог нас дати поклоніння йому. Для вас, або я зробити будь-які зміни або поправки на те, як Бог
команд, що ми поклоняємося йому видаляє наше богослужіння від того, Бог створення до того, що Бог
наш власний винахід або тому поклонятися марно.

Ісус є новий пасху, і таким чином ті з нас, хто стежить вчення Ісуса вимагається Пасху, як
Ісус навчив його, на згадку про все, що Бог зробив безкоштовно перші ізраїльтян, і на згадку про жертви
те, що Ісус дав людству, що ті, хто слідувати по його стопах можуть бути погашені до Бога Отця.

Точка інтересу
Ісус спостерігається Великодньої трапези згідно з вимогами увечері 14 го березня.
Ісус був заарештований і засуджений ту ніч, яка повинна була у п ' ятницю, тому що Ісус був
розп'ятий негайно того наступного дня, який зробить цей день п'ятницю. Чому п'ятницю? Тому, що коли
Ісус зняли з хреста, той же день, сонце є, але жінки повинні зупинити поховання підготовки, перш ніж
вони зробили, через початок суботи, який правильно спостерігається на день тижня, що ми називаємо
суботу.

Тому що храм старійшин наказав, що Ісус заарештують ту ніч, 15го березня і цей день слід
дотримуватись як Святе зібрання, то ті ж старійшин, і особи, задіяні до арешту, були в порушення
Божого Святе зібрання.
Він також не виправити, що жінки, які почали підготовку до тіла Ісуса для поховання, де себе з
Божого Святе зібрання, порушення в тому, що вони займаються працею, (підготовка організму),
протягом дня, що наказав був Господь повинен був бути Святе зібрання?
Я бачу це в результаті сатани вплив на храм старійшин протягом багатьох поколінь після Moses.
Під час цих поколінь правду про те, як дотримувати пасху і днів Святе зібрання були спотворені і забув.
Без священик виконує свою роботу, вони були необхідні, щоб зробити, якого було ознайомити слово
Боже так, щоб його заповіді не отримають забули, люди б не мають відхиляється від істинного і
правильний шлях як поклоніння Богові, як він заповідав.

Що рік був Ісус розп'ятий?
Це вище розуміння також буде корисним при визначенні що рік, як сучасні календар
використовується, що Ісус був розп'ятий. Це було більш ніж 2000 років, так що там можливо, були
кілька нагоди, де 15го березня припадає на день, перш ніж лордів суботній день – слід дотримуватись,
але вона, тим не менш, може дати допомогу у визначенні рік Ісуса, був убитий.

Візьміть Примітка: у перший день Великодня і останній або сьомий день Пасхи, існує
бути не робота виконана, так само як якби вони були впасти на сьомий день тижня, незважаючи на те,
що вони не завжди потрапляють на сьомий день тижня.

Приклад: Використання 2016 як приклад, можливо це буде прояснити будь-якої плутанини,
ми могли б мати.
Чотирнадцятий березня 2016 потрапляє Понеділку, тому цей день має бути так само
вважатимуться день підготовки до суботи Господа. У цей день чотирнадцятий, повинен готувати страви,
що ви хочете з'їсти на п'ятнадцятий достроково, подібно до у підготовці суботній день.
Початок о Sundown чотирнадцятий маршу, який знову понеділок ввечері, Великодня
починається, і всі роботи і палати прийти до кінця. Цей новий день є Святе зібрання, просто як день
суботній, який правильно спостерігається на сьомий день тижня.
Ж приготування страв повинно бути зроблено на двадцятої березня, так само, як це на
чотирнадцятий. Після того, як сонце опускається на 20го березня, яка починається 21st березня є Святе

зібрання, те ж саме, неначе це суботній день Господній хоча 21st березня 2016 року припадає на
понеділок і не суботу.
Якщо це полегшує для вас, думаю, Святе зібрання як те ж саме, як день відпочин
ку на Господа, що день молитви й вивчення Божого с
лова і ніякої роботи належить зробити .
Святе зібрання є засідання Асамблеї або Згромадження в
ручає молитву до Господа, вашого Бога .
Перший день Великодня не є чотирнадцятого день березня, як ви могли подумати; у перший день не
починається до закінчення вечора чотирнадцятий, яка повинна говорити як Бог зауважує старі дня, і
початок нового дня, як на sundown, тому фактичні перший день Великодня 15го березня.
Як він наказав вище, у 15го березня кожного року є повинні розглядатися як Святе зібрання або суботи,
незалежно від дня тижня 15ї припадає на.

Для прикладу: 15 березняго 2016 випадає на вівторок, що означає, що ми повинні ставитися
до того вівторка і у вівторок послідуючий 21 березняСвятого, який припадає на понеділок, таким же
чином, що ми зобов'язані дотримуватися лордів сьомий день суботній.

Особисті спостереження
Я не можу сказати з будь-якого органу, що Бог сказав мені наступне, але це моє враження, коли
Бог відкрив вище дотримання новий Пасхи, що цей найближчі Великодня, в березні 2016 року буде
останній пасху перед тим, як Велика війна приносить про Голокост, яка вбиває однієї третини від землі,
одна третина моря а одна третина людина, як показано в наступних вірші.

Третя частина землі
Перший ангел звучало і там ідуть град і вогонь змішалися з крові, і вони були відлиті на землі:
третя частина дерев було спалено і всі зелена трава було спалено up. Одкровення 8:7

Третя частина моря
І, другий Ангол звучало, як це було великою горою згоряючи з вогню було кинули його в море:
третя частина моря став крові; і третя частина істоти, які були в морі і мав життя, помер; і третя
частина суден були зруйновані. Одкровення 8:8-9

Третя частина чоловіків
І третій ангел звучали і там впав великої зірки із неба, ніби горіння лампи і він упав на третя
частина річок та на фонтани води; і ім'я зірка називається Полин: і третя частина вод став полинь; і
багато чоловіків помер вод, тому що вони були зроблені гіркий. Одкровення 8:10-11
Хоча це тільки враження, що я є і по-справжньому підтримується не будь-якого матеріального
бачення дано мені Бог, я так залишився з почуттям, що цей найближчі пасху буде останній перед тим, як
Бог починає свою помсту на сатани і всіх, хто відмовляється коритися слово Боже.
Якщо це правда, однак, він говорить мені, що це може бути останній показ послуху тих, що Ісус
називає 144000 святих Бога, який отримуватиме Марк Бог просто до Голокосту відбувається.
Тому я надаю це попередження всім, хто читав ці уроки і розділів на цій веб-сторінці; Якщо у
вашого читання приходите ви побачити і визнати правду про те, що написано, то ви, один з тих, хто
може бути пронумеровані в с до 144,000. Це мої почуття, що бухгалтерія цього наступного Пасху, а
також інші П'ять свят Господь, дуже важливо при визначенні, чи є ви належите до на 144,000 або не.
Я настійно закликаю усіх вас, навіть якщо я не правий, про це бути остаточний тест на 144,000 чи
ні, що ви підкреслювали цей як Ісус навчив і я вже пояснював вище. Якщо я помиляюся, і інші Passovers
приходять і йдуть, знаю, що дотримання Пасха є частиною життя Святого Бога і наказав з вас так само,
як це було перше ізраїльтян. Таким чином, щоб бути по-справжньому Святого Бога і включені у
визначення того, хто ізраїльтян, ви повинні підкреслювали на новий, і назавжди.
Я особисто ніколи не спостерігав Пасху, старий або новий. З цього одкровення мені Богом дані в
останні кілька тижнів моя дружина і я план по даючи повного дотримання цієї майбутній Пасху, як вчив
Ісус, а також свята, які приходять у вересні Якщо світ продовжує існувати до того часу.
Хоча ніхто з моїх дітей чи онуків або мої брати чи сестри приймає, що Бог дав мені цих видінь і
говорити зі мною, я маю намір запросити всіх їх приєднатися до моєї дружини і мене в цьому

спостереження. Я сподіваюся, що ті, хто прийме і відвідувати буде таким чином бути розглядали Богом
з любов'ю і що він може відкрити свої серця і уми справжній слово Боже.
Це сумно те, і буде розчарування тим, що так багато тисяч людей у всьому світі прийшли на цю
веб-сторінку в пошуках справжній слово Боже, коли жоден з тих, що я люблю найбільше.
Час є коротким, Голокост є Сусі на нас, зробити себе готовим у вірі, як учив Ісуса Христа.
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