الفطير
في هذا البريد اإللكتروني األخيرة كنت أرسل لي ،أنا غير متأكد ما تحاول أن تشرح لي .عندما قال" ،عيد الفصح هي نفسها يوم السبت ،انظر
أدناه ،أنها تؤكل مع الفطير واألعشاب المريرة ".أن كنت هي توضح هذا بالنسبة لي ،يعطيني أي خيار سوى نفترض أن كنت ال أعتقد أنني أعرف
هذا صحيح .يمكن إال يكون هناك سبب واحد بالنسبة لك التفكير في أن ،ويجب أن يكون ألن كنت لم تكن قد اتخذت الوقت لقراءة وفهم ما اكتبه لكم.
هناك فرق بين "يوم السبت مجلس اللوردات" ،وما يمثله "دعوة مقدسة".
على حد سواء ومعاملتهم بنفس الطريقة ،في ذلك ال العمل الذي يتعين القيام به ،ولكن في "الدعوة المقدسة" ،األعمال التي ينطوي عليها إعداد
"وجبة عيد الفصح" ،ليس محظورا ،في حين ،خالل ساعات "يوم السبت مجلس اللوردات" ،وال حتى مسموح بهذا األمر ،ولهذا السبب لدينا في
"إعداد اليوم" ،وهو اليوم قبل "يوم السبت المقدس".
يسوع ،أو ينبغي أن أقول ،هو تضحية يسوع "الفصح الجديد" .عندما كسرت الخبز يسوع وقدم النبيذ ،أنه كان يعلم كل منا كيفية االحتفال عيد
الفصح من أن نقطة على" .يسوع ألنه" كان يضحي بها ،أن يكون هناك ال تضحيات الحيوان مرة أخرى من أي وقت مضى .هذا صحيح ألي من
"المهرجانات الخمسة" للرب ،التي استخدمت فيها تضحية حيوان تحت "العهد القديم" .كسر الخبز وتقاسم النبيذ االستعاضة عن التضحية بالحيوان.
أنا أعرف هذا ،وقد كتبت كثيرا في رسائل البريد اإللكتروني السابقة.
كتبت أيضا" ،يسوع كان حفظ الفصح مع تالميذه عندما قال ":هل هذا في ذكرى لي" .
مرة أخرى ،حقيقة أن كنت تقول لي هذا ،أبلغني أن كنت ال أعتقد أن أفهم هذا أو أنني اختلف معه .إذا كنت قد قرأت ما قد كتبت إليكم ،كنت أفهم أن
أنا أقبل هذا أيضا أنها الحقيقة.
كتبت" ،التالميذ الذين ساروا مع المسيح ارتفع ،وعدم االعتراف به حتى أنهم جلسوا إلى كسر الخبز ،وكانت في خضم األسبوع الفطير .الخبز التي
قصمت يسوع ،ولذلك ،يجب أن يكون قد أونليفينيد على الرغم من أن هناك أي إشارة إلى أنه يجري الخميرة" .
مرة أخرى ،إذا كنت قد قرأت ما كتبت إليكم ،كنت أعرف أنني في اتفاق مثالي معكم في هذه النقطة.
ولكن لم يكن ما إذا كان أنهم كانوا يتناولون الفطير أو ال أن اختلفنا على ،ولكن ما إذا كانت الوجبة تشكل "دعوة مقدسة" ،أم أنه كان
مجرد نهاية وجبة اليوم .هذا هو السؤال الذي نحن على خالف حول.
كما قلتم ،أكل يسوع وجبة عيد الفصح في الشمس أسفل من الخميس ،الذي في الواقع يوم الجمعة كما يحدد هللا في نهاية المطاف القديم وبداية يوم
جديد.
ثم اعتقل يسوع خالل الليل قبل الفجر صباح اليوم الجمعة.
ثم حوكم يسوع والمصلوب خالل يوم الجمعة .مساء الجمعة ،يسوع قد توفي ،واتخذت ألسفل ومدفون اليوم الجمعة أمام الشمس إلى أسفل.

يسوع ثم أمضى طوال اليوم السبت في الموت ،وقد بعث يوم األحد .كنت تشير إلى أنه نشأ بعد وقت قصير من الشمس قد سقطت مساء
اليوم السبت ،ولكن بالتأكيد في وقت ما خالل الليل قبل الشمس ترتفع صباح اليوم األحد.
عندما يسوع ثم اجتمع مع وجلست لتناول وجبة مع أولئك الذين سافروا بعيداً عن القدس ،كان ال يزال اليوم األحد ،ونظرا ألنه نهاية اليوم عندما
كانوا يأكلون الوجبة ،سيكون األحد في الشمس الذي بطبيعة الحال من شأنه أن في الواقع اليوم االثنين ،كما يحدد هللا أيام األسبوع.
المسألة ولذلك يجب أن يكون ،وكانت هذه الوجبة يسوع يشترك مع هذه المسافرين" ،دعوة مقدسة" ،أم أنه كان مجرد وجبة في نهاية اليوم.
يمكنك ،في الماضي ناقش أن العبارة" ،كسر الخبز" ،والتي تشير إلى "الدعوة المقدسة" ،حيث أنها نوع من وجبة مقدسة .قد جادل أن العبارة،
"كسر الخبز" ،وقد ت م في استخدام لعدة قرون قبل المسيح ،وهو في بعض األماكن ال تزال تستخدم اليوم ،ال لإلشارة "الدعوة المقدسة" ولكن
ببساطة تستخدم كطريقة أخرى للقول ،الجلوس لتناول وجبة ،عموما وجبة المساء ،أو آخر وجبة اليوم.
عندما يجلس يسوع لكسر الخبز مع المسافرين ،ومن مساء اليوم األحد ،أو في الدقائق األولى من يوم االثنين .وقد مر "يوم السبت" ،يجري لوحظ
في اليوم السابع من األسبوع التي نعرفها اليوم السبت ،بينما وضعت يسوع في قبره .في اليوم األول من عيد الفصح ،أو  14آذار/مارسال مر ،ألنه
كان في ذلك اليوم عندما ذهبت الرسل اثنين إعداد وجبة عيد الفصح ،ومارس  ،th15وهو اليوم األول لالحتفال بالفصح ،وكان أيضا يوما "الدعوة
المقدسة" ،التي أصدرت أيضا.
يوم السبت أو يوم السبت مجلس اللوردات ،كما مرت ،مما يعني أن اليوم األحد" ،اليوم الثاني" من المهرجان أسبوعا "من الفطير" .إذا كان يوم
الجمعة في اليومال  15من الشهر كما هو أمر يتعلق بالفصح ،ثم يوم السبت  th16وكان األحد  .th17على هذا النحو ،هذا اليوم ليس في أن يعامل
"الدعوة المقدسة"؛ على األقل قد أمر هللا ال أن تعامل على هذا النحو .بيد أنه من المطلوب أن يكون يؤكل الفطير في كل يوم من األسبوع الفطير،
ولكن فقط في اليوم األول th15 ،واليوم السابع21 ،ش أيام "استدعاء المقدسة".
أنا أفضل للعيش "وصايا هللا" ،تماما كما تحدث هللا لهم ،ال زيادة أو تقليص أي شيء من أن هللا نفسه قد تحدث .سفر التثنية الفصل . 4
ما لم يكن مخطئا تماما ،كنت الرأي والمعتقد أن الوجبة التي يسوع مع المسافرين" ،دعوة مقدسة" ،وليس مجرد حد عادي لوجبة اليوم.
كما يحدث الوجبة مساء اليوم األحد إلى االثنين ،مما سيجعل من مساء "اليوم الثالث" من "أسبوع الفطير" ،في "اليوم الرابع".
كما أنه أمر من قبل هللا ،أيا من هذين اليومين يتم معاملتها كأيام "استدعاء المقدسة" .أوافق على أنها يجب أن يكون يؤكل الفطير.
كل هذا يجلب اليقين واحد بالنسبة لي ،عندما شرح للمسافرين أن كانوا ال يعترف يسوع حتى أنه كسر الخبز ،هذه العبارة ،و "كسر الخبز" ،ال
يشير دائماً إلى "دعوة مقدسة" ،ولكن أيضا بمعنى مجرد الجلوس لتناول وجبة .أنها لم تعترف يسوع كما يجري يسوع حتى أنهم جلسوا لتناول
وجبة المساء.
وبدأت هذه المناقشة بأكملها بين أنت وأنا ،منذ أسابيع ،عندما اعترض هذا التفاهم بشأن عندما جلس  Paulوكسر الخبز مع تلك اتباع يسوع حيث
سقط الصبي ثالث قصص ،أعلن ميتا ،لكن تم إحياؤها عندما  Paulاحتجزوه في ذراعيه.
كما قلت ،من ثم ،كان موضوع تلك القصة الصبي ،ال كسر الخبز .كما الحال مع هذه الوجبة بين يسوع والمسافرين ،وجبة  Paulله مع تالميذه
ببساطة وجبة مساء ،ال "الدعوة المقدسة".

كتبت" :الخبزأونليفينيد يجب أن تكون مكسورة؛ أنه شبيه تكسير وال قطع كذلك .وفتحت عيونهم للمسيح بسبب الطريقة التي أنه كسر الخبز" .
وأعتقد سبق أن أبلغت لك ،أن كنت في الخطأ فيما يشبه ما الفطير ،وما هو مصنوع من .لقد جعلت رغيف خبز الخميرة ،كما يرد الوصفة في
الكتاب المقدس .ويتم ذلك مع الطحين مختلطة مع الماء أو الحليب ،والزيت؛ في هذا الكتاب المقدس ال يعطي األمر فيما يتعلق بأي نوع من النفط،
أنا استخدم زيت الفول السوداني إلعطاء الخبز نكهة لطيفة.
ولذلك ،هو الفرق الوحيد بين مخمر الخبز والفطير أن أحد قد مخمر مزيج في الخليط ،واآلخر ال .مخمر ،أو كما هو معروف اليوم ،الخميرة ،يسبب
العجين في االرتفاع ،ملئه بالهواء ،مما يجعل الخبز أكثر ليونة .عندما كنت ال تضع مخمر في العجين ،فإنه ال يرتفع ،ال تمأل بالهواء ،وذلك ،أنها
مضغوطة أكثر وأكثر صعوبة في نسيج .زيت الفول السوداني فعال بالخبز لتذوق أكثر مثل ملف تعريف ارتباط من الخبز.
في هذا إميل إلى الكسل ،وأن األمر استغرق بعض من عمل في إعداد خبز الخميرة ،وحتى المزيد من الوقت لتنظيف الفوضى بعد ذلك ،بدأت
تبحث عن مصادر الفطير متاحة بسهولة في السوق .واحد مثل هذا البحث رقائق التورتيا الناعمة .هذه مصنوعة من الدقيق والمياه دون مخمر
المضافة .اشتريت بعض فعال لمحاولة الخروج كبديل للخبز مخمر خالل عيد الفصح القادم ،وتبين لهم طعم جيد ،وعلى الرغم من أن ليست جيدة
كما جعلت مع زيت الفول السوداني.
من أجل ضمان أن هم في الحقيقة شيء التي يمكن أن تكون بديالً للخبز ،سيتم استدعاء الشركة التي تجعل رقائق التورتيا االثنين.

في ما يتعلق باألعشاب

المريرة :عشب  :منخفضة زراعة نبات عطرية تستخدم طازجة أو مجففة للتوابل ،لخصائصه الطبية،

أو في العطور .حكيم وروزماري هي هذه األعشاب .
ويجب طرح السؤال" ،هو هللا فعال القائد أن الخبز تؤكل مع األعشاب المريرة ".من الممكن أيضا من الكلمات المستخدمة ،وأن تستخدم
األعشاب المريرة على اللحوم توابل وليس الخبز .هذا ال يبدو وكأنه وصية لكن وصفه بغية جعل الخبز واو اللحوم أكثر لذيذ.
وهناك احتمال أن المريرة األعشاب هي مختلطة مع الماء أو أي نوع من مرق ،الذي هو ثم انخفضت الخبز ،كما أنها ترد في يسوع
والرسل خالل العشاء األخير ،مرة أخرى هذا غرض إعطائه نكهة ،وال قدر وصية .أرى هذه الكلمات كوصفة وال وصية.
تاريخيا ،سبب الخبز ،وأن تكون من الخميرة أو خبز مخمر ،كسر ألنه يتم تمرير الرغيف حولها بين أولئك الذين يجلسون في الوجبة ،كل تقلع
الجزء الذي يريدونه ،وثم يمر الباقي إلى الشخص التالي.
أنها ليست حتى يسوع يستخدم هذا كرمزية جسده أنه حقق أي دالالت دينية أو روحية .باستثناء حيث يتم ذلك خالل "دعوة مقدسة" ،فإنه ال يزال
في معنى وفي الممارسة ،كما كان منذ أول احسب الرجل كيفية جعل الخبز من القمح والشعير ،طريقة أخرى ببساطة للقول أنهم جلسوا لتناول
وجبة المساء.

في ما يتعلق

بالتواصل :وقد وجدت أربع أو خمس مرات التي ينشأ فيها كلمة "التواصل" في الكتاب المقدس ،وأي منها إعطاء

التعليمات كما يجري مقرونا كسر الخبز خالل االحتفال بيوم السبت.
يعرف التواصل بأنه:
 -1الخدمة التي تحتوي على سر التشاركي.

 -2كرس الخبز والنبيذ تلقاها المصلين في خدمة التواصل.
 -3شعور بالتقارب العاطفي أو الروحي.
 -4عالقة ،ال سيما واحدة فيها شيء هو إبالغ أو المشتركة .
تعريفات األولى والثانية هي نتيجة "ممارسة الكاذبة" التي أنشأتها وتمارسها كنيسة روما .أعطى الكلمة لهذا هي ممارسة خاطئة ألنه ال
يوجد شيء في الكتاب المقدس حيث قاد هذه خدمة أو إعطاء التعليمات .في هذه الخدمة يؤديها كنيسة روما ،ويحتفظ بها كجزء من بعض تقاليد
الكنيسة البروتستانتية والجمارك ،خدمة يؤديها كل يوم األحد كجزء من االحتفال بيوم السبت.
تذكر :كنيسة روما هي مكافحة المسيح ،وهذه الكنائس البروتستانتية التي انفصلت عن كنيسة روما ولكن االحتفاظ بكثير من مكافحة
المسيح تقاليد وعادات ،وهي أيضا جزء من مكافحة المسيح كما نظراً للهوية في كتاب الوحي الفصل  ،17واإلشارة إلى "امرأة عاهرة" على
"الوحش اللون القرمزي" وحقيقة أن هذه المرأة كانت أم هارلوتس .المرأة رمزية لمكافحة المسيح ،أو في كنيسة روما ،وبنات العاهرة؛ ويجري
أيضا هارلوتس ،هو رمزي للكنائس البروتستانتية التي انفصلت عن كنيسة روما.
ما هو مكتوب في الكتاب المقدس ويمكن االطالع على التواصل بشأن في ما قد  Paulيقول عن التواصل.

الكالم بشأن الحكماء؛ القاضي يي ما أقول .الكأس البركة التي يبارك نحن ،أنه ال يكون شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسر ،ليس هو
شركة جسد المسيح؟ ونحن حاليا العديد من هي خبز واحد ،وهيئة واحدة :ألننا جميع المتباهي أن الخبز واحد .كورنثوس 17-10:15

شرح لي ،إذا كنت تستطيع كيفية التواصل كما تحدث من قبل  Paulله أي شيء له عالقة سر التي يتعين مراعاتها أثناء االحتفال بعطلة
السبت األسبوعية.
يقوم يسوع كسر الخبز في اليوم األول والوجبة األولى من عيد الفصح ،كتمثيل رمزي ،بغية إزالة شرط التضحية بالحيوانات ،وإنما تذكر
عيد الفصح خارج مصر وتضحية يسوع بطريقة جديدة ،قبول يسوع المسيح كعيد الفصح الجديد والعهد الجديد.
ال يوجد أي شرط في "الوصية الرابعة" ،كما يتحدث بها هللا ،أن هناك أي نوع من الطعام أو الوجبة المطلوبة .عندما بدأت كنيسة روما
"خدمة التواصل" أسبوعيا ،كان في المعارضة المباشرة لعبادة حقيقية وصحيحة هلل كما قد وردت هللا نفسه.
فهمك لما يمثل التواصل يقوم على نظرية كاذبة في روما للكنيسة ،وليس على ما أمر هللا أو تعليمات.
أنك كتبت :آباء الكنيسة األولى نقال عن ديداخي والكتاب المقدس .يجب أن تحقق هذه الشيء .بدالً من تخليا مع "كنت ال أعرف هذا أو
كنت ال أعرف ذلك" .قبل أن تقوم بتعيين رأياً ،تحقق من تاريخ الكنيسة قبل الكاثوليك .وهناك الكثير هناك.
أنت لست األول من يشير إلى تاريخ آباء الكنيسة ،وأقول لي ألن فعلوا ذلك أو أنها فعلت ذلك ،ثم أنه من الصحيح أن علينا أيضا القيام
بذلك ،أو القيام بذلك.
يوحنا الرسول يشير إلى حقيقة أن روح المسيح الدجال كانت موجودة في الوقت الذي جون ال يزال يعيش ،وهذا يجري قبل إنشاء كنيسة
روما لفترة طويلة.

في كل من كتابات الرسل ،ال سيما تلك الكتابات من  ،Paulهو إعطاء إنذار يجتاح ذئاب تسعى إلى تلويث اإليمان الحقيقي وتؤدي تلك
التي ترغب في اتباع "تعاليم يسوع" سحب ضالل إلى خطأ في عبادتهم.
هناك إنجيل واحد فقط "من هللا" ،ويمكن أن يكون هناك تفسير واحد فقط "كلمة هللا" ،وهذا كما أصدرت تعليمات هلل .عند قبول التفسيرات
والممارسات التي ال تتفق مع أو التي على خالف مباشر مع ما قد تكلم هللا ،ثم أنك ال تعطي العبادة "من خلق هللا" ولكن هللا كاذبة وانجيل كاذبة.
أولئك الذين كانوا اآلباء المؤسسون لكنيسة المسيح توقف يجري آباء كنيسة المسيح بمجرد أنها بدأت الوعظ اإلنجيل الذي لم يكن متفقا مع
كلمة هللا أو تعاليم يسوع .يمكن أيضا اعتبار هذه آباء الكنيسة نفسها يجري آباء كنيسة روما ،وهو بالطبع المسيح الدجال.
خدمة "التواصل" والتنزيالت ممارسة إعطاء التشاركي ،هو اختراع مثل هذا األب الضال .أعرف أن هذا ليكون صحيحاً ألن هناك
ليس األمر كما ال يوجد أي تعليمات في كتب األنبياء ،التي تقدم الدعم لمثل هذه الممارسة.
وكما قلت في مناسبات عديدة" ،كنت أعتقد ويعيش بكلمة هللا أو لم تقم".

Original
They are both treated in much the same way, in that no work is to be done, but in the Holy Convocation, the work involved in the
preparation of the Passover Meal, is not forbidden, whereas, during the hours of the Lords Sabbath Day, not even this is allowed, which
is why we have the Preparation Day, which is the day before the Holy Sabbath Day.

