לחם ללא שמרים
זו האחרונה הדוא ל ששלחת לי ,אני לא בטוח מה אתה מנסה להסביר לי .כשאמרת" ,פסח עצמו השבת ,ראה להלן ,זה שיש לאכול לחם
שבצקו לא החמיץ ,המרור ".העובדה כי אתה הן איות זה ,נותן לי ברירה אלא כדי להניח כי אתה לא חושב שאני יודע שזה נכון .יכול
להיות רק סיבה אחת אתה חושב על זה ,זה בטח בגלל שלא לקחת את הזמן כדי לקרוא ולהבין מה שאני כותב לך.
יש הבדל בין את יום השבת לורדים ,לבין מה מייצג ולאולם הקדושה.
הם שניהם מטופלים הרבה באותו אופן ,אין עבודה היא להיעשות ,אך ב הכנסים הקדושה ,העבודה הכרוכה בהכנת ארוחת פסח ,לא אסור,
הואיל במשך שעות יום השבת לורדים ,אפילו לא זה מותר ,ולכן יש לנו היום הכנה ,וזה יום לפני יום השבת הקדוש.
 .אלוהים ,או שעלי לומר ,ההקרבה של ישוע היא הפסח החדש .כאשר ישוע שבר את הלחם ונתן את היין ,הוא לימד לכולנו איך
להתבונן הפסח מזה הצבע .כי ישו הוקרב ,יש להיות קורבנות בעלי החיים אין שוב לעולם .זה נכון לגבי כל אחד מהפסטיבלים חמש של
הלורד ,שבו שימש להקריב חיה תחת לברית הישנה .הישיבה לארוחה ושיתוף של היין הוא להחליף את להקריב חיה .אני יודע את זה,
כתבתי כל כך הרבה מיילים הקודם שלי.
אתה גם כתב" ,אלוהים שומר פסח עם תלמידיו כשהוא אמר ",זה לעשות לזכרי" .
שוב ,העובדה שאתה מספר לי ,מודיעה לי כי אתה לא חושב שאני מבין זה או כי אני לא מסכים עם זה .אילו קראת מה שכתבתי לך ,היית
מבינה כי אני גם מקבל את זה כמו להיות האמת
אתה כתב" ,התלמידים ,יצא עם המשיח שקם לתחייה עברו ,לא לזהות אותו עד הושיבו כדי לשבור לחם ,היו באמצע השבוע לחם ללא
שמרים .הלחם אשר ישוע שבר ,לכן ,בטח היה  Unleavenedלמרות שאין שום התייחסות .להיות ללא שמרים" .
שוב ,אם קראת מה שכתבתי לך ,היית יודע שאני בהסכם מושלם איתך בנקודה זו.
אבל אם הם אכלו לחם שבצקו לא החמיץ או לא כי אנחנו לא הסכים על ,אבל אם הארוחה היוו ולאולם הקדוש או שזה היה
סתם עוד סוף בארוחת צהריים .זאת השאלה שאנו מסוכסכים על.
כמו שאמרת ,ישוע אכלה ארוחת פסח בבית שמש של יום חמישי ,שהינו למעשה שישי כמו אלוהים קובע את סוף היום הישן לבין
תחילתו של יום חדש.
ישו נעצר ואז במהלך הלילה לפני הזריחה בבוקר יום שישי.
לאחר מכן ישוע היה ניסה ,נצלב במהלך יום שישי .ערב שישי ,ישוע מת ,היה בדחילו ורחימו ,אנטומבד שישי לפני השמש
למטה.

ישוע לאחר מכן בילתה כל היום שבת במוות ,וקם לתחייה ביום ראשון .אני מציע כי הוא התעוררו זמן קצר לאחר שהשמש
שקעה בשבת בערב ,אבל בהחלט מתישהו במהלך הלילה לפני השמש לקום בבוקר יום ראשון.
כאשר ישו נפגש עם ואז ישבנו לארוחה עם מי נסע נסיעה מירושלים ,זה עדיין היה ראשון ,כי זה היה הסוף של היום כאשר הם אכלו את
הארוחה ,שיהיה ראשון ב שמש שבה כמובן יהיה למעשה שני ,כמו אלוהים קובע את ימי השבוע.
השאלה ולכן חייב להיות ,את הארוחה הזו ישוע חולק עם אלה הנוסעים ,ולאולם הקדוש ,או שזה פשוט ארוחה בסוף היום.
יש לך ,בעבר לדיון כי הביטוי" ,שבירת של לחם" ,וכי זה מתייחס ולאולם הקדושה ,כי זהו סוג של ארוחה קדושה .יש לי טענה כי
הביטוי" ,שבירת של לחם ",כבר בשימוש במשך מאות שנים לפני ישו ,במקומות מסוימים הוא עדיין בשימוש כיום ,לא כדי לציין ולאולם
הקדושה אלא פשוט משמש דרך אחרת לומר ,לשבת לארוחה ,בדרך כלל במהלך ארוחת הערב ,או את הארוחה האחרונה של היום.
כאשר ישוע יושב לאכול עם הנוסעים ,זה יום ראשון בערב ,או הדקות הראשונות של שני .יום השבת חלף ,זה הנצפה ביום השביעי של
השבוע .שאנחנו יודעים כמו שבת ,ואילו ישוע זיון בקברו .ביום הראשון של חג הפסח ,או  14במרץ thעבר ,כי זה היה באותו יום כאשר
השליחים שני הלכתי להכין ארוחת פסח ,מרץ  ,th15אשר היה היום הראשון פסח שמירה ,היה גם יום של ולאולם הקדושה ,אשר חלפו
גם.
שבת ,או את יום השבת לאדוני ,גם עבר ,מה שאומר כי יום ראשון הוא היום השני של הפסטיבל שבוע של לחם ללא שמרים .אם ביום
שישי היה היוםה  15לחודש כפי זה נצטווה בדבר הפסח ,ואז שבת  th16והיה ראשון  .th17ככזה ,היום הזה הוא לא ייחשבו ולאולם
הקדוש; לפחות לא ציווה כי ניתן לטפל בזה בתור שכזה .זה נדרש ,כי לחם שבצקו לא החמיץ להיאכל על כל יום את השבוע של לחם
ללא שמרים ,אבל רק היום הראשון ,את  th15ו יום השביעי21 ,סנט ימי הקדושה ולאולם.
אני מעדיף לחיות על פי המצוות של אלוהים ,בדיוק כפי שאלוהים דיבר עליהם ,לא גדל ולא הולכת ופוחתת משהו מזה מה שהאל עצמו
אמר את דברו .ספר דברים פרק . 4
אלא אם כן אני טועה לגמרי ,אתה דעת והאמונה כי הארוחה שיש אלוהים עם הנוסעים ,היה ולאולם הקדושה ולאחר לא רק סוף בארוחת
צהריים רגיל.
כמו הארוחה מתרחשת ביום ראשון בערב לתוך שני ,אשר יהפוך את זה הערב של היום השלישי של השבוע של לחם שבצקו לא החמיץ,
לתוך היום הרביעי.
זה נצטווה על ידי אלוהים ,לא של שני הימים האלו הם ייחשבו ימי הקדושה ולאולם .אני מסכים כי הם חייבים לאכול לחם
שבצקו לא החמיץ.
כל זה מביא על ודאות אחד ,כאשר הנוסעים להסביר כי הם אינו מזוהה ישו עד שהוא נשבר לחם ,הביטוי ,שובר של לחם ,לא תמיד
מתייחסים ולאולם הקדוש ,אך יש גם משמעות פשוט לשבת לארוחה .הם לא הכירו ישו בתור ישוע עד הושיבו עבור ארוחות הערב.
זה הדיון כולו ביני ובינך ,החלה לפני כמה שבועות ,כאשר אתה במחלוקת זו הבנה בנוגע כאשר ישב  Paulולחם מרושש עם האלה
חסידיו של ישו איפה הנער הצעיר נפל שלוש קומות ,הוכרז מת ,אבל קמה לתחייה כאשר  Paulהחזיק אותו בזרועותיו.

כמו שאמרתי ,אם כך ,הנושא של הסיפור הזה היה הילד ,לא הישיבה לארוחה .כמו ארוחה זו בין ישו על הנוסעים ,הארוחה  Paulבעל
עם התלמידים הוא פשוט ארוחת ערב ,לא הקדוש ולאולם.
כתבת Unleavened" :לחם ונדלק; היא דומה קרקר ,לא מתאימה .עיניהם שנפתחו המשיח עקב האופן שבו הוא שבר את הלחם" .
אני מאמין שיש כבר הודיע ,כי אתה בטעות באשר לחם שבצקו לא החמיץ נראה ,מה הוא עשוי .הכנתי לחם ללא שמרים ,כמו המתכון
ניתנת בתנ ך .זה נעשה עם קמח מעורבב עם מים או חלב ,או שמן; כי התנ ך אינו נותן פקודה לגבי איזה סוג של שמן ,השתמשתי שמן
בוטנים כדי לתת את הלחם טעם נחמד.
ההבדל היחיד בין לחם חמץ לחם שבצקו לא החמיץ ,לכן כי אחד יש שפירורי לערבב תוך הבלילה ,השני אינו .שפירורי ,או כפי שהוא
מוכר כיום ,שמרים ,גורם את הבצק להתרומם ,ממלא אותו עם אוויר ,מה שהופך את הלחם רך יותר .כאשר לא שמת שפירורי בבצק ,זה
לא לקום ,ולא מלא אוויר ,לכן דחוס יותר ויותר קשה במרקם .שמן בוטנים עשוי למעשה את הלחם לטעום עוגייה יותר לחם.
כי אני נוטה להיות עצלן ,וכי לקח עבודה בהכנת לחם שבצקו לא החמיץ ,אפילו יותר זמן כדי לנקות את הבלגן לאחר מכן ,התחלתי לחפש
מקורות של לחם ללא שמרים זמינים בשוק .אחד למצוא כאלה הם מוצרי קונדיטוריה רך טורטילה .אלה עשויים עם קמח ומים ללא
שפירורי הוסיף .קניתי כבר כדי לנסות כתחליף ללחם חמץ במהלך הפסח הקרוב ,ומצאה אותם לפי הטעם בסדר ,אף-על-פי לא טוב כמו
שעשיתי את זה עם שמן בוטנים.
על מנת להבטיח כי הם למעשה משהו .הרבה מכדי הלחם .,אתקשר לחברה שעושה את מוצרי קונדיטוריה טורטילה שני.

להכריז על

המרור :הרב הוא :צמח ארומטי הגדלה נמוכה משמש טרי או מיובש על תיבול ,על סגולותיו הרפואיות ,או

בשמים .מרווה ורוזמרין הם צמחי תבלין כזה .
השאלה חייבת להישאל" ,אלוהים למעשה שמפקד על הלחם להיאכל עם המרור ".זה גם אפשרי מן המילים בשימוש ,כי המרור
משמשים על הבשר וגם עבדתי לא את הלחם .זה לא נשמע כמו למצווה אלא מתכון כדי להפוך את הלחם ,או בשר מתובלת יותר.
יש האפשרות כי מרה עשבי תיבול מעורבבים עם מים או סוג של מרק בשר ,אשר הלחם נטבל אז ,כאשר היא ניתנת ישו,
השליחים בזמן הסעודה האחרונה ,שוב זה לצורך מתן זה טעם ,לא כמו למצווה .אני רואה את המילים האלה וגם מתכון לא למצווה.
מבחינה היסטורית ,את הלחם סיבה ,להיות זה ללא שמרים או לחם חמץ ,שבור כי כיכר מועברת סביב בין היושבים במקום הארוחה ,אחד
מוריד את החלק הרצוי ,ואז עובר את השארית לאדם הבא.
זה לא עד ישוע להשתמש בזה .בתור סמליות של גופו כי השיגה כל משמעויות דתיות או רוחניות .מלבד שבו זה נעשה במהלך ולאולם
הקדושה ,יש עוד משמעות ,בפועל ,כפי שהיה מאז אדם הראשון הבין איך להכין לחם חיטה ושעורה ,פשוט עוד דרך להגיד הושיבו עבור
ארוחות הערב.

לגבי

הטקס :מצאתי ארבעה או חמישה מקרים שבהם המילה "לחם הקודש" מתעוררת בתנ ך ,שאף אחד מהם לא לתת

הוראה כמו להיות יחד עם שבירת לחם במהלך שמירת השבת.

הטקס מוגדרת בתור:
 -1השירות המכיל את פולחן הכנסייתי.
 -2הלחם מקודש ויין שהתקבלו על-ידי תפילתם שירות הכנסייתי.
 -3תחושה של קירבה רגשית או רוחנית.
 .4יחסים ,במיוחד אחד שבו משהו תקשרו או משותפים .
ההגדרות שני הראשונים הם התוצאה של המרפאה שווא שנקבעו על-ידי ועבר על ידי הכנסייה של רומא . .אני קורא לזה אימון
שווא ,כי אין שום דבר בכתובים איפה שירות כזה ציווה או ניתנה הוראה .בשירות זה המבוצעת על ידי הכנסייה של רומא ,ושמר כחלק
חלק הכנסייה הפרוטסטנטית המסורות והמנהגים ,זה שירות שבוצעה בכל יום ראשון כחלק שמירת השבת.
זוכר :הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח ,הכנסיות פרוטסטנטי אשר פרצו מן הכנסייה של רומא ,אבל רבים אנטיכריסט
המסורות והמנהגים ,הם גם חלק של אנטיכריסט כפי שנכתב זהות ה -ספר של התגלות פרק יז ,וכן את ההפניה אל האישה הזונה על
החיה בצבע ארגמן ,והעובדה כי האישה הזו הייתה אמו של פרוצות .האישה היא סמלית של אנטיכריסט ,או הכנסייה של רומא ,בנותיו
של הזונה; גם להיות פרוצות ,היא סמלית של הכנסיות הפרוטסטנטית שפרצו מן הכנסייה של רומא.
מה שכתוב בתנ ך בנוגע הטקס ניתן למצוא מה  Paulיש להגיד על הטקס.
לגלות של החכמים; השופט יה מה שאני אומר .הכוס של ברכה אשר אנחנו יברך ,האין זה הטקס של דמו של ישו? הלחם אשר
שנצא להפסקה ,האין זה הטקס של הגוף של ישו? לנו להיות רבים הינם לחם אחת ,גוף אחד :כי אנחנו כל הסועדים את לחם אחד .אל
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תסביר לי ,אם אתה יכול איך הטקס אשר נאמרו של  Paulיש משהו לעשות עם פולחן שחלים במהלך שבועי בשמירת השבת.
ישו ביצע הישיבה לארוחה על היום הראשון הארוחה הראשונה פסח ,כייצוג סימבולי ,כדי להסיר את הדרישה של הקרבת בעלי
חיים ,אבל מעדיפה לזכור הפסח ממצרים ,ההקרבה של ישו בדרך חדשה ,לקבל את ישוע המשיח כמו הפסח החדש ,ואת הברית החדשה.
קיימת ללא דרישה נתון את הדיבר הרביעי ,כפי שנאמרו על ידי אלוהים ,שיש כאן הארוחה נדרש או מזון .כאשר הכנסייה של
רומא יזם השבועית של לחם הקודש ,זה היה בניגוד ישירה הפולחן אמיתי ונכון של אלוהים כמו האל עצמו יש מאויתות.
ההבנה של מה מייצג הכנסייתי מבוסס על הדוקטרינה השקרית של הכנסייה של רומא ,ולא על מה אלוהים ציווה או הורה.
שכתבת :אבות הכנסייה הקדומה מצוטט מן בדידאכה כתבי הקודש .אתה צריך לבדוק את הדבר .במקום קופינג עם "אתה לא
יודע את זה או לא ידעת את זה ".לפני הגדרת דעה ,בדוק היסטוריה הכנסייה לפני הקתולים .יש מספיק שם.
 .אתה לא הראשון הצבע על ההיסטוריה של אבות הכנסייה ,ותגיד לי .כי הם עשו את זה ,או שהם עשו את זה ,אז היא נכונה גם
לנו לעשות את זה או את זה...

השליח יוחנן מצביע על העובדה הרוח צורר המשיח קיים בזמן ג'ון עדיין גר ,זה זמן רב לפני הקמת הכנסייה של רומא.
בכל כתביו של השליחים ,במיוחד אלה כתביו של  ,Paulניתנת אזהרה של  ravaging wolfsהמבקשים לזהם האמונה
האמיתית ולהוביל את שרוצים לבצע את תורתו של ישו ששולפים מדרך הישר לתוך שגיאה בהפולחן שלהם.
יש רק הבשורה של אלוהים אחד ,תיתכן פרשנות אחת בלבד של האלוהים ,וזה כפי שאלוהים הורה .כאשר אתה מקבל
פרשנויות ושיטות זה לא מסכים עם או מחלוקת ישירה עם מה שאלוהים דיבר ,אז אתה לא נותן פולחן אלוהי היקום אלא כזב וגוספל
שווא.
מי היו האבות המייסדים של הכנסייה של ישו הפסיק להיות אבות הכנסייה של ישו ,ברגע שהתחילו ללמד בשורת שלא היה
בהסכמה עם דבר האלוהים או את תורתו של ישו .ניתן לראות אלה אבות הכנסייה אותו בתור אבות הכנסייה של רומא ,אשר הוא כמובן
אנטיכריסט.
הטקס שירות  ,תרגול שבועי של ההוחדה ,הוא ההמצאה של אבות הסורר כזה .אני יודעת שזה נכון כי אין שום פקודה וגם אין
כל הוראה בספרי הנביאים ,אשר נותן תמיכה לאימון כזה.
כפי שאמרתי בהזדמנויות רבות" ,אתה מאמין ולחיות על ידי האלוהים או לא".

