Прісний хліб
В цей останній лист, що ви мені надіслали я впевнений, що ви намагаєтеся пояснити мені. Коли ви
сказали, "Пасха себе суботи, див. нижче, це буде з'їдений з ПРІСНИЙ хліб і гіркі трави." Той
факт, що ви є Орфографія це мені, дає мені не вибору, окрім як припустити, що ви не думаєте, що я
знаю, що це правда. Може бути тільки одна з причин ви думаєте, що, і вона повинна бути, тому що ви
не взяв час, щоб читати і розуміти, що я пишу до вас.
Існує різниця між лордів суботній день, і те, що представляє Святе зібрання.
Обидва вони звертаються в так само, у, якщо немає роботи належить зробити, але в Святе зібрання
роботи при підготовці Великодньої трапези, не заборонено, беручи до уваги, протягом дня лордів
суботній день, навіть не це не допускається, саме тому у нас є підготовка день, який є напередодні
Святий суботній день.
Ісус, або я повинен сказати, жертви Ісуса є новий пасху. Коли Ісус зламав хліб і дав вино, він навчав
всіх нас як підкреслювали від того, наведіть вказівник на. Тому що Ісус був принесений в жертву,
існує необхідно не тварина жертви ніколи знову. Це стосується всі п'ять фестивалів Господа, де тварин
жертва була використана під Старий Завіт. Порушення хліб і обмін вино є заміна жертвопринесення
тварин. Я знаю, що це, і я написав стільки, скільки в мої попередні листи.
Ви також пише, "Ісуса було тримати пасху зі своїми учнями, коли він сказав," це зробити на
згадку про мене. "
Знову ж таки той факт, що ви розповідаєте мені це, повідомляє мені, що ви не думаєте, що я розумію це,
або що я не згоден з ним. Якщо ви читали, що я написав вам, б зрозумів, що я також прийняти це як
істина.
Ви написали, "учнів, які ходили з воскреслого Христа, не визнаючи його, поки вони сіли на хліб
перерви, були в розпал Опрісноків тиждень. Хліб, що Ісус зламав, отже, повинні були
Unleavened Хоча немає ніякої згадки її істота прісний. "
Знову ж таки якщо ви читали, що я писав до вас, ви б знали, що я в повної згоди з вами з цього питання.
Але це не було, чи вони їли Опрісноків чи ні, ми не погоджувався на, але чи буде їжі склала
Святе зібрання чи це просто ще один кінець дня їжа. Ось в чому питання, що ми з коефіцієнтом про.

Як ви сказали, Ісус їв Великодньої трапези на сонце вниз з четверга, які насправді п'ятницю, як Бог
визначає, що в кінці дня похилого і початок нового дня.
Ісус потім був заарештований в ніч перед світанком п'ятницю вранці.
Потім Ісус спробував і розп'ятий протягом дня в п'ятницю. На вечір п'ятниці Ісус помер і зняли і
похованих п'ятницю перед НД вниз.
Ісус потім провів весь день суботу у смерть і воскрес на неділю. Я припустити, що той устав,
незабаром після того, як сонце пішли вниз суботу ввечері, але безумовно десь протягом напередодні
сонце піднятися неділю вранці.
Коли Ісус потім зустрівся з і сів на обід з тими, який подорожував від Єрусалиму, вона була ще неділю, і
тому, що це було в кінці дня, коли вони їли їжу, було б неділю на сонце вниз що звичайно зробить його
фактично понеділок, як Бог визначає днів тижня.
Питання тому має бути, була ця їжа, що Ісус акції з цих мандрівників, Святе зібрання, чи це просто їжу в
кінці дня.
Ви повинні, в минулому обговорюється, що фраза, "Порушення хліб" і що вона відноситься до Святе
зібрання, в тому, що це не якийсь священний їжі. Я стверджував, що фраза, «Порушення хліба,» вже
знаходилося в експлуатації протягом століть перед Ісусом і в деяких місцях досі використовується
сьогодні, не для того, щоб вказати Святе зібрання, але просто використовується як ще один спосіб
сказати, сідаючи для їжі, як правило вечірній час, або останній прийом їжі в день.
Коли Ісус сидить ламати хліб з мандрівникам, це ввечері в неділю, або в перші хвилини понеділок.
Суботній день пройшов, він спостерігається на сьомий день тижня, який ми знаємо, як суботу, а Ісус
поклав в труні. Перший день Великодня або 14 березняго пройшло, тому що це було в той день, коли два
апостолів прийшов, щоб підготувати Великодньої трапези і марш 15ї, який був перший день Великодня
дотримання а також був день Святе зібрання, який також був прийнятий.
Суботу, або лордів суботній день, також минуло, який означає, що Неділя, другий день на тижневий
свято Опрісноків. Якщо п'ятницю було 15-го числа місяця, як він наказав, щодо Пасху, потім Субота
була 16-го і неділю 17-го. Таким чином, цей день – не повинні розглядатися як Святе зібрання; принаймні
не Бог звелів, що його розглядатися як така. Це обов'язково Однак, що Опрісноків бути з'їдено в кожен
день на тиждень Опрісноків, але тільки в перший день, 15-го і сьомого дня, 21st днів Святе зібрання.

Я вважаю за краще жити за заповіді Бога, точно так, як Бог говорив їм, збільшення, ні зменшуючи
нічого від тієї, яку Бог сам говорив. Повторення закону розділ 4 .
Якщо не помиляюсь повністю, ти думки та переконання, що їжа, що Ісус має з мандрівників, була Святе
зібрання а не просто звичайний кінець дня їжа.
Як їжі відбувається в неділю ввечері в понеділок, що зробить його вечір на третій день на тиждень
Опрісноків, в четвертий день.
Як наказав Бог, жоден з цих двох днів повинні розглядатися як дні Святе зібрання. Я згоден, що
необхідно мутанта Опрісноків.
Все це приносить про один визначеності мене, коли мандрівникам пояснити, що вони не розпізнано
Ісуса, поки він зламав хліб, фраза, порушуючи хліба, не завжди можна знайти Святе зібрання, але також
має сенс просто сісти за їжею. Вони не визнають Ісуса як Ісус поки вони сіли за вечірній час.
Цьому вся дискусія між вами і я, почали тижнів тому, коли ви оскаржується цього розуміння щодо коли
Paul сидів і зламав хліб з цих послідовників Ісуса, де молодий хлопчик упав три історій, був оголошений
мертвим, але була відроджена коли Paul тримав його на руки.
Як я вже сказав тоді, предметом цієї історії був хлопчиком, не breaking хліб. Як ця їжа між Ісуса і
мандрівників, їжею, що Paul має з учнями і це просто вечерею, не Святе зібрання.
Ви написали: "Unleavened хліб повинні бути розбиті; він схожий на зломщик і не ріже, добре. Очі
відкрилися їм до Христа через манера, в якій він зламав хліб. "
Я вважаю, що я вже повідомили, що ви перебуваєте в помилку про те, що Опрісноків виглядає як і те,
що це робиться. Я зробив прісний хліб, як за рецептом, наведені в Біблії. Це зроблено з борошна,
змішаного з воду або молоко і масло; в тому, що Біблія не дає команду щодо того, який тип масла, я
використав арахісове масло таким чином, щоб дати хліб приємний аромат.
Єдина відмінність між Нагнітачі хліб і Опрісноків тому є що один має квашені mix в тісто, а інший не
робить. Квашені, або, як її зараз називають, дріжджі, причини тісто, наповнивши його повітрям, що
робить хліб м'якше. Коли ви не ставите квашені в тісто, вона не піднятися, ні наповнюють повітря, і
тому це стиснутий і важче текстури. Арахісова олія дійсно зробив хліба, щоб скуштувати скоріше як
cookie, ніж хліб.
В тому, що я, як правило, ледачий і що знадобилося деякі роботи над прісний хліб і навіть більше часу,
щоб навести порядок в їдальні після цього, я почав шукати джерел свята Опрісноків легко доступні на

ринку. Один такий знайти є тортилії м'які вафельних виробів. Вони зроблені з борошном і води без
квашені додав. Я купив вже, щоб спробувати як заміна Нагнітачі хліб під час майбутніх пасху і знайшов
їх на смак штрафу, хоча не так добре, як я зробив це з арахісового масла.
Для того, щоб гарантувати, що вони є насправді те, що може бути замінений на хліб, я
телефонуватимуть на компанією, яка робить тортилії вафель понеділок.

Відносно гіркий трави: Є трави : низьким

вирощування аром

атичні рослини використовуються свіжі або сушені п
риправи, для його цілющими властивостями, або в па
рфумерії. Мудрець і розмарин є такі трави .
Питання повинен запитати: "Бог насправді стоятиме їсти хліб з гірким травами." Також можливе
від слова використовуються, що гіркий лікарські рослини використовуються на м'ясо, як приправа і не
хліба. Це не звучить як заповідь, але рецепт таким чином, щоб зробити хліб, і або м'ясо іншого
ароматна.
Існує можливість, що гіркий трави змішані з водою або якийсь бульйону, який хліб, потім,
змоченою в, як він отримує в Ісуса і апостоли під час Таємної Вечері, знову ж таки це з метою надання
їй смаку а не стільки як заповідь. Я бачу ці слова як рецепт і не заповідь.
Історично, причина хліб, будь то прісний або Нагнітачі хліб, порушується тому що короваю по
шматочку рукам між тих, що сидять на їжу, кожен знімаючи частина, що вони хочуть і потім проходить
зарплатні наступна людина.
Це не так, поки Ісус використав це як символізм його тіло, що вона досягла будь-який конотацій
релігійні чи духовні. За винятком, де це робиться під час Святе зібрання, вона все ще залишається в
зміст і на практиці, як це було так, як людина вперше зрозумів, як зробити хліба з пшениці і ячменю,
просто ще один спосіб сказати, вони сіли на вечірній час.

У ставленні до причастя: Я знайшов чотирьох або п'яти випадках де виникає слово
"Спілкування" в Біблії, жоден з яких повчити як це бути в поєднанні з порушення хліб під час
дотримання суботи.
Причастя визначається як:
1. Послуги, яке таїнство причастя.

2. Посвяченого хліба і вина отримали моляться н
а службі причастя.
3. Відчуття емоційні або духовної близькості.
4. відносини, особливо та, в якому щось спілкувал
ися або загальні .
Перші два визначення є результатом помилкових практики, створена і здійснюється Римської
церкви. Я називаю це помилкові практиці, тому що немає нічого в Писанні, де така послуга наказав або
дана інструкція. У цій службі виконанні Римської церкви і тримали в рамках деяких протестантською
традиції та звичаї це послуга виконано кожне неділю в рамках дотримання суботи.

Пам'ятайте: Римська церква є анти Христос і ці протестантських церков, що відокремилася
від Римської церкви, але зберегла багато анти Христос традиції і звичаї, також частиною антихрист
огляду особистості в книга одкровення Глава 17і посилання на блудниця жінка на червоні кольорові
звір і той факт, що ця жінка була матір'ю розпусти. Жінки є символічним анти Христос або Римської
церкви і дочок блудниця; також, будучи розпусти, є символічним протестантських церков, що
відокремилася від Римської церкви.
Те, що написано в Біблії, щодо спілкування можна знайти в що Paul повинен говорити про
причастя.
я говорити про те, мудреців; ye судити, що я говорю. Кубок з благословення, які ми
благословить, хіба це не причастя кров'ю Христа? Хліб, який ми порушуємо, хіба це не причастя тіла
Христа? Для нас те, що багато є один хліб і одне тіло: бо ми всі учасниками цього один хліб. Я
Коринтян 10:15-17
Поясніть мені, якщо ви можете, як спільність як звіщав Paul має нічого спільного з таїнство слід
дотримуватись під час щотижневі дотримання суботи.
Ісус творив порушення хліб у перший день і першого прийому їжі Пасху, як символічне
зображення таким чином, щоб скасувати вимогу жертвувати тварин, але досить, щоб пам'ятати пасху із
Єгипту і жертву Ісуса в новому, прийняти Ісуса Христа як новий Великодня і нового заповіту.

Немає вимоги, наведені в четвертої заповіді, якою говорять Бога, те, що будь-які необхідні
харчування або харчування. Коли Римська церква розпочато щотижневі причастя служби, це було в
прямій опозиції до істинного і правильний поклоніння Богу, як сам Бог прописано.
Ваше розуміння причастя представляє базується на помилкові вчення церкви в Римі, а не на те,
що Бог наказав або доручив.
Ви написали: Церква ранніх отців цитата з Didache і Писання. Ви повинні перевірити ці
речі. Замість того, щоб copping з "ви не знаєте цього, або ви не знаєте, що". Перш ніж ви
встановите думку, перевірте історії церкви до католиків. Там є багато там.
Ти не перший пункт історії отців Церкви і скажіть мені, що тому, що вони зробили це, або вони
зробили це, то це правильно, що ми також робити це чи що.
Апостол Іван вказує на те, що дух антихриста існували у той час, що Джон ще жили, цей час
задовго до створення Римської церкви.
У всіх писань апостолів, особливо в цих працях Paul, попередження дається від згубних вовки
які прагнуть істинна Віра забруднювати і привести тих, які хочуть наслідувати вчення Ісуса, щоб бути
витяг оману в оману в їх культу.
Існує тільки один Євангелія Божого і може існувати лише одна інтерпретація слово Боже, і це як
Бог доручив. Коли ви приймаєте інтерпретацій і практики, які не згодні з або які є прямим згодні з те,
що Бог має промовляв, потім ви не даєте поклоніння Бог створення, але помилкові Бога і помилкові
Євангеліє.
Ті, хто були батьки-засновники церкви Христа перестала бути Отці церкви Христа, як тільки
вони почав проповідувати Євангеліє, що було не відповідно до Божого слова або вчення Ісуса. Ці ж
Отці церкви може також розглядатися як Отці церкви в Римі, яка, звичайно, анти Христос.
Спілкування і щотижневі практика даючи причастя, є винаходом таких примхливий батьків. Я
знаю, що це, щоб бути правдою, тому що немає не команд, ні чи є будь-які інструкція книги пророків,
яка надає підтримку такої практики.
Як я вже говорив багато разів, "ви вірите і жити за слово Боже або ви цього не зробите."

