
PASSOVER 2020 - ÎNTREBĂRI DESPRE PAȘTE - PARTEA A DOUA

ÎNTREBARE: Ce ar trebui făcut în data de 14, unde spui că Paștele este
sacrificat? Este ca o zi de vineri de pregătire?
RĂSPUNS: La aceasta s-a răspuns în prima parte. Este ziua de
pregătire în care trebuie să pregătim Cina Domnului. Îi mulțumim lui
Dumnezeu pentru că El a permis să fie răstignit pentru noi în acea zi.

INTREBARE: Ce pot`i manca cu pâinea, salate?
RĂSPUNS: La aceasta s-a răspuns în prima parte.

ÎNTREBARE: Este necesar ca un copil care are aproape doi ani să
mănânce în fiecare zi acest aliment?
RĂSPUNS: Nu. Ceea ce mâncăm nu are o putere sfințitoare sau
protectoare. Trebuie să medităm asupra sensului și sa` ne dorim ca noi
să fim curați precum Hristos.

INTREBARE: Care este exact ziua de pregatire, 7 sau 8?
RĂSPUNS: 8.04.2020

ÎNTREBARE: Există studii sau cărți specifice care ar trebui făcute sau
citite în cursul acelei săptămâni?
RĂSPUNS: Cei 7 psalmi indicați de sora Daisy, Hristos Lumina Lumii
(Dorint`a Veacurilor), scenele finale. În data de 9.04, Sărbătoarea
Snopului de lega`nat, citim despre înviere și implicațiile acesteia. Restul
săptămânii citim despre ieșirea din Egipt, despre paralelismul cu timpul
nostru, legământul cu sacrificiu. Citiți Mărturiile. Studiat`i sanctuarul și
sa`rba`torile de primăvara` etc.

INTREBARE: Ierburile amare ar trebui consumate în fiecare zi la mese?
RĂSPUNS: Da, dar nu amestecate în gură cu alte alimente. Ar trebui
mestecate separat pentru a simți gustul amar și a ne aminti de
amărăciunea păcatului și amărăciunea pe care Hristos a simțit-o
începând cu Ghetsimani.

ÎNTREBARE: Sucul de struguri este mâncat și băut doar pe data de 14
sau se poate și în altă zi?
RĂSPUNS: Poate fi consumat în cursul săptămânii.

ÎNTREBARE: În cazul în care nu poți ieși zilnic a lua păpădie din cauza
situației pe care o avem acum, poți să o cumperi și să o păstrezi într-un
loc ra`coros și să consumi?
RĂSPUNS: Da.



ÎNTREBARE: Ar trebui să mănânci DOUĂ sau TREI mese în acele 7
zile?
RĂSPUNS: Trebuie să permitem minții să nu fie obosite din cauza
digestiei grele. Sărbătoarea este spirituală, mintea noastră trebuie să
aibă putere maximă de concentrare. Daniel, când a vrut să înțeleagă
profeția, a postit sau a mâncat foarte simplu, fără proteine și alimente
grase (nuci, semințe, leguminoase).

INTREBARE: Care sunt zilele celor doua servicii, de la 9 la 12 si de la 15
la 18?
RĂSPUNS: Prima zi și ultima zi a sărbătorii. Servicii divine speciale,
precum în timpul Sabatului. Dar altarele de dimineață și seară sunt
zilnice. Întrucât este o sărbătoare sacră, să dedicăm timp studiului
împreună. Vă recomandăm să vă amintiți de pionierii nos`tri care, atunci
când se întâlneau în adunările de taba`ra` la țară, sta`teau ca``te o lună
și în fiecare zi studiau toată ziua împreună. Astfel au fost descoperite
nestematele adevărului pe care le-am moștenit. În același mod, cu
aceeași râvnă și sacrificiu, trebuie să continuăm munca de căutare a
prețioaselor nestemate ale adevărului.

ÎNTREBARE: Mulțumesc frate Doru, putem munci în perioada 10 - 14
aprilie?
RĂSPUNS: Primele și ultimele zile sunt păstrate ca Sabat săptămânal.
Zilele dintre ele sunt sărbători sacre, Domnul este prezent. Studiați ce i-a
spus Isus Martei când El a fost acolo, împărtășind Cuvântul. Îl putem
ignora pe Hristos ca sa` ne facem treburile pământene? Doar treburile
mici sunt permise pentru buna desfășurare a sărbătorii: gătirea dacă nu
există mâncare, spălarea vaselor folosite în sărbătoare, spa`latul rufelor
(cei care nu au prea multe haine) etc.

ÎNTREBARE: În document se spune că femeile ar trebui să-și acopere
capul. Ce inseamna asta? Ar trebui să fie acoperit cu un voal?
RĂSPUNS: Capul acoperit fără respect în minte nu va fi suficient.
Surorile ar trebui să înțeleagă că din cauza păcatului și din cauza` ca`
păcatul a intrat prin Eva, surorile au fost făcute un vas mai slab. Ele sunt
în siguranță doar sub stăpânire voluntară, stăpânirea părinților sau
stăpânirea soțului (credincios al adevărului).
În Biblie, Noul Testament vorbește despre acest lucru. O soră supusă,
conștientă de starea ei mai slabă în fața inamicului, își va arăta
întotdeauna supunerea în exterior. În Sabat, în timpul slujbelor de cult și
în afara lor, în sfintele sărbători, în slujbele zilnice, în fiecare rugăciune,
chiar și în rugăciunea personală unde nimeni nu o privește, își va acoperi



capul înaintea îngerilor și înaintea lui Dumnezeu. În timpul serviciilor ea
nu va vorbi fără ca mai întâi să ceară permisiune. Dacă nu este
căsătorită și nici nu are părinți, trebuie să arate supunere părinților
spirituali și respect față de Dumnezeu și de îngeri, acoperindu-și capul în
ocazii sacre.


