
ÎNTREBARE:
În "riturile de puritate sau impuritate " am văzut că femeia în menstruația
ei este necurată, nu trebuie să fie atinsă, nu trebuie să intre în locul sfânt
(sau să nu atingă cărțile sfinte), trebuie ținută departe de tabără pentru
că este necurată. În "Amplificarea celor 613 statute", la nr. 28, se spune
că trebuie să se abțină și de la a intra în locul de închinare. Ce trebuie să
facă femeia în acest moment, astăzi? Explicați-ne mai multe despre
acest lucru, vă rog.

RĂSPUNS:
Femeia trebuie să se îngrijească de igiena ei și să se păstreze curată în
timpul fluxului menstrual, iar a doua zi, după baia de curățire, să ceară
iertare și curățire în sângele lui Hristos și va fi curată în fața lui
Dumnezeu. În timpul zilelor de necurăție să nu se atingă de lucrurile
sfinte până a doua zi după ce se termină necurăția ei. (Leviticul 15:19-
27) "Toți aceștia să se abțină de la intrarea în locul Meu de închinare.....
și oricine va intra în contact cu acesta în decurs de o zi înainte de
oficiere, nu-l voi accepta."

Dragii mei, nu se spune nicăieri ceea ce spuneți voi că "ea trebuie
scoasă din tabără pentru că este necurată". Doar că nu trebuie să fie
atinsă de cei care vor intra în sanctuar și în bucătărie. În statutele
originale, atât în ampliere, cât și în cele pe care le-am făcut eu, se
spune: "să nu se atingă de lucrurile sfinte" și "toți aceștia să se abțină de
la intrarea în locul Meu de închinare". De asemenea, se spune "cel care
vine în contact cu ACEASTA"....
În această perioadă, este mai bine ca mama să lucreze în agricultură și
să lase gătitul în seama soțului ei. Copiii mici, care inevitabil vor atinge
mama, vor rămâne cu mama și ea va avea grijă să nu-i lase să iasă
afară și să atingă soțul ei sau orice altă persoană curată din tabără.

Ce este "ACEASTA"?
"ACEASTA" este necurăția, sângele mort al femeilor, puroiul care iese în
fluxuri din rănile infectate, sau alte boli care fac ca trupul să lase să iasă
o anumită necurăție. Sângele, morții, lepra sau orice boală infecțioasă
care ar putea afecta pe alții, chiar și numai din cauza bacteriilor care ies,
erau tratate la fel, persoana trebuia să aștepte în casa sa, fără să se
întâlnească cu alții, iar după ce curgerea infecției sau contaminării sale
se oprea, trebuia să aștepte 7 zile, iar a opta, dacă în aceste 7 zile nu
începea din nou curgerea, era declarat sănătos de boala sa și trebuia să
ceară iertare lui Dumnezeu pentru boala sa care este contrară
caracterului lui Dumnezeu. Citiți statutele și veți înțelege, citiți și
explicațiile pe care le-am dat la acestea, dar citiți cu atenție. NU adăugați
pentru că veți interpreta greșit. 



"Nu atingeți nimic mort, fie că este vorba de oameni sau animale", se
spune la început. Sângele menstrual este mort, puroiul este format din
celule limfatice moarte plus infecția etc. Orice animal mort care începe
să se corupă este o sursă de infecție pentru alții și ar însemna să încalc
statutul "iubește-ți aproapele" dacă mă îmbolnăvesc și îl infectez. În plus,
când ating sângele sau puroiul, acesta intră în piele prin pori. O simplă
spălare nu este suficientă. De aceea este necesar să așteptați o zi,
pentru ca pielea să transpire și să elimine aceste bacterii dăunătoare. Nu
putem atinge un obiect sfânt (cum ar fi Biblia, cartea de imnuri, cărțile
EW etc.) după ce am atins cu mâna noastră sângele unui mort. În ochii
lui Dumnezeu, sângele ne-a contaminat și trebuie să ne spălăm și să
așteptăm o zi pentru a fi curați.
Există însă un alt tip de contaminare, cea a unei persoane moarte, care
se face prin aerul infectat de un tip de bacterii foarte dăunătoare,
specifice corpului în descompunere. Acestea pătrund în tot ceea ce are
pori prin care intră aerul. De aceea ar trebui să curețe totul în casă timp
de 7 zile și să aștepte ca acele bacterii să fie eliminate din casa în care a
fost un cadavru. Știm cu toții că există un miros specific. În acea
perioadă nu ne atingem de Biblie, nu intrăm în sanctuar.

Așadar, femeia în perioada menstruală nu trebuie "îndepărtată din
tabără", așa cum ați scris. Nimeni nu a spus acest lucru. Ea va rămâne
acasă, făcând lucrurile cu grijă pentru a nu contamina pe alții cu mâinile
care au atins sângele. Ar fi foarte bine să purtați mănuși. Dacă mâinile
tale au atins sângele conașilor, poartă mănuși sau nu prepara mâncare
și nu-ți atinge soțul cu mâinile, pentru ca el să poată oficia serviciul
religios. Altfel, va fi necurat o zi. El va avea unele dintre acele lucruri
invizibile pe care noi nu le vedem, dar pe care Dumnezeu nu vrea să
intre în contact cu lucrurile Sale sfinte.

În 2021 DOMNUL a răspuns clarificând acest lucru, cu aceste Cuvinte:

Instrucțiuni suplimentare pentru celebrarea Sărbătorii Paștelui CELUI
VEȘNIC.
Alte instrucțiuni de la Cel ETERN.
Preaiubiților pe când îmi revărsam inima către CEL ETERN în legătură
cu cazurile care ne-au fost prezentate despre zilele solemne și femeia
care are menstruația și dacă ea ar trebui sau nu să țină în mâini
cuvintele sacre ale CELUI ETERN, unii au sugerat folosirea tehnologiei
sau a dispozitivelor electronice pentru a nu atinge paginile sacre în acele
zile, iar alții pur și simplu să nu facă acest lucru în acele zile. CEL
VEȘNIC a văzut sinceritatea reală a turmei SALE credincioase, frica și
respectul sfințeniei SALE în acest moment și CEL VEȘNIC a răspuns, iar



eu împărtășesc aici cu adunarea CELUI VEȘNIC înțelepciunea și voința
SA.
CEL ETERN spune astfel:
"Am mulți copii care nu au acces decât la strictul necesar, iar tehnologia
este pentru ei un lux inaccesibil, aceștia iubesc cuvintele Mele și
cuvântul Meu nu trebuie să fie restricționat pentru oricine dorește să îl
aibă. Cunosc perioada femeilor și le cunosc impuritățile, așa că își vor
pune mănuși pe mâini și astfel vor citi Cuvintele Mele în timpul
menstruației. Se vor spăla pe mâini cu apă curgătoare și își vor pune
mânuși curate de fiecare dată când vor atinge cuvintele Mele. Pe fustele
lor vor pune o pânză cu 4 pliuri pentru a țină acolo cuvintele Mele și nu
vor pune cuvintele Mele pe patul lor sau pe scaunul lor în aceste zile ale
lunii, ca să poată continua să se hrănească de la Izvorul apelor vii.
Nimeni să nu disprețuiască femeia în timpul menstruației, ci să o ajute în
relația ei cu Mine în această perioadă. Fiți buni unii cu alții așa cum Eu și
Tatăl Meu în ceruri suntem buni cu fiecare dintre voi. Dar femeia aceasta
care are menstruația nu va intra în sanctuarul Meu până când nu se va
împlini timpul ei; atunci se va spăla cu apă curgătoare, își va schimba
hainele și, după 24 de ore de la terminarea menstruației, va putea intra
în sanctuarul Meu."
Astfel a spus CEL VEȘNIC:
"Mamele cu copii (sau) care alăptează și care sunt în perioada
menstruală în zilele solemne (sărbători, luni noi și sabate) trebuie să stea
deoparte de adunare. Ele îi vor instrui pe micuții lor în acele zile și vor
ține în înalt Cuvântul Meu, astfel încât să nu fie atins de cei mici, pentru
ca Cuvântul Meu să nu fie contaminat cu impurități. Micuții care dorm cu
mamele lor în zilele de menstruație, la sfârșitul acestei perioade,
amândoi vor fi spălați cu apă curgătoare și își vor schimba hainele și
hainele de pe patul lor și vor fi curați după 24 de ore după ce se vor fi
terminat impuritățile, ca să poată fi în adunarea Mea. Femeia care, la
sărbătoarea mea solemnă de Paște, se află în perioada menstruală, să
separe pâinea și sucul de viță de vie și o doamnă să i le aducă atunci
când preotul care oficiază se roagă pentru ele. Aceasta, fiind în afara
locului de adunare și dacă este o femeie care își va alăpta copilul, va
rămâne în camera ei și acolo va merge dama care servește pâinea și
sucul de viță și o va aduce în camera ei și aceasta va fi intermediară
între femeia cu menstruaţie și adunare, astfel încât atunci când se va
ridica rugăciunea pentru pâine și sucul de viţă să strige doamnei retrase
și să poată gusta din pâinea Mea și din sucul Meu de viță. Doamna care
strigă la femeia care are menstruație să ia cu ea pâinea și sucul de viță
de vie și, la ușa femeii care este retrasă în camera ei, îi va ține companie
și aceasta să servească acolo din pâinea Mea și sucul Meu de viță de
vie. Prin aceasta va cunoaște poporul Meu că Eu sunt Sfânt și că
locuiesc în sfințenie și în inima smerită. Voi vedeți ceea ce se vede, dar



Eu văd ceea ce voi nu vedeți, și aceasta de asemenea judec cu
dreptate. De aceea, fiți perfecți, pentru că Eu sunt perfect. Căci ÎMI
pregătesc un popor sfânt, pentru ca lumea să recunoască faptul că
există un singur Dumnezeu Suveran peste toate lucrurile. Staţi liniştiţi și
gustați și vedeți puterea Mea în oricine va invoca numele Meu cu mâinile
curate înaintea Mea".
Cuvinte credincioase și adevărate ale CELUI VEȘNIC pentru fiecare
dintre voi. Fie ca CEL VEȘNIC să ne binecuvânteze!

*******

ÎNTREBARE:
Este un statut care spune că oricine se atinge de trupul unui animal mort
va fi necurat. Aici, în tabără, avem o pisicuță. Uneori vânează șoareci și
animale mici, dar ne-am întrebat în tabără dacă, atingându-l ocazional,
nu cumva am fi și noi necurați din cauza a ceea ce a mâncat pisoiul?

RĂSPUNS:
Doar atingerea cadavrului unui animal necurat spurcă.
"Oricine se va atinge de cadavrul unui animal necurat va fi necurat până
seara. Să-și schimbe hainele pe care le-a purtat și să le spele." (Leviticul
11:23-32)

Dar nu putem atinge Bibliile, cărțile de imnuri sau alte cărți inspirate cu
mâini necurate, din respect pentru Dumnezeu. Să ne spălăm mai întâi pe
mâini. Iar dacă ne-am atins de sânge mort sau de un animal mort, nu ne
vom putea atinge de lucruri sfinte cu acele mâini murdare timp de o zi,
chiar dacă le vom spăla imediat.
Dar dacă folosim mănuși pentru a ridica un animal mort, nu suntem
contaminați. Sau putem folosi o lopată.

*******

ÎNTREBARE:
În zilele de sâmbătă săptămânale, ca mâine, putem face baie?
Zilele trecute am ascultat o înregistrare audio cu dumneavoastră și
vorbeați despre ziua în care se poartă saci, dacă putem face baie, dar
mă gândeam la asta, deci Sabatul, în Sabatul săptămânal nu ar trebui să
facem baie?

RĂSPUNS:
Nu. Ellen White afirmă clar că baia și orice altceva trebuie făcute înainte
de Sabat. Există și excepții de la această regulă. De exemplu, atunci
când cineva trebuie să predice în public și este foarte cald și a transpirat



după slujba de dimineață, de exemplu, pentru a merge din nou, ar trebui
să facă un duș rapid pentru a îndepărta transpirația, PENTRU A NU
DERANJA FRAȚII ȘI A NU ÎMPIEDICA CUVÂNTUL. De asemenea,
pentru cei care nu predică, dar trebuie să meargă în incinta unei case,
nu în aer liber, ci înăuntru, iar acolo este căldură mare și se transpiră
mult, atunci trebuie să înlăture orice motiv de poticnire și de disconfort
pentru aproapele său. Dar Dumnezeu va accepta doar MOTIVAȚII
SFINTE NU EGOISTE. Nu se poate face un duș doar pentru propriul
confort și plăcere. Biblia nu spune că ar trebui să căutăm confort și
plăcere în orice. Fiecare act egoist va fi înregistrat ca păcat. Dar când
scopul meu este să nu-l fac să sufere, să nu-l deranjez pe aproapele
meu cu mirosul meu urât, atunci sunt îndreptățit înaintea lui Dumnezeu
să mă spăl, dar nu așa cum fac de obicei, ci să mă spăl repede, fără să
caut nici relaxare, nici vreo plăcere egoistă în a mă spăla. Trebuie să fie
un act făcut din necesitate.
Ziua de sac NU a fost declarată zi fără muncă. Era o zi în care puteam
să facem un duș dacă aveam nevoie, dar întreaga zi era dedicată
îmbrăcării în sac și suferinței fizice și psihice pentru a ne ruga eficient.

*******
ÎNTREBARE:
Fraților, ieri a murit un domn în vârstă și mai mulți au atins trupul,
întrebarea lui este cum ar fi fost purificarea?
Fraților, am fost informați că fratele a murit în urma unui atac cerebral și
nu a unei boli contagioase sau infecțioase.

RĂSPUNS:
Oricine intră în camera în care se află un mort, timp de șapte zile este
necurat (contaminat cu acele bacterii). El nu poate atinge obiecte sacre
timp de șapte zile și nici nu poate participa la slujbele de cult. (Numeri
19:14,15,22)
Cel care a atins un mort trebuie să se purifice timp de șapte zile de orice
bacterie, spălând toate hainele pe care le-a purtat, spălându-se pe sine
și trecând obiectele pe care le-a atins prin foc, iar pe cele care nu rezistă
la foc, trecându-le prin apă. (Numeri 31:19-24)

Persoana care asistă pur și simplu, FĂRĂ SĂ ATINGĂ ȘI FĂRĂ SĂ
INTRE în camera în care se află mortul, va fi necurată timp de 24 de ore
dacă se spală acolo și își spală hainele folosite.
Persoana care participă FĂRĂ A ATINGE, DAR STĂ ÎNĂUNTRU, are
nevoie de cele șapte zile de purificare.
Oamenii care au atins morții, fie că au fost afară sau înăuntru, au nevoie
de 7 zile de purificare.



Pentru casa mortului, trebuie ca timp de 7 zile după îngroparea mortului,
să cureți, așa cum este scris, obiectele care au fost în spațiul închis în
care a fost mortul.
Focul omoară bacteriile, iar apa curăță, dar cu mai puțină putere decât
focul. Scopul acestui statut este ca să nu existe ulterior boli din cauza
bacteriilor din morți, care sunt un tip special de bacterii, foarte
dăunătoare.
Nu contează dacă a murit fără boală. Purificarea se face în același mod.
Numai în cazul în care se ating ANIMALE moarte, purificarea durează 24
de ore. Dar, în cazul atingerii oamenilor, este vorba de bacterii mai
periculoase și durează șapte zile...
Cunoaștem cu toții mirosul unei case în care a fost o persoană moartă.
Acest miros este dat de bacteriile rele, foarte rele, existente. Acea casă
trebuie curățată până când mirosul dispare. Și chiar dacă persoana
moartă este atinsă în primele ore, când nu există miros, Cuvântul, după
părerea mea, ne cere să facem această purificare. Nu este un păcat să
ajuți și să atingi un mort din necesitate, dar este un păcat să nu te purifici
complet de acele bacterii rele. Iar acest proces durează 7 zile. Se pare
că în 7 zile aceste bacterii mor, așa pare să se înțeleagă din Cuvântul lui
Dumnezeu.
Binecuvântări!

*******
ÎNTREBARE:
Bună. Dumnezeu să te binecuvânteze foarte mult și pe tine și pe ai tăi.
Fratele meu, explică-mi ce să fac când am menstruație dacă nu am pe
nimeni care să-mi citească Cuvântul sau lucruri sfinte. Spune-mi, pot citi
pe telefonul mobil cărțile? La mine în casă ne adunăm să facem culturile.
Nu am ieșit pentru cult, dar a fost ceva ce nu a fost explicat și am făcut-
o. Este greșit că am făcut-o? Le-am spus deja când se întâmplă din nou
să ne întâlnim în alt loc.

RĂSPUNS:
Purtați mănuși de cauciuc atunci când atingeți orice lucru dacă nu doriți
să îl spălați mai târziu, chiar și telefonul mobil. Mânușile de cauciuc se
pun după ce ieșiți din baie. Dacă atingeți deja obiecte cu mâna, ar trebui
să le dezinfectați, să le spălați sau să le ștergeți cu alcool, dacă este
vorba de telefonul mobil.
Bineînțeles că puteți citi Cuvântul. În această perioadă, surorile ar trebui
să încerce să nu vorbească prea mult, pentru că mintea, gândurile sunt
afectate. Faceți-vă treaba cu credincioșie, dar fiți atente la ieșiri, adică la
cuvintele voastre.

*******



ÎNTREBARE:
Bună ziua, binecuvântări!
Frate când o femeie are menstruație trebuie să aștepte cele 7 zile.
Și spuneți-mi cum să fac curățirea în ziua a 8-a. Am nevoie de acest
răspuns până mâine, dacă se poate. Scuze.

RĂSPUNS:
Răspunsul se află în statut.
Trebuie să adaug ceva la următorul răspuns:
Ce este "ACEASTA"?
"ACEASTA" este necurăția, sângele mort al femeilor, puroiul care iese în
fluxuri din rănile infectate, sau alte boli care fac ca trupul să lase să iasă
o anumită necurăție. Sângele, morții, lepra sau orice boală infecțioasă
care ar putea afecta pe alții, chiar și numai din cauza bacteriilor care ies,
erau tratate la fel, persoana trebuia să aștepte în casa sa, fără să se
întâlnească cu alții, iar după ce curgerea infecției sau contaminării sale
se oprea, trebuia să aștepte 7 zile, iar a opta, dacă în aceste 7 zile nu
începea din nou curgerea, era declarat sănătos de boala sa și trebuia să
ceară iertare lui Dumnezeu pentru boala sa care este contrară
caracterului lui Dumnezeu. 

Curățirea nu poate fi făcută în Sabat. Este o baie prin scufundare pentru
cei care pot, însoțită de o rugăciune prin care se invocă purificarea
sângelui lui Hristos.
Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
Este un păcat să porți pantaloni scurți?
Puteți să-mi dați un text biblic în care să pot explica acest lucru
oamenilor. Binecuvântări.

RĂSPUNS:
Isaia 6:2 Deasupra lui erau serafimi; fiecare avea șase aripi; cu două își
acopereau fețele, cu două își acopereau picioarele, și cu două zburau.

Ioan 21:7 Atunci ucenicul acela, pe care-l iubea Isus, a zis lui Petru:
"Este Domnul. Simon Petru, când a auzit că este Domnul, și-a pus haina
de pescar, pentru că era gol, și a intrat în mare.

Petru nu era deloc gol, era "în pantaloni scurți," avea goliciunea lui
îmbrăcată, dar Dumnezeul nostru are în caracterul Său MODESTIE sau



RUȘINE. Chiar și bărbații cu bărbații și femeile cu femeile nu este demn
și decent să fie cu corpul gol (picioare, trunchi, umeri, piept).
Remarcăm învățătura lăsată de Domnul între rândurile acestei povestiri.
Petru se simțea abandonat de Hristos din cauza trădării sale și, deși
cunoștea modul de viață al lui Hristos, în acea noapte s-a dezbrăcat în
timp ce se afla cu ceilalți ucenici. A îngăduit Dumnezeu acest lucru? Nu.
Ioan i-a spus doar "Este Domnul", iar Petru și-a amintit că nu Îl văzuse
niciodată pe Hristos dezbrăcat înainte de oameni ȘI S-A ÎMBRĂCAT ȘI
S-A ARUNCAT ÎN MARE. În această lume ar fi total ilogic și periculos
ca, în loc să te dezbraci pentru a înota, să te îmbraci. Dar Petru și-a
asumat acest risc și s-a pregătit să înoate, îmbrăcându-se. De ce?
PENTRU CĂ NU SE PUTEA ÎNFĂȚIȘA GOL ÎN FAȚA LUI ISUS ȘI
PENTRU CĂ ȘI ÎNAINTE DE A SE ÎNFĂȚIȘA ÎN FAȚA LUI ISUS, FIIND
ÎN BARCĂ CU UCENICII, DAR AUZIND CĂ ISUS L-A VĂZUT DE PE
MAL ȘI CĂ NU FUSESE ABANDONAT DE DUMNEZEU, ȘI-A
REVENIT, S-A CĂIT DE ABANDONAREA CARACTERULUI LUI
CRISTOS ȘI S-A ÎMBRĂCAT ÎN FAȚA UCENICILOR (PENTRU CĂ
PUTEA SĂ ÎNOATE GOL ȘI SĂ SE ÎMBRACE CÂND A IEȘIT DIN APĂ,
DAR A FĂCUT-O IMEDIAT CE A AUZIT CĂ "ERA ISUS").
Vă invit să învățați această lecție pentru că multe rele și păcate le putem
evita dacă ne acoperim vasul în fața semenilor noștri. Chiar și păcate de
neiertat, căci, fiind o piedică pentru cineva, ispitindu-l să poftească la
trupul nostru, ne facem vinovați de păcatul lui mintal fără să știm. Și,
neștiind acest lucru, nu vom putea mărturisi acel păcat și acel păcat
devine pentru noi un păcat de neiertat.

Să ne amintim și de omul demonizat din Gadara, care era gol. Lecția de
aici este că, cu cât suntem mai departe de Dumnezeu, cu atât mai
dezbrăcat va fi trupul nostru, așa cum Ellen White spune că exteriorul
unei persoane vorbește despre starea sa spirituală.

Mi-aș dori ca mica turmă să înțeleagă această chestiune. Vă las cu un
ultim cuvânt.

Matei 18:6-10: "Dar oricine va poticni pe unul dintre aceşti micuţi care
cred în mine, ar fi mai bine pentru el să i se atârne de gât o piatră de
moară şi să fie înecat în adâncul mării. Vai lumii din cauza poticnirilor!
Fiindcă poticniri trebuie să vină; dar vai acelui om prin care vine
poticnirea. De aceea dacă mâna ta sau piciorul tău te poticneşte, taie-le
şi aruncă- le de la tine; este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop
sau ciung, decât având două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în
focul veşnic. Şi dacă ochiul tău te poticneşte, scoate-l şi aruncă- l de la
tine; este mai bine pentru tine să intri în viaţă cu un ochi, decât având doi
ochi, să fii aruncat în focul iadului. Fiţi atenţi să nu dispreţuiţi pe niciunul



dintre aceşti micuţi; fiindcă vă spun că: În cer, îngerii lor văd totdeauna
faţa Tatălui meu care este în cer."

Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
ÎN ACEA PERIOADĂ SĂ NU ATINGEM BIBLIA, SĂ NU INTRĂM ÎN
SANCTUAR?..... NU INTRĂM ÎN SANCTUAR ATUNCI CÂND SUNTEM
NECURAȚI PENTRU CĂ ATINGEM SAU PENTRU CĂ SUNTEM CU
FLUXUL?

RĂSPUNS:
Este vorba de 7 zile în plus pentru boală, pentru că atunci când
menstruația durează mai mult de 7 zile atunci este vorba de o boală.
Abia apoi se adaugă cele 7 zile după ce se oprește fluxul.
În cazul menstruației normale, este vorba de zilele de menstruație plus o
zi.

- Femeia se va îngriji de igiena ei și se va păstra curată în timpul fluxului
menstrual, iar a doua zi, după baia de curățire, va cere iertare și curățire
în sângele lui Hristos și va fi curată în fața lui Dumnezeu. În timpul zilelor
de necurăție să nu se atingă de lucrurile sfinte până a doua zi după ce
se termină necurăția ei. (Leviticul 15:19-27)
- Femeia căreia i se va prelungi menstruația și care bănuiește o boală de
scurgere, să se despartă de lucrurile sfinte 7 zile după ce i s-a oprit
scurgerea, iar în ziua a 8-a, dacă boala de scurgere nu a revenit în
aceste 7 zile, să ceară iertare și curățire în sângele lui Cristos și să fie
curată și sigură că boala ei s-a vindecat și va fi curată în fața lui
Dumnezeu. (Leviticul 15:25, 28 + 13:5)

Numai în caz de sângerare prelungită adăugați încă 7 zile după
încetarea sângerării.
În cazul menstruației normale, a doua zi după încetarea sângerării,
femeia este curățată, făcându-și rugăciunea de iertare și purificare.

Personal, am recomandat folosirea mănușilor, pentru a nu exista contact
cu sângele mort. (De asemenea, trebuie evitat contactul cu puroiul).
Ca o regulă generală: atunci când există contact cu sânge sau cu un
animal mort, 24 de ore persoana este contaminată cu aceste bacterii rele
și nu poate atinge lucrurile sfinte sau intra în sanctuar. Dar dacă se
poartă mănuși și nu există contact cu pielea, atunci nu există
contaminare.



Nu poți se poate atinge sângele mort și în aceeași zi să se atingă Biblia
sau cartea de imnuri sau vreo carte inspirată sau vreun lucru sfânt, chiar
dacă o speli de 10 ori cu săpun. Singura soluție este evitarea contactului
prin purtarea de mănuși. Aceasta este o opinie personală până când
Domnul va clarifica mai mult această chestiune. Dar fiecare lege a lui
Dumnezeu are un scop, un de ce. Cred, de asemenea, că femeia în
obiceiul ei să nu vorbească, să nu se roage în adunare. Ea participă pur
și simplu pentru a fi binecuvântată. Pacea lui Cristos să fie cu toți
credincioșii!

*******

ÎNTREBARE: PUTEM PREDICA ATUNCI CÂND SUNTEM ÎN
"OBICEIUL FEMEILOR", DACĂ NU NE-AM SPURCAT CU "SÂNGE
MORT"?

RĂSPUNS: VĂ SFĂTUIESC SĂ NU PREDICAȚI, SĂ NU VĂ RUGAȚI ȘI
SĂ NU VORBIȚI ÎN CONGREGAȚIE ÎN TIMPUL IMPURITĂȚII, PENTRU
CĂ NU ESTE VORBA DOAR DE UN LUCRU FIZIC, CI ȘI DE UN
LUCRU PSIHIC. SURORILE ÎN OBICEIUL LOR AU O MINTE
AFECTATĂ. DE ACEEA NU POT EXISTA SURORI ÎN POZIȚII DE
CONDUCERE, CUM AR FI CEA DE PREZBITERI, DEOARECE
ACESTEA TREBUIE SĂ SE CONFRUNTE CU O LUPTĂ PSIHICĂ
PUTERNICĂ ÎN FIECARE LUNĂ.
ACESTA ESTE MOTIVUL PENTRU CARE DOMNUL LE INTERZISESE
SURORILOR SĂ SE ÎNTÂLNEASCĂ CU CONGREGAȚIA. DAR ÎN
NOUL TESTAMENT ÎL GĂSIM PE PAVEL INTERZICÂNDU-LE
SURORILOR SĂ VORBEASCĂ ÎN ADUNARE. ÎN ALTĂ PARTE, EL
ÎNSUȘI SPUNE CĂ FEMEILE AR TREBUI SĂ SE ROAGE SAU SĂ
PROFEȚEASCĂ PURTÂND VĂLUL SAU CU CAPUL ACOPERIT.
ACEASTA ÎNSEAMNĂ CĂ SURORILE POT VORBI ÎN ADUNARE CU
PERMISIUNEA BĂTRÂNILOR ȘI, ASTFEL, INTERDICȚIA LUI PAVEL,
ACEEA CA SURORILE SĂ NU VORBEASCĂ ÎN ADUNĂRI, TREBUIE
ÎNȚELEASĂ CĂ, POTRIVIT OBICEIULUI EI DE FEMEIE, EA NU
TREBUIE SĂ VORBEASCĂ, CI SĂ PARTICIPE ÎN LINIȘTE LA
ASCULTARE.
Pacea să vă fie înmulțită în Cristos!

*******

ÎNTREBARE:
Bună ziua frate, binecuvântări! Am această întrebare și aș vrea să îmi
explici cu privire la menstruația lunară a soției. Statutele spun că nu



trebuie să ne atingem de nimic sacru când suntem în această situație,
dar îți pun această întrebare în cazul în care soția are un soț neconvertit
și locuiesc singuri și el nu vrea să citească Biblia și alte cărți pentru că
lucrează sau pentru că nu vrea să o facă, ce ne sugerezi să facem? În
alt caz, dacă soțul este creștin și trebuie să iasă și să o lase pe soție
singură și nu are pe nimeni care să-i citească Biblia în acel moment,
pentru că depinde de el, așa cum spune statutul, ce ar trebui să fac?
Sunt îngrijorată și nu vreau să încalc legea Dumnezeului meu. M-am
văzut acum câteva zile în această stare, simțeam dorința de a studia,
pentru că îmi fac zilnic devoțiunea de dimineață, devoțiunea de seară, și
nu puteam să o fac pentru că soțul meu nu era acasă. Frate, ce-mi
sugerezi să fac când mi se întâmplă acest lucru? Mulțumesc, iar
Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă păzească mereu!

RĂSPUNS:
Dragă soră. Aici am stabilit deocamdată, până la o mai bună înțelegere,
că surorile, în aceste zile personale, poartă mănuși de cauciuc din
acelea subțiri, ca să nu atingă ceva cu mâna. Așa că surorile de aici pot
citi, dacă au grijă, cu mențiunea că sunt sfaturi și fiecare soră decide
dacă preferă să stea total separată sau vrea să poarte mănuși. În aceste
perioade, am stabilit că surorile, în adunare, în rugăciuni etc., nu
vorbesc, ci doar asistă, realizând că această stare le afectează și
mintea.
De asemenea, în timpul săptămânii, închinarea poate fi făcută undeva
afară, nu în sanctuarul dedicat.
Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
Frate, pacea lui Dumnezeu să fie cu tine și cu ai tăi. Frate, am o
întrebare pe care vreau să mi-o clarificați dacă la serviciile de închinare
trebuie să purtați pantofi închiși din porunca lui Dumnezeu sau puteți
purta și sandale în cazul femeilor. Am avut o întâlnire cu acest subiect și
ceea ce i-am explicat a fost că atunci când Domnul a venit pe pământ a
purtat sandale la fel ca și oamenii de atunci, și ei bine, nu am căzut de
acord eu și cu sora. Acum spuneți-mi dumneavoastră care ați studiat un
pic mai mult dacă este corect sau nu. În aceste tabere sunt mulți oameni
extremiști care îi fac pe ceilalți să se simtă prost. Îmi pare rău că vă
deranjez. Dumnezeu să vă binecuvânteze foarte mult!

RĂSPUNS:
Prin Ellen White, Dumnezeu ne spune că singurul lucru care poate fi
văzut din picioare este de cel mult 20 de centimetri, de la pământ în sus,



adică picioarele. Orice altceva mai mult decât atât este păcat. Atât
pentru bărbați, cât și pentru femei. Dacă lași să se vadă mai mult decât
atât, te faci vinovat de încălcarea poruncii a șasea.
Subiectul purtării pantofilor închiși sau a sandalelor este primul de care
am auzit și înțeleg că dușmanul a stârnit fanatism în rândul poporului.
În ceea ce privește pantofii sau sandalele, ceea ce trebuie avut în vedere
este ca acestea să nu aibă tocuri, să nu atragă atenția prin ornamente
sau culori. Acestea ar trebui să fie întunecate. Dacă te închini într-o casă
sau într-o cameră din tabere, poți purta șlapi și apoi să intri în cameră în
șosete. Nu există așa ceva precum purtarea de pantofi. Mai degrabă,
Biblia ne învață să ne descălțăm în fața lui Dumnezeu. Ellen White
vorbea despre pantofi când venea vorba de a intra în congregațiile din
oraș, unde trebuie să intri încălțat. Dar surorile nu erau obligate să
poarte pantofi închiși.
Picioarele, ca și mâinile și fața, nu sunt obiecte de atracție între bărbați și
femei. Să ne ferim de fanatism.
Binecuvântări!

***

ÎNTREBARE:
De asemenea. În ce zi a sărbătorit Paștele cu ucenicii săi? În Luca 22:7-
15, comparați cu Luca 24:54, El sărbătorește Paștele, se presupune că
la aceeași dată la care îl sărbătoreau evreii. Cum se face că aflăm că
Ioan 19:14 a fost înaintea lui Pilat și a evreilor care se pregăteau pentru
Paște? Iar Isus îl luase deja Ioan 18:28,29. S-ar putea ca Isus să fi luat
Paștele într-o altă zi decât cea de Paște? Vă mulțumesc pentru
răspunsul dumneavoastră bun și oportun. Domnul meu să vă
binecuvânteze!

RĂSPUNS:
EGW ne spune că Isus a sărbătorit Paștele cu o zi mai devreme, evident
pentru că nu avea să poată sărbători Paștele la timpul stabilit. Domnul a
luat această cină mai degrabă pentru a face transferul de la Paștele
Egiptului la Paștele lui Cristos sau la Paștele creștin, care este Cina
Domnului. A luat Paștele în acea noapte și apoi a luat Cina, lăsând
carnea deoparte și instituind ritul creștin.
Nu era un sacrilegiu să iei Paștele în afara timpului său. Dumnezeu nu
este la fel de rigid ca noi. El va judeca totul în funcție de motivație, iar
Domnul a avut motivația că nu putea fi în viață în ziua stabilită pentru
Paște.
Amintiți-vă și de povestea lui Iosua, povestea celui de-al doilea Paște.
Deși nu fusese specificat un al doilea Paște, Dumnezeu a modificat
statutul Său și a permis celor care nu puteau participa să ia Paștele o



lună mai târziu, pentru o MOTIVAȚIE CORECTĂ. Deci, de ce nu ar fi
putut Domnul să ia Paștele în afara timpului Său, dacă acest lucru se
întâmplase de mai multe ori înainte?
Dragi frați, vă invit să ieșim din prejudecățile noastre, pentru că
"prejudecățile au fost cele care i-au dus pe farisei și pe preoți în rătăcire"
pe vremea lui Isus, spune EGW.
Fie ca Cel Etern să ne deschidă mințile. Binecuvântări!

***

ÎNTREBARE:
Binecuvântări frate, îți mulțumesc pentru acest studiu amplu. Dar nu mi-a
fost clar de ce nu putem sărbători data lunii noi în ziua în care lumina
lunii noi este percepută în locurile noastre, ci în funcție de New York?

RĂSPUNS:
Este la fel peste tot în lume, cu o foarte mică diferență. Dar Dumnezeu
vrea un popor unit și unanim și a poruncit prin profetul Său să se
pregătească un calendar pentru toți și toți trebuie să urmeze aceeași
regulă.
Dacă fiecare își calculează calendarul său, în primul rând oamenii nu știu
cum, nu cunosc principiile de interpretare, și vor fi multe dezbateri și
discuții în care fiecare va spune că metoda sa este cea corectă, iar
Domnul nu dorește acest lucru. Acest lucru ar putea fi posibil în ceruri,
unde va exista o înțelegere deplină și o armonie completă, dar pe acest
pământ este mai bine să facem ceea ce a poruncit Cel Etern.
Binecuvântări!

***

ÎNTREBARE
Apropo, ați marcat ziua de azi ca fiind lună nouă, dar nici în zorii zilei de
azi nu se vedea lumina lunii noi; calendarul evreiesc marchează o lună
nouă până mâine. Binecuvântări și vă mulțumesc.

RĂSPUNS:
Luna Nouă nu poate fi văzută în zori sau noaptea, ci doar timp de o oră
sau două înainte de apusul soarelui, deoarece se află foarte aproape în
spatele soarelui.
Toți cei care doresc să afle mai multe despre acest subiect, să studieze
studiile despre vremurile biblice.
Binecuvântări.

http://elultimoclamor.org/RO-timpurile-biblice-si-sarbatorile-P1



http://elultimoclamor.org/RO-timpurile-biblice-si-sarbatorile-P2
http://elultimoclamor.org/RO-timpurile-biblice-si-sarbatorile-P3

Pentru alte studii:
http://elultimoclamor.org/ro-presenth-truth-studies/

***

ÎNTREBĂRI:
Dragă frate, binecuvântare de la Cel Veșnic pentru tine! Frate am
calendarul pe care mi l-ai trimis pentru sărbătoarea din acest an, 2021.
Vreau să confirm deoarece în alte calcule ar începe pe 28 martie iar în
cel pe care ți l-a dat Dumnezeu începe pe 28 aprilie. Vă rog să îmi
confirmați, căci vrem să Îl mulțumim pe Domnul în zilele Lui.

Doru, o întrebare: în calendarul pe care ni l-ai împărtășit scrie că Paștele
este pe 28 aprilie, dar conform calendarului evreiesc este pe 4 aprilie.
Întrebarea mea este: este corectă data din calendarul pe care îl avem?
Rămân în așteptare, salutări și binecuvântări.

Fraților de ce calendarul pe care l-ați prezentat pentru acest an este cu o
lună mai târziu... de exemplu, în această lună martie, la luna nouă, evreii
încep luna Nisan și Paștele la 14 zile sau 27 martie 2021, dar
dumneavoastră ați marcat Paștele până pe 28 aprilie .... dacă îmi puteți
clarifica aceste lucruri. Binecuvântări!

RĂSPUNS:
Noi nu suntem evrei. Ei au fost lăsați în întuneric. Ei au pierdut adevărul
acum 2000 de ani.
Este porunca lui Cristos să urmăm învățăturile evreilor?
Noi trebuie să Îl urmăm pe Cristos, iar în viețile apostolilor avem dovezi
clare în acest sens.
Cei care îi ascultă pe rabini sau pe evreii mesianici se află pe o cale
foarte periculoasă în care mulți adventiști curajoși au căzut și și-au
pierdut credința.
Dumnezeu a interzis poporului Său să asculte cuvintele străinilor sau ale
altor religii.

Matei 21:43: "Din această cauză vă spun: Împărăţia lui Dumnezeu va fi
luată de la voi şi va fi dată unei naţiuni care va aduce roadele ei."

2 Corinteni 3:14-16: "Dar minţile lor au fost orbite, fiindcă până în
această zi, acelaşi văl, care este desfiinţat în Cristos, rămâne neridicat la
citirea vechiului testament. Căci până astăzi, când Moise este citit, vălul



este întins peste inima lor. Cu toate acestea, când se va întoarce la
Domnul, vălul va fi înlăturat."

Romani 10:21: "Dar lui Israel îi spune: Toată ziua mi-am întins mâinile
spre un popor neascultător şi împotrivitor cu vorba."

Revelaţia 2:5: "De aceea aminteşte-ţi de unde ai căzut şi pocăieşte-te şi
fă faptele dintâi; altfel, voi veni dintr-odată la tine şi îţi voi lua sfeşnicul
din locul lui dacă nu te pocăieşti."

"Sfeșnicul" a fost luat de la ei.
De la Cincizecime, acum 2000 de ani, adevărații "israeliți" suntem noi,
"cei care avem credința" lui Isus.

Domnul a poruncit ca în primăvara anului 2020 o persoană să calculeze
calendarul pentru mai mulți ani. Aceste calendare au fost aprobate de
Dumnezeu și trebuie să fie urmate în unanimitate de toți oamenii de
credință adevărată. Căpitanul nostru este Cristos.

Sora Daisy mi-a spus în primăvara anului 2020:
"DOMNUL DUMNEZEU MI-A DAT DE ȘTIRE SĂ VĂ DAU O
ÎNSĂRCINARE ȘI ACEASTA ESTE SĂ PREGĂTIȚI UN CALENDAR AL
SĂRBĂTORILOR ȘI AL LUNILOR NOI, ASTFEL ÎNCÂT SĂ FIM CU
TOȚII LA UNISON ÎN ACEASTĂ PRIVINȚĂ, ACEST CALENDAR AR
TREBUI SĂ FIE DIN 2020-2023."

AVERTIZEZ DIN NOU: SĂ NU NE MAI UITĂM LA CEEA CE FAC SAU
SPUN EVREII. EXISTĂ UN MARE PERICOL ÎN ACEST SENS.
Sărbătorile sunt în Bibliile noastre și sunt "ale MELE" spune Domnul,
sunt de la Creatorul Însuși, NU DE LA EVREI. Să numărăm în Leviticul
23 de câte ori se spune că sărbătorile sunt de la Iehova și să căutăm
unde în Biblie se spune că sunt de la evrei? Dacă sunt de la Creator, de
ce le căutăm la evrei, cei care L-au respins pe Cel care este Calea,
Adevărul și Viața?

Am început deja să facem un mic studiu cu multe dovezi despre metoda
de interpretare a calendarului evreiesc, foarte, foarte greșită, în care se
amestecă foarte mult Talmud.
De exemplu: dacă Ziua Ispășirii cădea în Sabat, o mutau în altă zi, la fel
cum fac catolicii și ortodocșii.
Și multe alte manipulări umane
Metoda lor de calcul este manipulată și eronată.



Pentru cei care nu știu cum să calculeze corect calendarul, vă las site-ul
de unde se poate descărca:

PARTEA 1-text
http://elultimoclamor.org/RO-timpurile-biblice-si-sarbatorile-P1
PARTEA 1-audio
http://elultimoclamor.org/RO-AUDIO-timpurile-biblice-si-sarbatorile-P1
PARTEA 1-video !!!
https://youtu.be/72ksPEoDqlc

PARTEA 2-text
http://elultimoclamor.org/RO-timpurile-biblice-si-sarbatorile-P2
PARTEA 2-audio
http://elultimoclamor.org/RO-AUDIO-timpurile-biblice-si-sarbatorile-P2
PARTEA 2-video !!!
https://youtu.be/-7CAWwqU7Rw

PARTEA 3-text
http://elultimoclamor.org/RO-timpurile-biblice-si-sarbatorile-P3

Sărbătorile lui Iehova sunt ocazii în care Dumnezeu dorește să vadă un
popor unit și acționând la unison. Dacă crezi că înțelegi mai bine decât
corpul bisericii, uită-te la ce spune EGW:

Dumnezeu nu a ales câte un om pe ici pe colo ca fiind singurii care erau
demni de a primi adevărul, ignorând poporul Său. El nu-i dă unui om o
lumină nouă contrară credinței deja stabilite a trupului. Cu prilejul fiecărei
reforme s-au ridicat oameni care au pretins acest lucru. Pavel avertiza
biserica din timpul său scriindu-i: „ ... și se vor scula din mijlocul vostru
oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de
partea lor.” (Faptele Apostolilor 20, 30). Cei care produc cel mai mare
rău pentru poporul lui Dumnezeu sunt chiar aceia care ies din mijlocul lui
„vorbind lucruri stricăcioase.” Prin ei, calea adevărului este vorbită de
rău. {SE 45.2}
Nimeni să nu-și închipuie despre sine că este mai mult decât frații săi
destinatarul unei lumini speciale din partea lui Dumnezeu. Ni s-a arătat
că Hristos locuiește în poporul Său; iar credincioșii sunt „zidiți pe temelia
apostolilor și proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El
toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu sfânt în
Domnul. și prin EL și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui
Dumnezeu prin Duhul.” (Efeseni 2, 20-22). „Vă sfătuiesc eu,” zice Pavel,



„cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de
chemarea pe care ați primit-o cu toată smerenia și blândețea, cu
îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, și căutați să
păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur Domn, o
singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al
tuturor care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în
toți.” (Efeseni 4, 1-6). {SE 45.3}
Foarte multe ispite deghizate îi pasc pe cei care au lumina adevărului;
vom fi în siguranță doar dacă înainte de a primi vreo doctrină nouă sau
interpretare nouă a Scripturii, ele vor fi examinate de frații cu experiență.
Să punem aceste probleme înaintea lor cu o atitudine umilă în rugăciune
perseverentă și o dispoziție de a învăța. Dacă ei nu văd nici o lumină în
ele, aveți încredere în sfatul lor; pentru că „biruința vine prin marele
număr de sfetnici.” (Proverbe 4, 11) — Testimonies for the Church
5:291-293 (1885). {SE 47.1}

Vă spun că acest calendar este corect și dacă doriți să studiați metoda
de calcul folosită, veți vedea că aceasta explică de ce metoda karaită,
metoda orzului, nu poate fi folosită astăzi. Dumnezeu însuși a indicat
până acum, începând cu anul 2017, mai multe zile de sărbătoare, iar în
partea a doua a studiului pe care vi l-am trimis, aceste zile sunt analizate
una câte una, pentru a afla care este metoda de calcul pe care
Dumnezeu vrea să o folosim astăzi. Cu toate acestea, folosirea metodei
karaite astăzi este imposibilă și ilogică, deoarece Israelul lui Dumnezeu
este astăzi mondial. Israeliții au fost lăsați în întuneric, iar cei care le
urmează învățăturile astăzi îi urmează pe orbi.
Cristos a stabilit Sărbătorile sau, mai degrabă, a dat Sărbătorile Sale
poporului de pe Sinai. Ei au ținut Paștele în Egipt, unde orzul se cocea
cu siguranță la o dată diferită de cea din Palestina. Dacă noi credem că
Dumnezeu nu se poate adapta la situație, în Biblie vom găsi multe
situații în care Dumnezeu a dat noi statute, din cauza noii situații care a
necesitat o altă regulă. A modificat chiar și sărbătorile, pentru a se
adapta la situație și pentru a-i ajuta pe cei slabi. Să ne amintim că după
40 de ani, pe vremea lui Iosua, când au venit la el unii dintre cei care nu
puteau participa la Paștele din vremea lor, și Dumnezeu a fost întrebat și
a dictat un nou statut. Dumnezeu este dinamic și nu dă reguli rigide sau
lipsite de sens. Metoda karaită trebuia să fie aplicată, la fel ca în cazul
Paștelui original, pentru o perioadă de timp. Când a venit vremea ca
Israel să fie în toată lumea, Dumnezeu a schimbat metoda de calcul. Nu
aceasta este problema. Marea problemă a lui Dumnezeu este de a
aduce unitate în poporul Său. Aceasta a fost lupta Sa timp de milenii.
Când acești oameni au umblat în unitate, "într-un singur gând", atunci
Dumnezeu a făcut minuni mari.



Dacă vă decideți să studiați cele trei părți ale studiului despre timpurile
biblice, veți găsi acolo răspunsuri la îndoielile dumneavoastră.

Cu toate acestea, trebuie să vă spun că, dacă vă decideți să urmați
calendarul evreiesc, veți merge singuri, deoarece tot poporul lui
Dumnezeu, inclusiv profetul lui Dumnezeu, va merge în altă direcție.
Dumnezeu a poruncit din vechime ca Sărbătorile să fie PROCLAMATE
dintr-un singur loc. Dumnezeu nu a poruncit în niciun moment ca fiecare
israelit să își calculeze propriul calendar sacru. Dacă faceți acest lucru,
veți ști că ați ieșit din cerințele lui Dumnezeu și veți pierde
binecuvântarea pe care Dumnezeu vrea să v-o dea la această
sărbătoare.

Vă reamintesc că 22-10-1844, deși se spune că este calculată prin
metoda karaită, ar fi aceeași dată dacă ar fi calculată prin metoda
echinocțiului vernal. Această dată este chiar mai târzie decât cea din
2021, cu aproximativ o săptămână mai târziu, și, prin urmare, nu există
nicio problemă, deoarece nu este în luna a patra. Nu este necesar să fie
în luna a patra babiloniană.

Printre pionieri a existat o confuzie în 1843-1844, ei nu au înțeles cu
adevărat ce s-a întâmplat și Dumnezeu a dirijat lucrurile astfel încât, în
ciuda calculelor lor sau a lipsei de înțelegere, au ajuns la data corectă.
Dar acest lucru nu înseamnă în niciun caz că au folosit metoda corectă.
Facem un studiu pe această temă, în care vom arăta cu citate cât de
multă confuzie era în mintea lor și cum au forțat interpretarea. Ei au
stabilit mai multe principii eronate, pe care le vom sublinia.

Vă sfătuiesc să studiați cel puțin partea a doua a studiului, pentru a
vedea toate datele date de Domnul surorii Daisy și de ce metoda de
calcul este diferită astăzi. În acel studiu veți găsi ceea ce ați cerut pentru
ca datele și argumentele să fie înțelese.
Vă doresc un Sabat fericit, plin de lumină și pace cerească! Fie ca Cel
Veșnic să vă binecuvânteze!

*******

ÎNTREBARE:
"Omul, când va ieși o scurgere din el, să se curățească, să-și spele
hainele și patul, să nu se atingă de nimic sfânt până a doua zi, iar a doua
zi să ceară iertare și curățire în sângele lui Hristos și va fi curat înaintea
lui Dumnezeu. (Lev.15:2,16-18) Așa spune statutul.
Întrebare: Acest flux include și actul sexual?



doru (Institutul Madison):

(Cred că sora care a pus întrebarea are o versiune mai veche a fișierului.
Statutul este puțin mai explicit, deoarece a fost revizuit ulterior. Pentru
cei care nu sunt siguri dacă Dumnezeu permite ca o lucrare să fie
îmbunătățită sau revizuită, las un citat de la fiul lui Ellen White:

"Când mama mea a scris despre experiențele reformatorilor din timpul
Reformei și despre marea mișcare din 1844, ea a dat adesea la început
o descriere parțială a unor scene care i-au fost prezentate. Mai târziu, a
scris același lucru într-o formă mai completă, și din nou într-o formă și
mai completă. Am cunoscut-o scriind despre un subiect de patru sau
cinci ori, iar apoi regretând că nu a putut avea un limbaj suficient de
viguros pentru a descrie mai bine subiectul." {3MS 510.2}

Am lăsat acest citat pentru a se înțelege că o lucrare poate fi
îmbunătățită sau perfecționată. Doar pentru că a fost scrisă într-o formă
mai sumară sau mai slabă nu înseamnă că nu a fost dirijată de
Dumnezeu.
Descărcați ultima revizuire a fișierului Legea lui Dumnezeu și cele 613
legi de aici:
http://elultimoclamor.org/law-statutes-beliefs-ro/)

RĂSPUNS:

doru: Statutele legate de această problemă sunt următoarele:

- În bolile contagioase grave, bolnavul trebuie să stea separat până la 7
zile după vindecarea aparentă, iar în a opta, după baie, să ceară iertare
și curățire în sângele lui Cristos și va fi curat și sigur că boala lui s-a
vindecat și va fi curat în fața lui Dumnezeu. (Leviticul 13:3-59)
- Omul care are o boală de scurgere să se despartă de lucrurile sfinte
timp de șapte zile după ce i-a încetat scurgerea, să-și spele hainele, să
spargă toate vasele de lut pe care le-a atins, să spele celelalte vase pe
care le-a atins, iar în ziua a opta, dacă boala de scurgere nu s-a întors în
aceste șapte zile, să ceară iertare și curățire în sângele lui Cristos și va fi
curat și sigur că boala lui s-a vindecat și va fi curat în fața lui Dumnezeu.
(Leviticul 15:3-15)
- Omul "când iese din el o scurgere" (orice boală care produce o
scurgere continuă de puroi sau sânge) să numere 7 zile după ce a
încetat scurgerea și să se curețe, să-și spele hainele și patul, să nu se
atingă de lucrurile sfinte până următoarea zi - a opta zi, iar următoarea zi
să ceară iertare și curățire în sângele lui Cristos și să fie curat în fața lui
Dumnezeu. (Leviticul 15:2)



- Bărbatul "când iese din el scurgerea de sămânță", își va spăla hainele
și tot ce a atins sămânța lui și nu se va atinge de lucrurile sfinte până a
doua zi, iar a doua zi va cere iertare și curățire în sângele lui Cristos și
va fi curat în fața lui Dumnezeu. (Leviticul 15:16,17)

doru: Statutul la care se referă sora este al treilea punct din cele patru de
mai sus, se referă la o scurgere care iese continuu din corp din cauza
bolii. Poate fi puroi, sânge, eventual urină (deoarece există persoane
care suferă de incontinență urinară, în special persoanele în vârstă).
Raportul sexual nu are nimic de-a face cu secreția dacă amândoi sunt
sănătoși.

doru: Dar s-ar putea să aibă legătură cu ultimul punct, al patrulea, și cu
aceste statute biblice:

- Omul, "când va ieși din el scurgerea de sămânță", își va spăla hainele
și tot ce a atins sămânța lui, nu se va atinge de lucrurile sfinte până a
doua zi, iar a doua zi va cere iertare și curățire în sângele lui Cristos și
va fi curat în fața lui Dumnezeu. (Leviticul 15:16,17)

Leviticul 15:16-18: "Şi dacă sămânţa de împreunare a vreunui bărbat
iese din el, atunci să îşi spele toată carnea în apă şi să fie necurat până
seara. Şi fiecare haină şi fiecare piele, pe care este sămânţa de
împreunare, să fie spălată cu apă şi să fie necurată până seara. De
asemenea femeia cu care bărbatul se va culca cu sămânţa împreunării,
amândoi să se îmbăieze în apă şi să fie necuraţi până seara."

doru: Cred că întrebarea care te interesează este: DACĂ UN BĂRBAT
POATE OFICIA ÎN CULTURILE FAMILIALE DACĂ A AVUT RELAȚII
SEXUALE CU SOȚIA SA.
În explicațiile trimise de Dumnezeu în Tabernacole 2020, găsim:

24 - Preoți și leviți.
NICI UN PREOT (CAP DE FAMILIE) CARE OFICIAZĂ ÎN FAȚA LUI
DUMNEZEU, ÎN FAȚA FAMILIEI ȘI A FRAȚILOR SĂI, SĂ NU EXPUNĂ
SPUSELE MELE ȘI LEGEA MEA CU HAINE MURDARE ȘI RĂU
MIROSITOARE, CI SĂ FIE BINE SPĂLAT ȘI ÎMBRĂCAT DEMN DE
EXPUNEREA CUVINTELOR MELE. Să nu te îmbraci cu petice. EL NU
SE VA ATINGE DE O FEMEIE ÎNAINTE DE A EXPUNE CUVÂNTUL
MEU, el va sta în rugăciune și cerere înaintea Mea, pentru ca Duhul
Sfânt să se odihnească peste el. Alesul Domnului să nu se căsătorească
cu o femeie divorțată sau cu o curvă....
28 - Ritualul purității și al impurității.



NU VĂ ATINGEȚI DE NIMIC NECURAT, NICI DE OM, NICI DE
ANIMAL! ORICE BOALĂ CARE SUPUREAZĂ VA FI NECURATĂ
PENTRU VOI. LA FEL CA ȘI SCURGEREA, MENSTRUAȚIA FEMEII,
DE ASEMENEA, BĂRBATUL CU SCURGERE, TOATE ACESTEA SĂ
SE ABȚINĂ DE LA INTRAREA ÎN LOCUL MEU DE ÎNCHINARE, IAR
CEL CARE INTRĂ ÎN CONTACT CU ACEASTA ÎN MAI PUȚIN DE O ZI
ÎNAINTE DE A OFICIA, NU-L VOI ACCEPTA. De aceea, despărțiți-vă de
ceea ce este necurat și intrați în curțile Mele cu curățenie, sfințenie și
reverență.

doru: Vedem că IRREVERENȚA are de-a face cu "murdăria și mirosul
urât".
Știm că legile lui Dumnezeu sunt sfinte, drepte și bune pentru noi.
Dumnezeu trebuie să fi avut un scop bun în a da aceste statute.
Dumnezeu nu este un Dumnezeu al ritualurilor sau al ceremoniilor lipsite
de sens. El este un Dumnezeu practic și cred că igiena nu a fost
inventată de un om muritor, ci este o știință divină. Trebuie să ne uităm
la Biblie pentru adevărata curățenie sau igienă pe care El o cere de la
închinătorii Săi. Este posibil ca în fața Lui să se ajungă chiar și fără
bacterii urât mirositoare sau infecții și fără murdărie, iar sperma care
rămâne în pori chiar și după spălarea cu săpun este murdărie în fața lui
Dumnezeu.
Acest lucru înseamnă că cel care a atins sperma devine cumva
ireverențios în fața lui Dumnezeu dacă vine înaintea Lui ignorând
statutele Sale de purificare, chiar dacă se spală cu săpun. Înseamnă că
Dumnezeu vede necurăția la o profunzime mai mare decât o vedem noi.
Pentru noi este suficient să ne spălăm cu săpun. Pentru Dumnezeu,
acest lucru nu este suficient, căci un vas de lut trebuia să fie spart dacă
era atins de spermă, sânge sau puroi. Și noi suntem "vase de lut", adică
avem pori. Corpul nostru absoarbe imediat ceea ce atinge. Dar nu toate
substanțele sunt neplăcute în fața lui Dumnezeu, ci doar unele, cum ar fi
bacteriile de la o persoană moartă, sângele, sperma, puroiul și orice
substanță infecțioasă, eventual urina și tot ceea ce miroase sau
putrezește cu infecție sau bacterii rele.
Dacă un vas a trebuit să fie spart, atunci este normal ca o piele
contaminată să rămână necurată în fața lui Dumnezeu chiar și după ce a
fost spălată, deoarece are pori.

Poate un tată de familie să oficieze slujbe de cult după ce a făcut sex cu
soția sa?
Aceasta este întrebarea care trebuie pusă și nu este una ușoară.

Nu cunosc Mintea lui Dumnezeu, nu cred că știu totul sau că pot explica
totul. Eu pot doar să-mi dau cu părerea.



Să ne amintim că poporului lui Dumnezeu i s-a cerut timp de două zile să
nu se atingă de soțiile lor înainte de a primi Legea la Sinai.
Întrebările care se pun sunt:
Cum au făcut-o leviții?
Nu au avut ei relații cu soțiile lor?
Timp de două zile înainte de oficiere, s-au despărțit ei de soțiile lor?
Erau mai mulți și slujeau pe rând, iar apoi era doar o dată pe săptămână
pentru unul dintre ei și apoi, așa cum a spus Pavel, pentru rugăciune,
bărbatul se putea despărți de soția sa pentru o vreme?

Dar astăzi trebuie să facem slujbele zilnice de mai multe ori pe zi, chiar
și cei care sunt doar o singură familie.
În acest caz, ce ar trebui să facem?

Porunca este să nu te apropii de o femeie înainte de a oficia. ("SĂ NU
SE ATINGĂ DE O FEMEIE ÎNAINTE DE A EXPUNE CUVÂNTUL
MEU").

Înainte de câte ore?
La ce se referă aceasta, la ora de dinainte sau la întreaga zi, inclusiv
noaptea?
Se referă oare la cele două zile precedente, ca la Sinai?
Este interdicția doar în umilul Său sanctuar pe care fiecare dintre noi l-a
dedicat închinării Sale, sau se referă la orice loc, chiar și în natură?
Se referă la expunerea Cuvântului în zilele Sale sfinte sau în orice altă
zi?

Știm că Sabatul este un templu al timpului și că intrarea în Sabat este ca
o intrare într-un templu.
Știm de la Ellen White și din Biblie că în ziua de Sabat nu se poate face
ce se dorește.

Acestea sunt întrebări dificile.

Personal, cred că faptul de a fi căsătorit nu rezolvă problema, deoarece
problema este "murdăria și mirosul urât", după cum ni se spune. În acest
caz, este ceea ce rămâne pe piele chiar și după spălare. Iar faptul că ne
căsătorim nu înseamnă că Dumnezeu trece cu vederea acest lucru în
cazul căsătoriilor.

Pablo dijo:
1 Corinteni 7:1-2: "Şi despre cele ce mi-aţi scris: este bine pentru om să



nu se atingă de femeie. Totuşi, ca să evite curvia, fiecare bărbat să aibă
soţia lui, şi fiecare femeie să aibă propriul ei soţ."
1 Corinteni 7:7: "Fiindcă aş dori ca toţi oamenii să fie întocmai ca mine.
Dar fiecare are propriul lui dar din Dumnezeu, unul într-un fel, şi altul
altfel."

Este posibil ca interpretarea clasică a acestor versete să nu fie completă.
Este posibil ca Pavel să se fi gândit, de asemenea, la venerația în fața
unui Dumnezeu infinit de pur.
Așadar, Pavel vrea să spună că un bărbat nu ar trebui să atingă o
femeie, chiar dacă este căsătorit? Cum este posibil așa ceva?

Cum erau relațiile sexuale între leviți, sau între profeții lui Dumnezeu și
soțiile lor?
Este posibil ca Dumnezeu să ceară poporului Său, preoția reală, să își
revizuiască și relațiile sexuale?
Este posibil ca El să vrea să existe o uniune pură între soț și soție, fără
să se "atingă de femeie", așa cum a spus Pavel, adică fără să atingă cu
mâinile femeia în partea ei intimă, fără să atingă cu mâna impuritățile,
sămânța, etc., pentru a nu se contamina și a putea oficia slujbele zilnice?
(făcând baia indispensabilă după un act sexual, evident.) (A nu atinge
femeia de la brâu în jos nu înseamnă a nu putea avea relații intime cu ea
sau a nu o atinge în partea superioară. În Cântarea Cântărilor și, în
general, în Biblie, se menționează doar îmbrățișarea și atingerea unei
femei de la brâu în sus. Sfinții lui Dumnezeu trebuie să fie curați și sfinți
în toate privințele și diferiți de popoarele păgâne care sunt conduse de
carne).

Este posibil, de asemenea, ca interdicția de a nu merge murdar și urât
mirositor să fie doar pentru Sabat și alte zile sfinte și ca în timpul
săptămânii Dumnezeu să accepte "închinarea noastră rațională"
continuă, în timp ce ne aflăm în mijlocul muncii, având grijă să nu intrăm
în sanctuarul Său dacă suntem murdari sau urât mirositori pentru că
suntem în mijlocul muncii și trebuie să ne închinăm în altă parte. Dar
chiar și în acest caz, cred că trebuie să fim atenți să nu ne murdărim,
pentru că dacă mâinile noastre au atins necurăția, atunci nu putem
atinge Biblia sau cărțile inspirate nici măcar pentru studiu personal. Cred
că prima și ultima slujbă a zilei, slujba de la zori și slujba de la înoptare
pot fi ținute în sanctuarul Său, deoarece suntem curați (dimineața nu ne-
am apucat încă de lucru, iar seara putem termina lucrul cu o jumătate de
oră înainte de începerea slujbei de seară și putem face un duș și să ne
îmbrăcăm pentru a intra în sanctuarul Său).



Toate acestea sunt întrebări pe care fiecare dintre noi trebuie să și le
pună. Nu voi da un răspuns direct, dar sunt convins că o viață sfântă
implică relații sexuale sfinte.
Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
În înregistrarea audio a sorei Daisy, care vorbește despre pregătirea
pentru Paște, spune să punem niște franjuri albastre la haine, întrebarea
mea este: la toate hainele inclusiv la toate, sau la cea pe care o vom
folosi la sărbători?
Ce părere ai, frate, despre asta?
Domnul să vă călăuzească în răspunsul de care avem nevoie.

RĂSPUNS:
Pacea lui Hristos.
Mărturia sună astfel:
<<El mi-a vorbit să "facem o amintire a poruncilor Sale, asemenea
cordonului de albastru care se purta pe ciucurii marginilor și să o purtăm
mereu cu noi, astfel încât atunci când o vedem și o atingem, cuvintele
Sale să fie mereu prezente în mintea noastră". "Fiecare copil al Meu",
mi-a spus El, "va purta acest lucru, pentru ca Legea Mea să fie vie în ei.
Am poruncit aceasta ca pe un statut perpetuu și nu s-a ținut seama de
el", și mi-a dictat Numeri 15, 38-41.>>

Mai întâi de toate, observăm că ni se spune "asemenea cordonului".
Acest lucru înseamnă că poate fi ceva similar. Să ne amintim că versetul
din Numeri cere să facem și ciucuri, nu doar un cordon. În consecință,
cred că se poate pregăti un cordon albastru închis (deoarece Legea Lui
este albastru închis), un obiect detașabil pe care îl putem atașa la
cămașa pe care o purtăm cu un ac care se închide. Acesta trebuie să fie
plasat într-o parte vizibilă în orice moment, nu pe piept. Mai degrabă pe
mâna dreaptă, dar nu așa cum fac neamurile cu podoabele, ci, de
exemplu, să o legăm în zona dintre cot și încheietura mâinii, deoarece
vrem să evităm zonele care sunt folosite de lume ca zone de podoabă.
Eu l-aș lega între cot și încheietura mâinii. Cordonul nu trebuie să fie
prea gros. Acesta poate avea un diametru de 3-5 milimetri dintr-un
material natural.

Cred că nu numai de Sărbători trebuie să ne amintim de Legea Sa. Dacă
este o datorie zilnică să ne amintim de Legea Sa, atunci ar trebui să
purtăm această amintire în fiecare zi.



Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
Bună ziua frate Doro ce mai faci...sper că bine. Ații putea să mă anunțați
dacă pentru cele 10 zile de pregătire pentru Paște se poate lucra.
Mulțumesc.

RĂSPUNS:
Da, soră. Se poate lucra. Sunt 10 zile în care principala activitate ar
trebui să fie curățenia taberei, dar nu numai. Există lucrări, cum ar fi
semănatul, care nu pot fi amânate. Sfatul meu este să dedicați o parte
din timpul din fiecare zi pentru curățenie și o parte pentru munca în
grădină.
Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
Frate Doru, vă mulțumesc pentru toate explicațiile pe care ni le dați, sunt
cu adevărat o binecuvântare și un ajutor, am doar o întrebare: De ce
dacă Isus a instituit noua Sfântă Cină, noul Paște, nu menționează în
Biblie să mâncăm ierburi amare? De ce facem asta? Vă mulțumesc.

RĂSPUNS: Mai jos sunt câteva dintre mărturiile care arată importanța
spirituală a ierburilor amare și că Domnul vrea ca poporul LUI să le
mănânce mai ales la Solemnitățile Sale, deoarece ele curăță sângele și
mintea poate înțelege adevărurile veșnice. De Paște, într-un mod
special, amărăciunea ierburilor ar trebui să ne amintească de
amărăciunea păcatului pe care l-am comis. Binecuvântări!

Daisy Escalante 15-02-2019: ".... Mănâncă Cuvântul lui Dumnezeu,
dulce în gură și amar în stomac, ÎN SIMBOLUL ierburilor amare care
sunt cele care ne purifică ființa, purificându-ne sângele și, astfel,
simțurile noastre, trezite, pot prinde frumusețea Cuvântului lui
Dumnezeu. Cereți-I Dumnezeului secerișului să vă adune în hambarul
Său și să vă despartă de neghină, ca să puteți sărbători Paștele Său pe
munte. Ieșiți din el, poporul Meu, și veți găsi odihnă pentru sufletele
voastre. O zi de mare solemnitate, în care, atât în ceruri, cât și pe
pământ, se produc evenimente cu caracter solemn. Calendarul lui
Dumnezeu, neglijat de mulți și urât de alții, este cel care guvernează
toate evenimentele profetice. Poporul lui Dumnezeu să se trezească și
să înceapă să acorde o importanță urgentă acestui lucru, pentru că firul



Său cu plumb este pus, iar Măsurătorul a plecat cu promptitudine pentru
a stabili destinul fiecărui credincios. Auziți și ascultați, oi ale turmei..."

Daisy Escalante 06-21-2019: ".... Curățați-vă SÂNGELE de ierburile
amare și puneți repede apa pură în trupurile voastre. Lucrați foarte
devreme, când răsare prima lumină și respirați adânc aerul dimineții, și
acolo, în munca voastră, ridicați cuvinte de rugăminte fierbinți pentru
recolta voastră abundentă, căci Dumnezeul secerișului va răsplăti munca
mâinilor voastre pentru credincioșia voastră..."

Daisy Escalante 06-02-2020. "Așa mi-a zis Domnul: "Adu grâu, ovăz,
mei, linte și năut, ulei de măsline și puțină sare, fă o pâine și mănâncă
asta timp de 40 de zile, cu ierburi amare, și așa să spui poporului Meu.
CA ACESTE IERBURI AMARE, AȘA VA MÂNCA POPORUL
RĂZVRĂTIT AMĂRĂCIUNE TIMP DE MULTE ZILE. Dar, precum
această pâine substanțială, așa voi da hrană poporului Meu care face
legământ cu Mine și care umblă în ascultare de poruncile, statutele și
preceptele Mele. Aceasta să o mănânci dimineața și seara, așa vei
mânca timp de patruzeci de zile, iar la sfârșitul acestor zile îi voi cerceta
pe fiecare dintre ei și voi face cu ei după dreptatea Mea..."

Daisy Escalante "Pe 03-04-2021, la ora 4 după-amiaza, Domnul mi-a dat
instrucțiuni cu privire la apropiata Sa sărbătoare de Paște. El m-a
anunțat că "cu 10 zile înainte de Paște trebuie să-L căutăm pe El în post,
cerere și rugăciune". Mi s-a dat de știut că "aceste zece zile nu trebuiau
să fie în post total, ci să ne luăm timp pentru aceasta și, de asemenea,
pentru a fi în cerere și rugăciune înaintea Lui". Mi-a fost dat să știu că
"trebuie să revizuim instrucțiunile date la Paștele anterior", că TREBUIE
SĂ MÂNCĂM PÂINE nedospită și ierburi brune timp de șapte zile după
PAȘTELE LUI și că nu trebuie să intrăm în uniune cu necredincioșii...:"

*******

ÎNTREBARE:
Cina de reconciliere ar fi cu pâine și suc de struguri?

RĂSPUNS:
Nu. Cina de împăcare are loc înainte de începerea Paștelui, în ziua
pregătitoare pentru Paște.

*******

ÎNTREBARE:



O întrebare, pot mânca pâinea cele 7 zile odată ce nu iau parte la Cina
Domnului din lipsa preotului și a întâiului născut. Eu particip la post.

RĂSPUNS:
Da, este posibil și necesar să mănânci pâine cu ierburi amare; personal
cred că doar pâine cu ierburi amare timp de 7 zile, nimic altceva. Vă
recomand cu căldură să faceți actul de smerenie, spălarea picioarelor.
Nu este nevoie de un cap de familie pentru a face acest lucru.
Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
Frate Doru! Vă mulțumim pentru ajutorul prețios în pregătirea acestui
Paște!
Am o întrebare, pot să lucrez în cele opt zile de după Paște? Sunt zile
normale? Înțeleg că nu trebuie să lucrezi la câmp, dar poți să lucrezi în
alte domenii?

RĂSPUNS:
Pacea lui Hristos!
Nu sunt opt. Sunt șapte zile, inclusiv ziua de Paște, care ține de
Solemnitate. Întreaga Solemnitate a Paștelui se numește Sărbătoarea
pâinilor nedospite în aceste zile, dar Paștele se mănâncă la începutul
primei zile a sărbătorii.
Este foarte important să se ungă primii născuți după consacrare și să fie
consacrați timp de 7 zile, cu post.
În aceste șapte zile nu numai că nu trebuie să se facă nicio lucrare
pământească, dar nici nu trebuie să se gândească la altceva decât la
lucrurile veșnice pe care le-a poruncit Isus.

Prima și ultima zi din cele șapte sunt ținute ca orice Sabat săptămânal,
fără nicio muncă și cu închinare reverentă la Dumnezeu.
Cele cinci zile intermediare sunt zile de Solemnitate, continuând de
asemenea cu studiu, cult și consumul de pâine nedospită cu ierburi
amare, cu mențiunea că în aceste cinci zile sunt permise mici lucrări
necesare pentru existența și buna desfășurare a Sărbătorii. Lucruri
precum: spălatul vaselor, dușul, prepararea pâinii nedospite, udarea
plantelor. Semănatul sau alte lucrări nenecesare nu sunt permise și pot fi
lăsate până după Paște. Doar udați plantele pentru ca acestea să nu
moară.
Binecuvântări!



*******

ÎNTREBARE:
Am o întrebare. În zilele de pregătire pentru Paște, sunt acestea zilele în
care nu poți părăsi tabăra decât după cele 7 zile de Paște? Sau în
aceste 10 zile puteți pleca în timpul pregătirii? Cum faceți
dumneavoastră? Anul acesta este pentru prima dată când o fac corect.
Vă mulțumesc.
Și întrebarea despre "obiceiul femeilor".

RĂSPUNS:
Puteți lucra în aceste 10 zile. Această instrucțiune este doar pentru cele
șapte zile de Solemnitate, deoarece în cele zece zile de pregătire trebuie
să ieșim să achiziționăm must și eventual alte obiecte necesare pentru
Paște:

"Să nu ne ducem la câmp să lucrăm pământul și nimeni să nu se
lipească de soția sa în aceste zile, ca să fie sfințit în El".

De asemenea, s-a mai spus:
"femeia care are menstruația pune deoparte un scaun și nu doarme în
același pat cu soțul ei, pentru că prezența Celui Etern nu poate fi în
impuritate, iar El vrea să sfințească." De asemenea, "femeia fără soț, la
menstruație, să facă la fel. Să fie pus deoparte numai pentru ea, unde să
se culce sau să se așeze."

Aș vrea să vă spun că am practicat acest lucru cu mult înainte de a fi
spus acum. Un scaun special pentru ea, iar ea să nu fie în lăcașul de
cult, ci poate fi afară sau alături pentru a asculta.
Statutul este clar: soțul trebuie să doarmă separat de ea în această
perioadă. Aceste statute sunt valabile nu numai în timpul solemnității.
Dacă nu sunt respectate, soțul nu poate oficia înaintea lui Dumnezeu în
cadrul cultului familial, deoarece nu poate intra în sanctuar.

Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
Înainte de fiecare Sabat săptămânal putem face și noi această cină,
dacă putem?

RĂSPUNS:



CINA DE RECONCILIERE se poate face la sfârșitul zilei de pregătire
sau în seara zilei de pregătire, înainte de intrarea în fiecare Sabat. Este
un statut. Dumnezeu vrea ca poporul Său să fie împăcat înainte de a
pune piciorul pe pământul sfânt. Binecuvântări.

*******

ÎNTREBARE:
Foarte bună dimineața, frate Doru.
Nu știu ce cereale ar trebui să folosesc pentru a face Pâinea de Paște și
Pâinea Azimelor de 7 zile. Este acceptabil să folosiți ovăz? Aici este ușor
de procurat fulgi de ovăz în supermarketuri, care se numesc Old
Fashion, sau fulgi de ovăz grosier. O macini bine în blender și devine
fină ca făina. Nu știu dacă pot face rost de orz. Cred că pot face rost de
făină integrală de grâu. Dar nu știu dacă pot face rost de grâu integral
pentru a face făină integrală. Anul trecut am reușit să fac rost de boabe
de grâu acolo unde locuiesc și le-am măcinat în blender și am făcut cu
ele Sfânta Cină și de Azimi. La acea vreme, trăiam într-un minister
independent din Alabama, SUA, numit Institutul Uchee Pines, care avea
un magazin de produse naturale în Columbus, GA. De acolo am luat
grâul integral. Nu știu dacă o pot obține acum, deoarece locuiesc în
Puerto Rico, în munți. O să văd ce pot face. Aș dori să vă cunosc
părerea. Vă mulțumesc foarte mult!
De asemenea, aș dori să știu dacă pâinea nedospită poate fi făcută cu
mai multe cereale, de exemplu, grâu și ovăz sau orz, sau doar cu o
singură cereală. Înțeleg că pâinea Sfintei Împărtășanii trebuie să aibă
doar un singur bob. Anunțați-mă dacă am dreptate. Vă mulțumesc foarte
mult!!!

RĂSPUNS:
Pacea lui Cristos!
Puteți folosi orice cereale integrale pe care le puteți achiziționa. Da, este
posibil, în acea perioadă în Israel, orzul era cel care se cocea primul la
Paște. Dar Domnul acceptă și alte cereale, dacă motivația este corectă
în fața Lui, dacă este vorba de imposibilitatea de a găsi sau de sărăcie,
chiar dacă este vorba de făină foarte puțină și oricine o poate rezerva cu
luni de zile înainte.
Dar rețeta pentru Cina Domnului este diferită de cea a pâinii azimo
pentru restul săptămânii.
Făina nu provine din mai multe boabe, ci dintr-un singur tip de bob. (Nu
este pâinea lui Ezechiel și nu este menită să ne hrănească fizic).
Instrucțiuni suplimentare pentru celebrarea Sărbătorii Paştelui CELUI
VEȘNIC.



REȚETA de pâine pentru Cina Domnului:
- Jumătate apă + jumătate ulei
- sare de mare integrală
- făină integrală de orz sau alte cereale, adăugate până când consistența
este cea potrivită (doar un tip de faina, nu amestec).
- modelat ca un biscuit mai gros.
-NOTA: toate uneltele folosite pentru prepararea ei toate prosoapele
trebuie puse deoparte pentru o utilizare sacră cu rugăciune și depozitate
într-un loc special, curat. Ideal este sa se poata cumpara noi si nu se pot
folosi la altceva. Nu folosiți tăvi de copt, vase acoperite, prosoape sau
orice altceva pe care le folosim în mod obișnuit pentru noi înșine. Poate
fi pregătită de o persoană curată și serioasă, cu reverenta. Se începe cu
rugăciune, iar în timpul pregătirii ne gândim la semnificația spirituală a
fiecărui ingredient, ne rugăm si înainte de a introduce painea în cuptor.
Întregul proces se face în liniște. Este permisă doar cântarea de imnuri
solemne vechi și în conformitate cu Paştele.
Se încheie cu o rugăciune.

-mustul poate fi din alt fruct dulce sau din trestie de zahăr, în cazul în
care există sărăcie sau imposibilitatea de a obține struguri.

REȚETA pentru restul săptămânii:
-pentru restul săptămânii, NU SE POATE FOLOSI PROPORȚIA DE APĂ
ȘI ULEI PENTRU AZIMILE DE CINA DOMNULUI.
-se va folosi un raport de la 1:5 (ulei:apă) la 1:10, în funcție de tipul de
făină.

Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
Dar orele, 6AM, 12, 6PM? De ce acele ore?

RĂSPUNS:
Cunoaștem, de asemenea, Mărturia de acum câțiva ani în care ni se
cere să ne rugăm de 7 ori pe zi în genunchi.
Știm că trebuie să ne rugăm și să cântăm Domnului la sfârșitul/începutul
fiecărei veghe. Dar cei care se trezesc acum din Laodicea nu știu. Cred
că Domnul le vorbește într-o limbă foarte rudimentară, pentru că ei nu
pot să suporte sau să înțeleagă mai mult. Apoi vor înțelege că trebuie să
se roage și să cânte la fiecare veghe.



Sărbătorile sunt un timp în care se studiază mult Legea lui Dumnezeu.
Ar trebui să studiem și să profităm de fiecare moment. Pauză doar la
mese. Ni se spune: "De asemenea, mi s-a făcut cunoscut că "la ora șase
dimineața să fiți în închinare, la ora douăsprezece și la ora șase seara".
Domnul vorbește într-o limbă pe care laodiceenii o pot înțelege. Ei nu
știu prea multe despre timpurile CELUI ETERN. De aceea, El le dă
câteva ore pentru a putea fi împreună, cei din văi. Dar noi cunoaștem
veghele biblice de trei ore și o putem face într-un mod mai bun. Pentru
noi, cei de la munte, ar fi așa:

- Vom studia de la răsăritul soarelui până la a treia oră de cult (o veghe
întreagă).
- Prima masă: Azime, ierburi amare și "alte alimente întregi și în mare
parte crude", după cum a spus Domnul.
- Se studiază la mijlocul zilei (jumătate de veghe).
- Se mănâncă a doua masă.
- Se studiază începând cu cultul de la ora a noua biblică până la apusul
soarelui (o veghe).

În timp ce pentru cei care abia s-au trezit și nu înțeleg programul biblic,
Domnul a spus că vor studia începând cu rugăciunea de la ora 6:00 AM
(aproximativ 3-4 ore), 12:00 AM (o oră și jumătate sau două ore), 18:00
PM (până la căderea nopții).

Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
Pacea fie asupra ta, dragă frate!
Am o îngrijorare cu privire la impuritatea femeilor, datorită perioadei din
fiecare lună. Știi ce vreau să spun.
Aș vrea să știu, vă rog, dacă în acea perioadă de șapte zile suntem
necurați, nu putem atinge nimic sacru, așa este stipulat în Cuvântul Celui
Veșnic, dar preocuparea mea este următoarea: Ținând cont de faptul că
MARELE nostru EU SUNT, este un DUMNEZEU pur și sfânt, va fi o lipsă
de respect (ca să spunem așa) faptul că o femeie în starea ei de
impuritate să se prezinte în fața Lui chiar și în rugăciune și închinare
personală?

Spun acest lucru pentru că Cuvântul Celui Veșnic ne arată clar că
trebuie să fim total separați până la sfârșitul perioadei, de tot și de toți,
nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun.



Te rog frate, ai putea să-mi explici, vreau să înțeleg bine această
chestiune pentru că vreau cu ajutorul Mântuitorului nostru, să fac
lucrurile cum trebuie și din dragoste pentru El.
Vă mulțumesc, voi aștepta cu răbdare răspunsul dumneavoastră.
Binecuvântări!

RĂSPUNS:
Pacea lui Hristos!
Nu este lipsă de respect surioară dacă o faci în privat, în spirit, tu și
Domnul.
Legea Celui Etern este atât de înaltă, atât de sublimă și totuși atât de
milostivă. Fiecare precept al Său are un scop în beneficiul nostru și o
logică. El nu cere lucruri care nu sunt pentru fericirea noastră și a
aproapelui nostru. Pentru că El are legi care ne interzic să fim prezenți în
adunare pentru protecția celorlalți, ca în cazul bolilor contagioase, al
curgerii sângelui, al infecțiilor, al curgerii de lichide și al curgerii tusei.

*******

ÎNTREBARE:
Bună dimineața, frate Doru. Pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie
cu voi și cu frații de la Institutul Madison.
Și aș vrea să vă întreb cum aș putea face șirul de cardinali sau de
zambile? Se presupune că are 10 bile mici care reprezintă cele 10
porunci.

RĂSPUNS:
Cordonul nu trebuie să fie neapărat de 10 fire sau să aibă 10 bile,
deoarece Legea lui Dumnezeu este formată din două Porunci Eterne,
sau 10 Porunci, sau 613 Porunci sau orice număr pe care Dumnezeu îl
dorește și îl consideră necesar pentru binele nostru. Aceasta este tradiția
evreiască, care este nulă și fără valoare pentru noi. Biblia ne spune că
ceea ce contează este culoarea albastru închis sau albastru marin închis
și poziția sa, astfel încât să o vedem adesea. Am recomandat ca acesta
să fie atârnat sau cusut undeva pe mâneca mâinii drepte.
O altă problemă este aceea că ni se spune să facem un memento
"ASEMENEA" cordonului albastru. Am înțeles că nu trebuie să fie
neapărat un cordon albastru, ci orice obiect albastru care ne poate aminti
de Legea lui Dumnezeu. De exemplu, coaseți doi nasturi dreptunghiulari
albaștri pentru a ne aminti de cele două Table.
Binecuvântări.

*******



ÎNTREBARE:
Cum voi înceta să mai fiu în contact cu mama și fratele meu, din moment
ce ei nu sunt adventiști? Locuim în aceeași casă și nu am alt loc unde să
fiu.
Aș aprecia răspunsurile dumneavoastră.
Fie ca binecuvântarea Celui Veșnic să fie asupra ta și a urmașilor tăi.
Vă mulțumesc.

RĂSPUNS
Dumnezeu înțelege situația noastră de prizonieri ai acestei lumi și devine
"grec cu grecii" pentru a ne elibera.
Vei cere o cameră doar pentru tine și acea cameră va fi
responsabilitatea ta în fața lui Dumnezeu. Acolo vei avea sanctuarul tău,
într-un colț al camerei tale, pe care îl vei curăța de toate anatemele și
bacteriile și îl vei consacra Domnului cu rugăciune pentru o utilizare
temporară până când El te va elibera. Aceasta va fi camera ta și
sanctuarul tău într-o parte a acestei camere, unde vei încerca să ai
cărțile sfinte bine păstrate și cu respect. Acolo se va închina și acolo vei
lua Paștele.
Dacă o persoană este singură la Cină, îi recomand să se smerească în
fața lui Dumnezeu în alt mod, deoarece nu va putea să-și spele singur
picioarele. Dar în Biblie există o poziție de umilință în fața CELUI
VEȘNIC, care constă în a sta întins pe față, întins pe pământ, timp de
câteva minute. Dar Cina poate fi luată doar de o singură persoană de
sex masculin.
Binecuvântări.

*******

ÎNTREBARE:
De asemenea, aș vrea să vă întreb cum ar trebui să citim statutele
Eternului în timpul închinării de seară, adică să citim 88 de statute pe zi,
având în vedere că sunt 613 statute, sau cum ar trebui să facem, să
citim și să internalizăm doar cele 10 porunci?

RĂSPUNS:
Statutele nu sunt 613. Cei care au citit studiul înainte de publicarea
Statutelor, au aflat că sunt mult mai multe și că încă se dau Statute. Tot
ceea ce ne vorbește și ne cere CEL VEȘNIC astăzi este statut. Studiul
se intitulează "Principii pentru statute" și poate fi descărcat de pe site-ul
elultimoclamor.org.
Sărbătorile sunt un timp în care se studiază mult Legea lui Dumnezeu.
Ar trebui să studiem și să profităm de fiecare moment. Pauză doar la
mese. Ni se spune: "De asemenea, mi s-a făcut cunoscut că "la ora șase



dimineața să fiți în închinare, la ora douăsprezece și la ora șase seara".
Domnul vorbește într-o limbă pe care laodiceenii o pot înțelege. Ei nu
știu prea multe despre timpurile CELUI ETERN. De aceea, El le dă
câteva ore pentru a putea fi împreună, cei din văi. Dar noi cunoaștem
veghele biblice de trei ore și o putem face într-un mod mai bun. Pentru
noi, cei de la munte, ar fi așa:

- Vom studia de la răsăritul soarelui până la a treia oră de cult (o veghe
întreagă).
- Prima masă: Azime, ierburi amare și "alte alimente întregi și în mare
parte crude", după cum a spus Domnul.
- Se studiază la mijlocul zilei (jumătate de veghe).
- Se mănâncă a doua masă.
- Se studiază începând cu cultul de la ora a noua biblică până la apusul
soarelui (o veghe).

În timp ce pentru cei care abia s-au trezit și nu înțeleg programul biblic,
Domnul a spus că vor studia începând cu rugăciunea de la ora 6:00 AM
(aproximativ 3-4 ore), 12:00 AM (o oră și jumătate sau două ore), 18:00
PM (până la căderea nopții).

*******

ÎNTREBARE:
Încă o întrebare: azimele se pot face și cu alte măsuri pe care să le
înțeleg? De exemplu, am găsit pe internet câteva rețete de azime
identice, doar că măsurătorile sunt clare și simple.

1. Azimele ar trebui să fie făcute în porții mici în fiecare zi sau pot fi
făcute într-o cantitate care să ajungă pentru mai multe zile?

Nici eu nu înțeleg măsurătorile de 1:5 și 1:10. Ce înseamnă asta? În
cupe sau ce? Sau au vrut să spună 1/5 și 1/10 cești? Miligrame?

3. Se poate adăuga sare în azime?
Domnul să vă binecuvânteze.

RĂSPUNS:
Nu este nevoie să căutați pe internet.
Raportul 1:5 înseamnă că pentru o cană de ulei se pun 5 căni de apă.
1:10 înseamnă o măsură de ulei la 10 măsuri de apă.
Același lucru este valabil și pentru 1/5 și 1/10 în măsuri, nu miligrame.
Folosiți același recipient pentru a măsura uleiul și apa.



Se poate face din ziua de pregătire dinaintea Sărbătorii, pâine pentru
mai multe zile. Apoi, în săptămâna de Sărbători puteți face încă o zi mai
multă pâine. Dar nu gătiți în zilele de 28.04 și 4.05 (prima și ultima zi a
sărbătorii).
Sarea este unul dintre ingredientele esențiale. A fost scris în rețetă. Este
vorba de aceleași ingrediente ale pâinii pentru Cină, dar se schimbă
proporția de apă/ulei, punând mult mai puțin ulei.

*******

ÎNTREBARE:
Pacea lui Hristos, o întrebare despre reconciliere: este posibil să mă
împac cu cei care nu participă, cum ar fi părinții mei, frații mei, o
reconciliere între ei? Ei nu cred în sărbătoare.
O altă întrebare: unde pot găsi statutele în scris și să le descarc de
acolo?
Încă o întrebare despre pâine, am primit cele 5 ingrediente pe care le-a
folosit Daisy pentru cele 40 de zile de post de anul trecut. Și dacă se va
mânca de 2 ori pe zi. Mulțumesc, bucurați-vă, bucurați-vă!

RĂSPUNS:
Pacea lui Hristos!
Trebuie să fim în pace cu toată lumea. Așa spune Biblia, că, în măsura
în care depinde de noi, trebuie să trăim în pace cu toată lumea.
Dar principalul și cel mai important lucru este reconcilierea între frații în
credință. Printre cei care locuiesc împreună.
Mă tem că, dacă mâncăm cu cei din Laodiceea, riscăm să ne umplem de
duhul lor. Iar a face acest lucru chiar înainte de Solemnitatea Paștelui nu
este deloc bine. NU O RECOMAND.
Porunca este ca de Paști să fim doar cu Dumnezeu și cu cei cu credință
adevărată. Și dacă suntem singuri, atunci o vom petrece singuri,
ascultând și studiind subiectele de adevăr pe care DUMNEZEU le-a dat
pentru această oră.

De aici puteți descărca Legea, statutele, doctrinele pionierilor.
http://elultimoclamor.org/law-statutes-beliefs-ro/

În ceea ce privește pâinea care se mănâncă de Paște și Azimi, nu se
poate face cu mai multe feluri de făină, ci se folosește un singur fel de
făină integrală. Pâinea pe care o menționați este pâinea lui Ezekiel și are
un alt scop.
A fost dată rețeta pentru pâine. Mergeți la
http://elultimoclamor.org/vise-si-viziuni/
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Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE:
Cred că da, dar nu am găsit răspunsurile la întrebările mele. Poate că nu
am auzit-o pe cea bună, dar am citit toate ultimele instrucțiuni ale
Domnului cu privire la mâncarea din acele 7 zile.

RĂSPUNS:
Masa de 7 zile din Solemnitatea Azimoșilor a fost dată și se găsește la
http://elultimoclamor.org/vise-si-viziuni/

Și este după cum urmează:

Instrucțiuni suplimentare pentru celebrarea Sărbătorii Paștelui ETERN.

- În sărbătoarea de Azimi se mănâncă doar pâine nedospită si ierburi
amare și când se mănâncă se meditează la semnificația spirituală. (Așa
ar fi fost normal, ca și poporul lui Israel când a ieșit din Egipt, după ce
îngerul distrugător a trecut printre cei neascultători și păgâni, dar
Dumnezeu a privit la poporul Său din munți și a decretat acest lucru cu
mare tristețe).

Iată răspunsul CELUI ETERN.

21-04-2021

"Din cauza degenerării umane în rândul poporului Meu, această
mâncare simplă ar face o asemenea curățire încât nu toți ar suporta-o.
De aceea, Eu decretez astăzi că ei pot gusta alte alimente integrale și în
mare parte crude, astfel încât bucuria să nu se îndepărteze de ei în
sărbătoarea Mea solemnă din cauza bolii. DUPĂ ACEASTĂ
SĂRBĂTOARE, TOATE PERSOANELE TREBUIE SĂ-ȘI CUREȚE
CORPUL, căci zile de mare stramtorare sunt înaintea voastră și acest
lucru va fi mai grav cu un corp necurat și bolnav, astfel că va veni timpul
când cei ascultători de porunca Mea vor putea petrece timp în această
simplă hrană și corpul lor o va accepta. Am văzut starea poporului Meu
care își pierde puterea din cauza păcatului. Fiți sobri în acest moment și
fiți pregătiți pentru ceea ce vă așteaptă".

Cuvinte credincioase și adevărate ale CELUI VEȘNIC pentru noi.



REȚETA de pâine pentru Cina Domnului:
- Jumătate apă + jumătate ulei
- sare de mare integrală
- făină integrală de orz sau alte cereale, adăugate până când consistența
este cea potrivită (doar un tip de faina, nu amestec).
- modelat ca un biscuit mai gros.
-NOTA: toate uneltele folosite pentru prepararea ei toate prosoapele
trebuie puse deoparte pentru o utilizare sacră cu rugăciune și depozitate
într-un loc special, curat. Ideal este sa se poata cumpara noi si nu se pot
folosi la altceva. Nu folosiți tăvi de copt, vase acoperite, prosoape sau
orice altceva pe care le folosim în mod obișnuit pentru noi înșine. Poate
fi pregătită de o persoană curată și serioasă, cu reverenta. Se începe cu
rugăciune, iar în timpul pregătirii ne gândim la semnificația spirituală a
fiecărui ingredient, ne rugăm si înainte de a introduce painea în cuptor.
Întregul proces se face în liniște. Este permisă doar cântarea de imnuri
solemne vechi și în conformitate cu Paştele.
Se încheie cu o rugăciune.

-mustul poate fi din alt fruct dulce sau din trestie de zahăr, în cazul în
care există sărăcie sau imposibilitatea de a obține struguri.

REȚETA pentru restul săptămânii:
-pentru restul săptămânii, NU SE POATE FOLOSI PROPORȚIA DE APĂ
ȘI ULEI PENTRU AZIMILE DE CINA DOMNULUI.
-se va folosi un raport de la 1:5 (ulei:apă) la 1:10, în funcție de tipul de
făină.

*******

ÎNTREBARE:
În ceea ce privește postul, soră, eu le scot copiilor o singură masă.
Și dimineața și seara mănânc ierburi amare cu apă.

RĂSPUNS:
Copiii mici nu pot posti și nici nu pot fi lăsați fără mâncare și nici nu li se
poate reduce hrana, ei sunt în creștere. Această hrană are un scop
spiritual pe care ei nu îl înțeleg. Este doar pentru cei care sunt suficient
de bătrâni pentru a-i înțelege sensul.
Binecuvântări!

*******

ÎNTREBARE



Ar trebui să se mănânce pâine azimă și ierburi amare în cele 10 zile de
pregătire?

RĂSPUNS
Nu.
*******


