
PAȘTE 2020 - ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
Exodul 12, Leviticul 23

FESTIVITĂȚILE ANUALE ALE CREATORULUI SUNT UN TEMPLU ÎN
TIMP, SUNT UN „PĂMÂNT SFÂNT” , PENTRU CĂ DUMNEZEU VINE
SA SFINȚEASCĂ ȘI SĂ ÎNVEȚE POPORUL SĂU ÎN ACELAȘI FEL
CUM EL FACE ȘI ÎN SABATUL SĂPTĂMÂNAL. ACESTEA SUNT
MOMENTELE CÂND DUHUL SFÂNT ESTE REVĂRSAT.
Așadar, haideți să stingem telefoanele mobile, să eliminăm orice pericol
de zgomot și profanare a acestui TIMP SFÂNT AL FESTIVITĂȚILOR
MARELUI NOSTRU EU SUNT pentru că în timpul Sărbătorilor, e bine sa
nu se auda nici un sunet de telefon. Templul sfânt spiritual a lui EU
SUNT este acest timp sacru, la fel ca și Sabatul. Singurele sunete care
pot rupe tăcerea din aceste zile, sunt imnurile reverente și solemne,
rugăciunile fierbinți și predicile inspirate sau comentariile celor care
studiază, vorbind pe rând și nu toți în același timp. Orice zgomot în afară
de acele menționate înlătură prezența lui Dumnezeu. Să ne amintim de
construcția templului lui Solomon.
Eclesiastul 5:1,2
”1 Păzeşte-ţi piciorul când mergi în casa lui Dumnezeu şi pregăteşte-te
mai bine să asculţi decât să aduci sacrificiul proştilor, pentru că ei nu iau
în considerare că fac rău.
2 Nu fi pripit cu gura ta şi nu îţi lăsa inima să se grăbească să rostească
vreun lucru înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în cer şi tu
pe pământ; de aceea cuvintele tale să fie puţine.”

Problema reverenței este ceva ce nu înțelegem încă și nu putem merge
la cer așa, deoarece reverența este modul în care ar trebui să ne
comportăm în prezența sfântului Dumnezeu. Îngerul îi spune lui Ellen
White în Scrierile timpurii că înainte de întoarcerea lui Hristos, trebuie să
învățăm reverență. Dumnezeu este un Dumnezeu al detaliilor, lucru pe
care îl vedem si în sanctuarul din pustie, unde totul s-a facut cu foaarte
multe detalii, dupa planul aratat lui Moise. Înaintea lui Dumnezeu, dacă
venim fără reverență, vom fi mistuiți într-o clipă. De aceea, în Biblie
vedem că atunci când îngerii sau Iisus au apărut oamenilor, ei tremurau,
inmarmureau și nu vorbeau deloc până nu li se cerea. Deci, ar trebui să
participăm în templul festivităților sfinte, cu multă reverență. Să ne
îmbrăcăm cu respect, conform reformei îmbrăcămintei. Să ne acoperim
în fața lui Dumnezeu pentru că El va veni la sărbătoare. Să ne acoperim
picioarele și brațele. Hainele nu trebuie să fie strâmte pe corp pentru a-l
scoate în evidență. Surorile trebuie să poarte întotdeauna fuste lungi și
să-și acopere capul în semn de respect și supunere față de Dumnezeu și
îngeri. În adunare, serviciile de închinare, atunci când vorbesc în
întâlnirile de studiu, să-și acopere capul. Să facem totul din dragoste



pentru Dumnezeu. El nu va forța pe nimeni să păzească legile Împărăției
Sale, dar El nici nu va accepta rebeli în Împărăția Sa.

* Echinopțiul 2020: 26-27.02

* Prima zi a anului 2020 - 26.03 - Sărbătoarea lunii noi

* Paștele 2020 (15-21 Nisan - 7 zile): 9.04.2020-15.04.2020

FESTIVITATE SOLEMNĂ TIMP DE 7 ZILE. Prima și ultima zi trebuiesc
ținute fără a se face vreo lucrare comună (una ce se face în cele 6 zile
de lucru) având o adunare solemnă și deasemenea o închinare solemnă,
la fel ca într-un sabat săptămânal. În primele ore ale primei zile, pe data
de 9.04.2020 se sărbătorește Cina Domnului cu actul umilinței făcut
înainte. Doar un bărbat, un preot dintr-o familie credincioasă poate oficia
sau un băiat în vârstă de peste 12 ani având ungerea și umplut cu Duhul
Sfânt și care se vede că înțelege responsabilitatea și lucrurile spirituale.
Înainte de a lua Cina Domnului trebuiesc citite citatele date de Domnul
prin Daisy Escalante. Fiecare din cele șapte zile se va citi cu voce tare
Psalmii menționați (112, 113, 114, 115, 116, 117 și 118).
Toate cele 7 zile sunt zile de studiu profund al Legii lui Dumnezeu,
întorcându-ne la vechile cărări. (ne amintim de Ezra și Neemia când au
instituit din nou Paștele, timp de 2 săptămâni au învățat poporului Legea
lui Dumnezeu care a fost uitată)
Să studiem capitolul Celor Zece Porunci din cartea ”Patriarhi și Profeți”.
Să studiem Sanctuarul și Sărbătorile sale solemne care sunt profeții.
Există predici prețioase ale fratelui Hugo Gambetta. Să studiem și să
medităm mai ales la scenele finale a vieții pământești a Domnului Isus
Cristos, începând de la Cina Domnului în continuare .(Matei 26-28)

* Prima zi din cele 7 zile de Azimi, data de 9.04.2020 este și Sărbătoarea
solemnă a Azimilor.
Este o zi de odihnă totală după cum am spus. Se ține un serviciu divin
pe timpul zilei (după ce a-ți sărbătorit Sfânta Cină noaptea, la începutul
acestei zile) amintind moartea Domnului, odihna Lui în mormânt, viața
Lui sfântă fără păcat simbolizată de pâinea nedospită, cântând imnuri
despre sacrificiul Lui. Întreaga zi trebuie petrecută într-o adunare cu
serviciul divin, cu studiu și cântări de laudă.

* A doua zi din cele 7 zile ale azimilor, pe data de 10.04.2020, este
Sărbătoarea Snopului de Legănat. Este ziua amintirii învierii Domnului
Isus Cristos, împreună cu primele roade ale jertfei Sale. Să studiem
acest lucru și să cântăm imnuri în armonie cu acest eveniment.



Sărbătoarea continuă până la data de 15.04.2020 care este o zi de
adunare solemnă, fără a se face vreo muncă. Această zi închide
sărbătoarea Paștelui sau a Azimilor sau a Pâinii nedospite.

Celelalte sărbători vor fi explicate în alte documente.
Cinzecimea: 29.05.2020
Trompetele: 19.09.2020
Ziua Ispășirii: 28.09.2020
Tabernacole sau Corturile (15-22 Tishrei - 8 zile): 3.10.2020-10.10.2020

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CU PRIVIRE LA CUM SĂ SE ȚINĂ
ACEASTĂ SĂRBĂTOARE SOLEMNĂ
***************************************************************
PÂINEA PENTRU CINA DOMNULUI SE PREGĂTEȘTE ÎN FELUL
URMĂTOR:
-1 cană de orz sau grâu integral 100%
-1/2 cană ulei de măsline presat la rece.
-Sare.
În țările în care grâul nu este 100% integral, ar trebui să adăugați puțină
făină albă unbleach-1/4 căni ( *unbleach= făină care nu este albită prin
procesare)
Și adăugați 1/4 căni cu apă. Acest lucru se face pentru ca glutenul să se
deschidă și să lipească aluatul.
***************************************************************

REȚETA PENTRU AZIMI (TURTE FĂRĂ DOSPEALĂ) ÎN TIMPUL
CELORLALTE ZILE, pot fi făcute în acest mod, eu așa le fac.
Rețeta pentru pâine nedospită
ingrediente:
-300 gr. de făină integrală
-150 gr. de faina alba unbleach*
-apă
-Sare, 1 linguriță.
Se amestecă cele două făini într-un bol cu apă caldă și se frământă.
Cantitatea de apă depinde de absorbția făinii. Aluatul trebuie să fie
oarecum „elastic”, dar suficient de uscat pentru a nu se lipi pe degete.
Cu aluatul obținut formați bile mici și apoi întindeți-le una câte una cu
mâinile sau cu un făcăleț. Se vor forma discuri subțiri asemănătoare
turtelor.
Pot fi gătite într-o tigaie, întorcându-le pe ambele părți, sau în cuptorul
încălzit pe o tavă unsă la o temperatură de 220 de grade timp de 20-25
de minute.
*****************************************************************



O SORĂ POATE OFICIA SFÂNTA CINĂ SAU UNGEREA?
Răspuns: NU

*****************************************************************
UNGEREA
[9:05 p.m., 02.04.2020] Daisy Escalante: Cel care dă ungerea trebuie să
fie consacrat. Soțul unei singure femei care trăiește adevărul prezent și
care s-a trezit din stadiul de laodicean.

*****************************************************************
UN COPIL SUB 12 ANI POATE PRIMI UNGEREA?
În privința primului născut de 10 ani, l-am întrebat pe Domnul și El mi-a
răspuns: „Eu am mers pentru prima dată la sărbătoarea Paștelui când
aveam 12 ani.”
*****************************************************************
În timpul Paștelui (prima și ultima zi sunt la fel ca și lunile noi, adunări
sfinte, nici-o lucrare nu se va face în aceste zile)
Instrucțiunile despre ce trebuie să faceți în timpul Paștelui vor apărea
astăzi.
*****************************************************************

Pentru a da ungerea unui întâi născut, trebuie să o facă un bărbat, el
poate fi unul dintre cei ce s-au trezit din Laodicea și deasemenea poate
să oficieze și Cina Domnului.
*****************************************************************

8:34 p.m., 01.04.2020] Daisy Escalante: Toți frații care sunt treji și
îmbrățișează adevărul prezent care încă se află în orașe, pot participa la
Cina Domnului.
Aceasta este rugămintea și rugăciunea mea, ca ei să plece la munte cât
mai curând posibil.
8:35 p.m., 1 aprilie 2020] Daisy Escalante: Dar să știe că cine face un
legământ cu Dumnezeu și o promisiune și nu le va împlini, se condamnă
pe sine însuși.
20:38, 01.04.2020] Daisy Escalante: Domnul Dumnezeu mi-a vorbit
despre poporul care fiind încă în Egipt au sărbătorit Paștele. EL încă mai
are un popor acolo și marea Lui dorință este ca ei să iasă de urgență.
*****************************************************************

LA CE VÂRSTĂ POATE PRIMI UNGEREA UN COPIL?
Cel mai bine este dacă copilul are 12 ani sau este mai mare, căci aceste
adevăruri și responsabilități apasă asupra lui. Trebuie să fie un copil
matur.
*****************************************************************



DACĂ NU AVEȚI MUST, CE VA TREBUI SĂ FACEȚI?
Domnul Cel Atotputernic a organizat foarte bine fiecare situație din lume
și dacă nu aveți must, puteți folosi un suc dulce. Trestia de zahăr este
foarte bună. Domnul știe și nu va respinge pe nimeni care dorește să
facă voia Lui chiar și în situația în care acesta nu dispune de resursele
necesare. El este drept.
*****************************************************************

7 ZILE DE POST ÎNAINTE DE PAȘTE?
Ar trebui să postim la fel ca anul trecut? Și dacă ar trebui să postim,
acest post va fi doar cu apă sau vor posti doar cei ce dau ungerea
întâilor născuți?
[9:04 p.m., 02.04.2020] Daisy Escalante: Salutări frate. Domnul nu a mai
specificat 7 zile de post, dar cine dorește să facă acest lucru, este liber
să facă acest lucru.
******************************************************************

[9:06 p.m., 02.04.2020] Doru-Instituto Madison: Cel care dă Sfânta Cină
este necesar să postească?
[9:07 p.m., 02.04.2020] Daisy Escalante: Da, pentru a se consaca ar
trebui să postească dar nu pentru 7 zile.
*****************************************************************

Madison: În timpul săptămânii Azimilor se poate mânca doar azimi cu
ierburi amare sau se poate adăuga și alte alimente. Și ce se poate
mânca?
Daisy: puteți adăuga alte alimente făcute cu cereale integrale, vegetale,
fructe și uleioase.
*****************************************************************

POT SĂRBĂTORI BUNICII ÎMPREUNĂ CU FII?
Daisy: Dacă nu există pericolul ca cineva să fie infectat cu virus, se
poate.
*****************************************************************

ACTUL UMILINȚEI SE POATE FACE ÎNTRE SOȚ ȘI SOȚIE?
Daisy: Da, se poate face.
*****************************************************************

O MAMĂ FĂRĂ SOȚ, CU COPII, POATE LUA CINA?
Daisy: Ea nu poate să oficieze Cina. Ea trebuie să meargă și să se
alăture altei familii care are un cap de familie sau un fiu uns care poate
să oficieze.



Instituto Madison: surorile credincioase care sunt singure să nu se
îngrijorează de aceasta, să nu se simtă vinovate. Faptul că nu pot lua
Cina nu le va face vinovate pentru că au un motiv bine întemeiat,real, ele
nu au un cap de familie. Cel care poate și nu face acest lucru se face
vinovat.
Surorile credincioase ar trebui să țină sărbătoarea în sfințenie, să facă lui
Dumnezeu un serviciu divin în amintire Marelui Sacrificiu, cu rugăciune,
cu imnuri solemne despre Marele Sacrificiu, studiind ultimele scene din
viața Domnului.
Pot face actul umilinței cu copiii lor.Să consacre casa prin rugăciune lui
Dumnezeu. Aveți grijă să păstrați cele 7 zile într-un studiu profund al
acestor evenimente de primăvară, Ghetsimani, moartea, apoi a 10-a zi
este sărbătoarea învierii. Studiați și cântați despre aceasta. Și ține-ți
toată săptămâna în felul acesta. Păziți prima și ultima zi fără a face nici-o
lucrare și Cristos va fi cu dvs.
Marele EU SUNT să vă binecuvânteze!
****************************************************************

[5:25 pm, 05.04.2020] ÎNTREBAR: Ce ar trebui făcut în ziua 14 unde
dvs. spune-ți că se sacrifica Paștele? Este ca o zi de pregătire de vineri?

[5:25, 5.04.2020] ÎNTREBARE: Ce se poate mânca cu pâinile dospite?
Salată?

[5:27 p.m., 05.04.2020] ÎNTREBARE: Este necesar ca și copilul de
aproape doi ani să mănânce din această mâncare în fiecare zi?

[5:34 p.m, 05.04.2020] ÎNTREBARE: Care este exact ziua de pregătire,
7 sau 8 ...?

[6:33, p.m 5.4.2020] ÎNTREBARE: Vreun studiu specific sau vreo carte
care ar trebui citită în acea săptămână?

[6:35 p.m., 05.04.2020] ÎNTREBARE: Ce este mustul și cum trebuie
pregătit pentru băut și pentru mâncat?

[6:38 p.m, 05.04.2020] ÎNTREBARE: Ar trebui să fie consumate ierburi
amare în fiecare zi la mese?

[6:39, p.m 05.04.2020] ÎNTREBARE: Mustul trebuie să se bea doar în
ziua 14 sau trebuie băut într-o altă zi?

[6:43 p.m, 05.04.2020] ÎNTREBARE: În cazul în care nu putem obține
zilnic păpădie sau spanac din cauza situației pe care o avem acum,



putem să le cumpărăm și să le depozităm într-un loc răcoros și să le
scoatem atunci când este nevoie?

[6:46, p.m 05.04.2020] ÎNTREBARE: Se pot mânca DOUĂ sau TREI
mese pe zi în acele 7 zile?

[6:49, p.m 05.04.2020] ÎNTREBARE: Care sunt zilele în care trebuie
ținute cele două servicii divine, de la ora 9 la 12 și de la 15 la 18?

[6:51, p.m 05.04.2020] ÎNTREBARE: În celelalte zile în care nu se țin
serviciile divine, între ce ore trebuie să se facă rugăciunile?

[6:53, p.m 05.04.2020] ÎNTREBARE: În aceste zile am înțeles că ar
trebui incluse studiile despre Sanctuar și audio-urile surorii DAISY. Vreo
lectură adițională?

Preaubiților, 24 martie 2020. ”Pregătiți-vă pentru Paștele Meu și așa veți
face: Împăcați-vă unii cu ceilalți, pentru că astfel jertfa voastră să fie
acceptată. Fiecare familie va sărbători Paștele în locuințele lor. Preotul
casei va oficia actul umilinței și împărțirea pâinii și a sucului viței de vie.
În locul unde nu există preot, cel dinîntâi născut va oficia înaintea Mea.
Pregătiți pâinea integră (intetgrală, nota traducătorului). Sucul viței de vie
să fie integru (integral, nota traducătorului). Spălați-vă picioarele cu
cântece ce provin din inimă și fiți recunoscători pentru privilegiul acestui
lucru. Bucurați-vă de aceasta și timp de șapte zile, amintiți-vă cum am
scos pe părinții voștrii din Egipt cu braț puternic. Să fie acesta gândul
vostru și să vorbiți generațiilor voastre. Pentru că va veni momentul, și
este aproape sosit când veți dori să aveți pacea pe care o aveți
sărbătorind acest Paște și nu o veți avea. Căci iată, națiunile urlă peste
voi și ceea ce vedeți sunt încă ape liniștite. Repetați Psalmii Mei: Psalmii
112, 113, 114, 115, 116, 117 și 118. Șapte psalmi. În fiecare zi, în aceste
șapte zile, veți medita asupra acestor psalmi. Fiți atenți la cum a început
acest lucru și la motivul acestuia și recunoașteți vremurile. Mâncați
Paștele în pace, bucurie și liniște, pentru că Eu cu ucenicii Mei am fost
astfel și luptați cu pace și dragoste, dar constant, întipăriți învățăturile
Mele în mintea voastră și în mintea celor mai tineri. Prima zi și a șaptea
zi va fi o adunare sfântă dedicată lui Iehova și nu veți face nici-o lucrare
de servitor. Fiecare casă să pregătească un sanctuar și acolo, printre
îngerii excelți în slavă, în prezența Tatălui Meu și a Duhului Sfânt, voi fi
Eu cu voi. Îndepliniți această Sărbătoare solemnă instituită de Mine și,
astfel, voința Tatălui Meu să fie îndeplinită în viața fiecăruia dintre voi.”
Cuvinte credincioase și adevărate ale Domnului pentru fiecare dintre voi.
Domnul să ne binecuvânteze!


